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Kahramanlık 
misalleri 

Milıvercilerin Malta üzerin
de mühim tahribat yapnuş ol
ıuatan icap eder. Falmt l'tlal
tada beton sığınak1ardan, ~ 
lik ka.1olenlen daha dayanık
lı bir miidafna ile karşılaş
tıktan içindir ki, Alm.ı:ın fay
)'Ureleri maksatlarına nail o
lanuyor, hu mfülafaa. İngili:ı 
aı,1mrlerinin sinirleri \c ira
deleridir. 

L _j 

Yazan: Hl!5eyin &ahid YALÇIN 

U ZAK Doğuda ve Akde -
nizde cereyan etmekte 
olan muharebelerde iki 

kahrn.marJık örneğine tesadüf 
ediyoruz ki bunlar hak'kında 
duyduğumuz takdır ve hayran
lık hislerini bil) ilk bir memnu
niyetle ifade etmekten kendimi
zi alamıyoruz. 

Filıpiulerin Luson adasında, 
Bataan cihetler .nde bir avuç 
Amerikan askeri kendisinden 
on ınislı fazla bir düşman kuv
vetine karşı son kurşununu :a -
tıncaya ve açlıktan dermanı:;ız 
düşiinceye kadar dayanmak 
Uiahramanhğını gösterdi. Şimdi
ki muharebelerde, hava kuv
vetlerinin yardımından ma.h
nım kdlan kara kuvvetleri jçin 
hava ve kara kuvveti itibarile 
üstün düsman k.ırşısın<ln biraz 
sürekli bir d yatmanın imkan
sız olduğu sa.bit bir hakikattir. 
Bundan dolayıdır ki Amerikan 
kuvvetlerinin Bntann'da üç ay
cbn fazla bir müdd t muazzam 
Japon ordusuna karşı koyması
nı büyük bir .harika t.el:i.kki e -
d riz. Asker olarak doğan ve 
kanında. oengaYl"r cetlerinin mi
rasını taşıyan Türklcrı hayr.an 
bırakacak askeri mczıyctler ve 
muvaffakıyetler biraz nadirdir. 
Böyle olmakla beraber, Ameri
k.a.rı a.skerlerinil'l';' sonu büyük 
bir acıyla çıkmasına rağmen 
vazifelerini hakkde yaptıktan -
nı görmekten mütevellit hür
met ve takdirlerimiz hudutsuz
dur. Japon bombardıman ve pi
ke tayyareleri bütün Amerikan 
mevzilerini ateş yağmuruna tu
tarak istihkfı.mlan ve bld'ıc 
havuzları parçalarken Am rik:ı.n 
askerleri manevi kuvvetlerini, 
cesaretlerini ve taarruz kabili
yetlerini kaybetmediler . .Bu ha
reketin büyükliı!,'ünü teşkil e
den vasıflardan hın de hiçbir 
muvaffakıyet ümidi olmaksızın 
icra edilmesıydı. Bataan yarım 
adasında dövüşen Amerıkan as
ltcrlcri her gün tükenen gıdala
rı, her gün eksilen cephaneleri 
ve artık mahrum lkaldıkla:ı:ı ha
va kuvvetlerinin yokluğıl' ile 
düşmana galebe çalamıyacak
Jarına emindılcr. ı.~akat rahat, 
yüksek ve mes'ut bir hayata a
lışmış bu gençler, Amerikan 
rıcrei ve namusunu müdafaa i
çin kendilerini feda etmek bir j 
Yatan vazifesi teşkıl ettiğini bil
dıler ve sadece bu vaziııe uğu - ı 
runda öldüler. Maddi menfaat -
lerini, miskin ve idealsiz ha
yatlarına o Kadar diişkün §U çü- I 
ı iimüş dünya içinde böyle kah
ı-aman ruhlu ve kahraman ha -
reketli insanların bulunduğunu 
gormSk :hayata daha emniyetle 
bakmak hususund::ı insana ce -
saret veriyor. Böyle kahraman
lar yetıştiren bir millet istik -
halinden ve zaferinden emin o -
lalıilir. 

Malta adasının müd:afiler:ini 
de aynı hayranlık hışlerile ya
detmek icap eyler. 90 mil mu -
rabbaı sa.hası olan bu küçük 
adaya Alman tayyareleri ce
hennemden fırlamış dalgalar 
gibi, geceli gündüzlü, durup 
dinlenmeden hücum ediyorlar. 
Alman kumandanlığının bu a
daya tahsis ettiği tayy.arelerini 
üç kısma ayırarak birbiri ar-
dınca savaşa sevkettiği ''e a
<h müdafilerine göz açtırmak 
istemediği anlaşılıyor. Malta a
dasına şimdi yapılmakta olan 
hava hücumlarının şiddeti ve 
genişliği hakkında bir fikir e
dinmek için, 1940 eylülünde 
Londraya yapılan büyük taar -
ruzd:ın hiç geri kalmadığını, 
belki de onun üstünde olduğunu 
Eöylemek kafidir. 

İngiltere "üzerine yapılan hü
cum bir defasında 200 ıtayy.are
nin kaybedilmesi neticesinde 
derhal yavaşlamış ve kesilmiş -
ti. Halbuki küçük Malta adasın
da tayyare meydanları pek 
nıahcluttur. Bunlar da mütema
di bombardımanlarp. maruz bu
lundukları için tamirlerinin ne 
kadar z-0rlaştığı tkolnyca tahmin 

GONLOK SiYASi H ALK GAZETESi 

Crlpps' in 
sözler i 

" Hint kongresi lngil
tere hükumetinin 
tekliflerini ue milli 
hükumete girmeği 

kabul etmedi ,, 

Münakalit Vekili 
------------~--.. -----------------~ 

Amiral Fahri Engin, k ömür nalıligat 
işleri üzerinde beyanatta bulundu 

"Demiryotu memurlarma kilometre başına 
tazminat ve ayrıca elbise, kaput ve 

ayakkabı verilecetir ,, 

Denizlerde 
yeni tabiye 

Basın, Bengal 
harekatından sonra 

bir sit ratej i değişikliği 
yapı lması IOzumunu 

ileri sürüyor 

S. Crip ps, bugün Ankara, 11 (Yeni Sabah) -
Hindist a n d a n Münakalat Vekili Emekli Ami

ral Fahri I~ng;n kömür vesair 
ayrılıyor nakliyat işleri hakkında beya-

ıardan Zonguldakla Kilimli 0 _ Amerikalılar bir 
ca.kları demiryolu ile dahile ya- Japon kruvazörü
pılan nakli ya ta tahsis edilmiş-
tir. Bu sebeple, gemilerimiz Zan nÜ batırdılar 

Yeni Delhi, 11 (A.A.) _ Sir natta bulunarak demiştir ki: 
Staford Krips, bu sabahki mat- - Ağır ve sürekli bir kıştan 
buat toplantısında bilhassa şun çıkıyoruz. Kömür nakli işleri
lnn söylemiştir: miz lıel'kesi alakalandırıyor. Bu 

guldaktan tahmilat yapamamak 
tadır. Gemilerimizin tahmilat 
yaptıkkları ağızlar Kozlu, Çam
lı, !nağzı ve Kandillidir. Ve 
bunların hepsi denizlere açıktır. 
Kozlu - Zonguldak hattı inşaatı 
ikmal edilince J\:07Ju istihsaJa
tının bir kısmını Zong-uldaktan 
gemilere vermek mümkün ola-

1 

caktır. 

"Hint kongresi İngiltere hü _ mevzu üzerinde türlü türlü mü
kiımetinin tekliflerini kabul et- talca ve fikirler ileı i sürülmek
miye ve teklif edilen milli hü _ tedir. Bu b:.iyi.ık davaıun müna
kumete girmeğe ha.zır olmadı _ kaşası dolayısiyle Havı.anın 
ğını bildirmiştir. Hınt kongre _ coğrafi vaziyeti ve gemilerimi
sinin bu cevabı ve :aldığım di _ zin yaptılciarı işler lı:ı.kkında 
ğer cevaplar üzerine İngiltere malümat vcrmeği faydalı bul
kralivet hüklımctine projesıni maktayım. 

Zonguldakta kömür tahmil i
şi, hususi tertibat sayesinde 
günde 4200 tondur. Bımıdan 
bt>ş ayrlanberi gemilere yalnız 
kok verilmekte ve deni~ müste
şarlığı namına gelen gemiler de 

1 

bir miktar kömür alabllmekte
dir. 

geri almasını maalesef bildir- Maliim olduğu üzere kömür 
mdk zorunda ·kaldım. ocaklanmız, Ereğli ile Amasra 

Vaziyet belki de aynı olmak- arasındaki geniş bir saha üzc
la beraber, buraya gelişimden rinde dağılmıştır. Mühim oc.ak
evvelki hale dönmüş bulunuyo - !arın bulundukları yerler garp
ruz. Görüş aynlıklarına rağmen ten şarka doğru ve sırasile Çam
Hindistan kendisini tamamile h, Kandilli, Alaağ?..ı, Kozlu, Zon
topraklannın müdafaasına, ka - guldak, lnağzı ve Kilimdir. Bun 
d~nların ve çocukların, dostları 1 

Binaenaleyh deniz yolu ile 
(Sonu Sa. 4 Sü. 1) <le 

ve komşuları olan Çinlilerin ma- B 1 d • 
ruz knldığı isimsiz folaketlere e e 1 y 
karşı muhafazasına hasretme- ler va ridatı 
lidir.,. -------- ----- ---

* Bomb:ıy, 11 (A.A.l - Müslü-
man Birliği, Sir Staford Kripse 

(So11u Srı. S Sil. 3 le) 

Bulgar 
Kabin si 

Dün istifa etti 
Kab ineyi yine M. 

Filof teşkil etti 
Sofya, 11 (A.A.) - D. N. B.: 
Bn.şvekil Filof, bugün kr.ala 

kabinenin istif asını takdim et -
miştir. Kral bu istifayı kabul e
"Cierek Filofu yeni kabineyi kur
mağa memur -etmiştir. 

i Sonu Sa . 3, Su 5 del 

A n\<arada 
bir ihtikir 

Ankara, 11 (Yeni Sabah) 
Bugün (dün) AJU.·ı.rada yeni te
şekktil eden Mılh l{orunma Mah 
kemesi, ilk da\'asını riıy~te baş
lamıştır:-. Suç ihtıkiı.rdır. Suçlu 
Burla Biraderler otomobil Ano
nim Şirketidir. Müt.'Ssesc mü
dürü Naovu ve satış memuru 
tevkif t.><.iilmjşlerdir. 

Faaliyete geçen yeni mahke
menin hakimi Hali:; Sungur ve 
müddeiumumisi Talat Oltaydır. 

Bü yük Millet Me cli•ine verilen yeni 
Layihanın esaslaı ını bildiriyoruz: 

Layihaya göre, otel, t elefon ve nakil vasıtalannn. ait bilet 
tarifeleri ücr etlerine bir m iktar zam yapılabıl ·cek 

Ankara, (Hususi Muhabir i- , 
mizden) - Belediye ihtiyaçla
rının karşılanması için Dahili-ı 
ye V ekalctince hazırlanarak 
mütaleaları alınmak üzere Ve
kaletlere gönderilen Belediye 
Vergi ve resimleri layihası esas 
!arı şunlardır: 1 

Belediye hudutları içinde iş
liyen tramvay, otobüs, otokar 
ve diğer muayyen tarifeli bilet 
})ı-rlelle!':ne !klediye Meclisleri 
' Lıriyle 2 kuı uşa kadar beledi
ye hiss<'si alınacaktır. Abone-

man ve karneler<len de bu bele
diye hisseleri alınacaktır. 

Belediye hudutları içinde ha
vagazı ve elektrik kilovabna be
lediye hissesi olarak belediye 
meclisleri tarafından iki kuru
şa kadar zam yapılabilecektir. 
Ancak sanayide kullanılan elek· 
trikte bu zam kilovat ba§lna 
yirmi parayı geçcmiyecekt•r. 

Belediye hudutları içinde te-• 
lefon mükalemelerinin ayıık fa. 
turalarına ticarethaneler için 

(Sonu Sa. 3, SU 6 da) 

Halk Birlikleri kuruluyor 
~ · . ........... -

Ayrıca yiyecek ve giyecek maddeleri 
satanlarda birlikler vücude 

getirecekler 
Ankara, 11 (Yeni Sabah) - nan birlikler vücuda getirecek. 

Bugün ( diin) toplanan Koordi - terdir. 
nasyon heyetinde dağıtma teş - Büvük istihlak merkezlerin
kilatı ve günde be§ yüz gram den vücuda g-etirilecek ana ma
verilecek orta işçi ekmek mcse- ğazalarla beraber bu birlikler 
lelerinin görüşülmüş olması muh eliyle halka her ti'rlü eşyanın 
temeldir. tevzii mümkün olacaktır. 

.H;rı.Jk Birlik~~r!. 'J'.~~~ili, tt;v_:-i Şehir ve kasabalarda kurula -
of ısı umum mudurlugu teşkılatı cak Halk Bit lil:ileıi kendi mahal 
ve bu mevzu etrafında.ki diğer Ielerinde ik ;ımet eden kimscle
f aaliyetlere ait kararnamelerin rin sicillerinı tutacak ve karne
yakında tatbikine başlanacak- Ier bu Birlikler eliyle verilecek-
tır. tir. 

Bakkallar, kasaplar , odun ve Köylerde her türlü istihsal iş. 
kömürcüler, manifaturacılar gi - lerile bu maddelerin mübayaa -
bi halkın mühtaç olduğu yiye- sındı'!: vazife görecek on lira 
cek, giyecek eşyası satan ve is- maaşlı subaşılar ihdas olunacak 
tihliiJ~e arzeden tüccarlar kendi bunlar köyde en çok istihsal' 
aralarında sermaye iştiraki ol - yapan ve itibar sahibi olan kim 
madan yalnız foımaliteye daya- selerden seçilecektir. 

Vaşington, 11 (A.A.) - Res
mi tebliğ : 

Cebu açığında beş Japon harp 
gemisile 50 Japon taşıtı bulun
mr.C~t.3<.lır. 'l'orpitolarımızdan bi
ri bir Japon kruvrı.zörüne hiicum 
etmiş ve bu kruvazörü batır
mıştır. 

lng-Hizlerin Tay)·are Gemisi 
Zayiatı 

Londra, 11 {A.A.) - 1942 
te yapılrruş olan 10.850 tonluk 
Hernıes tayyare gemisinin bat
masile İngiltere 4 t:ayya.re ge -
ınisi kaybetmiş oluyor. Diğer 

(Sonu Sa. 4, Sii. 1 de) 

Riom 
davası 

Roma'ya göre 
~ 

Muhakeme talik 
edilecekmiş! 

Roma, 11 (A.A.) - Vişiden 
bildiriliyor: 

14 nisanda resmi ga.zetede 
Riyom davasının talik edilece
ğini bildiren bir kararname çı
kacaktır. 

J..a\"a l'iu sözleırl JmTŞısmcJa 
Bcrlin, Jl (A.A.) - Yarı res

mi bir kaynaktan bildiriliyor: 
Alman siyasi mahfillerinin 

kanaatince, M. Lavalin bir Fraıı 
sız gazetesinde kendisine atfe -
dilen demeci, neşredildiği tarz
da yapıp yapmamış olmasından 
.ziyade asıl ehemmiyetli olan 
keyfiyet, bu demeçteki temayü
lün mcsuliyet hissine maHk mil
li diişünüşlü bir Fra.nsızı belirt 
mesidir . 

PASİFİK'TE 

Japonlar Cabu 
adasına da cıktılar 

' 
Nevyork bildiriyor 

Bataan'dan kaçanlar 
tayyarelerden başka 
köpek balıklari le de 
mücadele ediyorlar 

Çungkin1!ten bildirildiğine gö
re, Birmanyada Sittang vadisi 
boyunca şiddetli muharebeler ce
reyan etmektE'dir. 

Burada üç Japon kolu Tungu 
şimalindeki müttefik hatlarını 
sıkıştırmakta, Çin muv:asala yol 

Bu sabah bir şoför şirkete 
müracaatla bir buji satın al
mak istemiı:; satış memuru yok 
cevabını vermiştir. Şoför bunun 
üzerine zabıtaya müracaatla bir 
arkadaşının kendisinden e\'vel 
buji satın aldığını haber ver
miş ve filhakika ticarethanede 
bu aletin mevcut olduğu görül
müştür. 

edilebilir. Bundan dolayı, hü
cum tayyarelerine yine tayyare 
ile mukabele biraz zayıf oluyor. 
Yalnız adanın sabit müdafaa 
bataryalarının kuvveti düşmanı 
hırpalıyor. 

M l • M [ A d lannı istilaya ve Mandalay yolu 
d zye em ur Qrl rQSln Q __ C_So_nu_s_a. _3,_Sü_. 5_d __ e) 

Yeniden terfi ve 
nakiller yapıldı 

Ankara, 11 (Yeru Sabah) - Ma- l&t Müdürlüğü Müıneyyizlii?i Yıışar 
liye Vek{ıleti, memurları arııSJndn Esen, tçel Kırtasiye Deposu M:1;mu
yeniden bazı tayin, terfi Vt' nalriller ru Ethem Murot Sanlıdilek, lc:cl kır
yapmıştır. Bunları sırasiyle bildiri- t:ısiye deposu memuru Ali Avni Ak-
yoruz: su, İstanbul Kırtasiye deposu ıncmu-

T ERFI E D ENLE R ru Selami Atayık, Vilayet Milli em-

İngiliz tayyarelari 
Euvelki gece Batı 
Almanya üzerine 

hücum ettiler 
Londra, 11 (A.A.) - Hava 

nazırlığının bir tebliğinde deni
liyor ki, İngiliz ha.va 'kuvvetle -
rine mensup av tayyaresi filo -
ları <:uma günü öğleden sonra 
geç vakit Malais ve Boulogne 
bölgesin4_e yaptıkları bir hızlı 
hücum esnasında düşmanın al
tı av tayyaresi tahrip edilmiş -
tir. Beş İngiliz avcı tayyaresi 
noksandır. 

* Berlin, 11 (A.A.) - Öğrenil-

RUSYA'DA AFRİKADA 

Sovyetler beyaz lngilizlanfüa 
Rusya hududunu Blngaziyl yinı 

aştılar bombaladılar 
Merkezde kuvvetl i bir 
müstahkem hat yarıldı 

[A.A. telgraflarıııcum 
1ıul<i.8a edilnıi§tir] 

Stokholmden şu malfunat ve
riliyor: "Bir Moskova teline 
göre, Sovyet kıtaları Beyaz Rus
ya hududunu Vitebsk ile Nevel 
arasında aşmışlardır. Bu kıtalar 
ileri hareketlerine devam etmek 
tedirler. 

Kuybişeften bildirildiğine gö
re, cephenin merkez kesiminde 
kuvvetle tahkim od.ilmiş bir Al
man mukavemet ~evresi, Sov -
yet kıtaları tarafından yarılmış 
tır. 

( Sonu Sa. 3, SU 6 da) 

Mihver, Timimi civarmchl 
bir miktar esir ald ı 

[ A.A. telgraflarırnUın 
hıuasa ooilm~'fir) 

Orta Şark İngifu: tebliğin<N 
şu malumat veriliyor: "Kuvvet.o 
lerimiz ilerlemek teşebbilsi.lnd& 
bulunan düşman kollarını mit, 
ralyöz ateşi altına almışlardır_ 
Bomba tayyattlerimiz Libya w 
Giridin askeri tesislerine yen.iti 
ne yeniden taarruz etmi~ler
dir .,, 

Alınan Tebl.iğiııe Göre 
AlmaJl ordulan başkuman

danhğının tebliğinde deniliyOl 
ki: "Timinin cenubunda ha.fil 

(Sonu Sa. 8, S D 5 de) 

Yeni Tasarruf Bonolan 
satısa cıkarlldı 

:Ankara, 11 (Radyo Gaze~) - Yeni Ta.qrruf BellOla,.. 
n satıŞ1L !'•ka.nlnns tu. BolloJann birin<:i \ •e ikinci ktsunlan 
büyiik bir mu,ıaffa.kıyetie sıa.tılml§a. Bu üçti&cii kısnuıun ela 
siiratlc satılacağında ~iiphe yoktur. Boneların bu saı.• 
rağmen halkın bankalarda.ki mevduatı azalnuımaMtndw. 

=I HARP DURUMU f=: 
Hindistan kapılannda 

l_lind!ıo.ptnın idaresiA mes'u~yetini üzerine alacak liderlerin, l ngi
Jı:r. sıliilundan, tt.ki ,.e irfamndan kuvvet almadık~ \ıatanla
rını daha ~k uznn zaman müdafaa edemiyeceklerini idnlk cdc-

bilt•<wk ba."iir cte ~hip olduklanm saaıyorum. 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

M ührühas Nazın, Sir Stof- ı İmparatorluğunun azamet ve 
ford Cripps, mlizakerele- ihtişamını yaşatan bir alemdir. 

rine devam ederken Japonlar da Tabiatin .her lU~funa mazhar o
Hindistan sınırlarındaki ordula- 1.:-ın bu dıyar, hır ha.yat kayna· 
rını kuvvetlendirmeye önem gıdır; toprak mahsulleriyle, mfı· 
vermektedirler. denleriyle ve maneviyatiyle dün. 

Hindistan, Büyü~ Britanya (Sonu Sa. 4, Sii. S te) 

f ÇiMENTO FIYATLARI? 
Ambalaj masraflarile mutat aatıı 

şartları İkti•at Vekaletince 
ilan olunacak 

Ankara · Halkevindeki "Bolu,, günü 
l"Yeni Sabah,, ın Ankara muhabir inden:j 

* Heyeti Vekilece ittihaz olunan karara göre, Milli Ko
runm~ Kanuı:unun muaddel ~1 inci ma~dcsinc müsteniden bir 
ton dokme çımentonun fabrıkalara tesJım edilmek üzere toptan 
ve peşin satış fiyatı, A): Portl8:11d Çimentosu için 22,70 Jirn, 
B):. Çabuk sertleşen P?rtlaııd __ Çım~rıtosu için 25,70 lira olarak 
tesbıt oluı:muıit~;· Bu f.ıyata _gore çımentonun ambalaj §Ckil ve 
masraflarıylc dıger mutemmım ve mutat satış şeraiti tktısat 
Vekaletince tesbit ve ilan olunacakbr. 

An karada fol klor günü 
* Bo~u Halke~i b~gün {dün) saat on dört btçukta Anka

ra Halkevınde ~n~ın bır folklor günü ynpılmıştır. Bu toplantı
da Bolunun t~rı~tık güzellikleri ve zenginlikleri arasında kon
f~~ans!ar .verılmış projeksiyonda Bolunun güzel manzaraları 
gostc~ılmış ve Bolu Halkcvinin yetiştirdiği gençlerden mUrek
kep bır heyet Bolu havalarını çalmışlardır. 

Gece Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunları Ankara ı. 
Halkcvinde bir toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda mezunlar 
kendi aralarında hasbihaller ve eğlenceler tertip etmişlerdir. 

Bugünkü Operalar 

Mihvercilerin Malta üzerin
de mühim tahribat yapmış ol
maları icap eder. Fakat Malta -
da beton sığınaklardan, çelik 
•kalelerden daha dayanıklı bir 
müdafaa ile karşıla~tıkları i
çindir, ki Alınan tayyareleri 
maksn:tlarına nail olamıyor. Bu 
müdafaa, İngiliz askerlerinin 
sinirleri ve iradeleridir. Malta 
üzerinde Almanyanın en müt
hiş bombaları patlarken, orada 
yaşıyanların en çok merak et
tikleri şey, İngilteredeki bir ma
çın neticesi oluyor. Bu muhare
beden biraz göz açtıkları daki
kada ilk yaptıkları iş bomba
lardan dolayı telsizi iyi alama
dıkları için neticeleri anlıyama
dıhlarından bunun tekrar edil -
mesine dair Londm.ya telgraf 
göndermek oluyor. Böyle in
sanların vücuda getirdikleri ka
leler kolay fethedilemezler. 

Hüseyin Cahid YALCIN 

Vekfilet Hukuk Müşaviri Vahap 15k müdurü A. Kemal Balka"1ı, Ri
Bucak, OrhangaZi Malmüdürü ö- ze varidat kontrol memurluf".ı Ke
mer Galip Luçay, Kırtasiye .MPdür- mal :Akçakoca, Var~at U. ,\födi.ir
li.iğü Muhasebecisi Seyit Bah ri Uysa- lüğü müırıeyyizi tbrahlm Muti~, İs
ler, Karnman Malmüdürü Şevket tanbul Kırtasiye deposu başmcmu

Polat, Sıhhat Muhasebe Memuru ru Yusuf Kora, İzmir kırtasiye de
Ahmet özdem, Tahsilat Müdürlüğü posu mutemedi Zeki İpekli, Ankara 
Memuru Must:ıfa C.icloelu, İctanbul kırsatiyc deposu mutemedi Hüseyin 
HaziRe Avukotı Fehri Kaicmci<>ğlu, Sap, Trabzon kırtasiye deposu rnu
lstanbul Kırtasiye deposu başmcmur temedi Cezmi Bilge, Palo m:llmil
mlınvini Avnı Güven, tstanbul Uazl- dürü Rasim Kınay, kırtasiye n üdUr
ne avukatı Sami Sırmalı, 1r1rmbul liiğü şefi İhsan tşıl, kırt:ısiy.: mü
Kırtasiye Deposu Muhasiplifl Hüsnü 1 dürlüğU muamele başmemuru Or
Manloğlu, tstıınbul Kırbsiye Depo· lıan Uner, Bütçe maU kontrol mU
ı;u Memuru Canip Tansever, Tobsi- (Sonu : Sa. 2; Sü. 1 de) 

diğine göre, İngiliz ibomba u
çakları dün gece Ahnanyanın * Hnyberolu Operasının burada çok muvaffakiyet kazn
batı ve şimal batısı üzerinde nan son temsili yarın Halkevi Tiyatro salonunda ve:-ilecck 
uçmuşlar ve meskfın mahalleler bundan sonra Tiyatro Mektebi yine ayni sahnede Şckspirin JUİ 
re bombalar atmışlardır. 9 1n - Sczar dramını oynayacaktır. Bundan sonra me~hur Çek operası 
giliz bomba uçağı düşilrülmüs - ı olan Satılmış Nişanlı sahneye konacaktır. 
~ ~ , 
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Nihayet yemek pişti l"e hcpI
JmZ oturup iştiha ile yemeğe 
lraşlı:unıştık ki yol üzerinden 
akseden gürültültl sesler bizi 
hoplattı. Acaba kaplaıı. mı? Ha
yır bir ses ingillzce" bangır ban
gır bağırıyordu: 

- "Emden,, m zamti ~ 
\'le? ... 

- Bur.00&; içcridey:tm; bu
!Jt1rtlll. 

Uzun boyla, :iki ucu ynkn.:rıya 
doğru kıvrılıp bükülmüş kilin • 
ıralı bıyıklı bır ad odronn i -
çcnye gırdi. Takriben 40 ya.s:ı -
laruıda kadar olmalıydı. Lakın 
sıcak me.'llleketlerde giyilen tko
oalnan bir müstcmlelro şa.pkası 
aimaıunın Ust tarafını örtn:ıüş -
tU. Kendisini §tiyle takdim et
ti: 

- İsmim Mynherr Filet, va
zifem bu mıntnkanın komiser -
liği. Mudra'<la.ki memurumdruı 
burada bulunduğunuzu ve Sin -
gapurdan kaçmış Alma:nlar ol -
duğunuzu bildirdi ... 
~cUp ve hayrotle hepimızı 

ayn ayn stizeyordu. Ben: 
- Evet, d etim. hakhsımz, 

Buyurunuz, oturun. O, d~am 
ediyordu: 

- Ben mi.ılld hızmct.e gırme
den cwcl llol::ı.nda ordusunda 
zabittim. Bu tibarla. ce.saretı \ e 
ccsurlan sever: takdir ederim. 
Sonra da. nedense, Alman mille
tine karşı daima bir sempati 
hissedcgelmL5imdir. 

).fynhc!rr Fi 1 t,e bütün arka -
daşlar birer birer. 

Hoş gcldinlz. Dediler, ken
clisine h .. Ü k.ai:>ul gösterdileı·. 

O Pulo .Mudra'da emri altında 
\>ir Lc;tiınbot b hmduğunu ve 
bu istimbotu hizmctimıze talı· 
sis edebi[ ğfrı1 sd;>1edi. Ptılo 
lıfudro nclınn biraz a.~ n la 
b1r mr.ı.~ymiş. Bu teklif bı1-
ausa beni pek memnun etil. 
Çünkü Padanga kara: yoJ yle 
gjtıneğe karar vermi3 olmakla 
beraber ağır vücudwnla orman
lJ.rı geçmek h · ~e hoşuma 
gitmiyordu. Bina.e aleyh btı na
zile mınta.ka k<>miserintn tekli
finden i.cıtifade ile zalmıc~'i.i?.oe 
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Padanga varmak pek hoş bir 
eey ol.a.ca.ktı. Ma:alıazaı: 

l aşe Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 
saf lıasında ~ctiniu teşekkürler , 

eder.im; müsaade ediniz de a.r -
Cka.dı:ı..~larla gorlışüp bir müzake

proje tetkik 
re edeyim. 

Dedim. Bunun Uzeri:!ıe hiyn
herr Filet bizi yalm.z bırakıp 
dı.<öan çıktı. Arkadn.,,"1ardan bir 
kısmı, bn§ta. Ba.y D ehn bulun
mak şa...-t.ile y ·den deniz! de 
macernlara c:ıtılmıya taraftar 
görünm. üyoıtı.rdı. Onların fik
rince hıgillzler tarafından ya
kalanmak tehlikesi yüzde yüz -
dil. Bur.druı başka Johan da sıt
maya ı.utul.ınu.ştu. Binaenaleyh 
birkaç günlük istirahate şid
detle ihtiyacı vudı. Halbuki 
ben bu mıntakalard:ın kurtulup 
biran evvel Almanya.ya dön
mek azim ve !k.a.rarmdnydım. Ar
kadaşlara d im ki: 

- Ben kendi hes bıma Myn
heer Fılet ile anlaşmıya tJraf -
tan.m. 

D"ehn ukalalık tasııyarak a.
llPı: 

- Aman kaptan. sakın !ha 
bu nd.amla yola c;ıkaymı deme, 

nra yeniden İncilizlerin eline 
ersin. Bu adamdan sakın.. 

nzfzim sakın! .. 

O~rr~"imize gere iaşe mü.'T 
tcşarlığı. yeni kuntl:I.c~ halk 
dağıtma birlikleri hakkında bir 
proja hazırbyarak Koo:rdinns-

Gıda 
tevziat 

yon Heyetine venni~. 
ProJeye nazaran 250 ev vo 

1000 nüfusu aluruın mahalde 
bir (Halk Dağıtma. Birliği} ku-

• 
erı 

dı 
Fiyatlaı· dün tes it o undu 

Ofisler tarafindan ~chrimiz rafıı:ıdaıı seçilen mutemet bak -
piyasasına çıkn.nla.caı:t olan yi- kallara verilecektir. 
yecek maddelerinin tevzia.tına Dün B01~e !a.şe Müdürlüğiin
başlanmıştır. Tevziat ilk olarak de nhl.kadarların iştin:(cile y.a -
hastahanelere, mekteplere ve pıla.n toplantıda piyasa.ya arze.. 
müesseselere y.ıpılacak. Billı.ha- dilecek yiyecek maddelerinin 
re kazalarda. kaymakamlıklar ta toptan ve perakende satı§ fiyat 

l:ırı tesbit edilmiştir. 

Berlin Büyük 
Elçimiz diyor ki: 

Buna göre, Toprak :Mahsul -
leri Ofisi tarafından verilecek 1 
olan pirinç toptan 46, peraken
de 51, bulgur t.optan 25, pera
kende 28, fasulye toptan 21, 

rula.cald:ır. Dağıtma Birliklerl 
bulunduklan sokak veya mahal
len.in ismini aln.ca.klrı.rdır. 

Birliklerin bir reis ve 4 aza
dan müteşe:ldiW bir td:ı.re Heye
ti imlımnc.1k, ve bu İdare Heye
ti maıh:ılleli tarafından intihap 
olunacağı gibi, ırnılıcllin en bü
yük Mülkiye amiri tarafından 
da tayin edilebileceklerdir. 
Dağıtmn Birlikleri mevcut 

cemiyet ve kooperat'f mevzua. 
tı hru-icinde çalı caklar, ve 
müstakilen iş yapıblleceklerdir. 
Her vatandaş keneli bulunduğu 
mıntakadaki birliklerden ihti
yaç maddelerini ko y ve seri 
Ş€lkiilde tedarik edebileceklerdir. 

Birliklerin bir mayısta. faali -
yete geçmesi muhtemeldir. 
Odım ve Kömürr~iler Birliği 

Dün Belediye İktısat Müdür
lüğünde, Belediye !ktısat Mü
dürü Bay Saffet Çezen'in reis
liğinde odun ve kömür tacirle
:dnin ~ bulunduğu millıim 
bir toplantı ya.pılmıştır. 

Ben kıu-anmı vermiştim. Mü-
nn:k:ışayı kl8a kesmek ıçin: "Türk Alman dostluğu· 

perakende 21 kuruştan Ticaret Toplanbda şehrimizde teşkil 
Ofisi tarafından piyasaya. çıkan olunacak odun ve kömür birliği 
lacnk olan peynir toptan 66, pe- · statüsü tamamen hazırlanınca -
r:ıkcnde 73, sade yağ toptan yn kadar .f:a.a.liyette bulunacak 
156,5, perakende 173 llmnıştnn ı' 3 ki~lik bir komite teşkil olwı-

- Ad:un sen de, dedim, ben mn inkişafı hesabma en 
z .... tcn Sıngapurdan kaçarken iyi intiba ve ümitlerle 
kell.:yi koltuğa almı'Jtmı. Bu 
adnm namuslu, merd bir Ho- avdet ediyorum,, 

sa.tılacaktır. muştur. -------------------------
l~dalıya benziyor. 'K..ar.=fı_ma --oo--
çıka:n şu fn"Sattan istifade et -
m~liyim, huıasa ben gidiyt>- Büyük Elçi Berline r""'--
rum.... h k tt• 

Asabi Şahit! 
Kat'i karanın, itiraz kabul are et e 1 

etmez sözlerim meseleyi kö- Bir müddeti.enberi memleketi-
kUnden halletti. Reinhart ve mizde bulunan Berlln Büyük El

nberg ve .Jes..ıen de benimle çınm Hüsrev Gerede, dün sa
beraber yola çıknıayı tercih et- ba.h 8,30 da tayyare ile Yeşil
tilcr, b~n ve dört arkadaşım köyden Berline müteveccihen 
B y Filet'nin seri t.dmesine hareket etmiştir. 
a.tladık. Arkadaşlar sahile ka. - Hilsrev Gcre:le, hareketi es -
dar gelerek bizi uğurladılar. nasında ıu beyanatta. bulunınu!if 
Onlar kara yol"yle Padanga tur: 
varmıya çalışacaklardı. Tam "- Bu seya.ha.timde, Ankaı
aynlacağunız sıra.ela. Diehn sı - nı..da muhtelif Vekaletlerin Al-
ltı sıkı tenbih ediyordu: manya: ile olan İ.Jjleıi hakkında 

(Arkası va:r) ayn, ayn göriişıncl( fırsatım 

-----
Mahkeme huzurunda davacıyı uzun boylu müda· t 
taa e1tikte~n sonra suçlu vekilinin iddiasma içerlec!i 

ve koridorda münakaşayı canlandırmak istedi 

Güzel emeller ve dnha fazla aşk 
Jcarısıırak kurulmuş olan bir yuva• 
nın acı l'ıl,ıbetınl Sulh Ceza Mah-

kikaten acınacak bir bı.lde idi. Ya
zık gun:ıh rleğll m! bu hareket? 
Hem bır erke!:e karısını dövmek 

-------------------------ıı:a bulduğuma çok memnunum. 

kcmesı salonunda gördük ve d n- yakışır ı:nı htc? Böyle sessiz bir ka
Jedll-... İı:i yarı. ıran saçlı. munta- dın.a dü:ımüş te buldukça bunamıs. 
zam giy.inişli delikanlı avukatlyle Ne hakkı var daynk ntmaaı.? 
birl.kte suçlu.lara matı.u. mahalde Hfildm et.a.s h:ıkkmc!a mali.lmnt 
yer alm13, gene. nann yapili. esmer ftn'nesini ihtar etti. O, mütemadi
kadın da davacılara .mahsua saa- yen ve nsabl ıpreUerle derdini an-

Bir e nektar memurun 
ntalya bei..... iyesin en 

bir rıcası 
Bir okuyucumuzdan alr.tlf oldu

Oumuz mektubu aynen ncşredlyo· 
ruz: 
"Anbılya Belediyesinden nlmak

ta olduğum üç nylık tek :m:ıaş-

1.arım, her zaman te:::.hh e uğra
ynr:ık ve anc~ aç, sdil kaldıktan 
sonra beş ayda, gönderiliyor. Keza 
Mart son Uç aylık m~ ve yeni 
zmnmı da bugüne kadar gönderil
med . lstanbul glbi bir yerde açlık 
ve acfalet çekmekteyim ve yine 
1941 yılına nit olan yüzde- yirmi 
beş zam da h n ız Yerilir. eli. tkL 
o lum askerdedir. Kcnd m ve rc
f.kam açıı:. 11ı:ı nydanberi hasta 
yatağında inliyorum. Alfıkudnrla

rın bu işimi ozönüne alarak be
nim g.ıbi kırk sene millete, devlete 
hizmet etmiş crnE>ktar bir zavallıyı 
arlıktan kru-tarmalarını rica cdi
yoı"Um.,, 

Antıılya Belediye Sıhhat Me· 
-murluijundan M t.tekalt 

ŞEVKi rşrK 

SPOR ~ 1 

Dün Bo! s 
m··saba .. -
ları yapı dı 

-o-

Yazan: AKA GÜNDÜZ 

G Umiılciıneli Hüsrev Samt 
.Kız.tldoğaıı da. fAni dünya." 

dan göçedip ebeclilih'1:eki Atatur
ke kavuştu. Darısı benım bx .. ı-o 
ma.. 

Hüsrev Gümülcüne; ister doğ .. 
mak m:ısdanndan, ister kartal 
suyundan olsun, gerçekten bii 
kızıl doğandı. 

lnkılaplarmuzı gözlerimin ö-
nünue panoı amd, d rdı ıa· 
man birinci sa.ft:ı geçeııknn a
rasında daima Hüsrevı gormu .. 
şümdür. 

Çocukluktan çıktığı.mız gün· 
denberi Hüsrevle fikır, üll ü V<' 
hnynt yoldaşlığı ettim. Onun 
bütün ömrü daima ve d:ıima 
(müsbet) ten aynlmanu tır. İn
kılapta ve her tilrlü po it kado 
-mücadeleler etmekle bera· 
ber- (müsbet) i öndeı edin
ıni§ti. 

Bdimc Askeri Lisesind bat4· 
lıyan vatanCJlığı, milletçili'n v"' 
temiz inkılapcılığı Gümü! ·ür '4 

ye kadar sürdü. Hüsrevi cik ı · 
den <ı>tkaran iki şey vardı: ı~ 
sızlık ve aykmlık. 

Büyük ha.tip ve büyük in:;a..ı 
Ömer Naci, büyük d "Jci ve hik · 
yeci Ömer Seyfettin; H,lı,!'{ .; 
Gümülcüne; yiğit kumn dan \ 
halis dost Şükrü Yenibah"e fı
lan hep bir okuldaş 'I: e ül' ütla 
tık. Hürriyetin ne olduğunu na· 
sıl Hüseyin Cahit Ya. çından ö,'.;· 
rendimse, inkıliıplanfa. <la l;u · 
lar bana ışık tuttular. Ve ben;ır 
gıbi birçoklarına 

Hüsrev tam mamısivle L•ı 
hail ve asker çocuğu idi. Hü · 
revin tahsil hayatı <i 'lek, fakvt 
in.k1lüp hayatı dalgalı ve CO§kUl 
geçmiştir. 

Topçu subaylığı ile Makedon 
yapı p:C>laikten sonra \•arıı::rııı· 
vat.amn kurtul\lijun .ı. büsb\:tUn 
bıra.kmıstı. Selimiktc idik. Mor· 
hum Bu.rsalı Hakkı Bnh.ı. Parı 
Ha.roiuiye bulvanmn bir apar 
tıma.n <1:1~re.ctlııdc ot.u...--urdu. 

Mu.lige Memurları Arasında 
Meriç köprüsU ac;ılır açılmaz ti-
cari mıinn~ııı:aliitımız üzerinde ) a~ 
pacağı faydayı söylemek f a.zla • 
dır. Bu suretle geniş mikyasta 
yapılmış olan ticari n.nla.şnıaları
mızın hakiki semerelerini ha i
ki ta:raf da yakında hissetmiye 
~lıyaca.ktır. 

dalyede oturmu,ıu. latrnaya calışıyordu. 
Hakim, dııva uıptnıı okuttuktan S~lu avukatı, ~ hidin. müdolaa 

sonra geçen cel~e ce.lbedilcrni- vekili gibi ~vacıyı iltizam cttfği
yen rahldl dinleme!e bqladı. ni. bınaenaleyh bu şahadetln na

Hüsn>v filli i.nkılipçılı - a bL 
m~dc b."l.sladt. Ataliirkün baş 
kanlığı altında Ondan son a 
hep· miz gibi gizli İttihat ve Te· 
rakkinin gizli, sadık bir emir· 
beri oldu. lyi bir ittihatçının telı 
vasfı Rudur: Vatancı ve mü.<•bct 
olmak. H·1.srev bu vasfın değe 
biçilmez bir örneği idi. Yenide terfi ve 

nakiller yapıldı 
( ••ı tarafı 1 inci aayfada) 

11 yyi7.,ı Hasan Pal.1t, D ırph ne ve 
Dam~ Matbaası Memuru Ccmııl Uç
kan. Merkez muhasebecll ~ı mf.mU• 

nı tt G nıür. 

YER'.Efo.I DEc1ıf";fRILENLER 

Mahkeme Başkntimı Hi1ml Alper 
M Uııs Haıcine Avukatltı;:uıa. 

AÇIKTAN TAYiNLER 

Sıdıka Safgelcn Zot tşl~i Dakti
lolu una, Mchr.ıct Enver Gôkhnn 
Sıhhat Vch.1Hdi Muh scbe Memur 
Vekilli ne, Neıırln Çeltfkoflu Tica
ret VekAlcti Muha.cbe Daktllolulu-
nn, Naciye A\1fet' Maarif Vekfı.leti 
.Muhasebe Daktflol una, Yusut Ziya 
D ramnn tsta 1bul Ha ine Avukntlı
!tna, Beti a E eet Nakit Mert Me
mur elWifg ne, Semiha Afr'.s:ıy, Hak
kı Çöteli varidat memur nanızciligi
ne, Aliye 'Ostnnluk Zat tşlcrl ım
durUiğU Dalctlloluft,ın:ı, Dtımcv Yon. 
der :Muntazam B. D lcUlolutuna ta-

Programa. nazaran, avdet.im -
de birkaç gün gecikdiğbnden 
dola.yı bilhassa.memnunum. Çün 
kü pek değerli ve samimi dos -
tum Almanya Büyük Elçisi Von 
Paıpen'le Anka:ra.y.a. dönüşünde 
görüşmek mümkün oldu. Bu 
millaka.tta. an'ancvt dostluğa 
ve müt&tabil gıivene dayanan 
münasebatımızın inkişafı nanıı
na en iyi intiba ve ümitlerle 
Almanya.ya dondüğlhnü söyle -
mekle aynca zevk duyarım.,, 

Ş:ıhtt ıc.:dın gördülü acı mama- zara nlınnııyaı ak diler şahlilcrln 
ramn blilli tesiri altında olmalı ld li.ndeler"yle de sabit olduğu VPÇhile 
fevknllide heyecanlı ve asabt ıöm- sucsuz müekkilia' n beraeUnı lstedı. 
küyordu. Hüviyeti tesbi1 ve ıaha- Şahit bayan bu iddia karşısında 
dete mfınl bir hali olmadı~ı anla- büsbutiln sinirlendi ve mahkeme 
şıldıktan sonra vnk'o..yı anlatrnağa huzurunda olduğunu unutarak suç
b~fadı: lu vck.ıli ile müıuıkıışaya girişti. 

- Suçlu ve davacıyı tanınm Ay- HAkim tekrar ihtarda bulunarak 
nı apartımanda otururuz. Du kan milnakaşaya mlni oldu ve davayı 
kocn npartım·ına tafındıklan za- dosyayı teUtik için baska ';Jir güne 
man çok iyi geçiniyorlardı. Fakat bıraktı. 

sonrnlıırı ne oldu bilmem, arala- Bayan şahit asabiyetini hAIA ye-
nnda bir hu-gürdür başladı. Gü."1- ncmem!sti. Koridora çıkar çıkrn:ız 
den g(lne nrtnn bu t~fmsızl!k titr suçlu avulratmın 6nllne geçerek hD.
gün ac: bir knvıa ile neticelendi. ll münaltaoe kapısı açnıak istiyor : 

ıııc----

Betah kadınlar 
Dairemizde oturuyorduk. Birden- - N çln benim ş:ıh·ıdP.tlm~ hak- Kasmıpaşada oturan Suniye-
blrc aş:ıfıd:ı bir gtlrllltQ oldtt, öte m: buldunuz? Söylcdiklerimirı doğ yi aralarında çıkan bir kavga 

Parti Genel Sekreteri berL devrıldi. Akab nde de d:ıvncı- nı oldulunu niye kabul etmek is- neticesinde döven Ayşe, Hatice 
nın .. tmdnt beni 6ldilrüyor!,, ava- temiyorsunuz? Z:>valb kızc~ğızı ve Faıtma adında üç suçlunun 

Şehrimizde zestnı rn.ttik. Koca, kansını kıyasıya pataklarken iyı ıdl de mahkemeye Sc(dzinci Asliye Ceza mahkeme-
Dün sabah şehrimize gelen cfdvlJyordu Kndın ertesi gQnU bize düşilnee mi fena oldu? aınde yapılan duruşma.lan so-

Parti Genel Sekreteri Bay Fikri milrucnat r.dcrck rapor istedi. Pa- Tecrilbell nvuk:ıt vaziyctt kav- nundJı Ayşcnin eekiz ay, diğer 
Tilzcr, sabahleyin Vilayette Va- kat kocam bu rnporu ancak tılikıl- ramıştı. Ona Ul1.ımg,elm vcsı.r.ıda iki suçfunun da yirmişer gün 

Onun edebi tarafı da lmvvet 
liydi. Edebiyatı Cedıdc devrinin 
bir şairi ve bir n3.şiri idi. Fakal 
tevazuu o kadar titizdi ki bunu 
ancak şimdi ifşa ettiTdi. 

&eı;.n·k e cbi gümriiE;tbndi 
çalışıyordum. Bir giın yolcu sa 
lonoıda otururken H'i3rcv. Ö• 
mer Naci ve Debreli Recep adın· 
dır birisi çıkageldiler. Tareddül 
içinde oldnklannı sezdim. Ne :is 
teditclerini sordum. (B:zi on Yu 
nan vapuruna atabilir misin?) 
dediler. Kaçmak istedikleria.1 
anladım. Gümriilrte olmaldığını 
kolaylık gösterı1mesine ~I 
oldu. B'r kayıkla vapura götill' 
dilin. Kamarava kapandık v• 
ben şaka ettiın: 

1;nnu- MUıııoaiı.loem :M<r\·kl Muh~ 
Deci.,. Cevact B.ıyukkayacan, askeri 
m1.1iuw-be mume,r·zı Hikmet özcl
ICin ıuckerl mı.iha becılife, Bahçe 
:m..unudürll ~ ... ı. Ceıniroitı. Gurpı-. 
ur 'lftıahıüdüt1u,.Uı.ıe, Elli~tan Mal
• a&•u Ahmeo Akil &loilu Eune 
Maunudtrı!li"'ne, Ezıne llıllalmüdilni 
lıbhmu G nOl Bayramiç l\llalmü
tü:l;:ğJne 'Iokat muhasebe rnenıuru 
'lsman ÇcUnt..• Tokıh muhn.scl>e mi.ı
dürlUl\ln-, Jstanbul Kır.taaiye mu• 
ıililıT.liü başm•"'"ru R~lt Kocaer 
IW'tutve nt(\(J rlueü umumi d"PQ 
mQraldpliğine, D rııhane ve Damga 
Matbaası D po ~cmuru Burhanett n 
Tüzüner D;ırphane ve Damga M:rt
baası vezncdn .. lığııta, Çatalca Mnlmü 
düril İbrahim Guneş tstanbul Muhn
-. kontrol memurlt.funa. 

li ve Belediye Reisi Bay Doktor met tabfuinln vt-rt"b!h.·~ıt·nı söyli- bolundu ve kavga He değil rtılli- müddetle hapislerine karar ve -
yin edllmışlerdfr. Lfıtfj Kırdar'ı ziyaret etmiştir. yere-k vermedi. 'l v"llı kndın ha- şerek, ı::~111.ml.t'>.ırak ayrıldılar rilmiştir. 

~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!l.!~!!!!!~~!!!~~!w~c~-....... :!_~.~!_~~re~!ltfTl~~~i~=-s11tıiÖ,j;W~*;&~·~!!!!!~~~!iiİ~~~~!!!~·~'~'~~~"P?~~~·!!~~ifM!i!!•!!!!---~~!!!!!' 

- B:.ıni de g6tttrmezseniz si· 
zi bm .. kmam ! ?nro.lannı hesap 
ettiler, d~ lııcü !'\ir yolculuğa 
yetmiyeceği g-:il'dü. Ogün onla1 
Paris )'olunu tuttular, ertesi gU 
nü de ben hapishane yolunu 

Dl~Ellt YERLEROEN 

ALINANLAR 
Zakişehlr Posta Telgraf T. Kalmü 

Memuru Mehmet Mertcan Askcrl 
anı.:hasebe kAtiplitıne Zat l~eri Me
ı.tıır:.armdan Vtkll•f'~ F.mrlnf.e Et
•em A~l\; Guml'(lk thhisarlar 
muhasebe memur tutuna, Çorum mU
ıretteP Mabl..e:n As' ye a:znlı~ndan 
1nlisiaf1 AZ1at0 öze:r Trahon Haz.ine 
nukatlıgına, Keskin hukuk bakim
)IJindc.n m tekait şevket Kalecloğlu 
'l'rabzon Htızinc Avukatllftna, ts
tanbul eski var dnt kontrol D'l!emuru 
Hllmı Kırafügıl İstanbul va:rida. 
kont.re.- memurluğuna. :Marm:ıris 

Hava Kururnı:ına 
t .. ber (\1Aa1' 

~.il Ib!'nf'n avWmt.13.A'"l 
lesnhıııa Baro..ıun verdiı;1 ilk 1 

la.ksıt 5 bıu, I .. ...dyolin Urika
ı:r s•.nip'eri 3 bhı, komisyoncu 
D:ınon 2 tin, c.amc. Niyego 
l020, Ei.t çiliolauı fabrikası 
l600, isı•\:!!i v .. .:n.iye!l bir zat 
lOOO, Orozdibak li>CıO, Yordam
lis 1000, ismıni vermiycn bir 
aı.t 1 I{)()' ktıyur.1 cu .Arti:ıy.a.n 
~50, .~ 1 Cd.'hay 750, i.amiıı:i ver 
rnıyc. bir zat :;\)(), Ot~ Giray 
600, ...JJ.Um vermi ""'""' bir zat 
600, f ttı~ n AOf.1 lira Tilıfk 
Hava Kuru:ııu'l:il tcbetTü ola.
nM vcrn: · d 

Maki Yortsaka asude bir 
sesle konuşuyordu. En cesur 
garplıların biıyük bir savaeın 
arifesinde oldukları gibi siırirlı 
bile degıldi. :b"ergan : 

- Haydi bakalım, dedi. Sanı
rım her şey yolunda gidecek. 
Şuphe yok ki ilk anlan geçir
mek çok ağır olacaktır. Rus:ar 
~sur insanlardır Fakat siz. 
bilhassa şimdi c;ok daha kıymet
lısiniz. Sizi övmeden söylüyo
rum. son haftalar içinde mühim 
tcrakkiler gösterdiniz. 

Yorisaka: 
- Sizin sayenizde! dedi. 
Fergan'a sonsuz bir şükran 

göziyle bakıyordu. Fcrgan ha-
1ıf!;e kızardı: 

- Hnyır, sizi tenıın ederim 
çok mübaliiğa ediyorsunuz. _ 
Hakikatte sizin gayretiniz son 
derece geniı; bir mahiyet almış
tır. Bu hizmete bütün şerefinizi. 
bütUn imki.nlan ileri sürmek 
imLanmı buldunuz. Bu zafer bil· 
tün harbin neticesini tayin ede
cektir. Eğer Roeestvensski şiın
dJ, Lini~ yann birer yelken 
g-emisl kaybedecek olurlarsa 
Mançuride büttbı kiğltlar sizin 
elinize geçecektir. . 

- Ah! Temenni ederim ki bu 
böyle olsun -

ikisi de birka.; adım yürüd"U
ler ve yalpa vurmamak için ba
caklannı açmaya, dizlerini bük
meye lüzum gördlller. Zırhlılar 
Blll'ka doğru yol almaya devam 
ediyorlardı. Şimdi Çu-Şima se
kiz, yahut dokuz mil arkada u
zu.nl•Jğuna tere. sü,,, ediyordtL 
U 'tu.r§Ur: nfüı.r a.l'a• 

91 da ancak görünebilen demir 
rE:nginde bir sisten ba~ka bir 
şey değildi. 

Marki YorWı..b. gülerek· 
.- Bu Tr:ıfa.lgar giineşine de 

pek benzemiyor. 
Mülahazasında bulundu. Fer

gan: 
- Hayır, dedi. Fakat Trafal

garda güneşi, savaşın artık ka
rarsızlıktan çıkması üzer"ne 
batmıştı. Ve gece firtına. vardı. 
Bu savaşa. gelince pek muhte
meldir ki bu şimdiden kazanıl
mıştır. 

Marki itraz etti: 
- Hakkımızda fazla iyi fikir 

beıiliyonunuz. 

Yüksek bacalar arada bir ke
sif siyah dumanlar yapıyor ve 
~r bunlan kamrga halinde 
püskilrtüyordu. Karanlık deniz 
bu dumanı, uzun kur§uni bir iz 
halinde aksettiriyordu. 

İngiliz kumandanı kuleye ka
dar geri çekilerek. oraya dayan
dı.: 

- Biraz sonra bu kuleye mi 
gireceksiniz Y orisaka? Muhare
be vazifeniz orada değil mi? 

- Evet, kuleye kumanda ~ 
ceğim. 

- Eğer müsaade ~ 
·~ or&dn. vjvar ceğim._ 

-41-
- Bana b'"yük bir şeref bah

şe-d~rsiniz... Size gill•cnıyon.un ... 
Ah! İşte Knmtiiurn 

Ufukta, henüz farkedilebilen 
ve denizden ikişer ikişer, yahut 
iiçcr iiçer çıknn diğer bacalan 
işaret etmişti. Biraz sonra bun
ların direkleri ve gövdeleri de 
görılıı..'Ilfişti.a.. B'rbirini karşılar 
gibi yiırüycn iki filo, derhal 
harp saffı almak üzere yolları
m cenuba çevirdiler. Fergan: 

- Tabii, başta kalacağız, d&
ğil mi? diye sordu. 

- Elbet. tik emri okudunuz 
mu! Bir tek hat tu.erinde, zırh
lılar önde, zırhlı kruvazdrler ar
kada. Ayni zamanda on iki ge
mi birden. harbe girecek. . . Ve 
müsterih olunuz! Bugün. on A
ğustos _ Biz ba§lıyacak deği-
liz.. .... 

Gözlerini eğmişti; Ağzının 
kenarında. bir çeşit mağrur bir 
acılıkla garip bir gillüş vardı. 
Ağır ağır konuşarak devam etti: 

- Mahcup olmıyacağız.._ Çek 
yalwıdan, Hizım olduğu kadar 
yakından döğiişeceğiz.._ Dera 
alınmıştır •• 

Birden ba.kışlanm F~""g2:R& 
cllkti: . 

- Şimdi şunu öğrenm · ş bu
lunuyoruz: Denizde mağlfıp eı.· 
mek için mctodla \'e basircUc 
hazırlanmak, sonra şiddetle, de
lice atılmak lazımdır . Rodncy, 
Nclson ve Fransız Suffren böyle 
yaptılar. Biz de byle yapaca
ğız;. -

Herbert Fergan arkasını dön
müştü cevap vermedi; zırhlı 
kruvazörlerin bir saffa gıriş"ni 
büyilk bir dikkatte takip ediyor 
gibi idi. Bir dakıka süren b r 
sükut çöktü .. 

Birden Marki Yorisaka sordu: 
- Beni mazur görmek llıt

funda bulunur musunuz? lşte 
dostumuz Vikont Hirata bana 
ifa.ret ediyor__ Bir teknii me
aele görüşeceğiz_ 

Ayni zamanda Fergan da he
nUz bitmiyen deniZdeki ameli
yeyi takip etmekten vazgeç
mşti: 

- Fakat rica ederim, gidiniz. 
Biraz sonra görüşürüz azizim . 
Benim de aşağı inmem Ihım. 
Öğle yemeği zamanı değil mi? 
Belki biraz geç y:yeceğiz. 

Bütün soğukkanlılığını gös
terdi ve ince bir miz.ahla nükte 
avurdu: 

- JOmbilir, o kadar ı:eç yiye-

ceğiz ki akşam yemeğini hiç 
ycmiyeceğiz belki ı 

• • • 
- Bundan dolayı kuleler e

lektrikle mi manc\ ra yapacak? 

Merhum Talat Be,:" (Pu:al 
öbeni J..."tırtarmafuı çok uğrastı 
Nihayet tzm:r Valisi Rahmi Be 

(SO'Jm Sa. #, 8ü . .. de) 
- Motrlcr dndükçe evet. Bir 

bouıkluk çıkLıca hidrolik :ma.- r 
ncvrayn geçeceğiz. Son çare o- en .- Sa b h 
}arak da el ile manevra. Emir 
budur. 

Ö 
~~~ 

yle ise, kemali şerefle i- ABONE BEDELi 
ta.a.L ederiz. 
Vıkont Hirata. Takamori, ön-

ce askeri clisipline uyarak, par- SENELiK 
maklar biti.ş!k ve kasketin vizi- ı AYL&K 
yer·nc kadar uzanmış bir halde ı AYLIK 

n.+ırye llonobl 

1400 ~ .... 2700 Krı. 
760 .. 1460 .. 

100 ,, 
scT'lml:ıdıkt.a.n sonra bir de Dai- 1 AVLIK aoo ,. 
mio ve Sa.maray'ların ananesine l----=-----------ı 

400 " 
1f>O H 

uyf!lln bir halde, vücut ikiye T A K V 1 M 
bfıkülmüş, eller dizlere kavuş- Ktının 156 GÜN 102 AY 4 
muş olarak seliimlc..dı. 

- Simdi gideyim. 
Çekiliyordu. Marki Yorisaka 1361 12 1358 

Sadao onu tuttu: R 1 .evve ... ,. 
- Hirata, o kadar aceleye ne 

25 
~,ısan 

lüzum Yar? Henüz öğle bile de
ğil. Biraz konuşmamızdan hoş- 11----• 1942 
lanmaz mısınız? 

Vikont Hirata kolunda duran 
bir yelpazeyi açtı; 

PAZAR 
Gün.el Olle 

10.44 S.32 
6.28 13J.5 
AQmm Ya 

12.00 1.36 
19.44 21.20 

tkinrU 
9.14 

16.!iJ 
.1-k 

8 • .5& 
4.4:1 

Mart 

30 

&ant 
VaeaU 

Ezani 
Vasatı 

- Y orisaka, bana pek şert-1 
bahşediyorsunuz. Hakikatte ben 
sizin kıymetli dakikalarınızı he
ba. etmek istemiyorum ve ~ekin
memin sebebi de budur. ı. .. akat 
sizin müsaadekarlığuıızdan ifti
har duyuyorum. Söyley'niz ba- 11=--========-ı:s•-=-rcJ 
na; Şu erimiş sise benziyen iı . - D 1 K K A T -
cc yağmunian ne nnlıyorrnm z? 
Biraz sonra bu yağmurun bizi Gnetemiu g6nc1erflal yazılar 
harp sahnesinde rahatsız edece- neoredilsia nf!l1'edilmesi.n !&le 
ğini sanmıyor musunuz? olunmaz ve z1 ıwsdm mes'ı.;~et 

{Arkalı1 var J trnhul _edilmez. ---~-
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Bir 1 gi iz seyyahma pe ·-

Yazan~ Sohbetsev.er (----------

cımcunun yanında. allrlardı. Ma
cuncunun. RUL'$1Il kalemı b yun. 
daki Dir tahta parçasına dbla
ya,r.d swıdı tarçınlı, limonlU+ 
güllU, karan illi, çilekli macunu 
şap•ata pıa.ta. yerlerdi. 

* 8 iraz Balıklının tarihim 
d n bahsedeyim: 

fm ~rat Z tinyen bir gÜ'n 
ava ıkmı , dola a dola.cıa Ba
lıklıya gclmi . Orada mahşeri 
bir kadın kaiabalığı dikkat na
zarını çekmiş, yanındakilere sor 
muş: 

- Niçin toplanmış bunlar? 
Bil-i cevap vermiş: 
- Burada şifalı bir su var: 

Ber derde devadır. 
TU.ynağın açıkta kalmasını 

istem.iyen imparator hemen em
retmiş, Ayasofyadan aT.tan mal
zeme ile kaynağın üzel'ine lir 
kilise yaptmmŞJ 

Bu; kilise.. sekizınci asırda :bn
paratoriçe "İrini,, ile ofrlu K:os-

Kcu.ııwı:ı Ull.lııuı~ıuu~ tan.tin, ondan 80l1l'a Blıtinci Bı-

zil. ve. Altıncı. Leon ta.rafın.dan 
tfunir ett;rijmjşµr ~ 
aılgar Kna.lı Simeon, Bizans. 

ordusunu mağtUp ettiği zaman .. 
ltuı Şp}br.etli kilise ile oradaılri sa
ııay harap edilmiştir. 

Bundan sonra tekrar tamir 
ed ldl Faka1tt :l de tamamiyle 
yıkıltlı. Btıgiinltü kiltse ise 1838 
1.e yapılmıştır. 

Buranm 11611: adı: Pigi'dir. Bi
zans dcvrmde havuzun içinde: 
baılıit- bulıımiuğn- içjn, &unradan 
~ .9alllClı adı. taJnhnıştır. 

Rumlar, h r yıl, Paskaqanın 
ilk Cuma ·ında Pigf'ye gelirler, 
Pigi Meı-yemınr 1l'ğuıılaıtlar, her 
derde- . ifa verdığine inandlitla
n sudan.: ~erlerdi. Bu ıtiltat, bu
gün dahi vardır. Bir. çok lissta
IıJdı Kumlar -hıı.tti: Tl!r.liier
bu sudan içeri r, şişe • evle,. 
riııe taşırlar. 

* 
Balıklı kilisesi. hakkında bir-

cok e neler soylerler. 
Bwılamn ara ındaı büyük Os-. 
manlı imparatoru Fatih zama
mndnn kalsmla.r da .-\r, biri.

. nı anlatayım: 

r yanan:. a eıiy
Wtlıma baka de. dudak 

ihtiraelk yanan en.ç!.er, a
li!ş ·mı sö dttrm u;uı, babar 
!arının. aooıi&rımn \"81rlarıaıian 
:t!.klaşmak iÇlJl' sat lmilhr-

laııdı 

Çoeulilıw saUn klknia. kolan 
vunıl'ltırkeıt atb kal'aca ar vızır 
vızw d6nıtp ciururou Salıncakr 
lam yalnm <'oet.tk'au binmez, 
gene: kıY.4a.r da b' ttler, şakrak 
kru lfahn a-n atar. , etelfüwini 
sa ıraro.k kıelan vu;'Urlardı. 

<,:'! l., ltızht.t'I aratorJ f~ 
Ja ba a Hen T!ır i liaSI a.yı oy-
u ku l'Be!, bir 
yrc: ı e rafina t'Gpf~ -
cak, (Yed Cticeler) l«'tmed sini 
oynny rak, parsa toplardı. 

Ç cu r, salıncaktan, "sey
rey1e gôzüin: H nd·stan şehrini! 
Bunlar d Afrika timsahlıın ! , 
diyene~ küquk bir lrut.ı.ımm U. 
tünde !UVnrlak bir deHkt!en. pa
norama seyrettiren adamın şe
hirle!'; harsnl r hakkında veI>
di ~ i malumattan usandıla~ mı, 
solu 4u. kuş)okumcunun, horoz
şekerlcrı satanların, zurnalı ma-

Fatil\ M\mmet, lBtanbula. gir
Wli. zaman BaJıklıda bir papa 
ballii kızartıyorm~. Diyallos 
landanı biri yanına. gehmın mü
teessir bir se.~le şu haberi ve~ 
lt\İŞ: 

- TUrJUer Ült.aabula gırdi! 
Papas. gWmilij. bu. zailil'.e: inan 

maımı:r. 

- Btıhidarın- demiş, dirilip 
tav.adan Sl r yacağJ.na daha çok 
inanırım! 

Pap:ıs söziınü. bitirince, balık
lar tavadan 81Çr&yıp, lrit'!lz; iter• 
de- duran su cfolu leğene atıl. 
n:uşlar! 

ıtumıar t.a.'\lndan suya.. atla.yan 
balıklarını~ ~şachkılarına i· 
nanırlar. Bw ınançlan da itikat 
deı:eces ne ula mıştır. 

Y abaııcı seyValiliu:L Balıklı Y'l 
götürüp g•zdiı"ea eski gayri 
miislim tercüm nfar, eski Rurr 
kilisesi"lin t\arabeleri ortasında 
lti ufak bir J ııvuzun !:> ına gö, 
türere.k.. ta.va.da.ki b:ıl.ık cf.s&nesir
ni a.niat.u:lard!. 

tbt'yal' kadınlar da, 
cuklarmı tornnfannı gezdirır
lten, havuzu gös ererek: 

-Ede pear Pedakimu! .. (1) 
Derlerdi. 

. * f kincı Mahmnt devrim!, Ba-
lıklı kilisesini gezen bir :6ı 

gili& sey:yaht, kilise ve cıvarını 
hakkında şunları yazıyor: 

"Kilise, bR1ıklaırla; dolu bir 
miden suyu kaynağının yanın
da yapıhnuıtır. Rumlar, bu ba
lıkların kudsiyetine itikat ede.r-

En So 
ripps'· 
sözler· 

(Baş tiıro/' 1 incid8) 
yaptığı tekliflerin §lllldi . şe
killerlle kabul edikıniyeceğini 
hildirmiştir. 

Nchru'nun hn ~~ e 1 
Yeni Delhi, 11 (A.A.) -

Ifongre lideri Pantit Javah:ırlaıl 
Nehru, dün demiştir : 

Sir Staford Krips ile yapılan 
müzalkerelerin neticesi ııe o -
lııı:sa. olsun J!Iintlınio vazi -
f.esi son, imkiiulaııa kadar Hin -
distanı. müd.af.aaı etmektir. Biz 
bu vazifeden ka<;ıınm rı?.. I-J'ı -
dista.n tchlik ye g c.c~ ol , 
elimizde ne gıbi teminat va.ı:dır? 
Hindistan ma.lıvolursa. kim ya.ı
§.lyabilir? Hcl! Hintli meml ;:etin 
dav.etine gitmelidir. 

Qripp,B'in Radyodaloi;. Sözleri 

Yeni Delhi, 11 (A.A.) - Bu
gün saat 15 de raeyoda bir nu
tuk söyliyen Sır Stafford Cripps 
İngil' 2 te.kliflerin<len bahsede
rek bilhassa şöyle demiştir: 

- Hind standa hür ve kendi: 
kendini idare cdeı- bir hükumet. 
kurulması projesinin en bariz 
vasfıdır. Yapıcı bir mahiyet ta
şıyan bu tenkitçilik bir anlaşma 
ya varmak içjn en elverişli va
sıta değildir. Fakat kuvvetli ve
hür bir Hindistamn mevcudiı. 
~ istan.i~.orsa bir anlaşmaya. 
varmak miimkiiodür. 

Hemen k~tığımız. zorluk 
lar bugüne ait meselelerden dDğl. 
mustur. Bundan başk& müdafa& 
IIlQSelesindeıı çıkan bazı zorhıllr 
Jar da varchr. l"akat l.ngflterede 
bu. hususta. ~k basit ve a~ bir 
yol tutmuştur. Hhıcftstanm mü
dafaasr l'lenelerden beri İngiliz 
hükfunetiae ait idi. Buı işi b~ 
komutan 20 senedenberi tek ba
şına idare edjyordlı. 

Hinclistanın; mililaf.i.asını IEe
rine almış olan İngiliz hükfuneti 
bu memleltet'e- Ye bize- çok kıy
metli ~ardımda bulunan mütte
fikimilJ'Amerilt;a.lli&ra ~ bOl'.'Ç 
Ju olduğu '8Yf8Fiı göaQnfina: aıa
rak böyle bir de~.,işikliği müm
kün görmemektedır. 

B 1 
ka .. 

rn • 
i 

Beled. yeler 
\laridatı 

Ba...tara.ft ı incltfit) 
yüzde yi&ıi, e erd d ef n
lar ıcin L lediye hı si o arak 
yüzde on y pı ir . 

.Belediye hudutları i ınde ta· 
hııkkuk etti ı en yol p ra uına 
yarısı ka r bel ye h eSJ 
zammı yapılabilecektir. Bunlar 

~- asa.? a---- (Baş tamfı l ""1fd6) idarei hususiye muhasebelerin-
b .-- .__ Haber alındığına.. göre, her ce tahsil olunacaktır. 

d Bedeni mükeilefi~te tabi tu· ostane aeıriyatta ~~~f~::~=etlerm tulanlnr belediyeye aıt yol mü-
buiunuyor Ticaret nazın Sagcrofu& si- kellefiyetinde belediye hudutla· 

Sofya, 11: (A.A.) _Alman ~~~~ .. ~-D~~ -~~:~,:,~ n içinde yolda çalıştırılacaktır. 
1ktısa.t Nazır ticari mwıase- .-.. ~· u=.cM.~ Belediye hudut.lan ıçmd otel, 
betler dairesi müdUrtl Dr. Lan- ci8 d siklik ya.pilimyaeağ sa- itan, pansiyon oda ve-yak üc et-
duwehr Alman i c nazırlığı nılnı.aktadlll. }erine yüzde on kadar, belediye 
müdürlerinden JDr. W ther'in Yeni.'ltaHRe kmuldu ~ v resimleri kanununun 
Ve bazı ı'ktısat mı'it.@hessısları- Sofya, 11 (A.A.) - Yeni Fi- 5; 6, 1' inci maddelerinde taym 

------- lof hüliiımeti bugüaöğleden son edilen &mmi hadlere yüzde- elll~ 
nın. refakatinde olarak diın Sof- ra t.e ~kkill etmiştir. ye: kad " 7.am yapı ab Iecektir. 
yaya g !mi: tır. B vekiL Filof, cvv ld n de:- B"lediye 1\ dut arı ı ',1de her 

Bu 1 ye . B ılgarista.n e Al- ruhta ettiği Maarif Nazır.lığııu nerede ol.Ursa olsun er hangi 
ma ya ara nda 1 Nis •nd ın l dan ç k:ınış ve yeni k binede daire ve mü ss se ve şahıs ta· n .. <ırine kadar yapılaca { tica- ık 
l'i mübadele hacmini te bit et- Harıc.iye Naurhğ:ını. üzeriae ai- rafından yapıhrsa y pı ın ar 

mıştır. ve kapalı arttırmaı ve eksilbne· 
mek üzere bugün Buigıır Tica- Kabinye giren nazılar şunlar- lerle- satııan her nevi e ya, em· 
ret Nazırlığı ile müz&iterey.c dııı~ vali menkule- ve gayri menkule 

ba~n!ıC:~f~·sat hevetinin Fili- Harbiye nazın; ESkL SJ:llya ihale bedelı yüzde ikı buçuk nıik 
J kalozıdusu komutam generai tannda: be ectiye h · sesine tiı.bi 

beye de-giderek ora a 6 Nisan- Mişof, Ticaret nazın: Zaharyef, olacaktır. Eu belediye hıssc i 
da a~ıian ve bilindiJ'P gıui Bal- Ziraaıt nazın: Petrof. Demir ol- ihaıeyt takip edaı 24 saat zar
ltanlardaki iktısadi faahydin en la.rll nazın; Radoslavof'. Maa- fında tahsil oluna<'aktıır. 
büyuk tezah 'rii olan Fuan zi- if .J f 
yaret edecektir. r nazın: oso · Uyihaya göre, tarifelere na-

'lıiı'kiyenin ilk defa ola,'ak iş- zaran. alınmaktka olan resnıe bır 
tiril' ettiği bu Ftıar, BWgv ba.. Yomtst~vy"""": misline kadar zam yapılabile. 
sını i~n Türk - B\1L<!1l.r mihm.SQ- yu U Q 11(1 cektir. 
betlerinin samim1yeti ilzerinde Bu:7.l.Jtllann yani belecüye bilt 
ısnl!' eden yazılar yaznmk vesi.ı. çeleriyle bir Haziran 942 tari-
leei teşlfil etmekte denm ediı. Almanlar General hinden itibaren- tıattJilri düşünül 
yor. 

Hintlilere a.GJ.k~ bildirmek i~ 
terim ki, olup biten şeyılsden 
y.alnız bQD mesufüm, Bu müzru. 
kel'elerden ne- km l'elriii ne de 
~kcmıutan. hifr bir swıeU 
mesul değildirler. 

meltt'e(ftr. 
Mihaloviçi testim B\ı Iayılur henitz proje haHn-

d-1 _ __ dedir. :8u hu~usta vekaletler mil 
O m1ya çağır HMıl" talealannı söyliyecek'teri gibi 

iondra, 11 (A.A:.) - Röy- Mecliste de iyıce tetkık edile-
~ cektir. ~'inada.ki zamlann da 

.Almanlar, Yugoslav ~li hepsinin birden ve:ya kısmen 
Mfha.iloviçJ,e çetıelemıin hal«kın- tatbik edileb·ımesi hususunda 

(HER SABAH) 

e 
Hani teşhir 

lldyeeeöl1 

Ta •cuu. A. C. Sızr11çof la 

L akantaların camckftnlarıJı.. da. $emek te§hli: etmel&
nnin beledi~eae yasak edildiği· 
ni bundan bir müddet ev~ ga
zetelerde okumug_ ve bu ~ y&
riııcie karar ka.ı'msmda ~ 
m..i$.ik. Zira bütün yurt.daşlanD 
nefislerini az çok bir mahrumi
yete~ tıa ıfuılerda 
lokanta camekiola.nııın, ha~a
m ışt.ihayı haya.nca kamçıla.
yan. birer binbirgec tablası 
plJ:linde donanma:la.rıa& il& lil
mm _. ne de fayda. 

Mahrumiyetli .. erin mah-
rumiyet:inı bütün yle t&o 
barüz etti.rnıektcn b ~1ta bir 
faydası olnuya bu • asız teş
hir, esene .. üyortız kı, devam 
edip gıciiy . 
Şa t. maksat reklam birta

k.mı y ksullann ağız 
landınnak.la m·· eri 
mez. Yok bu. değil e 
göreneğe uyularak böy 
geçene: 

- Liha..vle dedirtTyorsa, 
buna da cem yetin mü.c;a:ade et
memesi icap eder. 

Bayram gilnJennde s k:ı.kla
nmıza gerdiğim. levhalann: 

Birimiz Mpimiz, 1:emn• biri
mi~ · ·...._ 

Yolunda vecizeler t.eAhir edf'r
ken koca 'bir şeh' h 11 '"Jn va
rıemdan ziyadflsjn · y:utk mdur n 
bö~·le cam arkamn a M:ı.i ' '" 
tesbiriıün yen olmaması liaım
gelir. 

Aça aı;lığlnı hiBSettirmemelc 
bir marifetti~ onu b .. biitfın 
bedbaht etmek d ··ı .. 

Hin.distanıu isti&We- !ia vuş;. 
nıası IWsUSUDda 'fmgiln v~ ya
nn ta tflik edilecek' tJStL~et-e dair 
hiç şüphesiz başka. başka fikir· 
lerimiz vardır. 

dan gelemedililerind~ yeni ve belediye meclislerine sallhıyet ------------
meriıemetsiB tecB>irlere h§vun- verilmekte, yalnız projede aza- Japon)tallın Ankara 

Hindistan Japonyaı tecavü6 
ne uğrayacak memteltctl~rin ön 
safındadır. başka t.arafltH"da gj
rişmbr oldbğumuz ağ'ır tn.ıhhtlt
lere Mıt,ı'Yroen Hintlilere meml~ 
ketleciııin mildafaasuuh nzamJ 
p.rdmıı. yapuağız fijntmemn 
de. bizim onlara yaph~m1z gai 
bize yardım etmelerini isteri:&., 

mU§ltı.rchr: A.hıumlilrın parasile mt Iıadfer ~bit edihnelttedtr. Elçisi Sofi-ada 
~ıltan Kogo V'll'eme gıazetesı ncş'------------ Sofya, 11 (A.A.) - Japon 
Ntiği 'öir iliiııda. general Mihaı- RLJSVA•DA ü.k El . b iloviç ile subaylaruıı beş giiiı ir · Jı ı yanın Ankara BUy ç•sı 11 

sabah. Sof~:aya. gelmiştir. 
çinde teslim olme.ğa da-re edi - (Bal :fmw/ı 1 İfteidB) Evı.~ee bi1dirild -i bi Ja-
yor. Aksi taJtdhoııde aileleri re - M9 uncu Alman pi~ade ıMa.yı ponyanııı Bertin Buvi ı· EJ~isi 
hine- olarak ahnaca.k v& buniru! j 
l'Ateciıeriıı tttwtin ha!"eketlerin- ........ U~ Ye 1500 Al- General ~i o ile g:·· üşecektir. 
~ 1Jl8DI öldürWmU$Ur. Ruslar cep 
den ınesul olBcalttır. :Mi.IWlovic;- henin bm ~kesiminde~ ve iki ticaret gem·sini has~ 
le en uf.ak mftnasebetreri elnn- aa ti &ıaaM&ya girerek. aiır' biz uğr.a.tmışlardır. Doğu cephesının 
hmn d& aıleleriı Uıwltif edHecıek meıtıera lmllNMlmak. ürABe Al- merkez kesiminde d\işmamn 
Ye- ma1Jarma. el konaeaJrt.u.. manl•!f tanıiıadım }U 8111.ya Çember içilıe ahnan bir Çok 

1 ·' 
J ANKARA HABERLERi ~ 

AFRiKADA 
t.oplanan 8 bin R11au. aerlHııaıt. bt- guruplan yok edilmiştir. Cep-
plmntJlıwtU. henin şimal kesimlııde Sovyet -

ilkbahar zer'iyatı 
yaz,.stokfarın vaktinde yaprlması 
için her. tedbir almmır alacak 

Ankara muhabirimiz bildiriyor : 
~~~~ 

* Kış ve lı~har zeriyat!-ı 
mn iyi bir şekilde de,.am ettigf 
gelen malfimat:tan- a'nluşılmaltı-
tadır. Btı sene çcltilmış oian 

YEFA'f' 
Şeblıimisin. maı uf Kilrk TüccarJa

nndan MW8tb babanwı.: 
191W• CIKJlt•IAWuı: 

Vefat ett ğinl keınfıli teessürle bildi
ririz Cena7At meraınmı 12 lllsan Pa
zar gunü saat 15 te Beyojlu Balık.
pazarında "Uç Horan lllrment Killa... 
ınde yapıln.caf:ından son teşyi vo1J

fesindc bulunmak ıstıyen. akraba ve 
do tlarııun Kilisede hazır bulUnma
l:ı rı nı r ı ca ederiz. 

Bay ve Bayan 
M............,. OKAltiAN 

ler. Ba klı kilisesi ıetaııbaldaki 
Rum ibadet yerlerinin ~n dikka
te layık olanıdır. Üslillm. dü:aen
Eiz olmakla beraber, mimari tar 
zı gösterişlıd'r. Ortadaki kürsü
nün tizerındeki oymalar cok gii
zcl yapılmıştır. Elnkikaten ne ıs 
ve fevkal!ldedir. Yortu günleri, 
kil1s.enin içi çiçekler ve gözleri 
büyüleyen kumaı;la.ı:Ia. süsle
nia.,. -----

!uğd3T, et, kömür ve di#er ba
zı maddelerdelU sıkmtıda nakil 
işlerimn şiddetli kışın tesirleri
nin büyük oltfuğu hakiltatte 
memleketin bir çolt yerrerinde 
bor miktarda yiyecek bulundu
ğu anlaşılıyor. llUltOınet bu yaz 
mevsimi içinde geçen kıştan a
fuıa.n derslerden Mifade oluna
rak şimdiden bir tarartan fula 
istihsal ~iY.1• ~q , .en bir ta
raftan da muhtelif nıeı kezlenl? 
~fu.ır W,cuda getinneğe, na.til 
i.şlerinde azami surette faydal111 
mağa ç~m~ SOn giin-
1.erde-Ba.,vekil!m &Wraau v.ekil
lerle,; sık sık göı:ü.51lleai Başv,e
killıı :ceisliğlıld& ali.kadar ııekil
lerle tophntıla.r yapılmasının 
bu maltsada matuf olduğu tah
IDİn' ediJ4ror. 

KoordinMyon Heyeti 
* Koordinasyon heyeti bu

gün saat ıo da Bqwkalette 
Başvekil: Do&fur litefik Sayda
mın ba.şkamığmd& nnıtat haf
tahk toplantısını )lap1111şttr. 

Y.e"f lftmıkıcslf. EJttf'tttfl * Meclis, yarınki toplantı
sın.da. tnkıJllp Ta.ı:ilıi Eiıat.itıüsü
niliı teşllilii 18.yiliasının. ütillci 
müzakaresi1ri yapacaktır. 

fB ... taftlfı 1 lacl ~· .. ) 

İngiliz 1m.nı:etla:i pöalıdirtiBmüe 
ve bir miktar esir alınını~. 
Alman ha:va kuvvetleri Malta 
aıd8sma. karp yaptığı pjdetli 

Almea Wjt lerin şiddetli hücuınla:n akim 
4Jmwı omman bqknmandan 1 kalınıştlr.,, 

lığmııı .. lijjode 4enfilyor ki: Berlfu askeri mahf'illeri SbY
<&& lnna sanş ~ 'Ka- yetlerin 145 martbuı 6 nisanab
radlmia ~ Sovy.eilerin dar 1009 tısyya.re kaybettilderi
limım. tesjeleml lwnJela.:nşlar ni bildirmektl'dir. 

hücumlara. devam etmiştir.,, ..,.•••••-••••••---------.. k İtalyan tebli.ı;.;...,:ı .. de İngiliz ~ - ' 
6&UYU ~ g=--.!::!"-.ıu..&.. HY-ıam ll'i~ tayyareler.inla Binp.ziye yaptık -.- - ..--

!arı gece- ha.va a.kımnm ufak ~ 
fek kasaırlanı. aeiiıebiy,et: vercüğj 
bilW1dlmektedir. ALKAZAR 

-~-UHASARA 1 

iPEK • SARAY 

aoMıL1ND RlJSBL-\~ R&TOS 
w INIM1i AıllERNE iara.fmdan 

Çok güzel bir tanda yaratdaa ~ asri mllvacl .tımmr eden 

KİRALIK KADIN 

~~€:4~ ~HAZRETi iUSA~~:ı· 
zulaırunın imrendüd8ti ~ • ). 

1 

h .....,.. _..f -g .. ______ _ 
ğaç yapraklaırım: dfti'pegmdtt ~7'........, ......... Nakil ve iktibas aıu\I nn:an u,uu1 4Ka>•K»>qa;~ ...... 

TAKStM Sinemasının 
Dı fıöyii1t mııv.a.ff&kıyat 

LEYLA 
eilkelerim. Kanmbit ~erde- _ 
d.~ yardımı ile yürü- bec olaa Bazı:eti ~emret-
nım. ti; 

Hazreti Musa., bu cevabı ver- - Elindeki d"b>eği yere at 
mekle asasının yalruz maddi Yıa .Musa!" 
fkydalanru saıymıŞ.tı. Manevi Bııurreti Musa,. ~ AUahm 
faydalarına dair bir şey söyle. emrine itaat edelllk dej,nejj.ı p. 
memişti. Çünkü onun kendisine re attı. Değnek yere düşıa 
ne gıbi maı:~ fayd .hı.P tıemin dişmez büyük bir ejderha oldW 
edeOOec~"llli bifmıyordu. Halbu- Hazreti Musa, korirusmıdan taş 
iti 'bu • , yam cj ğnegın:, Ik- gibi ıtaskatr -.e kıeletEiz a&ıe
retı M elinda: eıı üyük aWü;, Debflttl• a(plan: gözlerini, 
bir lllWlll2 vwgtası ıdi. Hazzeti ~ ~ WHgijien, mr• 
llusa, kuvveti' d .. IIDlftftla!oım; llrunç başım- sağa, sola- çeviren. 
ancak bu değnegin. vasıt.aaiyle bama yukarı kaJdu:arak hücum 
~ mu~le- ye1ıe-- edacek: gia b' ~ ~ ej~ 
odk nw aes. henüz P6Yf{am· der han f 7 nde.n va. 

mu'WLffak olamadı. Bağırmak ı Ulu Tann, cesur elçisini bu 
istedi, bağira.ma4ı; kaçmak is- perişan ha.la fa.zla bırakmaık ia 
tedi, ıka.ça.IINMiı. Her taraf mdan ! temadi: 
buz gibi ölUm terleri d5Jtmiye 

1 ba.şUıdl. Herkesten cessm: ve - .&ıırıa.. 1BL ııa.- ~ 
tuvvetıı oUuı :MUsa, bu derece sai~dh Ştindl< sam. ~'ve. 
korkmakta halklı. idi Ejderha, Mil 'bu. ej_dar~ senin m.iieaQale 
ba:Jıikateo, P., km:knnç, ~ w1ad·wnr ._. .......... »Ot· 
fıeybetll bir §eydt Hazreti Mu- daşuı.. olacaktır. Emaıdiyorunr: 
~ bimi&GJsaııı. sa.mır . h .. .. .. KaiOiiıe Z9l'l'9 :llatlııı.- lırtrku Jll-

dı, daha ejder ayı gorur go~- tiı:meden ODlL tut '\t&- yerdan 
mett, ~ ınutl8il&' ._ 1.-ı~--1 On · :ı...:_ ~ 
lürdü. Hazreti Musa, bir da.ha ~ · ~n :yıae. ~ ~ 

hnama.t Ur.ere br.~ oldugonu güreceksiıı. 
~ wıOwnfpıa Hazreti Musa,. aDtt ita.at. • 
idi. --- ımdılıN\li ('~ ~ 

T6-ltçe Ml'zl• - T/Jr~e 111rlıılt 
40 ~şA lK KORO. 36 KfşlLfK SA2 HEYETi 

60 tdşll.tK Maff'Elt TAKrMI 
WAsik wueikiainin tlilfadi Dli:Dm ~ iima.+ 

wıW M bD.. fmntleı ıııljplipr bftjg. 
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Amiral Fahri Engin, kiJmür akliyat 
işleri iizerinde beyanatta bulunda 

(Ba,fanıft 1. net aahi/eıMj demiryolian umum müdürlhüm 
yapılan ltömiir nakliyatına de- reisliğinde teşekkOl etmL-ı bu
.nmere nçık ~unan yukarda lunmaktadır. l"lŞe maddeleri ve 
?Ja.rını ~ydıgı~ ağızlardan kömür nakliyatı bu komisyonda 
öınür venlmektedir. Bozuk ha- vagmı Wısisi suretile cbemmi

yalarda bütün bu ağızlarda yük- yet dereecs:ine göre tanzim edil-
lcme işi durmakta ve gemileri- mektedir. 
miz Sinop, Ereğli ve Amasra li-
manlarına iltica etmek veya bir DEMIRYOLLA.RI IŞQILE-
nşağl bir yukan dolaşarak fı~ RINE YEMEK 
tınayı geçirmei;.re ça~a.ktadıl'- Devlet Demiryollan · ilerine 

lar. KÔMÜR NAKLEDEN yeni kanunla günde bir öğün 
GEMILE

D yemek verilmesi temin edilmiır 
ı1' tir. Btı mıretle denizyollan Ye 

Bu izahatı vermekte lrl>mtiı- limanlar umum mUdUr:ükleriD
nakli işinin ne demek olduğunu de olduğu gibi demiryollannda 
:kısmGD izah etmiş ol~. da büyük mikyastaki işçi ktltle-
Gemilerimizin eon beş aylık gün sine birkaç güne kadar g\lnde 
lük iş cetvellerine nazaran Hav bir öğün parasız ve bol yemek 
zadaki kömlir af;'1zlannın hiçbi- verilme.sine başlanacaktır. Yine 
risi gemisiz kalmamıstır. Hava- bu kanunla demiryollannın kü
lnr bozmadıkça ağızlarda daiına çük memurlarına her ..ıE>nc bir 
b~l gemi bulundurulduğu gibi; kat elbise, şapka, kwıdura ve 
bir kısmı da Büyükdcrede veya iki senede bir, bir kaput verile
Lreğlide nöbette kalnıışlardır. ccği gibi ay!'ıca kilometre taz
Meselıi kömür nakline tah~is minatı ve fevka.liıde ahvA:de gö
edilmiş gemileı;mizin 7 Nisan rülen hizmetlerine mukabil ik
taribine ait cetvelini tm.kik e- ramiye verilmesi de ayni ka
dersek: nunla kabul edilmiş bwunmak-

şrı· c I~all'a\•an, !s•ikbal, Şark, tad 
BaJ,ır, .,adan, Yelkenci, Altay, 
Üsküdar, Sebat, Pek, Atılfı., Flor 
~ a, 'l'.rn, Platin, Sinop, O<!mir, 
f<~ı ol f ntay, İnal, Suat, ki 62.000 
tonluk yirmi bir \'apur t.u ta
rıhte kömür i. ile meşgul i.lulun
maktadtr. 1zmıre kônıür götü
ren Mctf' ve diğer genci€r bu 
yek•lna dahil değildir. 

ır.,, 

ihtikar 
vak' ları 

Ba , diş, nezle, Ur· ,ro tizma 
Ne1Jralji, Kırılı/ık 11e Blltiln Ağrılarınızı derhal Jzeser 

rcabmda g.Cmde 3'4<aşe aJmabilir. 

HARP 
O URUMU 

(llaf taMtfı 1 inci uyf11da) 
yanın dört bucağını besler ve 
bundan en büyük tasfiyeyi 
memleket nizamını kuran ve ko
ruyan almaktadır. 

Hindistanda din, dil ve örf 
ayrılıkları, ahenk \'e ittihadı 
sarmakta en önemli funillerdir. 
Bu sebeple, yüzlerce kilometre, 
prenslikler ve mihraceliklere 
ayrılan memleketin bir gnye et
rafında toplanması çok güçtiir. 

Bununla beraber, bngünkü 
tehlike karşısında Hintli, kati 
bir karar almak mecburiyetin
dedir. 

Japonya, asırlardanberi hü
kürııran miic:tamerel'ilerini kov· 
malan şartile, Hintlilere istikJal 
!erini vaarletmektcdir. Yirminci 
asırda yabancı silahlar n millet
lere istiklal bahşeue<'eğine inan 
rnak için olaylan incelemekten 
mahrum bulunmak gerektir. U
zak Doğu ufuklannı benimseyen 

Fıkra RADYO PROGRAMI 
( Baı tal'llfı 2 tnct .. ytııda) 

yiıı buld uğtı kefaletlerle Ç>kti.-
12 N1sAN 1942 

bildim. 8.30 Program 
İşte o gidiş gUnünden sonra 8.33 Müzık 

Hüsrevi dinamik br inkılapçı o- 8 .45 Aj;..n.s 
larak görürüz. • Haberleri 

1D18 in meş'um Mütarekesi 9.00 MUz.ik 
olduktan ve Atatürk Anadoluya 9.15 Evın s:ıati 
geçtikten sonra Hüsrev Sıva1;ta, 12.30 Pro~ıım 
Atatürkün yanında ve Müdafaai 12.33 Şarkılar 
Hukuk Cemiyetinin merkezinde 12.45 Aıarıs 
buluyo~. !ık Büyük Millet Mec j Haberleri 
!isinde Eskişehir Meb'usu ola- 13.CiO Türküler 
rak dört yıl çalıştıktan sonra ve oyun 
doğuş yurdu olan Gtimülcüneye havaları 
daha yalun bulunmak duygusiy- 13,30 Salon 
le Trakyaya çekil<li ve çiftçiliğe orkl'ı>trası 
girdi. Atatürk bu en eski arka- 18.ocı Pıoı;raın 
daşını unutmadı, Hiisrevi tek- 18.03 Dans 
ra.r Meclise aldı ve haJckında ta- Orkestrnsı 
rilıi iltifatlarda bulundu. 18.45 Ziraat Sllati 

18.55 Kan,ık 
Şarkılar 

19.30 Ajans 
Haberleri 

19.% Yardım Se
venler Ce
miyet.;. adına 

1U5 Oda Müaili 
20.15 Jo'<ıydalı 

Bilgiler 
20.30 Fasıl Heyeti 
21.ll> lzmir At 

Keşularının 

NcUceleri 
21.45 TEMStL 
22.30 Ajans 

H:ıberltti 

22.45 Proııram 

~---------------------------En ROn her faniye mukadder 
olan akıbete -fakat Ata.sına 
kaw.~ak ı:iAAdetiyle-- eri,ti. 
Hillrev gerçekten kızıl do~n 

kızıl yaşayan, bembeyaz ölen bir 
Türktür. Bizden sonra gelecek 
nesillere Hüsrev Samilerin ör
nek olmamm dilerim. 

1 Aakerlik işleri 1 
lleyojhı Yerli Aı. Ş. Ba,ı<anlıg ınd.ıı n: 

Hav1.ada fena havalar dolayı
silc ayda vasati olarak 10 ila 
15 gün thmilat yapılama.makta
dır. M<'sela: Mart ayı za.ı fında 1 

10 gün tahmilat yapılamamıı;ı· 
t.ır. Platin rnpuru son def".l Hav
zadan kömürünü 15 gü•ıde ala
bilmiştir. Şirketi Havriyenin 
Erol vapuru da son Havza se
ferinde 14 günde kömiir alabil· 
miştir. Görülüyol' ki fer.n hav& 
yiizündcn gemilerin tahmil işi 
çek aksıyor. En mühim meaelıı 
tahmil i ini iyi havalarda hız
landırmaktır. Evvelki giinkii 
Hau.aJaki tehmilat mıktarı 5 
bin ~00 tondu. Bu miktarı 7000 
tona çıkarınağa çalışıyoruz. Bu 
suretle 18 iş gününde 126 bin: 
ton kömür tahmilini müınkün 
kılmak icabctmektedir. 

Fincancılarda 16 numnralı 
Yasun. Saban manifatura ma -
ğazasında çalı.'.}8.0 tlya Görme -
zano, bundan bir rnliddet evvel 
dükkana şayak, çulaki vesaire 
almak maksadile müracaat e
den Ayaşlı tüccarlara: "'Biz 
toptancı de~>iliz. Perakendeci
yiz,, diyer<!< mal satmak iste -
memiştir. 

Japonların, 450 milyonluk Çin LiSE 
ve 380 milyonluk Hint kütleleri- ,. YARDIMCI KIT APLARI ~ . 

KAT'İYEN 

IHTIY ARLAMIY AN 
KADININ 

P. Atğm. Munafa oğlu Nıynzi 

( 195113), TWekçi S. 8. lfakkl ottıu 

tlJrahim (328-78), Tbb. Yfm. Os· 
mnn Nuri Oğ. İbrahim Şahııbt~tin 

(3t1137) in a<"ele şubeye mlırıı~·H •tla• 

TAHLiYE iŞi 

Suçlu dük.klirunda bulunan 
mallan satışa arzetmekten im
tine etmiş ve bu suretle Milli 
Korunma Kanununa m.uhruif 
harekette bulunmuştur. 

İlya, yakalanarak Bir Numa
ralı Milli Korunma Mahkemesi 
ne teslim edilmiştir. Yapılan 
dü· 1 U duruşma sonunda suçlu 
500 lira para cezasına, iki 1ıene 
müddetle Ululuşlaya. sürgüne, 
dilkkiinının 47 giln müddetle 
kapatılmasına ve aynca 30 li
ra para oezagile mahkfımiyetine 
karar verilmiştir. * Beyazıtta leblebicilik yapan 
Mustafa N67Jı ile Ali Osmanın 
!kilosu 100 <kuruştan leblebi ro.
tarken yakalanmış ve dün lki 
Numarnlı Milli Korunma Mah
kemesine teslim edilmiştir. 

nin lıarimlerine hiikim olmala
nnı dileyecek kadnr saf ve sami
mi olmadığını kabul edenler, 
ancak bu badireden, her ne ba
haya olursa, sıyrılmak istiyen
ler olabilir. 

Şüphe yoktur ki, küre nüfu
sunun üçte birini barındıran bu 
toprakların bir ele geçmesi, Kay 
zer Vilhelmin de korktuğu gibi, 
dünya müvazenesinde bir teşev
vüş doğurabilir. 

Hindistanın idaresi mesuli
yetini iiZıerlerine alacak liderle
rinin. İngiliz sili.h1ndan zeka ve 
irfanından kuvvet almadtk4.1a. 
vata.Hlarını daha çok uzun za
man müdafaa ederniyeceklerhıi 
irlrak edebilecek basirete sahip 
olduklarını s:ınıyorum. 

* 

-MANTIK __ 
Yazan: Hatemi Sttııih. Ta .. &i ~ kur.,. 

F • 
1 LOZOF • 

1 
. ~ 

SOSYOLOJi 
Hülti.a u. el kitabı. TanttSi 25 karuı. 

PSiKOLOJi 
Hülise .,. el kitol;ı. TanHi 2$ karuı. 

il 

TARiH 

İstanbul lim nında tahliye işi 
son günlerde hızlandınlmıştır. 
Halen günde beher könıüı yük
lü gemid n beşer yü:.t tondan 
fazla tahlıye ya.pWnaktadır. BU, 
tiin lirrıaıılarımızda anıelesi?.lik
tcrı sıkıntı çekilmekle bt.raber 
tahmil ve tahliye i§lerinde mem 
nuniyet verici inkişaflar ''ardır. 
İnkenderun ve Mersin limanla
nnda tahmil ve tahliye işleri 
günde vasati olarak 1200 tonu 
geçmiştir. Dün Meısııde 2000 
tonluk tahmil ve tahliyesinde 
yapılmıştır. 

* Karagümrükte kömürcü -
lilk yapan lsrna.il, kendisine kö
mür almak maksadUe müracaat 
eden bir müşteriye bir kucak 
kömür için 30 kuruş istemiştir. 
İsmail y.a.kalarun~ ve Milli Ko
runma Malikanesine verilmiş- 1 

tir. 

Ne bir "Fakir,, in marifeti, ne 
"!pi., nio cüreti, hatta, ne de •• Lis. 1 ( 35) Lise lI (35) LiH 111 ( 25) karrıı. 
binbir ihtiras ve menia.atin çar-ı .. =---• Ahmet Halit KitabeTI ---•fl 

Belediye iktisat Mi1dür
lüğünün mOhOrlerini 

taklit etmişler 

pıştığı muhitin seçkin ve yetiş
kin sayılamayan kuvveti Hin
distanın masunluğunu temin e
demez. Medeniyetin kt!mal zir
veı;ine erişen büyük milletler 
de artık infirat politikası gilt
mezler. Hintliler, hürriyet ve i..8-
tikla.llerini aldıktan sonra da, 
belki daha çok ımm bir müd
det için, dost ve müttefikleriyle 
omuz omuza, güzel \alanlarını 
haricin tasallutuna karşı müda
faa etmek ıztırarındadırlar. Bü
yük Hint lideri Gandhi, hürri-

Maarif Vekitliğinden 
11 Haziran S41 UırÜl ve •m numaralı reı;mi gazeı.eoe ncşre<Ulf'n 

2/1&923 sayılı t.aliıwrtnameye göre orta okullara 1\Iatematik, Tabilye, Fran
ırızca. Almaoca ve 1nt:!llzce dersleri için öeretmen mu4lvıru seçilmek üze
re htanbulda Yüksek ötrctmcn okulunda ve Ankarada Gaz.i Terbi>'ll 
Enf'tttü~nde imtihnn aı;ılııcnktır. lmtih&nlar 15/VI/942 Pazartesi günu 
b uyacaktır. tsteklllerln bulundukları yerin maarif idarelerine başvura
rak imtihana ginne f8rllannı ÖC,'Tenmeleri ve vesikalarını b ir dılckçeye 
iliştirerek en g~· 30/V /942 tnrihine kndıır Vekilliğiml:.ce göndermeleri ilf.ın 
olunur. (2103-3809) 

--------------------------------------------------------------::=s. 

2/17137 numaralı kararname 
ile denb:yollannda umum mü
dürtin reisliğinde Genelkurmay 
Ba.'}kanlığı ve Milli Müdafaa, 
1ktısat ve Ticaret Vekaletleri 
murnhhas1anndan mürekkep bir 
koı..,isyon tesckkül etmiştir. Bu 
ko .. "lisyonda dc•ıiz Uı.«jıtlarımınn 
ehemmiyet sırasına göre muh
tc.lif hizmetlere tefriki yapıl
malrta Ye bu meyanda kömür 
nakli işleri hakkında da karn.r
lar verilmektedir. Ayni mahi
yette diğer bir komisy..ın da 
2 17139 numaralı kararuame ile 

Belediye İktısat Müdiirlüğü -
nün imza v~ mühürlerini taklit 
ederek sahte lokanta, bir<lhane 
ve içkili yer tarifeleri hazırlı
yan bir şebeke yakalanmı~r. 

Bunlar, haJdarınua kanuni yet ve istiklfıl tarihlerinin ka:n- , ••••••••ı:m•••rmımmı••••ı•m:ı•111m••-•I~ 
la yazıldığını bilen b:r doktor takibat yapılmnsı için Adliyeye 

teslim edilmişlerdir. olmakla beraber, işin bu kadar 
sarpa sardığını göremez gibi. 

Kuyuya düştü kan dökülmesinin aleyhindedir. 
Acaba be~er, bir gün onun dün* Samatyadaı Araba.et Beya- yasında, silfıhsız ve asude, yaşa-

zıt mahallesinde 17 numar<ili k b } t· l - zh ı 
ooenı· zlerde ma a l ıyar ıgına ma ar o a-

Borsa ve Osmanlı Bankası 
Komiserliğinden : 

Kayseri ve civ. ~ ı elektrik Türk Anon!M Şirketinin "100.000 lira IX.'!"

mayesirıi tenısıl eden her biri itibari 25 ira kıymetinde hfımilıne ait 
ıe.ooo hisse scııcdı Borsa Meclisinin kararı ve Maliye Vekaletinin tas
vibi ile 9/4/1942 tarihinde Borsa kotuna ithal edilmiştir. 

p evde oturan 18 yaşındaki Se- cak mıdır? Onun, Vaskodöga- / 
,,. niha dün kuyudan su çekerken ma.nın çizdiği yollardan yürüye-

• İ b• birdenbire muvazenesini kay- rek, bir eşi daha bulunmıynn ~••••••llil'~1JRW11D•ı•••••••••••mmmnm•I 
Yelli a ıye bederek düşmüştür. Senihaı it- Hint bayat sahasına koşacak • 

faiye tarafındın kurtanlmış- · a ı d b l - d Tonrak Mahsulleri Ofı·sı· ı·stanbul (B•ı u-.tı 1 ıncı •YfMht) yc:ıı or u a.r a u unacngını i - r 
U··,.u·· .· Courageous, Glon'ou.s ve tır. rak edemeyişini sanmak için, ~ubesı·nden .. * Nafia Fen memurlarından ol a ·· t"" d 1 d d w Y "-kroyaldir. Ç aban us u urum ar an ogan 
J'-1 Hamdi, dün Eminönünde ıçek ,.,.;; "kl"kl · ı AUantikte: b ... cenı ı · erı oruç a yenmek 

Vaıtı.ington, 11 (A.A.) - Bah carşısmda Altıparmak hanının lazım gel rdi ! Oteki lider, Neh-
:r • önünde.n geçerken haıııu üre- ru t hl"k · 11 t t akt ·ı· 

nyc N"••rlıfrı bildı"n"vl"r·. . e ı ·eyı e e u m a, sı a-
..... o· .J" rinden dncınn bir t .. c}a başından h ·ı· hl k 1 · tem k Ati""'lik sahili' ,,,.1...., .. -ı.. n,. ~ .......,., ı sı ıı a arşı amayı ıs e -

..... --s o ............ .....,.. ağır surette yare.lnmışt.ır. tecr 
ticarot gemisi, üç denizaltı ge- * Sirkeci garında ekmt:m.çi - ır. 
misinin taar.ruzuna uğramıştır. lik yapan Halilin cebindeki 610 Hindistan, bugünkü faciayı 
Bır küçük ticaret gem.isi ve bir kuruşu yankesicilik suretile ça- önlemek için, silaha sarılmak 
orta büyüklükte bir ticaret ge- lan Şakir, iki ay on gün hapse ıztıranndadır. Onun i<;;in harbi 
misi torpillenmiştir. Orta biiyük mahkfım edilmiştir. harple öğrenmek fırsatı zuhur 
lükte bır gemiye top mermibi * İstanbul lima.nıruı. bağlı etmiştir. Büyük Britanya, düıı-
lsabet ctm.iştir. Arkadya vapurunda tayfadan yanın her köşesinde savaşmak 

Bir İs\"CÇ \'n.punı battı Valter, dün kazaen ambara güçlüklerine katlanmaktadır. 

Umum Müdürllliiımüzlc şube ve njmısJarırruz için k{ı~ıt ve mnlzerne:;i 
onsimlz tarafından vctllınek şartılc açık pnz.arlıkla gösterilecek nümuııe-

1 

lere göre defter ve evrak tabettirilccc.kur. T<ılip olanların ikı bin lira ncı
kıt v,.ya banka teminat mektublle birlikte 13 Nisan 1942 Pazartesi günü sa
at 15 de Liman H:m 4 unc-u kat.U:kt şubemizde bulunmaları rica olunur. 

(4329) 

Stokholın, 11 (A.A.) - 3600 düşmüş, ve yaralanmıştır. Vıal- Hint illerine büyük ordular 
tonluk Ara isimli İsveç yük va- ter kaldırıldığı hastahanede öl- ayırd edecek bir duruma diiş- ------------~ 
puru, dtln Barltum açığında müştür. müştür. Hintli, imparatorluk 1 B '"/ v; hfl n· hı·· ı·· ..... 'I,\ ı 1 
blr mayine çarpmış ve batmış.. uğrunda Büyük Harpte de As- egog U 8 l ar ITe Or UgU ilan arı 
tır. Mürettebat tamamile kur- Zavallı küçük! yada, Avrupada rol almıştı. Ha- •----------· 
tanımışsa da altı kişiyi ha.sta _ Biga, (Yeni Sabah) _ Şeh _ ıa. Hint b~rlikleri. ~frikada, As- Satılık Enkaz 
neye ya.tırmak mecburiyeti ha - :riınlıe bağlı Selvi köyünden bak- yada. aynı gaye ıçm çarpışıyor. 
&ıl olmuştur. kal Zülkamey'in üç yaşında- Singapurda, Birmanyada dök-
ln~ basmoun gösterdiği ıki oğlu 1smct Demir, annesi su tfiğil kan, öz yurdunun kapıla-

lüzum almak için çeşmeye gittiği sıra- nnı kapamak maksadına ma-
Londra, 11 (A.A.) - Ofi: d& ya,nma.ktıa. olan ocağa sokul- tuftu. Şimdi, Japon istilacıları-
Londr.a basını İngilizlerin Ben mu.ş, ve her nasılsa SlÇl'aya.n nı bu topraklardan u.zaklaştır

gal körfezinde uğradıkları son kıvılcımla elbiaesile birlikte ya- mak, büyük ordular teşkil ve 
deniz ka.yıplan dolayısile bir na.ra.k ölmüştür. tavzifine vabestedir. Sömürgeci, 

-. 
Teminatı 

L. K. 

250 ·ıs 75 

BQğaziçtnde :Emlrglnda Mektep sokağında 14-16 sayılı ıın,ap hane
lerin yıkı~ aokazı kal.men satılacaktır. thalesı 27/4/942 Pazartesi rü
nü saat 14 de mahallinde Yv.ı>ılacaktır. t'!teklilerin orada bulunmaları il.An 
olunur. ( 4482) strateji değişikliği yapılması bu ordulan silA.hlandırınaya, 

lüzumundan bahsetmektedir. DOKTOR --- onlara harp kabiliyeti vermeye =================.:::;=:================= Times gazetesine göre, Uç or- HAFIZ CEMAL amadedir ve bu kuvvet Hindis- , ____________________ , 

dunun işbirliğinde esaslı bir nok tan etrafında ve Hindistan uğ- K lo • f R d Ö -
san bulunduğu kanaati mevcut. Lokman Hek·ım runda boğuşurken, ynnnki ınn- a n er a yat ru aranıyor 
tur. Bu garete bu noksanın ha- distan nizamım da kendi gUcly- Eski V-O yeni radyatör"Satmak istiyenleriıı adrcsimi7.C 
va yardımı noksanı olduğunu, Dahlllva Mütelı-lll&lllSI le korumak kudretini kazanacak mUracaatları. 
kara.da ve denizde son uğnını- .z- tır. Kanaatimce, Hint liderleri- Sirkeci: Hildavcndigfı.r Caddesi 
!lan kaybın bu sebepten ileri gel- Divan.yolu ... nin takip edecekleri doğru ve Dervililer sokak No. ıo. Tcle: 22055 

diğini J~- Lmı•••••11sg•m•11; •••••ıl emin yol da budur. -----~-m1----------•.ı.c.ı-.riıiliiıııiiiiiıiıııııiiıııG 

SIRRI 

45 ya~mda oldu'u halde yftrinde hjç 
bır ~. hi~ir bW"Uf\Jiu 70kıur. 

Açık. yumuşak, ve bir ıenç lırmnld 
~ı kusurı;ıu. bir cılt, Adeta Wr ba
nka d~nebılır. Fakat buoua leı:ıl'f 
bır ızahı vardır. 

İşte, bu, Viyana Onıver:;iteşl Pı'9'
Cesörü Dr. St.eiskal'uı pya:u h.a;rr9t 
keş!ı ol.an "'Bıocel., uı neticesidir. 
"Bıocel., her yumuşak ve kuaunwt 
cıld ıçın elz.em olan gençleştlric:i 
kıymetlı ve tabıl uı:ısurdur. Sımdl. 
peorıtıe re~ı Tokalon k.remınde 
"Biocel.. bulunduğundan, su uyur
k<"n cildınızl baler , ve gcnçlesürl.r. 
H~r sabah kalktıtuuzd.a çucı ve 
bw"Uf\lkluklann ka.Yb<>lduğt.ınu YC 

bıraz daha gençteJtığtnızı goruraü
nıız 

Cunduzlf'M lçın de beyaz renkteki 
(yağsızı Tok.alon kremini kullanınız. 
Bu aay~e C&ldmızı toııeler . siyııtı 
noktalardan kurtara- Vt! .tçr~ mcsa
m:ı.tmı sıklaştu-t.r On yaş daha genç 
ıon.ınunuı. ve oyle de kalıruı. Yuz.il
nuLwı zayıflamış adale~rınc ıuha
y .. t verıniz Bu çırkın tenden kurtu
lunuz: Mekteplı kıL olduğunuz: z:a-
mıınld taze. sıkı y.ınaklann11.1 ve ı 
tatlı guulUılınizi ıktlsap ediniz. ca
dın gıdası olan bu ikı ınuht.elif To- , 
kalon kremının hanku1A<1e netı(C· 
Le&uıden fevka!Ade mahzuz kala
calt,ınrz Aksı ukdirde puanaJ 
memnıml.Y'etle iade edeceğiz. 

n illn olunur. (520S-60!lfl) 

EminönO Y..-tı Aa. Ş. Baft<an:ığı ıriıutı 
Süvnrı Ttm. Hasan Oğ. Mt<Ut 31.7 

(21'281), Diş Tbb. 'OTgm. &.I :Rıza 

8t tsmail Fehmi 308 (a&ffOJ, Top. 
Ttm. H~e,ıin Ceıtıl Qi. 'füt~ut ~I 
(52750) . 

Bu Stlbaylarm hüviyet dıadanhı· 

rlylc birlikte aceıe şube"" ~...ı{'n 
ilin <Jlu~. 

r "Yeni Sabahın,, 
ilan fiyatları 

Kr. 

• -'•.uta ...... 
UçiiMll 

1 Dördüael 
• • I08 

" 100 l .. 
Erdek C. MOddeiumu· 

miliğinden: 

942/46 
Tayin edilen fiyattan faz.lası· 

na ru-pa satmaktan suçlu Ban • 
dırma. kazasının Bezirci köyün· 
den Veli oğlu 3213 doğumlu .Mu· 
sa Dcdeka.yın 3005 sa.yılı meş. 
but suç kanununa göre r.ıevku· 
fen YJ!_lılan durnşması sonun<ia 
Milli Korunma kanununun 31, 
00 ve Türk Ceza kanununun 
81/1 inci maddeleııine tevfikan 
sekiz gün hapis ve beş bin se
kiz yüz otuz kuruş ağır para 
cezasile mahkUmiyeline ve hüf~ 
mün ücreti suçlu.ya ait olmak 
Ü7.cre hülilaatan g3.7.ete ile ncş
r.iııe dair Erdek Asliye Ceza 
Ma:hkemes.inin 10 2/ 942 tarih 
ve 12/ 6 sayılı kararı katiyet 
kesbet:tiğindc.'l ilan olwıur. 

rsm:-.~~~aW"E~BEl--mnmmma~~ 

TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
&uru•ue ı.lbl: ı-. - Serma,_: ıoo.tM.• 'ftdl Una fı11ae" 

AJAns atS.cti: -

Zlraet Ba0 kM>naa ltWllboU'.U ve~~ ı:ıo;- ..... ~ a 
• BO l1rllm bulunanJ&ra aenede f defa oMrlh•dr kur'a U. 11191Jdakl 
pllna t&re ikramiye dotı\.. ~kbr 

4 aded 1.eeo Uralık 4.000 Llu il 100 adlMI IO Llnıt&lc 

• • 
t.000 Lira 

4 • ... • l.000 • lı ı!fl • • 
4 • llO • t.000 

40 • 100 • 4.000 
: il 100 • • • • 

DIKtcAT: H-planndak,1 pwalar b1r Sc:>fl lcind• .50 llraduı ~ 
d(lşmlyenlere ikramiye çıktı~ takdi rde % 20 faüru:i::rle vertle<:elrt\r. 

Kur'•lar tıenecle dvti <k'fa 11Ma.rı.11 Haziran, 11 Ey· 
l!il ve 11 BiriucikUnuu ı.arilılcr:inde ÇbK.ileocl."1ir. 

Sahlbl: A. C•ıaleddlıt Saraço(jlu Nqrly .. t Mudürü. M. Sam Kıır;ıy.,: 

Baaıldl4jı yor: (U. Btk~c caf'OvlC' Vf 4 CNnaleddl• S.ııraccalu mııt! 


