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Alman - Rus 
Harbi 

Alman mahfilleri de kış 
Dlılll<'8imhıde ııarfettildert fev
lııalUe gayreüerdeıı dolayı 
Rus onlusunua zayıfladığım 
ve yıpnuıdığmı ııöyliyerek 
meıııınm.lyet gö~rlyortar. 
Fııkat teşebbüs Rusbrın e
linde bulunduğu l~ln bunlar 
yaptıklan harclu•tlerin ken
dİll>rini ~-ıı•rattığıru ,·eyalıııt 
J-ıpramroV;ını göl'Sl'l~rdi hii
cıımianna ık>\·am etnıe<~lerdi. 

Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN 
lt5) AHAR gelince, daha ö
tg) nümüzdeki, mevsim mü 

sa.ade edince, Doğu 

lngilizler dün 
Fransız limanların 
dan birine asker 

cıkardılar 
1 

D. N. B. Alman 
ajansına göre 

J İngili~~ bir! 
' kısmı imha, bir 
kısmı da esir 

edildi 
ı Berlin, 28 (A.A.) - D. N. il 

, B. nin bildirdığine göre, diin 
gece İngilizler zayıf deniz 

' ve ha,·a kuvvetlerile Fran- 1 

· sanın Atlantik limanların-
1 dan birine aRker çıkarmağa 
teşebbüs etmişlcrdır. Bu 
harekete iştirak eden deniz 
b.rlikleri tahrıp edilmi~tir. 
Karaya <;ıkarıla.n a.-ke•·ler 

i kısmen imha. ve kıam~n e~ir 
etliln1işlerdir. 

• 
GONL OK SiY ASI HALK GAZETESi 

iDARE YERi 
NUl'UOilllllanlye: No. 17 

Tellrü: Yeni Sabah ıstanbul 

Telefon: 20795 

Her Yerde S Kurup 

İngiliz Kralının Başvekaletin tebliği Yeni yeni 
nutku - rivayetler 

ingiliz 
tayyareleri 

"Dünyayı harap eden 
muzır kuvvetler yere 

serilmedikçe sulh 
olamaz,, 
---o--

"Kalplerimiz l>• imtihan 
saatinde Avustralya 11• 

Hindistamlaki karde,lerimizle 
l>eraherdir,, 

Londra, 28 (A.A.) - Kral 
tarafından radyoda söylenen 
nutkun metni şudur: 

1 Nisandan itibaren yaz 
saati tatbik edilecek·tir 

Mesai saatlerinde deüisiklik yapılnuyacak 
Aıılıa:ra, 28 (A.A.) - Baş\-ekaletten tebliğ edihni-,1ir: 
1 - 31 Mart 19!2 !!alı gününü 1 Nisan 19-12 ~'al'Şallloo gü

niine tıa.ı.,'liıyan gece saat 2+ tır biitün memleket dahilinıle SW<t
ler 1 8aat ileri alınacaktır. 

2 - Yaz "1lltinin tatbil< nıt·,·kiinde bulunduğu müdd t 
zarfında tariMerde ve lllt'!'olli ııaaUerinıle umumi ha}atın her 
gün bir &ıınt. t'\'\el başl.-ı.masııu iı.tihdaf eden gayeli ho'Lac:tl< biç 
bir değiı,iklik yaııılmıya~alrtır. 

Cripps'e hitaben 
Hint milliyetperver 

Partisi Cemiyeti ikinci 
Reisi bir mektup 

neşretti 

M. Filof 
Bulgar Başvekili 

don Sobranya 
meclisinde uzun bir 

nutuk söyledi 

"Size son defa hitap ettiğim
deııberi çok çetin ve endişeli an
lar ge<;irdik. Bayrağımız altın
da çoktanberi sulhun n' refahın 
nimellerindcn istifade etmişken 
~imdi harbin bütün facialarile 
karsıla.<an milletlerin ıztırabını 
payİa~t;k. Kalblerimiz bu imti
han saatinde Avustrıılyada, Ye
ni Zelandada ve H;ndistandaki 
arkadaşlarımızla beraberdir. 
arkadaşlarımızla beraberdir. İk· 
lidarımıı.da olan bütün yardımı ı ~ 
k(·nJilerine yapacağız. " 8. .1 . . dl . _.Ak b t' . M'h . 
liğ~~~~~~\-~c~~~!~1~~r~~~g~~: 1 iZ DOlılZ V3a Bfl 1 e ımız 1 Vertn 

Riom davası 
talik edilmiş! 

Adliye Nazırı, 
davanın geri 
bırakılmasını 
ısrarla istemiş ! 
Vişi, 28 (A.A.) - Stefani: 
Riom davasının tal.k edildi

ğini bildiren ısıarh rh·ayetler 
dolaşmaktadır. Maamafih şim
diye kadar bu hususa ait resmi 
hiçbir tebliğ neşredilmemiştir. 

(Sonu Sa. 4 Sii. 4 de) 

Felemenge 
hücum ettiler 

Almanlar da 
İngilterenin 

şimal sahilleriat 
bombaladı 

Londra. 28 (A.A.) - Hava 
Na.zırıı;;ı tebliği: 

Dün gc•ce bombardıman ser· 
visine mensup lavvareler, Fele
menkte tayyare meydanla.nna 
hücum etmişler ise de havan.ııı 

(Sonu : Sa. 3; Sii. S de) 

Neden Şeker sıkıntısı çekmişiz? 
--- -- -----------

cephesinde müthiş bir Alman 
taarruzunun başlamaı;ını her
ke.; bekliyor. Fakat lıu cephe-, 
de halta kış aylarında bile ta
arruzun eksik olduğunu görme
dik. Almanlar taarruz ynpa
cııUlarsa n"den dolayı baharı 
ve yaz mevsimini bekledikleri 
pek izah edilemez. Çünkü Rus 
cephesindeki taarruzları gene
ral Kış'ın muharebe meydan
lanna ha.kim olmasından evvel 
sendelemiş ve durmuştu. Doj;
rusu aranırsa, General h'.ış, Al
maııtana yolunu kesmedi, bila
kis ba~ka sebeplt•rlc duran Ye 
nefesi tükenmiş bir h:ı! alan 
Alman kuvvetlerine muvaffakı
yetsizliklerini örtecek bir ba
han(• temin t'lti. 

Seri in, 28 ~A.A. l - Al-1 
man Başkomutanlığının bil- 1 

, dirdiğiııe göre, dün gece ln-

la muhakenwden g~irildi. Bu i- ne ı'nanmıyoruz akıbetı'ne bag· lıdır '' 
1 yi bir şeydir. Zira talihsizlik bi- ı '' 

zi daha büyük bir gayrete doğ-
ru teşvik etmeğe yar" rna ondan • . . . . . 
ıotifade edebiliriz. Şimdiye: ka "Eger Hınt mılletını sevı 
dar ~ok azametli bir is görül- yorsanız İngiliz askeri 

lstanbulun ~ekersiz kalmasına, meğer, 
vagonların vaktinde boşaltılamaması 

sebep olmuş! 

Halbuki bazı acıkgöz tacirler ... 
1 

giliz denız kuvYetleri Saint , 
Nazaire'e aske_r Gıkarm<Lğa 
teşebbüs etmi~lerdir. Hü- , 

. cum birliklel'i sahil hava 
: karı;ıkoyma bataryalarının , 

1 

ateı;i altma alınmış ve ağır 
zayiat ıermi"lerdir. Çıkma- ı 

' ~a murnffa1' olan kuv,·et-
kr, siitatre Karılmış ve Al
man kuvvetlc·ri t .. ralından 
yok e<lilmistir. Elimize bir 
çok (•sir ı;eçmi~tir. Miitead· 
dit diişman dl'nız birhkit•ri 

1 

batırılmış, diğerleri kaçını~-
, lurdır. 

* Londra, 28 (A.A.J - Ncş 
re<lilen bir tebliğde denili
yor ki: 

Bugünkü Cumart<·si ı;aba-

müştür. Bugüne kadar sarfetti· ı · · ' 
gimiz ga)Teti azımsamak. büyük Oslerını uzaklaştırınız,, 
bir hata ve hem kendimizi. hem Berlın, 28 (A.A.) - D. N. B. 
müttefiklerimizi çok zarara 8ok- ajan;;ı bildiriyor: 
mak olur. Millet bugi:n her za. Hint milliyetperver p:ırti~i i
ma:ıkinden daha birliktir Ye 'kinci reisi Subhas Şaneras Sir 
~imdiki kadar çetin l'Urettı: hi~ StafforJ. Ct-ippse hitaben bir a
hir zaman ~ah~nıış değildir. Bu- çık mektup neşretmiştir. 
nunla beraber daha fazlahı ya- Metni m~.;hul bir radyo mer
pılamaz manaRI çıkarmamaJıdır. kezi tarafından da neşredilen 

(8onn Sa. 3, Sii. 5 ılt>) (Sonu: S:ı.. 3! Sii. 1 de) 

"Yeni nizamın teessüsü 
için ilk şart bolşevizmin 

yok edılmesidir ,, 
Sofya, 28 tA.A.) - Bulgar 

Başvekili M. Filof, Sobranya 
Meclisinde ~u sözleri söylemi~
tir: 

MBugün, Avrupanın akıbetini 
t:.yin ed~ek olan savaşta atıl 
<le:ğiliz. Bulgar milletinin, hürri
yetini ve istiklalini konımak i-

(Sonu: Sa. 3; Sii. 6 da.) 

RUSYA'DA ] AFRİKA'DA l PASİFİK'TE 

1 
~wvvvvv-.~ 

Alakadar m:ıkamlar tarafın
dan alınan esaslı tedbirler ne
ticesinde bundan birkac: gün ev
vel ~ehrimizdc hiı;seJilt•n şeker 
darlığı tamamen önlenmiştir. 
Piyasada lıisse..lilen bu darlığın 

hakiki ~ebcplcri hakknıda ala
kadar makamlar tarafmdan talı 
kikat yapılmaktadır. Diin bu hu. 
:-ıu~ta maliımatına mürncant el· 
tiğimiz sıı liı.hiyettıır bir zat ııe-

(Soııu Su. 4, Sii. 1 dlı) 

=I HARP DURUMU I= 
Avrupa cenup- doğusun· 
daki yığ;nakların hedfi 

Yazan : Emekli General Kemal Koçer 

Kış m~vsiminde Almanlar 
dinleneceklerini, hazırlanacak- 1 farını ve haYab.r iyileşir iyik-ş
mez tekrar saldıracaklarını bi~-1 
dirdiler. Fakat buna muknbıl 
Ruslar da kendilerinin yapa- 'ı 
oaklan mukabil ta.arrnzlUl ~im
diden başlamış olduğunu gizle- ı 
nıediler. Bu muk:ılıil taarruz 
kış ba;;lanı:-ıcında vukua gddi, 
bütün kı~ ıne\. iminde devam 
etti, hala da kırılmadnn devam 
ediyor. Onun için. e· i orta
da. bir ,;ükünet vaııı, . Rı.sla.ı· 
Alman ku\-vctl~rlne .rnıııı daya
namıyorlarmış ela Aln1anlar 
aadece havaJarın fenalığından 
dulayı ...:ıbır•ızlana sabır~ızla
nn müsaıt l!'Ünleri bekltvorlar
mış zannetmek realiteye hiç 
uygun düıımez. 

Almanlar Ru~ hücumlarını 
pUskürtmek ıçin taze taze kuv
vetler getirdiler. Kışın a~kt·ri 
harek·l t~~ro mUsait olm~nl'U:l 
:1 ıva.-..ına ragn1t:'n tan!ilar kul-

1

. hı ilk "aat!Prde Raint Ne1-~i
re'c kar>;ı yapılan bır kü- · 
~ük taarruz e"ııaeında !:er 

1 iİÇ S<'M"İH<! nl('MU[l lıiriık]cı 

llmen gölü 
1 lngilizle~. Bingaziye 1 Birmanya'da Tunou 

ı civarında şiddetli hava hucumlannı 1 csvresinde kanlı 
muharebeler olnyor arttı~ıl~r muharebelar başladı 

A !manya, Uç yıla yakındır·, 

daima tek cepheli harp
te zafer arnmı~tır. Alman "e 
Müttefikleri orduları D,ığttda da 
savaşırken, Avrupada yeni bir 
cephe acmaktaıı kaGHlmı~lardır. 

Şüphesiz. kuvvetlerin bin;ok 
cc·plıelerde tutulması orduyı. 

her Yl'~dc zaafa ufrratır ve he
deflen uzakla~tırır. S n birhr
nc kadar ordunun mulıarcbenm 

ı mü~ıer k bir h~ıeht yan-i mış1ardı.r. Kuv,·etlffim;z Us ıl 
1 fSonu Sa. 9, Sü 5 de\ 

- ' 

landılar. h'.anlı muharebeler,-------------
yaptılar. Fak;Lt bir şey elde e-

1 

Eir Bulgar 
d<·meclilcr. Yr,ni ilcrliyemedier 
ve Rus kU\'Wtlerini maLvetmek- • 
ten ilııı.ret olan asıl ı;ayeye e- gazetesıne göre 
riı;emc>diler. 

D(iıt be~ 11ydaııbe:ri ı;ahit ol
d~~umuz manzara, bize sadece 
!:uslar tarafında bir canWık, 
bir te~ebbüs ve bir muvaffa. 
luy'H İıis.'i wrebilır. Almanla
rı~ ordularını t~nzim ve ten
sik etmek, yeni yeni ku\-vetler
le e"ki kudretlerini iade eyle
mek h:ı,tta ;uttırm· k vaziyetin-, 
d~ oldukları nşikardır. 1 

Bu mecburi}cli nedeıı duy
ciular? Alman orduları harbin 
Hk haftasında, ı-.ıdyolarda tram· 
petler çalarak ilan ve tep~ir 
ettikleri gibi, zaferdPn zafere 1 

yüriimedil,•r de onun için böy
ı., oldu. Rusy:ıda kazandıkları 
muv<.ffakıyetlcr onları yorgıın 
düşürmekten b:ıı;ka bir netice 
vermedi. Alm:ınlann dört beş ay 
dan beli tatbik· ettiklel'i tabiye 
mümkün olduğu kadar az yer 
kaybederek, mümkün olduğu 
kadar dayanarak ve bozguna 
uğranuyarak yeni yeni kuvvet
ler toplamağa çalışmaktan iba
rettir. 

Hiise)in Cahid Y ALÇlN 
(Soııu Sa. 3, Sii. 'l') 

Bulgaristanın 
Türkiyeden başka 

diğar Balkan 
devletler inden arazi 
istskl~ri varmış! 

Gazete ilave ediyor: 

" Bulgaristanın Ü lü Pekta 
iltıhakı Türk dostluğuna 

dekunur mahige!te değildir,, 

Ankara, 28 !Radyo Gazete
si) - Sof yada c:ıl·an bir gazete 
Türkiye ile Bulgaristan arasında 
ki münasebetler hakkında bir 
makale neşretmiştir. Bu maka
lede Türkiye ile Bülgoaristaıı 

(Sonu Sa. 3 Sii. 5 de) 

Sumatra ve Cava 
adalarının içyüzU 

Celebes denizinde bir macera 
~~""""""' 

Yakında ııeşrine başlıyacağımız bu ha:kiki ser
giixcşt, bir Alman esirinin başından geçmiş, 1914 • 
1918 de Swnatra ve Cavada. cereyan etmiştir. Bu 
meraklı yazıları zevkle okurken bugün dahi Avru-

p.-ıda pek az bilinen bir alemin iç hayatını 
öğreneceksiniz. 

Yakında " Yeni Sabah ,, da 

(Sonu Stı. 1. ~ü. T d'·) 

Sovyetler, Leningrad 
cephesinde bir kilit 
noktasını aldılar 

Alman tayyareleri 1 
Tobruk'taki liman üslerini Hindistanda Kal1<üta r--~=======-""-=·=='""···"-" ---·""· ,_,,.,....._- _,......_ _..,,.,.. __ __......, 
bombardı ·nan ettiler , şehrmin tahliye edilmesi 

(A.A. telgrnllarmdon tavsiye Olundu 
[.~.A. telgr•fiarmdan 
hulasa edumiştı.r.J 

Stokholmden bildirildiğine gö 
re, Svonska Dageblldet gaze • 
tcsinin hususi muhabiri Lenin- ' 
grad cephesinde iki gün süren 
şiddetli muharebelerden sonra 
Almanlar bir kilit mevkiini bı -
rakmak zorunda kaJıruşlardır. 
Ruslar 15 kilometre kadu iler
lemişlerdir. 

Moskova mahsur Alman or
dusu hakkında şu maliımatı '~r 
mektedir: "Almanlar çtvrilm.lş 
olan ordulrırına yol açmak i in 
te~cbl.ıüskı'İni a.rttırıycırlar. Bu 
orduya yaı·dınıa çalışul..ları ke
simde ancak ilkba)ı.arda kulla -
mlma.k üzere ayrılmış birlikle -
rı ileri ~üriiyorlar.,, 

Londı·a, Modkm·a cephcdnde 
buzların çözülmeğe baı,ladığını 
halıet veriyor. Alman I .idyosu
nun verd~ği ınahimata göreı 
limen gölünün .;im:ıl. doğu ve 1 

cenup doğusunda şıddetli c;ar
pışmalar olmuş ve bir çok Sov
yet taarruzları püskiirtillmilı;
tür. 

Leningrad kesiminde Alınan 

(Sonu Sa. IJ, Sü. 4 te) 

hulAsa edilıniştir ] 

Orta Şark İngilız t~bliğinde 
şu maliımut verilmektedir: 
"Düşman Mekili doğusunda gö
rülen küçük bir müfreze hariç, 
az fawiyette bulunmuştur. Ta
arruz devriye kolla.....,mız gece ı 
gündilz faaliyet !<atfetmişlerdir. 
Bunlardan biri Rosel Elabava 
gitmiş, diğeri Şeşi bana varmiş
tır. Piyade kuvvetleri Aleima -
da düşman mevzilerini mitral • 
yöz ateşine tutmuştur. 

Tayyareler Siran~ka'nın ile · I 
ri bölgelerind~ keşif uçu~l:an 
yapmışlar, Bingaziye yapılan j 
hücumda yangınlar çıkarılmış 
ve bir gemiye tam isabet kaydı: 
dilmiştir. 11 

İt~lyan orduları umumi ka
rargiüıının tebliğinde de denili
yor ki: '·Turiminin cenup ba
tı bölge8inde ileri unsurlar ara
sında bir çarpışma esnasında 

bir miktar ooir alınnustır. Al. 
anan tayyareleri Tobrukdaki 
ı:man tesislerini bomb1lamıştır. 
Tayyareler Valctta limanında 
üç gemiye tam isabetler kay
detmişler, bunlardan biri bat
mış, diğeri de yanmL%ır . ., 

• 

[A.A. tl'lgran~rından ı 
hulfı.sa edilrni~tır .] 

Yeni Delhiden bildirildiğine 
göre, Birmany1d" Tungu cep · I 
heı;indeki durwn düzelmiş gö -
rillmektedir. ı 

İrravadi cephesinde-ki r;ehir -
!erden biri ağır bir bombardı
m:ı.na uğramış ve şehrin dört . 
te ü~ii harap olmuştur. 

Saygon mahreçli bir telgraf
ta deniliyor ki: "Birmanyada 
Japonlar başlıca gayıetlerini, J 

ileri han·kctleıi neticesi kısım 
küllilerinden tecıit edilen Çin 
.kıın·etlerinin müdafaa ettikleri 
Tun"ll ~elTesine tevcih etmiş 
bulunmaktadırlar. Tungunun >;i
mnl bıtı ve cenubunda siddetli 
~arpışmalar ba~lamıştır. , ı 

il indin hında: 
Hindistnnd:ı müdafaa bazır

hl:l ın dev.Jm etmektedir. Hin -
distan radyo"u Bingale "alisi
nin. Kalkütahların ~ehri ter
ketıneleri tavsivesinde bulun
duğunu yaymıştır. 

SunıalrJ.da: 
Tc-ky0}\1 Medan'dan bildiril

diğine göre, Sumatranın şima. 
(Soıııı Sa. 3, Sü.. 4 te) 

Türkiye - lsviçre ticaret 
anlaşması imza edildi 

Ankara, 28 (Hususi Muhabi- I ------------
rimiz bildiriyor) - Bir müd-ı _ Yarın M it 1 dettenberi Ankarada müzakere ==,..,., a aya yapı an 
edilmekte olan Türkiye . 1sviç- M J"d" N b i 

1 

' 
re ticaret ve tediye anlaşması ev ı 1 e ev 
bugün Hariciye Vekilliğinde 30 Mart 912 lın7.art.e!.I gü- Yenı' akınlar 
Türkiye adına Türk mural.ı.hası nü Reriüle\'\'el ayının 12 ~i- · 
heyeti reisi Hariciye Vekilliği ne mösadif olduğundan ö-
Umumi Katibi Birinci Muavini nliınlizde.ki pnv;a.r günü ak- Malta, 28 (A.A.) - Cuma 

akşam tebliği: Birinci Sınıf Orta Elçi Cevat A- şamı (Pazartesi ~) 
çıkalın ve Ticaret Vekilliği Müs Mevlidi Nebe•·i olduğu ilin 
t~ar Vekili Cahit Zamangil ile olunur. 

heyeti reisi Federal Deleğe Oh- F. tilgener 

Cuma günü Malta üzerindeki 
düşman hava faaliyeti küGük 
ölçüde olmuştur. Her biri mün- ı 
ferit küçük teşkillerle üç düş- ı 

1 

ET MESELESi 
------------

Şark Vilayetlerindeki ihracat 
teşekkülleri, memleket dahiHne 
mun!azaman sevkiyat yapadaklar 

Zsytinyağ fiyatlarına zam yoktur 
l"Yeni Sabah,, ın Ankara muhabirindsn:j 

* İaşe Müsteşarlığı et meselesini erurnh suretle ele almış 
ve ~ark Yiliiycl.lerindeki ilıraı·atçı tc:;ekkUllen rı:ümcs"illcı-ini 
Ankaraya da•:et eJ(·rek bunlarla görilf;miiş \•e b:ızı kartı.rlara 
rnrmıştır. İa~e Müsteşarlığ'ı bu ihracat teşekküllerinin hayvan 
ihracatı olmamamnd~n dolay1 iPsiz kaldığını naarı dikkate 
alar~k bu hazır tcşkili.tı memleket dahiline hayv:>r. :><:vk ve tev
ziinc yarar hale soknıu~tur. Alınan bu tedbirlerle memlekette ' 
et meselesinin halline :ulım atıldı~, neticelerinin yak:r.c'a his
sedileleği anlaşılıyor. 

BULGARLARIN YEREOE01 l\IADDELETI: * Bulı;arlarla yapılan anlaşma eskisi gibi takas e,•,rına 
i>t'nat etmektedir. Yeni anlaşma ile Bulgarl:ı.r b[ı.e wrcl k:eri 
mallardan ba..şka bol miktarda matbaa \'e gazele k5.ı';!dı. çi\'i, 
naftalin, vazelin gibi eşya \'ereceklerdir. 

A~"KARADA BLLGURt:N FlYATI: * Anknrada bulgurun perakende fiyatı 22,5 kuruş olanık 
tc•hİt ye bol miktarda piyasaya çıkarılmıştır . 

ZEYTl'\" YAGINA ZAM YOK! * Zeytinyağı ve pamukyağı mevcudunun 'ıey~nıı. tabi tu
tulması bu maddelerin fiyatına zam yapılacağı ~'lyialann'! vol 

J a~mıştır. Bu şayialar katiyyen asılsızdır. Bu madrı,,.,nn be· 
yana tabi tutulması ve toptan satışlarının muvakkı..b'° ,,,ırılu 
rulması, son günlerde piyasada hissedilen spekiilasyon'•ın \'f. 

fiyat yükselişlerinin öııüne gec;mek içindir. 
AUAÇ BAYRAMI: * Havanın fenalığından tehir edilen Ağaç Bayramının te

sidi yarın Sincan Köyünde kutlanacaktır. 

İAŞE :&IVSTEŞARLIGI KADROSU: * İaşe Müsteşarlığı merkez teşkilatına ait layiha Heyeti 
1 Vekilece tetkik edilercl< yakında Meclise verilecekti;·. :U~rkcz 
teşkilatı e\-velce bildirdiğim gibi dört müdüriyeti umumiye, dört 
muavinlik ve lüzumu kadar şube şefleri ve memıu·l~rından te
rtkküp etmektedir. 

İKTiSAT VEKİLİ 1ZMİTTE: 
* lktıRat Vekili İzmite Kağıt Fabrikasını ge:ıır.eğe git. 

miştir. 
İsviçre adına İsviçre murahhası :btanbul l\füftüsü j 
rard arasında imza edilmiştir. ' 18onu Sa. 8, SU. 2 de) 1 '-==~=-==================-~ 
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MARTA DAöRa. 

~~~~~- ... ~~~~~~-
tstı bir Haristiyan Adeti • Mart için söylenenler· 
.. iyar nineler ve Oç dokuz- BOlbOllerin dile gelişi· 

Şüpheli 
3 ölüm 

. Türk Ooktorlan Yunanlı meslekdaşlarına 

Martm iki yaramaz çocuk • Ameden Laklak - Polis hadise etra 
Bahar gelmiyecek mi? Bahar gelmjyecek mi? fında tahkikat 

Azami derecede 
vardım edecekler e e J Yazan: Sohbetsever l e • yapmaktadır 

r o kuyucu 
Diyor ki: 

Mahalle mümessilinin 
cevabı 

"'24 tarihi! nUahllntzda {Okuyııı
cw diyor ki: Bu ne biçim mahalle 
mD""9fn) altında lntlfar •den 
yazıya c-.ptır: 

lstanbul Nüfus D:ıirelerinde bu 
Mahmutpaşa.da Cami meyda-

Yann Mart b1tiyor. Fakat, lip, naırgı1eler tdlrurda.tılmten, mnda 28 numaralı evde otnnm 
MiladJ takvime göre. Bani bi- başta imam efendi, olmak üze.. 55 '19 ... ....A,., 1r1 gm-.-.. .. - evvelki 
Atrn eski bir Rtmıi Gıkvimimiz re muhtarı evvel, muhtan sa- ,,-~ .......,,,....._ 

1sta.nbul Etıbba 00.., dün 1 Etıbba Odam taratmdan Pire aımlarmda N tl f u s K A i 1 d l 

ı:mı:t 13,30 da mtthtm. ör ~ 11e Ati:na bekim1eıiııe gönderi - kalrrıadığını ve bu sebeple iki 
Jantı yapmıştır. lml melrhıpta töyle MnDmM- ayc)r Nüfus KAPh tedarik 

--ı. •..+... """-1r .:ı-a.- m,· ~+ı..-... "'_.,; a-'-- bek- gece Cerrahpaşada. aıb.daşı 
...... ......., &!il- ona u,...._ U<;l.ll.'il. w ... .7 .... -.v;rg- ..._.._.., bakkal •hnwııliıı ~ git.- Bir rnt stin!a hı topıaıııt:l('ta. tdr. edemedllini ekmek karnelerinin 

Pire ve Atin& hekimlerintn _.~...__, ~"-'-- Odasma te..ıiatı esnasında gfıya (birkaç) martın bitmesine on günden çi, sümüklü kahve ta.bil, ara.ki- miştir. 
tuıa l'!ar. a.ı-- yeli, gecelikU. ha.ydar.ileriuf sırt Süleymanm gece eve dnmıb 'i"ür.k hekimlerinden )Wdmı t.- . ~ LAM.I.... ~ gün aç klllm da aklınız başınıza 

)ehinin ne şekilde ~ ecm.,. ~ ~ ~m gelsin) sö:ilerllıe karp)andılını söy-lllıılkil.er, Karttan m IAc· laı1n& gıeçirip kerevette bağ- Ai~: o.o-- niTlu ..,..,,...,... ~ 
lı. Cünkü güler yüzle geldiği, daş kurmuş müşteriler, hayret 'Yl6- " ·- _.. ID.-.- -

&'fhıeşli ve renkli gilnlerile göz- içinde: smı anmuya bqlamqtır. X. 
lerimm ve gönüllorimizi sarhoı;; - Hayvan, hayvanken yu- nan, bıbası Süleymanı dün sa.-

ll ~. Mtfm mea•qün •mt•wıa ~ lemekte olan hu vata~aa hay-
Atfna ve Pire Etıbba Oda1.an, sftrümüzü ve ıstıra.plarımza bil- retle ve teessütle bakıyorum. Hiç-

.wii halde, birdenbire, soğuk vasıw biliyor! ~: ı.:: ~!aa.ll~~i;!;= 
adedi 4200 e baliğ olan doktor tılin kalplerimizle iştirak ettiği- bir vntandaıa bu ıekilde muamcl<' 
w eczacılar nam1m. 1starıhW miıi, talebiniz hakkmda allka- yapılmamıştll'. Nüfus kagıdı olma-

lıılr yüz gösterir, yağmur, kar D' erek, trafta, ·pttdaI bi 
__.;.. ... , tipiden gözgözü görmez- ıy e ı r medresesi onünde ölü olarak 

lıJtıbba Odası rijE tine bb- dar metramw aentinöe icap 71p ta derdesti muamell'<fe olanla-
mektuplaı müracaat ~ ~ ~- ........... ~ ı....-' ~ rın bile elinde bulunan numaralı A9tit- evseverlik, bir vatanperverlik bulmuştur. 

Mart --iinlerinde, fırtına, so - hissi uyandımıağa ça-lı§lrlardı. Süleyman. yapılan. muayeno-
oldugu· gı'bi, m\,,._,li, süm- Hele, Eyüp Sultanda türbe sini müteakip Morga kaldırıl-

"'~ ra.ıvlusundaki '-·lek için ıneler tır u::...J:~ ..... 1..ı.:'- 1 --""" m.manları, sa~.na.klar, a- ._,,, mış . n-.w)e 'Wl.IJA!A o un~ 

'l:IUall ~~ v.!!>macagı-
dım istemişlerdir. mızı ve neticeyi derhal si.r.e bil- ı kfığıUar nazarı itibare alınarak ek-
Etıbba Odası dUıı JııDm K.&- direceğimizi derin sevgi .. •Y- mek karnesi almak i_chı teshil mu-

mal Öke'nin r:i.yasetindıl tıopla- ~ anederiz. amele ile karşılandığı halde adre-
narak bu hususu mttza:m. • " sini Cami sokağınaa oldutunu ya-n~ söylemnezdi? .. Ve onun evliya- tad 

J'WIWTlda. -önül çeken, kalp bü - lığına inananlar ne kadar çok - ır. 
fil.Jeyen açılıştan da vardır. tu. * Beyoğlunda Tumtum ma -

mif ve muztarip Ywmall me9• ~ gare, Ymıan zan bu vatandaşın çirkin hareke-
lektaşlara yardım etmek, talep- Mlrknlai 700 ton erzak ~ tini esene karşılamakt:ıyım. Böyle 

tık gecesi, lstanbulun Hıris - hallesinde Gülbahar sokıağında 
&t;Jan mahallelerinde bir şan- metruk bir eve sığ:na.n 45 ya.ş-

lerini yerine getirebilmek iein, ~.s...~~~~~ bir hal vflki deiikllr. Ve olamaz. 
aJ8Jpadar makamlar ........ - UIUUIUADM& WUJ.I~"""'" Edlrnekapıda Hatice Sult'an 

PD"tı, şungurtu, Qat, pat 8esleri Evet, leylekler, bahar milj- lannda fakir bir ada.m, diin sa-
llltiJlrdi. Evlerde ne lradar ça'l- decileri geldi. y a.lnız, bu sevim- bah barındığı yerde ölü olarak 
lak, mn dökük, kulpu kınk, li kuşlar değil, bahar da geldi. bulunmuştur. Cesedin hüvi~ 
tlğJll yınk kavanoz, tabak, ki - Kapımıza: dayandı. Fa.kat, dün- henilz tesbit edilememiştir. Mu
-. .şişe, küp, çanak, ta.1.i, fin - yaıun bu kanlı acı; zavalh ayenesini ya.pan ta.bibi adli ö-

icap eden teşebbüsa.tta bulun- Lizmıgelmı nriieewWntn 'Ve- Mahalleııl MOm .... li 

mağıa ve y una.n he1t •ıo rleituiu ..,.. ioin ı.taobuı lCbbba O- MEHMET TİPİ 
ıstımplarına bütün blpleri1e ._ 1'&l'IZl İkbeat ft 8lbhzye 
iştirak ettiklerini bildiımlya b-~ mlrM•et edeoek 

..., w:w varaa, hepsini: ve biçare durumu karşısında, ,Jüyü Morga kaldıııtmıttır. 
nr vemıiş'lir. *-

- llıart. içeri, pıre dışarı! baharı ~. billbillü de, leylekle- * Sultaıraıhmette Alemdarda. 

~ penı:~:ın,veb~~ 1Le~İeği~~~ y~;m;~~ ~:.b~~~ire~t~ı!ü~ ~=~ Kunduraları kı·m çaldı.--..... 
411ımlaıd&ıı sokağa fırlıa.tırlar- dük ! Ali ile 37 yaşındaki T&cetün, f \ 
.. dün .. ~ odalarmda _ .... - 1 • - - - - -Kart için aöylemni§ .asıeri - Biz de, harp atevmin içine - ~ &&W&5....... 
mlz de wnlı: Allah muhafaza etsin! - Gir - ~li s:=.:~ od~~~ Henüz 17 ıer y••mda olan lıırmlar, ,. _ _. pen-----len baktırır m .. ,...; .. olmakla beraber, dün- ,,_ - _.,.. 
hzm-:k'fu.eıc ;nr! ' ~ ıatıra.bile, matemile mü- ~T bulıtı:ı~~· ~ ar::; bütün deliller aleyhlerine olduğu 

- Mart dokuzu, salıver ö- teellim ve müteessiriz! \ül.Şı ace n e err ~a • 
klbll! Bahar gelmiyecek mi, bahar tanesine kaldırılmıştır. M\l&r- halde suçlannı tevile ça11f1yorlardı 

~,V!ll.,. kadınlar, Mart '"in gehniyecek mi? yenesini yapan tabibi adli Bay Cwnartesi olmasına ---- a....ı_ 
.uıu,,_ ...,. Hikmet Tümer defııine nıhslııt ·-- _.. 

lıir tasnif yaparlardı. Bu tak- ""~"""''V'V~WVV""""'.rv-.~""'"" tmabmet Sulh Ceza M•ht-• 
' ••a liıulla ne di)u te? 
.... JıltMk;ll be.,..._ ClftP 

~ lllm ?e 1ıasnif yalnız bu -.ya Mallara konulan vermiştir. ~ riaiıı kondoru Y1ne ckııW.. ...._ 
mahsustu. Ve bunu §Öyle ad- muhakemeleri eörölecelırtertla ı.- _ ltanıllıaılda ~ s ..,... i-
luldırmıflardı: narhın kontrolu Hususi mu''esselerde men hepsi de 15-lT ,,...... -- • l8lııhk. ..... declik. Bü:Datteo 

- ÜÇ dokua! sıııda """'Uklar. -•- m 4' !X .. Fiyat Murakabe Komisyonu ... ~- ......,,... •'•"qı• 1brab1m bir Qakkabl 
Bu ÜÇ doku.z, onlara gore, kararile perakende u.t.L~ara • Hırsızlık, dilencilik vesaire.. -*Dlll. ııafım9 _. w ım...ıut mal 

lııuıanın dönüm, değişik za- kOnUlaJl fıyat aleniyeti mecbU • ltfaı'ye fe<!kı'laAh Bunlardan fbrahJm om-1 .. dftl1 keodi ~dır. Parasız 
-n•anydı. llk dokuzunda, es - riyeti alakadarlara bildiribnişti. y Muhsin Sertdahn mubak,.,...ı nı. Jıı:aa.. 9CKJllk ne ;rapanT Bıınazlık 
ti Türklerin yılbaşı baynamı o- Sultanahrnet Birinei Sula C.. J"9PWk dııııiU ;ıat ~t'nh-z ıez-
ı.rıaık kabul ettikleri, (Nevruz) Plaızarlıksız sa.tış kanunwıa :Mahkemesinde bakıldı. 
lcin hazırlanırle.rdı. (Geçen lıaf- giren maddeler için verilen müd- Belediye bu hUSU$ta Perişan kılıklı, 11 ser 1..m ta -:- ::. =· ?WJ,.... tören 
tadaki yazımda, (Nevruz) hak- det 18 martta, pazarlıksız satış d ... · k t bik iki çocuk. Suçları hırmlıık.. 
bnda tafsilat verdiğim için, kanunu dışında kalan mad ver ı,gı arara at Davacının zaptı okwMh&. Bundıl. ,.ak pnıeıı.,;,, uı... dtbeltti 
Mwla tekrarlıyımııyıacağım.) deler ıçin de verilen müddet 24 edecek ba .iki kuçQk .. wctmıa -.ar ..... b8lladı: 
Yırmi fki, yirmi ilçü "Feryıadı martta sona ermiş bulunduğun- aı.ı.lakhın. Rize Paa OhH 1 '* - ._ llmmllk ~pmı ta :a..u 

Ddelip" diye adlandırdıklan dan Fi)"Qt Murakabe ıırontrolör- m= ~2_~Yye:!:~= ayakkabı çaldıkları 7...a Wi.. ıv.- JaılMd etmma. Parw bılıbm. a-
'8lbüllerin ötme meV8Ullının leri biliimum mağaza ve dük- ,,_ --e- kim R-it suçluların aor....- ~..._ama nmnusumıa. 
ı.....~ıan dı O ünd' 'tib klinb.rı kontrol etmektedirler. kelerini önlemek ma!Jmadile ._,, IJ111enMk dmha 4-- d...ıwt mı'-..ı:? 
-'i' gıcıv . g en ı a- yaptı. 1brahim ima bu,lu...... ı.rnıi ~ """ 

Sehrin umumi 
iaşe vaziyeti 

Don Valinin 'başkanh· 
landa bir toplantı yapıldı 

Diin saba.b Vilayette Vali ve 
Belediye Reisi Bay Doktor Lut
fi Kırda.Tın riyaseti altında 
milhim bir toplantı yapılmıştır. 

Vali muavini Bay Ahmet Kı
mk, Raşit Dernirta.ş, Bölge ı -
eşe )rfüdürü ve Toprak Mahsul
leri Ofisi müdürlerinin iştirak 
ettikleri bu toplantıda şehrin u
mumi iaşe vaziyeti görilşülmüıt
tiir. 

- • *""""' 
Petrol dağıtımı bir 
'Nlsaada 'başlıyoı· 

Elektrik bulunmıy1.1n evlere 
ayda üç Htre petrol wrileceği -
ni yarmuştık. 

Bölge İaşe Müdürltiğü bu hu
eustaki hazırlıklanru ikmal et
mio olduğuAdaa ibir nieandan 
itibaren Ka.ymakemlıldıı.r tıaı-a -
fından harurlanan listelere göre 
petrol karneleri tevzi edilecek -

FIKRA 

Zenci sncına 
' benzeyen dava 

Ya.ur•: AKA GÜNDÜ~ 

Fransızların Riom. dava..a 
öyle karmakarışlığa. dön. 

dil ki zenci saçına benzedi. 
Davanın esası nedir? O kadar 

bol esas var ki herkes bir esas 
bulabilir. Fakat hakikatte, ha.
kiki esas henüz belli olmuyor. 
"'Niçin har.be girdiler'' mi? de
ğil "Niçin muzaffer olama&.
lar" mı? 4eğil. "Harbi istediler" 
mi? Değil. ''lstamediler'' m11 
D~ Şahıslar mı mes'ul? D& 
ğil. Zilmreler mi? Değil. Topye. 
!kfuı mu ? Değil Zenci saçı mı 1 
Evet . 

ıFakat ben bw·ada o saçı dü. 
.zeltmek için hjçbir tarak kullan
mak cahmetinde bulunmıy.;ı.c.a, 
ğım. Çünkü ilk önce ba.ı;k.ı.lnn· 
nın iç i§lerine karışmak dognı 
olmaz. 

Ben, burada, sadece o saçı11 
perçcnılerinden bir tutamını ah
yorum: Uçak işini... 

lddia edenlerin isbat ettikle
rine göre harpten önce oralarda 
ahım şahım denilebilecek kud
ret ve kıratta uçak fabrikıJ~ 
yokmuş. Bu yüzden yliz duşn .an 
uçağına k3rşı bir çıkararnnmış.
lar. Ağır bombardımanlar hl• 
kadarmış. Modern avcılar deve
de kulakmış. Modern sayılanla
nn bile ya,pılan nafile imi'
Ratta bu biçimde yapılanların 
sayısı düşman sayısına mUsa.vi 
bile olsa imiş yine yenilecekmiş. 

İyi, hepsine inandık. Fakat 
şaştığmuz o <leğil, budur: Fa~ 
rikalar o perişanlıkta, o becerik
sizlikte, o gerilikte olduklan 
halde ne diye dünyanın en sağ
lam, en modern uçakları diye u
çak sanayii olnuyan yabane1 
memleketlere uçak satmıya. kal
kışıyorlc.rdı? ! Demek kendileri
ni olduğu gibi yabancıları da al
datmıya., tapon mal sürmi;:e yel
teniyorlarmış! Yirmi yıl süren 
bu gafletle ayıbı ancak Riom 
meydana çıkardı. O fabrikalar
daa t.eklifler almış ola.n yaban
cı memleketler Riom davasınııı 
bu eaflıasından dolayı davaiıla
ra ve şahitlere teşekkür etmeli· 
dirler. 

Akıllı davnı.rup sipariş venni
yen yabancı memleketJPri t.Abrik 
etmeli. Vaktile KiirıatJ aJdatmı
ya kalkanlarm bugün.kil mahk~ 
meleri ancak bu beknnd•n Ja· 
bancıla.rı ilgilendirmektedir. ıwı, billbiıller, dallarda, orman- Perakende satışa ~len mühim bir .karar vermiftir. dolayı babası tarafmdaa nddedll- ııı..-. v • ...,... dedi.ti gibidir. 

ı.da, a.ğnrlır.lrur arasında sere- bütün me.ddeJer üzerinde etiket Bu karara DB.1Janlıll, bütün mil bir çocuk, Muhsinla • Anim- o.un bapm-. bir bale 911hııipe 
.ua başlarlardı. "Ku)'TUk sal- bulunmıyan veyahut ka.talok hususi müessese sahipleri, mü- .___ ......_ • Wr ıündQr karakollarda dolqı-

tir. ,...,...,""'""'"""'""'""'""'.,.,,..,""'""""...,.,. 

'---" .lar bile bugünl' erde di""" ı· te h ' d"k essesclerinde itfaiye +-lF~ı::.+. radaki alabeyisınden - -.. _ ... _ -,,- ru veya ıs azırı'alllıyan u - ~ .esi yok. tbrahim sabıJaıll almlıda- 7W. ... ..._ -- d l'Piıll!liıe- • 
aetir, coşar, onlann ötüşlerinı ikin sahipleri haklannda. tutu - vücude getireceklerdir. tını, ilk defa mahkAılAe ~ ...._ ihtilas yapan iki 
Wlhül .zannedenler de olurdu. lan birer zabltla adliyeye tes- Betadiye :tt.raiye MUdürlüğti, çsçktığını söyledi. HAtta Mut • , tah•lldar mahldim 

(Kozkavuran) ın arkasın- lim edilmektedirler. :Bu meyan- bu hususta bir talaa:t;name tarudı. Darülacezeye il""* _... .. \[thmw ohaadllı 1uak Dilden? 1 Oldu 
dan böcekler, sinekler hareket- da dün bazı Jdnweler adliyeye hazırlamaktıadır. Bu tıa:Umatna- mlık yapmak suçundan llS'ai ...aı- tıdC birdım qat zamanda c.Yap 
Jıenirler, kanlanıp vızıldamı- verilmişlerdir. meye nazaran hwmsi müesses&- lı:emede başka bir da ... da v .... ""4üer: Ka.smıpaşa Belediye Tahsil 
Jıa başlarlardı. Yıne, bugünler- ----• • ---- 1erin vücude getirecekleri itfa - - Ver 4 cm ih Wtunu Şubesi tahsildarl.anndn.n Must;a... 
de, erikler, ~ta.liler çiçek a- Baro içtiml 'tehir olundu iye teşkilatında çalışacak kim- ~ mtida!aaya geJmilM. M.-. nr. Tabldbt tft'l'alı:ında neden8e fa, ımakbuzların dip koçanların-
pr, kuzular, oğlaklar, kırlarda, seler İstanbul Belediyesi kfai- ım aldı ve masum bir tM!rla de- JIUllDt•MJI. da. tahrifat yaparak 81 lira., 
çayırlarda melemeğe başbrbr- Sigorta meeelesini görüşmek: ye Müdtirltlğünde açılaoak kurB .... ~.. 1Wdlll - icabmı ....__..,,, ~ tahsil ettiği yol pa.m:larından 

ilEre İstanbul Barosu, dün sır kıırda bir müddet staj görecek- ... ~ - _...... ... da dokuz lira zimmetine geçir-clı. ~ 1;'\_:_ U uAn. - Hırınzlrk ltim bft lı:im. Bla .-çt' bi .._...._ nıptmdan mı·..+-ı .... 
Fulyalanıı, zerrenlere, süm- at h te ~wnön ™evi sa- lerdir. ame Palas Otelinde yam n?t -. ...._ .....,.. bııralıMmlllanD ve !1 ..... 

bllllere, menekşelere burun u - lonunda fevkalide mahiyette Gecım gün tbrahimi d8wt etmit- ...,,..__'-ita bir..._ tallld- gun··M~.~ J~~K+;o 
•ttınız mı güul k kular gelir- bir toplantı tertip etmişti. Çay tevziatl tim. 0 akiam bende ım..ar klılıll. .. karar -..rdi. ~ ~ .. 
dl bun•nlan. ... P.rmdi, öyle mi Toplantıda 72 avUkat bulun- ---·n ı.: yok, ,._,,. A .. ~ ,.,.~ -...-ı.- -·- __ * Şişli Belediye Şubesi ıtah-

~ Hük- t ._ __ ...,_..;ı__ fi __,.._ "' ~- .. _ ---...... --·· - .... sildarlarından H:uş· tti, mükellef--? .. Bualara lr.ırun wıaıtUk muştur. ume "41Q.l.UAMUI çay • da -•-kle 1u-·-'·k ya-- ..,, __ -.... .__, ___ v--u ... - ,._ tb-
,_ A .a.... 1---'- ı tl 750 k -L """ ·-ı.u.u - .._ - --- ..,......, .._.. uıı:: lerden 1Jabsil ett.igı·· 400 kUsr-·-mı.. kan kokusu gelıyor!. yıu zamanua yapı G\AllA o an ya a.rnıa uruş 2111111 ~ ne tesadüf etmiş. Ne * bizim bir ..w.ı cebhac:le çıkardıll Dı::i izma- w-

Ça;*ın. Hl"l, Uşüttürllcü r~ d'ğer adi bir toplantıya da. 318 dı~~ıze· . go"re, ___ ...._ _ terden haberimiz yok, SebtlbJ8J'ia dt *8radaa birini ar!radaıpaa u- lirayı zimmetinde alaıkoymuş-
ôrlann g-~tirdıkleri aynı şey: avukat gelmemiştir. Bu itibarla Bi ';?r:_~itfüa-~ - otelden çıkarken bizi J8kaladtlar. ..eiı ~. PüfiirdMe püfürdete tur. Rüştü. bir sene iki ay hap-
Ka.n kokusu! ekseriyet toplantıya gelmroi- b-· ....... " .....- _ tyi ama tahkikat dediiia '* ~ menMll'UDDll önünde -.klaı- se ve zımmetine geç.irdiği pa-

ğinden içtima başka güne tehir de çay tevziatına bft.şlana.ca.k- ralann tazminine mahkfrm edil-
Çaylak, Kırlan ç fırtmalan edilmiştir. tı netice vermiyor. Ayakbbt:n çalıp '11> gittiler.. miştir. 

da ..Iartın iki yıa:ı naz çocuğu - -;;!!!w;.;~~~!!!!!!!!!!!~!!!r!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~~~~-~~i!!!!!!!!i!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!~!!!;!!!!!!!!~~~~!B--dur :Bunların huküm sürdüklc- ~ 

---.. MI--- Feci bir 
infilak 

• 
Hadise bir amele

nin ölümile 
· neticelendi 

Yedikulede Vernik fabrika
sında diln feci bir kaza olmut
tur. MakineleriB çalı§tığı bir m
rada boya kazanı birdenbire 
patlamış ve 7.ehirli gazlar etra
fa ya.yılmıştır. 

Bu esnada fabrikada c;alı.,. 
makta olan çırak Ahmet etra
fa 'iddetle ya.yılan gazlerin te
Birile bo 'ularak ölmüştür. 

Muayenesini yapan tabibi Ad
li Bay Enver Karan ölüyü mor

ri gilnlerde, bunın1a:rımız so
luktan morlaşır, kulaklarımız 
tııirew- kiraz tanesine dönerdi. 

Mistres Hokley tarafından ter 
tip edilen G:ı.rden - Parti'ye as
keri mülahazalar ve manıler do
layısiyle tenıane mUdürU ve ku
mandam da itizar ederek gele
medil:leri için bütün Japon un
surunu yalnız Markiz Y onsaka 
teşkil ediyordu. 

Bu suretle her çeşit insanlar, ga kaldırtmıştır. 

Hır 'yanlann Balıklı pana.yı 
n, kırmızı yumurta gtinleıi, 
lııep Martın koynundan. giıne 
wı. güneşe çıkar, !sa çocukbn 
o gün kırlarda, e' lerinde eğle
aip .(f8Dllk yaparlardı. 

Kart ıçindeki en ~celi 
~ eskilerin "Arneden laklak,, 
dedikleri Leyleklerin gelişiydi. 
o gün, halk, (Eğrika.pı)' (Si
ltvrika.pı). (Eyi.ıp Sultan), (E -
dlr:n.ekapuu) dışım çıkarlar, 
gde6ek veya ilk gelen Leyle
jio ga.gasm.a bakılırdı. Bu se -
mıli ma.hlfilrun, yuv'* kurmak 
icizı lazım olur diye, yolda ga
pama geçinliği herllıaaıgi bir 
maddeden tefe'ül ederler, bun
lllnn re.'lgine, biçimine ~ 
ak mAnalar. çıkarırlardı. 

Meeıe.ll, kuşcağızın ağzmdll 
lı:ll"lmn bez varsa: 

- Lohoea yılı! 
Derlerdi. Ağzında.ki çöpte: 
- Bu yıl bereket o1a.cak ! 
Hülanünil bastınrln.rdı. 
D:Jkilcr, Leyleği. balıa.r müj-

tleciBi olaraık kıa.bul ederlerdi. 
Bu, an'aneleşıniş bir itikattı. 
Berl::es, Leyl~'i severdi Maba.l 
lılliden birini.n b:ıt:asına konup 
da. y\lva yapmıyn lxv)laymca, 
prbetten gelen eski ve sevgili 
lıir dom kaVU§muş gıl>i sevi
*• g erimiz dolu dolu olur; 

- B.zim Leylek gcidi! 
Di gururlanırdık. 
lA d · U. mahalle 

btıv.~ıde b'le konuSID.a mev -
maıı ohır. ,. eler höpüMet:i-

Bundan dolayı da Maı·kiz pek 
ziyatle dıkkati çekmişti. 

Y sult'un Ust güvertesi, ön yel
kenden arka yelkene kadar, k&
bul salonlaurun üstünde bir da
raça halinde usanıyor; çimenl&
ri, çiçekli kiraz ağaçlariyle ha
kiki bir bahçe haline konmut 
bulunuyordu. Her biri hüner ve 
marifetleriyle bizim altı amele
mi?.e muadil olan yüz Japon iş
çisi. bu sihre benzeyen kır ica
dı için bütün bir gece çalışllllf" 
tı. Orada hiç bir fieY eksik de
ğildi: Ha.tti. sudan ayna, mer
mer, çakıl taş ve lotuslarile 
sahili olan k~ük bir göl va 
Uzak Şarkın boynuzlu, saçlı, 
uka.llJ kOl'kuDç sazan balıkla-
rı .. -.. • 
Geminhı arka tarafına doğru, 

orkestra 'ft baN heyeti için çi
menden bir aıet yilbellyordu: 
Koyu eJbiBeli Drl gena, t.ram
pete veya şa.misen. denilen ke
mençe çalıyorlardı. Alllmi sema 
kadar parlak sekiz Maiko birbi
rinin arkası sıra, yahut hepsi 
bir arada eski Japonyanın IA.tif 
ve kendine mahs:ıs ayak oymıla.. 
riyle dansediyorbı.rdı. 

Markiz Yorisaka bu li.tif, za
rif, mill! i n c e li ğ i n sergi
si kaışsma V enedill dantelila 

SAVA$ -
süslü, saten libertiden bir ropla 
ve İtalya hasırından koca bir 
başlık üstünde dört dovekufu 
tüyü ile çıkmıştı. 

Mistrea Hokleyin davetlileri 
hayran ve takdirkar, fakat gü
rültülU bir kalabalık ba1inde bü
tün bahçeyi hemen dolduruver
mişlerdi. Bu kalabalık tamami
le Amreikalı idi. Nezaket ve in
celiğin vatanı olan Japonya bile, 
Amerikalı, her yerde olduğu gi
bidir: Epeyce yırtıcı bir barbar, 
"Yseulte'tn misafirleri çimenle
ri çiğnediler ve iş olsun diye. 
çiçekli ağaçların alçak dallanm 
kırdılar. Ondan sonra çimenden 
setlerin üstünde rengf.nınk ı. 
lebeklere benziyen dansözlere i
ki göz atarak yatın salonlarına 
atıldılar ve büfenin bulunduğ11 
yemek salonuna aaldlrdılar. 

Daha az aeeleci, belki daha as 
acıkan bir kaç grup kiraz~ 
!arının penbe gölgelerinde, gey
§a ve Ma.ikolann karpsmda ge
çe kaldılar. Bunlar Avrupalı 
ve Amerikalılann gllzide safla
rından, Boston yahut yeni OrJe.. 
aıı Amerikalılarından idL 

Uzak Şarkın bütün gözlerlyJ.e 
kulaklarının alışık olduğu 8f!J1· 
rhı ve çalgının pek hayraın oJ.. 
madık1arı halde. bu daha az fD. 

-29-
tidai insanlar kendilerine an.e
dilen eğlenceyi nazikine bır dik 
katle takip ediyof' ve yatın sa
hibine borçlu olduklan iltifatı 
bezlediyorlardı. MisterB Hokley 
çemen üstüne oturmut. herkese 
deniz manzarasiyle dalgalar Öll
tüne asılı bahçenin rüyalı ve ga
rip tezatlarını işaret ediyordu. 
Felze bunu düşünmüştü. 

Mistree Hokley: 

- Ben bunun tuhaf bir ,ey 
olacağını dü."?ündilm. Burada 
durarak bu iki yığın yeeillik ._ 
.,..,.nitaıı ufka bakmM Jlmn
dır. 

Markiz Yorisaka icap eWti 
gibi görmek üzere dostunun o
muz.larına doğru eı,öndi. Bu b
n~klıktan ve gUrilltilden bir 
parça korkmuştu. JVındtsl için 
bir yabancı olmıyan oo tek ka
dmdan tabii bir sevk ile bir 81-

ğınacak yer arayordıL Mistrea 
Hokley ise misafirlerine Parisli 
gı1>i giyinmiş bir Japon Marki
zini g·· stermek .zevkini tadıyor
du. Elinden geldiği kadar omı 
başkalanna pcrezante etmek 
fırsatım kat;ırınadı. lrakat ora
da bulunan -seyplı, tllccar, 

sanayi erbabı gibi- insanların 
~'ll için "Japon,, ve "V aıışi,, 
tibirleıi arasında pe.k az fark 
vardı.· 

MisL--es Hokleyin Amerikan, 
batta Alman ve İngiliz olarak 
iftihar ile antika lloki Daiınio
lannın virisi olan kadın önüne 
çıkarttığı insanlarduı çoğu, 
Markiz Yorisakayı aari bir ka
dm olmaktan ziyade tuhaf bir 
hayvan telakki ettiler. 

Bununla beraber buı istisna
lar vardı. 

Batti bunlardan biri n.rdı ki 
Markiz Yorisaka pek hoşuna 
pdiyordu. 

Bmıdaıı le cin evvel de, üs
tat Felze tarafından kabUl edil
mek terefine nail olmak için 
mr zat Yeeal'e geçiyordu. Bu
DUD emaa.li pek çoktu. Bir gak 
ecnebifor .Mistres HokJeyin meş
hur dostunu tanımak temennl
Eıde idiler. lıfistres Hokley bu 
fevk.alide iltifatlardan duyduğu 
ıururla Fel7.e'i de bu teWıUrle
ri kabule ~r ediyol'., halbu
ki reseam bu mülikatları kısa 
keamek, hayranlannda.n yakayı 
kurtarmak endişesiyle onlan 
yabn sabilıine götürllyor ve on
lar da bu fırsatı lraQımıı~or
lardı.. 

en çok ta basit meraklılar gô- Hadiseye Cümhuriyet Müddei 
rilnilyordu. Fakat bu sefer ge- umumi muavinlerinden Necati 
len, ehemmiyetli bir sahsiyct ol- Kütükçüo1lu el koymuştur. Tah 
duğunu gösterdi. Bu İtalyanın kikat ieva.ın etmektedir. 
tam soy bir centilme!li, Cenevre I ---
Algherolarındnn Prens Federi- j "\ 
co Alghero idi. Gotha'yı pek iyi y - S b h 
bilen Mısters .H.okh>y için, AI.g- en 1 a a 
hero Prcnslerının e dadında uç ~~ 
reis bulunduğu meçhul bir ~ey ABONE SEOELI 
değildi. Bu kadar yüksek bir 
şecereden gelmekle beraber Tllrklya :Kcnaıaı 
Prens li'ederico'un mükemmel HNELIK 1408 Kt'f. 2708 Krı. 
bir yttzU v emı.alsiz bir inceliği • AYLIK 760 ,, 1450 ,, 
olduğu için Mistres Hokley ken- a AYLtK 400 ,, aoo " 
disini icap ettiği gibi karşıladı. 

1
_,_A_Y\._•_t< __ ,._o_._. -'°°-_." -ı 

TA-KV1M Bu Prens de Gardeıı Parti'ye 
davet edilmi'1]. ve o da eğleınee
de bulunuyordu. Markiz Yorisa- Ka.un 142 GON 88 AY 3 
kaya takdim edilınif ve Prens 11----· 
onun önünde İtalyanın en asil 1361 29 kadınları önünde eğilir gibi eği
lerek 11011 derece merasimle eü
pi öpmüştü. 

- Tokr.odan geliyorum, dedi. 
On beş gun evvel kiraz çiçekle
ri bayr&mmda İmparatoriçe 
Hazretlerinin humrunda si?.den 
bahsedildiğini i§itmek §eld°ine 
nail oldum Madam, 

Pek temiz bir İngilizcesi var
dı. Fakat Markizin Fraıieır.ca da 
bildiğini anlayınca derhal Fran
sızca olarak devam etti: 

- Madam. eminim ki İngi
lliceden ziyade Fransızca ko
nuşmak istersiniz... İtalyanca 
konuşmayı hepsine tercih eder
siniz. 

- N.çin.? 
(Arkae1 vad 

R.evvel MAR 
11 1942 

PAZAR 
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16 
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~ Defl'CdllM ln 
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kabul edilmez. 



Cripps'e 
hitaben EN SON AJANS VE TELGRAF HABERLE İ 
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Alman - Rus 
harbi 

~ 
"İngiliz B~ ile İngilte-

n hükfunetiniıı vekili sı:fatile ı 
Bindistana. gelerek Hiıı.tlileriıl ~ 
İngiliz impa.n.torluğuna bağlı 
~ı temin etmeği üzeriniz.e 
aldığıma bütün düny ... ya ilan e
dildi. İngiltere Başvekili İngiliz 
kabinesinia size böyle bir vazi
fe vermesi makul bır hareket 
olobilir. Fakat sizm prensipleri 
nizde o kadar esaslı de~.şiklik
ler oldu ki siz Mister Wioston 
Çörçiliıı reisliği ıakında1ri ka1ıi -
aeye glıımeyi ka.bul ettiniz. 

Joe Luis 
galipJ 

Berlin Or,.testra 
heyetiAnkarada 

Amerika' da 
kauçuk 

00 

M. Filof 
(~denmJ 

l3u pla.nıannda ne derece~ 
kadar muvaffak oldular? PJiı.! 
mn birlnci kısmında. meı:mnzrıi.i 

(Bat ta•afı 1 inci ca,yfacla) yet veıecek netice1'er eldıJ.da.tt 
çin zaruri olan bütün feda.kir- meydandadır. Ya:ni birçok mil-' 
lıklara ve bütün gayretlere, müt him nokltt:ıları Ruslara bırak .. 
t~i.klerine imkanın musaade et- mağa. mecbur oldularsa. da boa-. 
tiği nisbette tam bir yardımda guna uğramadılar. Harp cephe-. 
bulunarak mazide olduğu gibi si iğri büğrü bir §ekle girdi; 
her zaman hazır olacağı a ka- ia.k.ıat parça parça olmadı. A ... 
naatim -.ardır. Bulgaristanın ta- caba Almanlar Rusların yorgun. 
kip edeceğı yol, kesin o~k çi- ln.k eseri göstermiye başlıya.o 
zilmiştir. Ve bu yoldan her ay- cak1arı gün mukabil bir taa.rru
kırı gidi9, bizi ancak zarara ve za geçebilecek kadar hazırlık 
bozguna götürUr. Akibetimiz yapmağa. !İnlkAn bulmuşlar mı
Müttefiklerimizin 8.kıbetine ay- dır! 

Boks ıampiyona 
Yahudi rakibini 

nakavt etti 
Ne+york, 28 (.A..A.) - Boks 

pmpiyonu Joe Luis dUn ak
pm 18 bin seyiı"Ci:nin. hazır ol
duğu bir maçba. rakibi Simonıı 
aJtm mvuntta naık.avt ile yen
nmJtlr. 

* Berlin orkestra heyeti .Aıı
karaya geldi ve Kızılay, Alınan 
sefareti memurla.n ta.rafınaan 
karşılandı. Orkestra şefi Den -
do, Türkiyeye konser vermek 
üzere ilk defa geldiğini, bun
dan dolayı gurur ve sevinç duy
duğunu söyledi. 
Orkestramız harp esnasında 

hariç memleketlerde beş yüz 
ikon.ser vermiş, 145 bin ıkilo-

metre katetmi tir. Bu meyan -
da Paris, İspanya, Portekiz, bir 
b:ç defa ltıalya, Romanya, Bul
garistan, Macaristan, Norveç, 
Bohemya vardır. 

Ankarada Kızılay menfaatine 
iki konser verilecek, heyet salı 
ve çaıı:'§amba:ya İstanbuld.a. da 
iıki kon.ser verdikten sonra 
perşembe günii Almanyaya ~ 
necek'tir. 

Böyle bir buhran 
olmadığı 

bildiriliyor 

Çörçil kadar ffintli aleyhtaı -
n bir adam bulmak zordur. Bel
ki Hindista.nı İngiltere ile uzıao.. 
tırma.k arzusunu beslediğinizi. 
söyliyecek ve bu arzuyu ger
çekleştirmeği ünııt ettigin.izi i -
1i ve edeceksiniz. Fakat Deıhide 
söylc .. 11ğiniz sözlerle Hintliler 
hL ı •. ;: uda tıpkı Çörçil gibi dü
§lindüğiin üzü ıa<_;ığa vurdunuz. 
Bu sn.mımıyetinıWen dolayı si
z.e karşı minnet borçluyuz. 

.Amerikalı .bir Yahudi olan 
Abe Simon, burıdan e'VV't:l J<>t. 
Luis ile yaptığı maçta 13 ra
vunt dayarunıştı. Bu maçın 50 
bin dolara yükselen hasılatı or
duyıa yardım kas.asına tesllin e
dilecektir. 

Almanlar Penau?d ,---------, 
fabı ikalarını 1 Ankara hab;rleri 1 

Vaşington, 28 (A.A.) - Mü
messiUer Meclisin.de devletler • 
rası ticaret ve harici ticaret en
cümeninde beyanatta bulurum 
Drekage Rubber Company di
rektörü M. SimpSCID, Amerika -
da.- kauçuk buhrafü olmadığını 
ve memleket içhıde bulu:rran bu 
maddenin halk ve müdafaa iş -1 
leri için kafi nisbetıte mevcut) 
bulunduğunu cuma giini.ı söyle-

rılma:z §ek.ilde bağlıdır. Memle- İşte burası bir sırdır. Alman.
ketim.izin refahı, yeni Avrupa Jann i.J.kobaharda bütün Iruvwt.
camiasından ayn bir §CY ola- lerile taarruza. geçecekleri aöy
maz. Bu yeni nizamın teessüSü lendiği zaman kastedilen mAna 
kin ilk şart, Avrupaya ve onun .Almanların hıazırlık gö meğe 
asırlık medeniyetine karşı öte- im1lı8.n ve zaman bulmuş olduk
denberi mevcut en büyük tehli- lannda.n ibarettir. FaJ<at bazı 
kelerden bir:ni teşkil eden Bol- müşahfüer bu hususta şüpheli 
şevizrnin yok edilmesidir. Bul- davranıyorlar. Çünkü Ruslar 
gar milleti şimdiki beynelmilel kış mevsiminde Alm.nJlan ra.
hadiselerle müııasebet1i olarak hat b•l'aJmıış olsalardı nJ.a:r 
kendisine tevdi edilen biltUn va- yeni yeni toplıyacakları ru;ker
zifeleri, ordusu sayesinde gere- leri zaten mevcut kuvvetknne i
ği gibi başarmaktadır. Bulgar li.ve ederek ve zayiat vermiş 
milleti, iyiden iyiye şunu kaı."Ta- mevcut kuvvetlerin bazılarını 
malıdır ki. her ne kadar döğü- ihtiya.tlarb doldurarak balı-ar 
şüyorsak ta bizim için mevcut mevsiminde Ruslar için kor
olabilecek bütün tehlikeleri ve kunç bir düşman haline gire-
bütün ödevlerile harp halinde- bilirlerdi. Fak:.ıt Almanlar ba
yiz. Vazifemiz biz.e maneviyab- harda kuUanabilecekleri asker
tnızı çok yüksek tutmağı, güzel leri ve cephaneyi kış ımevs min
Bulgaristan toprağımızın balı- deki Rus saldınşlanna dayan -
şettiği trJtün imkanları işlete- mak uğrunda harcadılar. Onun 
rek istihsalimizi kabil oldt.1t,c7u 

1 

için beklendiği kadar muaz7JaıDl 
kadar arttırmağı emretmekte- bir kiı'tle vücuda getirmiş ola-

Biz, İngiliz va.itlerıne manmı
yu uz. Ben emınun ki Hindist !oll 

lnt,rilizleı le birlikte harp etm&
diğı ta:ktirde. üçliı pakt devlet -
]erinden birinin tecavıizüne uğ
raınuyacaktır. Bu huauatıa en 
za.y,f bir ihtimd bile yokb.ır. E
ğer Hint milletini biraz eeviyor
sanu ve onu harp f acia.lal'ln
dan lıı:.urtar.mak ıstiyorsanız İn
giliz askeri tislerının Hindistan
dan mak.Jıa:şbrıln.asını temine 
çalışınız. 

Bır müddett:enberi İngiliz hü
kumetinin tekrar "tahrip,, poli
tikasına döndüğü doğrudur. Bu 
polfüka İngilterede tatbik ~<lil
dıkçe buna bir diyeceğimiz yok

* Nevyork. 28 (A.A.) ..__ Bok- ı 
sör Abe Simon ve mer~-jcri 
.Jonston dün akşam Madison 
Square'de Joe Luis'e karşı yıa -
pılan maçtaki hakem kara.nna 
itiru etmişler ve Simonun on 
saniyeden 'Eıvvel ayıağa kalkıtı
ğım iddia eylemişlerdir. 
~--

Malta'ya akınlar 
us~ta.rafı 1 incide) 

man hava akını yapılmıştır. Ha
va karşı koyma ateşile muht.e
mel olarak Meterst'lımit 109 tah 
r:p edilmiştir. Sivil müessesatta 
bazı hasarlar vardır. Son akın 
henüz bitmemi~tir. 

tur. Fakat Hindietaııra. tatbik e- ~!!!!!~'!!"""'!'"'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!! 
dilmesini liddeUe pl'Ot:esto e-1 
deriz.,, 

(,'ripps - GıaBdi miilikatı 

Yeni Delhi. 28 (A.A.) - Ga.n. 
di Sir Stafford Cnpps ile gö -
ru t.üliten sonra kcndıninden 
harp aleyhinde buhmup bulun
madtğ- ~ornlmuştttr. 

Ganctı. bmıa cevap vernıemliş 
ve söz sövlem mek kararında 
olduğunu ·bikümı ·r. 

c .. a.1di, Cnpps ile yaptığı ko -
nıısm:ıüa n memm g-özülı:üyor
dll Fa t Y enı l.ıühi.de öyle 
zanueclı ıvor hı bu memnunluk 
mutlak surette btt görüşnıecien 
ilen gelmivebilır. 

Cripps'm Gan<:li ile yaptığı 
mulakat şimdrye kadar Hint şef 
lenle yaptığı 'konuŞI!lr?lann en 
uzunu obnu,,..:ıtur. 

Crlpps'in özleri 
Yeni l Ihi, 28, (A.A.) - Sir 

Cripps, cuma sahahı basın fu"l
lantısmda.. §i.nıdiye kadar yap
tığ:. görüşmelcrd n çok mem
mın olduğunu ~-Mniştir. 

Mumaileyh_ aııra.hatten u3Bk 

nu bildirmiştir. 
Sir Cripps, şöyle demiştir: 
"Tekliflerin kabul edilip edil- ı 

miyec~ öğrenmeden. Hin
disbtndan ayrılm.a.k tasıwvurun 
Cia değilim. On gün içinde bu 
bU8Wlta bir fikir edinebilece
ğim... 

Mumaileyh. Ga.ndiyi teknır 
görmek ümidinde bulunduğunu 
ili.ve etmiştir. 

Tayyare kMası 
Tokyo, 28 (A.A.) - "How

lo n., \ipinde bir tayyı:lre İse 
ıkoyunda düşerek pa.rçalanmış
\lr. 

Haber alındığına göre, "İn
dian National Concil,, reLC\i Sat
yana.nda ile Hint istlklfil cemi
y,eti reisi Pribm Singh bu ka -
2Bda ölmü'1erdir. 

Bu Mri adam, :mi1lS duyguları 
dolayllJile vaırtile Hindiatanda 
~ tar.fındaıa tevkif e
dilmi§tl 
buiwıau:ı bazı teklifleri yeniden 
kaJane 'lıldığmı fa.kat bunlarda 
hiçmr tadil yapılmamış oldub"U-

tamir edecekler 
Lond.ra, 28 (A.A.) - Genel 

olarak iyi haber alan tarafsız 
bir kaynaktan öğrenildiğine gö-
re kendi adını ~ıyan fabrika
ların sahibi Louis Rcnauld Bil
laneourt üzerine yapılan İngiliz 
ha va kuvvetleri akını esnasında 
tahrip edilen fabrikalaı·ının bi
nalarını tekrar inşa etmeğe ka
rar vermiştir. Almanlar, binala
rın tamiri için lüzumlu olan in
şaat• malzemesini ke·1Jisine ver
mek teklifinde bulunmuşlardır. 
Bwıunla beraber yeni fabrikala
rın eskilerin yerine yapılıp ya
pılmıyacağı belli değildir. 

tngiliz tayyareleri 
(B<J§ tarafı 1 incide) 

müsait olmaması yüzünden düş-ı 
man arazisi üzerinde büyiik öl
çüde hareketler yapılamamıştır. 
Muhtelif noktalara ma.yn dökiU
müştür. Tayyarelerimizden 4 ü 
noksandır. 

Pariste Alarm 
Paris, 28 (A.A.) - Dün ak

şam saat 21.50 de gece yarısı 
arasında Paris çevresinde hava 
tehlike işaretleri verilmiştir. İn 
giliz tayyareleri beyannameler 
atmışlardır. 

* Londra, 28 (A.A.) - İngil
tere hava nezaretinin bugünkü 
Cumartesi tebliği: 

Dün gece düşman tayyareleri 
İngilterenin şim,al doğusundaki 
kıyı şehirlerine bombalar apnış 
!ardır. 1nse.nca bir miktar tele-
fat olmuş ve biraz hasar yapıl
mıştır. B&Şa bir diişmaa tay
yaresi Est Anglie kıyısına da 
b~mba atmışsa da ha.sar ve te
lefat obnamı,tır. 

Senenin en çok beğenilen 

ARJANTiNA 
MELEK 
...... El .......... 

Sin'lfllastnda tahmklin Q.atOnde bir muvaffakıyet kaZamyor. 
Bogiln seanslar~ 11 (tenzllA.tb) • 12,45 - 2.30 - 4.30 - 6.30 ve 9 da 

........., .............. - ...... __....,.,... .................... a..-:a 

t::::~~~~kı~~~~J 
- Şimdi de llell ~ie arlar 
~ ! Nerede.u gelip 118reye gidi
yorsmı? A.dm .ae ve kim.in ne
IN6ln? 

- Adım Musadır Allalıt.taa 
başka kimsenin kulu değilim 
M ,,·ilim geliyonıın, fakat ne
reye gittığ'mi bihruyonıın. 

- '.i.'uha.f §eY-· 1iıauı gldeee
ği yeri bi!mez mı! 

- Ben, belli bir yere gitmek 
m 1c adik\ yola ~ıkmadım ki gi
deceğim yeri bileyim! 

- Ya. ne maksatla çıktın? 
- Ha::yutmu .kurtarmak mak-

sadile ... Yanı, lıcaçtım. 
- Kim<len kaçtım? 
- Firavundan. .. 
- Mı.ıırda Allahlı!~ iddiasmda 

bulı111du~u işittiğmıiz ada:rmn 
e1"nden mi?' 

- Ti Jro. disi Çok zalim -bir 
n~riftir. 'lanrılık iddia ettiği 
halde bir çöp bile yam.tnuys. ka
dir değildir. Fakat günahsız in
ııtnlan katl'lnllmaz işkencelerle 
Yoketraekt.e eşi olmıyan. bir 
Xltel'u.nd.ır. O nıel'unun şcrriıı
den. karımla vedila,şmıya, ço
Cukl mın goz!erinGe'l öpmiye 

it " ulama an ım. Ar-
kamdan udaml önd rdigine 
em . Fir vunl :ı. za.
liın o an bu adaınlaı m eline geç
ınek ı tenıiyc:rum.. 

-- Korkma fa. MUSR:! liira.v.• 

:auıı adwml&rJ. ~ gelemez..;l .A:bdııllah ile Abdürrahma.n'ın 
}er._ arasına girdi. Abdullah, MUSBr 

- NiçiJl getmesmler? Mısır- nm sağ elinden; Abdürrahman 
4aa eok makla§m'i değilim ki... da sol elinden tnttu. Üçü birden 
Yola çDlı daha üç dört gün uzun ve hWı adımlarla yollanna 
oldM. devam ettiler. ŞaşUacak b.i.r sür' 

- Üç dört gün .zarfında. on a.tle tanyeri ağaracağı zamana 
~ gtlıı1Wt yol abnıt oldıiğunun kadar Uerlediler w bö.yük bir a-
farianda mısın? ğa.cın dibinde durdular. Abd.ul-

- Hayır, Yt Abdullah! lah: 
- Sana tebşir ederim ki Mı-- - Ya.Mas&, detti. Sen bu ağa-

sadaa. çok ~ Allah a&- cm dibinde Diniz bekle. Galiba 
ni lıııonmıuş, en kestirme yoldan, yolu ka.ybettik. Biz, etl"&.fı §ÖY
en lma zamanda., en umk mesa- le bir kol&çıaıı edelim de yolu bu
feye ula§tırml§. Şimdiye kadar ıaımı. 
lııeüi olmıyan gideceğin yer de 
artık belli demektir: Hep bera
ber lılod)en'e gideris. 

- Allah si.7'i.en ra§l olsun. 
Denek Firavunwı adamları Med 
yene gelemezler. 

- Şunu iyi bil ki Ya !Musa! 
Zalim ve hain ola.nl:a.r daima. 
korkak olurlar. Finmıııun za
lim \'e hain adamları, seni an
cak Mısır sınırlıanna kadar 
koğmuşlar, bir adım ileri gecr 
m.ek cesaretini giiRterememiş
lerdir. Hayatından daha ziyade 
emın olınclt istiyorsan -aramıza 
gir! H~ :tunızı feda ederiz de 
seni du a.nhrına vermeyiz. 

Musa, sevincinde??. agl yaeaık 
hale gelın sti. Kim olduklarını 
hentız ö ~T emedlği, b ki bun
ilaiı sonra. .d3 ö~~ 

Musa., itiraz etmeyip ağa.cm 
dibinde kaldı. Fakat ha.yli bekle
diği halde iki vefakir arkad&§l
:mn dömaediğ.ini gördü. lıılerak-

ıanarak aşağa kalktı: 
- Ya Ahdullah ! 
- Ya Al>dümılıınan ! 
Diye tekrar t.ekrar bağırdı. 

Sesine cevap alama.ymca onla
nn kendisini bırakıp gittikleri
ne hükmetti ve pek haklı ol:ara:k 
üzUldil. Acaba Abdulah ile Ab
dürrahma.n Musayı niçin terke
dip gitmislerdi ! Musa, bu sua
le bir türlü cevap bulanıyordu 
FakM, eğer kendisini terk den 
iki yolcudan birisinin Cebrail, 
diğerinın de Mikfill olduğunu bil 
seydi her halde iiztllınezdL 

(A.rkaaı var) 

• Fakir halkın miii~et memurlıı.-uu ehli-
yetsizlik ve b i l g i s i z ı i k 11 e 

pker ihtiyacı ~~en r:::yh~~:~: 
HOkümet Sıhhiye Veka- !~~~ mt,~~at~= 

letiR& bu iş için 5 izhar etmiştir. 
mi~yon hra veriyor Müddeitmıum1 muavininin is-

.ANKARA MUHABİRiMİZDEN ııatlarına cevap veren M. Simp-* Hükftm.et fa.kir halka ucuz son, kıaıuçuk buhranının sebebi 
şeker vermek meselesiyle ehem olarak Amerikan karteli arasın 
miyetle meşguldür. Bu iş içbı daıki anl.aşmalan itham eyle-
Sıhhiye Vekaletine bes milyon ,_m_i_ştir_·_. ________ _ 
liralık tahsisat verilmesi şimdi
den kararlaşmı:ştır. * Hükiunetçe lıazırl.aııan la
yihaya göre muvazzaf yedek su
bay ve askeri memurlara veril
mekte olan 150 lira elbise, teç
hizat bedeli hali hazır vaziyette 
kifi gelemiyeceğinden aynen 
verilme.si teklif edilmektedir. * Hava Kurumu Umumi Mer 
kezi Pazartesi günü altı aylık 
toplantısını yapacağından heyet 
iı.zaları., mebuslar, gazeıteeiler 
Reis Şükrü Koçağın davetlisi o
larak sabahleyin Etimesuda git
tiler, orada yapılan tayyare fab
rikası gezif di. Yapılan muhtelif 
tip tayyareler hakkında verilen 
izahat dinlendi. Pl A nörler on be~ 
dakikalık uçuş hareketleri yap
tılar. Türkkuşu Mektebi gezildi. 

RUSYA'DA 
f lttıt tanıft 1 lnei ayfedtl) 

ağır topçusu şehrin sınai ve 
ıaskeri hedeflerini topa tubnuş
tur . ., 

Al'l.Dl:\D. ordulan başkuman
danhğuıın tebliğinde deniliyor 
ki: "Kerç ya.runa.<h.sında ve 
doğu cephesiniıa cenup kesimin
de diişmanın hafif taarnız ve 
-keşif hareketleri püskürtülmüş 
tür. Merkez ve şimal kesimlerin 
de Sovyetlet- muMelif yttlerde 
taınkla.rın da ya.rd.ımile büyük 
kuvvetlerle bQŞa çıkan t.aıar
nı7.larda bulunmuşlardır. Al
man savaş tayyareleri Mosko
vanın askeri elıemmiyetteki te
sislerine hücum etmişlerdir.,, 

PASIFIK'TE 
lB~ tarafı 1 mci sayfa.da) 

linde hareket yapan Japon kuv 
vetleri Koetaıtjaneyi işgal et
mişlerdir. 

F'ili •-inlerde: 
Amerika Harbiye N azırlığırun 

tebliğinde Garrcgidor'un düş
ma:n tarafından bombardıman 
edildiği, yapılan gece akınları 
tıeşebbüslerinin akim bırakıldı
ğı, Bataıa.n yarımadasında dev
riyelerin bilhassa. faaliyet gös
terdiği bildiriliyor. 

Çilllle: 
Tokyoya şimal doğu Qinde 

Santung cepheBinden verilen 
bir haberde, Japonl&nn Şan
tung yarımadas.nmı doğu kıs
mında. 22 bin kişilik Çin !kuvvet 
1eri üzerindeki De.skılannı rart
tırdıiclan ve Wentenyingi ele 
geçirdiklerini ve diğer miürez.e 
lerin de Tsingshan'a şiddetle 
taarruz ettikleri bildiriliyor. 

Yerıi yetd rivayetler 
, ... tamı 1 inci ayf•ilıı> 

Nazırlar Meclisinin .son to 
lantısmda, Adliye nazın, Rict 
davasının Franaada ve yaba, 
memleketlerde .ebep olduğu ak 
sülimeDeri belirterek muluı 
kemenin talildnde ısrar etmi~ 
tir. 
Hükfımet umumi etkir müva 

c:ehesinde kendi itibannı düşü 
recek olan muhakemenin taliki 
işinde kendini haklı göstererek 
sebepleri elde edememekten do
ğan zorluklar i<;indedir. 

Londra, 28 (.A.A..) - Fran
sa.dan gelen haberlere göre Hit
ler Rioın Muhakemesinin aldığı 
şekilden memnun değildir. Ma
resal Petenle görüştüğüne ı., .. 
karak Livalin kabineye girece
ğine ihtimal verenler vard:r.r 
Eski Fran z B vekilinin tek
rar iktidar mcvk ·ine gelecek o-
ltırsa Al an ile ne d~ı-cr:e 
kadar işbirl d yapmalt istiye e
ği merak edilecek bir nokt.adır. 

Bir Bulgar 
gazetesine göre 

(Baş to?a/ı l mcicla) 
arasında hiç bir ihtilaf olmadı
ğı, dostluğun açık ve sağlam e
saslara müiistenit bulunduğu, 
Umumi Harpten 800.r& B\ılga
ristanın ilk dostluk misakını 
Türkiye ile akdettiği, bir ta
kım yabaneıların Türkiye ile 
Bulgaristan arasmrlaki dostluğu 
bozmak hevesine kapıldıkları, 
bu isteğin ctaı.a ziyade Balkan 
Antanti meselesinden sonra be
lirdiği, fa.kat Tiiritiyemn Bul
garistanın vazzyeüni çok iyi tak 
dir ettiği, günkü Bulgaristmıın 
Türlriyeden başka diger Balkan 
devletlerinden arazi istekleri ol
dwğu tebariiz ettirilmiş ve 
Bulgariat:annı VGW Pakta ilha
kının Türk dostluğuna dolnınur 
mahiyette bulunmadığı ilave o
lunmuştur. 

dir.,, mazlar deniliyor. 
Bulgar Başvekili, sözlerini Bundan başka çok ır.ühim 

şöyle bitirmiştir: 1 1.... -"" ..... - dalı 
"İstikbalimize cesaret ve iti- vır UUA~ • a vardır. Yine 

mat ile bakalım. Bugünkü devre bazı müşahitler, .Alm.ın askeri
bu sayede layık oluruz. Şimdiye nin kıymetten dtişmeğe başla. 
kadar ödevlerimizi muvaffaki- <lığını iddia ed~yorlar. 1942 de
yetle yerine get · rmiş olmamız ki AJım:ın ordusu, 1933 daki 
bütün Bulgar milletinin, memle-- Alman ordusu değik-lir. Sulh 
ket mu.kaderatını kiya2etle ida.-
n: eden kralının etrafında top- zamanında uzun bir tal.imle iti· 
lanmış bulunmasındandır.,. nalı surette bıatm'l.anmış okm 

Sofya, 28 (A.A.) - Sobran- ~ Alman askerleri şim<li 

ya Meclisi tatile başlamadan çoktan harp harici kalmışlar
evvel bugün bir kanun kabul et- dır. Onların Y'fl!"lerini yeni yeru 
miştir. Bu kanun gere<O::ince düş 
man memleketlere mensup ha- askerler almış bulunuyorlar ki 
kiki ve hükmi şahıslarla y.ıpıl- bunlar hiçbir zaman bir iki se
mış olan ticari muar1eleler bu ne evvelki arkadaşlarının yer · 
devi.etlerle diploma.8i münasebet lerini dolduramazlar. 
Jerinin kesildiği ~nden ltiba- işte Rus - Alman harbinde. 
den hükümsüz sayılmaktadır. ki askeri durumun telkin etti.-

Diğer taraftan Bulgaristanın ' ği düşiinceler bunlardır. Alman 
dUşmanı olan memleketıer tebe-
alanna ait her ti\rlü gayri men-' mahfilleri de kış mevsiminde 

l·nnı·ıı·z Kralının nutku kul mallarla alacakları bugün- sarfettikleri fev1t'a.lılde gayret il den itibaren el konacak ve bun- !erden dolayı Rus ordusunun 
(B8f tar•fı 1 iMi •yfada) htr nazırlar meclisi tam.tından zayüladığmı ve yıpraııdığını 

Takım halinde çalışmamızı ıs- tayin edilecek olan ticsret 11e- söyliyerek memnuniyet g&ıteri-
la.h edebiliriz ve etmeliyiz. zareti erkimndan bir memunın 

Hepimiz hata yaparız. Fakat idaresi altındaki hususi bir ser- yonar. Fakat teşebbüs Ruala
ba.şkalannın kusuıiarını bulmak vise teYdi ed"lecektir. nn elinde bulunduğu için bun· 
içın zamanımızı ve enerjimizi Ankara, 28 (Radyo Gazete- lar yaptJkla.n haı eketl.crin Jren
israf etmeden evvel kendimizin si) - Ahnan malfımata. göre dilerini yıprattığını, yahut YJP -
elimizden geıeni yaptığımıza Kral Boriı; memleketine dömnek ratıacaP,ını görselerdi htleu.mla
katiyyen emin olmalıyız. Ben, üzere yala ~tır. ~e- , nm.. devam etmezlerdi. Ha~ılı 
tamamile kaniim ki, önümfude- ler hakkında Alman ve Bulr.ar ı b:z!er şu muhtelif mifuı.lcahuı 
ki yol, ne kadar sarp ve taşlık matbuatı kesin neşriyat ~p dinliyerek neticeyi be'kıliyeee · z. 
olursa olsun şimdiye kadar ta- ma.kta.n adeta çekiniyorlar. Hft.<teytn Cahid YAI..('!N 

ribimizde yaptığımız gibi, o yo- #•••••••••••••••••••H••&r...,. 
lu azimle ve yürek f~rah:.ığilc -,. 
takibe deıvam ed&:eğiz. eğer diiQ Seııe1erin, aylaruı. ha.ftalann en bdyük zaferi olan 
manlar galip gelebilecek olursa T O R K Ç E 
hUTriyet, müsamaha ve-hüsnü- · 

niyet gayreti uzun nesiller deva- K L E o p A T R A . mmea sönecektir. Dünyayı ha· 
rap eden muzir kuvvetler yere 

1 serilmeden ve tamamile yok edil "' 
meden sulh olamaz. L A L E s • d 

önümüzdeki imtihanı basar- ınemasın a 
mak için Allahın yardımına· ih- Epiz bir nmva.ffakıyet. aiha.yetsiz bir it- ·~ •nsn alkış-
tiyacımız vardır. Bunun için de lar arM1Dda. b .. tuıı lstmıbuJu HRynua edlym' • 
miletimi yarın duaya. çağırdım. Programa. ilave o..'.'..m.J·: 
Uğrunda çarpıştığımız doğru ve WALr Dl&VEY'iıı :ren.kll ruik:ileri"6en 

güzel dava için t.ekra.r kendimi- l _ D E N J Z J Z C J l. E R J 
zi vemıemiz l&mndır. Adaları- 1 

m.ızda bu kadar tehhkeler orta- Bugün saat 11 de tf'!t illtl1 m tine 
sından bizi bu noktaya selamet (•••••••Iİll••••ılııl•WilıMillılliiiiiim•••ms. 
içinde ulaştıran Kadir Allaha :a------------'CBl-a.-~-ıım----~ şükredelim.,, 

lngilizler Fransız 
limanlarından 
birine asker 
çıkardılar 

<Bet ill'l'G/• 1 t.cide) 
Zerine döner dömnez ycnı 
bir tebliğ neşredilecektir. 
Berlin, 28 (A.A.) - Alman 

Tebliğinden: 
"İngiliz deniz kuvvetleri Saint 

Buullfl s A R A Y sioorr.asında 
''Ul Koaga" mn dımtuleıa& ~CUll 1'i )'a.smda DoojQIYl 

M/CKEY ROONEY 
CECILIA PARKER ve LEWfS STONE 

ANDY HARDY K~LEBEK 
Nazaire denizaltı üssüne taarru: eğlenceli 3.§k macerasını mutlaka 2(irimüz 
etmek ve limanın bendini tahr,p 

etmek için Loh e nehrinin ağzı filım•••-••&•gtin··-ssıa.-•t•l•l•de•lltımm••ı•auı-•ma .. ti•no------I 
na asker çıkannağa t.eşebbiis et- -
m.işlerdir. , ... 

Bahriye topçumuz düşmanın T- k• K 1 C • • 'W hücumbotıarile diğer tauruz ur ıye ızı ay emıyeHMenfaatine 

:::i~e:~ ~8=1~~~ BERLIN FİLARMONiK 
mıttır. 0i4ana.nın karaya asker 

~k~ -.vffk olduğu yer- o R K Es TR A Si ~erde bu kuv:vetıer tezgahlarn 
taarı uz etmek ve ~ istila e) 
lemek teşebbüsleri esııasındJ. 
her sınıftan Alman krtal&rı ta
rafından yok edilmiştir. 

Bir torpido muhribi, 4 torpi
do botu ve 9 öa h;.ıcunıbotu yok 
edilmiştir. Diişrnıın u ı ı ~k 
'ehemmiyetli kanlı kayıplardan 
b ka eli izde 100 d f zla e
sir bıra.kmıfbr. 

profesör Hans Von Banda'mn idareQinJe 
lstanbulda yalnız iki KON8ER 

xoNsERJ.m : verecektir 
31 M~t 1942 Salı günü akşamı saat 21 ele 

ı Nh;a.n 191.2 Ç:u •• ::noo ·inil s. t ı 7 de 

Şehir Tiy&.ro K medi llısmı (Frwıs ~ ~tr u) w& verilla
celdir. B lctl ı: Şeiuı su ~ i 'r. j;a(Jır. 

• 

• 



Avrupa cenup· doOusun 
da ki yıAınakların hedefi 

,_,. .,. ı lld....,..., ~ blqi, dlmekrul ,.... 

lnihrakmda, ati bir netice ~ WUUll tatbWn~ ,_. ...._ '" 
rinde 18tilıdamı muvatfakiyete bnWa lılrabbiJiı.. O 8ebeple, 

b --·te·~- 11ıey9 mal oluna alamı, .1nftu ileten ir DU a ~....,. • &ıee KmJCJl'du ç6kert:ilmeUdir 
TaalTuz ordusu DajuJa ,an.. a.. Alm Dln .. ---ı.J- __._;. 

lirken, Kızılordmnm mazisinL ~ --&D ~ ~11111& de -
harp k~, huırhk kel'- larile belirtilea bir pyedtr. 
taiııi, sevk ve idare kudredni Ba, ~ takdlnla, 
'N iWı. iDoobnif, Awupanın her J"llli bir ceph8in ... ft ma
muhaJllbe ahııeaade ,.ımz ye- JıiJetl nedir? 
aen olduswıun birkaç darbesi)'- Kwrlar, tm eldıell _,__ 
le, Ji'lt. ilini ~ ay .ara mlJba.. ettUderi _.,bola Wr kstvetl 
rebelıf<'m llODI'& da ~ •ima ~ ami· 
JUl ...... mı b&ttl altı )lafta el- ne ~ll'Cll. Bulprlar, fet
bi - bir wn•nda barp ... • bedllea ,. .. jandarma l'Oll 
dfıeeiW tuarlamllb· Kmaff• ahruııar ft mml ~ ta.
ordu, ortaklannın blytlk yar· hakkuk ettirmek tınatı bulmut 
dımlanna da mustakar değildi. l&rdır. Romanya. elinden alınan 

Olayların gel1şimi dileklere topraklarından bir kıanıı için, 
uygun çıkmamış ve bUtUn or- hakikaten bUtlln varhfiyle mtı
UJtlann Doğu Konserine c;aıı· eadele etmiftir. 
nl taları gerekmieti. Hareklta nop Cephe8i ve yeni yı;mu 
.ona erdirmek lc;lıı yu ve BOD· için kuvvetler &yırt etmeye mec 
t.har aylan elenmem~. nlha- bur memleketlerden İtalya ve 
yeıt, bütan eevilmez zorlukla· Bulgariatuıın Balkanlarda ve 
riyle, karakıt gelip çat- adalarda yığmatıar yapmalan 
mıştı. Harekatın ileri götilrill· dütünillebillr. 
mesi şöyle dursun, dönmek, ko- Her ordu, kanile suladığı top 
runmak v,. dinlenmek anıret- raklan },.imeer. 
leri başgöstermifti. .. İtalyan orduları Akdenizi 

Kış d~resı ~vzı1 ~ğuşma- çevreliyen buı topraklarda öte
larla gelıp geçti. Her ikı tarafa deoberi bak iddia etmektedir 
da ,annki de\ ler mu88raal&n· Arnavutluğu ilhak ederken b~ 
na hazırlanmak imkl ılan ve~ .kutlu ülki ile meşbu idı. Selini-
Doğu durumn c;olt ilat~ ~ ği, Niai, Savvayı, batta Korai

kuvvetle saldırMŞlara geçilmesı· ka ve Tunuau istemesi de yeni 
m ~kılıyor. Almua ordu- bir şey değildir. Bu uğurda fe-
80 yesu. kanlı denemel~e bu d&kirhğ& Amade bulunduğunu 
tbltlkılilğU elde etmek azmınde- h an« .ti -1 · ..a... de ba ı 
dir. Onun için, MUUefilderindeıı _arp u mı ng erın""" • 
bu harbbı talimi c;bıecek Dotu jınnıfbr. Fakat, Mak~yada 
!lef erine azami imkln dahilinde yurt kuran. ~!garlar tÇJD art.ık 
btıynt kuvvetlerile kabbnalan· deoizaşın lırtila:.ar babı• mev· 

aı ısrarla ihtar etmi.ıir; _ :U~U:UO~ O~~ ~1:ier:!:~ 
Vuiye~ ve harp mantığı ~ da uzak hedefler verilecektir. 

luda bütün kuvwıtlerle ha.re- • ı 
klt icruuıı talep ederken 80ll Bulgar Cari:ıın onhisu bu sli.v 
Jaaber1er Avnıpa cenup • dog. memleketinde. ~':k! ıtt'fak maıı 
bölgellinde Yunan ve t~ a· ZWDeainin idealı ıçın c;arpııpna
~da da yığuıakl8r yapa1- ya mecbur edllecektır. Ancak, 
makta oldut-11 bWlirdiler. ber (leyden evvel, etil bem*liji 

n... .--. .. '--- ""--1...r. ve etin bırli#i yllzUndeiD, iki mil-
uu Y....--_.-... - 1 ae o- lctin karşılaşmasınıa mahmr· 

JabUir? lar da dofuraca.ğına ihtimal ve-
.Avrupa cenup • doğuaunu eın· rilebilir denilmektedir 

Diyet altma aWı ba.rekltıo Kıl>- ' 
n•. Suriyeyi istihdaf edeceği ll'ilvaki, Mihver i~n aaal h&-
lalUlcbğı bir sttada, doğuya del, 1Jaajliz ordusudur ve bu or
d&aülmtı., buradaki faaliyetle- du ile muharebe temaa ta. 
rin yalnız bava ve deniz hare- yadadır. Adalardan Kıbna ve 
.lı:ltına baaredillllelliy1e iktifa e- Suriyeye atlıınalrla açılan yeni 
.. an- .... ~.. cephenin alacağı vazife de Orta-
'lllUlliıır-a. 'h dı Ak AvnıN> topraklanoda her- IU'k ordU8'11lUD bn Hı r. • 

r- deniz engeli, Rodoe • K&bna • Su. 
hansi kritik bir durumdan isti- riye iatikametinde de gene tak
fade etmesi melhuz kuvvetlerin viye ve ikmali çetia b1r duruma 
lillblarmdan t«ridi JnlllPPi 
taarrns ordulann& eephe cıeği9· ~·etrafındaki t .... aı..wı;. 
~-Dolıı:uz aylık macera ..,..,..,.,.,... 
liuııu mümkün 1ıı:ıı.m1dı. Tehll- leriniR Mibftft b&bşettiği ve 
~ 1l6klttir ve Avrupa nbam- edebilecejl fayda, İngiliz kuv
calarmln kanfatin~ Kı•llarm vetleriai çok pniı abalara da· 

n.ffald~ A teme- ğıtmak, bqtamak ve l'ak D -
mu .,..,_ vnıpayı ~ .... , -ı ~ dnlavı ı.'' e 
a.dıen lan&bilir ! 'Bugtüıün ıı. -~ ~- .... ~ 
6ııft. tehHkmia ~ yardim ifa etmek olacaktır. Di· 
llanttir lw tar&ftall. &el amac Söven 

*- -•-'-a- -elini ok· ~=~bel"!ı!'~~.!e!~~ 
pmayan mukavemeti Anglo • ven yolu pn.tilrtir. Mihverin 
lekwm lJemiM muhtaç bulun· Rommet ordUS\lllU takviye ede
hiu ...... Mr radde)'e kadar cejine.,. Dottu harekltına önem 
hpndJrdı. Alman onluu• .ır.ı_ • Jı: • _.. 
man iiDlmöwte1d möait J'U dev ftftCe1111e manma ı.~1yonım. 

~ de Bm iıtini .......... 

Kadamonada 
Nadan ubr Sikin- ekim konferans-

"" lan bqladı 
bsı ••l•iz? ıcutamonu. <Yem Sabah> -yunan 9 Yazlık eJdm hakkında konf• 

,._ bir ... bayatı petrme,e 
·- il .................. .. 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten aonra sOnde 3 defa muntazaman dltlerlnlzi ftrçalayımz. 

Çrx~O
Ms" t11 

M21• 
Klınr:. 

c. JI. v. Ml/1'12 

(!!!o PRD~!i!j 
29 MART 1942 

JılJllt ltGl'UDma X m nnlba
lit barekeıtıen mamun Bakkal Mu.- iM Prosralll 
taıa Boa h:ıkcoda yapılan dun.ışna US MOzik 

90DUnda: Klloouna ;redı kUl'Uf 21 
8

·
45 ~=leri 

.antim ftat tayin edilen arpanuı ki
ıo.wıu Mkiz lumlla eattılı sabit ol- l.OO ;::!ıar 
dulundan 3'780 aayıh kanwıla .deli· l.lS Evin saati 
lftl 31 ve 5t-3 üncü macWelerı mu- ft.30 Proeram 
cıbince yirmi beti lira atır para ceu- l2.31 Türkuler 
ıı ile mahkümi7etine ve 7ed1 cÜll 12.45 Ajans· 
muddetle dukkinın kapat&hnaaına ve Haberlerı 

ıın.vkut kaldııı mudd~ maıaıun le- lJ.OO Fasıl 
hine bir gun hesap edilerek para ce- 13 30 Salon 
zaaından mahsubu ıle yırın! dört lira · Orkestraın 
aiJ,r para cezası abnmuına ve !tir ll.OO Program 
gunl n de dükkln ka~lmaaına tet- ll.OS .Dans 

1 11.45 Ziraat 
Saati 

18.55 Türküleı· 
11.30 Ajans 

Haberluı 

19.4& Serbest 
ıo claldka 

11.11 Romea 
HavUarı 

20.15 Kon~ 

1
2CUO Fasıl 
21.15 Temsil 
21.85 Müzik 
22.38 Ajana 

Haberleri 
22.45 Prosranı 

le allı ıtün dilkkAnın kapatllma- Orlı:eetraaı 
ı a ve Uk ü 1 m~rafı mnznuna ait ,.,,,,..,,,_,,,...-vvwvv--..,..,...f'V'w'wvv-.--.,,... 

~Adye"'-
Mnt'w •t 

H2/ft 
Karar. u 
C. il. U, Nl/lTI 
mm ıtonmma 1t1ımmana m.ma

ın hareketten maznun bakkal Meh· 
met A1' Cebenu;ran hakkında yapı
lan duruşma 900unda: Arpanın kilo
suna azami yedi kW'\lf 25 santim ti
;ret ta)oin edüıDif iken kilosunu on 
kuruştan aaUıiı •bit oldulundan 
3110 sa;ınb kanunun 31 ve 5~ ün
cü maddeleri mudbınce ,.trauMıt U
ra alır pwa cezası Ue mahk4mı;retl
ne ve yed. gün müddetle dük.kAnı
mn kııpatılmaıuna ve mevkuf ltaıdı· 
iı bir gline mukabil para c:eaumdan 
bir ıünun tenzili7le yinnidört liraya 
ve dükkln kapatılmıuıuun da altı IÜ· 
na indirilmNıne ve masıirltı maznuna 
alt. olmak üzere hükmün neer:lne da
ır Çeşme Asliye Ceza Mahkenıeııin
den verilen blikmün bmir Cümhu-ulmak u.tere n~ ıne dair Cetme As- 1 

tiye Ceza Mahkemeslnd.,n \ierılen nönQ zaferi yıld6n0m0 nyet Müddeuunumllili tarafından 
18/10/941 tarihli hukmun mafevk t - !ili~ llıalllevlnden: Tem7iz edi~re.k Tem7lz MabkMteli 
m r c. Müddehnnumlllii tarafından Nisamn birinci ~ gü- 3 üncü Ceza Daireyi Aliye11ınce nalu 
Tem;,iz edilmekle Temyiz Mahkeme- nü aıkşamı saat 21 de Evimbıde ile ıade lulmmaaa uzerıne maznun 1 
ıd.nln Oçüncil Ceza dairei alıyeslnce (İkinci ınönU zaferi) hakkın- Mehmet Ali hazar olduiıu halde nak
Tı kız ve iade edilmesı üzerıne nakza da bir konferans verilecek ve za tebaan 7apılan muhakeme ve teı
tab'an maznun Mustafa hazır oldutu P'Ö&terit şubemiz tarafmdan da itikat aonunda: 
halde yapalan a~ık duruşma aonunda: (Baba ve Çocukları) piyesi tem Mamunualeyh Mehmet Alinin. duk. 

Maarif V ekiffiğinden 
11 -· •• M1 tarDa ... '815 ......ıa "--' ....... ..~ 

lhlllS 97dı taılmatallme1e .... Ol'ta okuUara Matıemettkt ~ ~ -,._ .. - - .... --"""'-:~ re ı.tanbalda 'l'IDell 6lretmm oJwlancla ve AııkMada GUi 
EmlltMı..ıe ilDtlbaD 9C1ı..rntlr. lmtlbulv 15/Vl/M2 ıı....tlll 
~- ı.e ..... m bulunduklrn 19rlsf JDa8rif Wareı.tm ..,,__.. 
rak lmtibana ib'IAe lllrilanm 6irerıneled w •edlaılanm bir dlJehC9'11 
tıııthwek ee lllr IO/V/'942 tarihlııe kadar 'Y•Qnlb&dw+ ..-.mllerl 111111 
olunur. (21U ... , 

Ea IOll modaya muvafık 

B6tiin Mobilyalarınızı 
Celltleri oak olan, :ı.tanbaJd& Rpap911 ,.. ........ Ne. 

Ahmed Feni'aba Aarl llohllya 
MaP·EZ ,,.. abmL 

TORKIYE COMHURIYETI 

ZIRAA T BANKASI 
s--. tll9ıl: -. - .. _. ıoo•• '1llk -. ..._ " 

Allm~-.. -.............................. ... .... ~ .......... _ .._ ............ ....... 

...... • 1a 111 ,.,.._ w Mı.- 1 ._ 211 b' u lı • 
- • .... .... 

1 '& .......... P"' Dllr ....,. ..... M ........... ...,. .... ..... 
..... , __ LINıllll .... '-in , .. .... • ....... -- ..... 

4• - • --· •••• ...-. ••••t.-••••• ..... . . - . ..,_ . 
DiKKAT: Hı .. plnıadald ..... I* ..... • .,.._ ..... 

~-- Dalllllbe Clktala ~ ... flılllıııl:ıle ... ' lb:•. 
...,...... 1 Dille dlrt ..,. U JIMt, ıı p 1 

... 11 ... 

1U w 11 ~ ~leıtnde telsPrı 1 •· Maı:nunuale~h Mustafa Bo1un llil edilecektir. klnında bulunan arpımın k !osunun 
tiükklnmda yapıl 

11 
araınado zuhür yedı kuruş 25 santime satması lhım .. ______________________ .. 

eden 2911 kilo y la lan 250 kilosunu, tt!Hrken °" kıtf'l1 a satar.ık bu su-
klloau o>eki kuruştan olmak. nzere 15 yaşmdaki çocuiun retle Mılll Korunma Ktl'l'lununa ay-
Hat\ın allu Emuıe aattlj.ı ve pena· marifeti kırı hareketU bulundutu yemınle 
aı _, ... ., ba'.. 11.. i •-•-'- bi'.a dmlenen f8N Nabtye Müd rü Ba-

SAYILAHLAR.ÇARPINTlvE SiNiR BUHRAN! ÇEt<ENLER 

NEVROL CEMAL 
DEN 2u OA~LA Allııı.CA ':.ıNılHf>l ı ı;.•ısıR.OER~!\L f[RAHL~~· AR 

.. -:~ • .a._:e .. m~ .. ':::.:._ :: Beyoğlunda Y eniçarşı cadde • ha ve Beledi.)'e Komiserı Şakir UM-> re-'"""•"".._,,,....__ -- ..:--ıe tıya __ .....__,-. 9'6ft-

rat- -1.-.1- i Qda•-·- -ı..ıı.. _. ....- - ~ tlillll )ıelıilllılrinı ~it d&mı ııalıa· =====-=================:;:== .... ,,.,.__,. m ._ ,,__ l'8D Ayşeain oğlu 15 yepwdald dellılri-,,. ~ v811111aa mundenca- --
clbaleaen fllbit Harun otlu Eıninın .._ ___ • BllMBine bir melrtup "•· i ıahadeti ile teeyyüt etmtı ~- U11NU1 J tı ve mununuo sureti ıfadesı ile•- • A 
dan bundan dela)rı yulaftan beraeti· zaraık ar.kadq.ı Şolonla Kon· biı oınn11 ve kanaau mahkeme de cçı ranıyor 
ne ve ancak maznun Mmtafaam yaya .kaçacağım bildirmiş ve bu surecle ı.haaüı etmif \'e bu de- .. --
dilltklnında fula zuh'6r ettıtı anla- aynca anneemin 100 liraamı lllle kartı maznunun vlkı olan mü- l 

ıa .., kııo ....... ı •.• ft e:ıı: QUarak ~. daraası ıayri varıt aörülrnuı oldu- stanbal Elelıtrllı, Tram11ag "" TIJnel 
~ .. m-.::.=:.11.:una Ihsan, ,-k•••mnıı ft dün tundan n'ddi ile iddia makamının 
97

1an ı.u.:ıı:ette buhındutıı munu- adliyeye teaiim edibDletir. muslp eoruıen talebi veçblıe hareke- lıletmelerl Umum Mlldilrlllğllnll.en 
nun evvel ve ahır Mbkedm ikrar ve H I h• t • tlne uyan sl54 ıa;yıb kanunun 31 ln· . ldaıemlz Şif1i Tamlrbape91 lçl-. lmtibauta ~ ebJbete ,._ 
it:rafı ve phltıerin tahadet ve bıı ayır • ızme ÇI el maddesi d~WeUyle 59 uncu mad- re .. tte ss kv.ruta ~ acret vedma tuNt1Je .... laiui ~ ve tei-
varakası müoderec:atı ııb birbir ru Doktor Tali.tm )'PDmdı biz. desip n 1 ~ fıkraaı mucibince ~r- ~ a teneked, t tornacı, 3 lııtıl8*' ve ı eJektrUt~ ~C Yilnllr. 
müeyyid delluJ ıle sab t olmu~ ve m ız metçilik yapan Hatice, evden au~ lira alır para ceza 1 le mah- /'. ı.kerlllı:le alla. be+1 nm1711D tateld11ıerin nAf\aa ~ c° bıo, ı.m
nunuıı bu baptaJI DlUdafanı p:rri çaldığı tııiilliyetli eşya ve para kı"ımiyetJne ve yedi giın müddetle nil ~ kitMlı ve fimdiye kadar çalqnuı eldgkklwı aıe mlerden sim· 
var t bulunmU4 olduıundan reddi ile ile birlikte kocası Enveıin )111). dükklnının bpetılm:ısımı 'e 63 un- rnış ı.)'i hizmet vealkaJan ve ildfer fıo~ 1ıı6rllldı9 w...m Metre 
muhatfef

1 
ceza olması iübarıyle ha- IUD& kaçmqhr. Hatice ya.kala • CÜ madde mucibince masrafı maz- Hanı zemin katmdııkl "Zat itleri ,.. Slıell ~ ne 414/MI llnO 

rekf'tine muvafık olan 4180 887Jh naralr adliyeye tealim edUmi,.. nuna aıt olmak ve yirmi beş lira71 R<ı.t 14 de müracaatlan J:ammu lı8dlril.r. (W) 
k nunun 32 ınei maıddeıdoın (B) tir. ıeçmemek üzere büküm hulasasının 

rıkrası deıaıetiyı. 5t uncu madd•- K6m0rden zehirlend·ı tazetıeha ile ~ .. ~·e nanına ve 200 ttu- l[l'l9111!!ı!llm••••••••••••••11111•••••• 
nm temin edflmek latenilen ~ "- rç ıle _t ücreti <ılan bir lira b I B I d. • .- I f 
t uhik ltazanon miktanna naaaran ctırm'il ""8hut masrafının kendisin- stan u e e ıyesı an an 
a üncü fıkrwoa teYfikan bel llııa kufımda 8aUr ............ 1 den tablliline kabili temyiz olmak -
•l.ır para cezası ile mabkCiınlyeüne k&pJC181 Ali, diln ~ odumda o.ır.--.,21942 tarihinde karar veri· 
Ye yedi llbı müddetle dükklnınıa yakbfı Jrifmttl'den 116hhltıneiek lerelt aı.ntn ve vicahen teth m kı· 
Ç1>9tılın•ına ve bu mllddet zarfın- bıaataneye kaldınlnWJbr. .1mc1ı. _____ ..,. ____ _ 

dıı icrayı aanat ve ticaretten men'ine * Fenerde oturu. Abdtır-1 kaynar tencere ile muhtelif yer 
ve 48 kilo yulafuı mWıaderesbw, rahmanın 2,5 yqmdaki oğlu 1 lerinden y.aamıe ve Şişli Çocuk 
13 undl madde muc.bınce hüküm Yahya, pün tmerine devirdiği hasta.neabae k~. 
katlleıtitl zaman m ... aıı maznuna ::::::-:..========================= 
aft olmak llzere pzete le netir Ye 

UAnına ve hiıküm bulAuaND da 
bü)"ilk harflerle yazılarak maznunun 
dilkkfımnın göıe çarpacak bir ma
halline ;rap~ ve Adliye 
harç tarıffti kanununun 50-1 ve &2 
lnei maddelerine ~kan 1 Ol ku· 
ru harcın BU(ludan tahsiline kabiH 
ı.tnyiz olmak Oure 20 Şub9t 942 ta
r hinde karar v•llerek usulen wr-
bim kılındı. -

Karaajaç mO•e..ıı __.., 'f'e mi ' .,.,...~ 111& ııııiı l tıım .... 
çamaprlanll lıU ..,. llllWıletle yıkamp on-..._ ...._ mlı•ıu., 

t.Umi ili açık eUU1me7• kenulm'Qfblr. TallDlla ı.s.u .. ... ,.. -
tentln•tı 21'7 Ura 5t Jmruttur. Şartname z6at ve •-•t ~ 
ıuııe.nınde ~-!bale 11/f/MI Puarte9i 11aO iM& W de D9lml ._ 
cümende 1apılacaktır. an~ Dk tanlnat makbua W7& ...ım..plm ft 

1142 7lhna ., Tkıant Oduı .... hJerDe a.ı. 9Cbail ~ ...... Dei· 
mi Endlmebde bulunmaJan. ( .. ) 

Yol, Etild 11e Apllkaagon lfl 

Nafia Vekaletinden 
1 - K07Ulbiaar - KeDı:tt aruında ;,ap&1acak ...... ..._ (UO) kAWll 

re tuJdek1 etild ve aplikaqcıa iti (.-0) lira ketlf bedell lndmf• bllela 
aarf mbWe ~ çalrarıJmaftar. 

(.., fıın/t ı ._...,, nmlaı' vermek üzere Ankua· 
... darbtnwı lleblpleri haklan- dan g6nderi)ecı Ziraat Enstitllsil ====:::::::====---:========= 
c1a k-ıtde .s6ı'llln lıılr azb. dogent1eriDden K&ZHn Rıza Köy 
dapıa IU fnhatı .....-: 1 m. ilk konferansı Kastamo!lu 

1 1 - Ebiltme S.4.M2 tarlbbadeld Cuma pO 1Ut 11 de Batla Velti
Jett ŞOM Ye kOprQW r.ı.ıtli eblltme Te ........ ~ ~ .... 

Makinist aramyor 
Malatya Kösele Fabr.kamızda 

Dızel Motö ünü id re edecek bir 
makin te ih~ vardır. 

ADkara CaddMI No: IO. Ce· 

"-~.-..ilatl~ B Rminde vermiftlr. Hatip; 
lllll mllaim lair )neunı E*tp- Tqkeprtl, Ta.ya, hiebolu, Arat;, 
hlr flllrikul temin etmektecllr. a&. l>ada.y, Kargı ve Küre 
Tahminen bundan l!S ıOn evvel kualanm dolaprak k~erans
Haydaıpap.ya muhtelif yerler- larma devam etmektedir. Halk 

den 93 vacon tilccar 8f)'Ul geı. tarafmdaıı alü.a. ile k!-"iılanan ı.---------• mlet1 Baalann tahliyeli eana- tN konferanalan valiııriz doktor __ _ 
mı~ l!Wrieebir teker fabrikuı lll~at A.ltıok ~ Parti mutet- DOKTOR 
ı.tanbula teır.r g&Mleımek için ~ Kan Mebusu Bay Şe~- --· •-S:I 
Devlet Demir)'oUanııdaa 10 va- feWn Karacan muntazam takip HAFIZ CEM~ L 
gon iahmiftl Allbdarlar gar· etmektedirl•. 
c1a bulunan 93 ftCODu vaktinde .,. - -ta ac1 a Lokman Hekim tahliye edemed•Jilaincten F.aJd. w moa a s z 
~bire vagon a&ıdermıediler. darhJCnı var Dlalllly9 KUteb••-
Bu yüzden ~bir müddet a• .... , ... 
tekersiz kaldı. Bu arada bazı Kastamomı, (Yeni Sabah) - .. ________ .. 

tacirler Esk•hire giderek 1ab- Kaatamonuda elektiriği ohm· ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
nkadan külliyetli -:w--a_· __ yan evlere ilkkinnmın son haf. 

a.IUAl.&nl& --- taamdan itibaren haftada ya
ker satın alıp huswd vagonlarla nmpr kilo gaz verilecekti. El-
eehrimiae getirterek el altından tJ:!9" dıiktarda gu olmad1· 
fihiŞ fiyatlarla satıt yapm,._ ikineikinUD ve eubat ay-= SABAH - Yukanda gör- Jarmda ikiler defa yanınşar ti
dn.ı;.ttw.Uz izahat g\U.el ve ma- lo, mart 9Jl içinde de fimdiye 

Wf;U&aa kadar allC&k 2fiO gram gaz veri-
kuldUr. Ancak bu 116zler, tahli· JelWlmlltlr. 
yedeki Wtaydfniıı aebep ve &-
millerini aydınlatmıyor. F.skı.. Karanbkta kalan balk, pz 
b re gidip vagonlar kiralayarak !!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!l!B!!l!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

buraya geker getirenler ve bu 
tekeri el albnda.n fihit fiyatlar
la satanlar hakkuıdaki takibat 
her halde durmamalıdır. 

tstanbulda vagonların botal· 
blamam .. , ile F.skişehirden hu-
wlll mrette teker getirilmesi 
v&Jnaıen aruınmki müDaaelaet, 

Say1n Doktor ve hallumızın MZarı dikkatine : 

KiNAFORSIN 

tlzeriltde •=••yet.le dwıılacak 
bir tetkik ............ lrMR'tia• 
cleyis "-...... _. ................... .,, 
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K~lk blsarraf 1942 OOtAllYS.ERI 
1ı ... p1an 1942 
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.... tuU s·tı ,.aır. 
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l-Dstıtme ........ ve._ .... .._ .... T11N~ 
,. ve Dpriller •eWtlkM'e n .... Ell 1'de mWrl...-ı .. TP llılı ..... 

.. - Ekll1tmeJe cb'ebllmek ~ ......... #ııOtme ··t--. 
iç IOn evvel bir latida ile Nafta VektJııtlne mOracut ederek m sftt1 iller' 
1aııa~ine dair ehli,.& v..ıa. almul Mzundır. 

5 - bteklllerin Ticaret CMua ..ııs.ae (3111) llraJak .....,,... tıe
ndnatlnnnı havt olarak 2480 llll71h kall•na tarifata dalı_.. llaarlı7a

talı:Jarı kapah zaman lklDcl maddede ;razllı aatten bir IUt wveHne bdm' 
temlqon reisllline makbuz mukalıGmde nrmelerl muktal olup pcısta 

ile tönderildlti takdlrcle postada 'il.lak ~ n mOlaOnes la'&r 
kabul edilmez. (1786) (18'11) 

l•tanbul Deftenlarlılından: 
~ Pannekk..,... ~ ..+almdaki ı numaralı ba

De7l lkametc'h oı.nk lıGdlnnil elan Aadon kw oleltsint Abelll D811UD9 
ımhohınaD IDM'lıllbat- ftl"Pi baklmıda 1 DUJIW'alı \'ftlÜel'i iUrM kmdl• 
J'ODUDCa mOtiehaz 2'1/11/Ml tarih ve 1130 numaralı karw aleyblne Mali· 
J9Ce ;,apalaa T~ Jıbi1- IUl'tltile komüJao karanmn 1Nr na.bam mez• 
~ teblll edilmek üzere milkellef mumaiJQba PQlelrs'nt mezktr ad
r-. aranmuııa da kaldiainln l9uraclan çıkarak Y\lnanlstMa litınlt bulun• 
clulu w burada bu ııu.u.ta1c1 evrakı bnclirl nanuna tebll• aaWıi,.etU 
bir ve1cl1 de a&ıtermemlt olılulu ~ bu baptaki madafaana
mentn 11 aGn. zarfm4a it~ lmnlu t.eblll -akwpma lralm elmalı 
07.ere ilin ohmar. (.U) 

Tralı1111 Yolları /llfllal 
JllJf ettlıUğlnden: 

Tr~ 10DM'ı _. müfaettAfHlfne ait 100 ad« oto llMitl dmh- edl• 
lıloettir.. 'l'aJlpı.1n JCamkapıcla ~ JdBeNlnde mak6r müfettif 
Uk anbl1rmdalri Jlıltikleri ._Zl--IO lılart ta ve 1--J ı ı Nisan ed 
~ ..mb 8ut UO dım 11.IO za kadar a&ilP ona ı&'e t.eklifleriısJ 
Aılkara CM'....._ JCa1ınman Zade 1:.amnda 'Prak7a Yollan tne&at lfüfe 
tll1llt arttaw ft efrsDtme ~-- bDdlrmeleri Din olunur. (S'H 

IMM ~ C.dldlllll ........ N ..... )'91 MDdlrD: M. 6am. Kany• 
...... ,.. CH. ...... ...,.. ve A. Oeiuleddl• .. ·•.e a·u ......... 


