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Almanların 

ölçüsü Bazı aylann adlan değişiyor Akdenlzde 
yeni 

tehlikeler 

Pasifik 
harp 

konseyi 
Sovyet harbinde 
Romen ordusun 
dan 50 defa bah 
&ediln1iş, binaena 
leyh bu ordunun 

Meclis Dil Encümeni, Birinciteşrini "Teş-rin,,, ikinci 
Teşrini "Kasım,.ı., Birincikanunu "Ocak,,, İkinci 

kAnunu da "Ilkay ,, olarak i•imlendiriyor 

00 00 

Jıonuyde Y~nı 
ZelAnda ile 

Avustralya da 
temsil edilecek 

Mihver ha11a lluv- Bu 
vetlerl Malta deni% 

yolunu baskı 
altındr tutuyor 

Yazan~ HOSlyin CahHI YALÇIN 

B ir aralık Alnıan gazete
leri lsveçe karşı bir 
tazyik politika.<u tut

muş gibi görünüyorlardı. Av-
rupanın bir hayat ve memat 
mUcadclesine girişmiş olduğunu 
ileri sürerek azlık devletler ic:in 
tarafsızlık durumu mevzuubahis 
e>lamıyacağııu, her memleketin 
komünizm aleyhindeki mücade
leye fiiH surette iştirak ederek 
medeniyet ve insaniyet vazifesi
ni ifa ctJnt:Si lazım geldiğini ya
zıyorlardı. Bu nçıktan açığa 
Udırik ve tehdidin arkasından, 
AJmanyanm İBveçi istila tasav
vurunda bulunduğuna dair ha

başkararu~dan 
hür,net bekleme 
ğe hakkı varmış ! 

Aııkara, 25 (Vf'Oi Salıeh muhabiri hildl
rlyor) - B:w e.y adla.ruun de~ hak
kında Kon,\ a Mt-h'umı ·Rrlik tnoo tarafından 
yapılan ~lif Dah_iliye Eoctimeninoo fet.Jdk 
edilmi~ ve Dil Ülıı.'limmıinia de m{italN~ı .Wı
na.nık kabul olunnmŞ41r. Bu tek.tifo gö~ ~ 
rinie,·vel a~ı "Tf'Şrin .. , Teşrinisani ayı "lift.-

!ollm'', KiounoevveJ ayı "O<'Sk", Kannnutiani 

a)ı da "İlkay" haıııinl alaıeakhudır. Kamııı 

1 

layihat!>ı BUyi~ MUmt Mt•('&ıinc sevkeditmiş.-

11 

tir. ı.a~ih~ Mf'J(>Jisin önitmHzdeld ~ 

lannde. nım.akere ~dllert.-k kaımniyet kc6i
tw..teırektir. 

Londra, .25 (.A.A.) - Bugün 
Akdenizdeki son çarpışmayı tef-
sir {.-den Londra.nın salahiyetli 1 
mahfilleıi, Llbyad.Hkiler hariç 
olmak üzere, Girit ve Sicilyada ı 
bulunan Mihver hava kuvvetlc- l 
linin Maltaya giden deniz yolu
nu gUçleştirdiğini ve Akdenizde 
kafilelere refakat etmenin şim
di çok tehlikeli bir duruma gir- , 

Va§ington, 25 (A.A.) - M. 
Ruzvelt, Birleşik Ameıikanıa 
Vaşingtonda bir Pw.Pfik harp 
konseyi te§kjl edilmesine ve bu 
konseyde Avustral~ ahlarla Ye
ni Zelandahların da lemeıil olun.. 
masına dair iteıi eürillen arzu
ya muvafakat edebileceğini ga. 
tecilere söylemiştir. 

Macar - Romen ·:·········••a••············· 
hud~~unda hiç bir VE NIHA YET :.j .......... Aıtee4.~MtM;~Mletik.eeti~~··e ...... i RUSYA'DA 

---o---
hadıse olmadı Japonlar, Hindistan d 1 

Komüııiı.rn fıro.ııagaııdatıından 1 merdı•venı=nı•n 
1 

onanması 
bah$t."'<len bir BuJgar ga..,etesi 

diyor ki: ilk basamağında! ı baskm yaptı 

İki hafta içinde 
Almanlar 16.000 
kişi kaybettiler 

diğini bildirmektedir. 
Bıngazi ile ileri bölgedeki ha

va nlanJarınıa elden çıkması bü
fhnu Sa. 1, 8U. 1 ıh) 

Denizlerde j 

M. Ruzvelt, basında. radyoda. 
toplanUlarda, suvarelerde w 
kokteyl partilerde ~nci 'kel 
faaliyeti sezdiğini de illve et-

(8-n: Sa. 3; 8ö. 6 .. ) 

Riom'da 
berler de geldi. 

Almanyarun İsveç aleyhinde 1 
ftlmış olduğu ·bu tavır ve hare

Artık maskeler 
düımüf, hesap 
ıün~ gelmittir,, 

Hitler, Boris'i 
kabul etti 

. 
i Bengale körfezin 

deki Andoman 
adaları da 
işgal edildi 
-~ 

lleti bazı milşahitlerin şu suret- " 
)e i?.ah ettiklerini görliyoruz: 1 
Almanya lsveçe pek yakında 
hiicum edeceği hakkındaki ha-1 
berleri mnhsus çıkarnrak bun- ı 
Jann gerek lsveç hüki"ımeti. ge-' 
rek lsveç efkinumumiyesi Uze- ı 
rinde hasıl ed<><'.e.ği 1lksi.ilame1i 

1 

anlamak istiyor. Eğer lsve~ bu 
.ha.bel'l~ tellş ederek ve kı
zanilt ciddi ve ~uvvetli bir mu
kaOOJeye 'azırlanırsa. bunların 
düşıuan )caynaklarırldan mahsus ! 
filkarıbnış tahriklerden ibaret R ... 

Seylana karş• bir 
hareket bekleniyor 

olduğunu söyliyerek işin içind~n omanya Ve ırı8C8 '-
Blı•nıaaya'da 

Wake adasına 291 
bomba atıldı, iki 

devriye gemisı batınldı 

Markus adasında 
da önemli 
hasar ııar I 

• Baskın hatTatdOD 

1 Donetz cephe•inde 
1 Alman istinad 
j noktaları 

sıkıştırılıyor 

ltkbahar için aon 
hazırhkfar tuzlandı 

Ku•ıında 

'merika Bahriye 
Nazırlığı 

00 

iki generaliD 
ifıaab 

iki muhribe kaybotmuş Tahkimat yapmak .çm 
nazarile bakıyor çimento yokmuş! 

Va.şingtoıı, 25 (A.A.J - Bah- Riom, 25 (A.A.) - ~e 
,.ye Na.7.Jnlğı tebliği: Dutheul, mahkmnede verdiği t 

Uzak Şarkta Pillsbury ve Ed· fadede Alman tayyare sfü iıit>ri 
gall muhri~ Mart basından- niıı Mamt!'de 1 inci kolorduya 
ben kayJptır. :Bunlara za.yi ol- hücum ettiklerini ve kendileri 
muş nv.ariy~ bakılabilir., ne mukabele edilemediğinı sOY• 

(Smm Sa. ~1 Si . .+ tc) (Sonu ea. S, Sil. 2 d•) 
--~~--r- ~~~---~~~~~~-~~ 

sıyrılacaktır. Fakat lsveçin birı ristan A/Rıanya ı 
Alman taarruzu ihtimali karııı-ı 
eında korkusundan titriycrek enırine 300 bin 
Almanyaya az çok yaklaşmak, 

' da himaye t•dlldl 

Alkışlanacak Müesseseler 
yshut Alroanyanm hoşuna gi- BSher ı1e rigoı /ar ' 
decek bir hal çaresi bulmak is· Auh.aıa, 25 (Ra<lyo G::w..ete-
tediği hissedilecek olursa, 0 si) - AJmımlm Rom!lllyanın 
zaman lsveçten Alm::ı.n askerle- bir yarası i.ızt.rine merhem si.ır
rinin geçirilmesi için bir talep nıiye ihtiyaç duymuşl<u·dıı. '=on 
:ileri sürlilecek ve lıa tti lüzııtn guııleı·dt :Macarlnrl: Romenler 
görllliirsc bu ist k bir de Ulti- arasındı.ı4ti gcı ginlık malumdur. 
matom ile kuvvctlendirilecckti. Biikre~1c' çıkan bır Alm.ın gaw-

Ayni müşahitlerin teminatına. tesi, hiikfımetindl!n aldığı clirck
bakılırsa, İsveç, Alman tehdidi- Uf üzCl'in<ı olncnk, RlınH'n or
ne karşı hem derhal mukabele dmmnun kahrrunanhgındaıı hah 
etmiş, hem de gayet sert YC şid- setmiş, SO\·yet harbinde R<ımen 
dctli bir tavır takınmış. Bedi- ordusuııdnn 50 <lefa bahsPclildiği 
nin lsvcçten asker geçirmeyi İS· halde .M:ıc.ar ordusundan ancak 
temekten vazgeçmesinin s<-bebi 21 defa bahsedıldiğini ve Bina· 
buymuş. lsveçliler müdafaa sis- ennfoyh Romen ordusunun baş
temlerlnin kuvveti hakkında kalarmdnn hürmet beklemiye 
besledikleri itimat dohı.yısiyle hakkı olduğunu ya.?..ını§tır. 
bcr ihtimale hv.ır bir hnlde ka- Bir ('a.rınşma HaJıeri 
naatlerini mühafnza ediyorlar- Moskova., 25 (A.A.) _ Sov-
mış. yet tebliği ekinde. Romen - Ma-

Vaziyet çok ciddi bir 
safhaya girdi 

f A./ıı.. ,_ıt>~flar;ıııdci 
lnnilSh etfo.nu!'lh 

Bhnrn.ny.adn vıu·j.}et ok cid
di biı· safhaya. girnuştir. &n
gnle Andoman adahu ı da Japon
lar tara.tından isg'll edilmiştir. 
Bu adanuı strat.tJ.k ünerni var
dır. Bu ada Hindista.ınn doğu 
kısmım kontro' ed\'r. Japonla-

ı Sonu Sa. S, Su :.? de) 

A vustral · a Baş 
Komutanına 
gen:ş selahiyet 

• • 
verı ıyor 

Alman • ıs, eç miinasebetleıi- (Son 
d k 

u: Sa. 3: Sii. l ~) 
ni bu şekil altm · görme ve Camberra, 25 (A.A.) - A-
tasavvur etmek hakikate ne de- - vustralya Başvekili M. Curtin, 
ra-eye kadar uygun düşüyor? ~'1.lnmz ic;hı biz ttaha kolay ve General Mac Arthur'ün. Avus
Burasını bittabi bilemeyiz. Fa- daha çabuk takdir edebiliriz. trrlyada. geniş otorite ve saJahi
~at muhakkak surette bildiği- Y::ıkın!'jnrk ka"imlerine turkGe y~tlt:>re mcılik olacağım sövle· 
nıiz bazı olaylara istinat ederek, olarak lıitap l"tlen Alman radyo- · miştir. w 

s()ylenen şeylerin tamamile asıl- su. Yakınşnrk kavimleri ic;in ı'te fonrnileyh, miıttefı'klt.•rin A-
8lZ olamıyacağına hükmedebili- silaha sarılıp Alman ha~h sc-

1

1 
• vustralyayı, Japonların cenup 

· feıine katılmaktan ba.~ka yapı- batı Pa8ifikten kovmak i"in ya-
ıız.. " 

Bir kere, Alman matbuatının lacak bir çare olmadığını daha pılacak taarruza müarut bir iis j 
tsve-c,: aleyhinde.ki neşriyatı ma- geçenlerde söylemedi mi? Hal- telakki ettiklerini ilave etmiş ve I 
liımdur. lsveç milletine takip buki bir.az dalın eskilere doğru Hiııoistanın müşterek mücade
etmckte olduğu ta.raf6ızlık siya- <':lkarsak, harbin ba.~Jangıcın- le i~in biitün kaynaklanmn se
setinden Almanyanın memnun danberi Türkivenin adeta siS'te- ferbc.r edilcce<Jini .kuvvetle U
olmadığı ~ıktan açığa anlatıl- matik surette bir baskıya, bir si- mit ettiğini bildirnüştir. Bin-
mıırtıt . Bunu vaktile bu sütun- nir harbıne mru-uz bırakıldığım (Sotıu Sa. S.,, Sü. ıf te) 

Mısırda yapılmakta 
olan secim 

• 1 
.--0---

Va.:ıingt.on, 25 CA.A.ı - Balı- Sovyet hücumlan eski 
ı-:;. ~ ıiemrctinin tebhği, bir A- şiddetini kaybetmiş gibi ... 
mc.rı-XaJl 11.k>summ JıLl)(ıJlJa.r ta- {A.A. ıeıgranartndan 
rafından ışg.ı.l edilen Wnkı~ \C 
.Ma.dcus a.dalanna tıaal'nız ati- bulba edilmi\:Ur.J 

g-ini bilJipnckledir. Dün gecel<i f:ovyet tebliğinde 
9 'Marttan 22 Mertn. kadar I.ıe

Teb!iğ, bu adalara ynpllnn lıa

Türk Hava Kurumuna Sazmaş Şirketi 12.000 
lmperial Kemikal Şirketi 3.000, Park Otel 5.000 

Giztavet fabrikası da 10.000 Ura verdiler 
arruzıın bilhassa. şiddetli oldu- nin~ at (', ph<'shıde 16 binden 
• ıınu ilave etmektedir. Amenka, fa?Ja Alman iildiiıiildüğü ve Sov Türk Hına Kurwmrndan T~ Nlilmiştir: 
h.ıı11 gemilerin.in obHsleri uçuş yet tayyarelerinin Be.ren ta. d ·ni- ~ ~) i '"' :ı.iraat ruaki....-16" 11.irk AltOftim Şirk~ti .., 

•. nl dalt' d" t 2in~ bir Alman d"niMlusıııı mma M~ıhsi ldıare .Reitii R. lla..ni IJ'8.I', 1'iil"k lla\a Kur•num 
au'l. arın • 1 uşman ayya- ba.tıt'(lıii'ı haber verilmektt.>dir. relerine ve :sahil tesh>leruıe q {s 

8 3 80 
J2.000 (On iki IJin) Hra, lmperiaJ Ktımikal ladul'itris •"J"urlff,y" 

öıwmli ?.ararlar yapmıştır. An•t~- onu •· • S del l.iınited Şirkt-ti :i.000 (0~ bin) lir.- \'e P.ıt't1'otd ~hU>i Aranl '.fo. 
rikan bomba t..-ıyyarc>leri bu za-

1
. .

1
. kattı !l.000 (~ hill) lir.a t.,t.era-ü ctmi,ŞIN'dir. 

radarı 1trttırnuşlardır. Wake f Dgl iZ tayyare• Gizlnnt la.'itik fabrikası ~hibi :ts8ak Koben dahi ent'loo 
&dasına 291 bomba atılmıştır. \'erdi~ l>L~ bin liraya runeton bu kere de 5.000 (~ bia) lira ~..,.. 
İki devriye gemisi batmlınış ve ı • B• d k• mek sur:etil" teht~rrüiinii (lJl bin Hraya ibli.ğ etmiştir. 
3 büyük deniz tayyaresi tahrip erı ıngazı e 1 r,~=~- ~~,=-:ı:-=~~::::ıı:ıı=====-=~=-~~~l!!!ll'l!!~-

edi~e~ ~asına atılan 96 askeri hedef ıeri ~ y A z s·a I T l::wz:;za :m::, bomba buytik ha..'Jar yapmıfllır. 

!:id~~;r:ıe:;rr~ar~ \Weri- bomba adılar , 
Sanılılıgına gore, hır tayyare [A.A. teııcrnnnnndau 

g~misinde bulunduğu Amcrika!1 hillasa edilm~-ıı.ı-.) 1 • -
fılosu tarafından taaiTllza ug- Orta Şaı-k 1ng Uz tebliğinde Saatlerın 1 Nisanda 60 dakika ileri 
rnyan ~1ark~ıs :~das~ Wake a~a- §U nıaJiımat verilmektedir: 
sının 760 ııul şımal.ınde v~ ) o- "Bütün cephe boyunca süre.n alınması Vekiller Heyetince 
kehnmanın 990 mıl uzaJ{mda kum fır malan dün faaliyetini k l 
bulunmaktadır. duruw·ruu5tur. Hava kuvveUeıi B r a r a f t 1 r 1 ) d l 

S. CRiPPS 
Müslüman Cemiye• 

ti Şefi ve Baı 
Komutanı Vavel 

ile görüıtü 

Cripps, Hindistana tam 
dominyon hakkı vermek 

miz Sirenaika'da, Bingazi ve 
Mertuba - Tmimi ~evresindeki 
hedeflere taarruz etmiştir.,, 

Alman orduları başkumandan 
~'lnın tebliğinde deniliyor ki : 
"Afrika şimalinde devriye fa· 

aliyeti olmuştur. Valetta lima
.nındak.i gemilere muvaffakiyet

( Sonu Sa. 3, 8'1 i de) 

lktısat Vekili tetkik seyahatine c•kıyor 
f"Yeni Sabah., m Ankara muhabiriraden:j 

* Saatlerin bir saat ileri alııırnası auretiy1c. yaz saatınıo 
! bir Nisandan itibaren tatbik olunması VekiUer Jieyetinee ka
rarlaştırılmıştır. 

tkh&a.t VekW Seyahate ~~kıyur 

* tktısat Vekili önümilzdekı Cuma giintt tetkik seyahatine 
çıkacaktır. Bu meyancla lzmite do uğrayarak Kağıt Fabrilı88l
ııı gezrnt>_.,; muhtemeldir. 

İbn - Suud'un oğlu 1 

Araplara hita~ ediyor 
1 Elanek Karii Te\'7.iatı l!J(a 

)arda biz de t~tkik etmiştik. açık<;a görebiliriz. Almn.n gaze
Binaenaleyh, •)rtada ls,·eç hü-ı teleri ve Alman propagaııdası
kümeti i.izerinde bir baskı yap-ı nın ifjgal altındaki meınleketler
nuık teşebbüsü bulunduğu inkar I d~ çalışan yardaklan hala pe
kabul etmez. Bu tehdidin boşa şimizi bırakmış değillt:rdir. Hep 
gıttığini de görüyoruz. Çünkü Tiirkiyenin durumunda. bir "de
lsveçlilcı Alman tazyiki karşı- ğişiklik" olncağım yazarlar ve 
smda kendilerini kaybederek he- bunun için taıih tayin ederek 
men Almanların yanında yer al- bekleşip duntrlar! 
mıya ve Rusya ile harp etmiye Şunu hepimiz gayet iyi bilme
koşmadılar. Bunu yapmadıkları liyiz ki eğer Türk hükumeti ti 
gibi, t.opraldarından Alman or- başlangıçta. bütün müdafaa 
dul arının geçmesine müsaade tedbf rlerini ciddiyetle tatbike 
de etmediler. Bunlar birer olay başlamasaydı, Türkiye herhan
halinde hepimizin gözU öniinde- gi bir taraftan gelebilecek taz
dir. Almanların d:ı. ihtardan an- yik ve taarruza. karşı bütün kuv 
Jamıy811 !sveçi tedip için lsve- veliyle mücadele etmiye hazır 
çe karşı asken hareketlere baş- olduğunu bildirmeseydi ve bunu 
l~adıkları meydandadır. Bu cidden yapacağını da bütün hal 
a.r.keri hare..ketlerin yalnız dedi- ve harcketile tereddüde imkan 
k(ldusu duyuldu. Bu dedikodu- kalmıvacak surette isbat etme
yu ister mahsus Almanlar çıkal'- siydi,· Türkiye ma.tbuntı pro
:nt:!7 olsun, ister Müttefik propa- paganda1ar ve tehditler kar
gandası uydurmuş olsun, mese- şısında açık, sert ve kat'i bir ta
tenfn ruhu hiç değişmez. Bu nıh vır alıp Türk miJletinln duygu
jse şudur: Janna tercüman olmasaydı, şim-

Veft Partisinin mühim 
bir ekseriyet kazandığı 

anlaşılıyor 

1 teklifinde bulunacakmışl ı 
., BOtOn lslam milletleri . "!c Ek~ek kartı t~_vzi8:tı 1!1asraflan için konulan ıki yi.b 

t b
. . b" l"ğ· bın lıra tahsısatın beş yuz bın lıvara iblağına Heyeti VekiJece 

am ır ış ır ı ı 

1 

karar verilmiştir. 

A l!llanya kendisine yardımcı dive kadar çoktan biz de mace
topl?.IUnk için bitaraf bir mem- ralara sUrUklenmış buluna
leketi felakete sUrUklemek iste- caktık. 
miştiı\ Fakftt bu memlekette Netice: lcabettiği zaJM.n tok 
"'illurlu ve metin bir siyasete te- sözlü olmaktan ve doğruyu söy
s olif edince onu rahat bırak- !emekten korkmamalıdır. Metin 
ınak lUzuırunu duymuştur. bir meslek, memleketi harbe sü-

lşt.c her türlü propaganda le- rilklemez, bilakis harbe st1rülc
keeinden azade, çıplak bir haki- !emek istiyen intrikalan kısır 
knt Bu hakikati kendi nefsimiz- bırakır! 
ric de a cok tecrübe etmiş oldu- Biieeyla Oabld YALÇIN 

Ankara, 25 (Radyo Gazete
si) - Nahhas Paşa iktidar 
mevkilne geçer geçmez meclisi 
feshettirmiş ve yeniden seçim 
yapılmasını temin etmişti. Dün 
yapılan seçimde ilk ı eticeler 
Veft partisinin mecliste büyük 
bir ekseriyet kazandığını, 110 
meb'usta.n 107 sinin bu partiden 
olduğu ıanlaşılmıştır. 

Nahhas Paşa bu seçimin Ari· 
f esiııde söylediği bir nutukta ~ 
cümle deıni!}tir ki: 

"- Mısırın milli menfaatleri 
lngiliz-Mısu· 1ttifakındadır. Na,. 
ziler bütün· dünyayı hükümlcl'i 
altına almak için harp ediyor
lar. Mihverciler içln Allah yok
tur, devlet vardır; halk yoktur, 
devlet vardır. Biınun içindir ki 
istiklilini seven her devlet gö
zUnü açmıştır. Nazilik demir ve 
kanla A vnıpanın göğsijne yazal-

caonu ... 1, 80 • cta) 

Yeni Delhi, 25 (A.A.> - Müs-ı 
lüınan Cemiyeti Başkanı Cinda, 
bugün Sir Sta.f for<l Cripps ile 
müzakere euniştir. j 

Yeni Delhi, 25 (A.A.) -
Cripps, bu sabah Bengal valisi-

( Sonu Sa. 3, 80 & de) 

İran Başvekili 

diyor ki: 
,. Sonuna kadar sOkün 
içinde kalacağız. Fakat 
son vaziyetten bizde 

müteessir bulunuyoruz,, 
Ankaı-a, 25 (Radyo Gazete

si) - Yeni İran Başvekili Sü
heyl lranın siyasi vaziyeti hak
kında söylediği bir nutukta: 
"Sonuna kadar sulh ve sükfm 
içinde kalmak arzulanmıza rağ-

(lloeM6 &I. 8, mı. ' te) 

yapmalıdırlar,, ! Türkiy~ _ tsvitft nca.""t Anla§maısı 
Kahire, 25 (A.A.) - Emir 

1 * Tü k' •- · t" t ~ı.. • M ~ . B ·ıa . r ıye • .uwıcre ıcare muc.ı.uedesınfn yarın (.tı........&•n) 
. a;rı:suı' ~ ~. n~va a.)ansı muha- imzalanması muhtemeldir. --.;u 

bırıııe verdıgı bır demeçte ba-
bcu;ı Kral İbn-Suud adına bütün Dağıtma Ofisbıia Vıuifeleri 
Arap ~l~tler.ine hitap ederek * Dağıtma Ofisi hnkkındakl kararname Jbmıi Gazetede 
de~ştır ki: . .. çıkmışur. Kararnamede şu tafsilat vardır: Ofis. hükUmetçe ta-
Ba~, Mısınn ve bUt~ ~-1 yin edılecek uımller dair.esinde madde teearik ve i ·dibar ederek 

rap M~luman memle~etlenn~n bunların satış ve dağıtılması işlerini görecektir. İ§tigal me~u
kard~~ ?l?uklfmna ~lam bag- j na giren maddeler fiyatlarının tesbiti ve bu maddelerin dagJ• 
larla. b111bırlerme ba~b ~ulun-

1 
mı işlerinin tanzimi hususunda Ticaret Vekiletine .:ellliflerde 

!ukl~rına ~~ ~1!1-'!etin . "!e bulunacaktır. Ofis iaşe maddelerinin id<R\ar -,e naJcıne be.· törHi 
rap arın se. an:ıe?_.._ ıçın bütün depo, ka.p ve nakil vasıtalannı m, - .... ı........ ı.ı- jeti 

v:ısıtaı~:ıa Jşbı~lıgı ya~alan edebilecektir. a, ~Bil, W car 
gerektiğıne kat'ı surette ıpan- · 
maktadır. İslam miUetle.ıinin 1 Bu1b'8liıuia Yapdıın Göril§meler 
~ bir ~eye~.!~ tam bir ; * Bulgar heyetiyle geni§ bir mi.ıöadeJe eea .. tiua'llamak 
bır~k halinde ~bırlıgı yapmala- üzere yapılan iptidai konuşmalar bir anl..şma,.a <."\....ıabiıeeea· 
n 1~1;Mdır. Dilnya, harp facia-

1 
neticesini vermiştir. Bulgar h~yeti anla:-ma allti ~çia ealA:'liye~ 

lan J~inde bulunuyor. Bu tchli- 1 aldığından yarın (bugün) son kon'U,malua ~.e,.aktır 
kelerın dışında. bulunan millet 1 

• 
veya.but· devlet yoktur. yangın Mahrukat 7.amm1 Alacak Olıular 
evvelce tamamiyle tehlike dışın~ * Y ..iksek yerlerdeki menJurlara verw(~ ı..ıa!ınıhet \.c· 
da gözülrerı yerlere de bi.rdenbi- I defleri için Maliye Vekaleti bundan istüade edeu:ık ril..ıLlı yül 
re sirayet edebilir." j sek ycrJ-ri tesbit e..miştir. 

(Sonu Sa. 3, 80 6 ela) =---=-=============a;;;;..a=---a=:;;=J 
-------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------~-----~-------------------------



--------------------.. -----------------
Za fıer, bunlarda üstür.clük temin 

edenin ve bunlan yerinde emniyetle 
kullananlanndıi-

Yazan: Emekti General Kemal Koçer 

E SKİ zihinlere, klfısik usul-1 mufle edilmek sayesinde, at:.e,. 
ıere bağlı kalmak. olayl:ı- lerdcn korunabilirlerdi. 

. . d t b" . . la Harbı uzatan, Anglo - Sakoon-
l'lll gelışımı~ .e1:1. u ıyesı~~,-~ıa: lan güçlüklere uğratan, her şey
aııyanları?l. ışıdıt .. ~~p, ~ . den önce, hazırlanmamak v.e 
rı ve kabılıyetlerı olçen ~ r ~- harp metodlarını vaktiyle kav
SiUldır; diyorlar. Harp, dove do- ramamaktı 
Te yurtlnecek istikametleri, bel- . · . 
ki, gö terir. Fakat, harp önü lier_ ıca~, tatbık ~asına .k_o-
~cµı a.ları ihtiyaçları karşıla- nuldugu gune kadar gızlenebıJ!r. 
yaınazlarsa., muvaffakıyetsizlik ~· uçak, tank ve top, buguıı 
-muhakkaktır. Cephenin istekle- bır sır olmaktan u~~· . 
rini harp i~ınde dökülen alın- Almanya, ':~Y dıktatiyeti
tıeriyle yerine getirmek, 1 aynak le çenberleııdıgı ~anlarda, .u
ları zengin, sanati yüksek mil- çak ve ~ taıımatnamelerın
letlere zam n hak ki bir mütte- de naY.arı, manevralarda da tem
fik oldufu.ı halde bc."'ki müyes- sili olarllk ilgililere baJletiyor-
Rr olur~ ' ' du. 1933 devrimi, Alman ordu-

. . . sunu bu acıklı durumdan kur-
A.vrupanın bırbırı ardınca e- t.ardı. Bu harbe götüren yedi yıl, 

Olen orduları 'c uf::ı.k menılc.k~t tam manasiyle nsrl bir ordu 
leri için felaket muk dd~ı, teşkiline imkin vermişti. 
Mllilebilir. Fakat, Fransa. sılah . 
Ye vasıtasının kıfayetsizliğin- A A_lman basımlarına gelınce 
den ve modası geçmiş esaslar- hadısclerden de ~l~ıklan ders
ü.n aynlamayışından çökmüs- lerc dayanarak, ıkı buçuk yıl-
ttı · da.nberi ıııilah ve vamtalannı 
~ .. ....,. "hti ... d t• . k yapmakla, ordulannı kurmakla 
... ~ıt'• ~ .ra ~u re mı ~~~ı- uğraşmaktadırlar. 

ta.yan bır ımtıhandır. Buyuk Al .. tü r· ··· ·· t · 
harp devresine sığan terakkiyi ~an us n u~~nu emın e-
• harbe tckaddUm eden y::ı.nm den bır .s~!>_ep ?e sılah ve vasıt&
uırda görememi~i. Harbin güç nın yenıl~gı idı .. Hasır;nları. da .en 
Jükler ni y~ımek için kanlı de· asri. techımt edınmek vazıyetin
Mmeleri beklemek cihanın gi- dedırlcr. 
~inden habersiz bulunmak de- Cihan kaynakları ve sanat 

ihtikar 
vak'aları 

376 kilo mum 
sakhyan biri 

mabktim 
oldu 

Balıkpazannda. Tnhmla da.
ğında M.mn tmalcisi Ksene:tnn 
Papadoplos diikkfmıııdaki 876 
kilo mumu.sabşa arzetmemtot"fr. 
Suçlu diln 5 lira para cesaanııa. 
7 gün dilkkAnuıın kapatllmam
na ve sakla~ mumun ~ 
deresine mahkfim edilmiştir. * Fatihte kömürcülük ynpon 
Sadullah dün 14 kunı§a könillr 
sa.tarken yakalanmış ve 5 lira 
para cezasına mahkfiın edilmiş
tir. * Pangaltıda Hal~ 
cnddesiııde kunıkahvecilik ya
pan Kô.zım Akıncı dükkfmında
ki 1 kilo c;ayla 14 kilo ka:lneyi 
satışa arzetmemiştir. Suçlu ya
kalanarak Aiiliyeye teslim edil
miŞtir. 
---~ 

CiJuten 
ekmeği 

Ticaret Vekatetl ihtiyaç 
nisbetinde imaline 

müsaade etti 

lstanbul Vilayetinin tebliği 
~,,..,..,,_"",..,..""""' ............ ..._,...,..,...,..,,""""'YV'.,..,..;'\./'l.,,.,,..~ 

p an Zey yağı 
satışı durduruldu 

Ellerinde 20 tenekeden Dega buna 
tekabül eden miktardan fazla yalJ 
bulunanlar Q{!gün zarfında VUBgete 

beyanname verecektir 
Vlla.ye~ '.l'cbllğ Eifllnıllftr.: 
1. - Her çeşit -zeytinyağı ve 

pamukyağı t.optn:ıı :satışları ye
ni bir tet>lığe kadar yasak edil
miş v~ ~:ll~ daki esa.slar dahi· 
linde beyn.na tabi tntuhnuştur. 
.Ancak; pera.keııdecilerin aza.mj 
5 kiloyu geçmemek üzere müs-
1ıEıb1iklere yapacakları sahg#ln 
serbesttir. 

ımukyağlarmm dnst '\ile 'lleViler1. 
miktarları, nerede buhmdukln.n, 
kime ait okluklan, kaplarının 
cinsi ayrı ayrı göst.erilecek. 

4 - Resmi müstehlik, mües
seseler beyan kaydından müs
tesnadır. 

İSblnbal Valisi N. 
AHMET :KINIK 

2 - Elinde ve emrind~ 20 ta- Zeytinyağı F'IŞ'atlan 
nekeden veya buna tekabül eden Yiiksdiyor 
miktardan fazla ha- çeşit rıff'J· Son günlerde ~ fi. 
linyağı ve paınukyağı. bulUJldu. yatlan yükselmekte devam et
ran zeytiny::ı.h11 ve pamukyağl mektedir. On beş gün evvel 
müstclıliklerin (tagsirhaneler ekstra zeytinyağınuı perakende 
ve fabrikalar) perakendeci; ya- satış fiyatları 115 - 120 kuru§ 
n toptancı ve toptancı~ iken bugün 140 kunta kadar 
le .komisyoncular ve depoculaf'; çıkmıştır. öğrendiğimiae göre 
bakka.lbı.r ve rehin olarak ell& martın haftasına kadar ekstra 
rinde bulunan zeytinyağı ve pa.- zeytinyağının toptan satış fiyat
mu.kyağlarını ilan tarihinden Jti- lan 105 - 107 kuruş iken bugün 
baren Belediye hudutları dahi- 135 ikuruşa kadar Çlkıruşt.ır. 
linde olanlar ilam takip eden gil- Alakadarlar, myttnyağı fiyat
nün akşamına kadar Belediye larının bu gayri tabit yükselişi; 
hudutları haricinde olanlar da zeytinyağı tacirlerinin ellerinde 
nihayet ür gun·· znrfmda. bir b&-Belediye lktısat ~ :ı id binlerce kilo Ayvalık w Edre-

bazı hastalıklarda yenilme.n g. yanname ile. nre lmirlerine bil- mit zeytinyağı bulunduğu halde 
'nll"İ olan Gluten ekmeğinin §eh-- direceklerdir. fiyatları yükse.itmek gayesiyle 
rimlzde ihtiyaç nisbetinde imal 8 - Bu beyanna.me1erde be- saf~~~~a. etmeleıinc at-
edilmesine mlisaade oJunmas ..;yan;.__edi __ ·ı_eı_ı_z_c_y_tin-:..yağı...;:;.._v_e_.;..pa.. __ c_~ __ ~_·n:a_· _____ _ 

i~in Ticaret V ekiletine mara.c. 

Cok KahYe içmenin 
zararlar1 Cü 

bir suçl Kahve pahalı oldu. Alışkanıı 
lık, b:ı§& ibeıadır. Ticyaklı 

l'!t cJadır. Bu vaziyete, bu dUJ 
.uma. kar.sı ne y.ıpnınlı? 

Mahkeme celse· ınr; şüphe yoktur: Halis, sd 
• , • kahve çok içm<'k zararlıdır, 

.sınde Hey etı Kahvenin te;.•klbinde, yapi4şm-
h ki h - '-aret · da kuvvetli bir cevher, tesırd bir 

8 meye iUıfı. (öz) vardır. Buna (Kc.fein) -OeP-
e t t İ ler. Kahve pek az miktardı İyi• 

lirse kalbe kuvvet verir. Fazla 
olursa k6lbi yorar. Binde bir içi· 
lirse, yor.gunlu.ğu gider· . .,.nil"" 
leri biraz kuvv&leııdirir. Ruhu 
neş'elendirir. Her gün, bol, bo) 
okkalı, kuvvetli lkahve içme& 
çok za.ntriıdır. Kalbe, çarpmb. 
verir. Uykuyu ka.çınr. Sinirleıt 
zayıf düsürür. 

DUn Birinci Ağırceza. Mahke
mesinde Uç sene hapse mahkfun 
cdilo;ı bir suçlu, dlll'Uf}nla esna· 
sında heyeti hfıkimeye hakaret 
ettiğinden. Asliye Beşinci Ceza 
Mahkemesi tarafından ayrıca 
beş ay hapse mahkf:ı.m edilmiş
tir. 

Geçen sene Kadıköyündc Kuş- ı 
dilinde Osmanla Hasan adında 
iki arkadaş Nerimanla Suzan i
simli iki bayanla tanışmışlnr
dır. Her iki çift beraberce bir 
müddet gczm~erdir. Bu ge7.in
tiler yüzünden Nerimaıun Os
mandnn beş lira alncağı kalmış
tır. Neriman bu parayı istemiş
se de Osman borcu olan beş lira
yı bir tUrlü vermemiştir. Bu yüz 
den aralarında münazaa çıkmış
tır. Bu esnada ora.dan geçmek
te olan Mehmetle Sami de hüdi
seye müdahale etmişlerdir. 

Bunlardan Mehmet Neıima
nın parasını vennek .icin Osınn
nın ellerini tutmuş. Sn.mi de ce
bindeki 30 lir.ayı gasbetıniştir. 
Suçlular yaka.lanmış ve Birinci 
Ağırceza Mahkemesine teslim 1 
edilmiştir. 

Yapılan duruşnınları sonunda 

1 
Nerimnnla Saminin 3 er sene, 
MM-nedin de 3 sene 11 ay y di , 
giln hnJAline karar ~crilmi.~ ir. 

1 Suçlulardan Sa.Mi lcnrarın kem 
disine tefhiminde::ı sonra S:nir
lenerek lıcveti hakiıneye küfr t
miştir. Hildiseye 706 num~ ralı 

Cotc kahve içeJileı de ( a&"'1Jli 
iktidar) hr..sıl olur. (Er • Uk 
kuvveti) azalır. (Şehvet duygu
su) .eksilir. 

Hele okkalı sade kahve içen 
tiryn.l~lerin a.cına.cak halleri ~aş 
huıdıkça artar. Ümitsiili1, me
raklılık çoğalır, keder, dı.işıince, 
evham. bedbinlik, her işi fena 
görnıek halleri b:ı.şgo terir. 

Kalb ç:ırpıntıları arttıkça ar
tar. Sol memenin etrafında v
resinde büyük ıbir ku~ varm14 
gibi, kalb dövünür, titr<Jr. Bu 
gibi tiryakilerin ellerini her za
man .kalb1erinin üstünde bı lur
sıınuz. Çiinkü yürek hizasmda. 
gö '"üste agrılar eksik olnuu 

Eı h.'t'klerde ve behusus k ın· 
Jarda ( f<>n'l. bir fil ir) h 
g lir. Kuruntu, üziıntü bn. . 
Çünkii, kendi kenclilerin kar t 

vermi. lerdir: (B 'llde mutl ka 
kalb hastalığı!) '\'!U". 

Yürek çarpıntlsı uzun miıcl
det d v !.lll ederae, kalb b"" · r. 
Yürek geni er. Zaman gc ' · çe 
kal tcu ç:~ ı eu bü:, il~ (Ş a· 
r. ..rı) h"le :.ı halden m··1 .ir 
olur. Pu Ci' etle h3.lis, saf"ka1 Vt! 
çok ;çmemeliyiz. 

Lok"''"' Hck:m mektir mlıeaescleri harbi beslemeye tah 
· .. . sis edilmL.•;ılerdir. Zafer, silah, 

~çak. v~ t.anga buyük harp vasıta ve mo.lz.emcce üstünlük 
ıomış bır ıstikb~e ha_zırlamıştı. temin edenin ve bunları yerinde 
Harp sonu tecrtibclc-z;~de, ma- ve ta.m zamanında emniyet ve 
nevra.Iarınd:ı., . tank sıliihının ve maharetle kullananlarındır. 

~~ :~~ ~~~:k ~~ Kıskançl1111n sonu günde iki çuval has umm gluterı .---- y 
ekmeği imaline tahsis edilmeSi r ............... 

polis memuru Sadettin müdahe
le etmiş. Suçlu halrkında. tutu

___ ,, lan zabıtla Asliye Altıncı C<"zıt j 
• Mahkemesine teslim edilmistir. Kahve satrş f;yatiarı 

hakkında V .... k.c;ı. ett n 
heA~z enıir gelmedi 

ta.nk savar sılahların çapının =-.::~ = c :e • e 
büyütülmesi için mesai sa.rf e
d.ildıği gör.e çarpı_yordu. Fransız 
fa.brikalannd 50~ kilogramlık 
bombalar yapılıyordu. Tank reh
berlerinde 70 tonluk tankJarn 
rastlamak mümkünclii. Tn:ıık sa
n.r aılii.!ıların çapı 13, 20, 25, 

Mangal 
kömürü 

37 5 milimetre olarak tesbit A 1 ğ O ·· de K k 
edilebilirdi. M le kol"s arka- Z I t y zun n O 
111ndaki mesaiyi in '!emekte idi sarfiyatı devamlı şekilde 
Almnn birlıkleorinin kadrosunda artı yor 
17 5 luklar vardı. Bir milddettenbeıi şehrimize 
Frnn~~ Generali De Gaull ihtiyacı karşılayacak kadar man 

eldeki silfıWar.ın maksada vefa gal kömürü gelmcdiğuıden bir
edemiyeceğini önceden, meşhur çok kimseler kok kömUrü yak
eeerinde na.zarlarda canlandır- maktadır. Bu itibarla son giin
_..tı. Y!l2'.ık ki, onun kannuti- !erde kok istihlaki artmıştır. 
ahı, vaı·lığı ve mevkii kadar hük Şehrin kömür ihtiyacını ta-
mi olabilirdi. nıamcn önlemek maksadiyle 

Şneidcr müesseselerinde 15 Zonguldak kömür havzasından 
:llt bir kısa topla mücehhez bir şehrimize kömür getirmekte o
tank görmü.,tünı. akat. bu, ni- lan vapurların adedi dörde çıeaypt oir sanat enmüzeci idi. karblmıştır. 
7.-aarnmllın etmemişti. Bundan sonra Yelkenci ve 

Kara harekalında ta.nk, uçak Bakır vapurları Kömür Havza
~ top, nte.ş siklet merkezini sından Sömikok, Şark ve Adana 

~~~~~ 1 
Ekmekler şehrimiroe bir b- Sevgilisine kavuşmak içi npatronunu 

rındn imal olunacak ve 150 gr&- • 
mı beş 'kuruş mukabilinde ab- tebdıt eden genç hapse mahkam 
Jacaktır. J d ktı. 

Bu ekmekler, hükOmet dol!- O Unca ZlVaDB an ÇI 
torları tarafından mwm.ddM Ta- Asl.ıye Altıncı Ceza Ma.....,._ı zetüiim öbi, zabıtta ihdeleri ya-
par getirenlere verilecekttr. ııeY<Iılj bir kadının başka bir pırıç ıu1ı şahtt1erin hepsi Saidkı lldamlıı

Şeker tevziatı 

Yolsuzluk hakkmda hiç 
bir tahkikat yaptlmıyor 

Baltkallar Cemiyeti tarafm.. 
dan yapılmakta olan şeker te9-
ziatında hiç bir yolsuzluk olma
dığını dün yazmıştık. 

Dün yine bir gazete teıw:t ifin. 
den mesul bulunanlar hafdanda 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğü t. 
rafından tahkikabn hışladığım 
yazmıştır. Bu haber de tamam«ı 
ası }sızdır. ----11----

Dumlupınar 
hareket etti 

yarunda çalşnasına tabarnnıCJl ec»- ndır. Ben kim, adam Wit etmek 
nuyerek onu ölümle tıebdlde kallcan kim. Bu isnatların hep&ini rcdde
bu aşılan davıısmı .oeticelcodinli diyorum. 

Suçlu Vedat, 32 - 13 ,..aşlannda, Müddeiumumi evvelki talebini 
saTışın, yakışıklı bir genç. Tehdide tekrar edenılt sübut derecıealne va
mnnız kalan &ıit te B7ni ,...ıuda, ran tehdit suçundan dolayı Vcda
ortn boylu, esmer bb' dellkarilL.. d&n teafyesini istedi.. Duruşma blt-

HAkim dosyndaki ,ahitlerin !fa- ti ve karann ytmlrnaaı. icilı dıprda 
deler.ini okuttu. Vedat b'1 şabttie- beklemesi tefhim edildi. 
rin birine: Geçen on dak:ikabk lkrta esna -

- O adama söylııqin, sevgilimıl wıda suçlu Vedat birbiri üzerme 
,.anından çıkarsıo. O bu isi ya,par- slgara içiyor ve ka.fı:ısuu iki tarnfn 
sa kız da benim yaauna döner. B- salh\yarak bir Ş(!')'ier ımnldanıyor
Aer bu dediklcrim.i y:apnı:ızsa onan du. 
karnını O}i§llyecek, ~ c5- Tekrar salona davet edildiler ve 
kccegim. hdkbn k:hdlt suçunun sübutuna bi-
Demlş. Bir diterlnıe de: na.en Vedadın 3 gün hapsine, 30 ll-

Mıtlcil cd nce, baskına hedef o- vapurları da ?tiaden kömürü ge- Yunanistana. ikinci defa ol&
hı.ıı cephe kesiminin sarsılma- tirccektir. Dün Yelkenci Vapu- rak yiyecek maddeleri göWren 
'"dl~ jmkansızdı. Bu ateş silin- riylc şehrimize (3000) t.on Sö-J Dumlupınar Vapuru dün aqam 
diri çok oynak ve yakın hedefe mi.kok gelmiştir. Pireye hareket etmiştir. Vapur 
mUtevcccihti. Diğer üç vapur da birkaç gü-ı Pirede harnulesini boşaltarak 4 

Kudretli biı donanma da. se- ne kadar ~ehrimizden kömür Nisanda limanımıza hareket ~ 
n"1Slnı kornınaclığı müddette, ha.naSJna hareket edecektir. deccktir. 

- Eğer Sait olacak adalD bu ltlzı ra para ceznsı ödemesine kmw ver
.711nından uzak~ bmdm. di. Davacı neşeli bir oeıb:re ile sa
blr temiz. dayak yiyecek. Yalna CS.. landan çıkarken mahkQm Vulat 
y-..Jcla kaha şilkretain. ~ kar- mübaşirin elinden kalemi klıptı ve 
nuıı de~p barsaklanDI dökecetim. ~ bir vaziyette listedea dosya 
Rica ederim gidip bu dedfkJmml numarasını kaydetıneı:e çah,şb. 
ayoen söyleyin.. Kendi kendine söyleniyordu: 

Hfıkiın, suçluya bu i~ için - Ut gün bnpis hal Bugü.o vnkit 
bir diyeceği olup olmadıiıol sordu. geçti. Yarından tezi yok. Kararı 
Vedat, boynunu bükUl. bir iki )'Ut- teınylz edey.im de o Sait denilen 
kund.u ve: adam benim kim oJduğamu öğren-

- Efendim dedL Evvelce de ar- sin. 

Yapılan duıııfjması sonWlda 
bu ha.reMti den dolayı da 5 ay · 
bapse malıkum cdnmiştir. 

Tahin helvası fiyatları 
yükseldi 

Şekere bir miktar zam ynpıl
mktan sonra 80 kuruşn s .... tıl
makta olan Tnlıin Helvası l 10 
kuruşa çıkmıştı. Fakat sı:>n gün
lerde birt::ı.kım spel.ülaU•rıeriıı 
piyasadan susa.\U tor: layarak 
depo etmeleriudan fiyntlar yük
selmiş o!duP,unda.n Tah"n helva
sı 130 kuruşa kadar çıkmıştır. 

Alakadarlar susam ihtikarı 
1 yapanln.ı· hakkında. şbdetlc ta-

kibata başlıumşlardır. 1 

Yoğurt flyat~rı düşüyor 
Son günlerde yoğurt fiyatları 

düşmekte devam etr ekt.:dır. 7 
kiloluk yoğurt tene .. cı d dün 
375 kurustan satılm•stır. 

öğrend.iğimize g .. ı..... bu kıcı 
ha vnların ço"k soğuk ge-.m i 
dolayısiyle civar mıntakalardau 
sfit g,elmemektec1ir. 

Otomobil çarptı 
Şoför Ferid.in idarosindokı 

2728 numaralı otonıcbil di1ı1 
Maçkadan Ni.sa.ntaşına gidcrkcıı 
Ferhat isimli bir çocuğa çarp-

Perul:cııdc ~ay ve kalr·c .:ıa· 
tı /ar .• mn r;yatıarı hakkında 
Bölge laşe Müdürlüğünün Vc
kü.Jcte müracaat ettiğini ya1,.. 
mış,ık. Bazı gaze<.eler VcJ.."idet
ton bu hususta emir geldı ni 
ve kahvede yüzclc 20 fire nazarı 
itihare alınarak satışa ba an
dığını yazmışlardır. Öğrcnd' ği
mizc göre Yekfıletten bu husus
ta henüz bir emir gelmemiştir. 
Diğ ... r taraflan B51ge 1.a.c;e 

Müdürfüfü tarafından yapılııcak 
olan otomobıl lastiği tevziatı da 
hcmüz baı:.lamamu;tır. 

Bölge iaşe Miitliirlüı':rtl kati 
iht.ly:ı,f! sahiplerini tcsl/t ctm k
tcdir. Tevziat.ın bu hafta yapıl
ması muhtemclclir. 

Ticaret Odastnda b4r 
top1antı 

Dün Ticaret OJ sıııda Reis 
M. Nuri D~ğdelcn'in riya~ti al
tmch. bir toplantı y.ı.ııılmı ·lır. 
'l'op!antıda Vekillet t..u-afı dan 
göııd rHen Ticaret O n.m nizam 
n .meRi okunmuş, aı:..' nd r1 .r n 
lm husustaki fikirleri dinlen· 
nıicıtir. 

Liselerde tedrisata 
baş~andJ 

rol oyuanıa.ktaıı aciZJtli. Belçika --=-=-=--========================-__:._....:.....==-----------------....:.....-===--------dnnür;ti, ağır .zayiata mal olmuş-

muı ve yaralamıştır. Lise ve 011.aoknllnrda 20 Murt 
Cumn ~inli ba~lıyan elini<" mc 
tatili Uı! akşam bitm>ş v d rs
lerf' bu ~b h '"' nla 1• hır · ·. 

tu_ Hatta, Britaııya adasının 
havadan tehdit ve teshirinden 
korkulu;>ordu. İngiliz ana filo
lJU ynhm: ba: ma. yakın suları.n 
roüdaforumn başar nuyac-.ık bır 
dunmı:ı. düşmüştü. I..ondraya 
lra~ı yöıwitilen luıxa taarruz!a
mu an~ ?ıa.vadan defetmek 
ınecburiy~ti elvermişti. 

.Akdeniz hakimiyeti, bnv::ı. sal
thn.şlan yiizlinden, tehlikeler 
arudiyordtı. Her silaha ayniyle 
pliyle ıuukn.bcle ebnek ge
a-ekti. 

Alman hava ordusunun hima
y;;-smdc Brcst misa.firk?ri, güpe
l'flndüz Mı:ınşı 6~erek ana. yur
da ucinmüııJcrdi. 

Nihayc::t, 3; 5 ~c.mi nisbetinin 
1118.ıt14 vo mahıyctiıtl, Pearl Hnr
'IK>lu- baskını gpqtcriyordu. 
Mubuebeyl ya deniz, veya ka
ıa sabhlannda dilştlnm~k, ba
ta.lam dUşmekti. 

Uçak, 1 : 2 tonluk bombası 
ye zırh delici torpiliyle deniz e} 
~·Jerit>i ele aileme sürükliyebi
Jiyordu. Hatta fakir memleket
ler de dcnizalt11ariy1e hakimi
yet iddiasında bulunan armada
lara meydan okuyurlardı. 

Zu.:nı:ı.n, bütün dtL,.c:ıünceleri ~ö
Jdindc..rı SB.rsmıştı. ">a.rçala:rı lıın
t'vlandın bir c:o:' n-. ·icssesclerin
ie ba.zırlıı.na.D J<'ni~nıWar, açı
;.n bo ·:ukl:ırı d:>luuruyl\rdu ve 
Oky::ı.nusln.rdd mnıyd..bizlik ha
VP l y ratt)ll)rJa.'."dı. l albuki, 
1".a rcl hıy: l \ .ru!nn üsle
rin v i!"'allth ncl,..rin dövül· 
m ı ı f., ·"iy ti dur<!lııama.zdı. 
IU! ı ' i, utı tE: i ·1 ri de. ka-

- Evet. Ve Marki Yorisaka
ya sizin namımza veda ettim. 

- Demek ki gitti. İngiliz ku
mandanı da gitti mi ? 

- Evet. Vikont Hırata da 
onlarla beraber. -

- O Vikont Eirata beni hiç nL.._ı 
ilgilendirmıyor. Çünkü onun pek ~ Yaaıı: Clhw1e ll'MrUe 31irES&llP-E* AlE._.ii!i CeW'en: LUR11DJ Sıııda ·:.EB,, 

SAVA$ 
az müddeti olduğunu saıııyo- tıyordu. Şehrin yansmı geçtim. _ 26 - Birbirinin arkasından, itaat-
rum. Fakat söyleyiniz bakayım: Soı·~ ı.la.r, leylak gökiln altında kfı.r, yatağa yaklaşb.lar. Mistres 
Markizi görd·un· Uz mu·· "· ~ - H pınldayordu. Yoluma devam etr pençereden içeriye Japonlara okley açık sağ elini onlara u-

- Hayır. mek cesaretini kendimde göre- mahsus bir koku giriyor ...... Bili- zattı. 
- Demek ki garda değildi,,.. medim. lyice seyretmek için yorum ki, sevmezsiııh. Vapo- Miss Vane, beklenmiyen bir 

Demek ki kocaBını sevmiyoı-. durdum. GUneşin son akialeri rizatörü alır mısınız? Her tara- hareketle bu elin içini öptü. ıFel
Bana öyle geliyor. Siz ne dersi- kaybolunca birden kendimi o fı, hatta yatağı da havalandın- ~ yalnız tırnakların umma do-
niz? kadar yorgun ve mahzun hisaet nız, rica ederim-.... Bcnbn U.. kundu. 

- Ben bir hüküm vermek için tim ki, size bu hal ile göri1nm&- rimi de havalandırmı1..... Mistzes Hokley tekrarladı: 
sizden daha ağır hareket ede- mek istedim. Miss Vane snkin ve itaatli. - Bonsuvar! 
rim. Mistres Hokley, dikkatli, aa- yaldız şişeli küçük pistonu al- Kapıda Felze genç kızın geç-

- Bununla beraber ben bu rışııı başını ajiirlU yastığın t\8- dı. Mistrcs Ho1cley, gilUl koku- mesi için yol verdi. M.i8tres Hok-
kadının hakiki hissiyatını anla- tünden .kaldırdı; şaşkın: nun ta?.e okşavışı altında dön- ley: 
yacağım. Başka klyo.fetle . on~ - Ah, dedi. Fevkalade bir P.. dü, bütün vücÜdl\ sertleşti. d~ - Francois, siz bira& kalınız. 
portresini yapmıya hnngı gün irle konuşuyorsunll1- ruldu ve göğsünün sivriliği şeı. Yalnız siz! -
başlamak niyetiııdesiniz? Belki de güneşin batJ3iyle çe.. W k~n altından diklefti. Mise Vİ.ne cbprda idi. Kapı-

- Yarın, yahut öbüı:gün. A· !Jitli renklere boğulaıı sokaklut Felze iki kere elini alnına g6- yı şüphesiz yanhf bir hareketle 
cclem yok. Ancak Mukiz Yori- tahayyül etmek i~ fakat tftrdü ve sonra göderhıi ka~ çekmişti, kanadı §iddetıe çarptı. 
saka'yı ımilli .Japon kadınlan edememişti. Belki de bamın için dı. Mistres Hoidey'in gtllillll Felze davete uyarak, içercle 
kıyafetine sokarken şu "Başka sustu. Sonra. yeniden döııerekı tekrar çınladı: kaldı ve üç adım ilerledi. Elek-
kıyafetle,, tabiri onun için kaba Ya .,.......ra ne 'Vll.ptuus., - YeterM .... vaporbMıöril ka- bik lambalarının penbe ışığı o-
bir tabir olmıyor mu. dersiniz? = çınlidostum "'~ payınız Elsa.. Şimdilik p iyi- nun soluk yüzünü aydınlattı. 

- Neden kaba olsun? Madem adım ylm. Saat kaç? Mistres Hokley gülüyordu: 
ki ''arkız" Yorisaka artık milli selaml ··"" h d 

.- .. ü U 1 s· _Şu gülttnç adamı ikide bir - Gece yarısı; yanın. - Ba kadar bitkin bir al e 
kostümiyle gor nm yor· · ız gorm·· ek arzunuz ne pıiP-· Bu _ Sanınm, ikinb de gidip u- :iken sizi tııttuğw:na pişman ol-
her zaman komiksiniz. Ha.. rica · • yumak temennisindesWs. dum doğntsu __ Daha iyisi siz de 
ederim: Akşam yemeğe yata akşam, gene afyon içtinla n». Hiç bir cevap yoktu. Miaıı Miss Va.ne gıöi &idip yatmalı· 
gelmemeniz.e hangi k~yif v~ he- - Hayır_. Vane, küçük yaldız ~ et. BlJUZ-

vesiniz sebep oldu? Sız tabıi ta- = ~J- . Çftnkil ~ya jerinin tisttine yerleştirdi. Fclze yatağın yam başında 
mnmiyle serbestsiniz. Ama ka- · ord Fclze, hareket:sb. göiterinl idi. Diz çöktü, s:ırke.n eli tuttu; Ütdınızı nnmlacak kadar geç al- erken dönmek istıy mn_ ,.;; 
~. Fclze: Şimdi ısrarlı bir bakışla kar ~ştı. Mistxce ~okley biP- ~~~lık kolun etine a.ozını 

- Keyif ve hevesim ne idi? d~~a balnyordu, Kadm birden _ Evet! Y.organ ola,..,brna - Betsy! Bu gece müst.t>sna 
bilmiyorum. Gar çok uzakta. güldü: . .... ,.w~ Bon ' olarak beni faDa Usmemek 101:-
Tiren kalktığı mmau ~es ba- - Mıss Vane. Y- ,, _.-- suvar·-

funda buluıı'l.cak mısınız? 
I~adın, ba.§ıuı ona doğtıı eğe

rek: 
- Artık odanıza dönmek ve 

şu bahşetti!Hniz s knldarın res
mıni yapmak istertllyecek misi-

Ö~r meıı () ~' ·- ın ıh in. 
len.me tat Ji 1 N1:;ıan ÇA?"Ş3·tıb ı 
sa'bl'hı ba'!lı:vnra};tır. 

. ., H ., .---··-·--~----nız ... ayır mı. . r 
Mistres Hokley, ertesi gün· y - ~ ı,~ ~ 

den itibaren Markiz Yör"saka- n 1 ~a .. 1al 
nın evir.ıc ,giderek Felzc'e rcfa- --~· ~vv·"-'VVVV\. 
lrnt ediyordu; dalın doğrusu o-1 ABC'NE BEOE.:Lf 
nu oraya götürüyordu. Tlffkty• ı4ne!:ıl 

Markiz Yorisaka al'. kın oldu· ·-~ - - -
d - "b" "saf" l · d I :SENELliC ~4-:lO Kl"f. 2700 Kıı:. ugu gı ı, mıı ır eruıı .son e· 1 

1
so " 

1450 rece sevimli olarak kar:şılndı. 1 800 
" 

Fakat bu ziyarcUeıin ?..ahiri se· 4~ " 
800 

" 
bebi kaybolmuştu: Başka bir _rı__ •• ....... ",_ 
kıyaft tle,, portreye başla.mnk 1 T A t-' V j M 
bahis mevzuu olamazdı: Markiz ı ------
meseleden haberdar olduğu hal· Ktutaı l;;!J G\ N 85 AY 3 
de, en güzel Paris robu ile kaı·- •----. 
şılarına çıkmıştı. 1361 26 l t358 

Jı,c.1?.e Markiz.e serzenis edip tc 
vaa.dedilcn Japon kıyafet::ıi ile- ~lA.Rı Mart 
ri sürünce, .son dakikada eski bir 8 13 
elbisenin giyilmesi için lizım O· 11-----• 1942 --
lan cesaret.in bulunamadığı ce-
vabını aldı. Mistere Hokley: 

- Sime bu cesaretin olma
masına pek memnun oldum. 
Çünkü siz hiç ~phe yok ki bu 
çay elbisesiyle çok daha cazip
siniz. 

Böylece iki saat gevezelikle 
geçti. Mistres Hokley, Asyalı 
bir kadıI!!n dar ve boyalı ağzın· 
dnn !nV.liY.ce sözler işitmekle 
büyük bir tt"tk duyuyordu Vt• 
Markiz Yorb1ka, yeni dostumm 
hissiy tını garip bir işve ve ne· 
zak~t ka.rısmasiyle karşılayor-
du. (Arkaaı var) 

PERŞEMBE 
G!inet Olle 

11.21 s.s2 
5.54 12.20 

lkiıAci! 

9.32 Eıı.ant 

lF ..SJ VU3tı 

Akşam Yaisı bnHk 

12.00 1.32 9.46 
18.28 19.59 4.12 Vos:ıU 

-CiKKAT-
G~eınize gönde.-Ikt: y-.uıL'\l 

nc;rodllsin nqre"ıl ~.ı. iıı~~ 1 
olunmaz ve ı.i3 aınd n .ncs~ot 
kabul edibncz. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~----



YENl SABAH 

1 -

~~nn !!!!!!!!!!EN!!!!!!!!!!S!!!!O!!!!N!!!!!!!!!!A!!!!!!J A!!!!!N!!!!s!!!!!!· !!!!!!V!!!!E!!!!T!!!!E!!!!L!!!!!G!!!!!!R!!!!!A!!!!F!!!!H!!!!A!!!!!B!!!!E!!!!R~L:!!!!E!!!!R!!!!!İ !!!!!! [ HER s ~ B AH ] 
f'Boşı.ra~ıncfaah~caeJ iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiWiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii::iiiiiiiiiiiiiiiiiiii:~iii!iiiiiiıei**iii'i•ii..,iiiiiiiiiiiiiiiİİİıiiiiiiiiiiiiiii \farolun TOrk 

Mımarlara ~J:iıe~= Japonlar Hindistan Husu Al mah'' 1 s. er· ps lno'liz t yyarelerinin 
~uğu bildirilmektedir. Her iki merdiveninin ilk ~ 1 I" F J 
iaraf,. ~rep~~uğraDılitır. -- le ikinci d~~go~i~~in;!~ şıma 1 ransaya l --0-

Yazan: A. C. Sart:çoğla 

•' ... _ b ğ mJ .. ....,.. ... ...,.., Eskiden bu memlekette OO:ft. 
Biikreş, 25 (A.A..) -1yt ma.- asama 1 a Adı· k tan Başkwn-andlllll Vavel'i ve • ak ' , _j lJnm&t alan askeri mahfiller hu- ıye Ve aleti, çalışacak Hakim Hinılintruı hava J.:m'\ tlcri lru- yenı ın an kacı yabancı, mildendi:s 

)!utta. bulunan Romen ve Ma.- (Bq tarafı 1 inci ~ada) M .. dd • •ı • t • mandanını ıbir kere dJ.ha gör- - ecnebi, doktor !renk. f.ıbrilıawr 
ıc:a.r kuvvetleri arasında çnrpış- nn •burasını bas:ı.mak olnrak -e U eıu um.ı erlD ayın müştür. [A . .-4 ... te1graflanndan, ve ıbüyilk tn.cir tatlısu frengi, 
imalar olduğuna. dair yabancı :knllana.ra.k Seylfuıa bir hareket 1 İ S t e } e r j D İ b j 1 d j r d j Abad lle l\liix:Lkere huZMa edilmiştir] şi.mendil'er gibi, elcktrık gibi, 
'menıbaln.rda.n gelen havad~ ,_pevı>•n ihtimali vardır. Lnhorc, 25 (A.A.) - Zanne-J lngiliz Ha\"8. Nazırlığının teb- Seyrisefain gibi &mme hızmet-
«in hepsini yalanlamak-tadır. * '°Ankanı, 25 (Yeni Snbah) - :Müddeiumumisi Razım, UskU- dildiğ.ine göre Sir Staf:ford liğindc, bava kuvvetlerine men· lerile uğraşan müessese ve ida-

iMacar • Romen hududunda, Yeni Delhiden bı1dlrildiğine Milli Korunma Kanunu suçları· dar Ccz:ı. fil'klmliğine Ak§ehir Cripps, bugun kongre bnşkam sup t ayyarelerin Frnnsa ~a- reler koyu frenkti. 
l>tltün memlekette olduğu gili :g&. Biımazıy.adaı Çin .kuvvetle- nı· tetkik edecek İstanbul Asli- Hakimi Ocmi!, Zonguldak Özel Mcvlane .Abad ile müzakere~ linde Cominos'daki elektrik san- Bankalarda. frenkçe konuşu
~ bir sükWıet hüküm sUrnıek- rt, dtbı Tmıgu etrafında savaş ye CeA Hikimliğine İstanbul Hikimrr.ıne İsparta Ceza Ha- cektir. 4:ra.lma ve d"ger hedeflere hu· lor, doktor mua.ycneha:ıelerhıde 
lcd.ir. yapmışlardır~ Tungu ile Pisina- Asliye lldnci Ceza. Hakimi Kc- kimi Hakkı, Uslı.iida.r Ma.hke- Yeni Dclhi, 25 (A.A.) - Bir cum ettiklui ve 7 :yya.rcnin nımca ile lknrı8lk çetrefil b"r 
Bulgaıtsüuıdan Gelen Sesler nene arasındaki yol kesilmiştir. mal Aşkın, Üsküdar Ceza Haki· mesi Müddciummnilibınc Twıge. Amenlwı kı w dan hildiril· geri gelıned1ği °"' BliyUk Bri· tlirkçe müsveddesi gorüşülürdiL 
Ankara, 25 (Radyo Gazete- Yolu kesenler Tungu mUdnfa".l. mi Nuri Okçuoğlu, Trabzon hu- li Müddeiumumisi Hakkı Keten- diğine göre, ~e hükfımeti tıı.ny~ üzerhıde bir Almn.n tay- Temiz türk~yi galiba Şirketi 

ai) - Bulgn.r radyosu bugünkü hattına yandan hücum eden Ja· kuk Hakimliğine Sı\':ıs Hukuk oğlu, lzmir Özel M3fılH•me .'Müd- Hindistana tam dominyon hak· ya..""eSmfn Wınp edildiği ibildiril- Hayriye ile İdarei Mahsusa gi· 
~eşriyatında uzun seneler Bul- pon kesif kollandır. H kimı Hilmi, İzmir Özel M.ah- deiumumiliğine Muş üddeiu- kım vermek teklifinde buluna- me-kt '"· Ş('lerinden k:a bir m·· e 
garistruıın komiınizm propagan- Tebliğde, durumun bugün bcl· k(mesi hfi.kimliJine !zm;r C<.>zn. j mumis İhsan, Ankara Mahke· c -, fakat bu hal· barışın imza.- p "f "k h · I idaresinde İ.ŞJ.imek kabil ulnınz. 
dasına sahne oldugunu ve bun- li olacağı söylemyor. Ilu bôlge- J Hakimi Halit. Zonguldak Özel mcsi Iliıidınli"ine Ar kara Ha- sınd~ az sonryı yıirürlı.iğe gir~ ası 1 arp kon r. Yi dı. Sirkecinin berbat ve s\iın ·tik 
dan zarar r örerek birçok kur· de ufak İ.ngiliz tc killeri bul m·. Malıkemcsi Ha.kimliğine Baran S d , .. -d ocktir. Buna """t ,, .. a yn.,, .. -.. .•• ~ garında b le Mııknk•nrune b ıet 

b ak r• .. ı·ı l b f h 1"'~-- li'l. . S ff t 1 t b 1 lruni c nt, ı-ıu deiwrumUıg-ınei ..... "'"" - ıan-. ~., hınlar vcrdiğıni söylcmış, bir m ta ve ·~ ı ere ır ES. t a- ~ a mnı a e , s un u cssisan Meclisi tarafından tan- kesen memur ya ltaıyandı, Y• 
ıazete de aıtık mıu:ıkelerin diiş- reketlcre girme.ktedırler . .Japon- Özel Mahkeme Müddeiumumili- Anknrn Sulh Hakimi lat, :ts- zira ikccktir. Bu tcltliflcr, - . ti. n'~~' ta~~1.'._~tınc1 ~;'•Rd•> Yun lı. 
tüğünü ve hesap güniınün geldi- lar Birmanya.da Tungu ·malin- ğine Etfı.zık MüddPiumumlsi Os- tanbul Ö el Ma 1keme ~ "ddciu- D . :ı.rt:n • lı I m r. ıgcr w.nu. an m. uz- ILdınlanmız arasında; 
- deki hava alanını ele geçınniş- m::ı.n Nurj, Üsküdar Özel Hi kim mumi Muaı; ·nr'r ne Fi 'ke Müd· ' om.ın.yon şt . ~t~:..._.:_apı n· velt. 40 sa.atlık ış haftası taraf- _ Kendi i Sir. ecidelci -ecza. Pn.i yaJ:mıştır. . .,..,... 11 . :ı.....- _ d · urni"' ır .t 1 ...... ~-b 1 ya kadar ngilız ......... ,. •. Hatorlu- 1 - ~L. • •• 

lerdır. ıuustev ı en uurn.dan çı- Jigine Başmüddciumumi !~Iunvi- eıum - amı \'C lj"'-'J u ğ , mümc s·n...-:-den b" . . ·a t:ırı o maga u.;'\'am cttigını ve hanede bulunan frenk doktora Bitler, Bulgar K'1"41MM. k k . . Çi ku t1 . . S 1 .. fildd • i M ... s ı ı.-ı-uı ınnuı ı a- ~ tl . d -ı . 1• 
fı.Qbu,l Etti arma ıçın ı vve erı gön- ni inru Meriç, T<'myiz Ma ıke- .1\ eıumum uavi "f'ıinden t'E'Sindc ta1Af!ak olan harbiye ne- ıucre _crın m. ın mem~ı . azım· bir göstereyim. Verdiği ilüç her 

Führerin umumi kara:rgihı, dcrilıniştir. Şıddetli lbir çarpış- mcsi raportörll4,"Tüne Kütalıya Tahsin Oka.r tavin edıl ışlcrdir. Z"'...:rt:ti müstesna 'Olmmk üzere _ 1 geldıg~ı de .üade etmı !Jr. . derde birebir gcliyormu ! .. n,~ 
'Z (A.A.) _ Hitler 24 Martta ma devam ebnektcdir. Sfiva.ri llindizta:n ~w-lmentosu iz&la- ;c ıı Zd~~>ıuı Vazıycti . hastalıklamnıza bil her şifays 

B birlikleri ve sivil Japonlar Tun· RLJSYA'DA ENl.ZLE :rırun '---'-!-~~- di- ··t·· \a..5".Tigton. w (A.A.~ -Yenı yabancı cllcrden uınm2X A.,_ .. ~umi karargahında u gar . ar d M dala O R DE ıuı.uiiA\.--ı.u; ger u un ne- Z 1. d ! . W sh ~ 'Kralı Borisi kabul ederek ken- gunun şun ın e an Y yo- zaretlere ta}in edilebilmcleri ~an a. . e çısı.. 0}.terna ' M. olmuştu. 
lunu kesmişlerse de Çinlı1er ta.- RuZ\.·clt ılc cı-nrfu;tuk en sonra * disiyle uzun ve samimi bir mil- hususunda l apru tarafından . ~- . . 01fıkat yapmıştır. Akşam Kral r.afmdan pliskürtülınUşlerdir. (Baş ta.rafı 1 itıciile) (Baı tarafı 1 lncı .. yfada) yapllı&n tclkinleıc yaklaşmakta- bası a l:erdif.'1 dem.c~tc Pasıfık B ugün ywtta, lıamdo'!sun 

Hariciye Nazın Von Ribentro· ~~~. ~~~=Jer d~~ J{rasnaya Znezda muhabirinin Londra, 25 (A.A.) . - Kvruıg- dır. bat~c~~u~u ~·~1~~n ~·~Zl~3; b.1.nkucı Türk, mühendia 
pun misafıri olmustur. Kalenın cephesinden bildirdigı-·· tung isimli lngı" liz denizaltısı, Hint mahfilleri ihtiyatlı dav· ma ıçın ·· .. 

1~ 1 1:1' e Türk, doktor Türk, elektrik,..;, 
ileri mevzilerde tutunmaktadır- ----ı·ta. ve Cr'innı:::'i~ Hintlı" b~ılunmak.· uzerc l cm Zelanda ~ 

25 Mnrtta Kral, Mareşal G~ la ne göl'e Sovyet tcşkıllerindcıı Japonlar tarafından Ca,·a.da tor- "'""'ıulAü. -ı--r-- •u b··k:' t fı d l RinıencüC-crcı Türk'tiir. iBa:nkıala,. r. ~~nc:rıe y•pac - .. .. el . u ·umc ı :ıra n nn yam an 
ringi Karinhall'deki ıkanıetgi- A\'ll~'y·-.:ıı- •• bırinin tuttuğu kesimde giinler- pı·ııenm1şti. Geminin 98 kiı:ıiden 9C'· • • ... agı goruşm erın ·· t ı ık d b l fta b" nmızda, doktor muave:;ıehane-

-naıı AUa .,. .. ,,.ti'c"'lerı·nı· ._ 11mın. ""ak'··nda ,,a.. murac a ln '_ı.n a u 11 ır "' 
~nda ziyaret etmistır. Sidncy'deıı bildirildiğine göre, ce süren şiddetli çarpışmalar ol mürekkep olan tayfa..<:ından 12 '"'" "'" '141 " 1 ıu -.-- k 1 - da b 1 rt !erinde temız Türk ağızlarıl~ 

Alnnnya Emrine Yerilecek 3 Japon tayyaresi bugün Port muş ve Almanlar birer birer si kurtanlmıştrr. kin.gen bulunmaktadır. ~ ıı~r ve=-: ~ :ı-~nnm u u tem z ti.irkçc gôruşillür. Sirkecl 
A kerler Moresby üz.erine .iki defa bom- mevzilerini terketmirucrdir. A- * Blr h\'ZlÜ dugunu soylcmu tir. garının bilet gişesind<W ta.thsf 

Alınan hududu. 25 (A.A.) - ı-.. yagm· uru vnNvı,..,.,.,.,ışlardır. gı-r knuıplarının yc..;ru· doldur- 'l1',-,dngton, '>ı:: (A.A.) - n-'L.- Trinidod. 25 (A..A.) - 1.ord fb S ,., ., J frengı· '--en·nı bır· m.:,_._ "ocııV:un., 
&ita.nova: z:yiat ve hasai'. ~ill;~da t.af· mak U~re Almanı~· muharebe riy~Neznrcti. """orta tonila;:;a Brovcrbrook, M. ChurchiU. Sir n - oua un oğ u bırak~şbr. İzmi~Kaiıt !;.bri: 

Alman mUhendislerinin Bul- silat verilmemektedir. nıeydaı:ıına bir tümen kadrır pi- bır Amerikan şilebinin Birleşik Sufford Cripps 're ıkendisi an.-- A J hita kalannın taneli atılırken gaz&· 
p.ristanda 24 yeni lıava meyd~ Port Moı"eSby'de çıkan Mor- yade ve 50 den fazla tank at- Amerikıı At1antik sabili ~ıkla- smda. hiçbir fikir ayrılığı olm• rap ara p telere kağıt getir:tmclde günlül 
illl ve 50 inme meydanı in.şasına ning Herald gazetesinin Sidneyi mışlnrdır. nnda batırıldığını bildirmekte- <lığını söylemiştir. ediyor nzkım kazaııan bir yabancı Oa,. 
11.ezaret ettikleri ve Alman ve muhabirı, iki giın zarfında Port Stokholmden şu maliimat ve- dir. Bcrfinc Göre: (Baş "fa.raf• ı incide) na: 
Bulgar kıtaınrının yeni yapılan Moresby'ye 300 bomba atıldığı· riliyor; "Bugünlerde cepheden Berlin, 25 (A.A.) - Bir ga· Emir, dcmccınuı sonunda., - Mademki azmcttiniz, kiğ> 
.tratejik yoll n kulla.ndıklnn m, bir kişinin bile yaralanmadı-ı pek az haber alınması şark c<:>p- • 

8 
zate diyor ki: "Sör Stafort Mısırda bulunduıru günler esna- dtwu da yapacak<.ı.ınız; bu ~ 

4emin e-dilmcktedir. llkba.harda 1 ğını haber \'ermektedir. besinde harekatın bir durgunluk Iran as vekili Krips'in Hindistan seyahati va- smd bütün Mıaır yüksek f;2.h- de muvaffak olu.caksmız. Sis 
Almanlar tarafından yapılacak Sunıatrada: geçirdii:rini göstermektedir. Kı· atlerl~ v~ i~ nı~et gösterı1crlle siyetlcrinden gördüğü "3lllimi TiırkJer sarıldığınız 1§1 kopan .. 
olan taatTUza. iştiro.k içın Ro- Mclbourne'e gelen haberlere nmdfl, Donetz havzasında. ve (Baş tarafı ı Cı.ci s y!a.da.) Hintlılen bır kere da.ha aldat- misafırsever 'kten ,.e hakild jorsunu~. Dıye hayranl k gom-
manyanın ve Macaristanın üç göre, Felemenk kuvv.etl.er-i ha· ı merkez cephesindeki muhtelif men son ,·aziyetlc:n b . de mü- n:ıak için )"8.pılnn bır teşebbüs- knrde hı.slmndcn dolayı tetıek- termi§ti. 
JÜz bin k® göndereceklerini len Bomeo merkez kesiminde,~ Alman dayanak noktalan ett&- teessır bulunuyoruz. füttefik- tür. Şu cıhet açıktır ki Klips klirlC'-.rmi bilclirmi tir. Lakın nedense mlııwui i§leriJt.. 
ddettiklcri söylenmektedir. Seleb adalarının birçok nokt la.· fıoda çok şiddetli ça.rpışmalar ı }erimiz icabında bize -ırdunda yola çıkarken İngilizlerin Hint dt: heniiz kendunizi ) &bancı yar--
Bükreş ve Budapeşte hüku- nnda ve Sumatra merkezinde olmaktadır. Alman kavnakla.nn bulunacaklardır.,, den ~r. Bu milletlerine kn.rşı edilecek feda-' Mısırda I k dımından müstağni u.yamıyor-

met.lenııin bu iki memleket ara- tutunmaktadırlar. Bazı DOkta· dan alınan haberlere gÖre Dontz sözlere göre İran bir tecavüze karlıklar hakkında sarih bir yapı ma - duk. Halbuki Türk hnnd. 
mndaki gerginlik hasebiyle iyi !arda Japon.Lınn toprak kaybet de ve Kınında Sovyet hücum· uğrarsa Miittclikleri endisine ~ey eöylememiştir. ta olen seçim. Türk binasını ve m ese«m.\ 
talim gônnüş bazı .lot:ıfarı ihti- tikleri bile söylenmektedir. ları şiddetini kaybetmiş bulun- ynrdım edeceklerdir. I kur-4-Cak en milsait ve en feyi> 
zat olarak sakladıkları da bir maktadır. * ngiliz tayyareleri (El•t ta~fı 1 inci aayfada) li mimar dimağının Türle mlına. 
bkikattir. RJ.QM'DA Umumi intiba ilkbahar taa.r- mı~ır. Fakat buna lmrşı k'Oyan nnın dima{;'l olnı:: sı lfıznn gelir-

A:~denizde yeni 
tehlikeler 

(.&§ tarafı 1 incide) 
tiin deniz yolu boyunca kafile
leri korumak için av tayyarele
rinin kullanılm:ı.sına mani ol· 
91al<tadır. 

Londra, 25 (A.A.) - Başve
lil M. Çörc;il, Maltaya giden de
•iz kafilesinin yerine ulaşması 
aıünascbetiyle Akdeniz başku· 
'lnandanlı!;•ma göndtrdiği tebrik 
telinde şöyle demektedir: 

"Amiral Viamn ve onunla bir
likte yol alanlara Malta deniz 
ka:filesin · n kurtantması volun
c1a.ki parlak ve aziınkar hareke
tin bende uyandırdığı tnkdir 
tuyb"llsunu bildirme· e delalete
derseniz, bahtiyar olacağım. İki 
~r. dört hafif kruv:ızör \"e bir 1 
filotilla tarafından korunan en 
lılodern su üstü kuvvetli zırhlı· 
lardan birınin 5 hafıf kruvazör, 
hafif toıTiclo muhriplerinden 
ibaret b:r filonun topçu ateşi ve 
torpillerilc ciddi hasara uğraya
tak gündtiz bozguna verilmesi 
te kaçın ~ mecbur edilmesi o
la.yı çok bUyUk takdire değer 

Londra, 2.'5 (A.A.) - Avam Bingazideki askeri birçok devlet vardır." di. Taş çatlasa Sült'yma.ruyenin, 

c8._. t•r.tı 1 ıncı ..... ada) pılmakta olduğu merkezindedır. H . . ,..-:. hedefle h··1.4".- · · N'-Lh p · 
-:w 1 • Ce veren anClye ... us :'3J"l M. rı U.ruuııet l"Clst, 411 as aşa. :Juı. rnımarının duydu[;'Ullu bir ya, 

ruzunun son hazırlıklarının ya- Kamarasında bir SUI! cevap! • I Şımdıyc lmıi r hiçbir Mıstr Yenica.ıninin k:ırşıınnd bir Türl 

leını.ştir. Asker, çok mUkcmmcl phenin arkasındaki Alman La .. l dem" . dar M"h k bu ~.:ı-- b . 
t ı kezl · k w, ~ye iştir: b b 1 d ) ı vere arşı llUU.Nl.I" ş d- ancı mımarın duyabildiğine b& 

mukavemet göstermiş ise de Al· op anma mer enne taze ı- "'Yc:ıi tran kabinesinin Sav- Om a a 1 ar <i.e. tlı vaziyet lllmı değildir. Bu nı inandıramazsınız. 
man tanklannın mu............. dal- talar uelmektedir. Ruslar da t (·--... z1 tt··ı J N h'--- p j Tü" k d l .,.__,., ı:. yet ve n:!iliz hükurıetleriylc ........,, 'tarafı 1 :ittdde) ao er aıyan ann a Ll'Ml aşa r cmıryo unu nasıl Tü~ 
gası Fransız hatlarını Yıırmış- muhtelif kesim~rde talim ve ~ 1. 1 .u.t·d 1 k il ik \r ··h d" - terb" tö ·ı · · rd ı tam bir işbirliği yap~ cağına j. ı tnn.mız ar yupılmış, iki ticaret LK ı arn ge me · rere en eft mu en ısi yapıyorsa, Türle sa.-
br. ,.. ____ ,, maı·vetı"•·1dekı· kıta- ıye e rı mış y-enı 0 u ar · · .. __ · de h..•. partisı· · l .... a; l - 1 yh"nde ·· · 1 Til k ~ ~ • t ı aktad 1 nanma.k için birçok Qebeplcre gcmısı o.ıc:ı -.uc ıçensin iıM.U- nın n~"' er .ue ı nayııru nnsı r sana.yıciai 
la.r efnı.dma talim ettirmeli: için °~~ ~:tl .. Al malikim. Yeni İran kcbinesi it- rılmıştır.,, olduğu iddi!üar.nda yanıldıkla- idar: ediyorsa Türk ibidesini de 
kiti miktarda tüf.enk mermisi ı m . ı ere gore • tifak muahedesinin maddelerini İtalyan orduları umumi karar nnı göstermektedir. Türkün yapması icabedcr. Mi-
bulunmMhğını. silii.hlann mo-1 m::;,rd~ 1:'.l•san °raı~~~ ve tatbik edecektir .. , galıının tebliğinde de şunlar var Kahire, 25 (A.A.) - Seçim- mar Sıngnın tonınlarmın sow 
dern olmadığını, tahkimat için 8? na.d o_grubaşlşa.r bailyunımk e- dır: "Düşman Bingazi ve Atina lerin sonu hcnUz belli olmamak· Arut müsn.ba.kasındaki başan. 

· to b l ad • ·· 1 sıne yeru en ıya ece ve ·· · ~ ı.. 1 mıştı D ~ ı berabe l lb" ..._ '- tattırdı ı.._ çı~e~ u unm ıgmı soy e- hedefini muhakkak surette Kerç Avustralya Baı \17.enne ıı.ıun ar yap r. ogu a r ılk öğrenilen rakam- arı l7e u;.l zevhl , u. 
mıştır. yarım adasiyle Roat.of te§kil e- • Akdenizde bir düşman kafilesi- lar Vert pnrtisinin önemli b"r hchikati Ö!,Tetıniş oldu. 

Gen_ era.ı Tro_ Uey. Deprevaux, decektir... Komutanına f?enıı ne yapılan hUcumda bir «ruva- çokluk kaundığını gostermek- Varolun Türk mhnarlan. 
- .zOre isabetler kaydedilmiştir.,, tedir. _. 

aynı şeyı soylemış, fakat fazla M:oıskova radyosu mthsur lft selab. t . ı. ...--------mı--.. 
olarak mecburi askerlik hizmeti ıncı Alman ordusunttn ağır ka· ıye vel'ıt ıyor ( ' Makinist aranıyor .... 
müddetinin çok kısa olduğunu yıplara uğn.dığım bildirmekte (~tarafı 1 inci sayfada) S • k h wwf 
ilive etmiştir. ve "bu ordu mahvoımata malı- distarun bu iştiraki Hint mille- enenın en ço beğenilen Fıı..ıuı: Mal:ıtya K cle Fnbnknmı7.da 

* Büı.r..ı - Brczilyıı. ile Ro· 
manya a.rasmda diplomatik mü
nasebetlerin kesilmosi iWrine 
Brezilya orta elçisi bu l!labah 
Bükre;şten ayrılmıştır. 

W Ottawa - Kanada tı:ıra
f mdan İngıltereye bir milyar 
dolar verilmiştir. 

bir deniz menkibesidir. Bu ha· 
reketin başanlmasuın ortak ola.n 
subay ve erler bilhassa komu
tanları İngiliz milletinin tebrik
leri.De hak kar.anmışlardır.,, 

kfımdar, onu ne Goebels'.in ilk· tine, İmparatorluk çerçevesi i- Dızel Motörnna ıdnre ed<Xldc bır 
bahar taar.rum hakkındaki vaa- çindeki diğer milletlerin elde Et- 1 ımakin ste ıhtiy:ıc vardır. 
di ne de tayyarelerle gönderil- tikleri gibi kendi milli dilekleri- a R J a N ' N A Ankara Caddesi No: ao. Ce· 
mek istenen malzeme kurtara· ni, tahakkuk ettirmek>-iınki.nım 'i-ma-ı A-zmı-M•tb-aııa-ır:a .. rnUmar.uc:t ... 
bilir. Teslim olmazsa yok edile- temin edecektir. ı _ 
~~ 1 Alman ordulan ba.şlrnmandmı vaffakiyet.lf taarruzlar yaptık. Askerlik işleri 

:~~~ra::;~: ~;,;=:~Ea:==ı MELEK s i n em asın d a ı ·~ .... AL ... ~ •••• ; 
t""" e.- • t;"" ı Emeklı Tabip Bınb:ııı Ul~ 

Z!:~E!:.S!I =;.!Sa;00:::1E iKiNCi HAFTASIN·A BAŞLADI ~:~::!a~~~:;n~~ 
rafmdan kınlmıştır. Harkof do- dilşman taanı.ızlannı ağır ka- f"'\ 1076 sayılı kanun maddeı ınnhsu..cru. 

na göre mlWtlele yapılncatı ılin •· fusundaki cephe üzerinde mu- yıplarl& pllskUrtmüştilr. lunur. 

~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-=:::::::::::::::::========~~::=~~======~ 

kalan, saatleri doldurmuş; ci
nayetin meydana çıktığını haı
ber aldığı zaman ise Meta bay
gınlık anlan geçirmişti. Musa, 
kendisini bayıltacak ha.le g~ti
ren o müthiş haber anını bütün 
ömrünce wıutamıyacaktı. Kan
sına: 

- Yüzümde sarılıkUm hiç e
ser kalmamış değil mi? 

Piye sorarken t>ile ta içinden 
ürpeİ-mişti. Bu ürperme~i far
kedemiyen kadın. memnun bir 
aeale cevap verdi; 

- Söyledim ya, her zamanki 
gibi sıhhatli görünüyorsun. Yti· 
zünde zerre kadar sarılık yok. 

- Demek dışarı çıka:bilirim. 
- Elbette çıkabilirsin. Yalnız 

bu sana ders olsun da bir daha 
fazla yorulmamıya dikıkat et.. 
Yorgunluk sana yaramıyor. 

Musaı, saf k·arısmın saf alnı
na sıcak bir öpU kondurdu. Ço
cuklarını da ayn ayrı kucakla· 
yıp öptükten sonra dışan çıktı. 
Sarayın h!T tarafım dolaştı. Ci
nayete dBir, akş:unki haberden 
b~')ka, yeni bir şey öğrenemedi. 
Şehrin her tarafın dolaştığı hal
de yine fazla bir m::ı.lfunat ala
m dı. Demek <'inayetin nasıl iş
le:ıd'ği, öldürenin kim oldnğu 
d bellid;,". T r
y cillneceği bir a ve t h-a. 
bir ~erde iki kisinin · Mn l l.iı<l-

G~AHAZRETI~il 
)---1 Nakil ve iktibas hakkı mahfuz~--\ 
makta ~unön ...... ~. Bir .Mı· ,ı_ _.a._a._ ka1ıad -UIU-o-rm E)V'UU aımna, aen._ ~ ~J'l - Odar, odur! diye hağııdL. 
aırlı, bir tsrailiyi zorla götünni- insan yok. Her gün bir adam Saltanatmıa nihaşet verecek o
ye çalışıy-Or; lsraili de gitmemek tepelemek •zmindesin galiba._ lan 1sraill. kendi elimle büytitüp 
için nğraşıyGrdu. Faı'kat unutma. ki seni de ar &. yetiştirdiğim Mus:ıdır! Onu ~ 

Musa, biraz dikk&t ~ıs. düren bulunur! kalayın ve ellerini, ayKlanm 
ra!liyi tanıdı. Bu, dün sulüm Musa, okluğu 1M'de dem. kal- bağlıynrak aUrWtliye sürilkliye 
ve işkenceden kurtardığı 818ka, mıştı. İkinci defa olarak ztilüm- hmunıma tir.in! Ona öyle bir 
cılız 1srailinin ta kendisiydi. den lrurtarmaJc istediği İarai3. ie edeyim ff bütün dünp ~ 
Kusa, o cinayeti bu zavallının den bu ağır sözleri i§itince bey- mAık ıaıram! 
yüzünden işlemişti. Onu yine ninden vun:dmup dönmU§til. Firavunun maiyetinde tııuhı
kurtanp kurtamıamak.ıa tered- Herif, bir gün enıe1 iflenen ci- nanlar, w emri derhal yerine 
düt etti. Fakat tereddüdü çok na.yeti hemen açığa vunıvenniş- getirmiye cesaret edemediler. 
eilrmed.i. Tekrar kurtarmıyaı ti. İ§İDe brJetığı için llusaya Şqkm pf)wı biribirlcriniıı ,. .. "L 

karar vererek Ueri yürüdü; Mı- dit bileyen Mısırlı da bu sözleri züno bakmı:ya; kaş, go .. z İP"~';_ 
8lrlıyı bir ta.rafa çekilmiye mec> işitmiş; düakil ciııqetin Musa lerile konuşnııya ba~ııdıl:.A
our ettikten sonra lsrailiye çı- tarafından iefılendiğini ~ eaba Firavun bu sö;ıeri can ve 
kıştı: • mifti. y.ü.rektcn mi söylüyordu; yoksa 

- Sen nasıl insansın ki her Hain w alim MiBn'h. ~ gelip geçici bir hiddet eseri ola-
gün bir kişiden zulüm görilyor- kota sa.raya gitti. Hadiseyi an- ırak mı sarfcdiyordu? 
sun? lattlktan onra İsrailinin !Musa- Firavunun adamls.n arasmd& 

İsraili, hiddetle söylenen bu ya .,öylcd!.ği s<lızlcri tekrarladı. H~ adındıı bir ihtiyar vardı. 
sözlerden korktu; Musanın ken· 1 ~fı.ı ~r. G!lr ) " ı: ~~~anl~ 'ı iBu adam, lork ~"Tir vvcl dül-
disini öldüreceğini ?~cda-&c 1 (jd <>•"- - o ::nr~ımş gcrlik csl"vorılu. ,. • , ~ne-
mud::ı.fa:ı. vm.iyetl aldı: 1 .... 'l4l .. 1 • - _.er ••. '1br. ı f; n ·~ ,,~ . ı,. 

- Dün O.lri·lro ;·:w Jııfam ~- 1 1-~, .. vı' • :.:: ..ş Jı.abeJ.·; alın- LiiJle hı .. s.ım.ur. s 
bi beni de r.::; rul'Ji.rmek i tiyo.... • ~ li.... :..U· ., - U:-9ıll ~et uy-1 l .. ·, ı. " > :· c" ~. "l 

s n 7 'P·· --ru~ ede :-..ı.l~ ~ 1 l..u..."\ıu.18.!) · ıtL.: tutU:Jı-'.:unu. i;Ö.zl". ınin görmez, 

olduğunu bir türlil unutamıyor
du. Gizl.ioo ima.na gelmifi, Musa
mn hak peygamber ola.cağın& 
inamnl§tl. Sandık ha.cüsesinden 
on beş sene sonra dülgerliği bı· 
nkıp sarayda. bir vazife almı
yu muvaffak olan Beher, ara
dan çok &"eçmederı Firavunun 
gözdeleri :arasma. girmişti. Fa
kat sarayda kendisine Haber de
miyorlar; "Neccar" cli,ye hitap 
ediyorlardı. Marangoz, dülger, 
doğramacı minaama gelen 
4'1Neccar'' kelimesi, onun h&kild 
pmini unutturmuştu. 

!Neccar, Fira.vunun adamlan 
IBŞkuı §8lkın biribirlerinin yü
züne ba'kıarken, oradan bir göl
ge gıöi sıyrıldı. Siyah bir ata bi
nerek ~çıktı. Mısır sokakla
nnda perillUl bir halde dolaşan 
Musayı buldu: 

- Ne duruyorsun Ya Musa, 
dedi? Hemeıı Mısın Mrkedip 
bçmazaaıı hayatmdaa alacak
am! 

~usa, Ül'perdi: 
- Niçin ya Neccar? 
- Niçin oldu;runu sen (}aha 

iyi 1-'"L • ! Bi: M rlıyı öldür
t?"' c·a ... ~• t dn thnn 
.. -..ı - .a., ı.. ,. ... r. Iı'ı· 
ı~vun d~ .. ·n;, 
' :in., aj :ıl ' u- " b 
ı J.Al.:-nc ııw .ı ' ı- --. 

tirilmeni emretti. F'ıravanuıı a
damları gelmeden evvel k:ı.çou
ya mecbursun. Beniısrailin ve 
Müslümanların selam.eti namına 
senin yafamaoı istiyorum. 

:Musa, Neccann elini sıktı: 
- Eksik olına. Neccar! Fa

kat ailemi, çocuklarımı aörJne.. 
den na.eıl gidebilirim? Ônıarla 
ved8.!8,Jjm8,k lazun değil mı? 

- Liznn değil, Ya Musa! Ben 
onlara '\"'U.Ziy~ti giZlice anlatırım. 
9Iümden kurtulmak için kaçtı
gından dolayı mü~r olmaz-
lu, sevinirler. Vakit goçımıe. 
git buradan, kaç buradan Ya 
Musa! 

- Kacnıa.kta.nsa çarpı~arak 
erkekçe ölmek daha bayırlı dc-
ğil midir, Neccar? 
-Hayır Ya lılusa! Çünkü 1'1-

ravunun adaınlnrı er.kek insan
lar değildir. Se ıi al\;2-kÇ'l. öldü· 
ıiirler. Hem de bütün lkrWıınul 
sa.na ıbcl bağlamaktadır. Ölmı
yc razı olarak onların i.unıtkn
Di boşa çılmrmıya hakkın ok
tur ... 

- Peki Neccar! Söziinü tuta· 
cağım. LA.kin azıksız ) la çık· 
mamı her hnlde ;ist:emczsin. Aç.. 
lıktan, susuzlukbn ilmel: peJI 
fecidir! .. 
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ZAYi 

Meeııc1111t Nua. M.-z'81cıilııdaa 
aJmıa o~ hflvl~ db4anımı. 
~ MahnMOrlQQDdır.n almlk
in .,ıdu!um dul maa,ma ldt berıı

trmla ma~ C"llzdammı ve tatbik mil
hilrilmtı, Ncwehlrdeld cmlAk ve a
:ramne nlt kpu senetıeriGI w ek
mek karnemi zayt e.tUlll. 

8.15 Evin uatt 20 oU Tür~ 
Koea Yusaf, • M1lk ,.., ft- lam .akla.. .. ıı.30 Program zı.oo KonU#ma 

• aözU söylıemiftL A.JMaıa Kel Hasan, Ynrt1ğihı manev- ıua i•rkal.r aı.ıo Türkülıeır 
Bulanm cfızdan içiudek.J ~m ken

dmfne rıit clm:ık fiı.ere evrtıkımı üç 
g(ln 1Mfml!a ıeth"meslni rial eder, 
akai takdirde yenilerlni cıJtanıcalı:m
dan esldlcriDin bükmt} olmtıdıf.'tDJ 
il.An ederim. 

la&yatta ne b.vga vardır Ye. :rumı *Dlamıtta. Onun ~ProC;Z 12.45 Ajans Hb. ıı.so mu,. 
• ~ WrHl bir lıattket... t.- eymp ~ Hasan& fi- 13.00 ŞııtktJar SaaU 
te alafrangR gttref ~budur. Bi- kir Termi§ti. Yörft~ ~umma 18.00 Prouam 2us &nfon> 
aıaenalcyh, Türk ıüHli gerek caprua mahsus venliğini ~ 18.03 F~,ı Sazı o .. kestnııı 
N itibariyle, rErek bnkuc8ik ai3ti. Baltaf!lya ~~: JSM Ziraat 22.80 Ajam 
*>lay:ısile büUia ~ &v- - Baltacı, Yörüğün ne Y8I>" Tak\'knl 
&L...:ı-..ıı- ~. -1.ııı.dm m:? Habulert eok.911 GD nı•r11•Nde MatRl1urc 
llil&IUÇUU-. ........ •• • 18.55 lıfütlk ,22.45 Yarm:t1 

Hayatta lMı' göref eldi& 'ftr· - Ne yaptı ki?- lUO Ajaııe Proaram RaMto Yıknar (4ff9) 

ilr ki, 0 da her ~ fevldn· - Demek farkına ftl'mftdın?. ===================== ~: Japon s'iretl· Bu& "6- - Çapr8a myırdı. Gtiı.el ~ 
tonW-, JtiiljUbAi aerıer .. Ba gU- 9IJml J8PU. Y~ bu, o,ymıu i)'i 
ftl§ tam mana+ bayaddk'. Ve, yapl)"Of' .. 
uatoınik bir güreştir. Bu, ıö· - Evıet amma! Bu, oyaıN bi
ro~te .mağlubiyet haama. aman le bile mi yaptı? Yani kurtul
verdinnek Ye, ım.flUç -etmekle JDak için mi! .. 
oltır.. . - E! .. B:atka nıe dİJ!e ~ 

Satılık Lokomobil Aranıgor 
Odun ve kömttr ile mtiteharrik mUceild&t veya mıı.tamcı fN· 

atı kunı veya. llUlu buhar eo il& 100 buhar beJ!'Jr kuvvetinde. 
bir Lokomobil almak istiyorum. Satmak isti~nlerin ~daki 
a.dnSme mtiraeaatlan ilin olunur. 

AOREe: Japon güreNDi, dünya, po~ C.-? .. 
Uııı lll'Mrik... ..hlıı.1 T A H 1 A IC O Ç O 0 L U leri ö~renip eanilett karıp tatbik - Yanbt dttfün,liyorsun? Ge- l<MtH•MtıNM 

eda-1~· .. Bu, gtireş bakkmda bir çeın tll!'Jfer de. bU aefer de mah- ===============::======== 
mu ahabe _yazacağım .. Tafsili- sueen ~ bUe bile yaptı bu, o-1 :ı 
tlru Ol ,,da bulurswıus .. Bahia ll· yun.ı. D ) t D • )} • t"' J -
~ı. ~ "me':.zu.un;usa gelelim... olur ~~ = ~,ıe7. ev e emıryo an - ı .=n ar~ 

Sicimoğlu, ka.rnkuca~ oki'll· - Değil .. Haemını yenmek i- Vaktinde tahmı1 v" tahli)'e cdilmlyflı vagtınların totili edftat hm~t-
~und.m stu ptı. Yağ oyunlarına çin bile bile çapru veriy-Or ve, reH hllkkındaki D.D./300 Nç.;lu tarifedeki \ıc:retk r J0/3/942 t.vihincleıı ·t1-
ılklı eı:mediğinden kuru oyun· verdi. Sıvt•'""' ~~....ı.1~. Yen-n bj r -r ~.......,...... baren ?2 den :hızla olan sııatıer için biı · mi..<tli fn:ı".lasiltı tatbik edil '4.:ChHr. 
l.ara kaçıyordu. Sağlı, souu . r :m.ek için... Fazbt ta~:ııı icin istasyonlara mOrn~ edilmelidır. (887) (26+4) 
·~İ~ de olduğundan _ı.ôrii~ - Olabilir .. Doğrudur. Ji'a. 
A.li, sıkıntı ~iyordıı. F.«~ Sı- kat insan bile bile kendiı.t ıböy
eimoğlu, ı:.~,·de gövdeye gı~ le tehlike~ atar mı be? 
girmiş olsaydı, milvueıne gUre- - Dediğim gibi .. Bak iyi dik
~ ohın yağ güreşjnde çıtbuk al· kat et, belki tN. oyumı yine 'Yle

ilanıp yenilirdi. J:clıkRt cok kgr. recek Yörük.. 
~ olalı Si= h~ ~':: Dedi. 
ıuiyordtı. M' yen açı ır;or Güt'ftj yine ayattta b Jhdı, ~ 

~~;-Ali, keDdhıi bptımut.- bcı bir vaziyette devam ediyor-
du. Siclmoğlu, gövde gövdeye 

maık için ne kade.r tetik d&vra- rü~ ginnediği i~n muaarii-

9«Z/417 
08K0DAR C. MODDEIUMUMILIÖIHOEN: 
Tayin <'..d ıecı .fi.J•ttan f~ JKt satmalı. ııweüyle Mini K:ı:...unme &liıılı· ı 

mtD4l ınuh:ılif bal'ftleUc bulun~ı MldiM.iyk m&mU•ı Pendikte Caai O ıua'n 
PAttı Caddesinde 108 No·lu evde mukim Kııı:;ap ematınd'Pl Aycluı otıu 309 
D<ılıunlu Bayram Uzunservi'nin 1Üsküdıu: ~l.i,ye Jldnci CQı Mabkerr\ hıce 

icra kıhıuın dllr\lflDllA .anımda bet .lira alır para e«MlJ'le mahlr6ml7etiM
w ~i Miln müddetle dükkiılumD kaJ)Qtllmaeuuı ve iMi :raiddet urtmdtı 
ticareüea men'tne kana' wrllmJo w bu karuı·, kattı~. (41~7) myoıu. bir o kadar da hasnuıu nın tadı ~ıyordu. YörUk Ali, 

tonga.ye. ~ istiyördu. hasmını nereden ll:a.pacağllıı şa-
Nitek.im YfüiHt, Sidme yine rmı~. Hasım mü.teme.diyen •-~·-••••••••••••""••••••"il 
:tendini verdi. Ve, hlç kOl'knw· kaçıyor .. Hiç bir yerd.en oyun ı• t b ) B ) d• • ıı• A J 
yordu. Bir ~.apı-a1ı d~ ~i. ,remıiyordu. Bu sebeple gtiret S an U C e ıyeSI an ali 
~~:~': uzadı~a utıadı. G~ bet saati ••1•••••••••••11111-lll•••••mı••••s;a 
.nl..ıe~ • ...,. kaJA.-ro btikerek buldu. Bunu göroen hakem h~ Pat.ihie Knııep Demirbwn maıw&esinhı Elvanzade rokatJnda 12-H--UJ 
..-U""6U fi"- U&&&,t' _,...,; ~.· ~~ t.rakilJJV!ı ti.. .....__ .._.- b" .,_._ __ mrtüatü yere Vlınn:aj( yoluna r"~ " .... ..,..ı• ıın::ıı:-a~ J- numanııh -i f!!V w ._-da~n ınUtt.klı;ep k••l'J•r mawn heıcbD •e _..,_-
ıttti· Fakat kumu Yörök geri· karar verdi. Cazgırı ~öırtb. m.ıı cdec~ ankau1UR ı;pbfa açık ~brmqa koraılmuı;tur. Tahmin bedel1 iM> 

• t....~ -..a. Sicim~ Cazpr gjderiterı Çalık· Ji~ ve ilk tenıinatl ea lira '75 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muııimıe)lt 'Mu-Al genye _ • ._. "'!;•U - ~-na ı-1. ,.__.._ ,ı ~-'-m ~ 
da ~ hızlandı. lıleebnren Dil4&4>. UftA ""wı ~ -uv dürlütü kalemi~ .sörülebltir. lbale J0/41'1M2 euma xi1ntı ıı.'lllt lf de Dnl· 
blılnUDI Ainniye ba.şla.dı. Ve, :rabeft blrtlktınna.. mi Encümende yaptlacaktır. T.aıtplerin ilk teminat :makbm v~ .JMktaphı-
~ yeüııstM"Jniye ~ı§tı. - Bakahtıı benU>friik için mi rıylc ihale gilnu mWAy)"M sa1ıtte J)Qfmt Encümende buhmmahırı. (884!i) llk çapra& gibi vaziyet yine ~ny<>rl1U'! _...,.. __________ _..,.. ___ ........ _______ _ 

ııehlinli görünmiye başladı ha- - Ne irin çağıracaklar!... Karar D ...... IJI 
ri~-t.P..n.. Ba\taeı, Kel Hasan ve, Muhak«ak bUnurı içindir. H2/4M 
seyirciler iimidi kestiler .. Yöriik - Dur bek.alım .. D1*niirüz. OaKODAR c. tıU>DeatUMVMIL16ttlD«th 
Ali, fema uçuyordu. ŞiclJno<;!,;lu - Bil, tekı"&r ediyorum. Ra- Tayin edlleft ifi7111tt.n fuhty• K& llatmak ~ MlD1 ~ Ka-
da yüklendik~ yü\dıeniyordu. zı ~lma laa~.. n"'Mına muhalif harekette bulunduf:u tddi:uı4rle ma:mun Pcndikt.e Gttti Pıı-

- Dı'ye te·~h tilıerine ~h Ça'~k tibiy-0rdu. Bir yandan :sm.n i8 Caddesinde 64 No:lu ~de mukim Kns.:-ıp flllNtfından Emin oi1u 838 Do-
M söyleniyordu: yaptı. C'..ezg1r, h~kem neyet.iac iuınlu ıtı.san öz.taru.n Uaküdar Aali,.c ikinci Ceza Mahkemesince icra kıh-

- Usta.!.. Muvaffak olaıbile- geldi. Hakem hey.eti: nan durUflUMI 80llıUnda Dfirl lira on bet ku~ alır para ce7Mble n1Rh-
ttk mi?.. - ~ sut: oklu. Berabere a- Jciimi,..&i!M! Ye yedi Silo müddeüe dü.Wnııun kapatılmasına karftr verılmlş 

- Amen ya~ .. St. yar- yıı'abm btmlan.. Ne d«8in U8· ve bU karar JQltfi41m_.. ('111) dam eyle... t.!.. _,; ____ .;.._..;:..._-;... _____ ..... __ .,;,.;..; ________ _ 

- Usta! Ne olacak! Diyince, Cugu~: Jstanblıl Gibnrllklerl 
- Aman Allahım sen nmha- - Bir-denbire ayumqabm .. 

fa&iı eyle Yöriığü... Yamn ~t l:id&r bil' mühlet B11şmOdilrli/iğllnden 
K~I Ha.:>ıısnla Baltacı da ~ daha ~lim.. 1 

konuşt.uhw: - Görınüyor lm*ID! Yeni-
- Bu, çapra?.daıı Yörbk >ten- ~iyecekler.. Güreşleri uydu 

dini kurtanunu.. bnk'Uı yok biribirine ! .. Yanm saat değil, 
buna!.. on sut ta mühlet wnniııJ oleak 

- Ben d~, öyle düı;ünüyo- böyle gider bu ~. 
nım. Bu, sc eı hersf feMt ylik- - Bence yaı'\11'1. eaat; kadar 
lendi. dalla mühlet verutek mttvaiık-

Scyirciier, ayağa kalk:nuşhlr- tıı·. Belki daha hıaı gelirler de 
dı. Hcvecan fazla idi. Binlen.-e güreşi ~t.iririer. 
11eyırc( Yöı üğün, mağ'Kip olaca- J)edi. Hakem heyeti, biru 
tına hillmıctmişfi. mülfıhu.adan sonra Cazgma fik 

Yötilk Ali, hasmını gü.ıe)ce :rini kabul ettiler. Ve: 
iôtu-e ederek MilrtiklecUk.ten son- - A be!.. Pekili. .• Yıımm sa-, 
ra bir bu;imine getirerek inen at. daha mühlet veriyoruz, yeni
~apı ıtr.Mn sıyrıldt ve, birdenbi- şeanezl~ berabere~. 
rt• hasmmıu ön1ine <:Ör ·klendi. Git., söyle kenftilerine! .. 
Her nedense bu sefer Sicimoğ- Ca:r.gır, meydana yüri}ctti. Se-
lu t.etik davruna:ınaınıştı. Önüne yirei er, <."n?.gııın meyd8.IWL geti- l 
d~~i yerde h.\Smına ~ .. 'UJ*r şinm sebebini anlamı~ & 
çarpmaz babklıyarak elleri il- ğtnşlar başladı: 
ı.t rıne düserek sıyrılıp kurtula- - Berabere! .. Beraherel .. 
rei.k kal .ı ve, ayağa k~ktı. - Otmu.. Bl1"fikın gör<:ııj8in· 

Sıcinıuğlu, ayağa kalkar JWık. lor ... 
ınaz ~ırpındı ve, bir nara ilavw- - Y<!!DiılinceYe kadar ... 
du : TöriHI Aliyi MYenler iberabel'-

- HnydR!.. :tüt isti~ vıe, bf\ğınplv-
Yôrük Ali, olduğu yerden dı: 

1 kalktı. Hasmını boş bırakmadı. - Berabere! ..• 
o da istemiyerek bir nara aa- Çalık da avazı ~ 'kadar 
vurdu : bağırdı: 

- Hayda be!.. - Berabere yok •.• 
Yödık Ali, yine muvaffak o- Cazgır, bağınşl.ara. !kulak as-

iamıunı~-tı. Çok talihli ve ayni ma.clı. Pehlivanlann y8lllna g& 
zanumda tetik ve çevik olan Si- lir gclmez. eliyle davulcmara, 
ci.moğlu, bu sefer de yakasını zurnaeılara işaret ederek sus
ikurtarnııştı. Yörük Ali, fena turdu. Seyirciler daha h81i ba
hnlde sinirlenmişti. Nefsini teh- ğınyorlardı: 
lmeve koyduğu halde en son - ~ı'ft.bere! .. Berabere Cu-
Ç!l])razda da muvaffak olama- gır!.. 
rnı~. Hasmını na:sıl yeneceğini - Olmaz .. Yenişinoeye kadar. 
fl~şünüyordu. - Güreşsinler ... 

C, Jık, köpürmüştü. Söyienip Çalık da sesleniyordu: 
duruyordu: · - Berabere ohrla~! .. 

-·Ulan! Yine kurtuldu bu, Cazgır, pehlivanların arasına 

~l'f'!tnbe'9'uaı'1 caddesi Ticaret Han 24 nuaMtrada çurapçı iken hMe. 
nt9'@de olduııu bilinmi~ Re.fael s.lamon._: 

Cor:ııp Fabrikanwıı 1931 ~i imallU- &Ql'fedi\mf'k üaıere l{ll • rük 
ve Gair resimlerden muat\ın ~ ve fakat 116/1932 tarihine devre 'ılen 
M4 ikikı i5o snım sun'i ipfıiin aerımt zwım.t ~ıı;inln t('!lhlti k•tııl ~
mACUiından bultlara ai4 ~Vll ve ~iten.. taıhaili ilrtı14t\ VekiWindeıı bil
diribnlftir. 

Resim Ye ~ wtarı buhına11 1$37 m 84 ku~l 1723 savı kn
hUfl hükmiyle 30 gün zarlındııı Vf!'Dldnlze yatırılınasa, nJuıi belde 'J lısili 
Emnl Kamanu 7Qluna ildi' reli illM,n tebll( olunur. (384tı 

berfi !.. girdi ve, ayırdı. Pchlivanlaı dur- 1 
_.... du. Cn;·.gır, pehlh•anlnra: 
_ l sta ! Hiç konuşmuyorsun - Bana bakın pcrJivaıılar .. 

be?.. Gürosi uzattımz .. Hakem heyeti 
Ne konuşayım? .. Yörük K· sizi berabere bıraıktlraıeaktl. 

li, vazifesini yapıyor .. Fakat he- Ben, ynrun 88At daha güreşme:. 
rifın talihi yaveı... Başka bir nizi istedim .. S~ yarım saat 
pehlivan ohm taklak atıp yelli- vakit \'eriyoruz. Eğer yanm sa-
lirdi. at saat miihletiniz vnr .. Biribi-

- E! . Ne olacak bu iş? rinizi bu, miiddet zarfında yene. 
- Vallahi güreş cok sürdü.. mezseuiz berabere ayıracağıZı. 

Bö~ giderse berabere kaJa.O&k- Haydi bakalım ... 
la.r... Dedi. Ve, davul, zurnacılara 

- Sus be? .. Ne diyorsun? eliyle işaret ederek çalmalarını 
- Başka ne olacak ya? emretti. Güreş tekrar baş]adı. 
- Belki ibir şey olur... Seyirciler, bunun üzerine rustu-
- Sen, dua et ki, Yörük Ali lar. Yarım sa.etlik mühlete oop-

T. İŞ BAN~_ASI 
Küçük tasarruf 1942 IKRAMtYELERt 
hesaplan 1942 

iKRAMiYE PLANJ 
KEf«>M.U: 

2 Şutıat;"" Jı1ayıs, a AtuMm. 21km
citıl9rm tarih1edade 71iPWr. 

• 1 .... 20Cl0Mnllk= 2000.- Liı:a 

1 > ıooe > = ıooo.- > 
1 > 'llO • -= 1500.- > 
8 > 100 • sz:: 1500-

10 > - ' s=JSOO.- > 
40 > M8 • m: 4000.- > 
llO > " .. ı:::ı::-2500.- > 

- • • > lı= 6000.- • 
ıoo > H • =iOOO.- > 

•• 
j • : • I '"' 

aş, diş, nezle, grip, romatizma · 
Nevralji, Kırıltlılı ve Biltlln A#rılarınızı urbl;ll "-"' 

lcatlmda gCcnde 3 kqe ahnahtlr. 
P" ~ - "': ~~ •. ' .. ~ : . . . 

r:Jj4' .~~"?" " "~ ç.k )-"--- . 

~a~1iij"•ar.Yif.lk~~f8J18rn.tf~etmel! ... amma bu başka Dtr 

\Qrıo ..del)apttabıUc. , 

llMıW 
._, fia8i"1~ml? "Es•!!·ampullannızı· "! UNGSRAM IArQba'8rl" 

~_iotlrere~._:.Bu _ta.m~r goneş f')atar1 gıbi btr ıaık verdAl· 

kLl'>M~~yyıl~-çok tasarruf ederler. 

18TAM8UL ~ MO'f'EM.I· 
CtNE: • 

ı •O. ~ 

~ BQpbüyük Kıhıvuz ça
J'ıl'lnda OM metre terbünde olup 
Müteveffa Halim Kas>tAA ve lzzet 
Kaptana ait bWunan ınalCımulhudut 
tarla, mukaddema m6risln Babam 
Halim Kaptan nc tzzet Kaptan t11- Bayenlannnztn gizti tuval~tlerinde kuHanacagı 
retıaı'.ından Zirut• Bankasıfl8 ipotek gayet mhhi, cfak, yumu,ak Adet bezterktir. 
edilmiş ve borcun vaeesinde öden-

memesi ÜZl!rİllc mezkur wıa saiHB-·'U•ırı•,,ee.l'Cle Femil ve Bağlarını arayını rak Ban1auım ~ine intikal etli- ı• J 

~ ve borcun tamamı karşılan-

madıb iÇİll bordu ve v4rliı sıfat.ile, ============-==._-=-=-=-=-=-=====-===::.:::== 
Banka tarafından aleyhime .icra ta-
kibi yapılarak (1144) alb yüz kırlı: 

dört kü!IW' liııfmm tahlili talep ectii
mi,,1.i. 

3208 Jılo;)a 1rMNmaı. 41 mci nad
deDne ~ meıS6r tarla he
nüz banlıaNn t:lhdetııinde lıMılunduiu 

eihetle borcu ~ ubdSM hı
t!Jwtiııai ~ ft çıkanları besabM 
8iire de boccun ı..rfibiı olarak (ftO) 

,.Si 1ih yinni lira l/S/19'&2 tari
hinde (2lnll) MoJu mH., .. :e-
lul veeDeline 7atanlmlftar. hrtlkal 

Bilatçi ve Vatman Ahnacak 
l.ta11bal Elektrik, TramDBIJ .,,~ Tilnel 
ltlBlmelerl Umum M6dlirliiğiJ11den: 

:tdarembe tı6letçi ve vatınım atm.nktır. Kubul ı;arUan: 
1 - Tamtiesıhha olup ukes-JBtle alAkMı bulurı!lU;J'M'K, 
~ - Boya 1,86 ta atalı ve 711'1 knitt.n yukan obnı11W*, 
8 - 01ıwma ve yazmam nlmakla beraber biraz dıı besa., b~, ._..... 

)üeıııiQ OMatacia 1Uıio ~vay Hareket Dairesine m\araeaaüarı. .(S71'7) 

-~ J'llPi)rpMllU Bm:ıke7• ================================================= 18/1/IMJ iarillli ~ 1a)ep •-
ledatm 1-Me, »lı/lltl ıarihindt 
mm.kib- 1ar1Mıın m~e "ruıo
lundupnu öCrenttek müdahalede 
bulwımaın üzerine, keyfiyetin hu
kuk işlerinden jstifs.'b·ı için müxaye· 
de (30/3/1942) tarihine taük edil
lhiftir. 
Adı ~ JlaMınUn .......... km·· 

liK!nda bu muzayedenln 78pılmaı;ı 
yolllllz ve hukukumu muhil olduğun
dan, ve esasen borç miktarına karşı 

gelecek panı da emaneten bankaya 
yatırılmı:ı buhmduğundan ilerde her 
türlü hukukumu arayabilmek ve i§

bu müm;l"edenin yolsuzhığunu ve 
yapılacak ihnlenin hükümsüzlüğiinO 
tesbit ve tevsiil edebilmek üzere iş
bu ihtarnıımenin ke&ldesine m«:tıu
rlyet hA!Al olmuıiftUr. Şö,.ıe ki: 

TÜRKJYE COMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Sa? ~-..- ... rlll:Mt..._..,...._ ...... ..... ...... 

...................... 111111&1~ _ ...... , ... _ ................. ....... 

Tebligata ratınen n\ÜZa.Yede J'l.Pl-
hlrak mezktir tarhı ihale edilditi U.. Pn'lr•Dda ~ ... ~ .. ..,. 
takdirde, gerek ihalenin feshi ve ge- • 90 bJ'UI bal:unanlara __. t .... ....,., 

..... .. ,,., 
J rek maddeten vUkubulncak 7.arari&· ...... l&'e ~ daldı..,._ 

nmdan bankanın mesul olacajı ve 4 ..._ t.- Uıııallk 4AOI ...,. , 100 ... 
tarlayı alanın, uhdesine yapUac:ak in- 4 • • • &000 • • • 
tikalin iptali ll;in de kanun! ,.oltan 4 • • • tMO • 1a • 
baş VUJ'lllacab mnlbı olmak üzere • • W • .._ • 

M , .......... UN . . .... . . , ...... . 
i~bu ihtarnamenin bir nti!hasırun Gfı. DtKtcAT: 'JI .,.., mdüi ...... tık .-.. _... • IJ.._ ..... 

0

bltP.da T. C. Zira:ıt Bankası Müdür- -..ıt:fealere lkramtJıe edct'~ ........ 'w ~ •wBu lıtlı:. 
IOğüne tebliğini ve bir n6shasırun da ._,...., .eaeıle dört ...,. ıı --.·n Jlmf19'P, ıı _. 
Yeni Sabah Gazetesinde neşrini vcı 

bir nüshoo;mın tasdik edilerek tara· ~--•ltilll' ."._1
11
1_Blrincikbaa ___ .., grtb1.erind9 oı~*-

iının lt.-ıs•nı \ e cHger m1shrumun da - a. ~---1111-~'l'll•• 
rede hıfzını dılerım. 2S/Ill/19f2 .,_--==•·-~--~-·== 

.Ak .. ray Baba Hasan Sokak N .. 16 
ADALET ŞEYDE 

IR~ 1>ffhı..;'l(n1 cu'Utile ..., IK kazaya gehnesin.. si razı olm\l§tu. 
- Hey Alla.hun .. Sen bu Qi. (~'Qeı "" --------------------m;;~z,;75•••8! kalxk f <lil.lrt k •tr.vrıı?dümck fıi.. 

f4e7'6 f'etli &obaA ~te.lliaıe ifıf)-1 ~ A. ~...._ k~I" 
'Hğ oıu.w. Y"-' beş JNrt 'Biti Neotfya. Mn~" rw ... _ ,:.,..y•1 

~ yüz 1-k Uııi . ~ ~ yer. (M • .,_.,. un~-ytı ~ 
~ 'B-OUIJ-...: 11. A'VNI • A.. e....-,ddla ~· •• ._... 


