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~~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~~ 
8 Nisanda dinlenilecek amme şahitlerine 
davetiyeler gönderildi, bu celsede yeni bazı 
hakikatlerin meydana çıkacağı anlaşılıyoı 

iMaznun Pavlofla Kornilof a verilecek 
tercümelere Pazartesi başlanacak 

ingiliz 
akını 

Poissy bombardımanında 
bir kişi öldü, altı kişi 
yaralandı, iki tayyare 

de şürüldü 

Ankara, 3 (Yeni Sabah mu-' Za va 11 ı 
habirinden) - Suikast davası-

Fransa! 
Fabrikalar kapanıyor, 

işçiler Almanyaya gidıyor 
ve n ahrumiyetler 

gittikçe artıyor 
Bcrn, 3 ( A.A. ı - J ournal ıle 

Gfncve yıv..ıyor: 

nlNT OKYANUSU, IJİNDfSTAN VE BİR.\IANYAYI GÖSTl•.RİR HARİTA •• • 

J..ondra, 3 ( A.A.) - İngiliz 
hava kuvvetleri dün gece Paris 
bölgesinde Poissy'ye bir hava 
akını yapmışlardır. 

nın 8 Nisruı. tarihindeki ceL~csin
de amme şahidi olarak dinleoı
mel~rine karar verilen ve An· 
karada bulunan on üç kişiye da
vetiyeler ırönderilmiştir'. Bunlar 
Ankara. Havagazı şirketinde 
Mefharet Korunur, Doktor Ser
ver Kamil !kızı Bigiım Tokgöz, 
1208 numaralı tak~i ~rıförü F:ıh
ri Uçar, Harich·e Vekiı.ıeti mo
törcüsü Ali Kİıtmaz, Ankat·;ı, 
Toros otelim!e katip &kir ~"Y
feddin Sarıoğl<ı. ayni otelde 
müstahdem Halit Ünsal, kapıcı 
Ali Çelik, Konakhdcre poli8 me
murlarınd ~ n Kitzım Özdemir. 
Lozan meydanında Lo7.an apar
tımanında Koo ur kaya, ayni a -
partımand:ı Gülimr Gökçek, Ye
nişehir Birlik bcrlıc-r salonunda 
Ahmet Kalın, Ycniııchir Ant a
partımanında Jozef oğlu Eıl-

Fran:sız !ar t~birl:ği bahhinde 
verdiklerini, fakat mukabilinde 
bir şey alamaıiıklarını görme-k· 
t cdirlcr. A!ıııan)~.ıya •n'kl'<iilen 
yiyecek n?a.Jdelerınin mü::;ade-re Hindistandaı0 -Hind is tan -------gelen haberler 

işi müs3it 
-

Gebe l ütta rıka 
hücum! 

Rus -J pon i 
münasebetleri / 

Poiss ıı O zerinde 
Vişi, 3 (A.A.) - Poissy'nin I 

dün gece İngiliz hava kuvvetle
ri tarafından bombardımanı ne
tiresinde bir kişinin öldüğü ve 
altı kişinin yaralandığı haber a-

1 lınmıştır. · 
Bir mavna batmış ve bir ço

cuk boğulmuştur. Andı·esy ve 

e<lildi;i ini, iptirlai madde eksik· 
li.;i yüzünden fabrikala r'n bir
b1ri arkasından kupanUıKını VE 

i~cikrin Almanyaya gittiğini 
görmckte<lirkr. 

Vatanlannı hürri~ et ve l~tlk- ı . 
fille k:wu~tumınk fm;atı Hint- 1 

Ulcr:n elltorlııir. it;in•• f.\"bniştir. 
Sır( ldr:"ıl;-.izlild.-ri \il realite 1: 
adamı obııa.m:ılıtrı :tiizünden , • 
bunu ka.çırırlan.:\ onfar.ı kim- ı 

sathsya 
Morly üzerine de bombalar düş- ----------~-------------

(Som• Sa. ·', Sü. 7) (Sonu Sa. 3 ."ii. 5 de) ı 

:,:-~::cahil YALÇIH gi~iyor 
=========~· 1 INGILIZ HARP 

müştür. Bir kaç ev hasara uğ- · 

l 1Yeni ltalyan hava Bir Japon g a ze tesi raınış ve bir ka~ kişi yaraıan-
1 mışt.ır. 

, filoları hep birden politika tahavv ül• , Biri Corflaıuı, diğeri Saint 
1 ı Gem aiıı'dc olmak üzere iki İn-

i ağır bir t a arruz lel"ılli ciikkat e giliz tıtyyaresi düşürülmüştür. 
' hareketinde ıayan bir tekild e lngmz Tebliği 

1 

Londra, 3 (A.A.) - Hava ve j 
bulundu tahlil ediyor dahili emniyet ne:ıaretleriııin I 

tebliği: 

=I HARP DURUMU i= 
Kıyllara karsı a ınlar 

-

ILJI incfu;tanrlan iyi haberler f İ 
1f11 gelmiyor. Anl:!ı;mak için 

1 

KAH NES 
cereyan edrn müzakere-

Bertin, 3 (A.A.) - Stefani: Tokyo, 3 (A.A.) - Asabi ga- 1 (Soııu Sa. 3, SU . .j te) ' 

1 
Bütün Alman gazewlııri, !tal- zetesi, Kuibişef'deki muhabirin- _ __ ...;_ _ __ ..;._ ___ , Akınlar, baskınlar, mevzii çıkarmalar 1 

yan bomba tayyarelerinin Cc- dt'fl aldığı uzun bir telgrafı neş- j 
lerin tamariı"n 1 esildigiııe ve hiç 1 
bir anlaşmak ümidi kalmadı;~ma 

1 
dair k:ıl'i bir ~ev iıf,tm i rnı,ız . 
Fakat bugün dcı;ilse yarın böy-

1 le niı.hoş bir ha we!· gcıl:l't.I\ li ' ... ı 
görünüyor. Sir Stafford Cripps 
hala bütün ümitlerini ilraybet
meıniye çalışıyor. F'1kat Hint- 1 
lilerin zihniyellerini açıkça gös· 
terec:ek öyle şeyler işitiyoruz ki ı 
bu gibi kimselerle anlaşmanın 
na.,ıl kabil olabilecc i(inı~ bir tür· 

ı bcJüttarık müstahkem meYkiine ret.mektedir. daima mümkün ve daha bit çok nok• 
karı;ı yaptıkları cür'etli ve mu- Muhabir bilhassa şöyle di-ı Baskına unrayan ı l . d"' . ht ' d" Cripps'e tam 

salahiyet verdi 
, ı va.rtakıyetıi harekete ilk sayfa- yor: H ta arın tacız e ıamesı mu eme. ır 

l larını ayumışlardır. Moskovanın Japoııyaya karşı •

1 
ı - - ----- - -------

Alman gazeteleri, "Havacı- harekıet tarzı az bir zamru:ıdan- Norvec oemı Qfl 
!ık günü" münasebetiyle Muso- beri hissedilir derecede bir iyi- 11 Yazan : Emekli General Kemal Koçer 
lini filosunun ilk defa olarak !iğe doğru gidiyor. Pasifik mu- 1 

Hindistan Harp Kon
seyi bugün toplanıyor 

lü akıl ermiyor. Çünkü bu işi- , 
tilcn şeyler bir Hıntlinin <!_eğil, Kons< yin bir 
ideta Mih\•er ajanlannın agzın- r. t kl"f • 
dan çıkar gibidir. Görülüyor ki anıaşma e l 1 

yaptığı geçit resmindr':ı sonra harebesinin başlangıcında bil
yeni İtalyan tayyareleri parlak hassa 12 !&kanun tarihli Prav
hareketlerde bulunmuşlardır. da gazetesinde aksettirilen Sov-

Bu taarruzda Cebelüttarıll<'ın yeU.erin resmi hareket tarzı sa
kuvvetli askeri tesislerinde bil- ralıaten düşmanca idi. Japonyg 
yük hasarlar olmuştur. (Sonıı Sn. S, Sü. 5 de) 

AFRİKA'DA RUSYA'DA 
Mihver propagandJ~ı ve Japon 1 kaleme alınması 
pı onagandası Hindistanda uzun 

scnelerdıı:nberi çalı~ıyorınuş ve muhtemeldir Alman tayyarelerı· 
Hindistanm feliıketini hazırlı- ı 

yormuş. Nevyork, 3 (A.A.) - Ye- l'b d b" "k Leninorad cephesinde 
Alman kayıbı 
12.000 kişi 

Seksen. doksan milyonluk . ni Delhideki İngiliz mahfil- 1 ya a uyu 
büyük bir ekalliyet teŞkil eden !erine gelen haberlere göre ı 

lfoıt Müslümanlanmn daha zi- 1 İngiliz harp kabinesi Hintli 1 baskına hazırlanıyor 
Yade bir anlayış eseri göstere- şeflerle giriştiği müzakere- I 
c;:klerine intizar edilebilirdi. Fa- !erde Cripps'e tam bir ser-

ıtat onlar da vaziyetin ciddiyetin! bestlik vermiştir. Çünkü 1 

ve nezaketini idrik etmiş gibi Akyaba Japon askerlerinin 
davranmıyorlar. Hindistanda çıkarılması derhal Hinrlis-
hi,siyatın İngiltere aleyhinde ol- tanda seferberlik yapılması 
dui;unda şüphe yoktur. Bunu zaruretini doğurmuştur. 
tetkik ve münakaşa etmekte şu Ayni mahfillerde söylen-
ı:ırada bir fayda görmüyoruz. eliğine göre, Cripps'e müna-
Fakat Hindistanın hakiki men· ! sip göreceği şekilde bir an-
faatlerinin bu hissiyat uğrunda !aşma yapmak salahiyeti 
fleda edildiğini görilrsek Hintli- verilmiştir. Cripps Hint kon 
!ere karşı beslediğimiz muhab- gresi şeflerine görüşünü im-
bet hisleri bundan peJk incinmiş kan nisbetinde kongrenin 

Serenaika cephesinde 
keşif harekatı ve topçu 

faaliyeti oluyor 
[A.A. telgrafl,arıııdan 
hulasa edilmkıtir] 

Londradan bildirildiğine göre 
bazı İngiliz mütehassısları Mal
ta.ya karşı yapılan hava akın

(Soııu Sa. 3, Sü. 4 te) 

BOkreş, Stalino'daki 
harekatın müsaiJ surette 
devam ettiği ni bi ldiriyor 

[A.A. telgraflarından 
lıttllİsa ediiln4tir) 

Dün neşredilen bir Rus fev
kalade tebliğinde Almanların 
Leningrad cephesinde 23 Mart

(Son&.ı Sa. 3, Sü 6 da) 

olacaktır, Çünkü verilecek hü- göriişlerine uydurmağa ça-

1 
lı.üın pek kat'i ve pek acı ola- lışacağını söylemiştir. r- ı 

caktır, Hintliler dava ettikleri (lonu Sa. 3, su. 2 de) s t a e Ca va 'da 
hürriyet ve istiklal için henüz --< u m a r v 
olgun bulunmuyorlarmış, demek ------ --- ---

:!!filt~:=~!i!~ :~~ PASİFİK''FE neler gördüm? 
davasını güderken bu prensiple
rin filiyatta doğuracağı netice
leri anlayınca derhal isteklıerin
den vazgeçmişler ve Müslümanı 
ekalliyetinin payidar kalabilme
ııi, İngiliz hô.ki.miyctinin Hindis
tanda kalması sayesinde milın
ltün olacağına kanaat getirmiş
lerdi. Hindistandaki Müslilınan 
ekalliyeti çok muazzam ise de 
llıaatteeıısüf toplu bir durumda 
değildirler. Müslümruılar umu
~~Yetle IIiııdist.anın şimal taraf
~nda ya ;arlar. Şimali garbi 
'i'ılayetıerde nüfusun yüzde dok
!~ ikisi !-füslüınandır. Pençap
,... bu nisbet yüzde elli yediye 

llüS(lyin Cıı.lıld YALÇIN 
(lonu g • a, su. , de) 

Akyab'a asker 
cıkanldıöı teeyyüt 
' etmedi 

Çinliler, Tungu'nun 
şimalinde Kyugon hava 
meydanını geri aldılar 

[A.A. telgraflarından 

t' Singapur,, dan kacıs -Pasifik 
~~~ 

Okyanusunda bir macera 
~~-

Bu sergüzeşt, bir Alınan esirinin başından geçmi~! ~.uınat
ra ve Cavada cereyan etmiş hakiki bir maceradır. Gunun ak

' tualitesini teşkil eden muhit ve ülkeler gibi Avrupada pek az 
1 bilinen geniş bir alem.in iç yüzünü anlatan bu heyecanlı mace
rayı zevkle okuyacaksınız. 

huıım edilmiştir] . Bugu-n ikinci sayfad a neşre başladık 
Japonlann .Akyab'a asker çı- l ' .! 

(Sonu Ba. a. BU 3 del 

On vapurdan 
dördü lsveç kara 
sularına döndü 

• 
1 ııgiliz deniz, hava ve kara 

kuvvetlerinden uf&.k grup-
I !ar, Norveç ve Fransa kıyılarına 

!kış içinde üç ...kın yaptılar, bazı 
tesisleri yıktı.lar ve ele geçirdik
lerini esir ettiler. Bu teşebbüs-

!erden U;tihdaf edilen gaye !;il· 
dur: 

A) Hasım oı dusunu ı;eni~ kı
)"llara bağlamak, onun bliyük 
kU\·vctlcrini Doğu Ct'phe><ıne 

(Som; Stı. 1, Sü. ;J) 

1 İsveç açıklarında! ' 

diğerin in de yandığı 
görüldü 

SEKER TEVZIATI 
-- - _, _____ _ 

Aylık kazançları 30·40 lira olan 
aileler fakir addediliyor • Londııa, 3 (A.A .) - Gö

teborg'dan bildiriliyor: 
İngiltcreye gitmek üzere 

Göteborg'dan hareket et
mek teşebbüsünde bulunan 
10 Norveç gemisinden dör
dünün İsveç kara sularına 
döndüğü zannedilmekt edir. 

Svenakıı Dagliladet gaze
tesi yıı.zıyor: 

"tweç sahili ıaçığında ba
lıkçılar çarşamba günü saat 
onda büyük bir vapunın bat
tığını görmüşlerdir. Bu ba
lıkçılar saat 11 de 12 bin ton
luk baŞka bir geminin alevler 
içinde yandığını gördüklerini 
söylemektedirler." 

Ekselans 
Von Papen 

. 

Alma n B. Elçisi 
dün geldi 

Bir ıı8!ta kadar evvel Berline 
giden Almanyanın Ankara Bü
yük Elçisi Ekselans Yon Papen 
dün akşam saat 17 de bir Yun
ker• tayyaresile şehrimize gel
miitir. Büyük Elçi bugün An
k~ya gidecektir. 

* lspanyanın Türkiye Sefiri B. 
Marki dö Plat dö Mantuye de 
ııehrinüze gelmiştir. 

1 

Zeytinyağı fiyatları teshil edildi 
l"Yeni Sabah,. ın Ankara muhabi rinden: j , 

1 * Fakir çocuklara parasız şeker tevzii Sıhhiye Vekiıleti 

ı 
teşkilatınra idare edilecek, Belediye ile hayır cemiyetleri teşki
latlarından da istifade olunacaUır. Tevziata müteallik taHmat
name Vekiller Heyetinden çıbmak üzeredir. Kazançları 30 li- 1 

ra ile 40 lira arasında olan ai leler fakir aile adcleile<'ektir. , 
Bu tevziattan istifade edecek i\çi mıntakaları arasında İstan
bul, Zonguldak, Ankara, Kays(ri, Konya Ereğlisi, Nazilli ve 
İzmit te vardır. 1 

DAGITJ\lA OF1St KADROSU * Dağıtma Ofisi kadrosu Vekiller Heyetinin tasdikinden 
çıkmıştır. laşe Müsteşarlığı bu Ofis teşkilatını hazırlamıığ'a baş 
lamıştır. Dağıtma Ofisi Uınunı Müdürlüğünün Kudüs Konso
losu Celal Karasamana teklif edildiği söylenmektedir. 

YUNANİSTA....~AN GELECEK ÇOCUKIJAR İÇİN * Yunanistandan Türkiyeye getirilecek bin çocuğun iskan 
ve ibatesi için hazırlıklar ilerlemiştir. lzmirde münasip binalar 
bulunmuştur. 

ZEYTİ!l.'YAGI FİYATLARI TESBİT EDİLDİ * Zeytinyağı t.ıicirleriyle yapılan görüşmeler bitmiştir. 
Zeytinyağı toptan fiyatları kiksu 85 kuruş olarak te.sbit edil- ' 
miştir. Perakendecilere normal olan kar bırakılacaktır. Beyana 
tabi tutulan zeytinyağlara el kc nup konmıyacağl daha belli <!e
ğildir. 

Sadeyağlar etrafındaki tetkik ve görüşmelerin bir müdclet 
daha devam edeceği anlaşılıyor. 

TÜRK TARİH KURl~m TOPLAl\"TISI 
i * Türk Tarih Kı, tumu tarafından tertip edilen ilmi top 
: lantılardan ikincisi 4 Nisan 1942 Cumartesi günü s:ıat 15 ele ı 

1

. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakilltesiııin Coğrafya Enstitü il ders 
hanesinde yapılacaktır. 

. J 



u hat.ı~.a.tm salıibi 'Bir Nu
lll!ınl.h o· biılİll 

iÇ 
için biran evvel Malruka boğa21- ( 
m geçip "Holl:ında Hindistanı" 
nr.azisindcn, sayısız adalardan 
.binne kapağı ıı.tmak, lınya.ti bir 

cscleydi. 

tk:i kayıkta, lngllizimin elin
den ~açlnl§. :ya:r:ını düıi.ne .:Al
mandık. içtimai sınıflardan he
ı:ınrn h i bu iki Jtlal~ keyı
ğnıda temsil edilmişti. Fazla. o
larak ~kil itıbarıyle de aramız
da uzun bôylumuz, zayıfımız, 
bodunımuz, şir.m:ınlarımız var
dı. Ve .bu şişmanlar içinde en 
~anı da tabu bendim. 

imdi si1.e bir nebze yol ar
l."ad şlarımdıın bnhsc<le

yım: .r.vv la h m lırim no::-tôk-' 
lu Dl n. Bu .zn.t Sıngapurun en 
mühım ithalat ve ihrac<>t mücs
seseıertntl~n btri blıı:n "Behn ıve 
I ay r" ıticarethancsinin müdü
rı.iymUş. Kendisi ayni zamanlla ı 
lııgilizlerin en b~yilk seyrise~ 
r "n rketıcıinden biri olan 
''Bhre Fumcl 'M v:i Baca" 
kumpanyasının da Singapur a
ccnter ğini yapıyormuş. Singa
purun bellibaşlı eahsiy.ctlcrindtm 
bırı olan Dumu biraz şatafat bu
d,Llası olduğundan şehrin .en 
büyiik klüpltTine aza y ılmış
tı. H~rp patlar p Qamaz İngilb;
ler evvela bu Alman ış adruıuruı. 
kar~ı nazik cla\Tan&ııak .cndi
sini hemen esirler kampına sev
ketmcmi.c.;lcrdi. L · kin Diclın di
lini b·r türlü tutamıyan, alayiş 
dii ninu gevezeler gibi lngilizle
rın bu mü nadcs'n len yüz bul
mU4 ilcı ı geri süzlcrle on lan 

Alpullulu tüccar tarafın
dan unutuldu mu, 
ımutulmafü mı ? 

Bundan bir kaç gün evvel ma
nifatura eşyası almak üzere Al
pull u tüccarlarından Sım isim
lı biri şchdmi7.e _gelm~tir. Sızn 
Sirkeciae Manüaturacı !Kemalin 
dükkanına giderek bir kaç yUz 
lıralık eşya alm tır. Hesap sı
rasında Sım, içinde 1.1.,000 lira 
bulunan bir zarf çıkarmış ve ti
çindelki par.alnn dl?.danına yf!r
lo1tırdiklcrı sonra hesabını gür
mlış ve dilkkfınd.m ayrılmıştır. 

Sıırı düldı.ılndan çıkar.l.en zar
fı orad: bırakmıştır. Aradan 
geçen bir kaç saatlik insa bir 
zamandan sonra Su rı tekrar 
Kemalin dlıkltfunna gelınış ve 
?.arf n i ' 11de 40 O lira unuttu
ğunu soyl y rek par an ist~ 
mi tir. Bu ylizd a larında 
münakaşa cıkmış ve zabıta i ten 
haberdar cdılm ştır. Zabıta Ke
malin dükl unındal.i kasayı aç
mı!j ve '1:asanın içi ıdcn 17,000 
lira çıkmıştır. Davacı kaybolnn 
paralarının kl\.Tık olduf,unu id
dia etmiştir. F kat par:ı.latın 
muayenesi ~ırasında 8 tane bin
lik liranın ltıvnk olduğu görül
müştür. Hadise Adliyeye aksct
mi.Fıtir. Suluın:alım(;t B · rinci 'Sulh 
Ceza Mahkemesinde yapılan du-
ucıma sonunda mliha1temc şahit 

celbi iC'in basha gilne bırakıl
mıştır. Vnk'anın • ahitleri İz.miı, 
Alpullu v.e Bursad:ıdır. Şahitler 
burava celbcdilerck bumaa .din
lenilect?lfür. 

Sakarya vapuru karaya 
o1urdu 

ku:ikulandırmakta. gecıkrnomiş- Pazar günü Mersine 3000 ton 
"Singapur,, dan kaçış ti. Bu yüzJen lnrilizlcr bir gün kadar m .... dcn lıamules"ni götilr-

Diehn'i y.l:lmladıkl::ırı gibi ü era mok Uzcre limanımızch.n ayrılan 
" . . . . 1lti yor-li rozyıkçı beni k tmışl d Ben k Sakarya vapuru Ege denizınde 

ve a.ı kad~Jarımı "Yul:ı.ka" bo- ·nmmna a nr ı. ' en- Ku~adası cenubunda karaya dilş 
S disını kampta tanımıştım. Sin- " 

ğaz 'Jan gcçiıi,p " umatra" a- gıtµurda.ıı biılili:t'c Urnçtığımız ıilüstur. trapurun kaptanı dct·-
dasının şimal sahili tar.aflarına hal keyfiut>tten Mıntaka Liman 

ft , zammı Dfohıı hcnilz pek genç ,J-~ 
f.Sa -t eden ".oUytlk Kminıını' d lcbilcc k bir yasta idi. Uzun Reisliğini hab d retmiş V<' en-

asta aneler bir 1uıı ık e1lmell 
Jzar-n-e ine makabil un :a1a7ıilec'e 

Dün vjlayette Wi ve Bele
diye HelSi B. Doktor üfitfi fKn~ 
darın riyaseti alUnda, Vali Mu
avinleri, Bölge İaşe Müdürü ve 
kaza kııym~ 1• •ıfüırnım iştirak 
ctti~i hır tonln.ntı y.apılmı.~tır. 
Toplantıda Ş( hrin mıntakadn i-

Bulgaristandan mühim 
ithalat ı.eşyası geldi 

Dün Bulgaristan 4 motörle 
mühim mikta da lthnlô.t eşyRsı 
geldi, bunlar ara: •1da bilhassa 
kfı.t;lt, mulmvı.:a, Eczayı tıbbiye 
ve kimyeviye ile radyo cihazı 
vardır. 

-----ıııc-----

Sabun fiyattan indirilecek 
Son günlerde. 7.eytinyağı fi

yatlarının yi.ik!:'"lmesi üzerine 
sabun fiy~tl:ırında da gayri ta
bii bir tcro.ffü görülmektedir. 

On beş glin evveline kadar iyi 
cins kokulu sibwı 75--80 kuru
şa kaı:iar satıldıgı halde bugUn 
bu nevi sabunlar toptan 82-84, 
perakende 97 kuruşa satılmak
tadır. 

Alfilmtlarlur zeytinyağı ; dola
yısiylc sabun fivatlannın ya!.ın 
da normal hadde ineceğini söy
lemektedirler. 

aşe vaziyeti konuşulmuş, bu hu
susta alımın tedbirler Vali ta
rafından kaymakamlara izah 
edilmiştir. 

VW yet tarafından evvelce 
ne "f'C.Jl.c'l b'r teb i,;:lc, evlerde 
bulunun bu 'dctY ve unlar beynn 
nıımc.ye tabi tutulmuştu. Vila
Y<' t beyannameye tübi tutulan 
.hu unların satın .alınnıasmn ka
rar vcrmi ,ur. 

Ellerinde bir çuvaldan faila 
bu~day veyahut da un bulunan
lar bunları Toprak 'Mahsulleri 
Ofisine gö•ürccc.k ve Ofise tes ... 
Um ettikten sonra, cari fiyat Ü
-zerinden bed,,lini alacaktır. 

Ellerhıde bir cuvaldan nz buğ 
day veyahut da un bulunanln-r 
da, bunl rı üttihlfrk etmek iste
d Meri takdirde buğday veya
hut da un miktarı kadar karne
yi vilayete ie.de edecektir. An
cak bundan sonra ellerinde bu
lıman buğday ve unları istihlak 
edebilecekl C'rdir. 
Diğer taraftan "im.yet ha.Sta

hanclerin un ihtiyamnı karşıla
mak maksadiyle yalnız bu mü
esseselere munlıaSlr olmak üze
re bir haftalık kame mukabi
linde un vermeyi knrarlaqtır
mrntır. Bu unlar hastahaneler 
tar~ından Ofistcı1 nlına.cakbr. 

es t :n- -ıem n ocağrı a inci~ ağacl! 
dikti e ·., küçük bir yavruyu da 

ö süz b blar adasuıa lkadar götıirmiye razı bolu, s:ı.rışın btr adamdı ve biraz dir;c edilecek bir hal olınndı~nı 
oldular. Herifler ücr\;Ucrlni pe- ziıp Uğ'ınc l'ağmen kendisini ra- kendi va~ttalar'y!e kurtar.abilc- Birb:rıcrJnı gbrdlller. bcgcndller, Aradan bir müddet daha geçti, 
§iıı isteclıler. Bu teklifi de ıe;tcr damakıllı sevmi im. ceğini tcl.,izle bildimıi17\jr. anınşmnk i in bır ınl ilclet h<!mber lldnci bir m...! tubu müveu.ı ovin 
istemez knbule mecbur oldU'k '\'C Fulmt bir mUddct sonrn Hdn- ge.--:'dılcr tozdul:ır ve mh;ıyet me.'lut kıapısından bıraktı. Bunda hole lıı 
ı:ifıri karanlık1Ja. sandallara. atla- y ol arkada larımdan 'bir ta- ci bir tel~i .. lc d" hal b r tahlisi- olabı.lec ,J~lnc in:m:ırak evlendi- büsblltun b ka gösterili-yor. Koca
yıp ıı.çıldtk. nesi de Her Sönberri iai. ye gem" inin tahrikini istemiş- 'lcr. izdıvn ı rınm donüm yılı bu sının yııptı~ı m"5k:ıralıklnr bütün 

Artık crbest.tilt. Ah, dostlar! Bu zat ta büyük bir .Alm:ın ih~ tir. nıleyc bır de cocuk hed ye cttı. Er- delı1lerlyle Lb:ıt ediliyordu. 
IEv t, se bcsttik. lfo.yeca.n ve rao t .rmusmın P 1 ~ ubesi- Bunun üzeme :val 'a mahalli- 1 kek yılmaz bh- azimle iru gün- Bu mektuba nazaran kocası ka
ncş'c:miulen kabımıza sığamı- nin müdürüydü. Zn.yıf, cevval ne Alt'mdar Tahlis'ye ~eınisi düzu,1e kat:ır k .çalıiıyor, yuvusının dının teyzesi kıziylc sevişiyordu. t:ı 
yorduk. L iJtin arknd:ışlar de- bir iş adruru olan bu r...ı.t arka- gönderilmiştir. ~ ihtiyacını f:ttl yle temın eö yordu. o kadar ilCI"i gitm"Şti ki erkek lılr 
nizci olm~ıkhın için kayıklar Claf}ların en iyi.si, insanlı nn en Son alınan telsizlerde gemide Saud~t clt!!ıllcn Anka Kuşu bun- bah:ıne uydurup katımı başından 

adan avara eder etmez ken- fedakü.rıydı. Yalnız kcnclinoo e- llınd". "YC de-~r bir !tehlike gö- 'J.arın b:< ı ırına konmUŞ ve hayntın 'litaenk ve yerine yeni sevglliıilnl 
dil rıni İngilizlerin elinden kur- ııemm yctı-;'z, f ı~at benittı görli- rülmcdiği bildirilmektedir. d~ ma böyle ııc perıbc gldccı..,gııil aıncııktı. 
Culmuş ve Almanyaya ayak bas- -şüme gbrc pek ehe nmiyetli L ·r ... . sanm~laı-liı. ·~efnlı dostun,(!),, bu fhban evi 
1mı.ş sruuyoııl rdı. Halbuki önil- kusuru vul'dı: Kondis'ni dchsot- Beyoglu Po-stı:ı:han~sın!.Je Çocukları büyüdü. Mcktt-oe gide- olt üst e>t .. Kadın bir akşıım ko-
müzde geçilecek koca bir "Mar li deniz tutuyordu. Arııan Ya-! ki yar:m:ının muhakemesi cek ~b r,dd . tŞte bu tarıh'tcn son- ~sına yaptı!tı rczot~tlt'l"i birer bl-
laka" bogazı vardı ve anoilr bu rabbi ! Ben hayatımda denize •O'f" ".:' i'ı.ô tın eti ra aa ımYı J~Ot'a ınasında Slddctli rcr jüzlcdi. 'Ve bu vmiyet kırrşısın-
boğıız aeçilcliktcn sonra "Su- karm 1m derece ta:bnns•z 'bir n.- . 1 :yu pr ~ e unu ası n - bir ,g~ırm tllk b:ı5lodı. da artık gcçınmc lmdını olnmıyn-
matra" hudutlanna, yani bita- dam nadir gördüm. Küçük bir cesıylc Bcyo?lu Posta ve Tel- 'K<>ca ~Ilkıı lik y.ıpıyor, evını ih- cağını !lfıve ederek ayrıbna ıeıcu
raf bır devlet topra.klanna var- yalpa olro bizim arkadaş hemen graf mcrkczı b ı_msında yangın mat EıBiyor, bnzı f!PC ler nl dı arda 'finl:le buluntlu. 
ılm\-Q ol~. övünnfue ba...,lın-8ı. çıkm!lsınn seb.,bıyc~ \'Or~ rne- geçirdi ide ~l!YVOrtlu. Veyahut böy- !A.fünnın "'cmlnl~rl, hıittfı göz...,,...,_ 
-~ .1 '"l murun muha1. ııesınc dun de "' .,, .1 "-v * 'OçUncü aı~adaş Jossen, yine JEtnrlbul Asliye Birinci Cw.a ıe tı.~Ildi 'dt- lmdınn böyle eliyor- lıırı krtt'lyyPn ": ra etmiyordu. :A'nl-

Sin · d' 1mn· · t a liu yıı ogirt'nkr de- olrtıortı tiei'!ll. Pakat 

B en ve arkaCHı.c:ıl:ırtm büyu-·· gn;puıını şım ı ını --unu - "'ı bkcm sinde evanı ohm.muş- ,:,ıllırrutlı -z:ım:ınlnriia ''Muhbiri 'kadın N ·h d y01·, Pc)'tllrrlbcr dcmi-
t.uğum Almnn firmalarından bi- tur. 0 

cek birer smıdtı.ıdmı 'başka rmın dırr· ttörli idi. :Kendisi iri Bu celsede 'Efürne Posta ve sa(lık,, ''Ve.ruh:. r,, doStlar çoğalır. yordu. 
bir şey obnfV.Jll iki tokneye t.ıık-ı yrrrı, gtichi km:V tli ve rt~an· Telgraf'Wu ıaseb Cisi Burhanet- 1,şte bunlann işle.rinde de öyle Qldu. Saadet Kuşu, kopuk kanntlarını 

olmu.ştuk. "MJ.l~ya1ı lrayRr<;t- lamıyn çök '111Us""t:ıit neş eh <hır tin §ahit olnrnk dinlenmiş ;ve Kndnı btr gün bir metctup aldı. ç ptı V(' yeri ti b.1ykuşa tcrkcdcrek 
larımız ac leye )Uzum görmeden z~;'"b. Bize .da.ima hoş ve nükteli 1 Posta İdaresinin nvukatı 'Burha- JB:.ındo oc-osının ı::end! eline su dö- uztlkl ıp glttı. 
rahat rahat kürek çOkiyorlındı. b .. r. fıkra naklcd~r, en !~ötü v_e j nettin 'tahsin de ruıhs.i huk nok- kemiy cck k irır mendebur, lidi tşte vefalı dostlar böylece mesut 
O k - ..ı •• -- ki '""" ""·'· · ktü ~ · ,,1 · ....- 1 ımızJa bıle hnn l ktıdml,u lu dlc up kn lktılı yu7.ılı idi. bir oilcnln ocoğınu incir ağııcı dik-·~- ~ so. gu zaman yoı~ı za ... ım • .. .. .. v~l-ı tasından durırmac~a hazır bu un 
sahılden ancık yarını mil ıaçıla- mızı kahkalıafarla. guldlmırdti. .mu'}tur. Muhakeme tetkikat icin Altında :lmuı mdliLm "Muhbiri sn- t !er, küçük bir ynvruyu da C61csfiz 

'Ylardan:bcri eikf+ycUer, 
sızıltı1ar devam ediyor: 

·~:ıav~azı saatleri fazla is
tihlak keydediyor, sarfiyat 
rakumları sebcpsız yere yük 
&:llp dnruyor. Halk, slrket
lere havagazı parası değil, 
yüzde otuz, kırk nisbet.iııde 
havayi neslmi parası öde
mektedir.,, 
Sağdan, soldan, tek tük 

iş tilen bu -şikü.yc ler o ka
dar çoğalmu~ olacak ki, ni~ 
hayet Belediye ·Makine Mli
dtirlüğü hur.ekcte gelntiş, 
gaz tazyıkini çoğaltm ı ıçin 
gazla boralwr verilen hava
nın yüzde yüz antırıldtğını 
<t.e~bit etmiştir .. Ayni müdür
lük, son wmartl:ııda havn
gazı saaUerinın yiızde beş t 

nisbetinde fazla y.aıdı;ı ne
'ticesine de varını tır. 

1,yi, gUZcl Fakat bu ha-
lt:ficat, buglin anlaşılmış de
ğildir. 'Haksız yere eylm-
danberi şirket veznelerine 
yatırılan fazla ıaralar, bu 
gerçeği çoktan ortaya koy
'ltlustur. 

Halk, daima nnlrunıyor 
gibi görünür, lakin anlar, 
göri\r ve hükmünü verir. 
'Elinde kronometresi, gazo
metrcsi, yahut hassas hir 
'kontrol Ulcti yoktur. 'Fakttt 
bir hizmet mukabil"ndc, mu~ 
ayyen zamanlar VC' ,ıuayv ı 
istihlfiltler i<'in öck'<lı~ı para, 
onun en bilyiik o!~üsü3 ·r. 

Gaz istihlak edilmis, ~"' 
yerlne 'lnusluktan huva çık
mıs, faturası tanz·m olun
muş. halk bunl3'rı ödemiş . 
Elmde her türlU tclrnik hon
trol imkfuıla.n bulunan o 
mildlirlUk simdi mcyd tnn 
çfüıyor. Saatl~in o/lizdc b "l 

nisbctinde fazla ynzdıf:rım ( 
bildiriyor. Pek gE>:r de olsa, 
hukukmnuzu horuma.k Jfıt
funu ihmal etm"l!!ış olnn o 
müdiirlüğe ı.soramnz mıyız~ 
Saatler neden yil?.d{' b<>ş nis
betinde fa;;o;la ya?.mı tır ve 
bu n isbct nirin yUzde beştir 
de yiizde on bAs V"'yn yüzrle 
otuz beş dc~ldır? 

Umnm"i hizm tlerde hal • 
'menfa tini hns,.c; s·v tlc 'ti· 
'kin edip koruyacak olaıılnl"ın 
mütelıa.asirtyiz. 

istanbul ıadl1~'5"sine 
memur alır:ıncak 

stnnbul malikemelerinde ar.ık 
bulunan 100f> er kuruş man.Şlı 
1· bıt kat"plikleri iC'in 15 Nisan 
9 ~ gilnti. sas.t 10,30 da :A'dh'/e 
'btnrısı kiitUphmıcsintle müımba
ka ve daktilo imtihanı yapıla
caktır. 

emuıtln \:aııununun 4 ııcii 
maddesinde yazılı şaıotları haiz 
ehm ıtnlipleilin ımtihnnuan bir 

ün .e.W!elinc kadar bu maddede. 
gösten1en vesikaları ile birlikte: 
lst:anbnl Jtdllyc IDnclimeı1in~ 
müracaatları. 

• 
IY.azan~ AKA GÜN. ÜZ 

ugUnI·ü fünıya; r ngini, 
~kllni, kokwmmı, "idi...'fu11 

d ~rfil. 'Kfilsik politika bilgi
leri -bir torba.ya tloldurUlup -
evin içinde 1 :e l'aramaz eski 
püsldi ~ya .gibi - bodrumun 
bir köşesine <ttildı. N'alnız tl<>
Htikada mı? Cemiy.atte d", iktı
s .. ta dıı, n:.}. ı e dC' b · ylc. 
Büyük ve Jdıçlık dt>vlet 4-ı ye bir 
şey kalmadı. H ıı inm t.t'rn.zisJ 
bir oldu: Modom kU\ vet ve mı> 
dcrn ııııl«:Y; . 

Bu 'ki ôlc '~dcn uzak • b~ iki 
tartıd n If" l bulun· ıl ı ı.p: ·ıp 
kalzyorl:tr. <.. el"Ç{'vcsrnd n çık.-a 
ve genişliği ku\ nyan a.nt.k., 
fer ı ve klm>ık ınruı •t-ı almtmış
tir. Dün; (umulmıyan . ) Çjk· 
tu ve bu umulınazlıh ı:u ı ı. rO 
mantık tekerleınel ı il<:? lnı;ı.z) 
olarak kabul ed lırt.li. 
(umulmaz yoktur) aevri ç nd&o 
yiz. Bır şairimiz u.,ırinı J n t1n
ce ne gilzel söylonı!J: Oimaz, 
olın.ız. Deme ot l LZ! Olr ı.ız! 
Güzelım filem-i h k ınJır bu ... 

Dün, büyuk kuV\·et dcml n 
şey, say1lann c;okluğ'u ve ~· hil
lerin hcybdı ılc olçtiluyoı lıı. 
K...st.! M..kaba.Jı da 'n ır, ey x·t
Jidir. f!' 'mt demır leh. -.1.> ni:ı y L

nında konusmıya b'le JC' :o ~~ 
Dline kadar (Gunet;in o t, Çin 
st p1enr:e cakıl<lı ıı
giın Avmıtralya stt.. ('r n.ı o
nunla c; ıpışmıya mcc ır ··,.,l ı
ooklanru umma.ınl!,laıd •. L\ d 
kış bir av ç Iiels . '. 1 1 O 
mit.Yamı. aylarca kn~. lwydıL 
Gcçl'n kr~ "i\ o kova y ı'<tur" 
diyenler, Bcrıın ·u B.ıll.· nl.uı 1-

~ıp ı1,.hkl~ M tt.< h ıd 11 'iri
de allana:bil '<.e. ım .ı ınr yunln.r, 
A.l'rU, nın kan! telli ·mı kTVn
~~mı.) unlar, Filiıı ıı yerlıl r ııf 
bır ~e yaramaz t>J.y.ı.nlar, her 
,şey, heı olgu n.• h ·r ol • h p 
teı ·inl" toc<'Hilerle L. ka l...ı a 
h.ı.kik llcr g ısterdı. J urk t ı
ı mm su unutulm z ıı:iıuı..' l<.ıç 
mısnl bulunabıijyor: 

"Ç kal vardır c n ' )arır, l·ur
.ı · ı v m ın c,ıkı uş ... " 
~'o/VVV'-

Kasımp~a hav.tızunda 
"Y~Jan môtörlm-

bilnıiş oldugummru dchşeUe göl'- (ArlillSı var) ba l<a bir güne talik edilmiştir . .-a;a;•k;c· ... ı.8i .. ::m==--..---=---=---ıs::bııs;;ısratı:-..tı~l•r=. ________ ...,,,. 

dilin.Bu kadar?~hmet~ch&ye- ·"":!~~~~~~~~~==~~~~:!:::~~~~~~~~~~~~~~~~ı:=~~~~~~~::=:~~~~~~~~~~==:::!:::;::~~~~~~~~~!:2'~ candan, kat'i ve tam hürriyeti- .:: 

Bir miiddet evveı Kasunpa.'1'1 
havm·.larında inş3Sıruı. ba§hnan 

.motör ve romörkörlcrln inrantı 
bitmok ÜZ<'r<!dir. Bu urada t:ı
mıunen ahşgp olrutı.k mşa edılerı 
Gayret t•ornorkötU bii"..raç gilne 
kaaar denize ini:ilrllccekt.ir. 

mize k::wuştu'ktan son""l"a yaıiden 
yakal ı.nırsa:k g rçektcn yazık 
olurdu. D~cr taraftan bir Ma
lezy-ılıvı haıckde getirmenin 
imkan ve ilıtim li dlm"füğını da 
tecı ihe le bilirdim. O hnvali 
yeri !eri her nedense fazla gq.y
reti ve yorulmayı seven admı
lar tle.;fllürdir. Hnlbüki b!zlcr 

c 

iki L.!"man memuru 
Xlekalet emrine .ahndı 

liimtaJca .Lilnan Reisliğinde 
lki memur Vekfilct cmr.ine lilın
:nuştır. 

Ogr~ndiğimize .göre, l:..iımuı 
Rcisliği tahaltkuk kısmında Ra
ci ile kontrolör ll.efik -bir 'll1üd
det .evvel g ~ri kanuni beş mo
Wı:c Kar.adcnize hareket mUsna
dcsi 'Vermişlerdir. Reyfiyetten 
Mmtalm Liman "Rdsliğinin ~ 
berdar olması üzerine mtif'ettiş
ler işe cl ;coymuş ve :v.:ı.zjyeti \Ve-
iılete bildimıi§lcrdir. 
Vckfilct, y01.3llz harokette bu

hınan bu iki memurun V ckalet 
emrine alınmasını tenslp etmiş
tir. 

___ ......,.,-uıc----

Bir mavna ıba1tı 
Diln .ıHaliçte Aywı.nsaraydan 

Köyrüve mühim miktarda de
lriir yüklü olarak gelmekte bu
lun:ın 5016 numaralı mavna 
Kasım~ açıklarınaa :iken ~ 
mulcsinin faWtlığmdnn fıni ola
rak "batmıştır. Mavna ..sahibi 
.Ahmot Kar:ı.; civardan yetişen 

dallar va.sıtasiyle kurtarıl

mtır. 

tadın, ona kal'.'. ı bhfün za:af
laı ına r,ığmen, bu yer<le, kuv
vetli olduğunu biıerek mey'1::ın 
o!·uyorclu. Ve fılhakıka, li alze 
gö cnnı !,YCre dı. Cevnp :ve
rır en :scsuün tonunu de eğdi: 

-- Şu dan.ikada giir<lliklcrımi 
bir daha (Tormi1•cr. 'hın<lcn emin 
ol u~m mnıan r;trrı do.ınıek ba
na daha uygun gelır. 

13ir baş ışaro ıyle, bil- kena-ra 
dıryannrak bı~bırıne pcl;: yakın 
duran ild gölgeyi işar~t etti: 

- Siz buranın sahih ~iniz. 
Nasıl isterseniz dyle hareket e
diniz. fukat ben, önüne :gec;eme
diğim şeyleri bilmemC31ikten gc. 
leceğim. 

']{adına. bakmaktan çekine k, 
onu ayakta küskün ve hiddetli 
bıraktı, birden çıkb. 

GUn-eş batmı~tı. Deniz üstün-
6e karonlık bir gece başlı;ıornu. 

• • • 
elzc'i taşıyan 1myık gümrUk 

ımerdivenine yanaştı. F.elzc t®
.r.ağa sıçqradı ve rnstg le yür.ü
yerek siyahların ve acnip 8e}'ler 
sa.tanların umumi karargahı o
lan 'Moto - ımı..-go'ya vardı. Rıh
tım6an şehri :ı-r.a:ştırmnya çıkar 
çıh"Jllaz bu sokağa dlişmcnfok 
ltElhil dcğl16tr. 
~cUmanlnr ve nrabacıl:ır 

garp modalarına karşı yeni Jn
:ponyanın duyduğu geı;ici ve nşı
n tal·dirkarlığın N:ıgazaki ha
vasına uydurduğu vitrinli diik· 
ı §.n1al'1 size hayratı hayran sey
orottirmek 1lrsa.tını aslô. kaqır
mazlar. 

Ufuk artık 'YUffiız incecik tr 
"8Crit halinde kızarıyordu. Onun 

~ iY'El.Zan: C'.auUc Fa.rrere~-s::~:~a-:aıEE::===:=.::r:::• 'Çeviren: İ1hami &ifa==""' 

iistllnde dnha geniş, fakat muh- - S 4 ·- baktı. Ötede Di,yu4Ccn~i kenar 
t;e>:;cm bir zümrüt eşarp g bi baş. mahallem ve güzrl Drog'un ko-
ku y şil bir \.;l it. vardı. ı~ubbe- rada, bir deniz ortasında kay- kulu :ve 1ınrı ıı -k ·malum ocağı 
nin geri knlnn kısmı kO!fU ınavi bolmuıı''ka.yı _arn benziyorlardı. ile Uç menekşe ıencrli misafil'-
.r.e'lktc ve pırıldayan yıldızlarla lFclzc, •clU..,,un<•eli, a,.,ır ağır pnrnıer ev vardı . .IR!!lzc JJ\syanın 
dolu idi. yUrUyordu. Netcye gıdecegini b.r umından ötekine l\atL.ı.r::nıcş-

GUl'illtülU, patırBıh, şaşkın se- iyice'bilmet!en ıoto - \ngo..mm lıur.olnn Hi.nt utalar sözünUJıa-
yircilerlc dolu, renl!li "fenerlerle üçte ild.,mı üo1nşmıştı. l<'akıit rladı: 
rcngarenı. Naga?.<ı.ki, gece haya- bir bağa eymacısının kapısında ''Y\.lın af.yan ,Gekcı:sc açlıktan 
tını yaşrunıya başl:ımıştı . .Kur~ altı lrıgiliz gemicisine yol ver- korku<lan ve uykudan azad ol
malur insanlar tarafından çeki- ..mel;: iGin durmııya ıecbur .oldu. .mu,ş demektir.,, 
len iki tekerlekli ttrabalal'la ko- IBu ıl:ır, dRT diillkünn [bitbiri Rn.kat hemen aı'.lrasından, ba.-
şu.<juyorlar, gülüşen ve çığlık ko- arka -sıra, şüphe yok ki kalan- §lnı eğerek: 
pnr.anlann keskin sesler ve tah- ucu :ve.ya kuruma ~dklinde hdk- - IEğt!r Certpeiltnin kaplSlDl 
ta :papuçlanmn ~um .flüt ve ya... ka gibi iŞporta m:ilı, b blolıır çalarsam ı.DUttin geceyi oralla 
rı kastanyet • engi çıkaran bo- almak için ağır n'ğır giriyorlar- :,geçiririm ve yarın şafakta çu
zuk kon"SCri bUlün caddeyi kap- dı. Fel7.e, hepsi ·m -yarı, "Sm"Işm. buklar beni o kadar teselli dt
lııyordu. l{ısmen A\.Tupalı kıya- penbe ,yuzlü olan ve .Japon hal- "iniş olurlar ~i hıı.ydt bana pen .. 
fetinde diğer daha büyük bir kı argsında -1Utı Japon gemi- be görünür, key.fım yerinde ola .. 
kısmı milli kimonolariylc Japon- ci-sinin Rı;ıgeııt's Street'He husu- .rak .gene kaiesimctgiderim, her 
lar gidiyor, gcUyar, sallanıyor le getireceği tesire muadil- ek- şeyi kabul eder, her şeyi tasvtp 

1 ~ 1 r zotik bir heyecan wandının bu Tı:J-duruyor; se am aşıyor ve asa sU-tıU ~ 1 b' ederlm. ·~yıt! Olmaz!. __ 
adamları · zu • e .u~ e ze ıraz birbirlerine çnrpmıyol'lardı. Çün '\Ynmm bir daire çizdi; fıkır fı. 
evvel Yseult şatından .çabucak k k k - öd 

kü .Ja11on halkı biztinkllerde:n geri dönmemek karariyle ayni- ır aymıyan c.so agı g en ge-
çok daha mı:ziktir. Mağazalar \le cı_ çirdi: 
waz:ırlar, esnufla dört nyak üs- 'tlığlnı ve imdi ::Nagn.zukHuc he- - Yemek mf? °'Yatmak mı? 
tline selllmlaşan müşterileriyle :nüz akŞatn ycmnği ı.ycm~ uı.- (?ok kolay: Gteller eksik degil 
ağzına kadar 8olu idi. rHer tara- duğunu rhutırladı. 'Yalnız hiç :çamaşırım yok. Yat-
fı yık salaş dükkanlar garip Yük ek ecsle: Batı da yn:t:ilita;giyilecek'bh-'ŞC.Y 
yiyecek ve içeceklerini seıı:miş- - Haydi bakalım, dedi. Şu istcteınenı... Bana şöyle çam -
Jerdi ve satıcılar bütün nefesle- nakaratı yoluna <koymalı:~ eşıreı .... hizmetçisiyle ve seyyab-
r.iyle ellerindeki erzakt ilan edi- li ve yatmalı_ lara mahsus ltimonosiyle temiz 
yodardı. Bu sık kalabalık ara.- Dağın Jlk mail :tbnıa tl;Jğnı r lfüy 'dteli lazım. '.Bu Un bulu-
sına dağılmış blrkac vaöaneı, o- eıralanan bitisik kılcllk vollara nur. Geçen haftalar lçinaeki ge-

.:ı:intilerinde yolların v.e ;patika
ı. rın rastgcl,.. onilne c!kardığı 
.köyün çnylıaneleı ini :ve l!hcıla
rmı gene ..,..ördü. Bii.tün Kiyusu, 
adnsı dünyanın en ahenktar, en 
lVCr'.illıklor dçinde, en J;~l ·eı 
koçaman !bir bah~csindwı bJ.Ş; '/ 
ka b.r Ş(lV dqgildir. J.i'.cl7.c'in göz
leri (mlinden ü~ ,.andn, üç cazip 
n anzara ge<ıtr: ds\l.içr.emn bütün 
:\10ıdilorinden daha sannrılı olan 
Ilimi Tepesi; ı.kızıl .çircltli nkçn. 
a;'""•açhnn Jle J{uıınnon çqğl~ınn 
ki Jsko<Q'a du~ı am~nndu bir .Alk-
dcniz körfo:aine hfilcim olun Mo-
.gi .ta.racası. 

ıFcl1..c hı~aıgecen bir Kuruma
ya şiddetli bir igar-Ot tti. 

ı:.h:calec.i beygir - ııdam, araba~ 
sını kaldırımın başına sür:dü. 
TClze: 

- 'MQgi! dedi. 
un.ıınaya luı.vret igirllın: 

'TUHCtye an-etil - - .. 
1400 Kq. '2700 Kq. 

7.50 " 1460 

<400 " 
150 ,, 

.soo " 

- ~agi nıi? füye ftet."l"aTladı. 
Vakıa .se.y~ahlar kır gezinti

leri için kara gecGyi sccmck iti
yadında .dırğildller. Diğer taraf-uı---_, 
tan ogi iki ı:gezhtti 'Yer.ine ge
{}eı:di: Çünkü 3'0lu çok tehlikelı 
ı:ve on aşağı iki i, :uni J.zlm 
sekiz, Ctdkuz •ımonı~tremlz ka
dar uzunHu. Re1ze: 

- Mogf! Hty.e ar etti. Mes-

Ol!J 
cu~ l>?le 'tkinaı 

ll .<J2 S .41 '9.JlB tEzanl 

6.39 ıJ3Jl7 J6.54 v: tr 
:Al~ atıl 

r2.00 11 ."~ 
'19 .• -.rt '21 !IO 

llmsı1k 

.19 
4.'S5 

leki itbariyle feylefos olan ara"" 
bacı tekrar n.yni şeyi işitince 
artık <hiç bir itira?.da 'bulunmadı. 

Fakat ~u hafif tcrtl.p hıırcket lı:::1=::::=======::::ıcıı-1S:::ı-=-I 
c tilften '8011rn 'Felze yn.zrmlk is- - i:> 1 K K 1ı\ T -
wği 'birnncktubu tuttırley:rv.er-

di. Acıknuı,y.ailia.sladığını da an- G~~ .g6ndcrlı azıbr 
1ayınca önce en 37akı.n bir Avru· r nesredllsfn 'l'leş:retiilmestn ıııtı 
,pa lôkantasına "ndi. ôlunmaz ve ~d:ın m~ 

(.Arlmeı VS1.r\ ıı-kli.b-u ... ı ....... dllnı""""""a....., _____ _ 



(Bııı;M31aılııillcıı 4ı'Ml.ni) 
~ , Müttehit vilfyetlcrde 
l}ilıde 15, Bib:ır ile Orissa.'da 
yfu.de 12, Bengale'de yüzde 55 
ııis11atindcdirler. Madrasta hal
lkın ancak yüWe yodlsi Milslü
tnandır. İşte bu dağınıklık Hint 
Miislünıanlannı iMeoWıilere kar
~ zayıf bir me\idde bırakıyor. 

Hindist':ımın hdjlrl.ilj ve birli
ği Jı mek MilsJi!=ıılar ~ ~ 
cfu...:crin hiı.kimlyeti demektir. 
IMüslilı::ı.a.nl:ll" nihayet bu tehli
keyi anlamak dolıı.yıslyle aiyaai 
hatıt.ı lıarok:etleriııi değ~ 
lardi. 

Bugün Hinrustan --1lesi bir 
çıkmaza girdiği tıı1tdinle Mils
lümaın . d.aba tıüyük bir 
f 't Wı b.rşılaşaca.kl:ırd.ır. 
c- Rongre Partlsi <lenibıı 
l.1 \ısı mm güttüğü yol 
btitiln Hiı:ıdistanı mulı~ bir 
fol ete götürecel ir. 

l3:ıı m ı şcf!cr..D!lcn bazıla
rının radyoda dinlediğimiz söz
lerine bakılırro., onlAı- Mihver 
d::'VletlC'rinin v :ııponyaıun Hin
distanıı. hrşı. dosthıklarina e
mindirler. Zatea .İııgiliz !Uı.kimi
YL"tine kllrijl biltib mücadeleleri 
pasif bir muk~ emete inhisar 
ediyonlu. Şimdi de lıılr eanebi is
Ulasına karşı Q.yni Jıattı hareke
ti tı!kip ıeUnck l.stOOikleri anla
~Iıyor. 

I:ığer bu g. i işlerde tecrübe 
ya · ols:ı.ydı, tn.,...Uiz
lerin Hindistaıu t.ıllliye edip ta
mamen ço ilmclerini tavsiye e
derdlr. ÇürikU realite dillıya.sı 
üe biç .ısı .. ıırn }'Ok gibi dam- ı 

bu • · ~ o z:ııımm' 
ıJapım ve er dos' ;;'UilllII 
De demek old u lllllarlardı. ' 
Hindiztıı.nda J n h.i.J· 

i bir R'a ·::ın r.>Jım: t us 
etsin de oııdım sonra bak:ı.lun 
lli.ıJıatnıa G , ,, t il 
ebmekte de eti bilir mi! E-
ğer ·kendisini ezlıal. idam 
mezl muhakk.ı.lı: bir Wı ·t 
ltanıpma ı.a... Yahut ir 
zindana 111t:ı.Tlar vıe ü;.~a 
rüya.dıın oba a bir de rcali te 
buhmduğunu uzun uz düş. -
me.k vesılcsini oıı.a teıuin cdcr
le..-di.. 

Kend.lcruıJ. mihiJ.faadan aciz, 
' ti 

modern t -
'"""'"'"'~ .. = tıır 

Hindist::ıın hinbır çeşit ırk ve 
mc.'ZIMıPlerıYlc. ıcı.ı<lcn rıkılmıız 
raı;;aı:ıt:t .ve .lıusıı< •ct.lcl"i.yle ta
ma.men müstakil ol;ı.cak ta mem
lck ı apon -ve ·'>Ttt h '' 
lnnna lro .ı ıfaa 'ed ··ek! 
B'1".'"n ATrnp:: , d:ı b n 
ıı:ıillctıenn n ;.le v~ el b:rli
tiyle bdkı -bir t :ı e\ lf'.t k ru. 
le.bilir. IFıikat .ın ~ biJ , 
bir şey Hiıııl.struı ıcb hüly,ila
nn en te~ıııi en U!lM'lı
BI ıır. bu kadar ba:;it bir haki-
1< , idri>k edom iyoo i.ru;,Q»mmz 
ve tcı kıhlıtsız ıuıs.wca hir kıt.ayı 
Lıc;ilizler n:tsıl ken<L haf. hı
ra:rıp ~eldcibilirl r~ Halbul.i flu 
dilııya bah1ımı l'ITTl:tSIDd:ı 'H'...'ı"tli
lcrlcn isreııit n şey sacede Hin
di 'tanın müdafaa :ııdan ilı:u·et-' 
tir llinlliler bir kavim icin en 
iptı Lıi bir vıızifl' ıla..-ı bir vatan 
m.:d f,ıa:-:ını ba ar(ıklan d:ı:ki
lrnua lıilrrıyct ve ' likliıle ka
vu makl' n kcnılı •• ıı ..:rihrum 
ed bilc"elt hiç bir k ıvvet te.sav
vur olunamaz. !n;;"iliz knlıirr .. i 
B<>>.unuc dlırmanı k istt:"Je hile 
vaU:.nıaı mu r ·, harbinde gıı.
llp ;:ctmiş bir Hındistan k~
aı nıi,l r· • yn:p:ıl:dir? 

Val.3.nlanııı h "Ti\·ol ve istik
lale ka vı:«tannak fırsatı ff t
lil0rin ellerinin çine gel~tir. 

Çünkü Safura, rllzgir tanfm-ı 
dım a~'l:uı bııcak!arını -örtmiye 
ehenırn":vcl vcrıncm le Muaa
ıun iter :ır.zusıına r olnuya ha-\ 
zır "'8Tün liyordu. Takıp et
tik leli yol ağaı;lar arasınd~n 1 
gC\ i•ror etrafta da kiıruıedl:ler 
gö;,e ~ıyordu, Bir güru:ı.b 
il}leıırlye zeınin ve zıı:man gayet 
elvcr~~liydi. Mus.anın yerinde 

oka bir er&.elı: olsa,ydı, bu fır
tı gnı>imet bilı.-ck ,şeytan sö

Zilııe uymaktıt tereddüt etmez.. 
"di. Zaten seytamn beklediği de 
l>• '"du. Kendisinin 'ateşten ya
:r:ı. ı!mısms m:,,.Trnr olarak b&l
Çt'tt:ııı y:.ırıı.tılan Hazreti Ade
ln secde ·~ dolayı 
All:ı!un huzurundan kovulan 
bu kurnaz malılı"Mı:, iMusa.ruıı 
ba •ta" .çıJ<ması.-ı.ı görmekle bah
tiyr.r oı ca.l;tı. Zira lfosanın 
be,ı ten çıkması danıek AJlahın 
arzusuna ıı:ıwllllllf, bu.ııa kar;;ı
uı, şeybuun an.usuna muvafık 
l.ı roket etmesi demekti. Nit~ 
iti l wki k.tapl.ar, bu bacak a
r.·' ' o1 ymı şöyle kayde
<krlnr: 
«oı vaklt kim Hazreti Musa 

S:U'uranm "Ardınca ıyilrfuıdü. İb
liE; bir yere Çlkı,p ~ Ne ka· 

!!CYRttvn var .ise cemoldu
lıır. Ett:.ıcr: g;. 'n aranızda kim 
~la~ bugilıı .U:ı n)'l ıı.zc!ıra, Sa· 
•Ur-aya zı..a ka::•ettire. Snfura. 
g'.ıı.; gU:z.ci Munru · · ncc gide, 
-illl>Q. d:ı.J.:i t.::Jn Vl • İllik Ç" <w.-
da ola ''C yer " \et ooı ve 
ı~aı.: •. in, • ı oir ı:. e a-

YEN! SA. ı:t • 

indi tan · i müs it 
f ca .. ~~rafı 1 ~Ejr2Ed•l 1 • 

Hint kruıgrcsi mabfillermde 'l'a&arruf bono u ihracı için kabul 
bir dereceye kailar iyimserilk l . . 
görlilmektcdir. Bundan maada o arzan 50 mılyon lıralık had, 
Cripps'in ba:rp konscyınin yarın "5 ·ı .7• ' /d toplaııa.oağıııı haber ,verdiği de ., mı fJ n -ııraya Çlilllrl ı 
söyleniyor. Koogre mllnıcsııilie- '.Mil'.c'ııra, 3 (Yeni Sabah) - kıaııunıın 'lılrinci maddesi ile ta-
ri ve ası.eri müteJıaF!!!Jslar, bu Bilyük Millet Mecfui top- sarrııf bonosu ilı.racı ıç· 25 m.J
meyanda Wavell, konsoye itti- lanmış tasarruf bonolr..rı yon lira o~ kıılıul ve 22/9/ 
ri.k -edeceklerdir. racına dair 4058 ve 4120 ı:11Ytlı 1941 ıtaıihli \"e 4120 =araıı 
Kongrenhı başlıca itirazı, har- mılara ek <ilim cl=mı Iılfeı:ı,- kanwıla 50 milyon llr:zya ıbliığ 

bin devamı müddetlnce.Hin.t as- .slyle bımkalıtr kanıııımıa o- -...ıom;ş o'laa had, 75 milyon li
:kerl kaynaklarının tamamen lan kamm .liylharmı u1 A'!t- ray.ıı. ~tır. 116 lll35 ta
İngiliz !kontrolü ıaltmda ııl - j mi5f;lr. lUılni! edil ~= Jrıyi- rih ve 2!.!!ID s:ı.yılı bmınun 2S n
durulınası husu~ r J im c.n J ilir: ci mııd b e y=lı yl!zde 15 
hükumeti tamfınd:ın yapı'3.ll 2 G 19.1 tar. li <-e ıto:;:ı sa,.ıı '!'..l.'fu :ı.ı ~=~'O }e ~ıl ::ır.il:wşllr, 

klife !:arşı old ğu ~Umdur 
Y arııı. toplanacak olan konse. 

'.Yin anlaşma teklifini kaleme al 
ması ve bıı anla~nıa hükiimleri 
gereğince Hindistan ııezaretinin 
Hintlileri askere almak ve bun
ların talim ve terbiyelerini te
min etmel< lıususunda doğrudan 
doğruya saliıhryet sahibi olma
sı ist~ beklenmektedir. 

Yeni Delhi, 3 (A.A.) - Ruz
veltin Hinuistandaki şalı~i mü
mes~ili Albay Louis Jhonson, 
bugün ö~led~n sonra Yeni Del
hiy~ .ffPlmi•tır. 

Yeni De i, 3 (A.A.1 - Hint 
birliği -k-0. ~s·n· n icra komite
si bugün 9 claltlka süren bir 
t.oplıntı :anmr ve ce1!'<cyi ;-a
t'ID!l talil· ~ ·r 

:ali· ms: n erive 

PASIF]K'TE lrand 
Kürtleı' arasında 

bir isyan çıktı 
Ankara, 3 (Radyo Gazetesi) 

- lra;:ı radyosu, bu memlekette 
Kürl!er arnsmda bir ayakla.ınna J 
çıktıgını ve Iran kuvveUerinın 
Kiır<l.istanda muvaffakıyet elde 
ederek ii.sil.-rden bir kısmım e
sir, diğı21· kısnııru <hı· dağıttıkla
rını söylcmist:tr. Rııqyo, Kürıt a
silerinin b:ı..;ma teslim olınası
run bilw111J..iı;iıu ..ıe ılhe et
miştir. 

İngi:iz akını 

ase 
p.n 
tleri 

( B•ı tıı·afı 1 inci aayfada) 
Almanyal:lln bir fı.leti ve onun 
muvaf1akıyetleri geçici gibi g-ös
terilmekte idi. Sovyet m:ı.tbua.tı 
SinPapur diışilnceye bdar ay
ıni Wnt;. muhafm:a etmiııtır. Bun
dan sonra birilcnbire bir stlkut 
devresi ba§l•mıştJr. R:::kikatte 
J!tpOII~ ya.~ lııı.llnn hissiya
tl:!Ja dik'lrste ş:ıyan bir sala!ı 
hlisıl -01ıııa.i.-t:ı. idi. Bu bal mar
ıtın a:ıı;ıcmda Nc\'YOrk Ti
mes ga.zd'"ı.esinde Rusya ile Ja
l'OllYa ar.asmda ir .ilııtiliıf mev
cut o' tıildircıı habcrlı;.. 
rin T.ıı.ss ai ı ve butün Sov
Y - ti: atı tara.f:ndan tekzi
bi ile lıaŞlımıştır. 

Sovyetlcr Birliği ile Birle:- k 
Amcrika ve L:,.lltere atıasında· 
ki sözde sıkı işbirliğine g~ 
ILcc, Kuibişef'de yapılan müşa
hedder filiyatta böyle bir şe
yin m~ ~·cut olmadığını giister
rrıc{ 'lE<lir. 

Su\'YCtler müttehit cephenin 
yalııız Alm:ınyaya kar~ı yapılan 
harbe inhisJ.r etınt,,;i lıizım gcl
diği llranMtindedirler. Bu ise 
An.,.los~k -Onların hoşuna git
mıy.,cck l:.ir .şeydir. l;Jı;ase.ıı .Ang
los:ı:kscnl1'Ttn ~lc:-e ~=
dımı ,,;mc·ye kad:ır manevi sa
had• kalll>Çır. 

Suikast aavası 
Alhlı dc'a.ı b'Jc1 ril l\"(i"e gö-

Ü?lfiman (!c, , ·yeti icr, ko
mi•eııi ~ vnı =ı..ı.nda bi~r 

(Baş t.ıra ı inoı 3.yfadıı) 'Ba .,,,, 1 •ncı .aylada) 

Diin t;Jce diiş~.an hava kııv- varu, Güne• b('rl.ıer salonu sa-

10::] cl1 
J. ii•l "m ".cmly ti Başkanı 

Ji nnh 1:1\·I" dem· •;r· 
""Rl'nilz Cripps tclı.lli1"n hak-

kında b"r netice ~ . ''° deği-
liz. PlVe dönfu karar. -
mızı Cripps'e bildıımefi ümlt 

vetleri bı h, 1. ıngııten:nin ~e- lılplermdeı:ı İsmail Korkuludur. 
nup ve cenubu ,arki snhil bi>I· .L.U .şahitlerden ba.,'\laa davada 
geieri ıizerinde bir az ıaa.L y~t ismı geçen, ü.1rat lscınbul ve 
gösternıı)crdır. Ceınıp s:ı.hıli- A~pazarınd . b ,lunmakt.'t ol~ 
niıı ve .cemtb"u şarki sahilinin ı dı;:;ı;r ~alııtleı;n '.oo.lıcdersc ın':'· 
birer noktasında hasarlar kay- tcakıp c .:lerde ıfodelenne mu
dedilmi~tlr Bir kaç ölü ve 'Ya· raca.at olunacaktır. 

(Baş fıarafı ı incıde) 
tan. 31 Marta kadar 12 b , Ka· 
1 m cep de de 21 Marttan 
1 Nisana • ilar 10 bm ölü v.,,,_ 
ilikleri ve bir çok ganaim aluı
dı:!ı bildirilmektedir. 

Berlinden verilen bir habere 
göre bır Alman zırhlı tilmrnıi 
Orel'in şimalinde ta.a.mıza g&

çcrek Ru.s1an mEWZilerindeıı ıı.t· 
n:.ış ,. 31 dayanak ooktasını 

ele~. 
:Bukrcş m.ahreçli bir telgraf

ta deniliyor ki: "Stanlino böl
gesinde 31 Martta başlayan ha
Teket milsait sarette devam et
mektedir. Mııka metleri zayıf 
o ~ Uuss'un yukan 
m .:rasına do1tru ı,;ekilmi e!'dir. 
Şimdi <'>'ti savaşlar ol
maktadır. Gc:.rün "·e göre Rus
ların elinde kuvvetle müstah
kem hatlar bulunmaktadır. ls
talinoya karşı yapılan Alman 
hareketinin neticesi ilkbııhar 
seferi başladığı zaman cok fay
dalı olacak mül'X!ddit dcmiryol
larr.ıın kurtanlmıısı olınu•tıır. 
Kınında savaşlar olduk~a şici
detli bir surette ba amıştır . ., 

Alman ordııları başkumandan 
lıi';ının tebliğindc sunlqr vardır 
"Düsmamn yıı.ptığ"ı mahalli ma
hiyette {liddeUi hü !ara rai<· ı 
men t a a r r u "Z foa!tv<'
tincle bir a?.alma mll.şahalo cdi1- i 
mcktedir Kafkasya ve 'ere; kı
yılıırmd;ı iki gemi batınlrnıştır. 

* V'l.'lington - Kanada baş
vekili Mack· zie Ki "'in y.ı.!nn
dn \T~iıı,;tona gcleee~i zanne· 
<li ktcdiı". 

Jı~alırünınis-·ı. huzunÜııla m.·u.Ziiun· 
l:ı.rdaıı Pa vlof .-e KonıiWfa vP
rilccl'k, Abdnrr:ı.!ım'Ul ~ Sülcv
ınanın ifadeleriyle d·ğcr Jfrruıİı
lu evrakın tercümel<.'riıun y~ıl
masına pa,~ günü ha! 'ana
caktır. · 

erliyoru"ll.,. ,. 
1 Ankara haberleri 

ra.lı vrir: ı Karar muc.il>ince N~ b hıikim 

AFRI ADA ,E~U~ttGV~N~~:::mc~==-=~~ 

f.'ıhlı ye '· • ~ ae;·yvr * ı;.~hh!ye MiLtcşan B. Asım 
tetl:i' i .İstmı.bula areket 
etmi~tir. 

Noter Yarıl'.ı:eı 'StıP.dığı * Not.er YarJlun Sanılığının 
idare \'e rnürakal:x: .... ıne d:ıi1~ ni
zamrnnne IHeyeti el.ılece kabul 
edilmiştir. 

Sıhhiye 'fuyinlm * Kıı:ılralla!!!!l"' ulrk~met 'b
b:bi .Ali f'~ l :ıhiyr 
Mü ürlüğfüıe, Zon ,_h\ Sı ıi 
ye l\!üdüril • K :seri Sılı
h ye ' ürlil ... , Erzurı; n 
Sıhhiye Mürtürü Aziz tsııı>rtn 
&hhiye müd4irlüğilne na.kil ve, 
tayin edilm.i'J)erwr. 

Yalı".Jtla Go""ri1ıol7rı * 'YaloYada i oJ·anta, ot ~l 
ve gazinolımn drı<'l"lıcl:ın doğrıı
ya Sıhhiye 'ekfılctince işletil
meai kararla. rılrnı r. 

Kız Talebe lı;:in * Maarif VC'ldliği, Kız tek
nik öii;retim olmllarında taleb~ 
nin pahalı kuma~l:ırılan olma
nıa k ~'1rti.v!P Y~"tırılacak okul 
ünlü!;ü ve kasketten başka bir 
örnek elbise yaptırma/fa mecbur 
C'rl ilrucn~elerini bihlir·~r-ıiştir. 

Sırf idrfürnizFklcri ~ realite 
adamı olmamaları yi.izUnden bu
nu kaçırırlnl9& onlara kimse 
acımıyacaktır. 

llü-.cy:in Clahid YALÇIN 

"V a.şiııgtondan verilen bir ha
bere göre Avustralya ve Rusya 
işleri Amerikan zim:mıdarlan
nın birinci· derecede meşgul 101-
ıWkl&r.ı .meselelerılir. Avustııa.ly.a 
bahsinde itina daha ziyade 

' 
Kahkaha tufanı 

3AH .l\P 
ÇAVUŞLAR 

rası ola., Musayı azdırmağa bun-1 ._,., .,.. ..... ,..,, ... ...,........_... 
dan bin fırsat kande buluna? J ,_..-......~A.,.,..,.. .... __ ......... . 

dedi Şeyate~. lb_ll.sin söziüıe TEFRiKA H z A y: ZAd: s) uym;,ulılar. ,Son bıze ne dcraeıı ) N . ,..
11 

M. zı:.·Kı ) 
muti oluruz, amma .peygamber- 0 

• " KO ~GU .AL 
!eri azdırmoğa cür'et edemeziz, iı , ______ _, l ~ 
dediler. İbis etti: Vay siz}n .. ..-. .__... ~ ...,.. . ._- rJa.kil we ikt1b s ni.kı<ı r•la)ıfuzJur ~tea'td·.......,...) 
halinize! Adınıza Şeytan denir. -----------------· 
Siz bn kadarcık tı<lS?leye ikdam 
ederoezsiillz. Ben hıle ile Ademi 
uç.maktan ç:kardım ve Kıı&bil'e 
Habil'i ördürttüm ve Nııh kav
mini azdırdım, ilsi eyledim, ol 
sebeple tufanla helii.k oldular. 
Ve Hud kaıanini yoldan çıl:ar
dun. &lıir yel ile lıelak oldular. 
Ve Semud kavmıni iğ-va eyle
dim, Salih peygamberin dev~
ni öldürttüm ve buna benzer nı
oe fesatlar ettirdim. Siz bu ka
darcık işi edemezsiniz! Ettiler: 

rüdil. Musa AJeysel8.rn gayri yo
la gittilıçe kız ona yolu ıııııJ.ık ve- 1 

rirdi. iblis, Musa AJeyseıamı. az
dıramıyac:ı.k hacil oldu." · 

Kondiıo1:ıı.i tUZiı.ğa dilt;ümı.eık i
çin bütün gayrctile çalışan Şey-, 
tam hiıcil edecek a<la.r &hlik 1 
saJll.beti Ye irııde sııgla.mlığı gi>s
teren Musa, briaz soıını. <:uayp 
Ale·'S('Jamın huzunında bulwru· 
yordu. İhtiyar p.,ygamber, -göz
lerinden ma.lırum olduğu için 
Musayı ıröremi"or, faıltat ou..ın 
hic te cbemınlyetsiz bir adanı 
olmadl~ tahmin oediyordu: 

yük taq, kalı:!= sen demi mi
sın yoks!l? 

- O ta.~ı ben kald>rdun. 
- O halde ktzları.nı yalıı.n 

söylememl•lcr. Sen, .hıı.kiki bir 
kahı'&.!Dansın. O koca t~ı k:ıl
dırıp kuyu•-u .istifade edilır bir 
hale geti.ı:ınek her babayiğiun 
''&pacağı i,ş degllı.llr. Seni b · 11n 

kalbimle tıaıkdir, tıebrik ve ,tal<
dis ederim. 

- Varol Ya Resü!U!lil.Jı! .I<'a-
1>:at bcın bir yaoonı.ıı Jasiyim. 
' clır ve tebrikten zivade yar
duna ihtiyaııuıı var. 

Musa, aetirilen yemekle karmnı 
drı~ urclul;tan IiOllra yatıp uyu
u. 
Safura, l1uııa yuduktım son

ra b.ıbasının yanın..'l g; lLl : 
- Bı>b<ıcıı!'m, dodi. Haddim 

olmıvantkısa:na birıevsl:yede bu
luı:r.ıak · liyon'm. Bu ya.b.ıııcı 
• ·iti bura:da ücretle çıı.Jı •yıı 
kandır. ÇünkU hem merlıan e1li, 
ham kıw.v!!tli, hem de errnılyclU 
bir adarnd:r. 

Şııa"J> :A~Jleliro., kızı.na &Or
du: 

- Hıı.klı..ın yavrum. Namus-, 
"uz bir adam olsaydı, öne g"':
mek şöyl·a dursıı:n, rili:gann da
ha şiddetli esmesıni bekkrdi. o. 1ı nu_ yanımda alı.koynuya ~alı.o;ı::.
r4~'1m. 

HE SABAl-1 

Haı;lanıp yanan TOrk 
yavruları 
~ 

Yazan: A. C. Sa~ çoğl 

Un yine iki )'11.vnmun daha.: 
kaynar eu ile tw<lanıp 

hastahaneye kaldırı1nw; olduk· 
lannı, yüreğim ınzlıyıı.ra.k 
dum. 
Kış bıışbyalıdanl:ıeri, nı üne,,.. 

ver muhi_t olarak şöhret eala.u 
lstanlmmıı~ başta gehnek 
tile yıuıarak ölııı:ı, kat kahn. 
hıcyıı.tı müddcıtiııoe yüzlerinde ve 
ellerinde yanık izleri Uı.ıııyacııllıl 
çocukl=ızın sayısı korkunQ 
bir ycküna ulaştı. Hemen her 
gün gazetelerde gözümüze ilişir: 
"l<'ılan yerde falnnm kadar 
~LlLia.lti kızı \ va < ı uynar
l:cn 'tnıı.ngalın, } hııt anın 
üstüııdel<i knymır su dl"'!U k:ıbı 
dc,ııırı.ş, vıicııdunun mııhtclıt 
yerlerinden yaP. •, zavallı Ç'" 
cuk ha.ıtah neye kaluırı'mı tır" 
BunJaa 'SOnra artık ynııar 10 
clıem.miye ne gorc talilı:Uz yav· 
rıınwı ya tf.Xlavıve .ı nclı ;ın~ 
y<ıhut ta biitün g. 't'Ctl r • r~
nıcn ya.ralarL,ın ı,clSlna l•i1.11t· 
mü! edcmiyeı-6k sönlip gı u;,uu 
ol~uruz. 

Hiç şüphe yok ki herh ngi hır 
ana., bir baha. c~ :u·L'Sııt.11 ya.
nal':ı.k ölmesi, " t lrn.irı: ı gı
bı feci bir aıa.ı...te frnım cl
ıı..t istemez. Lill<l . 

- Kaza eienı.hn. kaz.a ' Tak
dire teJbir uynıa:... Yah ıl ta 

- A.kac:ı.k kan d:ı.rım:rd dı.ır
m uyor ışte! Diyerek ılıtıya 
~ın, t bıı . :ılı;; \" au. 

ın biitun ııuç . '1 v rl<'s 
yctinı ılreza ve k en.' } ıkl k 
züı:;i.il't tl'.sellia.inden b:ı:;ka bir 
~y değildir. 

lyiyi kötüden :ıJm-rırnkt• fı z 
ya\'nısunu. üst.;,;ı,J fol.erk" ur 
kayruyan su kabı dııra.'1 y:u: ır 
sub:ı., y ıut nte.} du u rnan?,"ln 
hı1lıın l.:!Tu cxhda. hi~r t hır 
almıya li.l:aım gôrmcde:;:ı. yalna 
bırakıp, komşusuylaq. ~-
na ı.lmn anne c· · ini 
lrn~runç bir ölılme m , u: {>(,. 

r.ıı~tir. Unutın'l:nı.ı.lt 1"- 1' ıd<r kı 
- I><-veııi b.ı..Jla d.ı. ~nnra 

T:uınya tevol&ül et. Eu v lnız 
iıı.lma doğru bir baba ll2..: ır"ıti 
ıleğil. ayni zamanda lnr peygıı.nı
lıer Rözüdür de. 

'i'ilrl< vatanının f!l7..la nüfıL'><'l. 
yllIIİ çocuğa iı.tiyacı var. Ço
cul:.lannıız yalnız bbcim d~l. 
ber şeyden evwl yuru ı' n l'lll.11-
dı r, zivniticlir, zenginlıı;id:r 

Zavallı Fransa 

Mısır li'il'ıı.vuııu Vei~ hın Hu. 
Babın zulnıı.lı.ıd n kaçara.; ,tı<J. 

yen il1k:~ir-'e gcıcn !Jus:ı, ~u01.yp 
" .. ıl -J"Selanıın arayıp da. "htlüı.~ 
Jığı bı.r a&rna hıı<iyc·:uu. o
nı:n ~acıması, kuyı nun 
agıu.nd:>lt.i koca taşı tek il.;ş,rı:ı 
'k.Bkia-.m '-Si., ç,lf>kı.:ı rüz;;anu mn
,,;,;ug1 i açılıuı Saiur-..rur. baı; k 
la. ııu gornrnm.Jk için arkadıı.n 
öe:rıe gcr.,..me.s: her eı k tt: t ,. 
<.aırı.ıya.ct:l.; IC~"'UU"deıA!. 
ra Uu.;a çok sarWm. .ı-.o~ • 
du. Samim ı..,, · 
yalan soyliyCIWyooeği ql.klnh 
Ih. ·y'«" •eyg~. -"w........ı> 
bi ;ili bir ad'1lll oıduğıuuı . 1 
ııa..ıcişti. 

Ş:rayp Aleyael:"'1, kararını 
\• ışı· lıfosayı yanında alı
.kO}-.n.ı)'" çal~t.ı. On .kola,j.· 
~ :kııulırabiJ 'tletii için de kızı 
Satl!rıl e c-;·MıJım.eııiı.:ıi t._j]dü ~ 

Beli, senin ne itsen elinden g~ 
lir; biz dahi kal.an fesatları ede
biliriz, amma peygamberlere i:k
danı edemeyi..f.! İblis etti: bndi 
siz tema.~a edin ki Musayı ne 
vcçhle azdırayun ve adım pey
a:ambcrlcr divanmda:n nice boz
durayım. Öyle deyip Hazreti 
Musanın katma vardı. Safura 
jifzjiııce giderdi. İblıs bir deni 
VW'du, yel S.afura.nın eteğin kal
dırdı, şöyle kim eucU.,'Yü açıldı. 
Musa. AJeyselıi.nı etti: Ey kız! 
Benim :ı.rdımc.a yürü, ben önde 
yürüyeyim; yanlış gittiğım va
kit yolu bana ,gö&ter, biz Müslü
m ınJnnn haremine nazar kı· 

- Sefa ge1din ey kahra.ınan! 
dedi. Sana i<ıı: raman Uiyarum, 
çünkü bizde biıilraç kişinhı el· 
blrlU;iyle ~ ilıl 
yalnız bafına b~ .1<a.Ara
man derlıır. 

- Nerelisi:ı ya y.iğit? 
- MIBırlığun. 
- Mısırda Jcimİn nesisin? 
- Benüsra.ilden Uıııı.maııı oğ-

lu Mıı&ayım. F.iravunun zulmün
den bçtım, gurbet ellent d~ 
tüın. 

- lI ha.metli VJI') lrttvvetli ol
dı:ığnna lıen ;:le entinim. ln 

'l!l'n1l>yet1i '.bir adam olduğuna oo
stl 'lılHnıı!l4iyeI'l'un? 

Safura, yoldaki macerayı an
lattı: 

- Ben önde, o 'arkada olmıtk 
'lizert- af;:: ç lıı.r ara.sındt n kaleye 
doğru ilerliyorduk. Ansızı:ı 'bir 
r~at- çılı:tl ve ~frr estıf:çe 
lx:nmı bacaklarım 'P.çılmıy.a baR
ladı. çılan ba.ctıklırrı1111 °gömıc
melr 1çhı hemen öne geçti. Bun
i:lar !k:az:ı:ıı.t .gctin.iJ:m ıu bu yJğit 

Gö;ı;,üz bir peyı;ı.ımher olan 
Şuayıı Aleyselam, bir malı alır
ken af.'.r, sa.tarken luıiii, yani 
eksı.k. tart.an Medyan h:ılk.ı üze
rine giınderilmi;ti. &:ı.zır ~-,..ap 
,..., kuvvetli söz ııOyliyen bır zat- j 
1:2. Nitekim bizi.ın yg:amOO?-i
= Hazreti ,Muhammed Musta
fa. Şuayp Aleyselbn luı:.kkuıda 
"1h.t.ı1ıülenlilya - Peygıun~r 
!erin hafibı~ demiştir. fo'ıı.k .. t ı 
ku '(th soz i!Öylenocsine, -b zıı· 
cıev:;.p ve pek akıllı hır peygam. 
*r ulnıasına nıgmeıı, Şuayp A
ley.ıclB.m, lm\mi.'le söz~ 
~. Bu i"ibarla betbalıt bir 
~herdi. Ayni z=anda 
çok , ·. !;mı~ bulunuyordı; 
i'1:ı e&aSlı a ;Di · ~~!! 
-sığır e .0)-"llnla.rıı:ıa ü;i ·et:iş!tin 
lo=.uı y le i:ıakahiliynl'-

u 'Yilzden eıvi.ııc ~. dinç 
ve her tm:uıst a ıı.ıımuı;ln, e:nııi
yetli bir 'E!f"bık amuya mecbur
dli. Çünkli ic.zlal:ı. ebi& etek ol -

.. '1}· • ı'rLiyar ~l· 
bcr, genç ve ~ hir erk.Y,;in pıı.
r .. .,= :<1yade k.;;tlııı ı.e avJ.aıı.a,. 
... .. '-c·..._ il.Cr~ 

0

}~: biJıJ'Or
du. Dôrt ı;;;.zie Musan.uı uyan
masın· r-,-Vıı,.-ıı.i~ i>.16"1dı. 

I.anlardaııı clcğıl.iz. Hazreti .Mıı:ıa 
önilne geçti, Safııra. ardınca YÜ· 

loltısa, bu yilkaek iltifatın -
den icalıettiğ:ini kavnyamıyaı .ık 
sordu: 

- Benim 'bir kahraman oldu· 
7.u:ınu size ık.im söyledi, ya Re
:ıiiliillAh ! 

- Iilzbrım sllyiedi. 
- "Kızlarınız, hakkım& IA-.rik 

olmadığım 'bir iltifatta 'bulun
muşlal'. 

- 'Kuyuııum ağmıaan o lffi-

.._ Daima işitirim. Firavun, 
gerçekten çôk u1im ıı.llımımış. 

Musa, Firavun hakkında emıs
h maliımat verdi. 'Ksıdlsinin 
r.oluk çocııi'l'ıma 'bırakarA 'ile
den dolavı ka~ı -ımkttı. 

Suavp Aleyselllm, yalnız iın
leınekle iktifa etti. Hi<)bir .fikir 
ve mütaleada 'bıılo'llrl!ldı. 
l'lı ymnel< eıkarı enll'tlttl. 

ııal ve · fil bir adımı. 
llPt. . 

Jdaı,ı. iı;tıı. sil:rüleria ak gü-
fülhrıeııi, ~ I!IU a.nln1U2 u
sıu er.t& çohanlıı:rfn y 
iilçil~rlm'dı. Şır.ıyp 
ıü:yse:liın, ~ i 
nefsiwic lılr crirok bıa
~llllllııştl. Bul.::m:ı~ icinıfu. lı:i 

lazla:nn:n sırtmn 
yükkmişti. 

MU118, ~.ok y•'!'glln ohlı.?ğu için 
rk• ' vıı.::t;r.e ...::.d.ar uyurlu. 1-
«u..ıı "''' ,an,::ls ı =•!' l.:a1ktı. 
Do ru ua 1 Alc"~ .. !im.ır yu:.r. 
ua,., tti.. ·...:.nnetıe €0.lıeblo ı.cl:8m 
~ı bir k;; "'• e ırtıu du. 

v' 
~ ıi:ı" ~osamn 

• Ja sG;-~ lııc.;Lıdı: 
,-oır 

1"'de n:üsir. f!!V• 

'·~ ..... ) 
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y Nak;ı •• ;kt;bas hakko mahfuzdoc ı!:!I 
- KaV"aSOğlu, Koca lbrahiın

le varıruş güreoıi. değil mi? 
- Evet! .. Dev gibi iri bir ar 

danımış.. Kavasoğlu ile bilme
diği haJde yağ güreşi yapnm; .. 
Kavasoğlu, bir kere olsun diz
liyememiş .. Altı ~a.at boğu~muş
lıı.r. Hatta, ayağına kl.pet bu
lam.ınıışlar.. Y eaidcn yıtptırını~ 
lar .. '"'atılan gali~.. I 

- Kuru giireş yapmışlar r.ıı? 
- !kinci giireşi için Keçeli, 

padişaha rica etı:n.iş .. 
-Ne diye?.. 
- Dt!T.lliş ki: Efendimiz .. Ku-

lunuz yağ güreı,i bilmediğim 
l:ııa.lde güreştim. Yenh;en:edik, 
berabere av1rdın1z .. Bir de bizim 
Anadolu g

0

ürcşini yapnrar1ızz. i
rade buyurunuz .. Padişah, Mü
"aade etmiş .. Fakat füıvasoğlu, 
yer ôpen,k: 

- Padişahım! Müııaade buyıı-1 
runuz .. Kulunuz kuru güreş bıl
mem .. Yapamam ... 

D.-yince, Sultan Aziz: 
- Keçeli, yağ güreşi bilmedi

ği halele yaptı .. Hem ya~ gür ~I 
daha zor olduğu halde .. Sen de 
kunı güre.~ y:ı.p ! 

Diye kat'i unir vermis .. Ka
vasoglu, mc:cburi ol3rak öbür 
hafta kaı-akucak gürese ~ık-ı 
mış. Ke<:eli, kurıı güı·cşin en bü
yü;. başp.-!ıli\-n.ıların<lan i<li. 
Seıı:n anhyaenµın oğ"ıum .. Kuru 
güre.;<te ~i\'ash l\"e~!:·li, bir iki! 
d hanıleden snnra koskoca 
K ., . ··ğllın•ı ktpınca kaldırnıı§ 
Vt', rıa<lı~ahın Oniine h0t ... ıüp 
l ovmus .. lı-:c Keçeli, bô)<le Si
va.Eh üniş.. lJerleı· ki, K~elinin 
dl;; aynaları bütün pehlivanlığı 
müJUeUnce ku1lLı.un1ış.. 1 

- Yun1an adammış lL~la! .. 
- Çok kuwetli .. Fakat yağ 

güreşini bilmiyormuş.. Dahası 
var .. Kftğıt.'ıancde ve, Sultan A
:<.iııin huzurunda h~m Kavıu;rığ
lunu ve hem de Kara lboyu, iki
ainı birden alarak ay:ığa kalk-ı 
nıış ... 
-Nasıl? 
- Ke~eli, şu teklifte bulun-

nıuş. Sultan Azize: Efendimiz, 
bPn, yeı e yatayım .. Kavasoğlu 
bir ayağımdan, Kara lbo bir a
yağımd.an sarmalasın!ar.. Ve, 
dım;unlar .. lrade buyurun;anız 
ikısini de söker, kalkarım. Sul
tan Aziz de. peki demi!) .. Kavas
oı'.;lu, Kara lbo, Ke<;eliye iki ta
raftan sarmayı vurmu.~lar .. Ke
çdi, srslenmiş: 

- Hazır mısınız? 
- Evet, hazırız! .. 
Demeleri üzerine olduğu yer

d'"n ~alır, çatır ayağa kalkmış .. 
Keçeli, haddinden fazla kavi bir 
pelı!İ\"<lnmış .. Eğer yağ güreşi 
bilmi'l olHa imi~ önüne kimse du
ram.ızmış.. Kavasoğluna sor
muşlar: 

- - Güreşen pehlivanlaıın için
de en iyisi kimdi? 

O. cevap vermiş: 
- Arnavutoğlu pehlivandır ... 

Bel', Keçeli filan hamalızdır. 
Demiş. Göı üyorsun ya, Arna

vutoğlunu ... deyince, Yörük: 
- Ush ! Bilseydim, Kırkpı

narda buluştuğumuz zaman Ka
vasoğlıma Keçeliyi soııardım. 

- Soracak bir şey yok.. Böy
le ımi~ işte.. Benim anlattığım 
gıbi.. 

- Keçeli sağ değil mi şimdi? 
Yoo ... Hastalandı. Memle

""'ı c gitti. Orada vefat etti. 

Hem de genç y~ında .. Otuz, O· 

tuz be~ yaşlarında ancak.. j 
-Çok yazık .. 
O.ye ko.ıuşurlarken Aynah 

Ahmet, hasmını künte ile a.~ı
rıp yeli<lı. Orta<l.ı ÇopJıla, diğ<r 
iki hasım daha kalmı<tı. Yörü
ğün me-yciana çıknıa.,ına daha 
vahit v .il'dl. 

Hthmen hası:n.iyle epeyce uğ
r.1~lı. Çetin olan bu hasım Hüs
nıcne fır.-;at vern.ıiyordu. Hüs-' 
m< n de c!ı"E:r ark'lda~ları gibi 
usta bir pehlivandı. Fakat hasmı 
di.ğ"erJ rine n1zaran daha i.} ice 
idi. ı3u sebe· 'e dayanıyor ve, 
kendini kon;yordu. 1 
Hihnıcn lw.snıiylc daha bir 

buçuk saat boğuşiu. Yöı·ük Ali, 
artık sabır~ızlamyordu. Otura 1 

otura bıkmıı;tı. lki<le birde ooy-
1.>niyordu: . . , I 

- Bıtme<lı bu L~ •. Uzadı be ... 
Babası, Yörüğün sabırsız ol

duğunu bildigı halde on:ı nası-
hat etınıekten hali ;caJmazdı. C~
vap Yerdi: 

- İyi ,,a, b.ira k uzasın! .. 
- Ne olacak uzayacak ta? ı 
- Belki berabere bırakırlar 

giire§i.. Bunda;ı ıill şey mi o- , 
!ur? 

- Baba .. Neler de dü~üniiyor
sun., .. Berabere kalırlaıoa san-
ki ne olatak? (Arkoıı•ı var) 

Teaaayiz mahkeme 
sc11in llllİhhn 
biı• l.:arıu•ı 1 

Bundan bir kaç ay evvel Eı·
zincan Aiuhabi.rin1iz.n biiWrıne
Hı üzerıne ,t;ninean Mektup~usu 
l\!ı.mtfor ll!ııhittin Dalkılıı;·ın 

ı·cısı bu!unJugu ve Erzincan fe-ı 
lakdzc<leleriııe tevziata memur 
Kwlay kum.syoıııın<la ı:.;v,ı li
ralık bir ihtilas i<l<lia.;ı ü;:.erine 
koı .. ıt;yonun di~er ikı azası mu
ha8<·bed \'chbi ve Aiıdu.lah ile 
birlkte tevkif olunduğunu ,·e 
Er~ıncan Ağırc.·eza Malıkemeı:;i
ne YerildiFini yıumı-;tır. 

ŞiınJi haber alıyoruz ki, Er
zincan Ağırceza Malıkeruc~i hak 
lannda on bir &ne, ~ekiz ay 
mahkiım.yet katarı vermiş. Fa
kat dava Yüksek Temyiz Ceza 
llfalıkemesinc gclmış, Temyiz 
Mahkememiz Erzincan Ağırceza 
Mahkemesinin kararını bozrnus 
ve mev kufları telgnlla tahliye 
ettirmiş, muhakemeyi de Sıvas 
Mahkemesine nakletmiştir. 

Bu suretle Muzaffer Muhittin 
Dalkılı~ mevkuf buluncl.uğu Er
zincan Tevkifhanesinde on ay 
mevkuf kaldıktan sonra haki
katin ve adaletin yüksek tecel
lisine mazhar olarak hürriyetine 
kavuşmuştur. Bundan dolayı de
rin memnuniyetimizi bildiririz. 

Polis valı:aları 
Bundan bir müddet evvel Da

vutpaşada şoför Hakkının ida
resindeki otomobilin çarparak 
ağır surette yaraladığt Vasfiye 
isimli bir kadın kaldırıldığı Ha
seki hastahanesinde dün ölmüş
tür. Muayenesini yapan Tabibi 
Adli ölünün defnine ruhsat ver
miştir. Şoför Hakkı hakkında 
Adli takibata başlanmıştır. * Kasıınpaşada Caıniikebir 
mahallesinde oturan 40 yaijın
daki Hizım dün evine gitmekte 
iken birden bire dii.•erek ölmüş
tür. Tabibi Adli defnine ruhsat 
vermiştir. 

-- ------ 5 

Harp Durumu 
"Vv'VVV"v ·~ v".;"V'V'"\,~ 

E ıyı!~ra karşı akınlar 
(~titrdı 1 incide) ı 

kaydırmasının önüne geçmek, 
B) Batıda bir çıkarma hare

ketine ~:rişilebilecei;i:ıe d3ir i
n.ı..."llar vermek, 

CJ Orl:ıklaıın taleplerini kar
şılamak, 

D) Hasmı kanatmak, taciz et-! 
mek, yıpratmak, 

E) Miidafa'.lll.ln kuvvet "e 
mahiyetini keşif ve tesbit et
m~k, 

FJ Mesgııl memleketler efka-
rını okı;amak, 

GJ Ordunun taarruz şevkini 
bealemek ve ilıi .. 

Geniş kıyılarda deliksiz bir 
müdafaa manzumesi t.esi..~ ile ö
nt!mli kuvvetleria buı·c. ... larda tu
tulması, maksattan uzaklaştı
ran, yorucu ve üzücü bir mese
lcJir. Her noktanın ayak ba"tı-, 
rılmamak üzere korunmail, na-ı 
zaridir. Ateşsiz boı;lıJdar bır:ıkr 
mıyan en kuvvetli bir cephenin 
de 'kudretli bir darbe karşısın
da delirıme~i. y·;hut yarılnıruıı 
imkanları vardır. 1 

Kıyıl1rda "lebıderya" müda
faa. ı bir istek olmakla beraber, 
ımerjik bir mütearrız, karalar :ı. 
sıçr:una fırsatını çok <lefa elde 
edebilir. Ancak, çıkmakh tutun
mak arasında lııüyük fark var- 1 

dır. 
Muharip bir ordu gibi kıyı 

müdafileri de, dinlenmek ve ye
ti~mek için m~ıınit bir duı um
da bulunmak ıstırarın<ladJrl:ır .. 
Ya'lıın tarihlere gelinteye ka
dı r kıyılarda emniyet büyük 
kuvvetl~re lüzum gösterirdi. 
Hava ve deniz muharebd~ri e
sasları d"ğişt.klcn 3onra, kıyı 1 

müdafaalaıı da bir raddt•ye ka-
1 dar kolaylaşmıştır. Bir kıyının 

laşılmaktaıl!r. ı::u tahkim ve ter
tip, kuvvetlerin korunmasını ve 
az kuvvetle müdafaanın temini
ni tazammun edebilir. 

Akınlar, baskınlar, mevzii çı
karmabr daımıı. müıııkün ve 
daha birçok noktaların taciz e
dilme;ıi H:~lıtc•rneldir. Arada bir 
yöneltilecciı darbeler, kat'i ne
tice Y<'ıin<le kuvvetlerin iı.-tilıda
mı gayeı;inden uzaklaştıramaz. 

Çıkarmalann beklenen mak
sadı temin t..>debilrncsi için: 

A) Cok üstün hava kuvvetle
rine ve inıirme kuvvetlerine, 

B) Köprübaşı tesisini g<.rçt>k
leştirebilecek deıüz vasıtalarına, 

Cl Kara cephe.sini denlz ateş
leriyle destıi'<liyen kuvvetli ve i 
havalan mücmnıe::ı donanmıya, i 

D J İkmalin pürüzsüz akıp git
me.sine ve ili .. 

Kat'i lüzum "ardır. 
Çıkarma hareketleri gösteriş 

mahiyetini taşımadıkları halde 
hasım kuvvetleıini tesbit ede
mezler. Binaenaleyh, Alman or
dusu, en büyük siklet merkezini 
Doğuva düşürmekte şimdilik te
reddüt etmez. 

iki Sahtekar 
İstanbul Postahanesinde ha

vale mernurıuı;u yapan Ali Vas
fi adında bir genç, arkadaşı Ke
malin namına 100 lira kıyme
tinde sahte bir havalename tan
zim etmiştir. Suçlu aynı zaman
da Kemalin postaharıeden para
yı a:masına da yardım etmiştir. 
Birinci Ağırceza Mahkeme•in
ae yapılan dünkü duruşmaları 
esnasında iki suçlunun da tec
ziyesi istenmiştir. 

iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırça!ayınız. 

Danslı c;ay 1 ~ 
5 Nisan Pazar günü, hem ba- _D_e

111
v.Ie_t_D_e_m_ir .. t_o.l.la_r_ı_il_anları har kokulan fı~kıran boğazı 

seyretmek, hem de son derece 
eğlenceli bir kaç saat geçirmek 
istiyenler, Sarıyer Çocuk Eı;ir
geme Kurumunun Büyükderede 
Halkevi salonunda tertip ettiği 
(Danslı Çay) a gelmelidir. 

Saat 15 ten 21 e kadar devam 
edecektir. 

lstanbuldan gelecekler için 
karadan ve denizden dönüş ve
saiti vardır. 

-----'•lll•-----
Bağcılara kükürt 

dağıtılıyor 
Bağlara liriz olan hastalıkla

ra karşı koymak için Ticaret O
fisi to.rafından bağcılara kükürt 
tewj edilmektedir. 

Bir sabıkalı yakalandı 
Ayvansarayda oturan Saniye

nhı evine girip bir çok kıymeUi 
eşya çalan Hiılit isimli bir sa
bıkalı dün yakalanarak tevkif 
edilmiştir. 

~Iuhammen bedeli (14661) lira olan muhıelıf eb'atta 162,900 metre 
n·ı.k'11bı çam dilme, kalas ve tahta (6/A/1942) Pd.:t.artesi günü sa~t (15) 
on bttıte Haydı.ırpaşada Gar binası dahilindek1 koıııL<.;f10n tarnfındttn pazıııı -
lık usu1Jyle iatın alınacaktır. 

Bu ifP. girmek istiyenlerin (2199} lira (15) kuruşluk kati tt"oıinat ve 
kanunun tayin ettitl \'Csaikle birlıkte paıarlık güni.ı ~etatine kadaı· komis
yona müra<.·aat1arı lazımdır. 

Bu \;,e ait şartnameler komi~,.-ond:.ıtıt ~rliı>·ıı ol~ ;,,ık d.;;.ğnılın4kL.dtr. 

(4018) 

......................... __ .......................... -'!. 1 Beyoğlu Vakı/lar _nirektörlüğii : l~! r; 1 
Muhammen kıymeti 

Ll,.a K. 

72 

80 

129 89 

Teminat. 
Lira K. 

350 16 

17 16 

9 i5 

F."~.i S,,ıh«, P,cyuı~ 'f'1' •ı.;ı.;l.r"'S 

ınnh ::e:· f;ılı · ıt· p~ ;.ı :'f'ıl .,..fu· h. ,.. 
cı.ıddl· inrlf- t>l'k • .>ı ... "ı1 l't'lıl 47 -4~ 

altında dükkltnı u!v.n k&::ıefr t , •• 

Arn4t\ utk(.I~ ·1n'1e PAl~~ ~·ı.t, j•ı:.lı. esl,j 

~ r~urn:.1ı:-'..ıj ~ti •.;.yıh .ıh.~p 

e' .o 1/2 hissesi. 

nihavet mahdut bölgeleri ~ıkar- =--======================= 
~~b~l~~bbfu;lerine hedef teşkili İngilizce veya Almanca bilen 

BCl~·ar·ık•iyıa.t:c t:.S~İ biı-iı.ii 0\.{l"l.İ Sa' 

saf !-ok~:..::! da c..-ski 17 yeni 19 ınyıh 
124 ı 'l.rt ·! ürS:1nın t..-ını:-ı··n. 

Hl 

Kıyı müdafaasiyle muvazzaf 

or<lu, çıkarma iht~aııerini._gö.z- Bı· r Daktı·10 Aranıyor de bulundurmak uzcre, buyuk ı 
270 

48 75 

00 95 63 

Kn~ın' .:ı • a \'uhy :l l-~e:lı · '"l r nh.1:. 

let; ıin Pir ,u1 ·c-i ı;:oka~ınd~. t~kı. yenı ~ 

~~yılı lf:"Vin l 2 hlıa-~i. 

K .. ıınpa.}~ı..!~ı E\ lıy:ı Ct>l .!ı, r.ı"b:ıllctC -

k.sımlariyle gruplar halinde, J . •• f 
.,.eride \e kademeli oıarak ter- stanbul Elektaık, Tramvay ve Tune . 
ti~ edilir. Y.ılnız, büyüJı önemi ı"şlefıne/eri Unıum lllu'"du""r/u··gvünden: 

nt ... Bedıettııı 

biıuı ınahall . 

haiz ü.~ler, kuvvetlice is•YaJ etli- •• ır.1.' 
lir. 

Ylik:ırda ywnlı bM ını.yrhnenkull4"ı·in ınüh~i~·t·1lı::ri }ıf'şin p;ıı-t, 

tıtnı<1k li.::ere on be.J lı!:lin nlüddetle at;ık t•rttırrr·,.y:ı .~ıkar!1nı~1ır 

thaleleri 11/4/H~2 Cunıartt>si günü sa;ı.ı. on tıirdedir. İ•.U·klilerin 
Akar \>e l\.1ahllıl{ıt kalt-n1ine müracarıllr.rı. (3B~r.} Kıyıda müdafaa inık:inlarını 

arttıran vasıta, sJah ve tertip
ler de şunlardır: 

tdareıniz Tra!TI\ -.JY Teknik Dıdre .... ;i ic;in tıntihanda gO~rtt t'~~ t:hliyete 
J(Öı'C ~ünde 3 na 3 .• 'l hı·a ücret verilmek surelile tngili.ttf: \CY<.ı Alniall{'8 
li"-anlarına bihakkın vltkıt ve serl yazan t=rkek \ eya kadın doıktilosa ihLy<.ıt; 

vaı·dır~ To..ıUr>1erin nüfus hüvıyct tü.Zdönı wh.-.il vesikası, hil~nuh:.:l kfıgıdı =========================...:--=== 
Al Her noktaya geceleyin de 

emniyetle götüren yol ve demir
yolu ..ebekeleri, 

B) lyi mürettep hava mey
danları ve kuvvetli ha.va filola
n, 

C) En büyük sür'ati haiz mo-
törlü ve zırhlı birlikler, 

Dl Büyük kuvvetleri önliye
bilecek kuvvetler için asri tah
kim manzumeleri, 

E) Denizin enginlerine, kara
nın derinliklerine doğru uzanan 
emniyet hizmeti ve ila .. 
Avrupanın batı kıyıları, haze

rin sükun devrelerinde bir çdk
larının zevkini okşıyan plajları 
ihtivıa ederlPr, hemen her bölge, 
nazar ve ateşten gizlcneı:n.iyen 
düz araziden ibarettir. Bu arazi 

ve şin1diye kadur çnh~n11~ bulundukları n1ile~·cselcı-den alınış bulunduklurı 

iyi hizınet v~.k.Q.lari:vlt- birlikte 10/44/942 günli iclareııln J.1etro Hanı ze
min koıtınd"ki Zat leleri ,.e Sitil l\.tüdürHlgüne ınürac:~~thırı lü:zurnu b \d.-
rilir. (4187) 

}star.bul Aa/ia JJfüdürlüğünden: 
16/4/942 Per~eınbe giini.i saut 15 de tstanbuJda Naua \iüdiır ııı:ü Ek

siltme Komisyonu odasında (1988.10) lirn keşi! bedelli SHrıytr K,;;ıvo. k Li-
man binası tDmiri a.çık eksiltmeye kontılmuıatur. · 

Mukavele, Eksiltme, Bay1ndırlık işler{ genel, hususi ve lennl ~drtna

meleri proje ke~i! hulii~asiyle buna müteterrl diıer evrak daır~iııde gö
rülecektir. 

Muvakkat temlnat (149) lira (11) kuruştur. 
tsteklilerin en az bir taahhütte (1000) liralık bu iŞe benzf"r iş y<ı.ptı

ğına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden t~ta.nbul Viliye
tine nıüracaatıa eksiltme tarihinden tatil günleri hariç (3) gün evvel alın
mış ehliyet ve 942 yıhna ait Ticaret Odası vesikaları ile gehneleri. (3952) 

vaziyeti, çıkarma hareketlerine • 1 B 1 d • 1 
girişenlerden ziyade. mükemmel Istanbu e ~ iyesi ilanları 1 ıtahkirnat yapan ve ateş ve ta- · _ 
biye esaslarını inceden inceye ••1•••••••••••llliiilm .. •••••••• .. I 
temin eden müdafilere elverişli
dir. Alınanların, Majinodan ta
ıııdıklan malzeme ile ve yeni 
doktrinlere göre bu lnyılarda da 
Westwıall'lar tesis ettikleri an· 
.. hlbt. A. Comaleddln Saraço61u 
Ncırlyat MOdUrU: M. Semi Kuayol 
8uıld'4t yer: (H. Bekir GOraoyl•r VI 
A. Comıleddln SarıçoGlu ınatb1111) 

Levazım anbarında bulunan 125 adet ti~ ve 78 adet it müstamel oto
mobil JA.stiii satılmak üzere kapalı zarf UsuLlc arttırmaya konulınuştur. 

Mecmuunun tahmin bede!J 5545 lira ve ilk teminatı 415 lira 88 kur119tur. 
Şartname Zabıt ve MunmelAt lfüdi.irlü~ kaleminde görillebilir. ihale 
ı3/4/942 Pazartesi günü su.at ı5 de Daimi Encümende y~pılncaktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mekllıplan 942 yılına ait Ticaret Oda.<ı 

vesJkDları ve kanwıen ibrazı ldzıma:tllcn dii:er vesSıik ile 2490 numnralı kn
nunun tarifatı çevresinde hazırlaylcaklan teklif mektuplarını ihale günü 
1111at 14 de kadar Jıaim1 Encümene 'll!l:mele<i l'-ırmdır. '38Ql) 

Maarif Vekilliğinden 
16 Hctı.ran 941 tarih ve -483!> nurıı.;.:·"lı ~e mı g~z~lede n'-şt·edilcD 

2/15923 sayılı Uılınıatnnmeye gün; orta okull:ırn Mnteınatik, T::ıbiiyc, Fran
Ş:ızca, A lmoınca \'e tngilizC"e derı;lt"ri iciu f.ğretrnen ıntuıv;n.i sı.>e;ilm(•k tizr
re lstanbulda Yüksek Öğreln1cn okulunda ,.e ~o\nkarada Gazi Terbiye 
En~tittisünde in1tlhan 1:1rllacaktır. fmtih;..nlar 15/VT/942 Pa~rtcsi günü 
bn;lıyac:ıktır. İsteklilerin bulundukları yerin ın!\Rrif idarelerine b::ışvurn
rak imtihana girme şartlarını öğrenn~elert ve \'t·~i .... ·,ıarını b'.r d·lckc;-eye 
ili~tireı·ek en gec; 30/\7/942 tarihine kadrır Ve1tilliğ:m:ze göııdcrn1elcri iJAn 
olunur. (210~-31109) 

istanbul P. T. T. MüdürlVğünden: 
İsh!nbul Paket ve P~ta ?vtcrkezlcıi.ndc ç::tlı~tırılı-ı.al: üzere 330 ihl 340 

Mart tevellütlülc.rden 15, 20 ve 25 Lra üc·rctle hamal 11lınacaktır, 

ı~tt"klJeri·t şe··aiti öğrenmek i..ızere t.stanbul P T T l\·lüdürliiğü idari 
kalem muanlellı.t kı!>ınına milrac:ıotları ilıln olunur. (4070) 

• 
Denizyoll~ı·ı işletmesi Kooperatif 

Şirketi idare Meclisi Riyasetinden : 
'Lteclisımiz, görülen lüzum üzerine Şırketin umumi heyetini fcvkalüde 

olarak içtimaa dave·.e karar vernıi~ olduğundan ort.ıklarımıı.ın 28 Nisa.n 
1942 taıihinc müsadif Stılı günü ı:aat 15 Cf' Topbnnedc D ... vlet D(•nizyolla"' 
rı Kılavuzluk servisinin bulundu!u e.-ı;kı Scyyehin Salonunda mczkür gün 
ve saatte hazır bulunmaları rica olunur . 

RUZNAME! 1 - Müttefikan istıf:ı eden 1dnrc 1.1.ccllsf Azası~ın yt'rin" 
esas mukavelennmenin 20 lnc; maddesi mucibince Z..f istdfi Jwlt.ı.:lia:ft kEtnı.ı11f 
müddetini ikmAI etmek üze-re yen'lerinin intihabı. 


