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Her Yerde 5 Kurut 

Hindistana dair Hususi mahkemeler 
Bir Alman haberi 

r :mr ınillf-t Mğil, bir mi!letter 1 
--; bir Wl vatan de
iil, lıir keca lot'a olıuı. Jlln
dl!ıtan tla'f-• hallel-ı. bir
dmbtre zannettiğimiz kadar 
baı;;it bir i~ tleği.ldir. &ş, on 
ı:üo i~-iodfl kar,,ılllşıwağımız 
oeüorııiıı bu zavallı ülkeye 
hurriwt u ı.aadet t.emin ede-

Adliye Vekaleti tarafından tasdik olunan 
kadroları aynen bildiriyoruz: 

1 hilP~ bir şekilde tttelli et 
t.-menni t'flelim. 

Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN 
A_ lroan Telgraf ajansı Hin- ı 
~ distan meselesini kendi 

istediği tarzda izah e
<:.en hır havadis ne~rctti. Ber
hnin sözlerine inanmak lazım· 
ı:~liı.,,.,, Hintlilerle Sir Stafford 
C ripps'in :.nla.ı;masına imkan 
)'oktur. Çünkü Hindistan milli 
parti.si Ingilizlerin Hiııtlh:tan
dan çekilmelerini, kendilerıni > 
t!<l.t."llikreı·i gibi harici bir polili
Jıa takip etmekte serhe-~t bır&k· 
mıa.larını şart ko~uyorl..r Hint· ı 
liler, Mihver de\'letkrir:i:ı Hin
ilistana tecavüz fikrini beı.;lenıt>
dıklerine eımindirler. Hintliler.' 
lngilizleriıı ılii~mana k.ır*'· nc"t 
1akdinml,.. h<·r ı;E>yin; tahrip si
ya.setini tatbik elmt·İt>ı"int> n1ua
rıulırlur. Bunu İngilizler ister· 
lı·ıbl' İngiltt•ı·etle yap::ıbilırler, 
l:ukat Hir,dist1nda, hayır! 

O .• ·.a. nin bu lelgıafı bir ha
"adi,.; olmaktan ziyade bir pro· 
pagan•la e<ıeralır. Bizt: hakikati 
tııldirmiv .. r . Almanlar Hıntlile
rin nasil hıı yol tutm ı.larını 
J!Örmek istiyurlrıısa onu haki-ı 
kalen fiile çıknu · gıbi dünyaya, 
ıliuı ediyor. ı 

Çiinkü. B-erlinin vcrd:ği hava
diS<~ !n:ı.r.ma.k liı.zırıt gt.:l.:-;eydi, 

1 
valnız Hır St.afl ord l'ripps'in gİ· 
riştıği müzakerelerden ümit 
· mıck değil, bütün Hind:stan-1 

ılan ümit kı-.smek İ<"JÜC<lcı,lı. 
Hayat n• dunya hakkında bu 
kadar gaflet içinde bulunan bir 
milletin i~tıkrn.ı hakkını taıııya
bilmC'!: gerçt•kt!.'n zordm. ·rn. ' 
giliz ıdaresi tamamen hldırıla
rak st>rbc>.t bıı akılacak Hind is· 
tAn yalnız b· ına yaşı) acak ol
"'ıydı, o zam.an llindistauı ,·ü-j 
nı la ı;etır,•n halkın cch .. lt·t ve 
~'aflcti mevnıub;.his olam~.zdı. 
~nlat ı..ter cahil. ıster alım, 
k nd· vcıtanları:ıda bil<Hkicn ve 
ı"tl'Cfü;Jeıi ;:ıbı yaşamakta hür 
1.>ırahıl:.bı!irdi. Fakat tngilteı e 
O<endi~iııi ıdareden ve müdafaa
.ı:uı fıcız bir llindı"tanı scı hest 
bırak.ıcak o!ıın-.ı. arkasından 
ılı:rhal ecnebi ve diı,,·man bir 
memleket Hindi,lana yerleşip 
cınlara dün}anın ne olduğunu 
anlatarağııxfo ~üphe yoktur. 
lJıinvm·a hakim ke,ilnıek ıddia· 
>ını beSliyen bir mütaanız dev· 
Jt-tin dınue Hindistanın ııe müt
hış hır alet ve silah teşkil. ede· 
ceğinı kolayca tnkdir edebıliriz. 
Onun içirr, Bl•rlinııı göstermek 
ısteru;:i ıihnıyette bir Hindistan 
hepım,zin r:ıhatıııı kaçıracak 
hır d("rt kn}~ıa;;;ı te~kil eder. 

Hindi"taıı, :-.tilwn devletlcri
ıar. kendilerine karşı dü~n1anca 
hıssiyaı heslcmediklerine emin 
ım.~. Hıntlileı tarihte ve poli· 

Kıbrısta ilk 
alarm! 

Mihver tayyarelerinin 
son hücumlarından 

sonra 

Maltadaki 
bütün tarihi 

abideler harap 
oldu 

Lavalet, tanınmıyacak 

halde zarar 
gördü 

Lcfkoşe . Kıbrıs, 29 (A.A.) 
- Dün ak~am 21 25 te bir düş 
man uçnğı "ahili asmış, hava 
tehlH<e~i i~areti verilmişti r. 
Tı:hlike durumu 20 dakika 

~ilrmü~!-;e de hi~ biı· hi'.idise ol~ 
ınaınıst ır. 

Gi;·it t'c ..-l lii111 ü:.f' ri ılde 
Atina, 29 IA.A.) - D. N . B. 

İngiliz tayyaree ı leri. askeri he
deflerin bulunmadığı Atina şeh 
ri hudutlarına bombalar atmış
laı dır. !Iu"usi evleı·de hasar 
drr:u~tıır. Diğer bir yerde bir 
İngiliz bombası bir kö~ke dü~-

( Sonı..ı S a.. 2, S ü. 2 de ) 

Bir İngiliz filosu 
Hint Okyanusuna 

gidiyor 
Amirallık, bu 

denizin kontrölü
ne büyük bir 
ehemmiyet 

veriyor 
I~ondra, 29 (A.A.) - İki 

zırhlı. iki tayyare gemisi ve bir 
kaç kru\·azörclen mürekkep bir 
İngiliz filosunun Hint Okyanu· 
suna gitmekte olduğunu bildiren 
Roma radyosunun bu haberi 
hakkında "tefsirlerde bulunan 
Britano,·a ajansının deniz m u
harriri İngiliz amiralhğının Hint 
Okyanusunun kontroliine büyiik 
bir ehemmiyet verdiğini, hu de· 
nizin lngiliz kıtalarının Orta
~arkcı ve Hindistana naıkli için 
laz ım oldu!tunu yazmaktadır . 

tıkada kullaııılan '"düşman ' ke- ------------
Jım<'Sinııı nıiina,ını anlamanı1"· beraller, evliya gibi mübarek 
lar gibi ~örünüyor. :-.ıütaarrız adamlar, haydutlar, gangster
<.evletlerin ek• geçiı·mek istedik· ler me\·ki almışlard ır. Partinin 
k-ri m<>mleketlertle yaşıyan hal· biricik \'asfı lngiliz düsmanlığı
.1<a karıc;ı şahsi miınada hi~bir dır. Onlar İngiliz emperyalizmi
tlil~manlıkları yoktur. Şahsi ne kar!'ı kin beslemek hususun
münasebetıerde muayyen bir da birle"mişlcrdir. Miktarı sek· 
mana ifade eden <lostluk ,.e sen milvonu buhn Müslümanla· 
dü.~anlık, milletler arası mü- rın vücuda getirdikleri parti de 
nas<.'bdler sahasında 0 mana- muhtelif sınıfları bir araya t op
yı t:ımamE'n kaybeder. Bir mil- !ar. Bunlar da milliyetçid irler 

ed f t i h kk 1''akat düsmanlıkları daha ziya . 
Jeti terkıp en er er a ın- de Hint ~i:ccusi kütlesine karşı-
lla büyük bir sempati beslemek 
0 milletin topraklarını zaptet- dır. Demokratik prensipler bu 
mekten mütaarrız bir devleti fırkalar arasında bir mezhep 
menedemez. O devletin düşm:ın- ve iman mahiyetini almanuştır 
lığı ancak siyasi bakımdandır. En hakiki bir demokratın ya
Dü.şm:ı.nlık teker teker fertlere nında en koyu bir mutaassıbı 
tevdh edilmez, o fertlerin vü- ve kara cahili bulabilirsiniz. 
tuda getirmiş oldukları sosye- Bundan dolayıdır k i Alman 
teye tevcih edilir, propagandası gibi mahir, gözü 

Bu itibarla. zay"li., ve müda- açık ve yorulmaz bir teşkilat, 
faasız bir Hindistan her mü- elinde oyuncak gibi kullanacak 
harrız büyük devletin düşman· bir sürü adamlar bulabilir ve 
lığına dünyanın en tabii bir Hindistandan bu yolda havadis
hareketi gibi intizar etmelidir. !er aksettirmek ten çekinmez. 
~ne kaydetmek lazımdır Bir millet değil bir milletler 

lıi, Hindista.nda siyasi partiler, mecmuası, bir tek vatan değil 
eıyasi fikir ve neşriyatlar bizim bir koca kıt'a olan H indistan dar 
.Avrupada. anladığımız tarzda vaııını halletmek birdenbire zan
ı:elişmiş değildir. Hindin en nettiğimiz kadar basit bir iş de· 
büyük siyasi partisi addedilebi- ğildir. Beş, on gün içinde karşı
lecek olan "Kongre Partisi" laşaca.,"uııız neticenin bu zavallı 
Hindistan parlamentosunun te- ülkeye hürriyet ve saadet temin 
Şek"h ülilnden evvel teessüs et- edebilecek bir şelkilde tecelli et
:ın;ş• r İ~inde zengini<-..-, kayık- mesini temenni edelim, 
cıla , n~ m b'{ kövlülcr, H- Hiıseyjn <Jahid YALCIN 

-
1 

Milli Korunma Kanununa gi-

1 K f k 
ren ceza davalarını görmekle 

a asya Ve mükellef 90 lira maaşlı lstan-

~~~ Al~ı)i;e ~~~em;~i~~ki~l~~ 

M 1 
mal Aşkın, İstanbul Asliye mah Usu kemesi hakimliğine Ü~küdar 
Asliye Ceza hakimi Nuri Okçu
oğlu, Trabzon Hukuk hakimliği 

Almanlar buratara ayni 
zamanda taarruz 

edecek 

Almanyanın müttefik 
devletlerden 80 
tümen istediği 

bildiriliyor 
Hitlef, varını yoğunu 

bu taarruza 
harc1yacakm ış ! 

Vaşington, 29 (A.A.) - Kaf
kasya veya Musula veyahut bel · 
k i de Almanyanın pek ziyade 
nıühtaç olduğu petr olleri ibti -
va eden bu iki çene istikame-

(Sonu Sa. 3, SU. 7 de) 

S. Cripps 
Oandi'nin 

evinde 
Diplomatik lıongre 

aza/arife 

l 

ne Sıvas hukuk hakimi Hilmi 
Özkazanç. 

80 lira maaşlı İz.mir Asliye 
1.fohkemesi hakimliğine İzmir 
Asliye Ceza hiıkimi Halit Ev
ren. Akşehir hakimliğine Ka
raman müddeiumumisi Rıza Gü
ııal. 

70 lira maaşlı Zonguldak As-
liye Mahkt>mesi hakimliğine 

•(Sonu Sa. 3, Sü, 1 d e ) 

Rauf Orbay 
Londra Büyük Elçimiz 
lngiltere kralına itimat 
namesini takdim etti 
Londra, 29 (A.A.) - Türki

yerin yeni Londra Büyük 
Elc;isi B. Hüseyin Rauf Orbay, 
dliu İngiltere kralıııa ilimatna
mesini takdim etmi~tir. Mutad 
pwtokol gereğince yapılan bu 
tôrer.de Türkiye Büyiik Elçiliği 
erkanı hazır bulunmuştur. 

Bir Alman 
darbesine 

karşı 
00 

Fransaya ve 
Norveçe kaı şı yeni 

görüşeceği ihraç Jıareketleri 
anlaşılıyor isteniyor 

Yeni Delhi, 29 (A.A.) - Sir Nevyork, 29 (A.A.) - He-
Stafford Cripps refakat inde J ra ld Tribün yazıyor: 
Pandit Janharlal Nehru bulun- Berlinin söyledikleıi, Mıaiski-
duğu ha lde bu sabah Gandi'nin 1 (Sonu Sa. 3 Sii. ı; ele) 
evine gelmiştir. Mumaileyh ____ .:_. _______ ..;_ 
Kongre azalarının toplanmış ol 1 

duğu salona almnuştır. RUSYA'DA 
Rodolf Hess .. 
Melankoliden , Kallnın ve Harkof 
muzfaripmişf bölgelerinde savaş 

• cok şiddetlendi 
Hastanın kendisini ' 

öldürmesinden 
korkuluyor 

Londra, 29 (A.A.) - Bir A· 
merıkan radyosunun almanca j 
verdiği bir haberde, Rudolf 
Hess'in melankoliden muztarip 
olduğu Ye bu yüzden bulunduğu 
binada doktor nezareti altında 
bulunduğunu bildirmektedir. 

Bu habere göre, Hess'in ken
disini öldürmesinden lrnrkulu
yor. 

Bu haber hakkında Londracla 
tefsirat yapı lmamaktadır. 

. 

Ruslar, Leningrad 
kesiminde 12 k ilometre 

ilerlediler 
Moskova, 29 (A.A.) - Bll 

geceki Sovyet tebliği: 
28 Martta kı lalanmız Alman 

Faşist kuvvetlerine karşı taar· 
ruz harekatı yaparak meskün 
miiteaddit yeri işgal etntişler· 
dir. 

Cephenin müteaddit kesimle
rinde d~man kar~ı hücumlar! 
yapmış, h ücumlar dii~m~na ağır 

1 (Sruıu : Sa. 3 ; Su, 6 da) 

Sumatra ve Cava'da 
neler gördüm? 
~' Singapur,, dan kacış -Pasifik 
~~~~ 

Okyanusunda bir macera 
wwwwww~-.,.. 

Yakında neşre başlıyacağımız bu sergüzeşt, bir Alman 
esirinin başından geçmiş, Sıımatra ve Cavada cereyan 
etmiş hakiki bir maceradır. Buglin çok ehemmiyetli ve 
günün aktüalitesini teşkil eden hadiselere sahne teşkil 
eden m uhit ve ülkeler gibi Avrupada pek az bilinen 
geniş bir alemin iç yüzünü aydınlatan bu meraklı, he
yecanlı fakat aynı zamanda öğretici yazıları: 

Yakında " YENi SABAH,, 
sütunlarında bulacaksınız 

Macarlar yangına 
körükle gidiyorlar 
Romenlerin Macar 
azlığına karşı fena 
muameleler yaptı ğı 
tekrar münakaşa 
edilmeğe başladı 
Buda.peşte, 29 (A.A .) -

1 Yarı resmi k aynaktan bildi· 
riliyor: 

Ba.ıı yabancı ajanslar, Ma
car-Romen hududunda Tam

. ~ıvar yaklDlllda bir hadise 
olduğunu bildirrnişler<lir. 
Macaı siyasi mahfilleri, 

1 Macar ve Romen kıtalan 
' arasında hi~bir mü,;ad.,me 
olmadığını, Tamşıvar·ın da 

1 

huduttan oldukça uzakta bu
lunduğunu luıydediyor lar. 1 

Eğer Tamşıvar yakınında J 

veya b::şka bir yerde Romen 

1 
topraklarında :Macar Ye Ro
menler arasında bir hadise 

1 

olmussa, ancak Romen ma
kamları tarafından Macar a
zınlığına karşı yapılan fena 
muameleler bahis mevzuu 
olabilir lô, bu kabil fena m u
ameleJ.,r esasen müteaddit 
kereler vukubulmuştur. 

1 

Macvıd.,/aııclaıı /ed<rkcıl"111< 
IJt kle ııiyor 

( Stokholm, 29 (A.A.) - Ge
neral Cavalero'nun Peşte zi

l yaretine hüyiik bir ehemmi-

1 

yet verilmektedir. Bitaraf 
mii•ı..hitlerin kanaatine gö-

f Sonu Sa. 3, Sü 5 de) 

\..---~=~--" 

Çinde U. 
seferberlik 
yapılıyor 

---<ı~--

Ruslar hami Bir Bulgar 
madde muharriri 

için yazıyor: 
- o-

Amerikaya değil, Japonya 
ya başvururlarsa daha 

iyi ederlermiş ! 

" Bulgaristanı ve Tüı:kf· 
yeyi birleştiren yol bnıdir 

v• dolambaçsızdır., 

Japon gazeteleri, "Türklerle kavga 
yeni yeni tavsiye· için sebep 

lere başladı göremiyoruz,, 
Tokyo, 29 (A.A.) - Ofi - Ha 

\'a~: 

Kokumi gazetesi, şimal mü · 
clafaası meselesinin -önemine 

(Sonu Sa. 3, S U. 2 de ) 

Sofya, 29 (A.A.) - Kral Bo
ris'in Berline yaptığı seyalıat 
"1Ünasebetile yabancı memle
ketler Bulgaristan kesiminde 

(Soııu Sa. 3, Sii. 4 te) 
~-----------------

Dünkü Liğ Maçları 
Vefa, G. Saraya 5 - O mağlupken 

sahayı terketti 

Beykoz, i. Sporu; F. Bahçe, Beyoğ:u 
Sporu; Beşiktaf, Süleymaniyeyi yendi 
Liğ maçlarına dün her ik i r 

ı.b .. dda da devam edildi. Şeref 1 ,-==--=--_,,=,..._ 
htr.dındaki m üsabaka la r olduk- I 
ça kalabalık bir seyirci k ütle . 
si topladı. 

Kar~ılaşmalardan Beyl<oz. İs
ta·ıbulspor maçı m üstesna nor
ma 1 neticeler alındı. Beşiktaş • 
Silleymaniyeyi 11 - O, Fener
bahçe . Beyoğlusporu 6 • 1, Al· 
tıntuğ Taksimi 7 . 1 , Beykoz 
!suıııbul sporu 2 - O yendi. 

Vefa Galatasaraya 5 . O mağ
lfıpken hakemin Enveri oyun
da'! çık.artma kamrına itiraz e
<lfı-ek sahayi birinci devrenın 
44 üncü dakikasında terketti. 

(So1111 Srr. 4, Sii. 3) 

MevlOt 
Kandili 

Diin ak,,am Mr' !idi J\'.t'bf>
' i kandili..., fe..adııl eltiğin
dt'n Mii-.lıirnanlar, bu klldsi 
gt'('<"~i ihadet w ta.atla gt
çirn1i~ler \ ' f' nıenıJPket in tlai- f 

mu. sulh nimetlerinden nıiis
t<.>fit kalmakl ile l urtltmıuzdıı. 1 

lınzıır w ,,;.ilcimun tanadlıoi 
dua.~ıuJ tekrar etnıi~lerılir. 

JaJEi:?::~::;ş, ı HAFİADA TAYiNLER 
olunmaktadır - -----

ÇungJ<ing, 29 (A .A.) - Çin 
lcra Mechsı, umumi seferberlik 

1 
enui neyetntiştir. B~komutan 1 
Çang-Kay-Şek'in isteğiyle aJı. t 
ruın bu tedbir, Japonyaya karşı 
en büyük harp gayretini sarfet-

Vekalet, bazı memurları arasında 
nakil ve terfiler yaptı 

Postada asker ailelerine yardım (Soııı; Sa. S, Si~ 1) 

Fransa, ik·i 
ateş urasında 

bocalıyor 

Hitler, Vişi 
üzerinde tazyikı 

arttırdı 
Vasington, 2() (A.A.J - Dip

lomatik mahfilerde öğrenildiği
ne gör<', M. Hıtler, iktısaJi ve 
ticru-i I; kımdan Frantianın Al
mnnya iic tam bir iş beraberli· 
ği kurrr.ası i('in \'işi iiz.:rinUe sı· 
kı bir lı,,skı yapmaktadır. 

hlare al Pt"ten .. f. Lnrnl i'~ 
göriistükten oonı-a mumaıJ,•yhin 

(Sooıı : S.ı. 3; Sii. (j da) 

' 'V ,, orduları 

l"Yeni Sabah,, ın Ankara muhabirinden :! 

* Nafia Vekilliği, memurları arasında yeniden bazı tayin, ter
fi \•e nakiller yapmı~tır. Bunlan sırasiyle yazıyoruz: 

Tn fi Edenler : 

Tunceli nafia fen memuru Se!ahattin Giiney, Çorum nafia 
memuru Enver Palazoğlu, Kocaeli nafia fen memuru Sami 

Yedie\'li, Çorum su i~leri fen memuru Muhsin Okyay, Kocaeli su 
, : işleri 17 nrı şube fe n memuru Osman Hüılai, Yapı ve imar is

. leri reisl;ği muamelat memuru Bekir A taı;crçek. Kocaeli su i~
lc·ı i yiikrek mühendisi Muhlis Binglil terfi ettirilmi~lcrdir. 

T .. rfi Sur~tile :\al.iller: 

Tc:ftis heyeti lrndrosu:ıda a~ık bulunan b:ı..şmiifettişliğe mü
. fettiş yüksek miihendis Seyfettin ~aygın·ın ve adı geçen mü

f, ttbli;;e de müfettiş Ali Fuat ~lemiralp. Edip Çerman Kocaeli 
, nafta ı,ose, köprüler fen nrnmmluğuna, Hasan Yurtsever, Kas
tamoıııı nafi.ı şose w köprüler ftn mcmıurluğuna, Ali İlhamı 
Erna, Bilecik nafia şose ve köprüler fen mt"murluğuna terfi su

, rdile t.,yin ed:ım;elcrdir. 

· T:ı.ı inh·r : 

, Öllu·r TJa!ma~, den1iryollar inşaat reislif.{i ressamh6ına, ~\-
1 liıcttin l\:aynıak, l!.? .!İSJ, su işleri fen mc.ınurluğ"u!'la, Enıin <Jz 
ı gt>n, J'onya uva.-.;ı ~:::la:nuı i<larcsi işletme n1ihl;irlüğü tal~Hdar
lığına, Oqı1an • Turi Ong:ın, B::ılıkcsir şose YC !·öprülC't nıilhC'n 
disli~!ine, ı~nıa~l Zühtü Soyzlp. Balıkesir nafia !$OSe ,.'-. !<öpıiilcr 
v\iksek mühenLlisliğin~ namzetlikten a•~let~n tayin edilr.ıi~lcr
dir. 

harekete gJciyor 
' Yapı \'e imar işleri reisliği mu::ımeıat k,llenıi memuru l'C'· 

Lond •.·a, '.19 (A.A. l - " \ '" o 1 I · lk A l f' . 1 · -- r- mn \.lzı aya n ;~ra na ıa yapı ış erı r€'$sarnhgına, htardin 
dul.arı lideri Albay Britton, şu şo,,e ,.e köprüler frn memuru NP<'ati Dai;delen !zır.it b~ledi ve
mesajı neşr(~tnıi~tir: si fen oıemurhı.:;ana, Malatya 8U işleri kıı-;ı.nı yüks .. k mi.ihcnUı~~ 

"Yeni t aarruz har.,kalı i~in . Ahmet \'elik lı:~eôrcıı Aydın su i~leri kısım yiik>ek müher..!is
yeni yollar kesilmesi zamanı f li~ıııe, !)lime nafıa şose ve köprüler yühek mühendisi \ 'c·Ja'. 
gelntiştir. Öniimüzdeki iki a~ 1 Bey:ikçi E.tirn~ ;:3fi~ miidürlü~jı yük:>ek müh;.ndisliğir.c, Çoı uh 
içinde size pek çok önemli yem nafıa şose ve koımıler fen memuru Sadık Turker Zonguldal• 
haberler vcr~ek durumda ol~-

1 
nafia sose ve köprüler fen memurlıığıın~ naklen tayin cd:ım;~ 

cağımı umuyorum. Sizden bu- Jerd ır. 
yük bir dikkatle dinlemenizi d· J . 
ca ederim. "\'" orduları için ha· . A~ker Afü•leriııe P o..ta İ~ l t..,.iııdP Yı.rı!au 
r ekete geçmek zamanı gelmi;j- ! * Hükumet, müvazl'nei umııuiye, belediye ve mülhak "C hıı
tir. " \ "' orduları azasının ken· susi bütçelerle idare olunan dairelerden potitaya ~cı·ilen ınel;tup 
dilerine verilecek emirleri yap- . veı;aireden, yard ım gören asker ailelerinden erata yollan"cak 
makta inzibat ve F~bırla ha,ı,e· ı

1
, ağırlığı bir kiloyu g~~iy(!_n .raketlerden üçte bir nısbetinc)c üc

ket etmeleri haynti bir iştir. . ret alınması hakkında b;r layıha hazırlanmı~.ır Seferde erata 
~~ 

1 

ailelerinden gönderilecek palcctlerd~n ü~ret alınmıyac:.kıır. 

İnönü koşusu 1 AdH~···ciıcrinı iz t~iu Yeni P roje 
1 * Adliye Vekaleti, asistanlıktan Tıbbi A•lli. te~kilat•n:ı geç. dün yap-Jd l mi~ olan doktorların maaşının 35 !ıradan -ıo !ıraya çık:ır.!ması 

i ve ceza, tevkifevleri müdür, nıer.1ur, katip \'O doktor kallroları
Ta/sillıt ürüncü S ahifemizde nın ;::enişletilm<"$i hakkında bir V.-O!•· hazırlar.nıı:tır. 

--~~A~''-'---~---------~=-'"'---"~""'--=-=~ 



SAYFA 2 'YEN SABAH 

(~~~~BAH~u~Jc~~-E-.~H_l~~"~A~B~-R~~~~) 
zlaşma e paylaşma 2 No. l!_lhti ii~ Mahke°!esi de :a:t:~ı:~ 1 
1 Yazan: Emekli General Kemal Koçer i bugun f aalıyete geçıyor 

Yeni teşkil edilen iki mahkemede 
Ciüinrükler binasında çalışacaklat 

ma'kta tereddütler geçiren Maca 
ristmun Tranailvanya davasııu 
lehine ve silih gücüyle hallet
mek üzere, silah nrkndaşiyle 

Bugünkü .kanlı boğu.şmal~ 
ra. cihan nimetlerinin pay

~ılması kaygusu sürüklemişti. 
Bu yeye ulaş:maJc için başlan
gıçta büyük ideoloji ihtila.fkın 
da bir yana bırakılmıştı. Fakat, 
Polonyadaki paylaşmayı ve 
kal'§lla.~yı es&S hedefle.re yü
riimek emeli ta.kip etti. İtalya, 
yıllardanberl çizdiği imparator
luk haritasını gerçekleştireme
diği gibı kısıntılara da boyun 

karşılaşmak istemesinin duyul- Bundan bir müddet evvel Y~ rük binası dahilinde tesis edil- Bir Numaralı Milli Konınma 
ması havretler uyandırabilir. nipostnne binası dahilinde faa- ı:niştir. Mahkemesi hWrimliğine lstan-

Öylc görünüyor, beşer, bunca. liyete geçen Bir Numaralı Mil- Her iki mahkeme de bi-ı- bo.J Asliye İl>inci Ceza Mahke -
ıkan akıt'bktan sonra daı, adil ıuuu -......: ı...u.mıı· · Bay 'V"~ı A .. ı.. .... 

li Korunma Mahkemesi, dün baht · 'ba ~~.. LUa:ljl ı.u:ı.a. ~ ~ tir tesviyıe tarzı bulam.ıyacak· bu sa an ıtı ren 6~........ lki Numaralı Milli Konınma 
tır. Alem, yine o &lem; devran glimrük binası dahilindeki yeni binası dahilindeki yeni salon- mahkeme8i hakimliğine de üs-
yine 0 d vrandır. ~alonuna nakledilmiştir. larında, yeni hakim ve mild- kiidar Asliye Ceza Mahkemesi 

Harp hitama ermekten çok u- Aynca, İki Numarah Milli deiumumilerile birlikte faali~ hakimi Nuri Okçuoğlu tayin ~ 
eğııniye mecbur knldı. zaktır. Milletler, daha yıllarca Rorunma Mahkemesi de güm - te geçeceklerdir. dllmişlerdir. 

yıprnnacak ve çökeceklardir. ----------------------------------------Parça anan m.e:mleketlerin şu
rasında., burasında azlıkların 
ıbükümetçikler kurduğu görül
dü. Slovaklar, Hırvatlar eğe
menhklcrıne kavuşmuş oluyor
lardı. 

Büyük Harp, Baltık devletleri 
yaratmış, Romanya ve Sırbiy~ 
ya nısbctlc büyük yurt.lur kur
mak imkanları vermişti. Bu ba
direde olayların gelişimi, her 
iki memleketi kilçülttü veya 
kovuğ-una soktu. 

Ve, lıphe yok. galipler de ka
nıyan yara.laruu sarmakta. bü
yilk güçlükler çekeceklerdir. 

Harbin, körükliyeıılere sa.a
detler vadettiğine inananlar bu
lunabilir. Ancak, devam müd
deti, cephesi ve cephesinin de-

Ve, süphe yok, galipl r de ka,.. 
nin hangi uçurumlara ilettiğini 
kestirmek imkansızdır: "Böyle 
gecenin hayır umulur mu sehe
rindt>n !" 

Bulcraristan, şimdilik milli 
l?<l''esine erişmi5': görünüyordu, Sümer Bank Umum 
Makedonyaya doğru t . mış. hı- müdurünün tetkikleri 
ribiri ardınca karıştığı harpl"· Sümer Bauk Umum :Müdürü, 
riıı çizdiı?i sınırlann da çok ö- Ba' Hulki Alisbah, dün sabah 
telerinc a.'fJnıŞ bulunuyordu. Ankaradan İzmitc gitmiştir. 
D ·rler ki: "lştiha yerken gelir", Bay Hulki Alisbnh, evvela 
ajansların vel'diği haberlere gö· uışaatı ikmal edilmiş olnn ka . 
re, Bulgarlar ve Macarlar, veri- ğıt ve scllüloz fabrikalarını 
lc.nler.i azımsamakta ve yeni is- ~ kl f b · 
teklerde bulunmaktadırlar. Ro- gez:mistir. Billi.hare or a rı-

Firari mahkum tekrar 
cezalandırıldr 

Evvelce işlediği bir cürilm
den dolayı dört sene kırk üç 
ay hapse m::ı.hkfun edilen Ka
mil isimli bir genç, cezasını 
cckmek üzere Te\•kifhaneye gö
tUrülürken yolda jandarmala
rın elinden kacm:ık istemiştir. 

Jı1rara teşebbüs eden suçlu 
KfLmil, jandarmalar tarafından 
yakalanarak tekrar bu teşeb
bfü:ünden dolayı da. Asliye Se
lrizi nci Ceza Mahkemesine tes
lim edilmietir. 

Kümil, yapılan duruşması 
soı unda bu hareketinden dola
yı yedi ay hapse mahkllm edil
miştir. 
~ 

Ruhsatsız Avcı 

Et narlu 
kaldınldıktan sonra 

Et narhının kaldınlınası üze.. 
rine evvelki gün mezbahada 
2000 kuzu, 348 Karaman koyu
nu kesilmiştir. 

Koyunlar canlı olarak kasap
lara kilosu 72 kuruştan satıl
mıst.ır. Bu suretle etin kilosu -
nıtİı 140 - 145 kuruşa 1:1S.tılabi -
leceği anlaşılmıştır. 

Bulunan ee11et 
Kilçükçekmecenin Ambarlı 

köyü sahillerinde dün dalgala
rın kıyıya atma.sile meydana 
çıkan bir erkek cesedi bulun
m~tur. 

Vak'a mahalline giden C. M. 

Tramvay - Kamyon 
çarpışması 

Vatman Nazifin idare ettiği 
Taksim - Aksa.ray tabelalı 

tramvay, dün Sirkecide Mura -
diye caddesinde şoför Hakkı

nın idaresindeki Çatalca. 1 ( 
numaralı kamyona çarpmıştır. 

Kamyonun arka çamurluğu 

tamamile ezildiğinden su~Ju 

vatman yakalanmış ve tahki· 
kata be.flanmı,tır. 

muavinlerinden Bay Orhan Hn
mami ile tabibi adli Bay Enver 
Karan, geç vakte k&dar cese
din hüviyetini tesbit işile meş
gul olmuşlardır. 

l:asında tetkikler yapan Umum 
manya, hic değilse Besaro.bya :Mudur. fabrikanın yeniden faa· 
ve Bokovimıyı kurtarmak içın, livete geçmesi için bütün ted -
büti.in ordusuyla büyük komşu- ti rlcrin alınması:u i tem iştir. On lira para cezasma 

Oç yumurcak karman
yolacı bıçak çekerek 

bir manavm paralarını 
gasbetti 

Fatihte manavlık yapan Mu. 
sanın dükkBnına dün 12 ile 16 
yaşlan arasında Ynşar, Yasin 
ve Ahmet adında üç çocuk gel
miş ve Musadan portakal, el
mn v. s. gibi bazı şeyler almış
lardır. 

Musa, ak§amiletü dti.kk8.nını 
kapattıktan sonra evine git
meJc üzere Fatihin tenha bir 
cacldcsinden geçerken üç çocuk 
öniine çıkrnı-:lnrdır. Bunlardan 
Yaşar, Mu.sanın üurine atıla
rak evvela kollarını sıkıca tut· 
muştur. Musa, Yaşarın elinden 
kurtulmak için çırpınmiya baş
lamıştır. 

Bu sırada şebekenin diğer 
mensuplarından Yasinle Ahmet 
bıçaklarını çekmişler ve Musa
nın göğsüne dayıyarak panta -
lonunun cebindeki 580 kuruşu 
gaspetmi9lerdir. 

Karmanyolacılık tilbir edilen 
bu soygunculuğun faili olan üç 
cüretkiı.r da vakalanarak dün 
bıçaldarile birlikte Adliyeye 
teslim edilmişlerdir. 
~"""~---

Bakkallara erzak 
tevzi ediliyor 

suna saldırmış ve çok kanamış- Bay Hulki Alisbah, ki'ığıt ve 
tır. Romanyadan yükselen ses- se!lüloz fabrikasının dört aya mahküm oldu 
ler, 'l'ransilvanya.da zulüm gô- kadar işlemiye ~lıyacağmı Kağıthanederesi civarında 
ren ırkdaşların kurtanlmasını loi>ylemi.<rt.ir. Umum Müdür, ya-. av tczlcercsi olmadığı halde av 
aleme duyuruyor. 1 nn Ank raya dönecektir. avlamak istiyen Hakkı isminde 

Dilenmiyormuş ! 
Su4;lu, elini kör olan gözünün 

Mmtaka Ticaret Müdürlüğü 
İstanbula her ay verilecek O· 

lan ve ilk parti gelen 150 ton 
~irinç, 150 ton fasulye, 100 to ı 

' bulgur, 600 tenek~ yağ, ve hin 
altı yüz teneke peynirin tevzi 
listesini ham1;ı.mı~tır. 

Çok d fa, uzlaşmak, payla.er ı' bfr genç yakalanarak Asliye 
:me.ktnn kolay olmuştur. 1912 Petrol tevziatı başlıyor Sekizinci Cem Mahkemesine 
Balkan ittihadı, daha hedefe va- Bölge f A.üdürlüğü, evin. verilmiştir. 
rılıruı.da.n kanlı çarpışmalara yol de elektrik bulanmıyan ailelere Hakkı, yapılan duruşması 
&Qnu.,etı. ııiba.n ba ından itibaren petrol R•>nunda on lira para cezasına 

Büyiik Ha11>tc itil:ü safların· tevr.iatına başlıyacaktır. nınhki'ım edilmiştir. 

üstüne getirerek : 
Allah " - Eğer dilenmiısem 

gözümü kör etsin." diyerek kendini 
müdafaaya çabfıyordu-. d:ı; sava§alllarda.n yalnız iki bü- Evvelce Kaymakamlıklar ta - * Beşiktaşta tramvay cad

yük oı t.a.k aslan payını alabil.- r fından tesbit ediJmic:t ve kcn- desinde elektrik levazımatı sa· mi i. İtalya, g:ı.liba tzonzoda ~ Gözumin bir Uınesi kör, yurü- dı veo ikinci bir sual daha bekle-
clil~rine petrol almak için karne taıı Vahe, etiketsiz mal sattı - - ba"-'-- d........, ..... hafif mi>·e lüzum gönn-'-n aoıatuııya 

Y'""Ind ... ..,"._n.k '-'Üzünden ve ~ il a· Numaralı M"l yı.ısunc ........... .._. ... ., ~ ..._. ou.t•.... J \•erilmiş olan evlet:e bu defa gından d' n ır ı - K-- M h''- saı u girdi •-a~Iadı.· 

Liste bir defa daha gözden 
geçirilmektedir. Tevziat !stan -
buldaki 2000 kadar bakkal va
sıtasile y:ıpılacaktır. Yalnız yağ 
nu temct bakkallar:ı verilecek -
tir. 

Ayn<'a bulgura Ank:trnda 
2'2.5 ktıı'lL'J fiyat tespit edilmis 
ve piy:ısaya bol miktarda bul · 
gur verilmiştir. 

----• ı 1 c----bu h-:ıı eketsizlig-ınin ccz1sını "€.'k M ı taraf guı.uyor. a l\.Çme on na u -
.. (JPtrol i.ıt'<'r litre oları.ık tevzi li Korunma a ıkemesi ın- ve maznunlara mahsus yere otur.. - Ah efendim ahi Dunyada göz-

mek icm, tımdub'tlnu edinenıe· edı"l""cektı· r. dan 25 lira para cezasına mah- Tuz fı·yatlarına 4 
l ... nıııdan, masanın etrafında bir çam den kıyaıeUi blr şey var mıdır? 

mıııtı. kiım edilmi§tir. yaparak hlıkimin künıüsü önünde Kör oıan gözünü ~ret ederek: k d•ld• 
AvrJpa dc,letlcr manzume-ı Karadeniz tütün * Pangaltında. Haliskargazi ııruf zam e 1 1 

Sın• ..ı~ll "u··"l:rı·ik U-rbm" 00.lü<lYnt,._ 1 • k 11 k o· durdu, hazırol V8Zİyetinde askerce - Allah gÖzÜmÜ kÖt• etsin eğeı• 
l."'7 .AJ ır .ı-~ 'r'· pıyasası caddesinde ba ka ı yapan ı- ı 

1 ....... · ... ,.rt"n n1eınnun kttlmıyanfar, tm t bir scllm çaktı. ben dileıwnİfHm! O güıı naaıl ot- Gümrük ve nhisarlar Veka· "-"'·•...._.. T b (Y · Sabah) B' mitri, etiketsiz mal sa ış ır. ,, . 
Avrnp.ı nızamı çcrçeve<.;inde, ra zon, enı - ır Dimitri. Bir nuına.ralı Milli Ko- Bu, kısa boylu, kıı· saç .... üzerın- du bihnem bir parça bOi vakıt Jetinin kararile inhisar şarnp-
.A \TUI)a için tehlikeli sa.yılun kaç gündenbcri dm.'!Jm "eden til· 1 de pislikten asıl re11ii :fariuıdil.aıi- bulabildin:a. Bu her zaman olmaz lannın litresine 3, turun kilo -

t .. · ,...u··nden gun·· e yu'"k ı uııma Mahkemesinde yapı an ket +~ dil ha•. Z"--'' .. :1~nkn k• ... u <hbı· bı"r 4 k lm t kızıl mezhebi s lmek yolundadır- un pıyasası c - yen keten bir ca .._.yan en- ....... uu.... ...,.. •• suna uru~ zam yapı ış ır. 
selmektedir. Şehrimizde bulu- duruşması sonunda 2!5 lira pa- meklen suçlu bir adamdı. şey. Ne di)'Ofdum efendim; ha! iş- C k k 

lar... tüt" .. lı la bu ·· b ta cezasına mahkfım edilmiş- ere tuz ve gere şarap 
A'\T.ıpacla milliyetlere bir Sl· ruı.n un a cı r gun ıça- tir. Hiıklm, hüviyetini te&ba ettikten te bu bot valı:timden istifade e<k- tevı.iutı depo ve dükkanlara 

ıuı tayın atmek mak.::adı güden· ğı 170, görmezi 55 . GO kuru .a .-ı---...----. - ı.onra nereli oldutunu •rdu. o, relı; bana büyük nimetler i.bıiıaıı e- gayet. geniş ölçüde yapılmakta~ 
le.:-;n, Vt'rsay dikta.tının hak- kadar almışlardn·.Tütun piyasa· iki tarafa sallanarnk: : den C.aabt Hakka §ilkran borcu dır Hususi anrnp mi.iesseselcri 
s·zlığ;m bağ!r:ınlann külfete gö-

1 
larında her gün bir yükseklik İzmirde Pirinç tevziatı - Dersaadet, tstanbul eferulim. ödemek ist«üm ve bu mabadı ha- şaraplarına daha zam yapma-

re nimet bahşetmek kaydına sezilmektedir. İzmir, (Yeni Sabah) - Pfya- Cevabuu verdi. tıeDe ile Camii,erite daldım. mı~lardır. 
·illi. tilklcruu, her gUn deği en Sıtma ile mücadele saya bir miktar pirinç çıkanı- -·Bak tahkikat evraknlda dilen- - Bunun dilencilikle ne müna-
h .... r.·'"La\•n ılk bakıc.ta Se'Lmek ._ __ ,,., (Y,..,; C'~ı..-ı..) - Kı<:rın dlğln bildirlliyor, ne derSln! eebeti var? Esasa cevap ver. Bir kilo lhlamur ~ rnnı~ ....... .;JllUIU.ll ..,. mış ve halka kilo, :kilo satılmıya. . 
nlın··n'.·. '"diir. Şimdi de, uzun za-1 · Bır iki yutkundu ve: - H::ıy cedd!nlze nıhmct. tşte 

..... sürekli y g-murlu geçmesi yü- başlanmıştır. Memur 9ilelenne ---~· -' .__ · de 1 ad~ .... _ .. bu 360 kurua 
m .. nd nı..-n unutul.,n l"T:- ve - Külllyyen n:vu~ım cıen- ..... nun an ıyam ı,.ım cı._.. . "-" 

... 1.1\: "' 
1""ı:; zünden birçok ''erlerde su biri- her dairenin mutemedi .tJarafm- ha •·- ,_ ... eda kit kalın-... 1 

F 'l<l daval"rı yer· aldı. Harbi, ih· J • ·ım etim, Ben ruımtı ile ya ..... ı ~azan- &'81'D&Zl )'R va -.u, ça Kastamonu, (Yenı· Sahalı) 
.... u ıkintıileri husule gelmiş, sivrisi- dan parrun peşın ven ek sure- ..ı~-- Elhnd k h ..,, k kol +r_..,_, · 

tirnsl ı· doğurmuştu. Günler nek tehlikesi başgöstermiştir. tile beşer kilo pirinç satılmakta- malta savllıJlln bh· au.u...-... c :r:ı 11 ay....; anı a. " -.er, mı- Kah\'e ve çay fiyatlarına ya.pı· 
geçer, haritalar dcrp.ıir. Fakat,! Bır taraftan karasine1<ler de gö- dır. Birkac firma mühim mile- giil gibi s:matım var. Allah bin iadeler, ondan sonra da :yüksek lan ~m dolnyısile Kastarnonu-

30 
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Şifah Portakallar 
H tç şüphe yok! En fa: 

meyvalarda.n biri de poP< 

takaldır. Vıa:ktile yalnız Çinde 
yetiştirilen kfiçücük poN.aılml· 
lar, .Arapların, ~) (i.. 
!erin gayretler.ile .Arabistan, Mı
sıra. ve ANrupaya getirilmişti. 

Bu (mUbarek meyvayı) çok 
beğenen Portekizliler, kendi 
memleketlerine (Portııga.l) adı
m o zaman vermişlerdi. 

Çok sıcak ve mut:OOil (orta 
derecede) olan memls1cetl-erir:r 
topra.klarmda beı'eıket.J olarıık 
Yetiştirilmektedir. Porta.kaln 
Y~, çiçeklerinden, 
kabuklarından, ve sulu olan ir} 
ikJsmından herkes tliıi.U tiirltl 
faydalar elde ettikleri cihetle 
dünyanın her yerinde rağbet 
kazanmıştır. 

Portakıalrn içinde bulunan cC!V
1 

herler, madenler, vfüııminler an
laşıldıktan sonra bu (Kibar 
Meyva ! ) herkesin gözlerini faJ
ta.şı gibi açmıştır. 

• • • 
İspanyada, (Balaı.r) adtı..1-ar 

rında, Tunusta, Fasta, Cczayir
de, Fransayı doyuran çok gllııel. 
portakallar yetiştiriliY-Or. 
İtal~un aşağısında. W1u.mın 

denn !kenarlarında, (Sicilya) da 
ne Jcadar bol portakal çWyor. 

Garp Tarablusunda ve İtalya
nın birçok şehirlerinde herek-etli 
olarak yetişen (sıhhat meyvaaı) 
(İtalyan portaka.lı) ilamında. Av 
rupa nazarlannd& ne büyük 
şöhret ka7!8jllmışUr. 

(Tarablus) tıa (Sükker) ismin 
de biı· çeşit por1ıakal vardır. 
(Tatlı limon) gfüi çe>k lez.. 
zctli bir meyvadır. Bu ne
vi porta.ltalın suyu, kuv 
vctli bir şuruba benzer. Vita... 
miulcri çok olduğundan Avru
pada pek büyük rağbet ka.?JW.
mı~t.Jr. 

Yafanın içinde ve dışında 
(25.000) den fazln (Beyyare)
lcr, y~ni portakal bahçeleri var
dır. 

Bu muazııam bat.celcr binler
ce (artezyen) kuyulnrı ile su
lanıyor. Minare yUk.mkliğine 
kad~ r ftl3kıran bu tntlı sulurh 
beslenen portakal af.• C'l:ın o 
~ar çok ve büyük m yvalıır
la yüklenirler ki yerl re km.h,. 
sark:ı.rln.r. Zn1ınederri!1.z ki por· 
takal ağaçları <;:füc.ı ... r.rtır. 

Lok"'"" llekitra 

Fındık piya.,.ası 

yiikseliyc r 
Trabz.,')n, (Yeni S:ıba.h) 

Fındık p·yno..ı.l:ırın<laki ,... li:~ 

dev:ını etmekte<lfr . .tvı.aı t ırtıd t
sında bur,üuc kad,ar b r , ;,, 
48 kuruştan, 5~ kuru. ı k • 1 r 
736.100 ı·:lo k&.bt!ldu fm · •.:, 
118 ktu-ı.ı tan 125 1i:Ul"U ı. · d • r 
120.100 kilo iç fındık sa ılmtı?· 
tır. iF'iyatbrın günden gun·.! 3-ruk 
selişi iköyliiyü fa;::! ··yle mncıı 
mın -etmekte,lir. 

--0 

mill t'cr bütün uy, nıklıkla..-ıyle nHrnektedir. Sıhhat Mildürliiğü tarda pinnç getirmiş olduklan bir bereket versin. Ele mohtaç ol- huzurunuza. da ıhlamur sarfiyatı artmıştır. 
rl p ı ya yUz bu kadar t madan geçinip gidiyorum. Tahkikat evrakı tetkik edildi. Çayhane sa.bipleri, muş·· terileri-ya.s~ ırb.: ~ukoln ı't· h".k Ü al ile Belediye ReisJicri sivrishıek ~çin pİYll88da pirinç artını§ ır. -·Peki ne iş yaparsın sen? Bunda nçbmun dilendlii yazılıydı. l{oza..'l, (Yeni &tb"h) - Ko-

yı uç UJ u < ev l' ın u m . - mü dclesi için eb85.lı tedbirler Toprak mahsulleri Ofisinin pi- _ Zennederscm arzetmiştim, HAklın, siibutu fazla binaen tırtan- ne çay yerine ıhlamur vermiye zs.nda bir Çl)cuk ktF• ·uı.! oynnr~ 

Feci bir. kaza 

tıruL inlemiş ve blz giln, 30 nnl- almışhtıdır. rinçleri de bunlardan ayrıdır. başlamışlardır. Fnkat Knstamo- ken, Y""'n .. :ıl·. 0··1.!mu·~ .... __ ti··ır. Hftdisc 
i b de l k şt maı.atlle aralarında &e.7YW sirkeci- buJ Belediyesi emrinde bir hafta w.u...... ~ yon ux ır ,. et unnu u. • föhiın miktarcb mazot temin Öyle anlaşılıyor ki pirinç çok nu dağlarında fazla miktardaı sudur: 

tıırnalıar tanrru7.una son bir- ı.. h"•t•• bollana--·1·tır. Bakkallar vası- lik yapanın. t:.<>iaz toklufuruı çnlışbrılmnsıne ıhlamur :acracı bulundugu~ halde ~ = ... ·........: k" l · tm k edilecek ve rastuınan u un çu- \;<LA Gözlerini yumdu, bir şeyi hatır- kıır81" verdi, zabıta memll!'una ser- "' - Mahmtt~h m~ı.haileBirde:-n A -
lipn ue 1:,-ıura mı tmlın o e kurlar nuızotlanarak sıtma teh· tasiyle de pirinç satılmıya baş· . bir kilo ıhlamur yapragı 360 lan 1,1

.,, ?--alı""'. urc .... · -'ın la 8 _ 0 için ortak) nn tı:ı•mini, tcşvikı likesi bertaraf edilecektir. . lanmıiJtır. Iaır.nk istiyormus glbl vll%17et al- bcst bırakmasını f'.mretti. kuruşa sat,ılmaktadtr. • ... -~ ... " 

nm~u~~~~ mru~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ y~~~~hlr~wk.~~~ı.ı Bulgarların ıo. M.:ıcarlann 25 : evde bulunmadılrı b'r ~ ·rl!li ı 
tümenle Doğuda rol alma.lan -Çiliıkü her millet tabii ken- 3!:3E~31iall8181!Em81i3181~8il3.ISIBBBElll.. mi? Diye sordu. kibriU."' oynar:ten eıtta.rLinin 
bel\:l.!.~ekteclir. Bulı:;a.rlar bu di dılini ve seciyesine, zekasına •:&:311i:: "Yeni Sabah" m Edebi Romanı~-:iE _ Evet; Sasekoda. Pek ya_ arkası tutuşmuş ve vücudunun 
r ... ere henüz davet edilmişler- en iyı makesi olan dili konuş- kında şan ve şerefle dönecek. her t&rnfı yanır.ıştır. ·r~-ıviy"' 

d:r. Bnn:ı r~ümen, Seliırıik Ü.'J- .mayı tercih eder. Japon milleti $ A v A $ Döndüğü zaman gaybubetinde :;t1w.~Z4..ac,"ız L!r ~,.,t Mnm 
stıııu de benim. emektcdirler. ile İngiliz mileti arasında o ka- karısının bir Avrupalı veya A- """' 
Bafl\ftnl!!rm btiyümck uğrunda da.r büyük fark vardır ki, siz merika.lı kadının oc-rbest ve ne- __. 
h , r fcd::ı.kfı.rlıgı g"ize alruı ?~v- Japon düşüncelerinizi İngilizce- il ~ şeli hayatını siı.rdüğünii öğren- ,...-.. 9\ 
Jeti, r:ıiista.kbcl <lonanınası ıçın, ye tercüme etmek için mutlaka ;::::-~ Ymn: Claude Furrere ':iE-3&::'="4E::ıE=--1!Exxiiiitzie Çeviren: hami Safa. mekle memnun olacağı ka:ı:-.a- Ye nı- s ~ ~ ..... r ~ 
tabi tile Akdeniz.in bu üssüne bir gayret sarfına mecbursunuz. fından sevilmesine razı olmak _ 30 - - Bir kadeh şampanya içer tindeyim. Evet, memnun ola- udJı· 1 .:9 
sa.hm olmalıdır. Ancak, 1taıya Fransızcaya tercüme için daha lfıtfunda bulunması pek zevkli misini?.? caktır, günkü o pek medeni bir ~~ 
dn, henüz M<ıcnr gözcülere eına- az ayret sarfına lüzum vardır. olacaktır dtğı gibi, Yokohamada veya Diye teklif etti. insandır. Derhal onun Barbar- .A.SONE Bt DELi 
net dildi~i söyl nen bu üssün' 1t.a.ıvruıcava tercüme için hemen Ve epeyce mahirane, flört et· Kobede oynandığı gibi, Avrupa· - Evet, lfıtfcn .•. Yalnız bil· lara karşı muvaffakıyeti şere- T .. kly• l!c:aı:ı 
har .retli müşteri~dir. hemen hiç bir gayrete lüzum meye b<ıcıladı. Iıların zcnı?inleştiği ve canlan- yük bir bardak olsun, su ile.. fine içmek istiyorum! &Er•Eı.I K - -- ·- ---

R ,. ) ..... , Fiolandiua ko"' rfozin- yo' ...... ·r·, çünkü· •· t•-1ya ile Japon- ~ ~ U Şa k b Zencefilli• kokteyl getirdiler. 14~ ı<rı. :.7oo Krş. ~ """ J r..ı.u ı..cı.ı nın sıkılclıg~ı bu .. tün za.k rk· ço su .. ve uz.. e 'YLıı· 7:tc 1450 
dekı -o:nn·yctlcrini sağlaanak ya birbirine çok bencrler. Davetlilerin büyük biı· kısmı t.a oynandığı gibi Nagazaki im- Prens bizzat suyu ve buzu Markiz Yorisaka, Misters Hok- 3 ;YLI~ 4.~0 :: no:ı " 
ümni ':!.;iyle, ufak Baltık mem- _ Çok mu bencrler? şimdi bUtiin yata dağılmışlardı tiyazlı mıntakasında da kumar p.mpanyaya kıırıstırdı. Kadın ley"in elinden bir tanesini al· 1 AY-'" 
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lcketlerine ytlriimüşlerdi. Fin - Evet. Siz bizim gibi mert, ve bir geminin hususi bir ika- çok oynanır. Parti epeyce kuv- tadına baktı: mıya mecbur oldu. zoo ' 
topra.klanna ilerleyi§lerindeki nazik. ince ve kahramansınız. metga.h olduğunu, bazı kısımla- vetıi idi. Erkeklerin arasına ka- - Vay, dedi. Ama ..• siz bu - Prens Alghero eldivensiz kil- T A K V j M 
sebebi, Petersburg'un emniyeti Bundan başka, sizin şairleriniz- nnın bir tuvalet, yahut yatak rışan kadınlar, hatta genç kız- na hiç su koymarmşsınız... çillı: eli tekrar koluna aldı: 
müırı.h:ı.zamna iptin:ı. cttiriyOl"- le bizimkiler ayni, kahramanlık odasına muadil bir mahremiye- Jar partiyi zenginleştiriyor, öl- - Koydum, fakat az koy- - Muhakkak ki, dedi. Har -
lardı. ve incelik aşkını terennüm et· ti bulunduğunu takdir etmiyen. çü ve itidal bilmeden relans ve dum .. Mistcrs Hokley duha betmek şerefine nail olan bir 

Polonyanın eski toprak bü- mişlcrdir. denizcilikle aliı.kası olmıyanlara kontra gidiyorlardı. Altın ve fazlasına müsaade etmiyor. \ e sub:ıy savaşlar kazanırk\J.11 ka-
tünlüifünc hürmet edeceklerini Markiz Yorisaka susarak, gü- mahsus o inanılmaz yırtıklıkla kağıt paralar çuha üstüne akı· sonra Madam, sizin gibi bir nsının meyus ve mahzun oldu-
son lı'zını;m:ı. ile tnah~~~~iş lüyordu. Prens Alghero: kamaı-a.lara kadar her tarafını yordu. Avrupalı burada bir Japon gi- ğunu bilerek üzülmiyecektir!. 
bulundukların göre, c.u~ ..r _ Ah, dedi. Ne düşlindüğü- geziyorlrdı. Bu istiladan. nefret o sırada Mistres Hokley çi- bi hareket ederek su yahut Misters Hokley teyit etti: 
tıy:ı dogru· O"Pnişlemclcrl bahis b" duy""' Felze daha ilk hu··cumda d k k d" · d ,. .. Y ~ ..... •yemez' __ - Çok guz·· el so··ylenmı·ş bı·ı 
mevzuu ola·~~- Bununla bera- nüzti ıliyorum -·· Hakkınız var: -.. men en kalkara en ısın en ~u-~':' ··· söz! 

Dogrw udur biz·m · l · · bi kamarasına kapanmışb. Ve ora- ayrılmak ı"stemı·yen misafirleri- :nca.wn gene güldü ve içti. 
ber, Ab?ınn basını Kızıllara. çok • ı şaır erımız - ek b" P k ı k . Ve tekrar kolrteyller ge .... ı.rt • 
..,,, vl""' vfıdedildi,,~L-ıi yayma.~- ze bilh:ı sa aşıklann maşuka.la- da kapıyı iyice kilitliyer ır ni büfeye götürdü. Markiz Yo- lanms şampanyaya unıaz ı - tı. 
1~ ,;~ rı i ın ıhtiraslanm terennüm et- Markiz Yorisaka.'nın eski zaman risaka Prens Alghero'nun kolu- viski ilfı.ve etti. 
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P .. ~1 ... ~.. fil:ri zaferin ta.- mi ıerdir. Sizinkilcı· Asya, iti- Japon Prensesi kıyafetiyle çizil nu kabul etti. Prens: Misters Hokley yaklap.rak ; 
~'" ~.:ı ti · b kal miş ve şimdi tamamlanmış olan - Mitsuko, yavrucugum, sı-

haklturruyla. hak.:m ornbilir. y.ıt ve uue ıca 1
' maşu arın • cd" · ·· - Hakikat, dedi. Ben affedil- zın· burada olmanızdan ne l'" • 

Biraz sonra Mnrkiz Yorisuka 11•16 5 •41 

daima Pıens Alghero'nun inhi-· 5.41 12.19 

lki.ııdl 

9.20 :Ezıın! 
15.52 Vc.;atl • ikl h kkında.ki ihtiraslan portresini bütlin inkii.r ıcı goz bi s uzluktan ~ ... Şimdiki takı:bJP.r, "r.a.yı gör- ru;;ı arı a - · k mez r adamım. us dar mes'udum '· B·ı havalı·nı·n 

ter Um tt·ıer Fakat ne lerden saklayan esrarengız ar· . • 
'l.e<len _p::ı.ı;:ı!aıı .ırr.ı.mn." mlitea- nı enn e ı · ölecektiniz Madam. .. ~. Fakat sı- manasız nizrunlannı bertaraf 
,.:. ın· e m--r-a.-.U'. F...:..,, ... ı..-~- ,..,kar? Bu uunu gösterir ki siz. tonu açtı. Bu Markizi hayran ze gevezelik edorken saati unut- ı---.:ı 
... • ~-.... .., ...... ~ .... :.. ha"·ran seyretti ve ötekini, yani w ederek sanki Marki ulUcı.uaynuş ~ ..-.ııbi:ı :~~ :..~tı.~.ı:fr. Imv-ı d ,.e biooe hayanın lüzumsuz J muşum u--ki . ... d 
J ~L -, z1 tru garplı olarnk kıyafetini değiş.. - gibi, .lllü-1 zın uar en - Parti 
vetlc.-ı.u n~~:n1 il-O Jlıtı ... j-YCI"l· k yni omu ar ş.ımıyor- tirmiş Markiz Yorisaka'yı gör- Koluna yerlc.~cn küçüciik eli ye gelmesi iyi olmadı mı? 
cl.;.r. l l Itır memelde teselli buldu. kendine doğru hafifçe sıkıştırdı. Misters Haki Y Prens Arg-

Rcma..'lvanın ull~u h>-.:rd6ı:>t!e- 1 kızin gözlerini e. tal Yb~'"'- Salonlaroan birine birçok :ma.- Munisleşen Markiz Yorisaka, hero'yu işaret cd~rek bu suali 
ine ~-.... ~l~ h;f':.!k cre:.ızı yla ıın cak tatlı göz erıy c ....,~ . ek"- gUld"" 

-r- ..:ı:ı... salar konmuştu. Briçle poker biraz ışv ıu- u. sormuştu. Preru ta.svi,:ı etti. k:ı!'.ıl uş V'\ ~-:- ımyırlar w:r- larını 'l.UAı.i: · Bir metr doW yaklaştı. Bununla berabf'r : nı" olc•ıj?u -l~ytlt.ı.ndıy cm bt-j - Bu sebepten dolayı, bir Ja- sa.dık mensuplarını bır araya 
kJ !lli or.ic:.:;lu•lE.. 1-.u sava.sa aul- pon kadınının bir !talvan tara- getırmisti. Sanghayda ovnan- Prens: - Marki Yc:-7 '.a ha.rntt" 

san altında olarak, kumar sa _ .Akidm Yaw 
lomına girdi. 12.'10 1.J3 f-.U 

Marhiz, bir müddettenbcri, 18.32 20.<'4 
lJir çeşit 8a8kınlık halin-le yü-l~ııı:::====s:==~---:ı::ı 
ıi.iyc • .:ı:iu. Her tarafı· yanıyordu. - O ~ K K A T -

Ezani 

Va -ıtl 4.04 

Ve şal- karı garip bir ateşle 
~aı pıyordu. Ond mWıa.sız bir 
n~c:'e tm=ııyor ve sık sık beklen
mive.r hıhkahalar atıvrır du 

(Arktlııı v l"l 

G!W!tcmlze g!h!dcrl!m y zılnr 

nc;redi!sin -ıeıre:dıl'Tlc ... n l.:ıdc 

az '':? ~:ra.n:!an ıı .... 01.Xy t 
l ediL u. 
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Tröstlere karşı 
h re ete geçiyor 
Vaşington, 29 (A.A.) - Re

is Ruzvclt, kaııunı mevzulara 
Wı.ya.ııar.ı.k tröstl~re karşı ha
rekete ge<>..ıme planuıı dün tat -
bik etm.işür. 

* Vaşington, 29 (A.A.) - Re-
m Ruzveit, kendisine muhaı'&
benin oovanu milddetince müs
t.esıı.a. salahiyetler veren ve 
harp gayret.ine gerekli bütUn 
Anıerikan kaynaklarına karış.. 
nuı a v eudi otoriteai alb
n &.lJ.JUUllnn müsaade eden ka
D u layihasını dUn imza et
mi tir. 

Dört tiyük m ekten ikisi o
tın Hazreti Cebrail ile Mikail, 
Allahtau emir aimışlar, o diya. 
rın yabancısı olan Musaya yol 
arkad bğı .etme ve onu ed
yen yakmında bir yeı·e ulıı.§tır-

ılt için bireı ınsan §Ckline gi
rek Mw anın önü sıra konuşa 
uuşa yUrUmiye b lanuşlıırdı. 

Cebrail Aleyselumın ''lldnıiz de 
ir efendinin kuluyuz" demekle 
e söylemek ıstcdiğini .Musa bit
bi anlıyanaınıştı. Şayet anlı· 

y.abilsey.di "Ben de nyni cferuli-
. kuluyum" demekte tered
Ut tme?Zdi. tu "Allahtan 

ba§kn kimsenin kulu değilim'' 
emelde onların herhangi bir 

insanın hi.zm tinde bulundukla
rını n:nlıı.nıJti olduğwıu beyan et

. i. Böyle anlnmal..1:a da lın.k-
va.rdı. Zira o zaman insanla

ıtın ç • u fam :-nd1lerin kulu 
· Bir i. · tanıtaca-

• de-
ı' der 

B. 

tanını aydınlntnıası istenmeli 
w bu suretle ~glo - Sakson 
nlallev.r.atannm Rus - Japon 
münaaebct.lerini zchid esine 
~ı ~melidir.,, 
Hoşi guzetcai yu.zıyor: 
"Sovyetler Birliğı, ihtiyacı 

olma ham maddel r için me -
rikaya ba5vur cağı ycroe Ja.
p01;yaya başvursa daha iyi el· 
m· olur. 

Amerikan yardımı tehlikeli -
dir ve A:mcdka şimdi Japon 
i <Y li nltındaki oonup Pasifiği 

mnhsullcrini artık v emez.,, 

ce sırtını ağaca d yıya:rok ob.ır
du. O vaziyette uyuya kaldı. 
Birka.ç saat sonra uyruıdı. Gü
neşin doğmuş olduğunu gördü. 
• Her taraf çayırlık, çimenlikti. 

Uzakta yüca bir kale göze çar
pıyordu. Musa, ka.loyi görünce: 

- Galiba bu kalenin olduğu_ 
yer !Medyen şehridir. Belki A!l>
dtillah ile Abdtirralıman şehre 
gitmişlerdir. 

Diye kendi kned.ine söylendi 
ve kaleyi temaşa etıniye daldı. 
Çok geçmeden kale kapısının ıa
çıldığını, dışarı koyun ve sığır 
sürüleri çıkbğmı gördU. SUrü .. 
ler kendisine doğru ilerliyordu. 
Çünkü '.Musaııuı dibinde bulun
duğu ağacın yakınında büyük 
bir iltuyu vardı. Şehir halkı, sü
rillerini hep bu kuyudn.n suva
nrl:ırdı. 

Sürüler gfiip kuyunun başın
da toplanmıubı'dı. H.a.yva.nlar:ın 
sahipleri, kuyu.dan su çekerek 
hayvanlaı mı suvıırmıyn. ~ 
ıt:ıl9lardı. Bunl:ırın hepsi de er
kekti. İçlerinde yalnık iki kadın 
\:ardı. Henttz kız olduklnrı Öl"-

ilkbahara hazırla
nan Yugoslav 

ordusu 
Londra, 29 (A.A.) - Bri

tanova: 
Rusyada.ki Yugoslav askeri 

heyetinin şefi albay SavJç 100 
bın Yugoalavyalı çetecinin mih
vere karnı bir ilkbahar taarru
zu hazırladığını söylemiştir. 

Albay çeteler iGin mUmktin 
olan yardımın yapılmasını iste
mc·ktcdir. 

selcnmemiş yruıald.a.rından, be
karet ifade eden süzgün bakış
larından anla.şılan bu iki eksik
etek, en geride duruyorlardı. 

Kızların ileri yanaşmamaları, 
en geride durmaları Musanın 
gözilnden kaçmadı. Bu cekin
genliğin mühim bir scl>cb' ola
bilooeğini dilQUnen Musa, yanla· 
rına gidip o iki kızla konuş 
hev~e ıkapıldı. Ağacın dibin
den aynldı. Ağır ağır ilerliyerek 
yanlarına gitti: 

- Siz de ynbancı nusınız? 
Diye sordu. İki kızdn.n birisi; 
- Hayır, dedi, yabancı deği-

liz. 
- Öyle ise niçin ileri gidip 

:hayvanlarınızı suvarmıyorsu • 
nuz?. 

Bu sefer d ikinci kız cevap 
verdi: 

- Biz daima en sonraya 
hnz. Sürülerini evvel b nl r su
varırlar, hepsi çekilip ttikten 
sonra da biz suvarınz. 

- Niçin? Size müsaa e et
mezler mi? 

(Al' var) 

lnönü koşusu dün 
yanıldı 

Aııllilra, 29 (Hu u iJ - Bü
yük İnfüıU kO§USU 621 a.t1otiıı iş
tirakile ve on binlerce halkın tc
zııhürlm arasmua. bu.gün §ehri
roizde yapıldı. Bu büyük kosu
da 148 kız atlet :ıooo metre, 47:1 
eı'.kek atl<>t 3000 İnetre koştular. 
Kazananlara mükiifat verildi. 

Eski.şehirde 
Eskişehir, 29 (Hususi} -

İnönü koşusu b4c,'7fuı Eskişehir
Sivrihiaara bağlıyan Akpınar 
caddesi üzerinde su kulesi ile 
stadyum arasında yapılmı~t:ır. 

Teknik neticelc: şudur: 
1 - Aydın "Maarif takımı,, 
~ d. 1 s. 578; 2 - Sabahattin 
(Ankara) 22 d. 31 s. 1/5: 3 -
Rıza İ§m~ ''İstanbul., 22 d. 
31 s. 1: 4 - :Mus"..afa Kaplan 
(Ankara) 22 d. 53 s.: 5 - İb
rahim Bilgi (Atikara), 6 - Ra
if Dcvclioğlu (Ma.rif takımı). 
Takım tasnifinde: 
1 - Ank::ı.ra 11 puvnnla, 2 -

Maarif Takımı 19 ptwanla. 3 -
Eskişehir takımı 38 puvanla. 
4 - Eskişehir (bl 50 puvanla, 
5 - İstanbul takımı 58 puvao
la. 

Bir Bulgar muharriri 
yazıyor 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
ciurumun karışması ihtimali et
rafında en h yecanh haberleri 
ıvermişlerdir. 
~ ınaka.mJa.r, bu ayia.la

ra hıanılıııaınası lG.zımgeldiğini 
aöyUlyorlar. Ayni mahfillerde 
içaret edildiğine göre, bilakis 
son gliıılerde imzala.nan Türk -
BUigar ticaret nnIW?ması hiç 
değilse şimdilik Ankara ile 
Sofya azoasmdnki mlinrurebetleri 
tehlikeye koyacak mahi:rette 
Avrupanın cenup doğuswıda 
yeni bir hadise olmadığını gös
termektedir. 

Birmanya'da 
bir meydan 
mu arebesi 
bekleniyor 

---0-

Tungu mahallele 
rinde iki taraf ta 

•• •• •il ... sungu sunguge 
çarpışıyor 

Saygon, 2g (A.A.) - Tun
gu'da her iki laraf takviye kı
taları almışlardır. Şehrin ma
hallelerinde §iddetli çar;pı(?llla -
lar yapılınaktadır. 

Birnıanyndaki Çinlilerin du -
rwnu gittikçe daha güçleşmek
tedir. 

Müttefikler cephesinin sağ 
kanadını tutan Brita.nya kuvvet 
lerinin, beliti de orta Blrman
yanın akıbe.tini tayin edecek 
olan bir meydan muharebesine 
hazırlandıkları bildırılmekte
dir. 
Twıgu ceph~ndekı çarp4'2-

maların şiddeti artmaktadır. 
.!'aponlar '.l'ungunun .şimal, bat.ı 
ve <:en ubunda çe,·irme hareket
lerini ilerJet.meğe devam edi
yorlar. 

Japon merkez 'kolu Çin mev
zii r.ine ka.rfjl kuvvetli taarruz
lar yapnıaktadır. 

Andaman adala.ıına çıkarılan 
Japon kuvvetlerini destckliycn 
Japon drniz te§}dli dfüı Rruı
gon limaru sulo.ı::ına girmişler · 
dil' Burnsı. böylece Japoıı de -
ııiz ileri kuvvetlerinin Hint Ok· 
yanusunda deniz i.issü halini al· 
nııştır. 

Huslann Finlandaya 
banş tekli fi 

Fin mahfilleri nihayet 
meseleyi ifşa ettiler 
Jlielsinki. 29 (A.A.) - Sala

hiyetli Fin mahfilleri, geçen 15 
nıartta Sovyetler ta.ra:fmdan 
yapılan b~ teklifinden bahse
dilmesine ancak şimdi müsaade 
cbni ı;l erdir. 

15 martta Sovyct tayynrcle -
ri, Fin dili iJe yazılnu\I aşağı -
d.P.lti beya.nna.ınclet'i. atmışlar
dır: 

''Yoldaşlar! SiJahlnruıızı atı
ıuz. 23 mart günü barı~ glinil 
olncaktır. Ma.re.cµU Ma.nnerhcim, 
D"ğu ıKarelyanın müstakar lıu
dctlannı biu.at ~izccektir ve 
biz de bu hattın geri ine çeki
leCf'ğiz ... 

15 - 22 mart a.rasıudaki haf
ta, nisbeten silkin goçmi 9f! do 
22 mart giinü şidd tl i top~u 
c;arpışma.lan tekrar bn hımıştır. 

Macarlar y ngına 
körükle gid.yor 

( aaı tarafı 1 inci .s•yfad;ı) 

ı·e generalin v.azifcgj Ma
carlstana teminat vermek 
ve bu memleket .zimn.mclıı.r
larllll yeni askeı1 f cdahar
lıklarda bulunmnğa teşvik 
etmektir. 

E....ıti 'lUWI'lardan .M. Todarof 
Kojoharof'uıı Ttlıic - Bulgar 
münasebetleri hakkında Silovo 
ga7..etesinde çıkan yazısı da bu
nu belirtmektedir. Todorof Ko
joharof diyor ki: Bazı kimse -
ler bu iki memleket o.ramnda 
derin anla.<pnazhklar olduğunu 
iddia ederek Bulgn.ristanla 'J.liir
kiye arasında. mevcut iyi mü
nasebetleı:i bozrruya uğra ıyor -
lar. Bunların iddinsınca Türki
ye. tarafsız kaim 117, halbuki Bul 

garistan Üçlü Pakta iltihak o· Al d b . et!'1iştir. Bu,. . Tiirk - Bul~ 1 r man ar s fi 
münasebetıcrını bozmak ıçın 
bir sebep midir? Türkiye, coğ-ı 
rafi durumunu hesaba katarak 
menfaatlerine uygun bir ehe si
y~set takip etmektedir. Biz de 
coğrafi vaziyetimizi hesaba ka
tarak ve milli emcllerimizdeıı 
ilham alan bir dış slyasct ta
kip ediyoruz. 

karşı 
(eaı tarafı 1 lnoi eayfadı) 

nin "1942 ka.t'i yıldır, kar-.ır U
zakşarkta değil, Bab.da alına
ca.klır" sözlerine uygun düşü
yor, Cörçil de bu fikre iştirak 
eder görünüyor. Eğer dun.unun 
bu tahlilleri ciddi ise, pek bü
yük önemi haizdir. 

Alnıanlı.:r son darbelerini in· 
diraniyc hazır iscler~ bunun mu
azzam bir darbe olacağından &
min olabiliriz. Bwıun ne paha,.. 
sına olursa olsun pUskiirtülmcsi 
gerekeceği de muhakkaktır. 943 
için ihtiyatlar toplama.k husu-

,·me aza 
seçimi şekli i 
ğ · ıt · recekmi ! 

Bcrn, 29 (A.A.) - Tribune 
de Geneve gazetesinin Londrn 
muhabirinden: 

Londra siynsi mahfilleri 
Daily lierald'ın 1 .hükfunetin 
Lortlar .Kamarası aza imi 
i§iııi ve §eklini Uırnmn değiş. 
tirmek tn.sa.vvwıında bulundu -
ğu hakkında.ki neşriyatına ol
dukça önem vermektedirler. 

Lortlar Kamarası bundan 
beyle yalnız İugiliz asaletinin 
bir swntı yeri olmaktan çıka -
ca.k ve milletin zoka ve efkarı
nın makesi olan bir muhit ha
line girecektir. 

Burada, ezcümle, İngiliz kili
sesi şefleri İngiliz fikir alemi -
nin maruf şahsiyetleri, Ulimler, 
terbiyeciler, kontluklar mUmes
siller.i, siyasi partiler er-'kanı a
vam kamarnsmda.ki mevcutla
rına göre birer nisp t dahilin -
de yer alacaklardır. 

Fransa iki afgş 

ER S BAH 

A Tikadaşmm a1nma lk.onmtı3, 
sineoö-e ma.\7.Criyle ~ 

alıp hem sineği. hem de a:rkadro
şını yokeden Arnavut ni§a.D.cı
nın: 

- Ha mori, bir sizden. bir 
bizden! •. diye övünmesi ıkabilln
d'e'Il 1ngUiz ve Alm:ı.n hava lruY
vetleri de bin'birleı yle sanki 
yarI§a çıkmışlar gibi bir.isi Girit 
a.dn.sındaki hava üslerine bom
ba yağdırırken, öteki Kıbrısa 
hücum etti. 
Şa~ iş gerçekten inada binı

diyse zavallı Giritli ile, biçnre 
Kıbrısluun halleri du:n nd ı-. Zi
ra ahann ~ebindi!n h•Jvat d.ah~ 
pek benziyen bu yn;ı:ıp yıkma 
yarışı sonunda hem Girid n, 
hem de Kıbruın el .} nası g.hi 
dümdüz vüs'a.tli birer hnraoc 
.haline gelh'ermelerınd.-.ıı pek 
01~ulur. 
Bora;r.an Tevfik merhumun 

bol kahkahalı mev.ıularından 
biri de iki rakip m-e:yh:ıneci ile, 
bu iki rakibin g.l.~TCtiııi güch.'fi 
iki beliı.lı a.kşa.mcııun muhayyol 
maceı:aları idi. Merhum, t:a;klit
lerini de yapmak ş rtıle, n.k
~ancılaıında.n birisini bir ak
şam rakip meyhaneye sokar, 
cam çerçeve ne varsa para.n.-

a rasında bocalıyor 1 ~1g~~n~Lt~~ı ~;:;~a~~;n~o~~ 
dcrir, orasııu hurdahas bir h:ılc 

(Bat ta•afı 1 inci aayfeda) .koydururdu. Nihayet nıeyl1 -
tekrru· 1'"'nwsız kabinesine gir- neciler kraldan ziyade kralcı 
mesini kabul etmemiştir. geçiuon taraftarlarının ıkendıle-

Ahnan baskısı ile, M. Hitle- cini peri an cdeccltlerini anlar
ı-in, I<~raı1snnın mütal'cke şartla- lar, arcl.hıruıdaki rckııbet ve go
nndan daha uzağa gitmesini is- çimsizliği unut.arak fazla gay
temekte bulunduğu kanaaıti var- rotk~ do~tbnnı bıribıriylc ba-
dır. rışt:ırmıya kaı-a.r vedrler. 

Bern, 29 (A.A.) - İtalyana- Borazan T>!vfik son söz o -
jansı Radiurbe şöyle yazıyor: ral< mc.'yhaıredlerdcn blı:inc: 

Vişiden ge1en haberler Peten 

1 

- Ccplcrindc.n bir şey çıktığı 
hUkfımctinin BirlC§ik Devletle- yok a. seninki sana yaranaca
rm metalibatını §artsız kayıt- t;,'1m <iıyc benim dükılciim, bcnim
sız kabul ettıği hakkmda Va- ki bana yaranacağım diye se
şingtondan alınan haberleıi te- nin dükıkaru YarıJ,"ln yerine S&
yit etmektedir. Filhakika Dar- virdi. Herü"leri biran e\·vıcl ba
lan, Amerikalı.lann tekliflerini rıştıralım. Yoksa her ikimiz de 
zoraki kabul ve işgal altında bu- malıvoluca.ğız! dcdiı1.ırdi. 
lunmıy·.ın Fl"'a.nsa ile ŞinlUlf AJ- Tıpkı '.Pe.vfik merhumun fik
nkııyn l\ımerikan konsolo~laıı- ramndn olduğu gibi bomb'.ıyı y..ı 
run gönderilmesine müsa.ade et- İngiliz, yahut Alınan sallıyoı· 
miştir. Bu sureUe, bu topraklar ~m tı.. n ticede Giritlı ile Kıb-
Birlcşik Devletlerin kontrolü lı · 

1 
. . ns öliıyor. 

atına gnmış bulunuyor. Bu ------------
konsolosluklar hakikatte casus- • 
luk ~mer~eri olup V~in~n ' Cınrfe umumı" s~f lf· hnırumetı tarafından sıyaşı ve U 1 • 'Ol u 

askeri maksatlıu la kulla.nacak- 1 b 
1
. 

1 tu'Eern'deki siyasi mahfillerde, er J. yapı ıyor 
Roma ve Berliuin bu husust.:aki 
ıa.ksülanıolleri bilylik bir alika 
ile beklenmektedir. 

Vie.i, 29 (A.A.) - Ofl: 
N:ıtzırlar Meclisi dün sabal1 

.hln.reşal Petonin reisliğinde top
lruunıştı r. 

Mcclia buğday YC1%İ.ystinin dU
zcltilmesi için şiddotli tedbirk:ı· 
almıştır. 

RUSYA'DA 

fBa§ /ur(!.fı 1 foddc) 
m.ek için iktisadi ve insan ihti
yatlnı:ı bakımından umumi ~ 
furbcrlik yapmak mu.ksadi!e hü
kumete hudutsuz salahiyetler 
\"CT.Illektedir. Hükümet bu su
rotle, bütün harp silll.hlıu-ını, i
Hi.çb:rı, gemileri, tokmil ba."?K va
sıtalarını, elektrik santrallru:ı.nı, 
akar ~'akıtla.rı ve makinc~i 
müsadere etmo'.k veya el koy-

, •• , t.T'<11fı 1 ırn:ı aayf da) an sallihiyetine malik o ık-

kayıplar verdirilerek püskürtül- tır. Bu tedbir cfimlesinden oh
müşt.ür. Mef'kez kesim.inde kıta- rak hiikfitnet, fiyatları mura.ka
larınuz Uer-liyerek dlişmruıa ka.- be ederek işi ve senna;yelcrin 
yıplar v rdinnişlerdir. 800 Al- ullanılı ını kontrol ~ıtında b"-
:mruı öldürülmüştür. n.ı "' lundurabilecektir. 

Stokholm, 29 (A.A.) - Ha- ----------
v.as - Ofi: 

Rııslnr Murma.nsk bölg<'Sini 
tcroizliyerck !ngiliz malzemesi
niıı smy ·edildiği bu limanı tclıli
keden kurtrumııya çalışıyorlar. 

Leuingradın doğusundtı Gene
ral Fodikwıiski .şehri kurtar~ 
m.aX için yeni bir tcşcbbUs yaır 
mıştır ve 12 kilometre kadar 
ilcrlemiştir. 

Kalinin cephe.si son beş gün 
icıinde çok şiddetli sav F:}ara 
sahne 01.m.ll§t.ur. Rjev hlilfi. Al
ımanlardaclır . .Har.kof•tra d "d
detli savaşlar olmaktadır. Al
manlar hu cephede şi<ldetli kar
şı hücumlar ya:pınaktadır. 

AJn Teb'Uği 
Berlin, 29 (A.A.) - Alınaıı 

tebliği: 
.Donetz çevrt.""9inde Romen ve 

Alınan kıt.alan, bazı kesimlerde 
şiddetli d~man taa.rruzlarını 
pü.skü!'bnüşlerdir. Doğu ceph~ 
s.inlıı muhtelli kosimlerind9 düş
u an, bOQ ~ere taarruzlarına de
vam etıni§tir. 

afkasy 
(Baş tarafı 1 11u;w • J 

tinde aynı ?.amanda mua.z? .. aJ" 
bir Alınan t.aıuruzu imkfmı V.ı
nington resmi mahfıHerini ı 1 -
gul etmckteöır. 

Ru~lar, önce bir mi•yaı-lılt 
anlaşma hükümlerine gtfre, , n· 
adedileu blitün malzemen n 
martta veyn en geç nisanda t 
lım edilmiş olııca.ıJı vaadini al
mışlardır. 

Vaşingtona gelen Gon haber
lere göre, Almanya. taaırum 
girişmeden önce, müttefiklerin 
d n yardunlnrını 80 tiimcne 
ç~karınalarını istemiştir. Hitle -
rın vurmak için hangi nokttıyı 
tercih edeceği me!;clesinde ihti· 
maller ileri sürülebilirse de iyi 
maHimat alan bütün mahfiller. 
Bitlerin varını yoğunu bu taar
ruza bağladığında milttehittir
Jer. 

Eskiden olduğu gibi şimdi de 
Tüddcr:le aramızda anlaşmaz
lık yoktur. Türkleı:le kavga i
çin ortada sebep göremiyoruz. 
Türkler iyi l·omşu v.e eski dost
turlar. Ve bütün baskıya rağ
:nen böyle kalmak int.iyor'far. 
Mılletlerimizin akıllı davrana
rok entrikalara lcapılmamaları 
yeter. BunWl içind"r ki, Filibe 
par.ayınna Ttirkiyenin istiraki
n.i tanzim için gelen 'Dl.irk he
yetini sevinçle 6Clllmlıyoruz. 
Yine bunun içindir ki Anknra
daki Bulgar Ticaret Heyetine 
gösterilen samimi kabul, bizi 
90n derece memnun etmi§tir. 
Bt:lgaristan ve Türkiyeyi bir
lest.iren yru birdir ve dolam

sundaki O'ayretlerlmizi gevşe- 191mımt::ım?!:!::;;.;~~~raai.!ac::s:::::;ZL[:::;::::;::!!~~g:ıı.:::::• 
temeyiz. Fa.kat ayni zanıa.uda t'1 ' 
her şeyi 1942 mücadelesine at- e f aa i e 
mıya hazır bulunmalıyız. En 
bUyük darbe Rustara yönelecek 
olm.n.kla beraber, İngilizlerle A
merikalılar mukabil ağırlığı aza.. 
miye çıka.fmak fçln büşük teh
likeleri g0ze alabilirler ve Wm.a
lı~br. Hatta Fransaya ve Nor-baçsızdır.,, 

• veçe def'runlı çıkarma hn.ro'loot-
z er e leri yapılması bu yaz Rusya ve 
LJ Al.maD:yooan birinin yokedilm&-

Y!iJ) ar ~ aneseıesinde teraziyi bir t.'U'a-
Ber1in, 29 (.A.A.) - Bir İn - fa. ef;"ebileee1we, bu çı ınrnnlun 

mnn tiçnret gemileri 11 l da şeydir. En şiddetli hn.ro:kete ha
vnhim hnsarhra ~tılm•şl.1:- zır b .!ur.malt ir;bı gayretiedmizi 

Profesör Haos Von 
u ya 

giliz knıvazörii il~ bir ço' düş-l yn.pmak da zahmete d bir 

1 dır. arttırnınlzyız. c.:;::;:;::.:z;;;:;;:,:~~~L=:=::.:::;;:~::ii~~:::::::;:;::::ı;:~~~~ 



llUHI 

TAZA.Nı Jl.S. K•nrol 

- BUyükorlaya gi!nışeookler 
meydana! .. 

K:ı..zan dibine sekiz pehlivan 
dı:r.ıldi. Yörük Ali, Hüsmen, Ay· 
lıalı Alunet, Çopar.. Ve, dört 
tane de büyükortamn eski, köh
Jlell'Iİş ve maJfıın pehlivanlan. 
Bunlar da: Nemçeli Hüseyin, 
Filibeli Ha.san, Hezargnıtlı 
Ahmet, Totrakanlı Ha.ci ... 

Yörük Ali, kuıın dıöine ge
len pehlivanların en küçüğü ve, 
m hafifi idi. Fakat ııOOreti ve 
ınuva!flllrıyetleri okluğu için 
lıütün seyircilerin ve, pehlivan
lann dikkat nazannı çekiyordu. 
Yör ik Ali, babasının yanından 
aynlırken Çalık , ü.'tiiRte şu tem
bih&lta bulundu: 

Yöriik, dikkat et Çopara 1 .. 

lla ! Bu, Çingene iyile&miş ... 
h·hJ,vanlar, kazan dibine di

zilililer. Cazgır, kafasında, ki- I 
min kiminle tutuşacağını çiz. 
rnışlı. Eşler belli ;dı, Kuvvetli
lt-re birer zay1f verecl'kti. On
lar ortad.ın c;ıktıktan sonra lruv
vetlilt·r bogu!j&aklardı. \' e, ni· 
hayet büyükorta ba~ına kal•n 
)it g-Ürt.:'~·ekti. 

( 'azg:ır, )"örüğü; Tolrakanlı 

Hacıva e• tuttu. Hüsmeni de 
l..of~elı H.üseyine ven!i. Çoı.ı ı·ı 
l'iilıl:di Has~ııa, Ayanlı Alır::ıe
tli d", Htczar;;ratlı ile .- lendir· 
eli .• 

C:ızı;ırın eş tutu~ta mahareti 
vardı. Çünkü bütün pehlivan
ların dere<·elerinı bilirdi. \'e, eı;
l<r ancak böyle tutul ıbilirdi. 
(~a~gu·ın tuttu~u e~lrre hi~ Ain1-
><e itiraz l·tmedi. H.ıttii hakem 
he;·l ~i ı..ı1t. ~t...'"S c:ıkarmadı. İhti
yar Cazgır isini bılirdi. 

H;.,·ı, Yörük Aliyi ş"lrnc.n ta
nıma.ıdı. Fak:ıt onun nH:thini i
şıtnüşti. Hacı, yirmi di;rt, yirmi 
bt'ş yıu,larınua idı. Büyükorta
nın t.·.->ki em<"ktarı bulunuyordu. 
Büyükorlnya kadar yüksele bil
mış n. bıı ıf'f('t;~\'i bir türlü a
ııamamı el. İri ya-;., kalıplı bT 
pelılı\' ınJı. Güf.terı~ine bakan· 
!ar on ' ba~pdılivan dahi ııüc.lc
.ıı·bılırlerdi. Fakat kalplı. Öte
ki ~ ı-rl:aUJşlan <la her •• tn hPmcn 
Hacı gıtı;yrli. Löfçdi llüsey.n, 
li"iililıdi lla~aıı, Haznrgı·aUı 
Ahmet tc H •. •ıııın Hyarıııdaydı
lar. Onlar d büyükoı tanın tor· 
tuStı l>ulu,mycıdu. 

Herkes biliyordu ki; bıı, peh
lı\' nlar ne Yöı ii~ü \'C ııc de Ço
parı, Hiismcni, Aynalı Ahmedi 
y~nenlf•v·ı Jı. Yalnız pelıli\·an 
!lktı bı;.. . ~ı uvazenc güre~iydi 
bu ... o; lıilir kazaya gı>lırler.li. 
Belki .ıe güre~i uzatarak bcrabt>
re kalabilalcrıli. 

Hu"'· Yürüğü ufak t .. rek 
~i,rn ıstü. !kik' onu mevJan
ıl:uı çık,ır~bJiıim. clive rl.ı~ünü
..,, .. c.ıu. oır,ıa7.,,,. gürCşi rr.üd . 
fa'tya dölıerck b<•ral.M;re kadar 
ı:ütür<'<'ektı. Yörük Ali, Hc.cı 
filan t. mınıyorılıı. Hasmını ip 
ui bıı zebt-!':i ~ibi g-önnüştü. 
1'cJıp mı n· J•r b;Inııyordu. Fa
kat ne ulıcı .ı oL~ıın beş on da
k;~.a ha mını <i.l_ıU~<likten sonra 
ı.,rL! et::e .,, rt"t htı. _ tP~-e de\ .. vl
sun::: i:orüğiin .-.ı,-e.ıı hasm1nı 
rua ~,,,p elnH.:'kti. 

c• ...... riır. JlC!:liYönl:.:.rı h ,ll.a 
l.4nıttı.. 1'lenkıbeler1ni okJ{lu. 
Oa:wını yarılı lflha.~sa Yi:ıdi. 
J!"ü.n n·ıenkıbe:-ııııı okurkt>n söyle 
d<'<L . 

- Bun:ı. Yiınik Alı <!ı'>rler! Ok 
kada hafif ııına, t' \ ııı·n büyük
tur 

Je•iikten aonra sÖ:t.l(.>rine swı-
laıı • liıve etti: · 

H•cı, hasmının ufak ol -
dı.ığuna gilvf'nmP. ~~,'inme!. 

8akla kenduıı manewalann
ıl::n Ye ovunlanndan .. 

: "irU*Ü tanıyanlar bağın~ı • 
vur rJı. 

- Yaı;a Yörük'.. 
Görelım s•:ni Yörük!. 

Peşrevler oluyordu. Yörük, 
ıı güzel çırpınıyordu Helal -

'.a.~rn ... lardan sonra kapıştılaJ'. 
Hacı. oianc:-ı ağ"ırıı;;~ıe ve kuv. 
vPtılt• ı·ürr.~ -;.~n t·ru:E"Slne yük· 
.cnmı.s~i. Sım ıkı bağlamı~ du. 
njyor Arnd i htr.lda el dt-ti~-ti
riyord.ı. 

Y<irük Ali, hlk.n1ına karşı 
ılaıma ten; duru;onlu Bir iki 
U.)'Ull d.enemtsi \.,,, kap:$1Ilası 
tıı:du. )·üruk, derhal ., sraının 
l<fir b·r pt>hliv.ın o!Uu;unu sez
di. ~onra da yalnı.: !Ug ~tireş· 
çi olJu;.:unJ ca .!!lamı tı. 

Ha.r: , okri.ası1e, h.ı..\'\"t-tılt.· gü
r\:~-C:l ,-.,eLfı\·d111..i.ı. ~lu.;;.1r.h<.;1nda 
hi(· b;r iucc"ilk yı.,l.tu. ll0r p h-
1ıv.ının bildiği oyıinlatj hJ\"e 
hun•• .ne tatl>ık e..ıatlı. H.,.ını· 
uın h ,zu~ivctlt·rını. <luı·uş ve 
mı:. wrJa hallerini tetkik eder 
t.:ıJmndan değildı. Yani gelişi 
güıel bir güreşçi.. 1 

Yut rlk Ali, altı yedi dakika· I 
lık hır ~eşten .onra hasmı
IU:1 \ariığlnı terazinın gözüne 
kc.yarnk .tartmıştı. 

Hacı, Yörüğü lınfif bulduğu 
i<'in tlelidolu girmeler yapıyor
du. Bir defasında çapraza gir
di, olduj;u yerde Yörüğiı büke
rtk altına a.lm.ak iskdi. Yörük. 

TEFRlKA No : 60 Norueç'in 
bir kararı 

ikinci 
ceph e 

50 maruf şahsiyet Daily Herald 
tabiyetten gazetesi tenkit 

hıııımmın çenesine i:ki eliyle dar çıkarıldı ediyor 
ya.na.mk bir anda sannayı sök· 
tü. Bu. Yöıiiğün oyunlıannda:n Stokholm, 29 (A.A.) - Os • Londra, 29 (A.A.) - Polon-
birlsiydi. lodan resmen bildirildiğine gö - ya Başvekili generol Si!korsky-

Yöriiğün çeneye daya.tıp kol- re, elli kadar Norveçli maruf nin ''Vıaşingtonda iltinci bir 
lannı bir anda gererek çaprazı şahsiyet, Norveç tabüyetinden cephe ~a.k gereklidir,. mev. 
sökmesi onun güreşini gör.mi- i:skat edilmiştir. zuu etrafında bundan birkaç 
yenlere ilk fikri vermişti. Gü • Bunların. malları müsadere gün evvelki demecini hatırlatan 
zel bir kurtarıştı. olunmuştur. Aralarında. Lon- D:ı.ily Herald'm başrmılı:ale ya. 

Hacı, oyunlann inceliğinin dradaki Norveç hükfunetine zan tıöyle demektedir: 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevra lji, Kınklık ve B'/1ti1n Ağrılarınızı derhal keser 

icabında gCınde 3 kaşe alınabilir. 
farlı:ıııda değildi. Tekr&r hamle mensup birçok şahsiyetler bu- Mesele, "Geçen sonbaharda 
ederek Yörüğü çapram tı.ldı. lunmakt.adlr. Halen Londnıda. 'kuramadığımız ikinci cepheyi 

~ tci:~~~:~i;:it: ~ıE~~~:5"N~~ ~u2~ ıru~~· ~: f:--R_A_D_Y_O PROGRAMI 11 Devlet Demiryolları ilanları 
diye bir yanbııııla beraber kös- zın M. Sund, eski Norveç Baş- masma aıt dılek BirateJıden •••••••••••llİ-'-••••••••••••I 
tek attı. vekili M. Nygards,•old, eski hiçbir maliımatı olmıyan fa.kat, - 30 MART 1942 . . 

Hacı, kösteği yeyince Yörü- Hariciye Nazırı M. Koht, eski politika baluının<lan heyecan Muhammen bedeli(3000) lırn .o~ bir odet elektrikli •cyyar Kaynak 
ğün önüne dizleyerek düştü. St.orting reisi M. Hanbro ve içinde bulunan millet tarafın- 7.30 Pı·ogram. 19.30 Ajan; ha· Makinesi (9.4.1942) Peroembe gunu s;ıat (15,30) on beş buçuk!• 11;,,dar-
K.a.Qm.ağa teves..qill etti. Likin tuğ amiral Dif"..ssen, bunlar B.. dan ileri sürülmüştü. Son haf_ 7.33 l\'Iü~ik. bcrleri. ps~ada Gar b1nas, dahıhndekJ konıııııy(·n tarafından kapalı zaı-! u:-ulile c;,a-
Yörük, h:uımının kesbet kas- rasındadır. talar ?Jarfında aynı dilek mütte- 7.45 Ajans ha- 19.45 Serbest. tın alınacaktır. 
nat,~ndan yapışmıştı. Çekerek fiklerimiz tarafınd::ın Yani Lit _ berleri. 19.50 Türküler. Bu i~ girn1ek istiyenlcdn (22~) lirJ:lık muvoı.kkat teı:n.nat kaııuıılın 
olduğu yere oturttu. vinof, 1iaisky, General Skora. 8.00 l\.1üzik. 20.15 Radyo gaze- t•lYin t>tlii:i \eSikatırla tekliUcı·irU n1uhtcvi Z.;rflurını ayni glln ~:.at (14.30) 

Yörügün bu hareketi biııler- Ruzveltin Yugoslav ky'den geldı. İngiliz hükiımeti 8.15 Evin >>ati. tesi. on d<irı ot.uza kadar Komi>yon Rc .sliilne verınel.ri lazımdır. 
ce seyircıyi helecana dü~ürdü. 1 Kralına telgrafı bu dileklere lakayt kalmamalı- 12.30 Program. 20.45 !lir halk tür Bu >şe ait şartnameler komi>yonr"n param olarak daiıtılmukı"dır. 
Onu t..uumayıp gıyaben methini dır. İngiliz sözcüleri 1943 yılı- 12.33 Şarkılar. kıisü öğre- (3öH) 
işi.tenler b&.ğırm-Jğa b:l.'}ladılar: Va..,ington, 29 (A.A.) - Reis nın muharebenin "dönüm yılı,. 12.45 Ajans h•· niyoruz. 

- Aferin Yörük!. Ruzvelt, iktidar me•·kiine geç- olacağını söylerken Rus sözcü . borleri. ,ıı.ou Cöiıretmen 
- Pehlivanmı~sın be? mesinin ylldönümü miinasebeti- !eri 1942 yılının "kanır yllı., 13.00 Türküler. saati) 
Çalık, dostu Cazgınn ka- le YugoslaYya Kralı Pier'e şu olduğunu söylemekt.e<lirler. 18.00 Program. 21.15 Türküler. 

zan ılibmc.leki yerine gelerek teli ~eknıstr: Gazele ya2an şöyle bitir- 18.03 Dans orke.- 21.45 Senfoni or· 
oturmuştu. Cazgırla kuf.a ka- "Amerka milleti benimle bir- mcktedir: traeı . kestraS1. 
fayaytlı. Hacının uğradığı akı· likte Yugoslav milletiııi selam- "BirleştiriJmiH strateji,. sade- 18.45 Ziraat ıok- 22.30 Ajans ha-
bf>te güleı·ek: lumaktadır. Yııgoı;lav milletinin ce muJ1teris bir cümle olmadı· 'imi. berleri. 

- Çalık.. Şu kalp herife yaptıgı kahramanca mücadele ğını göstermek için acaba ne 18.ö5 Fa&ıl hoye- 22.45 Program. 
bak'. ile tekrar hürriyetini elde ede- gibi terakkiler elde edildiğini ti. 

- H.ıkikaten kalp.. Artık ceğine eminiz... sormak malnıl müdür•,. -- -
ceki:>ller meye.landan.. -'=-"":....::===-------.:_===c..::==:..::=~...:..!:'--- Yunan istana buğday 

gidiyor 

!\.1"uhamn1r11 bedeli 4~4:t:t:l1 (1-\ırk üı· bin dürl yüz otuı i.ic: lir; tl\uı 

bir kuru-tı) lira ol.ın 600() ton f...ınyit ı.-i"ırniiı·u 1.i/4/1942 çnr~~mba ~:üı.u 

!.l•-.<-ot 15 te k<.ıpalı ı.arr us ulü ile ."'ı.nk;ırJ,r1;.ı ld;ıı·t· binarıındiıl; l11planan ~tt"~ -

j(-~ 9 uncu Koılli.<ı"yont·a c-;,1ın :dııuu'.ıl;tıı·. 

Bu işe girn1~k iı;;tJyt>ıılt rın 3257,50 (i.ı<; b; ı ı.Ki yüz elli yedi lira eli '. 
kuruş) hıalık tııu,akkat tc111inat ile 11,ırıtınun t;;yin ettii;i \"eSik.~1a:·ı \l 
tek .tlerini --.ynı ı::ün ~«at 14 de k~ıdi'r ;.dı gt-<.:rn K01nisyoıı Reisli~ınc \t·ı

IY•eleri liız.ınıdır 

SHrtnan1C"ler (2) lir ... 11 ıü:,,l,·lı·:rlt- !\nko.tra'dcı Me·k<"Z 

l-Jnydıırp;1~ :\d;ı 11.ıycturp;ı~:ı ,·r1..ıı~iıı<lc11 temin olunur. 
\'CZn~ind< ıı . 

(3957) 

Ne yapsırılar!. Par= top- D •• k •• ı• \ıl ' 1 
luyorlar.. Sonra iyi güreşçiler un u ıg maç arı 
olmaı.'<.'l büyükortayı da. kurta Lizbon, 29 (A.A.) Yuna- ı ,ı ___ _ 

nistana tahsis edilen 8400 toni- 1 ' rıp ödül alıyorlar .. 
_ Çabuk y<>necek galiba! (Baş tarafı 1 i>ıdde) kınunı muhakkak btr sayıdan 
- . &ili olmaz .. Baz:ın bu he- M R<·ları 11 ta f/IWil ı uz:.ı klaşlırdı . 

rifler domuz gibi dayanırlar .. 1 Şeref Stadı: Enverin ileri doğru savurdu-
F' .kat Yöriik iGin değil, bu... R·~~kta.~ · 11, Sii/eynı.aııiye. O ğu lop, Vefa kales.ni karıştır. 
Yörük. onu aldatır. Beşikta~ stadında ilk karsı· dı. Gtindlizlin pasından istifade 

_ ÖH·kiler de kalp.. la>;mayı Breikta~la Süleymani - eden Cemil, Galatasarayı 2 . o 
- Bunlann dördü de böyle-ı ye yaptı. galip vaziyete getirdi. 

dir. Asıl onları meydana sal ı - Takımlar: Zamanla o.arı kırmızı takımın 

latoluk buğday yüklü bir Yu-
nan \'apuru Cuma güı1ü Birleşik 
Amerikadan Liıobona gelmiştir. 
Bu buğday bir İs\'e<; vapuruna 
nakledil('(;ek ve yakında Yuna· 
nistana gidecektir. Buğday ha
mulesi beynl'lmilel KızılhaG na
mınadır. 

Bayanlarımı z ın gizl i tuvaletlerinde kul lanacağı 

gayet s ıh hi , ufak, yum uşak adet bezleridir 

Her y e rde Femi' ve .Bağlarını arayınız 
\'(·rip g u e~tirmcli. Sabaha ka- Be.-iktas: Mehmet Ali; Fey. hızını arttırdığı, Vefa kalesini 
da,. boğuşurlar. Birbirlerini ye- zi, Yani; Rifat, Hüseyin, Naci: sıkı bir çember içine aldığı gö
nl'nıezlc-r. Öküz gibi herifler İbrnhim. Hakkı, Saim, Şeref, rülüyordu, 

Yeni Erzincan gazetesi !==================== 
'"'''';eliı.m. J..:.·ref. Yeşil beyaz kak.Je beliren 

ı >;üleymanive her zamanki tel,likeler, Vefa müdafaasının 
Erzincan, 29 (A .A.) - Dün-ı 

denberi "Yeni Erzincan ,, adı ile lstanbul Nafia Miidiirlüğünden 
- • As.! güreşler bunlardan ' kaclroı;unu muhafaza ediyordu. <>n<'rjik oyunile bertaraf edil- bir gazete 4;ıkmaya ba~lamıştır. , 9 2 ~.4. 4 Pt•J"~l'ınbc günu ~oat 15 it.• ı~ \.Clrıbulda Natia l\.'lüdtirhı~u f"k~ 

I;lınra.E.. Oynnun ba.slamasile Süley- meğe çalı~ıtırken Gazanfer sol· 
.,·et... Ben, Çoparı iyi 1 . kal . k • 

gördüm bu 8efer... nuıııye esme yü !enen Be- d•n sürüp götürdilğti topa mü-
Tour&'da suikasd '...ıl:ınf' komı~yonu odasında (ti.}5.!14) lır,t k~it bedelli Veto li!WSi t.on~ ,,). 

•• 1;1 1 ~ ek~ıltme:)"e konulınu!';'tur 

- Çim:ene gelişmiş.. Yay ~ikta~lılar, ezici bir hakimiyet kemmel b ir şilt kondnr arak sa-
gibi köpoitlu Çingene .. Bak na- l~s!sine muvaffak olu\•erdiler. rı kırmızı gollerini ilçe çı kard1. 

T ours, 20 (A .A.. ) M . Mar~ Mtıknvele, <'k:-i}tn:ıe, Day111dırh~. ı ~ ıı.-ri Geı~eı hususi \"e fı:onni ~«rtrı. -
cel Deat dün akşa.m Tours'da ı · · k ·r h • ını· crı, proJc e15ı iil;ır;ı~ıylc buna n·ıltt-ferrJ diger f'\Tak doiire;ı.n<lt.• 1<:4.• -

sıl giire,,iyor·~. Çabuk yenecek Bırinci deYre 5 - O Besikta- Bu ..ayı, yeııil beyaz takımı 
h şın lehine bitti. adeta gev~etti. 

b ir konferans \"erdiği ~ırada su- ıul~·ekür. 
ikasde maruz kalmı~tır. Dinle- l\.1uvakkat ternınat (17) liJ"a (61) kuru~tur. 

asmını... Ik. . d d h ıncı evre e ızını arttı- Bundan istifade eden Galata- yicilerden biri konfcranscıya lstcklılerin f'-n az b ir te;ıhhütte (:.iOfl) Iir;:ılık bu işe bt-n7.er , .Y;ıptı· 

- Aynalı Ahmedi yabana 
atma.. Göı üyor mu8Un nasıl 

gür.,,.iyor?. Göz açtırmıyor ap- ı 
tala ... 

- Hü>1n1en de öyll• .. 
- Yalnız HüRmen olsa iyi.. 

Her halde çetin güreş ya
pacaklar .. Büyükortayı kurtar
mak kolay olmıyacak .. 

Yürük, hruımını altına alır 
almaz sarmıya girmek istedi. 
~·aknt Hacı, sarmayı vermiyor, 
kaprnıyordu. Her halde Hacı
nın kulağın-ı fısıldannuş bir şey 
,·ardı. Pehlivanlar, kulaktan 
kul~a birbirlerinin ne yolda 
giin·ı;tlklerini, ne gibi hileleri 1 
o~dnğunu konuşurlar. Bu sebep
ı .. Hacı rla Yörük Ali hakkın. 
<h maliımat almıı;a benziyor
(Li. Hotı kapanıyor, büzülüyor. 
b:r türlii hasmına sarm1 gir
mek mii. aadesini vermiyordu. ı 

Yörük Ali, Hacıyı açmağa 
<;Jlıstı. fak~i sallı olduğu için 1 
mu,-affnk olamadı. Nihayet o· 
na ba.ııka türlü bir tabiye kul
lanmağa karar verdi. Ayak gü
re•ile yor3caktı. Hasmıııa bir 
fırsat venp altından kald1rdı. 

Glircş ayaj;a intikal ettiği za
maıı Yörük Ali. ç ırpınarak üst 
liste niıriı atmağa başladı: 

- Hayrl::ı be!. 
Hayda Hacı be!. 

Yörük Ali, bu nara.Jarile hü.' 
cuma gt·~eeeğini ima ediyordu. 
Nitekim hücuma başladı. Fakat 
hep sol taraftan ve hasmına 
ııolak gelen tarahndan giirese 
giriyordu. Hacı, güreşi kaybet
meğe oosladı. Bir türlü h9.Rmı·, 
na güre uyduramıyordu. Has- 1 

mını sağa getirmek üzere ça
lışuğı halde muvaffak olamı
yordu. Yöriik Ali, basınının SO· 
!tına giriyordu. Bu, sa va~ tam 
yanm saat durmadan devam et
tı. Yörük. bir makine gibi i~le
di. Hasmını üzdükçe üzdli. Yor
dukça yıı:du. Hacı, müdafaala
rın: ~.ıçliikle ve ters i<uvvet ı 
"a rfi le yapa yapa hem sınirle· 
r hnzul iu, Ye hem de netes i -
tibari.le yorgunluğa dü.şıü. 

Ç lık n Cazgır giilüyorJar 
ve konuşuyorlard1: 

- l.'sta ! Herifi dizgiı;e al
dı. Nasıl yürüyor giirüyor mu
sun? 

- Çalık, bu, senin oğlan 
vallah büyük bir pehlivan olar 
cak.. Dikkat ettin mi hiç? He
rif alttan sarmayı kapatınca 
güre; tabiyesini değiştirdi. Ha
cıyı ayaktan, ters güreşle yor
mağa başladı. Sinirlerini de 
bozdu. Oldurduktan sonra da
lma binecek ... 

(Arka•ı var) 

•-c,ı. siyah beyazlılar takım gol saray oyunda ezici bir üstünllik 
adPdını 11 e çıkararak hafta- ten,inine muvaffak oldu. 
n•ıı gol rekorunu kırdı. Gündüzle Cemil ıı.nı.sında me-
F. Btıhçe . 6, Beı1oğlıN!p<rr - 1 

1 

kik dokuyan top, döıdüncü de -
Şeref stadının ikıncı maçı, fa Vefa kalesine girdi. 

yanar bir fi~ek ftrlatmIŞ Ve eJ. ~ırıa dair idarelerindt-n tilmı!' o1dUKU \t-~ikalara h,t:11aden 1::.tanbul \'ı) -

bise1erinden bir kısmının ynn· yt·ıinc· nıüracn:ıtla ek!'ııtmt- t.ar~hirıdt:rı t.<ılil gılrıleri harjç (3) gün c•\ 

mas.ına sebep 0Jmu4tur. Fi~enk aJınınış f'"hhy~t Yt- ~2 yılına ;l:t Tit:an.· t ooa .. ı \'f'sikal:.ıriyle gehn<"lerı. 
söndilrülebihniştir. Birçok tev- C36o.ı) 

kifat yapılmı~tır. ====--=====----:======---:===-::_:-,_=-=-=--=--=-
~'Pnerbahçe ile Beyoğluııpor a • Bu sayıdan sonra yeııil be· 
r.ı"'.nda yapıldı. yaz müdafaası birbirini takip 

~ enerbnhçe şu kadroyu mu -1 eckn Galata.saray hücumlannı bularak itirazda bulunmadılar. 
lıol~za l'dıyordu: .1 t.ıısiı·siz bı.rakmağa uğraşırken, Maç. yarıd:ı. kald1. Galatasaray 

Nun; Muammer, Orhan.; Alı oyun tarzını biraz sı-rtle.şt irdi . lıiikmen galip ilan edildi . 
Rı:ı.a, .Zeynel, .Aydın:. K. Fi~ret, I Hakem Şazi Te20l:an yerinde Fenerb:ı.hçe stadında: 
İbrahım, Mehb. Nacı, Lebıp. müdahalelerle mar:ı normal sey Altıntıığ • 7, Taksim - 1 
. Oyunun bırıncı denesı her 

1 

rice sokmakta gecikmedi. Fa . Fenerbahçe stadında ilk kar-
ıl<i tıı:kımın. karşılıkh akınlari: kat bu arada topla beraber ye- §!lrııma Altın tuğ ile Taksim a
l~ ınutevazın bır şekı!de. ge<;t~. şil beyaz kaleye yollanan Ce. ra•ında yapıldı. Birinci devreyi 1 

f rııcrbahc·e aucak 31 ıncı dakı- ınilt kasti bir tekme savuran 1 - O galip bitiren Altın tuğ, i- 1 
katla Beyoğluspor bekinin fal · Enver. Galataearay santrforu . kinci devrede bire karşı altı I 
S<.l~ b;r vuru•la topu kendi ka- mı sakatladı. ı.ııyı daha yaparak maçı 7 - 1 
lesonl' . sokmasınd,an 1 - O ga- Hakem. Enveri oyundan çı- kazandı. 
lıp vazı_y .. te gelebıldi, kardı. Kısa b'ır ın· kıtad·~ son - B k 0 

/ t S O ~ ey ·oz • "• s . por • 
~~yogiugpo~, 44 üncü daki- ra maça tekrar ba.şlandı. Bir F'cnerbahçe stadının son ma- ı 

kaaa k_azandıgı penaltıdan be · frikik kazanan Galatasaray be- ~ın· Beykozla İsta.nbulspor yap 
rabcrl.ıgı temıne muvaffak ol- ~inci golüne de kvııştu. Top san tı. Her iki takım da sahaya en 
du. Bırıncı devre 1 · 1 beraber- traya gelirken, Vefa idarecile - kuvvetli kadı-o!arile çıktılar. 
lıklc. bc~tı. . . . rinden biri oyuna müdahale e- Bu maçı İslanbulsporu11 ka. 

lkıncı denede sarı lı•cıvertlı derek takımını 44 üncü daki- zwınıası bekleniyordu. Fakat, 
takımın hı~nı arttırdığı . görü -

1 
kada sa.hadan çekti. kuvvetli nkipleri karşısında 

luyordu. Ah Rızanın ılerı pa.sı- Enverin hareketi oyundan çok düzgün ve enerjik bir o
nı kapan Fikret ikinci sayıyı cıkartılmasını icap ettirecek yun çıkaran Beykozlular her i
h~men bıraz ı;o~ra .. da 1.f~lıh fer kadar kasti ve tehlikeliydi. Ve- f.eıTede de birer sayı yaparak 
dı gayreW~ u~uncu_ golfı yapı· 1 faJ!lar hakem kararını yerinde oytınu 2 . O kazandılar, 
\'Crdı. Bırbırını takıp ec.len sa· ====-=-=-:.:====================~=====
n:ar. Fener takımını bii"bütün l•lf•••••••••••a•••••••••••••lllil!!I 
ht7Jandırdı. 

~ii~:;ı~ ~~~9;:"::nve ~~~~~~:ı Devlet Denizyolları i. U. M. ilanları 
yu!lun bitmesine iki dakika ka
la da Fikret frikikten altıncı 
Fenf'ı sayısını yaptı. Ma~ 6 - 1 
... ,., larivert takımın lehine bit
ti. 

G. &truy - 5. Vef<ı . O 
Şeref stadının son ve hafta • 1 

nın en mühim maçı Galatasa • 
rayla Vefa arasında yapıld1. 

Takanlar: 
Galatasaray: Osman; Faruk, 

Salim; :ııustafa, Enver, Ke
mal; Hikmet., Arif, Cemil, Gfuı. 
dfa. Gazanfer, 

Vefa: Muvahhit; Enver, Va· 
hit; Cihat, Liıtfi, Süleyman: 1 
Muhteşem, Fikret, Gazi, HtiS(>· 
yin, Mustafa. 1 

Hakem: Şazi Tezcandı. 
Oyuna \' efa başladı. tık ye -

şil beyaz akını Galatasaray de
fMsında kolaylıkla kırıld1. 
Soldan Gazanferin sürükleyip 
göt üı·düğü topla hücuma geçen 
sarı kırmızılılar Vefa kale;;in. 
de tehlikeli oluverdiler. 

Cemilin sağa doğru savurdu
ğu topu kapan Hikmet, sıkı bir 
şütle 4 üncü dakikada takımı
nın ilk golünü yaptı. 

Derin pasla.rla Galatasaray 
kaleRine yollanan Vefalılar, mü 
kemmel bir gol pozisyonuna. gir 
diler. Mustafa yakın mesafe
den gels:.Cilzel bir \'Uru.şla ta· 

30-3-942 .-:5 - 4-942 tarihine hadar 
muhtelif hatlara kalkacak vapurların 

isimleri ve halhış gün ve saatleri 
ve ka/hacakları rıhtımlar 

Kar-ad eni z H•ttı .- Paı.arte~i po:st.1.JL yapılmıyac-aktu·. Perşeınbe 17 de 
WE Galata rıhtımından. 

Bartı n H attı - Cumartesj 18.00 de> Tırhan Sirkeci rıhtlınınd.ııı 
Bu pos:ta tneboluya k;:ıdar gidecektir. 

lzmlt H ıttı t(arı ahire kadar post:ı yapılmıyacaktır. 

Mudanya H~t1:ı - Paulrlesi, Çarşamba \"e Cuma 9.50 de Marak;.ıı., 
cumartesi 14.00 de Trak, PazBr 9.50 de 1'1iırf4k:.ız 
Galata rıhtımından 

B a"n dırma Hattı - Paı.arl.esi, Çar~mba ve Cunla 8.00 de Trak Gala
ta rıhtımından, ayrıca cumartesi 20.00 de Bartın 
Tophane rıhtımından. 

K ırablga H~ttı - Salı 19.00 da Bartın, Cun1a 19.00 da Antalya Top-

1 mroı: Hattı 
Ayvalık Hattı 

hane rıhtınundan , 

- Sotlı 9.00 da Antalya Tophane rıhtımından. 
- Carı;amba 12.00 de Bursa, Cuınartesi 12.00 de Ke-

nuıl Sirkeci nhtıınından. 
lzmlr 1. inci Poata - Pazar 13.00 de lzmir Getlata rıhtınnnrlan. Bu µo . .;~ 

ta gidiş ve dönüşte Gelibolu ve Çannkk-11<'Ve u~
rayacaktır. 

NOT : Vapur ıeferferl hakkında her türUl rn a!O mat aıa~ıda t~lefon 

- numaraları yazılı acentererlmlzdNı öörenflebll lr, 

Galata Baı Acenteliöi: Galata Rıhtımı Li11ian.1ar Umum 

.. Şube 
" 

&irkesl 11 .. 
Mucltirluğil l>'nası oıt rda. (423f.2) 

ı C.alata Rıb\ıı1't Mıntakn Liman 
.Reisliği binııaı altında. 
lilrl.ecl, Yolaı Salanu. 

40133 
22740 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf 
hesapları 1942 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞI DE L • n 

2 Şubat, 4 MııJ>ıs, 8 Aluat<ıo, 2 lJdA. 
clletrln tarihlerinde yapılır. 

S ıtma mücadelesi 
İzmir, (Yeni Sa.balı) - Bü

tün kaza, nahiye ve köylerde 
sıtma mi.ieadelesine ehc:ımmiyet 
verilmesi için vilayetten kay
makamlıklara bir tmııim gönde· 
rumiştir. 

1942 İKRAMiYELERİ 
l adet 2000 Llralılt = 2000.- Lı.ııı 

a • 1000 • = aooo.- , 
2 • 750 > = 1500.- • 
3 , llOO > = 1500~ > 

10 • 150 > = 26oo.- , 
40 > 100 , = 4000.- • 
50 > 00 • =3600.- > 

200 • 15 , = llOOO.- • 
200 , 10 • =2000.- , 

DOKTOR 
HAFIZ CEM•A-L .. 

Lokman Hekim 
D&lıiliye Milt«+•ft'•• 

Divanyebı 

.. hlbt A. Cemı leddln Sanıço(jlu , •t MUdOrU: M, h m! Kıroyel 
~ldılh yer: fH. Bekir Gür90,YS.r ve A. CemaJtiddin SaracoOlu matlıı a aıı l 


