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Romanya 
buhranı 

O knnaati.-yiz ld Romanya.
mn yolunu şa.<;ınnası nıuvak
kattir. Diiniip dola.sı1• yine 
Balkan Birliğine gele«>j."iz ~ 
Balkanlann mü~terek ooıııi
yrt ve L"1.iklilini elbirli~ile 
konıyaro~ Omın içJn, Ro
manyanın ~ok zayıf dfü:-mesi
ni ve bt'lini doğrultanuyıı.eak 
tanda feliketı..re uğrama. 
m hi~ lst~mP~iz. 

Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN 

Kral Borisin 
Berlinde yaptığı 
son temaslar 

Alman basını 
Bulgaristan hakkında 

samimi neşriyatta 
bulunuyor 

1 i 

l
londra radyosunun 

bir ihtarı 
"Kralın Berlln seyahati, Bul
garistanı harbe sürliklcmck
tir. Bunun öniine ge~me;.: 
için Bc.risin tahttan uznk!aş
tırılmaHı 13.zımdır." 

Sofyada baz• 
yülı:sek rütbeli 
H11baylaı• le.•vkif 

t."dildi 

M acaıistan Hariciye Na
zın, Romanyada yük
selmekte olan itiraz 

fırtınasından bahse<lcrken. RU 1 
sırada böyle meseleler ~ıkarma
run Avrupalılık d:n·asıııa bir ht
yanet t"ı>kil ettiğini sii} itiyor 
ve Ronıenl~rin 'l'r;..nsihanyayı 
geri almak yolundaki ılavalannı 
münakU'jaya bile llizum görmü
yor. Hakkı çiğnenen Ye toprak
ları elinden alınan Romanyanın 
fırsat bulunca itiraz etm iye 
kalkmasının Avrup:ı.lılığa kar~ı 
bir hiyanı>t şeklinde telakki e-
dilmesi doğru olabilınek i~in her Ankara, 25 (Radyo Ga-
şeydt'n evvel ~Lıcarlann bütün zetesi) - Buı;;1r KrnJı Bo-
Avrupayı ve Avrupa mnleniye- ı·isin Berlin seyahati önemi-
tini temsil Ptmelcri ic·ıberkr. ııi muhafaza etliycr. Görüş-
Böyle bir şeyi • facarlar<lıın bos- menin samlıni olduı:;1 ne~re-
ka lcinısenin dü~iinemiyeceğin<' dilen resmi tebliğ-de oildiri-
cminiz. liıor. Kral, Fülır~rıle!1 .·oııra 

Transilvanya münasebetiyle fübb<'ntrop \'e Ma al Gö- . 
Romenlerin koparmıy.ı başla- ring ile de görirnmli~tilr. ı 
dıklan feryat bu kadar ~üriik Kralm BerJ;n scy?J> ti Al- , 
mukabelclcrlr teskin cdilemivc- man basınwda ~ıılg ristan ! 

erktir. Romınya<la bütün m«m- hakk~" ':ı samimi nc<riyata 
leketi kaplıyan bir mcmnuni- vesile olmu~tur. 
yet.sizlik ve Genemi Antone•ko Bu görii~mclerin mahiyetı 
hükilmHine karsı bir muhale- ntııliım olMamakla bC'rabcr, 
fct hüküm sürmckl<' oldugu ar- Bulgar Kmlı Berlintle Bul-
tık gizlenemez. Harıciye Nazırı g<r milldi n. m:nıı h:ı71 ka-
Mihail Antoneskı..'nıın ~on nut- rarl3r wrecek ve mıllct te 
ku eüphe yok kı bu m~haldeti bunıı tabi oL:eaktır. 
biraz gevşetmek ve lnl.ltümcti Bulgar radyosu sadece 
kun•etlendirmek idn d '-üniilcn Hitlcr - Boris mülakatının 
tedbirlerden h ti lwaktır. Alman b.:.s.ınında i51 K:ır"1-

Roınanyaıla Köylü Partisi Li- landığı'\d.'ln bah,ctmiş ve 
deri Bay ~fa:ııa ;le Lilx·ı J! Par- bu ne~riyat<.ın bazı iktibqs-
tisi Lideri Bay Bratianıı ı.,1 ra- l3rı zikretmekle iktifa eyle-
fından miidafaa edilmekte olıın nıişlir. 
nokt.a.i nazar şudur. Londrn radyosu bulgarca 

}aptıi!ı ne~riy~tta Borisin 
Bir kc·re, bu poıtıler Hıısyaıla Berlin seyak tinin Bıılg.,ırıs-

Almanlara yardım kin 1-l"m n t.ı nı harbe> siirükh•mek oldıı-
km'V tlerinin gönd rilm ,;in iti· ğıııııı ve bunun önüne ~;er,-
raz ediyorlar. Fikirlerince şirn- nlt·k icin Boıi~in tahtt:ın 
diye kaıiar Romanyamn katlan- uzaklaôtınlru::sı Jfızıı:ı gdıli-
mış ol uj;,-u feda:tiuhklar fevka- ğlııi söylemi~ w ~ofyada ba· 
liide büyiiktiir. lş bi;yle gid~ı·se zı yüksek rütbeli Bul;<ar za· 
ışin sonu nereye varacağı kes- bitlerinin te\'kif edildiı!;ini 

• 
GONL OK SİY ASI HALK GAZETESi 

iaşe Müsteşarlığinda 

Bes Umum Müdürlük ihdas ediliyor 
Bunlar, Dağıtma, Fiyat Mürakabe, ihtiyaçlar, 

iaşe ve teşki 1atland1rma Umum Müdür:ükleridir 
Ankarnı, 26 (Yeni Sabah muha1ıiri bildi- i 

riyor) - Alılığnn mali)mufu. gö!"f' İ:ıı,e llü<.- 1 
tf',,arlııiı kadrosunda edinilen tecrübe \e ilı-

1 
tiy•:ıea. miistı-:ıidm esaslı teı,kilii.t yapılmakta- i 
ılır. Be,,.-r )ÜZ lira ücretli beş omıun müdiir- · 
liil..lP, dördf'r yiiz lira ücretli beş umum nıit- . 

diir nıu.a.\iııliği ihcla'< edilcffktir. Yeni umıun 
mütliirlükler lll<'yanınd.'l. Dağıtma Umum 
Miı<liirliiğil, l<iyat Murakabe t:mıun Miiılürlü
ı;ii, İhtiyaçlar Umııın l\lüıliirliiğli, la,,e ve ay
rım Teı.kiliitl:aıılırma rnıunı Miitlürfilğii 

bulıınnıaktadır. 

1
cripps'in 

sözleri 

•••••••••••••••••••••••• Maiski'nin 

mil--·-1 " İngiliz harp kabinesi, 

ÇÖRÇiLiN 
NUTKU 

demeci 

[ getirdiğim tekliflerin 
Hindistan için pek uygun 
olduf;u kanaatindedir,, 

-
30 Devlet, zulüm 
ezilinciye kadar 

Berfin, "Rusyanın Londra 
Elçisi, Litvinof gibi, 

Amerikaya ve lngiltereye 
ders veriyor., diyor 

-

f birlikte ngiliz mümessili Elçinin ısrarla 
aiyasi partilerle ilerliyecektir istediği ikiaci 

İDARE YERi 
~ 

Nuru011111ımiye: No. 17 
'1'«tırafı Yeni Sabah tstanl>ul 

Telefon: 20795 

Her Yerde 5 Kuruş 
_-_1 

Musolini'ye Japon Diyet 
karşı Meclisi 

Orta Amerikanın birçok 
çevrelerinde bulunan 

1500 ltalyan bir 
komite kurdular 

Londra, 26 (A.A.) - Brita
nova ajansı: 

Orta Amerikanın bir~ok çev
relerinde, yıllardanberi Mıısoli
niye karşı bir durıım almış o
lan İtalyanlar bir komite teşkil 
etmişlerdir. Komitc<len Londra
daki Hür ltalvnn komitesine' 
gönderilen mes-ajda Amerikan 
ve İngiliz makamlannın bu ha-ı 
reketi resmen tanı<lıklan \'e ge
lişimine yardım vadinde bulnn
dukları bildirilmektedir. Bu teı;-1 
kile şimdiyi' kadar 1.5001taly .. n1 
girmiştir. Tf,kilin fa.ali)~t ve 1 
aın~larından İtalya muntaza
man haberdar edilmektedir, 

79 uncu içtima devresı 
dan kapandı, Başvekil 

Tojo beyanatta 
bulundu 

Tokyo, 26 (A.A) - Bu sabab 
Diyet Meclisinin 79 uncu içtima 
de\Tesinin kapnruş mern~iı!1in· 
de Ba(!Vekil Tojo n kabine iıza
siyle Ayan \"C ~kb'ıısan '.l<oelis-

1erinin 5.zası hazır bulun•:ıu'jlar· 
dır. Bund~n sonra lmp. r•torun 
:;arııyında bir kabul resmi teı1ir 
edilmhlir. 

Matbuata rn·y1natla bu];:noıı 
TOJO, bu içtima Jenes:nin er m 
miyetini bdirterek bu müdıkt 
i<;indc hükiımetçl' te\'di t:•lilen 
511 kanun layiha:;ının kabı. C· 

dildığini •öylemi~lir. 

Halkın pamuklu 
ihtiyacı da 

temin olunuyor -Ekmek karnelerile birlikte herbir 
nüfus için beşer metrelik 

kuponlar da dağıtılacak müzakereye "Felaketlerin sonuna cephenin 
b l h 

• Ankara, 26 (Yeni Sabah mu· lecck yerlerJrn bu k ııc.nı r>a 
aş ıyor geldiğimize dair size ma iyetı habirinden) - Ankara ,·ı ll'lyeti- m ınifatura eşya~ı d~" tılacak· 

Yeni Delhi, 26 (A.A.) - Va- hiç bir teminat Berlin, 26 (A.A.) - Yan reı;- nin bir tebliğine göre bu ay ek· tıı'. Ekmek ,·esikaları llcrübt:si 
1.1fosi hakkında sorulan sualle- mi bir kaynaktan bildiriliyor: mek kartları dağıtılırken heı· nıuvaffnkı}~tlc ba-"1!rılmış n IJU 
re cevap veren Sir Stafford veremem" Siyasi Alman kaynaklarına bir nüfus i~in beşer metre pa- usulün esas tutulması karnrl:ı..ş. 
Cripp" matbuat toplantısında --00-- göre Sovyetlerin Londra Büyük tmlmıştır. Bundan ""nra lüzum 
şu beyanatta bulunmuştur: 1 F A K A T Elçisi M. Maiski tarafından ya-ı muklu menstıc:ıt kuponları d;ı gorıikcek te\'Ziat buna g-iıre 

"Ben harp kabinesi azası sı· pılan demeç, bundan bir miid- Verilecektir. Sonradan gösteri· yapıl;caktır. 
fatiyle hareket ediyorum. İngi- det önce Va.şiııgtondaki Sovyet -----------'-----"'-"'------------

!iz harp kabinc~i tarafından ka- "Dünyanın en büyük Elçisi M. Litvinof tarafından =t 1 
bul edılen tcklıflerı Hınt sefle- yapılan demeç ayanndadır. HARP DURUMU -
rine bildirmeğe geldim. Kabine, ~· Ç milletile birlikte Tıpkı Lit\·inof gibi, Maiski de - -
bıı tekliflerin Hindistan için pek [ zafer için çarpışacağız İngilizlere ve Amerikalılara 
ııygıııı olduklnrı kar.aatindedir • " j ders veımtktedir. Onlara anla- A t ı d ı ı d 
ve bunların Hınt efkiin Eeflerin· tıyor ki zaman hiç te Mihver v u s r a y a o a y a r 1 n a 
ce kabul edilip edilmiyecekleri- Londra 26 (A.A.) _ Bugün dü.~manları lehine işlememekte- · 
ni ö.ğrcnmek i8!emektedir. Bu Londra ~uhafazakiir cemiyetle- dir. Sovyetler Birliği .te.k ?aş~-
tcklıflerde dcgışıklık yapmak rin merkez meclisinin senelik na za.ferı ka7.~namaz. ıkıncı bır J 1 b k d } 
bahis mevzuu olmamakla bcrıı- toplantısında söz alan Çör~il, cephe k~ıııl~?sı lazımdır. Bu, apon ar Uraya ÇI ma an evve , 
b~r ıcap ederse bunlar bazı mu- Birlefik Milletlerin artan kuv-1 ısrarla ıstenılıyor. bu ada - kıt'a İle ilgili adaJar 
lf:hazı !ara intibak ettirilebile- Yetleı'·ine telmih ederek demiş- ı llfaiskinin, SovyeUcr Birliği- zincirini elde edecekJerdı·r 
ı·ektir.,, tir ki: 1 ne tt·sirli. ~ir ;_:~nl~m yapılması 

Gaııoli Geliyor "Biz harbi ancak kendi hala· yolun~ak_ı. ıetegı bız.':'t Sovyet-
Warha". 26 (A.A.) - Cıındi, mız yüzünden veya müşterek e- f ler Bır!.ıı;:~n~e- .. a~k~rı durumun 

(Soııu Sa. 3, Si.i. 7) zici km'Veti kullanmazsak, ya- nasıl goruldugunu ısbat eder. 

RUSYA'DA 
hut ta elimize ge<;en fırıraU;ı.r
dan istifade etmezsek kaybede- , 
riz. ~en sene muvaffakıyet-
sizliğe uğramadan muvaffakı

AFRİKA'DA 

Yazan : Emekli General Kemal Koçer 

J:ıpon mu\'affakıyetltrinı tl'
minde en Önt•mJi amil: baa \'e 
deniz kunetleridir. Daha dı,ğ- ı 

rusu. hava oı·duları l) ı' ···~ )- ~ ... 
dımlal'iyle ılor.anm,ıya 'e ,,nJJ 

(Sonu .)ıı. ~. >'ii 1 ı tirilemem~ktt-dir. Rc,manya öy- ·[ ilii,·e eylemi~tir. :I 

le bir işe girismiştir ki sonunu _ ~~u sa. 3, Sü. 2 ~~> j 

ı::~tirmek kendisinin elinde de- Sovyetler· vı·azma'yı ğil<lir. Bu, Almanyanm malik -------------
olduı;tı kuvvetler" bağlıdır. makta urtık de\'am edemiyece-

yetler kazanaınıyacaii;ııruzı söy-1 

lemiştim. Şimdi 1942 yılında M'ıhvercı'ler harekete muvaffakıyet kazanmadan mu- 9 

~af!'~ı1{;~7.~~1~ u~J:ca~~ necmeov e hazırlanıyor CAY YE KAHVE Almanyanın ise yalnız kendi ğini lıildiımesi:ıi btiyorlar. Fi- ftıhdı't edı'yorlar 
kuvvetlerile Rusların hakkından kir!~rince, HuRvr:.daki Romen Ü 

km·,·etkriııi e:eri ~ekmeli, Ro-
gdemiyeceği, bina(·naleyb Al- men c>rdıısu yenibastan tensik 
manyanın son zaferine bel bağ-• ve t'ık\·h·e edilmeli. Ancak bu 
lanamıyacağı a~ikiır olarak 
görülmektedir. sayede hür ve mukadderatına 

malik bir Romanya me\•cut ola
Romanyadaki m•ıhalefot fır- bilir. 

kalan harp sonunda hiç olmaz- Göriilliyor ki Romen muhale
sa Tran.;ih-anyanın bebemelıal fet fırkalorı Romanyayı tehdit 
Romonyaya geri vcrileceii;inin I e<len büyük tehlikenin üzerine 
Almanyac!an tahriri bir teminat parmaklarını koymu~lardır. Ro
a:mmamış olmasın<lan da şikiı· manya, komşuları Macaıistan 
yetçidirler. Bunlar ayni beya- ile Hulgaristarun artan ve git
nat ile bile taııvir edilmemiş tikçe artacağı tabii bulunan 1 

olan şifahi teminatın kıymet.,iz- kuvvetleı i karşısında istikbali
Jiğini söylüyorlar. Binaenaleyh ni dü~iinmiye mecburdur. Ken-

1 Besarabyanın tekrar Romenle- diHi z.'l}'lflarken ve Alınan men
rin eline geçeceğine dair kal'i faa tleri lehinde kan dökerken, , 
bir emniyet mevcut olmadan Bulgarların sadece kuvYetlen-ı 
Romen halkı daha fazla feda· meleri ve l\Iacarlann ufak müf
karlık vapamaz, diyorlar. rezderle harbe iştirak eder gö-

Romen muhalefet fırkalarını rünmelcri Romanyayı çok zayıf 
bilhassa düşündüren cihet hu- bir mevkie düşürecektir. 
d.ıtlarında iki düşman memleke- Romanya Balkan misakile bi
tin bütün askeri kuvvetleri he- zim müttefikimizdi. Ayrı bir 
men hiç el sürülmemiş bir hal- yol tutarak bizlerden ayrıldı. 
de durmalarıdır. RomanyaWar Hem kendisinin başına bu beliı
R!Lq ccnhesinde ağır zayiata uğ- !arı getirdi, hem Balkan Birli
radılar. İlkbahar taarruzu için ğini müessir bir kuvvet olmak
Romecler daha fazla bir kan tan mahrum bıraktı. Bugün 
a:ına ameliyesine göğüs gere-ı karşıla.ştığı zorluklar kendisinin 
cekler, daha zayıflıyacaklar. Bu hatası eseri olmakla beraber, 
düşman komşular ise Romanya- Romen milletine karşı daima 
nın zaafından istifade etmek beslemekte olduğumuz dostluk 
çan·lerini anyacaklar. Almanya hisleri bizi onun acıklı durumu 
Mn~ar:.Stana harp ilan edip de karşısında lakayt kalmaktan 
l'ransJvanyayı kurtaracak ve meneder. O kanaatteyiz ki Ro
Romanyaya geri verecek mi? manyanın yolunu şaşırması mu-

tşte bu durum karşısında Ro- vakkattir. Dönüp dolaşıp yine 
manyanın Rus harbine devam Balkan Birliğine geleceğiz ve 
etmesi Transilvanya üzerindeki Balkanların müşterek emniyet, 
haklaıından bütün bütün ümit istikliilini elbirliğiyle koruya.ca• 
kesmesi olacak; ayni zamanda ğız. Onun için, Romanyanın çok 
kuvvetlenmiş bir l\lacar devleti- zayıf düşmesini ve belini doğ
nin daimi surette tazyiki altın- rultanııyacak tarzda felaketlere 
da dn kalacak. Onun için, mu- uğramasını hiç istemeyiz. Ro
halefet fırkalarl, henüz vakit men milletinin vatanperverliği
geçmenıi" iken, A!manyaya Ro- ne ve siyasi gtirüşlerinin derin
n1anyanın kabil olan her feda- liğine emniyetimiz vardır. Bu 
klirlığı yaptığını ve llicari~tan buhrandan muvaffakıyetle çı
ile Bu!garistanın iştirak etmiye- kacağını ümit ederiz. 
ceklcri fedakarlıklan göze al- Jlii't~yiıı Cahid YAL('N 

Kerç ve Donetz kesim
lerinde çok çetin muha 

rebeler ceryan etmektedir 
[A.A. telgroflanndıın 
hulüs:ı edilmiştir.] 

Sovyet Resmi tebliğinde bil
dirildiğine göre Kalenin cephe
sinde cereyan eden iki günlük 
çarpışmalar neticesinde Alman
lar muharebe meydarunda 100 
kadar ölü bırakmışlardır. Yine. 
bu cephede karşılık taarruzlara 
girişmek istiyen düşman netice
de 930 subay ve er ölü vermiş
tir. Yolkolunda ilerliyen bir Al
man taburu çeteler tarafından 
dağıtılmıştır. 

Stokholınden şu malumat ve
riliyor: "Şark cepbesinden ge
len haberlerde harekattan ziya
de sühun<'tten bahsedilmekte
dir. Cenup cephesinde karlar e
rimiye başlamış, merkezde sü-

(Sonu: Sa, S; Sü. S de) 

Mükemmel talim 

gören Polonyalılar 

Kanadadan lnoiltere 
ye dün geldiler 
Londra, 26 (A.A.) - Dör

düncü bir deniz taşıtı Kanada
dan İngiltereye tedirgin edil
meksizin Polonyalı asker kıtala.
n getirmiştir. 

Kruıadada ilk askeri talimleri
ni bitiren bu askerler İngiltere
deki Polonya ordu ve deniz kuv
vetlerine iltihak edeceklerdir. 
Gelenlerin hepsi Amerika tabi
Y'tindcki Polonyahlardır. 

yoktur. U , 
(Sonu: Sa. 3; Sii. 1 de) ı 

Sollum önünde lngilizlere 
Pasifik hatbi ait bir ticaret gemisile bir 1 

1 torpido muhribi battı ·ı 

-- -
1 [A.A. telgra/ltırıııtum 

Japonlar Birmanyada 1 01;:;·1~~~r~~rfi~:~~~::~~hee~~: ,
1 Petrol Sahalarına miyetli bir harekete geçmek ü· 1 

Bunlar Hazirandan itibaren 50, 
100 ve 250 gramhk paketler içinde 

İnhisarlar idaresince satılacak 

Orta işçilere 500 gram ekmek vari;iyor 
zere olmaları ihtimali kU\"Yet-

doğ rU ilerliyorlar ticı:~ şark ~giliz kııvvetıeri l"Yeni Sabah,, ın Ankara muh~birin;:l?n: I 

FiLIPINLERDE 

Manilla körfezi ağzındaki 
adalar altı saat 

bombardıman edildi 

tebliı'.;inde Tmini'nin cenup ve 
Mekili'nin şimal bölgelerinde 
<:'üşmanın biiyiik ölçüde hareket 
Itri görüldüğü, zırhlı İngiliz o
tomobillerinin Alkima bölg~sin
de bombardıman edildiği bildi
rilmektedir. 

* Hazirandan it:baren çay ,.e kahvenin 51l, 100 "" 2;;0 
gramlık paketler halinde 1nhi>..arlar idaresince ı;a trn;ı ı·ıkarıl-

1 ması daha pratik bir ~ekil tdiıkki c-dil<liğinden ~;u;.Jhkıı ha 
zırlıklar yapılmaktadır. 

Orta ı.,..11 .. re \' t'rilec.-k Ekm<"k * Orta işçilere günde 500 gram ekmek VdilmPcİ t:ı.!ıb k-
Alman Orudulan Başkuman- 1 k~~ etmekte<lir. Orta i•r,i tarifinden bazı memuı·lar. nd:<'·ılar, 

danlığının tebliğinde şu maliı- , mus~hdemler, e"rı:ıf w ayakta c;alısnnlar da btifadc eıleccl<-
[A.A. telıırafiarından mat veriliyor: "Bir Alman deni?. lerdır. 
hu!Asa edilmlstir.J altısı Soflum'un doğusunda bir 1 J Bulgarlarla Tioaret Hüzal,e,.., .. i 

Bı·rmanya teblı·g~"de şu ma (Sonu Sa. 3, SU. 2 de) B b' b'l ki . 
·~ - ı * ulgarların ıze vere ı ece en mallar A.rasınd:ı mü 

liımat verilmekte: "Büyük bir ,.,A,..,,.,,,..,..,...,.vv•vkvvv)vv}vv""'""'""'""~ J him miktarda gazete w matbaa kağıtlan <la olduğu aıılaşılmır, 
Japon muhtelif kuvveti Prome merı a 1 ararası bugün müzakerelere ba~lanmı~tır. 
cenubunda Birmanya petrol sa- ı 
halanna doğru ilerlemektedir. ------------- ts,içre İlt' Ticaret 
Diğer bir kuvvet de Minhld • müdafaa komitesi * İs\'i~H' ile ticaret anla~masının mühim kısımları parafe 

(Sonu: a. S; Sü. 6 da) j edilmiştir. llluallfıktaki bir iki nokta <la halledilmek üzeredir. 

Mıslrda seçim 
Meclisteki 264 azalıktan 

216 sını Veft partisi 
kazandı 

Kahire, 26 (A.A.) - :Mısır 
parlamentosu seçiminiıı. son ne
ticeleri şunlardır: 

Meclisteki 264 Azalıktan 216 
sı Veft partisi, 13 ü Müstakiller, 
4 ü Liberaıl, 2 s.i Vataniler ve 
biri Sadisler tarafından kazanıl
mıştır. Geri kalan 28 azalık ic;in 
yeni Sf'<:im yapılacaktır. 

Gelecek hafta Vaşing- . Tiir~ ~::~en:~a:ı~~a~ mallarının fiyatlarının tesbiti i•i 

tonda toplanıyor . hal yoluna girmiştir. Bu hu~usta Almanların vereceği cevap 
beklenmektedir. 

Vaşington, 26 (A.A.) - Bah- : Zeytinyağı Fiyatları 1çfo T~df,irl~r 
riye Nazın Albay Kom< ve Har
biye Nazırı M. Simrnn gelecek 
pazartesi E,ii:ıii Vaşingtonda 
toplanacak An.crikalar arası 
müdafaa. komitesinin açılış cel
sesi miinascbetile deniz ve kara 
ordulan sul.ıaylarm:ı. birer me
saj göndermişlerdir. 

Komite evvela muhtelif Ame
rika Cumhuriyetleri arasında 
ticaret g("mileri kafilclerirr ait 
•~!eri lnrPliyccektir. 

* Ticaret Vekiılcti zeytinyağı üzerine \•erdiği ihraç li
ı:anslarını asgari hadde indirmeği kararlaştırmıştır. Memlekette 
40 bin ton zeytinyağı vardır. Senelik istihlak on beş bin ton
dur. Fiyatların cinsine göre 120 ile 160 kuruşa çıkmnsı karşı
sında Ticaret Vekaleti tedbirler almıştır. 

Maarif Vekilinin Konuşması * Maarif Vekili, Kaymakamlar Kursımda bir konuşma 
1 yapmış, idare amirlerinin üzerlerind<'ki işlerin r.tv'ini lıclirt
: tıkten ~onra terbiye sisteıı•imiz etrafıııd:ı i1.a' t v<>rmiştir. 

_) 



ahmu1 Paşa merhum, bu ralim adamı niçin 
sever ve ona neden çok hürm t ederdi? 

Yazan : OS!nan uri Peremeci 

G eeçenlerde Mahmut Pıaşa kit o niektcbin bağçesine gö-
müldü. ~rı.lrhm -Oilafla.re 1758 makalesinde bahsettiğim ~ ..... -ı,. 

Edirneli sipahi beylerinden.Meh- zelzelesinde yıkıhnı§, yeri de et
ıııet Ağanın, İki.n.ci Sultan "Mu- mftan zaptolunmuş ise de a-

1 zarlık .kısmı dınmakt.adır. LA-
'l'nt gününde olan bir Etk.mda. l- kin taşlıır.ında yazı olmadıgı
lıryadan stlmrdığı üc socuktan 
biri de bu Mev.liı.na. Abdülkerim için hangisi Abdülkerimiıı me-
ldi Mehm ,,.. - bun da M ·· zarı olduğu belli değildir. 

· et ....... ~ u us- .A.bdüll;:crinı Efendinin Ab-
lfun n etmİij, -6-Vinde e:vliı.dı gibi 
bliyütmüş, kutmuş idi. Abdili- dülvahap Hayali adında oku
!!.:rım Efendi, o zaman ders o- ınını b.ir o«Iu da y.etişntiı; idi ki 
.kutan Mevlfuıa To"'iden ve Mev- Yn.vuz Sultan Selime defte:rd-ar
lina Acem Sinandan okuyup lık etmiş, bir yeniçeri aya.klıı.n
alim bir adam olduktan sonra ması üzerine azlolunmuş, sonra 
Fatihin lstanbulda yaptırdığı 1 kadı olmu.~. İzmirde kadı ikeıı 
medreselerden birine ilk müder- Kanuni devrinde 1524/ 930 se
ris ve sonr.a Kazasker oldu. nesinde \'.efa.t .etmiş, vasiyeti Ü· 
1467 871 de Kazaskerlikten az. zerine cenazesi Edimeye getiıi
loiundu. lip ba.b:ısının yanına chfnolun-

1469 873 senesinde Edirne .m.w;;tur. 
miütüsü (ki 0 vakit şehislam Abclülvahap Hayali, .zama
denıli:,ordu) Fahrettin acemi nının mukt.cdir şairlerinden o
olunca Edirne müftülü~'ii Mev- lup Leyla we Mecnun efsanesi
Uuıa Abdülkerime veri1di. 1.kinci ni Fuzuli'dcn e.vvel nazıne.t.mi§ 
Sultan Beyazıt gününde 1493 idi. Fakat .bu Hayali'nin şiirleri 
900 senesinden ôltinccye kadar az sonra ~ Edirnede yetişip 
Ecfrne mW:tillügünde kaldı. 1 ölen Vardarlı İnce, H.ayali'nin 

Ma.hmut .Pasa merhum, Ab- şiir1erine kansmış olduğundan 
dillkerirııl pek sever ve ona çok Abdülvah2p Hayali, edebiyat 
hürmet ederdi. Hatta Mahmut tarihimizde yer almamıştır. 
Ptı.,_"-8.yı li-Ok sevenlerden Mevla- kinci SUltan Mustafanın ho
na Velıdaıı, bir gün Mahmut Pa- cası meŞhur Şehislam Iı"'eyzul· 
§aya.: lah Efendinin "ki .Edirne kale-

- Ben sizi bu kadar ,çok se- sinde yeniçeriler tarafından ce
ver iken .siz, Abdülkerim Efeıı- ı-;e<li Edirııe sokaklarında haka
diyi benden çok seviyorsunuz, 1 retle si.irünerek Tuncaya atıl
diyo kıskançlık göstermi§. Malı- nuş idi" nehir kenarına çıkan 
mut Paşa da: cesedi de bilfıhar:e kendisini se· 

- Evet, ben, '.Mevlana Abdül- venler tarafından gizlice getiri• 
kormıi çok severim., demiş. lerek bu mezarlığa gömüldüğü-

Viidan Efendi: - Abd ülke· nü Badi Efendi merhum t ar1-
rim, senhı elinden tutup cenne- hinde yn.z:maktndır. 
te mi sokacak? d"ye yine itiraz Ji'1lhak1ka bu mezarlıkta bir-
e.tmış. :Z..Ia:hmut Paşa: kaç ı:mezar vursa da taşlaıında 

- Evet, ben de bunu ümit e- yazı olmadığında.o .hangi mezar 
diyorum. Gençliğimde Şehzade kimin oldugu bilinemiyor. 
Sultan Mehmedhı kapıcıba~ısı 1 
iken -içkiye ve zevke dUşkiin· ı • 
dünı. s;r akşam yine içki başın- , 
da saba.hladık ve sabahleyin o
dada sızdık. Bizi Abdülkerim E
fendi geleli, aiye uyandırdılar.: 

r. 

Son günlerde bazı y.iy.ecelr 
mınddelerinin piyasadım nzaı. 
ması, u yüzden de fiyatlarda 
gayri tabii bir yükselme görru. 
mcsi dolayısiyle Topr.aık ve Ti
caret Ofisleri ta.ra.fmdan .şehre 
mühim miktttda yiyecek mad
d.asi çıkartılacagını yamııf?tfk. 
'.Bu yiyecek 'llladdeleriniıı miJ&. 
tehlike ne yolda tevzi edileceği 
bususunda ~lışmalar sona er
miştir. 

Buna göre T-oprn.k 'Mahsulle
ri Ofisinden alınan 150 ton bul-

mahke 

Ojğ.er mahkemelerde 
yarın faatiyete geçiyor 

~"l SAlU\11 

Tevziafı 
bakkallar 
vapacak 

gur, 150 ton pirinç, 158 ton fııı. 
sulye ile Ticaret Ofisinden alı
nan :1.600 teneke peynir, 600 ~ 
nekesadey::ığı BOlge İa§e Müdtir 

Hastahanslerde konser 
verilecek 

Tanınmış ses sanatkarlarımız 
dan 'Bayan Miizeyyen Senar Be
lediyeye 'M"ürac:ı.at ederek her 
ayın ilk Pazarında şehrimizdeki 
hastane ve bHhassa pravantol'
yumlarda fahri olarak b:r kon
ser vermc.k istediğini bildirmiş
tir. Be1cdiy~ sauatk&rın bu tek· 
lifini üyUk bir .memnuniyetle ı 
kabul etmiştir. Konserlerin 
programı hazırlan maktadır. 

Jilğfi :t.a.rafmdıın ibakknllar vası
tcsiyle halka dı©tila.calrtır. 

q'evziatı yapacak ıbakkaHarın 
Jiyecek maddelerini Tica:ret ve 
~oprak Ofislerinden alae.akla:r· 
aır. 
Diğer taraftan şehrimizde bu

hın,'Ul Ticaret Ofisi depolarından 
.400 teneke beyaz peynir Anka· 
raya gönderilecektir. İzmirde 
btilıınan Ticaret Ofisi depoların
dan da oranın ihtiyacı için 100 
teneke peynirle 227 teneke sa
deyağ piyasaya çıkarılacaktır. 

ıGaz tevzi karneleri 
hazırlandt 

Bölge fa.şe müdürfüğtt tara· 
fmdan elektrik bıilwımzyan ev
lere ayda (3) litre gu ver.ilece
ğini ve bunun için evlere üçer 
aylık karneler dağıtılacağım yaz 

1 
mıştıJı::. 

Karneler iaşe müdürlüğü ta
rafından bastırılmıştır. Yakın
da -alakadarlara dağrtilacktır. 

ılıı:i ha.fta evvel Yeni postaha
ne binası dahilinde tcsıt; olunan 
bir numara1ı !\"filli 'Korunma 
Mahkemesi 'Cumartesi gününe 
kadar gümrük binası dahilinde-
ki yeni salonuna nakledilecek
tir. Cumartesi gününden itiba- r 
ren bir ve iki numaralı Milli Ko
runma .Mahkemeleri gümrük bi
nası dahilindeki yePi salonla
rında yeni h5:kim 1v.e müddeiu· 
mumileriyle davalara baJmıağa 
başlıyaeaklardır. 

el i yol gelir diye .. 

* ılstanbul .Ctlliyesi ıC. M. j 
.Muavinler.inden Feridun .Bağa-· 
na Sulh iHs.k"mliğine, İstanbul' 
İkinci Aprceza !ahkcmesi ki.-ı 
tiplerinden Recai Tör.en, Üskü
dar Milli Korunma .M:ı.l;kemesi 
kft.tipliğine tayin edilmişlerdir. 

Elinden kaçırdığı karısına 48 saat 
mühletli mektup!ar yazıyor ve 

cevaplarını bekliyormuş ! 
Duha sırasına çok vardı. Altıncı 

Hukuk l\ılııhkcnı esiııin dar korıtıo

runda ~-anında 'bulunan bir iki dos-
tuna dert •yamyordu: 

- Hani Allah kimsenin başına 
vermesin ve tbcr.i de beterinden 

Bu kabil mektuplarınu tut.muş

lar, mahkemeye ibraz edecek teh
ditte bulunduğumu söyliyecekler
mi.ş. Böyle Ko!tiden iddizı.lar mah
kemeye tesir eder mi hiç? 

Bt-n, hemen odadan ış.u-işret ----- - mu:atrnzn buyursun. ıK11rımızı tek-

Vekaletçe çektlmiş 
kahve ıçın 615 r 

ve çekirdek kahve ( 
) için 550 kcruş ola-
) trak kabul olundu 

Vekalet tarafından _çay fiyat
larına kiloda 750, kahve fiyat· 
larına da 300 kuruş zam yapil
dığını, fakat çiy kahve ile IJro.v
rulmuş kahve arasındaki fire 
farkı henüz tesbit olunmadı
ğından keyfiyetin Vekaletten 
sorulduğunu y:ıznuştık. Bu hu
susta dün Weküktten f!mir gel
miştir. Buna göre kavrulmuş ve 
çekilmiş kahvenin kilosu (675), 
çiy çekirdek kahvenin kilosu da 
(550) kuruştmı satılacaktır. 
T~vziat bölge iaşe .müdürlüğü 

tarafından ve perakende olarak 
yapılacaktır. Her nevi toptan 
kahve satışı menedilmiştir. 'l'op
tan kahye ancak hasta.ha.nelere, 
mekteplere ve kooperatiflere 
verilecektir. Çay tevziatı da bu
günden fübaren başlamıştır. 

Memurlara verilecek 
pamuklu mensucat 

Sümerbank tarafından resmi 
ıniiessese memurlarına ucuz fi
yatlır lleri!en pamuklu meıısuca· 
tın tevzi şekli etrafında İktısat 
Vekaleti alakadarlara bir tamim 
göndermiştır. 

Bu tamime nazaran her daire. 
pamuklu mensucat almak iSti
yen memurların bir libtesini ha
zırlayacak ve knyınnkaınlıklara 
tasdik ettirecektir. Bu liste, bir 
rniiteahhit taraf-ından ~erli 
Mallar Pazarına götürülc<>ek ve 
müteahhit buradan alacağı pa
muklu nıen~ucatı memurlara 
tevzi eöecektir. 

Oskiidar amvaıy

la.rı top antısı 
Üsküdar ve Kadıköy ve h:ı

val isi halk trnınva) ları umumi 
heyeti toplantısı dün öğleden 
sonm şirketin Bağlarbaşmdaki 

- F K A ... 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 

A lınanları.n bilyltk ses aırtiStiı 
lerinden birisi ve beynel

milelin takdirini sesi ve tekniği 
hakkına k»zanmı§ olan B ayan 
Ema Sack .A!nıka.rada. Onu clin
liyeıılerin heyı2ean ve duyguıa,. 
rmı b1çcıbilecek kıratta olmadı
ğımı itiraf eda-im. Sn.n'at, nel!
de olsa saıı'attır . .Ev.et, doğru. 
F..akat Sayın Sack ayarında. San' 
atk&rlar vardır ki o beynelmil 
lin içinde Jı:endislııden de biz'oo)ll' 
ler ta§U'. Onun gür, ca.nlı ve dal
galı sesini dinliyenler, kendileri
ni cezbeden b:r an .kurtar.i?:bilir
lerne .anlarlıır ki o seste bütün 
hususilikleıini gösteren bir Cer
men tonu dalgalanıyor. Böylesi 
san'ata, (Milli) denilir. Bevnel
milel oluımn içinde milli o1uş ... 
Öz ve gerçek smı 'at buduı işte. 
Büyük a.rıtist bu ta.11ta çrknuş
tır ~ onun salıibidir. 

Geçen ak§am Halkevine geldi 
ve bizim'kilerin temsil ettikleri 
Fidely-0 operasmı .seyredip din· 
ledi. Kendisine intıöalarm ı sor· 
mak imkanını bulamadım. Fa· 
kat hali, tavrı bir ıxyler ifadt 
edjyordu. Ona soraibilaeydim 
şüphesiz ki - istediği kad ı 
nıı.."':ik d ... vranırsa davransın, he
men - (çok rnükemr,ıel) d iye
miyecekti. Fakat o hal, o tavıı 
sarahırt!le .şunları anlatıyordu: 
Bu çocukların ıistidatlan yükı;elc 
derecededir. İyi, atı..~ll, heyecan· 
lı ve :billınssn mctodlu çalır;tık· 
ları besbelli. Erkekler, kızları 
yetişmiye ve se.~ kombine!ednJ 
sağl:rmıy~ muhtaçtırlar. ]\ısa 
söylenıızı:ı: liı.zımsa, dcnile:~lir k~ 
uzun ~·ıllar geçmedan 1'ürklcrin 
bir opcIBsı olacaktır. 

Evet, .tir memleket, operru;ı 
mı. ıkaı•uşınak için uzun, halU 
bazı defa çok uzun yıllar ister 
Fakat ( b:.Zimkiler) bu çok uzun 
yılları, çok yılımz gayrot.leı le 
kısaltıyorlar. B ... '1im şahsi duy· 
ğu ve intibalarım böyle olduğu 
içindir ki kıymetli misafirimfam 
aramızda bulunuşunu bizimki· 
leri bir defıı daha la.kdire :vesile 
edindim . 

alanını k<:ldırttım . Odayı sildi- Aıman Filarmonik rar kıız.analım derken fıdetn avukat 
rip aüpiırttüm ve biraz amber, 8842 liralık fahiş kar olduk çıktık. Kanunu Medcnlcin 

Daha anlatacaktı. l'akat mübaşir 
.l!llnılaruu habeı· verdi. Mahkemeye 
girdiler. Kadın snmiin suasında 

:idi. Y crınde avukatı vardı. Geı,;cn 

celsenin .zaptı okundu ve bunu mu
itear4P davalı koca mahkemeye bir 
ariza takdim etti. Burula bo;;ıruna 

da .. ·asının sulh tcışcbbüsündeıı mu
kaddenı açıldığı binaoıı.alcyb reddi 
1fWm geleceği yazılı idi. 

1 
umumi mcrkeziııi.le yapılmıştır. 

l\ongretle Belediyeyi, Reis 
Muavini Rüat Yenal, Muhasebe 
'Müdürü B. Muhtar Acar ve Me
murin :Müdürü B. Tarık temsil 
etmişlerfür. 

Değerli san'.athan bilmem, fa. 
kat çağlıyan sesinin ve nazik e· 
dalarJrun bizde ııa'k ıyi hatıralur 
bır.ı:ıktığ1 Jnu!ınkkaktır. B:ı ısı 
organi~ edenlere teşekkür olu 
nur. 

öd yaka.<ik odayg sinmiş olan 

1 

temin etmişler Orkestrası bugün geliyor ahltamı şahs.iye, bı ı ~assa aile huku-

iQkı krllrular.•m giderttim. Ab· 'Dün şehrimize gelmeler! bek- ıı:un~ miltcallık ~arını hatme~ 
dülkenm Efendiyi içeriye al- Gedikpaşada oturan ve Mez- !enen Alman F.larmonik Orkcs- tim ınnrun. 134 uncu madde dcdi-
dun. Bir snat kadar sohbet et· bahada toptancı kasaplık yapan ki b b Ihassa r ·· 
"kten sonııa. Abdülherim Efen- S<ı.bri !Er!ümcrle kütıbi "usuf trası BabaeSkide kalmıştır. Bu nlz m i .·u a ı . . uzum ~or-

sebeple Baba.eskide biraz geci- 11 m_ed_ en ~iddrtli ge. ç.ı.msiilik dcy.ıve-_ 
di, gı"tmiye kalktı. Ben de k '>I· ~c oğlu Saliihattin. toptancı ka- l ruıa ~"· ken Orkestra Grupunun 'bugu··n rı_ nm . .:aze. 137 n.cı ın eye g=.uıce ... 
ya kadar geçirdim. Kapıda b:ı- sap olmak itibarile Mezbahada bük t 

1--- "k · k nı h""k" · gelmeleri muhtcme1dir. ışte ınsarun belıru en en mu. -na: "- Mahmut, elh. J di.ililla.h j ~stı lerı ·oyuı arı u umctm hiş mndde bu! Nafakaya tatillük 
okuc!un, yetiştin, bu""yu"k bır" a- tc. bit ettiği fiyattan daha 'lriik- .c k b- · k El · · i "'t ! b ~ · - " ;.c.Ü r.eş uyu c;ımız ediyor, y.5.ru papcw 1 za re arı ı .. 
dam olmak kabiliyetin v.ar. Bu- sek bir fiyatla perakendeci l:a- A d- d .. Bu :ı:nt uzun boylu, zayıf, kır 
gün de şehz.,dcye kapıcıbnşı o-1 -sırplara satmışlardır. nkaradan on u s::çları yandan taronmll}. hoşsohbet 
iun. Ynrın daha büyük makam- Ayni zamanôa Sr.brinin satış 15 giin ka.dar evve1 hükümet- 1 bir drwalı ıai . GözlüU'{iniı iti~a 1~ 
lara .geçmekU~n ve hatta vezir defterler.inde yapılan t.etk.kat Je temaslarda bulunmak üzere çtknrdı, stıdi ve bır tane Tiryakı 
olman ihtimali var. İçki igmek ııeiiccsinde de .suçluların 8842 .Anka.r.aya gitmiş olan 'BUkreş sigarası yakarak sözüne devam etti: 
sana yakışmaz. Allah bunu ha· liralık gayri muhik bir menfaat Biiyük Elçimiz B. Hamdullah _ Ben bu jsyunkftr lku§U. yuva
n.ı.m etmi"tir. Şeriate muhalif ı t<:>min ettikleri anlaşılmıştır. Suphi Tnnrıövcr şehrimize dön- .sına aöndı.irmek için ne kt?dıır uğ-
olan böyle işlerden sakınman Bır numarnlı Milli Korunma müştür. , ı-.ısıyoınm i,ler de 0 kadar aksine 
tazımdrr." diye bana nasih:ıt et- mahkem sinde ~·apıian dünkü ,gid\yor. Bırtnlrnn kritikoslar etrafı-
ti. Abdülkerimin bu nasih ... ti dmruşmalan eonunlla her üçü- OtombH lastiği tevziatı nı alınızlıır bir ,,ah"'lnmaı:adır dön-
bana çok tesir elti. Hava epey- nün de tevkif:ne k2.rar verilntiı:ı... • k b - ~ 'Bölge ;_..,~e müdürlügu~·· 1:arafın dUrüJ> duruyorlar . .Fa at u sefer 
ce soguk olduğu halele utancım- tir. ..._ J artık elimd.>n kurtulıımazlar. Ken-
da.n _o ~auar terledim ki arkam- Üniversitede ders dan tevzi edilecek olan otomob:ı dllerine göı:e idd alnııı var. Ben e-
<b.kı gomle.k sırsıklam su oldu. k . . J lfLStik'lcrindc kar hadleri tcsbit I vine bru-kıno dti.Şklin bir adomım. 
Heın.cn tövbe eder.ek bir daha esı n11 edilmiştir. 

.-fL 1 Bu mün:-scbctle iSi sulhen h:ıllcde-
içki içmedim. Benim iyiliğim .universitede b ı yıl .dersler, lnşe Müdiirlüğü kati ihtiyaç , bilicim om· liyle 4a saat .mühletli 
için tnna böyle nasihat eden, Mayıs ortasında kesil~ektir. 1 sahı"p'erı"nı· :t:r,o··st,.,.;r 1..ı·r lı"ste ter 

'
1 ~ ., .... • u - me!;:t ıilnr yrızınııktn ve o asiden 

beni içkiden v.az;;e.çiren o ndn- May1ı; .so.nlarınR do;;Tu ıinıti- tip etmiı: tir. tBirkaç güne kadar cevap bekleınekt.eyim. 
mı nasıl sevıniycyım .. demiş. hanlara ba~lanacaktır. tevziatn baıU:.maooktır. 

Mevlana Vildan da- bunu din- -----------·---------~ 

:Damıcı vekili birçok temyiz ka
rarlarına binaen b&yle bir iddianın 
mevzuu :bnhsohıınıyacağıru söyledi. 
ıDll'Valı wz nldı ve dedi kı: 

- iukuk U.suli.i Muhakemeleri 
Kanununun gösterct ğim maddesi 
sadhtir. Boşanma d.:ıvaı<ının reddi 
lAzımgelir. Temyiz knrarlıırı varsa 
tash.hi karar lıakkımı7.de mevcut
tur. 

!Muhakeme, bu talebin ıreddinc ve 
müddeUlleyh kocanın boşanma öa
vasına cevap venııesine karar ve
rerek ıclunıµruıyı balika bir güne 
bıraktı . 

D::ıvalı kap ıdan çfkarken keııdi 
kendine söylcnivordu: 

- fknu ~ah •ıJ ettiremedim. aca
ba 'boşanma .davasına vereccğım 

ısuntuı'lu cevaba ne diyecekler? 

leyince: 1 
- :Evet, sizin .iyiliğiniz igin 

b""yJc büyük himmeti geçen 7.a
tı .evmek hakikaten lazım, di
yerek Abdülkerim Efendiyi kıs-

"Fe1ze asık suratlı duruyor ve 
konuşmaya tclt hecelı l\:clim.e· 
lerle kam vorclu. Ji'akat tam av
det 7.amam .. gclince ilcridcJ .. rnn· 
dcvunun mutlaka bir po.: top 
l· ntısı olması hususllnda ısrn.r 
etti. 
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kanmaktan vazgeçmiş. 
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İkinci Sultan Beyazıt ta, Ab
dülkerıme co'k hürmet ve itin.ut 
eder, müşkül meselelerde onun 
rey -ve fotvasına müracaat ey
ler idi. 

:Mevlfına Abdülkerim yetişip 
bUyıidüğü ve ömrünün son kıs
mını geçirdiği Edirnede Fatih 
Suttan Mchmedin haremi, ZUI
ka:tlir -oğlunun kızının yaptn-dı
ğı camii şerife yıakın bir mek· 
tep yaptırmış idi ki öldüğü va-

Bir kadın yanarak 
öldü 

F.eriköyiliıde .Buhurlu çıkmaz 
sokağında yedi numaralı evde o
turan 60 yaşındaki Ayşe Nafia 
eteklerinin maltı1.dan tutuşması 
üzerine muhtelü yerıeriuden yan 
mı_ştır. 

Nafia derhal .tieyojlu Beledi
ye hastahanesine kaldırılmışsa 
da oradı ölmüştür. 

Manifatura kar nif'.batleri 
Bir .tlüddct evvel perakende 

m~tnr.::ı. kar nisbeUeri Vekü
lct tarafmda..-ı tesbıt edilmişti. 
Fakat bir çok fanifatura tacir
lc:i tesbit olunan bu kar had· 
lerini az göriiüklerinclan alaka
d.,Tl:>.!"a m'iteudclit defalar fiikfı.
ye .. .! r ·~ l; ılıonıuşla.rdır. Keyii· ı 
Yt.:' \'d~·ı._t .... :.,Jd rilmiştir. 

Mayısın üçü, Çarşamb'l idi. 
Cuma günU için randevu verdi
ler. 'Fakat o gün de -öteki gün 
gibi oldu. Markiz Yorisaka da
ha o sabah bir Fransız _gemisin· 
den, en seçkin terzisinin robu
nu almıştı. Ve t~bii olarak, .Mis· 
ters Hdldey'e 'Pariı:.1:eki "Rne de 
la Paix,. mn son eserini göster
mek zevkine dayanamamıştı. 

Mistres Hokley defü ki: 
- Sanırım ki Par"sin veya 

Nevyor!·un hiç b.ir J.:edım bu 
son eserde sizin kadar l ~ tif gö
riineme.zler. 

İki defa inkisara uğrayan FeJ. 
ze ses dkannadı. Fnka.t o kadar 
kırgın bir tavır aldı ki tam y
ılacıik!arı Grada Markiz Yori

saka .yalnız ona Fransızca ola
rak: 

- Üstat, dedi. Size il\inci de
fa verdiğim sözü tutamadım .... 
Görüyorum Vi bana clargınsuıız. 
Evet, evet görüyorum. Hak
lunız ı:ar. Ben haksızım ..... F::ikat 
hatamı tashih edeceğim. Bem 
clinleyfaiz: öteki portre iç~n. o1-
duğu g:bi yalnız olarak g~nı~ ... 
Yarın geıliniz. Bu sefer sızın 1&

tedıtiniz :ilde poz alacağıma 
yemin etlerim. 

Mis ;.-es Hokley ilerliycrek: 
- Gizli bir ~y mi söylüyor

sun uz? 
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- A11, hayır! . ... Sadece üsta.· 
da özür diliyordum. Çünkü -sizin 
karşınızda o çırkin ve ıSade Ja
pon kıyafetiyle çıkmaya ve sizi 
tiksinfürmeyc asla cesaret ede
miyeccğimi hissediyorum. Bun· 
dan tiolayı, ilstat beni affetsin. 
sizin harada olmadığınız b"r gün 
kendisinin istediği ~ekilde poz 
almak teklifinde bulundum . ... 

Felze: 
- Yarın! Dedi. 
\Te Japon diplomatlığına :lıeş

ran olmuştu. J?ek neşeli gör.ün
me isti yen Holdey gülerek: 

- Evet, dedi. Böylesi daha 
iyi. Çünkü ben de sizi aaima gü
zel elbiselerle gör.mele isterim. 
Demek ki iistat yarın gelecek; 
ben gelmiyeeeğim. Fakat ertesi 
gün ben geleceğim, o gelmiye
ce'k; bu suretle mesele eyni de
mektir. 

'Bir lahza düşiindiikten sonra: 
- Bununla beraber ben bar

bar kostümle yapılmasmu. rağ
men resınin mükemmel olacağı
na ~aniim. Çünkü Felr.e'in :isti
dadı garabete kayıyOT. 

Tekrar düşündü: 
- 'Yalnız, bu havalinin ô.det-

1crine göre bir erkeffuı yalnız o
larak evinize girmesi doğnı mu
dur? Hele kocanız harpte iken. •. 

- 21 - hımızı ıbir pamuk perde ile üç 
alçı dm·ar ar.asında "lıtiyarlıyaıı 
~ oymalı ve .pahasız lıeykcllcr
dcn birine benzi;rordu. 

Markiz Yonsaka lakayıt: 
- Adam siz d~ ! deı.'lı. 

VIII 
~farkız Yr saka boyasının al· 

tınCla kı uu-aı a.c teklif etti: 
- T.am eski zaman kadını po

zi y le dw·mamı ister misiniz! 
Sizi memnun etmek için bı.ınu 
da yapacağım. Çünkü bana bu 
portreyi Pariste'ki atelyeni7.in 
bir kösesinde sakhyacağımzı '1e 
kimse}·e .göstemıiyeceğin-izi va
ndetıniz Evet: Burada bir k<r 
to var, siz resmimi ya.parken 
ben bu !Kotoy.u çalıyormuş gibi 
yapacağım. Eski zamanlarda 
Ha.kemono üzerinde Daimio ka
dınlan böyle ·oto .Ça'lar vazi
yette tnsvir..edilirler. Çünkü Ko
to, pek kibar bir musiki ı1leti 
idL~ Eğer bu sizin de oşunı.ıza 
giderse. .. 

Mark.iz Yorisaka geniş ve düs 
kurdelelerle başını sa.muş. be
yaz güllerle süslft bir hep dö
şin giymiljti. Markiz 1PariSkArl 
salonunda piyano ile Ponpadur 
aynası .arasında, efsane ~ 
rının imparatorları tarafından 
saf altından saray1arının tezyi
nab ic;in yaptırılan ve bugfln 
A vrqpanın W bir müzesinde, 

7e Felze, -aeesn ı.r.e ne.5(! için
de resmini yapıyordu. 

lfol'teıi bir pnz almıştı ~e bu 
pozu .Asya1ılarn. mahsus bir ha
r.eketsiz1iklemuhafaza ediyordu. 
Dizleri ıbir l:adife 'Yastık 'tizeri.n
de, -elbisesi krnırik dizlerinin et
rafın da dağılmıştı ve geniş, 'bir 
jüp kadar boi olun :rlı~ındn, fil. 
.dişi tının.kla.rla silfilılı çıplak bir 
el Koto tellerine dokunuyordu. 

Uzun bir yarım saat sonra 
"Felze sordu: 

- "Yonilmatlınız mı? 
- Hayır .. Eskiden biz böyle 

diz çökmüş olarak boyuna otur
maya alışmışlık • 

Fclze resme devam etti ve ilk 
harareti ve hevesi .aza.ımadı. Bu 
,n:rmı saat içinde gayet güzel 
l.ibr taslak ortaya çıkmıştı . .Bir· 
.den: 

- Çalgıyı ~.alar gibi yapıru
yacaksınız. Çalacaksınız da. 'Yü
ıiünüzdeki ifadeleri zaptedebil
nıek için r,:almımı"nl :futiy,acım 
v,nr_ 

Kadın titrede 
- Ben .koto çalmamın bll-

mezıı. 

.Kongre .şirketin bir S<'l'elik 
idare beyetı. raporunu tasdik ve 
yapılan fotihapta eski idare he· 
yetini ay.nen ipka etmitir. 

(( ~- -~dl .... ~)} 
e ııkn u~ 

"!stikli.ı.1" ıaı·ku.daşımız dün
den itibar.en tekrar intişara 
rt>aşlı:mıştır. Muvaffa;kıyet dile
riz . . 

Çuval geldi 
lngiltereye sipariş edilen çu

vallardan ikinci par.ti dlln gel
miştir. Bu partide (1.000) ton 
~uvul vardır. 

S1Jlu rakı satmış 
Samat;.Yada meyhanecilik ya

pan .AJcho .sulu rakı sattığından 
dün 2 gün hapis ve 40 lira para 
cezasına. mahkum cdilmi~tir. 

Fakat l'Cssam -Ona baktı: 
- Doğrusu böyle bir Osaluı. 

minder inde bu kadar mükem
mel diz çökmesıni bilip de koto 
çalmasını bilmemeye iııanmıyo
ı'Uin .... 
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1skenc1erun, (Ye.eni Sabah) 
lskenderuna SOOO ton un ve bu r: 
da.y gelmiştir. 4 bin tonu un ve 
4 bini bu~<lay o1&n bu stoldarııı 
bir kı~nu ihtiyacı olan tli~cr vı 
lfıyetlere gfü1der;Jccek, diğer 
kısmı da vilayetimi:ı:in eKmeklik 
ihtiyaçlarına karşılık bırakılu · 
caktır. 

Fuar flazır!ıklar~ 
İzmir, (:Yeni &;::-,~ı) -- f\4~ 

Fuarı hazırlıkları dev'1J11 ctn>el. 
tedir. 

Fuarda bu yıl yapı.!ar ... ı..k olan 
:yeııilik!er teı;ıbit edilmiş o!d.ı
ğ>.md:ın Fuar Müdürliiğü bu i~
lerin k avved'.?n fiile ~ıknıasını 
temin edecektir. 

Bilhassa oyurı ycrler.i genl.slc· 
tilccck ve Fuarın devam edeceği 
20 Ağustos - 20 EylUI aras:nda 
neşeli günler eeçirilıuesi temin 
edilecektir. 

lfadın gene ktY.ardı ve g~ılc- r 
rinı ~ere e;tdi. Soııı~ ,rni knatıs--
lı -hır ırad .. ye tabi .olan k çınla-' , 
yan telere J.'lol.nmdu. Garip bir VVV'VV'VVV'V ~~~ 

tı.heuı. sır.alandı. [ ABONE 0~DELI 
l<',elze, kaflhu:ı çaiık, dudo.kia- -

.rı kur.u, .parlııyan muşambaya . TUrkly• .en bf 

bir Geşjt ·iddetle fU1;ayı vur~lu. SENELiK 1400 Krş. 27Di> Krı.

1 v c mils:vedde bu sihirli f ll'Ça al- 6 AY l.PC :ı'!iO " lA.;O ... 
tında s:uıkJ _canlR!lıyordu. 1 a AYL.lK 4.oo .. ııoo ,, 

Şimili I(oto da.ha ha ın.reUe 1 A Y.LI K 160 ,, 300 ., 
titriyordu. Ces3netlenon el, bu, ı.---aıl•. ımA_K_~.._) .. M __ -..,." 
A:vrup:ının tanıdığı nağmeler
den büsbütlin başka, esrarlı bir 
nağmenin hararet:ne uymustu 
ve eğilmiş olan ~ehresiD.i, ya~aş 
y,aYa.5 oo~i Japruıyanın ıfildişi 
;veya ~.eş.ı.mtafı '1.istüne heykeli
ni yaptığı i.stiğrak hıılindel:i 
mabutların acı gülü,~üııü ıkaplı

7 l 1asa 
Mart 

yordu. Ressam şidaetle~ r------· 14 
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9 .22 :Ezarıl 
ıuo vasatı 

E.zant 

D~e emretti. '.Kadın ita.at et
ti ve dar, iboyalı ağziylc şarkı 
söyledi. Bu, hemen hemen v:ıı- . 
zushuz bir şı..rkı illi, bir mırılh' 
ile 'başlayıp .bitiyordu. Koto, sık 
sık daha sivrj ve keSkin bir ha
.va alar.ak anlaşılmaz heceleL· lıaM 
!inde gUrllltülü .:notalar.ını uzat
b. Garip musiki bir çok daki
kala.r sürdü. Sonm Musiki§inns 
sustu. Sanki b:tkin b.:.ı· halde idi. I G<?Zetenı~e nönd~r"l"n yazıl.ıır 

Fclze ta§llll kn!dıı:maksızı."'l, ~~cdıhm u' r!':filı'l .n iade 
hemen hemeıı alÇıı.k hi .. • .se~e olunı.ır.z v~ 7-i,ramdan n 'ı!iyc\ 
.sordu: (Arkası vo..•) 1 ,!::ıbl)] ~~~•-:scrn_,_,,_ 
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rB~ furajı 1 inoiae) 
etlerimizin sonuna gel
~ d1tir size bu sabah hig-

tmxrinnt veremem. Gözleri
mizi arkaya, geçen km'anlık S&

tıeye -re önümüze, bizi bekli_yen 
bntihanlar.a. çevirdiğimiz zaman , (&.§ trırafı 1 incide) 

l(llaş tamjı 1 bwide;) • .. 1 
munct Bifu ~a inip çık- t' yı 1U 
makta bulunm . Mnahaz:ı. 1J 

om tann • 
~~.:erJj~. ~~1~~ eiiıı e di !1 ôHhJelJe 

• • 
1ı 
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(Bıı uı~ııfı 1 inci cnyfada) 

Tharawady Çe\Tesindodir. :D- -
manın yerli hainler arasında ~ 

df.ı.t 'YR mak maksadiyle para-e harp vaziyetim.izde bü
~ bir salalı husule geldiğinde 
.bir .an bile §ÜJlhC edemez. Bir 

e evwl yalnızdık. Şimdi diln-
~n en büyük üç milleti himn
lc sıkı bir ittifak halinde gittı1t
~ mrtan kuvvetler.ıyle bizimle 
.:y.myana. çarpı.§Illaktadır. Şimdi 
~kuvvetli müttefikler 
vardır. ... ütt.efiklerimiz ve biz, 
bu harbi ancak kendi h mız 
veya. onlnnn ha.tam yüzünden, 
~ııhut ta, trunam;yle seferber e
dildiğı ve teşkilfi.tb.ı dırıldı~'l za
man e ici bir mahiyet alacak o
lan ı.ıti~terek kuvvcth:rimizi ıkul 
\anmndığımız takdirde v~ya 

a:Ylnr geçtikçe elimi7..e gcçeeek 
olan birçok fırsat1 'lrdan istifade 
etmiyecek olursak kı.ybedebili-

• ri7~ Bu bakımdan kon<li hareket 
tarzımızı ve harp gayretimizin 
mahiyetini ve vasfını bütün şc

kikıiyle ve her cepheden derin 
ve ısı nrlı bir tetkikten geçi.rme
liyi.z. 

An'a.nevi müesseselerimizi, 
söz serbesUi~rini, tam ve faal 
bir p:ı.rlıinıcnto biilifıınetini v:e 
matbuat hürriyc'-in; serbest o-ı 
larak .muhafaza ebniye muvaf
fak olduk. Bunu bazı anlar.da 
hiçbir medeni devletin şimdiye 
kadar uğramadığı ıiratlar gergin 
ve h'e-yecruılı ohn şartlar altm
da bUlunCluğıunı.ız ıbir zamundn 
ba.~a.rdık, Fakat riayet edilmesi 
lazım gelı..n bir had vardır. Baı:r 
lıca ru!:..S'u1iyet ellerimin ar n-ı 
dıı bulunduğu ntüddetçc propa
gn.nd'lnın imdi kuvvetli ve -sağ-
lam olan on1uy.a 7.nrar vermesi
ne "'V'Cva menüeketin, müscllfı.h 
kuvvetler ... sad.!.k muhafız, genel 
kt nnay ve harp subayla.rmın 
e.ınu'vctlerini s::ırsmasına mü
rı:u-.de edemem. Şimdi, harp pek 
-çetin bir Juırptir. Onun çok ve 

1 
kor'mnç rnes' eleri insanlık ca
rnl ınm emellerine kndar gi

..a yoo·. 'Mnhiyeti ,.c:hDneıımiildiir 

ve :3 .,-·yan bütün milletleri, bü
tün erkekleri, kJı Bınlan ve ço
cuklnn. alfi.1cac1ar ea~·ar. Strate
ji ·e ikt.ısndl :m~ b'ribiri
:ne kan b:r haldedir. Atel
yc ile cephe hattı birleşmiştir. , 

ı.r tC1 :i ıı. e hntiluınlaı·1 y ka-' 
!)11.Cak olan milli birlik ve tü

'lrenmiy~ oları milli :'kuvvetle 
kan:ıla.ştırmalıyız. Onlan or-
kuda.n u~ ve her fC.Yden ev
vel dayanmak bususundıı. snrsıl
ınaz bir azimle ınfüim ezilinceye 
kaaar blflikte iieıi gitmekten 
ba..~kn bir vnzif1eleri olmıyn.n o
tuz kadıı:r devletin ve mülct:in 
kurduğu ittifakın ~mpiyonlan 
olmıya yalnız ve ıancak bu su-
retle layik olabiliriz. "' 

A':am :Kanumsmda " 
Lcmôra, 26 (A.A.) - Avam 

Kn.marası istihsal meselesi hak
mndaki ı:ıil?..a.kereye dün de de
vam ıetıniştir. 

a.lz.emc ;ızırlığı oıüste§an 

:M.. :Aı:;heton FÖj'h: demi~: 
.. Harp istilisalimiz ,ok yük

sek bir .biztıy.a. çılrnıı~r ve 'f-lt!

rimimiL dcv-..unh surette arıtmak 
bl.d!.r. lstihsalde evvclt"e umdu
ğumuz yuzac 40 .artmayı sağla
m klr ·;;ı.lı.ı.ı.&d.. k. Bt• t~bbüsü 
ge ajmıiz gibi d~ da.Jleri git
n .ek .ümiruııJeyia." 

- !ruutn aç, susuz kalmakla 
ölmez Ya M".ISa! T iat .rengin 
"fe oönı~ttir. Yollarda yjyerek 
de, içecek de bula.bilirsin. Buz 
gibi dere P.tfları, yab:ıni Jney'Vilı-
lar garip -:yol:wla.r i_shı-:lir. . 

- .Bu g.ı..'Ç ·akitte nereye zı
debilirim, Neccar? 

- ~reve git!~ git: Elı;e
r..r ki ha' :,_tın t.rurtulsun. Biraz 
sonra or.bJık .knr:ırac.3.k, eırtalık 
~msiyalı o!.;u:ak Bu karanlık i
çinde seni JUmse ..görhp tak!p e
demez. 

Musa, daha gurôet.e ~ııa:ıooan 
gurbetin aclBlnl ~ ~.mı ~y
nımu billü!i. 'Ya~'l...""W'l goil~-:ıyle 
vefakfır do.stıı Nec~nn e~ 
li yüzüne ~. T.itr • ve hamı 
bir sesl..>: 

- Allaha llllllarln.dık 'Neccar, 
dedi. İşte gi6yonım . .Aileme 

iy · ınıla.toa}, llll.Utma! Sev 
4 li cocukhrımı ~ n_:ımıma. gı - ..,.:;. .. ı . d .. 1 

yaruı.klarmJ.an, 6~erın en op ... 
lhtb~ .e.ı.ı.naııe, Jtard~lerim 
liarnn ile Alerye:rı'e bel!im için 
üzillmeı.:ıeleı·:ni öyle. Hcr gün, 
bir g .. h r:ıı:.ckir.I' gür.:- biraz da
ha f:ı.cl& .zulum ~~ ... en zavıı.uı Be
Difa.rrul ka.t .:ıcı;ıe:ı."'rıe salJrct:ne
, _ _, __ : -ek•' b'.l.i!l. m 1::.n-.l!.!'.1-uu, g ~t Jft: J 

:Von f>:apen De linGe 

ii3erlln, 26 (A.A.) - Alınaıı
yanuı Aılkara Biiyük Elçisi M. 
V on Ba.pen Ber~ gelmiştir. 

J\Jrmııı li3ısı:ıımtta 

cicllli surette telıdit altına gir-
miş ise de Almanlar bu yerleri ~om, 2G (~.A.~ - B~gün h mbardıman 'D 
henüz ellerinde bı.ilwıdur.makf:.a. Sııınt Oyr harbiye mektebı lru- U ı ~ 1 :c 
dırlar. Ruslar buraları geri al- mandam General F.reaud dinle-
mak için yeni gayretler sarfet-1 nilmiştir_ Genemi, ordunun mal
mekt"..d.irler. Sta ... aya Russa'dn zaneden yaııa eksiği o!duğunu 
Sovyet kaynnkln:rındn.n ahı.an söylemiş, billuı.ssa büyük tallın 
iıaborlere göre şehrin yakın do- ıltamplan bulunmadığında ısrar 
laıyında 'faaliyette bulunan çete- etmiştir~ 

fiiltçüler indirmekte olduğu söy-

r lenmr;ktcdir. Japon ve Siyamlı
la!'da::ı mürekltep bir kuvvetle 
Yetrutle - Tungu gevresinde çar 
pı =nahır olmuş l\'e dü.sman ağır 

Benin, 26 (A.A.) -Kral Be>
rishı Führeri ziyareti Berlin ba
smmdn büyük ve 'kuvvetli 'bir 
sempa.tiuymdırmıştır. Volhi~ 
c:her Beobahter gnzet.esi -şöyle 
ya:zıyor: 

' "Ahnan - Bulgar dostluğu 
yalnız iki devletin siyasi ittifak· 
lan üzer.ine müesses değildır. 
Bu dostluk geçen Büyük Harpte 
iki milletin -silah arkadaşlığın
dan dolayı luı.lbleri biribirine 1 
bağlamış ola.n d11ygulnrô.an ileri 
gelmektedir. Bugün Bulgari.s
t1ın, modern tarihinin hiçbir 
devrinde görünmediği k ar bü
yük ve Jmvvetlidir." 

Sobraııia Y ann Kapanıyor 
Sofya, 26 (A.A.) - Iyi ha

ber alan mahfillere göre, ,Sob
rania Mecfüıinin alelade toplan
tı devresi 28 martta bitecektir. 
Bulgar Meclisi o gün fevkalade 
bir tonlantı yn.pacaktır. Bunun
Jıı.. beraber ah\•al dolayısile me
buslruın llkbalıar ve Yaz zar
fında birçok defala:r fe:draliıde 
toplantıya çağrılmalun ihtimali 
vardır. 

!Bulga.rist.an 2lh'l.OOO 
Hazırlıyor 

ker 

Bem 26 (A.A.) - Kral Bo

ler Alnımı garnizonlarının ia§e- Preru.ıd, bununln. beraber Flran· 
.sini güç.lcştirmcktedir. sa.ı::ııu Gamlin tamfındn.n yapı-

LoncLnauan bildirildijıne gö- lıuı te~ilt neticesinde modem
re, So\·yet büyük elçisi do hı cep ı mek ı 'n çok 'Çalıı:,;tı&;'lnı \'e 
y~inJı-ki muhare~ inis}a.t.:,·i- ırı& ,1tbiyetıu sebeplerim i>ilhas • 
nin Rusların eline geçtiğıni bil- ı sa münhasıran tcdo.fiii olan si
dir.mişt.ir~ ya.sette '\ e memleketin .avamfi-

Berlinde askeri bir knynak-ı ripliğc UE'.:'l'ayan maneYiyatında 
tan bildirildiğine göre Keııç ya- aTo.mnk lazımgeldiğini ileri sür
r'un adl:.smda Ruslar hafif kuv- milStür. 
vetlerle taarruza geçmişler, fa- Bundan sonra mahkeme nu-
kat bir netiP-e alamamışlardır. 'Ztlrtına General Congut getiril-

'Berlin mahreçli bir telgraf miştir. Congut, muharebe esna
Donetz kesiminde Sovyetlerin sında semne kıtalar komutam 
tankların himayesinde yaptığı idi. O da kendisinden evvelkiler 
hücumlar şiddetli süngü muha- hizmetinin azlığından, hava kuv 
rebesinden sonra Alman ve Ro- etlerilc kara kuvvetleri arasın
men kl!vvetlerinin fuıuda.ne ınu- da işbirliği bulunmadığından . 
kavemcti ılrerşısmda akinı kal-

1 

tank ve tayyar'e azlığından şi-
dığını bildiriyor. kayet etmistir. 

Alm2.Il ordul::ırı baŞkunuıııı - _.;..... _________ _ 

danlığ'Jiın teb1it;lııdc şu ms1fı -ı 

:~~;~~~~ece~hu:U~ ariCI KUcük haterler 
taarruzları devamlı surette eri- 0 'C"77 • 

yen karlar iç:erisinde ve kısmen 
çetin muharebelerden soııra .ptis 
k ürtülm üş tür ... 

Budape..5te, 26 (A.A.) - 'İtal
yan Orduları Genelkurmay baş
kam General Cavall ro bu sabah 

ris 200.000 Bulgar as1<el'inin Şilinin l\nanyaya 
harbe iştirakini kabul etmi§tir. • • 

Budapeşteye gelmiştir. j * Ne\•york - lngillere kra
liçesinin kardeşi M. Davit 
Boucslyon, fogilterc iktısadi 
lıarp :ne7.aretinin mümessili sı
fotile ve hava yolile Nevyorka 
gelmiştir. 

Bu kıt:;ıJar bugiın silra~le .:sefer- .e dığı nota 
~~~~ekte ve techız olun- Santiago_ de Chili, ~6 ( A.A.) 

Bul o~. kili . s·· 1 - - 1mparcıal gazetesi, .Alman 
gn.r 1.>i.i."i\"C mn oz erı • likA tin' B ı· 1 ki Ch'l' ~ Jl ume ın, er ın< e ı ı 

Bel~~t, ~6 (A..~.) - B~~gar büyük elçisine, 'Tolton Chili ge-
B~"'.e •. dlı .Filof, §unh~rı soyle-1 .misinin torpillenmesinden hasıl 
mı,~tır. ~ olan teessürlerini bildiren bir 

. ~lman - ~.uı~ dostlugu ye-1 nota tevdi etmiş olduğunu yaz
nı hır şey degildir. ı:Bu d stlu~:ı maktadır. 
temellen, Alımın - Bulgar nıu- N Alm 1 :·1 A ti · 1 
nasebetlerinin daima bariz vas- ~ta, A ~ • ı..ı mme nm, 
.fını teşkil etmiş olan bazı ikar- torpılenme .hudisesmm sctıe~ ~~ 
§Ilıklı meyillerdedir. Bulgarista- şart~aruıı tesbıte nıemıır Chılı 1 
nın vazifelerinin cenup doğu a- kornısyonımun ~r..r.ırlarul! ka
lanında bulunduğu sarihtir. 1 bul~ hazı:1" oldugıınu ıv~ bu me-

.Mıızide müstcrck mUcadele- sulıye~. bır ~~an denızaltısına ı 
miz muvnffakıyctsizliğc uğra- teveccüh ettıgı ~~dı~?e Abu ~a- 1 mıştır Bu!!fuı ise t:ım aksine yıptan dolayı Chiu hükumetıne 
A.1ma~y:a Üc bU~-:Ük müttefikle.: ta~nina~ yermiye i:nın~e bulun
rinin başla.mıf3 ve Bulgaristanın' dugunu ılave etmektf'dır. 
dn. iiçlü pakta "ldm:kla kanşmış 
olduğu bu mücadelenin 11eüoc.,i 
üzerinde hiçbir şiiphe edilemez." 

Afrika'da 
(Bne tarafı 1 inci s yfada) 

lngilız ticaret gemis;yle bir tor-
J>ido muhrföini batırmıştır.,. 1 

İtalyan orduları umumi ca
rargfilıının tebliğinde rle Alman 
hava kuvvetlerinin Malta.ya ta
arruzları bildlrilmektc, İngiliz 
tayyarelerinin Milfmo, Torino 
dahil olmak Uzerc Simali İtalya 
iizerindc uçtukları fakat bomba 
atmadıkları ililve olunmakta
dır. 

.Uç demirleri 
Adn.na, (Yeni Sabah) - Uç 

demiri ihtiyacını karşılama'k il
.zere De\·let Zit aat işlet mel ri 
yoliyle Karabük Demir ve Çelik 
Fabrikasından vilf1yetimizc 30 
ton lam:ı demir gönderilmiştir. 

Bu demirden 8000 adet uç de
miri yapılabilecektir. Uc d'!mir
lerinin 2000 tanesi Maraşa, 2000 
tanesi de Aymtaba gönderUe-

1 
cektir. 

Bir uç demirinin ;mel masra
fı 60 kuruş olup mamul uç de-' 
miri 225 kuruştan sa.tı1acaktır.1 
Satış mtinha ıran zürraa yapı
lacakbr. 

Zirai seferberlik 
faaliye1i 

* Kolombo - Seylanda mec
buri ıaSkerlik himıetine dair ve
rilen kanun layihası Çarşamba 
günü devlet şurasında 17 reye 
karşı 22 reyle rededilmiştir. * Londrn - M. Addyson, 
Mn!ezyanın kayıbı ve Singapur 
mi.ida:aasının mesullerinin nifi
beti için bir Kraliyet tahkik ko
misyonunun teşkilini v bu ko-, 
misyonun ineclanmelerine att 
bir rapor vermesini teklif t!t- , 
miştir. 

Ottawa - Knnnda Başvekili 
M. Mackenzie King dün A.vam 
Kamarasında hükumetin iki i'l:i
ve tüme.n "Seferber etmek mfü;a
udesini verd"ğini bildırmiştir. * Vaşington - Reis Ruzvett, 
Gcnertıl Mac Artlıur'e kongre 
mndalyasmı ,·enniştir. * Paris - 1Do~u cephesinde 
cesaretlerile temeyyüz ed n 
Frn.ıısız gönüllü lejyonuna men
sup 7 Fransıza Alman demir 
haç nişanı -verildiğini Paris ga
zeteleri bildirmektedir. 

Stokbolm - Da.geus Nyhcter 
gazctcı;i Adliye nazırının yeni-' 
den komünist ınatbunta kar&t 
harekete geçmek zorunda Jral
dığını yazmaktadır. On komü-
11ist gazetesi ayni makaleyi ncş-

1 rettiklcrj için kapatılmı tır. 

Alman tay}·~rel.eı ·de 
Douvres limanına 

hücum etti 
Londra, 26 (.A.!A..) - &va 

Nnzırlığı 1:ebliği~ 
Bombardnnnnserv.isidfu1g~ 

.oe AJnıanyaya ~ı taatTuz ha
reketıne <levam etmi§ ve Rhur 
san!_yı bölgesini ıbombalamı tır. 
Gece ka!'a.nlığmda pek gak fo
toğraf .çekilmiş :ve tetkik roil
mi_ştir. 
Pns - de - Ca.Ja.is Çevresinde 
I..ondra, 26 (A.A.) - İngilte

re En.va Nezaretinin tebliği: 
Dün avcıların refakatinde bu

lunan bomba tayyareteri Le - 1 

Trait - Sur - Seine rtezgli.hlarıııa 
taarruz etmişlerdir. 
Başka av tayyareleri .Pas -

de - Ca.lais çevresine sür'atli 
bir tam-ruz Yqpını§lardır. 

an Almanyada 

Bcriln, 26 <A.A.) - D.N.!B. 
ajansının öğrendiğine göre, İn
giliz uçakları bu gece Almanya
nın batısındaki birkaç şehri :bom 
balanuşlardır. Evlerin bulun
duğu mahallelerde binalar h'Sr 
.sara uğramıştır. 6 bomba uça
ğı dü~üzıülm~tür. 

Doun~cs U:manında 

Berlin, 26 (A.A.) - .Alıruı.n 
hava kuvvetleri, 26 mart gece
si ağır çapta bombalarla Douv
res limanına taaruz etmis o:e 
::;ehrin önemli wılreri tesislerine 
büyük zararlar verdirmiştir. 

r Küçük ......... ııc:aa:o, 

Ankara habsrleri 1 
- Ankara .Muhabiıiııdcn -

* Yarın (bub"ün) 'Mecliste . 
Mecl.s hesapları enclimcninin 
bir mazbatası konu~ulacaktır. 

* İnhisarlar Umum Müc.iür
lliğü Tekaüt Kanununun bazı 
maddelerinin d~tirilnı.esi la· 
yihası .Meclise geleı:ck Maliye 
\'e Bütçe Encümenlerinde t.ıcltil
lenaır~lniiştir. 

* Osmancık Kaymnkrunı İd
ris Kemal .Maden Kaymaka.ın-, 
lığına.. Haymana Ra~maka.mı 
Fazıl Ayaşa, Ayaş Kaymakamı 
Chit Ha~·manaya, Niğde mck
tupçu··u Şefik Osmancık mek
tupçuluğuna, .Kayseri mektup
çusu Yaver Niğd<'Y~. Bitlis 
m ktupçusu Cevdet Kayseri 
mektııpçuluğuna tayin edilmiş
lerdir. Maden kaymukamı ll'cv
fık Vekalet emrine alınmıştır. 

* Ma:liycce aY.lrlanan me-
mur zamları kanun nizamname
si .berayj tetkik Divanı :M.Uha
sebala gönoorilmi§tir. 

* Da1aman Çiftliğinde zcrr·
yat i~ler'nCle çalışt!ı11mak ,.· c 
re dört mahkum gönaerilm;r;. 

lmyıp1a.ra uğı:amıştır. Düşman 
Tyu.qgon'u 'figal ıetmiştir. Tun
gu'daki Çin ku~'etler.i iyi tah-
kim edilmiş mevzilerde bulun
rd i!unfuın .kur.tar.ıb.ncnya kadar 
ıiayann'.bilcceklertlir~ 

Çin kuvvetleri umumi karar· 
g'Ulıının teb!iglntle, Mondalya -
:Rnngon demiryolu yolunca iler
liyen :ıJ:ıpon kıta1annın birbiri J 
ardına yaptığı iki taarrııı:la dur· 
duruldugunu lbildinnektedir. 

AVUSTRALYADA: 

Canberra'dan bildirildiğine 
göre cenubu garbi Pas"fık l.tüt
tefik kuvvetleri ba.şkumnndanı 

'{;ener.al :Mac Arthur Oanberra
ya gelmiştir. Genera.1 Avustral· 
ya harbine nazırı tarafından 
karşi.lanmış ve başvekil jle hu
sus'i surette ,görllşmü.crtür. Mac 
Arthur da i&tirak ettiği harp şi'ı
rası toplantısından sonra baş
:\lekil müzakere mevzuunu tcş. 
kil ede.'1 müttefik Jnn-vet.leriıı 
teşcltkül tarzı, yapısı ve duru
mu ile hm hın devamı için el7..em 
olan takviye kun•etler:i hakkın-
d& izahat l:er.miştir. l 

TIMORD.4: 

Lıizbon'dnn ;verilen malumata 
gör.e tllimor adasına gönderilen 
Pertekiz imvvetlari Portekiz 
liindista.nıncln Borungo'~'a gel
mişlerdir. 

F1L1P1NLERJ)E: 

Amerika 1-larp Nazır1ığının 
tebliğinde deniliyor ki: "M:a
n ·na körfezi ağzındaki müstalı
-kem aön ıar rltmman ıtaraf1ndan 
tekı:ar iddetli bombardımana j 
tutulmwıtur. Taarruz G saat sıir
müştür. Dataan •arım ndru:andn 
da -şidetli devriye bas.unları ol
muştur.,, 

SlYAJ!D.4: 

Çung King"d~ bildirilcliğinc 
gtire Çin kuvvetleri Tayxand ıtop 
rakla.nna girmişleı-dir. f'in a>
keri 'SÖU'üsii. iki Jnn'Vetli Çin ı 
kdlunun buduna iki noktadan 
geçerek ll'ondw re Ncinghomgn 
doğru llerledik1ermi söylemiştir. 

ÇlN.DE: 

Şanghaydan ~ildi.l'dirilğine gö 
<re Japon başkonsolo~luğu, ln
gHi.%, Am.,.r1kan ~ 'Honnntıahlnr 
hariç olmak üzene ınemlc1ı:etten 1 

cıkmak istiyenlcrin b'r 11istenı
nin hazırlannıo.hla 01duğunu ':bil 
dirıniştir. ı 

tır. Erg:mi bakır rruı.duıir.de .ie 
mahkumların çalıştırılması hu
-sıumnda tetkikat ;rnpılmalrta-' 
dı-ı:. 

Bu .al)'ln bru;1' rbn ifbaren 
·yün fiyatlarının tes::>it -:-dilmesi 
muhtemclllır. Karde.§i.nı Doktor Hiiseyin 

Su:ıd Yulçın'ın \'efatı münasobo
tile ccno.ze merasimine ışt:indt 
etmek veya mektup ve tel,graf
Ja. taziyette bulunmak suretiyle 

1zınir, (Yeni Sabah l - Çift
çilere tevzi edilmek üzere Ziraat 
Vekaletinden 2000 ldlo yonca 
tohumu gönderilmiştir. 

Vaşington - .Adli~·e nezare
tinin geçen hafta içinde 97 Ja-1 
pon, 117 Alman ve 193 ltaıy::ı.n.ı 
tevkif edilmiş ve bu suretle ıbnr-' 
bin başlangıcındanberi yakala
.nan fihver tabruısı 7141 kiş'yi j' 
'bulmuştur. 

============:=:.:====== 

kederimize iştirak ede.n dostla
ra ailemiz n:ımına derin teşek
kürlerimi takdim ederjm, 

Vilayetçe 200 bin kil0 Munr 
tohumluğu ve 7 bin 'kilo :'l:ı kum 
Garı sa.tın alınarak ?'irant Bcın
kası va.s'ltı.ı.siyle k{'!:,'!ilye tr v?.i 
edilecektir. 

* Vııningf:on - Ba-iıdye n:ı
zırlığı tebliğinde Atl~ntik ısah li 
açığında orta t:oııa ida bir tic" 
ret gemisinin to!'llillendiği ha
ber verilmektedir. 

lstanbul igat lılu rakabe 
Koınisy 

11.tın No;sı.: 15~. 1 
J tanbuı §ehr.i dahilinde h.avrulın ıı ve ı:- lm ş "tat.ve •• ı ııc·ı- ı a 

penıkcnde Olarak 675 kW"ılŞ auml ı;.,ttş fıatı t bıt CÔ ldl., ıl.ııı o1Wl'ır. 
Hüseyin Cnhid Yalçın 

- ----- - --- -

TıEFRİKA 
No: 113 

zana.n eli, bu vefnltfır do::;t elini 
harar.etle sıktı ve yeri yurdu ) 
olmıynn bir yabancı gibi öchrin J 
dl§ kapısına do~rru ağır ağır i- la 

lerlemiye başladı. Çok geçme- , 
den .kendisini ~ dışınlı~a. 1bııl- } ............... '------~--------~· ___ 1 
du. '.Biraz sonra Ull orta gı · mp- ---~ wz.u-

hyan 'koyu karanlık içinde göze' '----------------
görünmez oldu. k k" ı ı d 

.Musa tam zam:uunı1a kaç- dugu sahra, hiç üphe yo ·ı 1 mey,•aıı ağaç.ara olu .•. Hemen ~ ük olmadığını yeni bir kum de-
mı§tı. Az daha ağır do.vrm.ıs_ay- cehennemden nişan vereeektl. .sekiz, on adımda bir, 'buz g.ı.11i j nizi.ııe ~ıkmakla öğrcntli. 

,, . ın· k ısından ıçe Açlıktan ve susuzluktan bunal- su ~·ilngiıldeklcrınc rastlauıyur... Onnanrl::w rıka.rkcıı -~'una 
aı, §cıınn ger ap . • - m•"" bulunan Musa, hu ,....br,da G" - 1·lı !le;. çla a· l -:. ı " v-ri dalan Firavunun atlı ve c.ilah- ~ ~ ~· ur yapı-'"' _.. nn ıp erı ta.şı.yAoıl ği kudar sulu me~ -
1ı adamlarının eline cliişecekti. kolaylıkla ilerleyip belirsiz yo- yem~·cş J... Dallarda iıtıişen kJJ;Ş- l!.'l. almayı ihmal et.mıye.n J,.._uso., 
v._1_ yıl l · . · · Musayı hms. devum edemiy.ec.ekti. lann cıvıltıları, dere şırıltılaruıa. -bu kum uenizinde ikı m in, 1~.ı .IM.l.A evve nunımmı J • , Ça"' U"'"l'ta bır" ı-·r.·--4-· '"Öze ,__ , ·vo S ı 1 e-· 
saray ihbar etmiye çalıŞatı dul- n ...._ • '1UJ. ;..A.JU <o ıu!rlŞaTnK U''w t',., il ıra arı CC- gece ilerıcdİ. ÜÇÜilCU gİ.JlÜn 8k· 
ger, kıkr yıl sonra onu k::ır;roı~a çarpıyordu. Mtına. :iler,ledikçe bennenıc ÇP\ tren g'imeşin bur ... - §amı huşk.a bir orın.ına gırru. 1 -zor~ suretile muhakkak bır büyüyen ve genişliyc.n bu ka- ya gôkyfü:undeıı at~,ş yağdırnıa- Bu oıma.nda diğeri gibi su ve 
.ölümöen kurtarmıştı. rartı bir orma:ııa benziyordu. sına imktn yok... meyvalı ağa_ç yo'ktu. A,Yni za-* Iı"'ira.vu.."lun zulmünden iwrtul- Musa, bu ormana girmekle .manda bu orma.'lın ortasından 

Mı.ısa., zalim Firavundan yüz mak uğrunda çoluk re çoeur,öun- .keııdisiııi l<]r.avunun takibinden ince bir yol geçiyordu. Onnan-ı 
hin defıı.. merhametli olan gece- dan aynla.n talilıSiz -yolcu, bir fam:ımcm. kurtulmuş addetti. En dan böyle bir yol geçmesi, ile
nin ~'llla sığınarak saba- ormana bo...nziye.n ibu y.ere Dir a- nefıs meyvalıu la. karııını doyur- ride bir köy veya bir §elfr bu
ha kadar ilerledi. Nereye gide- yak önce ulaşmıyn c..w atıyordu. duktn.n, buz gibi ·ulardan içerelt lundu~'llll8. nlanretti. 'Fakrtt !Mu
ceğin.i bi.l.mediği gibi ne tarafa .çünkü Musa., ı>mda. içecek su susüzL- "V ı giderdikten sonra sa yine aç ve su~uz ka.Irr.ı~. Di
,gitmekte olduğuııu d:a tayfa.~ ve _yjyecek bir şeyler bulab"1ecc- iri göv<. eh oir ağacın dibine u- rinci ormanaan çılrın-ken yanı-
deml'yordu. Sab::ıhleyın kerıdısı- ğini umuyordu. zandı. Fazla yorgun olduğu için na W.d·th sulu meyvaları d:ı.lm 
ni 'bir sahra ortasında. buldu. .Allall, Musanın ümidini bo~ hemen ııyuya kaldı. Kfilı güzel, ilk gün y\yip bitirmişti. Şimdi 
Hava buluı.l.ı olduğu için güne- çıkri.rmadı. Semayı lirten il.alın 'kfi.h korkunç rtiya1ar görerek m~ si bomboş ve tl?Xl·ililırı. :p 
f7İll ne zaman doğduğu, ne ka- bulutlar saye.sinde gü'le.,le ka.r- bir müd et uyudu. Götlerini -artı k\Jrnydu. 1ki gecefür df' 
aar yi.ikseld'ği itınlli değildi. Se- şılaşma.d:ı.n s1hra yolculn.,;ı.ınu ğı z1m"n nrtalıftın yava..~ yavaş f9.lzdu. All.ı.hın ıssız Çolüntic 
:n: :ıuw bul:ıtlu olmaın., Mu"'a i- ikindi vaktine do[.~ sena er- ısımakta olduğunu ğördü. Yu·- t.ıp uyumıya cesaret edeme 
çin .ı\.l.ln 'ı ·· iLlt bil' li'ıtfu) du. ~ve .. ~uva~fak o....ın ı;-u . , tıcı lı~ ar.n L ~en m- 'ti. itı~·n bir halde y ı•n 1-

(381l9) 1 

den ~:ilir.l FirB\'Jlll.Un ·o ·J:uııç ı 
gehre .... ı ile kn.r§ll:ı;;tı. Fıı.ravun, 
::)~rt!cı Pf.'llÇele.rirJ açm13 hir ca-
ıın.vs.r (!ibi haykın.)'or<lu: J 

- Benim sclt umm:ı nilw
yct verece'. ad:ım scu~in Juı.! 
Daha -evvel beıı senin .lı.rrvntuuı. 
ruha.yet veı·eyim de kö~clil=tcD. 
'kurtar.n!lJc istedi'7ın 1.sr;ı.11 oğu1-ı 
ları eôc-<~iy.en köle kala.roklarına 
intı.'l.Şmla: ! 

1 :usa, Firavunun '.bir ıJJaretiy
lc ~,,rine utilnn cellatların elin
o n l.ur .. ulmıy.a. çaJıı;u:Iccn kan
tcr ıçinJe uvundı. Bütiin hunla.
r·ıı rüy=.- o1d.1ğı.mu aıiladı; faka..'; 
huıdk:ut olabileceğini de düşüne
rek yoluna devam ebniye mec
bur kaldı. Ortalık zifiri lkatıi.ll
lılrtı. Nereye bastığını bilmeden 
flet!emiyc başladı. Çok g?tme
mişti ki ön tara.ftruı ay.ak ses
leri ve insan mırıltıları h~iru. 
Adımln.nnı dahn geniş ~'k 
btml:mn arlmsından yetı ti. 1- J 
k " kişiden fıa.zla o m:ıdıklanm 
gfrı·dU. Konu5malanndan da 
'Mli 1ünum olduldarıru. aıil:ı.dı; 
bfttalı· olt sevlııdi. 

- U~rlnr olsun yolcnbr! 
füru. C ... ?nin bu va\t!nde nere-
den nere ~diy unu .. ., 

Y l I'f ll iıi ~p :\.'Cl'· 

e] 
Çaya, Kahveye dair 

o 

Yazan: ·A. C. Saraçop, 

oordinaayo.u Hey,eti ıkaııır:O 
le Ga.Y ı e kahve fiyatl.a.r:ı.gA 

:zam yapıldı. TütUn ve i~ye yiJ 
pılan kar§ısındıı ca:y va 
knhve tiryakileri bellti de: 

- Adam sende, bize ne? Tü.t 
tünle içkiye <lıi~ün olanlar dil• 
t.ıünstinler ! .. .demi lcr ve ya.n g-&
lip keyiflerlnc b:ıkmı§lardı. BU 
son kararla şimdi onlar da, tu. 
tün ve içki düşküuleri gibi, k&
)iflerini ancak hisselerine düşen 
küçük bir f edak.fır.lığı göze nl
dırdıktaıı 61)nr.l, ıÇa.taıbilecekler
dir . 

Bu sütunda akşamcılar vo 
tiryakiler hakkında çıkan bir iki 
fıkra dolayısile aldıf'ru:n bır mek
tupta zarif ve ntiktesever bir 
a.k.5amc.ı: "Halimize yine il.kre
delim. lçki fi;;uıt.lannıı zarn ya
pılacağı yerde ya busbatün ya
sıılc edilseydi: 
Humlar §il;:este, re:m tiC'hi, :rolı 

'ticudu Jnev, 
.Etön esiri imine hh:.i, Jmy za, 

ma.ne b y!." 
Ternnesile göğsü yumrukla

maktan başha elden ne gelirdi? 
Kır"'k beşi veren, elli sekizi de ve
rir. Elverir ki grado ve çesni bo
.zulmnsın." diyordu. Ancak ıçld 
zamları yüzünden Ş<t) et "kalıve
ye esir" olmuş elıli dil mevcutsa 
bunların kahve eanımı karşısın· 
<la: 

- Ona d:ı. vnr, buna. da. bari 
ade.t dcğişt rmis olınıyayım .. di
ye CCZ\'cyı \'e fincam f:ırlatıJ: 
şişeye ·~re kadehe dôıın: eleci pel; 
muhtemeldir. 

CrJpp 'in sö~ 1J~i 
( Baştaraf ı l ine Jt>) 

Sir Stafiord Cr~pp m ri ...... ı U 
zerine .kcnôisilc gôı ü..,mck ıçıı 
Delhiye g tnıiştir. 

l a:.ilcı Le Giirü.,.w e Bitti 
Yeni Delhi, 26 {A.ı.\.ı __. Siı 

Stafford 'Üripps hüküruc•, idar. 
makamlar, ba_.ajromut.ru.lık ve vi
lUyctler w<ılileri .ile ~ <ı.!ltıgı gö
rüsınclcri b tirmiştir. Şimdi si· 
yasi partiler sözcülcrilc müza.. 
kerelere ba.-Jıyacald.Jr. Diğer ta
raftan Hint Tc9rii MecJsi parti 
kongresi ~·ar•n toulanacaktır. 

Anda.matı .Ada?crında 
.Bcrlin. 2G (A.A.) - •fapo:ıla

rın asker ~knrtlıki ı Anclamnn 
ada!amıdaki ln~z kJJ\'V('tlcri 
rnuka\·cmetb faydR3ız o!Juğı.ını, 
anlnm.Jfi ve kayıtsız şartsLz tes
lim olmuştur. 

&ylt.oo Dol m 
Raygon. 26 (A.~.) - .JJıron

lnı Andaınan adalar ::u i:ınal et· 
tilderıni bildirmelct~ 'ı1cr. BL 
arlalar Bing le öı·fozuı ·:n do~ 
kıyı.::n boymwa ~imaldcn cıenııba 
dc-~u istikam.et .ulma~ta.l1r 
Buralıırın Japonlar tar .. fındatı 
iŞ?,nli, Japoıiları Seylan adasına 
y ... kln.ştırmakt...1dır. 

Tokyo :N c Dt'IJOJ">1 
To.kyl), .2ô (A.A.) - Port-Bla. 

u-ı:ı'in fo poılla.r t ırn.Lınd..ın işga
li Jıamcesin,n Hint O'rya•ıusıı
i1Un fct.l.i•le f.,l ;ru ilk adımı to.<; 
kil etf.i.Yi aikeri mıı.hfillcrde be· 
lirtilmektedir. 

Bcngale kiirf ezhıncki .\nda 
O"•A.n .ıdı: ları flh:thk.a M:ı.lczya 
Sc .. an ve Hı·ıdi.s1 an n.r~ınd& 
dll :ıcm y ""i.ne engel tt-şkıl et 
mekte i 'ikr. 

t:Jon•ın SiJ,.l<.'ri 
LonJra. 26 (A.A.) - Harici· 

ye Nazırı 1\1. Ed!ln, An-Ju.m~Ii 
adasmda.ki kilçük 1ndliz garni· 
zcnun'Un 12 nıs:rtt.ı ~e·i çekildi· 
['iri A "'r.l1l1 Kama.ı-asınJa teyit 
etnüf:iir. 

-----------
deu ~clip n~y.c giı1ıyorsun? 

- .Ben b!ı· garip kıe.i~. Ne
reden gelruğim .malU.msa da n& 
rey~ ı;lCv':C~..m bclli dçğildir, 
. .ı..nuna ilk suali ben sordum, ÖIP
cc siz c~'·aµ verin iki sonra kim 
oldugumu, ncredeı; gcldiğimf 
öğreL ::bilesiniz. 

- Bi.z c'!.e bu U1k aı in ya..ba.ncı
sıyız, bab~y®t ı Ço'k ur.:Iik yor
d en ge1iyoru:;. 

- Nerr>ye gidiyonrunuz1' 
- Medyen gc'blinP ... 
- Bu şehır ya.kında mı? 
- Bir şehrin u~ki~, yakm. 

lığı yürüyq göre d~şir. İn
san hızh yttrl!rse endisme tı· 
zağı ydkın, yavaş yilı"t.İ!'sc yala
ını ın:ak eder. 

- Gerçek sôyl · niz.. Sizt 
:yol tırkadaŞlığı edebilir miyim 1 

- Bu da som~ şey mi 1 
:Mndemki yaıı.yana yilrüy<ınm. 
yo1 nr1mchşı olduk d ~ektir. 

- Eksik olmaym. :Admım 
bağıŞlar mınınız ! 

- Benim ~ Abdu!lalı, U\ 
kn.daşnn.m adı :A.bdfu""3itırum 
dır. 

- Kimin ncsısintz? 
- :ı1tim.ı:z '.ie b1r cl'lndinir lcu-

luyus. 
m Llu o cfc!l.diye 1C 

mı ı me:nnun ru, A.ılal t:.tn ı.'!llitleriı-1 iı: Ee
mel 'lli ! • a eimeyı ~ ıdine 
v ~ 1 

Elğer !'{'1'1, kalın bulutlnrb ırn.- şımdi buyilk bir ormana g rım~ 1 m Allah em. t d r • mm - rn. Rüyasın 
palı olm ...,. 1 riinr~ me-ydando. bulunuyordu. Öyle bir ormo.n ki nın ie!ne o:o 1nı yohın el ·ame çocu arını gördü: ı;onrn 

di: 
- I S:ır.a ı r 

01 ..,. , -r, -ı n ,ç·P ı bul· n- j mf'yva.sız agnç1arda.n zıya.de ti. Bu ormanın tahmininden bil- db:ıine tam kırk .sene ba.-001 
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TEFRiKA No ı 68 Harp 

Avustralya doıayıarmda 
(lla;/l9M/t l tlOi aaMteaJ men ele hnkinMshr. 

1" ata· yo1amı aıı;DUllardır. Dunmıun önemini, Yml Gine 
Denizaeın seferlerinde donan- sularmda bıwımJm muvaffıaı1o.. 

Yôrlk AH, sinir içindeydi. Si- - Vay camna! Nihayet herf.. maya tefakat eden hava ıuoıa- yetler pterir gibidir: Japon-
....... -.f,.ft ... , .. - yıf larm, 12 si ta§ıt olmalı üzere, eimoğlu gibi biç ta.nı!mamıı bir fi tongaya dilşilrdü. n. 6 ........ -•ua.u - • puif ve 23 gemfainin biıb.ç günde sa-

pehlivatıla berabere kalacaktı. - Aferin Yöriiğe.. akiıf müdafaa tedbirleri almak· V'IUI llun ..... m .. m.ı-a Am .. ....:1....-
l'ıa,ltat elinde olmıyan bir hare- Dediler. Yörüğün, Kel Haa.. tan mahrum adalan birbiri ar· -=-:-~teb~en.ı-ı 11,~,:;:~ 
kete nasıl mukabele edebilirdi! nı, Baltaeıyı büyUkortada mağ- dınca düşümıekte güçlük çek- tir~. ·ue;.ı.cı;.ıuu v 6 .. ~ 
~1 ele avuca sığmıyordu. lUp edişi mühimdi. Sicimoğlu- memiftirler. Japonlar, A'9UStnıfyaya çık-

Baltacı gillerek: nun ilmi söylenir olmadığından Pearl Uarbour, hareketsiz, mardan önce, bu .. .:ıı.. kıt'a ile 
_ Husan, değil yanın saa~ o kadar ehemmiyeti yoktu. Fa- Jrayıtmz; yalnız miletlerarası ilgili adalar ~elde ed&-

on saat giireşaeler berabere kıa.- kat ~ Siclmoğlu, sonrada.ıı çok yasa.lan. gllvenerek dunıından cek1erdir B halde, Avust 
a.. ..... M bel& bir pebliv.an kesilmişti. Si- emin bir donannuwın havadan ildaf. u -~-•--
::U~~~ güreş denkleşti. =~!!' güreşlerini ileride yapılan baalrmlarla sendelediği- ~y!ıJ!· tutuıın~küi:. 

_ Denklegme değil .. Uymadı .T--t;""- • • • ne p.hit olmuetu. Havasını k<r lar. KolD§U 1ldalar kaybedilme-
blribirhıe.. YöıUk AB, FAJkt 9-~ nıyamıyan iki İngiliz deniz eJ- dikleri müddetçe, bu sularda, 

- Aferin Yörüit-· Kaptuma- F.s.ki Za.ı;......;1;. bUyük~ deri de, daha Um Doğu sul&- J apon donanmaBJDm dokpı881 
dı kendini. 6 '-a.ua. nnd& ilk seyrieeferi Bll'881nd&, tehlikeler davet edecektir. Yeni 

• - Ben, pispisine k&ptırd.un dilğünü güreşleri yapılacaktı: felA.kete uğramıftı. Ginede ve Avustralyanın şimal 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
1Ve.'f.E4l/I, Kırılllık rJe Blltlln At1n~iırınızı derhal lıeur 

· 1cabıncfa grınde 3 kaşe ahnablllr. 
o ~ . 

Beyoğ'lb Vakıflar Direktörlüğü ilanlan 
MahOI 

k"ndimi ?.. Pehlivanfoıra konan ödüller faz.. Filipin ~ıkannalan da kuvve- kesimlerinde bulundurulacak 
Diye sızlandı. Sicimoğlu, ya- layd~. _PeBhJivau ak~ülıü diyhlie geç- tini o 1.aynaktan almııJ, ond!ı.n hava kuvvetleri, müdafaa do- Ada PaNeı Semtı Maloıall•i 

rım saati işitince güreşi kızış- meyıruz. u, 0 v ıt er pe ·van- sonra faciahır takip etmiştir. nanmasiyle de elbirliği . edeı·ek, 

Satın Bectel ı 

Sok•O• 
~o:ıı 

Eık i Yeni Mlkdarı L ira Kr. 

t•rd•. O, mutlak hasmını y~nnu~k lan yaşatan bir varlıktı. Filhakika, her &danın ha.va ve çtkıarma hareketlerini önliyecek- 804 
1 d M.. Okuyuculanma gayet ent.ere- k ı..... •'- • ı üdaf iit!yo~u. Fena sa ıyor u. u- san tarihi bir vak'adan ba.bae- ara. Aavve~ny e m aa e- lerdir. 

tem.ı.diyen hasmının kolunu kap d ... r-.Jl..A,_ -u ~ ... w.tan Bah dilmeleri, yıalmz eski esasları Avustralyanın §imal, doğu ve 604 
mı ;-a sava.şıyooou. Yöriik Ali, 1 ~Y~· ~-~:n .a-r S 

1 
• benimsiyen bir donamruya bel ba.tılannda müdafaa cepheleri 

ba!;lk türlii blr fV',y düşündü. n, Gumüş J...WN1.11 ve, uyo cu bağlıyanlar icin kolay değildi! kurulduğu bUdirillyor. Şüphesiz 
u a d la "b' ak k Mehmet Beyler oturmuş konu- Cava önlerinde ufaık. .... __ ız ve bu cephelerde siklet merk-ı .. ..: 
.nasmına a r g 1 yapar az_ şuyorduk. Pehliv:an öd" u··nenn· den UCllJ -..ca~, 
kanadı vermek .. Ve, mukabıl bır I bahis arıhlı. Suyolcu Mehmet hava kuvvetleriyle çıkarma ha- tesisi, bütün ihtimalleri ve Ja-

vu denemek :t reketleri ka,r.;;ılanmak istendi. pon harekatının ınkişafını güz- , 0~ ~ . . ·: " • Pehlivan §Ulllan anlattı: Fakat, her t~bbfu;e viriştiğwi d acak Yot ük Ah, bır yan dal'-s yap- "B" .. T k"M.,..;, da .. .- de bulun ur tır. : 

41 Beyoğlu hıönü 

Beyoilu hıönll 

Sarı.yer BuyükdeR 

Dolapdere 

Dolapde.re 
Yeni: Caofes 

Hane 

Eski: Ortakuyu Hane 
Bcltltan aı~.ıııeı Dfütkh} 

\e ) 
) 

Hane) 

146 
148 

150 

13 

20 

134 
13ü 
138 

23 
12 

l 

3/12 70 
3/ 12 70 10 

IG/ t8 156 

4/ t7 232 4'ı 

tı S. · ·1 d hal k""' kana ır gun e ı.--&.n gure-1 yerde, muharebeıun üç önemli Birçok binlerce kilometrelik 
• ıcı_m~g u, er ...c. •• • .,_., gı"ttik Bir de baktım ki Kel dına ~•rdı. Kar.l.kuc~k gureşte Ali-. ıdi Ardınd b" · ürü 

1 
unsurunun, hava, deniz ve ka· kıyılarda def-U-tard manzume· Yukarda ınahalle, Sokak ısımlerılc kapı numaraları yaıulı gayri ınenkullerın tıiuıMırında goı.ıerılen hı.ııse 

kaz kanadı muteber bir o~,ındu. ço ge · a ır s j ra kuvve~rinin işbirh.ği yap- leri düşünceleri nazaridir. Hu- miktarı mahltilen vakfa ı •icu etmif olduğundan bunlara 3294 numaralı kmıun~n tarifatı dairesinde kıynıf'l 
Vf:, b,1 oyunla. haıımı sırttistU çe- kısı_r~ v~dı. H~en .?0 -~ ~- mabnnda. hazerde k'3!Jllı dene- susile AVU.'ltralya topraklarında takdir edlerek taffit: muamcleı!nln yr•pılabilmesi için tebliiat yapılmak üzere hi.ıısedarlımn adresleri aramlmlf 
vinnek kolay olurdu. ne _ıdı. Aliço, Tekırdag gureşıneı· m~ler de yapmaktan c:ekinme- yol ve demiryolu şebekeleri va- ise de aıifcsleri ve ikametgahlım t.P.sbıt edilemediğinden gereken tebliğat yapılamamıştır . 

Bu. oyun·ı. karakıH a ta ~z Aliçonun sürdüğü kısıraklar, yük maharet göstermişti, ufak da bir bölgeden ötekine kaydı· Vıikı"f\ar Müdürfügi.i Akı-.r3t v~ MahlOliıt Şefl.ğine müracaatla işbu mahlıll hi~seyl gösterilen bedelle almaıla ta-
. k k gelıyodu. miş olan bir şevk ve idare, bil- ziyeti, kuvvetlerin ihtiyaç ılnın· ı Bu ilAnın neşrı tarihinden itibaren üç ay 7.arfınd.ı hissedarları vesaiki tasal't'ufiyeleı-ile birlikte ~otlu 

kım.ıdı d~~zleı:_ .. Kıskcıt: tabır giiTeşlerden aldığı ödüllerdi. O ıkayıplara uğrannı:kla beraıber, nlmalarını güçleştirirken, kıt'a.- lip olduklarını bildir:n<>lcri, :-ı'kııi t::ıUdirrle m:-ıı ıı·ıı hiı.-sey: alnn~!a i~tekli olmadıklarından mezkur hisselerin umu-
00.~le~ .. ~ı~ımog'lu, mal bulnıı:ış vakitler hemen h-e-r yerde güreş- az zamanda muvaffak olmasını nın müdafaa tertibatında hava mi ahkAm dairesinde satılacağı illinen tebliğ otuııur. (38M) 
mıgrıbı gıb~. ~az kanadına. ya- . ler oluy:oı:du. Aliço, güreşe <;ık· bildi. ve deniz birliklerine büyilk bir -- - - · --------'-----------------..;._--.,..---
pıştı. Ve, kuçuk haııllillll bır bft. mış önüne ge:len yerden bir kısı- Bugün, Avustralyayı örten a- yer ayırmak gerekir. 1 1 Mu·· JDE' Mu·· JDE' 
kUste döndürdü, yenmiye sa- rak

1 

ödıiJ kazanmış ve böylelikle dalar silsilesi birer birer saldı- Am ·k A stra.l ti - -
tı 1 da en anın vu y.. m - ._ S p O R - • ••• ... •••llıl 

vaş .: . . . on beş kısırak sürüsü vücu nşlara hedef teşkil etmekte ve dafaasını ehemmiyetle derpiş ı -- - t,-
Yorlik Ah, çalımı~a, bı~ı- getirm~ti. Tekirdağından da düşmekterurler. Harek-at, A- ettiğini biribiri ardınca birçok • Ostad Sadettin KaynaJCnıl.' 

illinde duru;ordu. Bır<lenbfre bir kısırak aldı. Beni çok sever- vustralyaya lcarşı yapılacak kuvvetlerin Avustralya istika- I DÖDÜ k 0 8 U 8 DBda 5• 
aüzülüp Asıynldı. ~ k~adın- di. Giıreşten flOnra Deliorma.na baskınlarda bir su:rama tahtası m~tler~d~. aıkışmdan sezmek -..larlmlzİ l t'\IDllill bestelediği ve kıymetli sanatkir 
dan \ e, a.ru olarak Sıcımoglt:nun dönmiye karar verdik ... Beni de rolü oynıyacak olan Yeni Gine kundur -r-· M o· z EYYE ~, s EN A R, 
topuklarına indi. Birdenbire b.?raber gUtürUyordu: Hep atlı etrafında. geli~m.ektedir. m~pin kabra.mamıun bu vazi- ed~~k e k ip l 'I 10 
~~: Sicimoğl_? sırtüstü yere idik. Hemen otuz kırk Delior-\ Müdafaaı:;ı zartıri topraklar fe ve mes'uliyeti .alışı da kanaa- 29 Mart Pazar ganü Jt~skişe-
düştu. Ve, magl\ıp oldu. man pehlivanı vardık ..• Her peh biribirlndeı. ur.ak. biribirini des- te kuvvet verebilir. Ada için bin birde yapılacak olan "Riiyük 

Nihayet Yörük Ali, ha.SD)llll livanın kazandığı kısıraklar bir tekliyemiyt:eek bir durumda.y- uçak tahsisini tavsiye edenler lnönü., kos.ımunda. İstanbulu 
gııövde ltÖ"'deye getlrmU] ve, ver- araya getirilirse kırk bir siil:ü dılar. Girit, herhangi bir ad;..n•n 1 var. Pasifik .aefetiniıı dördüncü temsfi edecek tn.kımlar cfün öğ
miş olduğu bir oyunla t-0pukla· teşkil ediyordu BunTan da be-j deniz ve hava kuvvetlerine da- ayını yaşıyoruz. Ge.:ea aman ır. trenile Eskişebire hareket 
rina merek mağlup etmiye mu· raber gfitlirüyorduk. yanmadı](ça, ·kendini mi.idafaa zarfında birçok kuvvetlel'in a-. etmişlerdir. 
vaffalt olmuştu. Yörlk Alinin Konaklıya, konaklıya ~una 

1 

edemiyeceğine dair acı derslerl daya. çıkoıış ve yer almış bulun- Mektepler namına bu lrnı?uya 
bu, dili$fuıüşll şaheserdi. Sicim· viliyctine vardık. (Bulgaristan) vermişti. Hattl, hava yollan dulüanna i.namlabilir. Şu ka· aşağıdaki ekip iştirak edecek· i 
oğlu, bu, manevraya bilmiyerek Otıukköy t:aıra.flannda bir çift. kara kuvvetlerine ac:ıldıktan dar var ki, J aponlar, Pasifikte tir: . 
düşmüştü. liğe misafir· olduk. Bu, çiftlik sonra denizlere hlkim Dlmıyan· b!r emniyet havası yaratmışlar- Eşref ve Nuri (Yüca Ülkü) 1 

Çalık, delirtrce.ine1'8Vinmitti· eski Kınm akıncılarından ve, 1ann da, bu yeni çığırdan yil- dır; Filipin, Bornco ve Yeni Hidayet ve Raif (Haydarpaşa) 
Bağırıyordu: beylerinden birinin çiftliği idi. rüyerek, ya.kın deniz üslerine Ginede uğr.~larken, vakit ge- Adnan (Pertevniya.l), Namık 

- Ya.,a Yörük!.. O vakitler bey~ ağadan daha a- atlıyabilecekleri ıanlruphnıştı. çirmeden, Avustralyaya da sal- (K batas) 
_Aferin oğlum!.. şağı mevkide sayılırdı. Büyük Yeni Gine, Cavaya yönelt'len dırabilirler. G~ her g\in mü- ~lgeYi ·temsil edecek takım 
Seyirciler de bağırıyordu. bir yere girildiği zaman şöyle se- bir taarruzu bava, deniz \•e dafaa cephesini kuvvetlendire- , da şu kadroyu tasımakta.jır: 

~ _ ı1ıa3a Yörük Ali!.. ıam verilirdi: karalanndan karşılıyabilecek bilir. O sebeple, Avustralya et- Rıza İşman. Osman Yalınız. 
- Afertn Yörttk-Ali!.. - SelamilWeykilm ağalar.. midir? Japomar. biraz da tali- rafında yaıkında kanlı çarpışma~ 

tli - .. ıAt.::4 ..... · h" .... ....ı.-- h ··d 1ar beklenebı"lir. Kostantin, FA;hak. 

Ilarunurreıit Filminde 

No 270J.62 YOLCULUK VAR birinci 
ı 't YOLCULUK VAR ikinci 

ODEON 
Plakına okunmuş " 
satışa arzedilmiştir. 

kıstm 
ktstm 

Sayın müşteri~rimizi ha.berdar etmekle müftehiriz. , 

Yörük Ali, Sicimi kalkıyor di- Biz çif · ge gVAuf;.._ız zaman m TIU'-llllllua ID3Z ar, mu~ a-
:re bekledi. SicimoğJu,, çok feoa hUrmetle kargılardıl-.r. Allçoyu taas!z deniz ve kar.ılarda kah- Pazar günO yapt"·acak 
olmuştu. 1ki tarafa başam ealh· seviyorlardı. Aliço, kırserdan ı ramanlıklar yıanttılar! Evet, TF.ŞEKKtJ'R - Kızım Omıd'in olan llg maçları 
yordu. Şqırmı§tı. İki hasım ku- gibi bir adamdı. Sonra eskiden binlerce ad-ada, ·bir kere de do- sınıf arka4aşı Polatoğlu Hasan Şeref SkJ,dı: 
eıt)Wujblar .. Ve, meydaııd:aıı ~ Sultan .A.ziu başpehlivanlık 1 nanma faa.li~· e.t alanından çeki- tarafından kasten iki yerinden Saat ıo Alemdar • Davutpa"8-
iildiler. yapDlUJ bir §8,hsiyetti. Kendisi lince, k.at't bir mUdafaıa. imkan- kınlan bacağının ve lı1hiraf eden ,, 12 Besikta • SlUeymaniyr 

·Gümrük JJ/uha/•za Genel Kom11tanl1A 
l stanbul L.eoazım Amirliği SiJtınalma 

Komisyonundan 
Çahk, oğluna -.nlmış öpü- de nimailiip olıd~ herkt!8 sızdı. "EsaRn. Anglo Sakffonlar, ökçe~ tedavisinde göster- ,, 14 Fenerbahçe • B.0.ı.por 

J'Ol'du. Kel Haaan ile, Ba1taeJ sayardı. • 'VaZi~'thi son derece kritik ol- mekte oldukları ihtimamdan do· ,, 16 Galatasaray - Vefa. 
da: (Arkası v.,.) 1 lmlSJıia rağmen, Pasifik eephe- la.yı Ordinarytls Profesör A~if Fc"("_lııa'/ıçf' St<Uh: 1 tc::::====================== ıhı\ mWU~lerdi. Aws- Şakir Şakar ve Prof~ör Şeviet Saat 12 A.Hisar. Rumcllhisar 

1 G • M 1_ J S •ı" tralya. me, son destektir. Bıır.ası Sailh Soysal'a teşekkürü bir .. 14 Taksim • Altıntuğ ayn en ~u atış 1 2 l eide. bulundurulmadıkça, hıtzır- borç bilirim. _ _._,, "~--ra1 " 16 İstaııbulspor • B<>ykoz. 
lık mikyası ne oJuna olsun, kar- r..ıtK'ft '""m lk' · hk A 

Cins ve Mlkdarı 

50 tane bakır çamaşır Teğeni 
7 çift ve 3 tl!'.k araba koşumu 
1 14 bıkım yazlık' ıntiret\ebat elblM'5i.. 
33 kapt~n kaputu dikimi 
2007 takım iç c;amaşır dlldm\ 

Muhamme" bectetl ilk TeMtR•tı 
Lira Llla Kurut laatı 

900 87 50 18 
695 53 00 11 

1482 lU Ui 14 
330 24 75 45 
200 16 16 / st. Em n lget Sandığı MÜ dil r lil ğü nd en l!!!!~~ıh!!l!!!klı!!!!!!!!!taa!!!nı.ızı~!!!!!ar!!!!!!!!<;ık!!!arma.k!!!!!!!~!!!he!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K!!em!!'!!!!!!""'!!!K!!!oı'-!!-.-!!!! ' m O tec!:~~ ma um 

Fatma Melek Toramanın 237-t.2 Hesap nwnarasile Sandılımızdan al- FeriköyUnde Fenu.ağa cadde- YukHrda yazılı eşya 2 Nisan 942 Pel!feınbe günü hizalarında yazılı sa-
dliı (450) liraya kar!iı ttsküdarda Ter.bel Hacı Mehmet mahallesinde Camii Gayrı· Menkul Satış ilanı sinde oturan Muhtarın Neriman :ıtlerde ayrı ayrı paz.:.ırlıl--Ja alııı .ıı·aktır. Şnrtmıme ve nümunele~ .~İS· 
lenf ..,0 kaltnda eski 2 mükerrer yeru 3 numaralı bahçeli ahpp evi birinci isimli karısına yolda giderken 1 yonda her zaman göriilebilir. tstekltlerin Galııta M'wnhal1'. CMm~ 5.f 

derecede ipotek etmi.'<tir. /si. Emnigel Sandıg" 1 MüdiJrlüg"'Qnden Ali ve Dake adında iki arkada.'$ No:ıu clPiredeki Satınaınıa Komisyonuna gebncleri. (3864) 
Doryada mevcut tapu Jı:&J!Ch IUl'etinde mezkW- sn)'ri menkulün "&.1ttı ! sarkıntılık etmiştJr. Muhtar ka- -

mnt, ın,aballe ve sokata aynı nmnaralı hududu sa' tarafı Alı"ye ifraz olu- Feride &lkanlar 136/11423 Hesap mımara,;iyle Sandığımızdun aldığı nsını mütecavizlerin elinden kur ıı••••••••••••••••••••••••••ıl 
un 5 numaralı lıone ve bahçe sol tar..tı kasap Emın hane ve babeeıııi ve (4500) liraya karljl lie)oglunda eski Pııngaltı yeni Kocatepe mnhall~ 'nde tarm~k. ietemi9tir. Bunım ~~zer~- , Devlet D .:ı.mı·ryollan ı·la" nları 
am tarafı ki\tüphane bahçesi cephesi t::;rikiim ile ınabdut ve 3-U zira elli Elnwdaiı Caddesinde kilin kA~ir iki e''· üç dükkln ve bir fırının 2'1 hisııe ne Alı ıle Dake. Muhtann uzerı- ~ 
santim mlktarmda maa bahçe fN., oldutu beyan edilmipir. itibarile 19 hiBSeSU>i birlncı der~ede ipotek etmiştir. ne hilcum etmişler \•e 7.avaJJıyı 

1 tkraır.a esas olan muhımımin rapo u mucibince ınezkflr evin umum me- Dofyada mevcut tapu kuydı suret"nde mezkür gayri menlmlün "Koca- adamakıllı dövmüşlerdir. Muhammen bedeli(3000) lira ola•1 bll' adet elektrikli seyyar Kaynalı 
aehuı 196 metre murabbaı olup bupun 70 metre murabbaı kuımı iizerine tepe mahallesinde Elnıaua1'ı Cadde:ünde eski l03, 165• 105 mükerrer l05 Dlliıkü duruşmaları MnUnda 

1 

Makinesi (9.4.1942) Perşembe günü saat (1 5.30) on be§ buçukta Haydar· 
ahşap iki buçuk katlı bina yapılmıftır. mükerrer, l06 milkerrer, 105 mükerrer. Yeni 143• 145• 

147
' 

149
• 

151
• bunlardan Alinin bir sene iki : paşada Gıir binası dahilindeki komisym tarafl91an kapalı arf uauJile sa-

Mezltür evde 6 oda, 2 ulon, 1 matbab, 2 hell, eleldrill, terkoa Ye hava- 153 ve numarataj 149, 151 , 153 kapl ırwnaralı 23- 1 parsellerdeki yollar- ay, Dakenin bir sene hapsine ti!' ııbnacaktır. 
pzı tfo.Sisatı vardır. da 24, 26, 27 parsellerle bi rlikte iştiraki daimi hakk ı olan 4'39 metre murab- karar verilmiştir. Bu işe girmek istiyenlerin (225) liralık · ı.uvakkat teminat kanunun 

baı miktarında hududu yol ve 22, 23, 27, 28 parsı.•lleı'!'ıe mahdut kigir ilti Videtünde borÇ ~ ~ hakkında yapalan U.kıp uzeıi- * Şehrimizin muhtelif Aemt• 1"Yln ettiii Vesikalarla tekliflerini mu.tııevı zaıııfJ.rını ayni lüıı aut (1t'811 
ev bir fım ve u Qiikkiınm 2~ hisAe itibarile. lY hissesi,. olduju beyan -« 1 ıu 00· -= 32U2 NoJu Kanunun tt na~ matafu "8 ncı maddesine göre lerindeın bir ÇOk dVJ.a ar nttz-

1

. on rt otuza kadar Komisyon ReıaılllJ~e veımeleri llzundır. 
•Wmallı lcap P.den yukarıda yar.ılı. 81qri menkuliln tamamı bir buc;ulı: ay edilm.ft1r. lık yaplll Numamıı dliukü dll• Bu ~ ait şartnameler ko!DİQ'end•n p&.}'MIZ oluak ~. 
müddl"tle aÇ1k ~maya kcıomu,iw.. Sabf tapu sicili kaydına göre yaptl- Dosyada mevcut muhammin raporunda: Mezk.t\r g:Q'l"i menkul iki kat ruşmaaı sonunda., Uç a~· 10 gün (lll~) 
ıılnı.ttadır, Arttırmaya linnek iSt.İ7ftl "258) lira pey akçesi verecektir. Milli ve iki ctaırell evlerden her öirinde dörder oda mevcut olduğu ve aynca üç mlld.detle hapsine karar veril- f 

,,..._.,__ IJ:. dük.übla bu- tırmdan ibaret olup bimıların kA"ir ve umum mesahasuun -ı·~. D.D/401 .No:\u Mersin İskele tarifet1 detıştirilmiştir. Yeni ~nu 
Bankalanrnı7Alan birinin teminat mek ubu da kabul olunut'. auia.miıı .,.,tün " m Mıc . 

• ...ı1 1.ta- ----- V'-o..1 ,____. •- · tu 413 metre murabbaı olaın bunan 161 metre murabbaı kısmı iki ev ve üç 1 --. tatbikine 25/4/942 tarihioden ıtlbaren ba~anacaktır. Fazla tafııUAt için ıs· 
•eı'lller~ Beled~ reBim1eri ile lllCUP&l,1"" ...... ...._ aJU --- Ye ... vız - -dCklııinm ve 74 metre murabbaı kısmının da fırın 7.emini oldutu bildi-~ ~1 t~yonlara milrnaaat edilmelidir. (8850) tarı bor~ aittir. Arttırma prtnameli 28/3/942 tarihinden ltlbaren tet-
kik etn1ıl;k ~ Sandık Hukuk tfleri Serviainde ac;ık bulunduruJa- riJmjftir. - ! RADYO PROGRAMI 
aıkıır. Tapu lieili kayda ve aalr lilJsmılıı maıamat &a partnamec1e ve taldp Vadesiıadıe boreun verilmemes~ dolayı yapılan taki.p ü~~ine 3202 

bunları tetkik ed k tllı numaralı kanunan 48 ncı maddell.inin matufu 40 ncı maddesıne gore satıl- TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
doeyasında vardır. Arttırmaya giraUf olanlar, m-e sa - maaı icap eden y.ıkarıda evsafı ya;&ılı kAgir iki ev bir brm ve üç dükkanın 27 MART 1942 
la çıkanlan pyri naen1w1 baklanda her ~ ölrenmie ad ve tellkkl olu- z ı T B A N K A s nur. Birincı t tırma U/S/94% tarihine m.tisadif Pazarteei l(lnö Caialol- 24 hine itibarile 19 bisaesi bir buçuk ay müddeUe açık arttırmaya kon- R A A J 
ııunda UJn &mdJiun&ada ... ıo dan 12 ye kadar 7apt)acaktır. Muvakkat nn.ş_tur. 5attS tapu sicili kaydına IÖre yapılınaktadır. Arttırmaya girmek is- 7

.30 Proıram Takvim\ 
tlıaJe 

7
apdabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan ahnması icabeden tiyen (436)· lira pey akçesi verecektir. Milli Bankalarımızdan birinin teminat 7.33 Hafif 

18
·
56 

Müzik 
ıam meJl]tul mükellefiJd)e Sandık aıacatını tamamen teÇmJı olman mektubu da kabul olunur. Blrlkmiıı bütün vergilerle belediye resimleri ve Paçalar 19

.30 Ajana 
.... .-~. Aksi takdirde son arttarmamn aahhüdü bAki kalmak sartile l 0/6/'M2 telliU.,e rüsumu borçluya aittir. Arttırma IM1namesi 28/3/942 tar~hinden 7 

·
45 

Ajans Haberleri 
- .._ itibaren tetkik etmek isti-•- ..Sandık Hukuk +ftıerı Servisinde açık bu- Haberleri 19.45 Türküler 
tarihin• müaadif Carıamba lilml ....... mahalde ve aynı saatte IOll arttırma- 3 _._ ... , ,.. 8 oo Se- ' "k 20 15 R..ırlv 

... -..- lundurulacsktır. Tapu sleil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta sartnamede ve · ıuonı · -........, 0 

11 7apılacaktır. Bu arttırmada ıam nenkul en çok arltıranın illtünde bı- takip doqasmda vardır. Aıttmaaya g1rmıa olanlar, bunlan tetkik ederek Parçalar Gazetesi 
nkılacaktır. Haklan tapu slc:Ulerile -ahit ...1-·- aJAkadarlar ve irtl.1ak A\l 8 16 Evi sa •= 20 ~s M l ..... ...,.w aatıbia çikanlan P3'11 menkul" hakkında :her -~ ---..İf ad ve telAkki • n a.. .-.. arı ar 
baklu sahiplerinin bu haklarını ve ~le faiz ve masaıife dair iddia- . . .,..., .. _ .... _.. 12.30 Program 21.00 tktıııat saati 1 

ıannı Uln tarihinden itibaren yirmi &ün içinde evrakı müsbltelerlle bera- olunur. Birinet arttırma 21/5/942 tarihine tesadüf eden Pazartesi günil Ca- 12.33 Saz &erleri 21.15 TDIStt. 
ber dairemize bildirmeleri llzımdır. Bu suretle haklarmı bildlrmenlt oıan- plollunda klin 5andıimıızda saat _ıo dan 12 ye kadar J8Pılacakbr. Mu- 12•45 Ajans 22.00 SAlon 
)'1!'bı haklan tapu sfcillerile sabit oJmıyan)ar •tıı bedelinin paylaşmaaın- vakkat ihale yapılması .için teklif edilEcek bedelin terclhaıı alınması icabe- Haberleri j Orkestrası 
dan hariç kabrlar. Daha fazla malQınat almak lstiyenlerln M-0/lf39 dosya den PYJ1 menkul mökelleliyetile Sandık alacaimı tamamen geçınl§ ohnası 13 oo Türküler 122.30 Ajans 
numar85ile Saııdı.tımız H..ıwk toıert Servisine müracaat etmeleri ınzumu prtt.ır. Alısl takdirde 80ll arttıramn taahhüdü baki kalmak eartile 10/6/942 18"00 Program Haberleri 
Hin ohınur. tarihine mftsadff Carlamba günfl aynı mahalde ve 87111 saatte son arttırma- ıa:oa Fasıl SaZı 21.'5 Procram 

D ı K K A T sı yapılacaktır. Bu artbrmada gayri ınenkuJ en eok arttıranm astönde bı- 18 45 Ziraat 

Eıruıiyet Sandıtı: Sanc:hktan abnan ıam menkulü ipotek s&tterraek rakı)acaktır. Rakl8n tapu sicillerile sabit olmı1'811 aIAkadarm ve lrtlta1ı: "'. ı•••••••••••~ 
lltiyenlere muhamminlerimlzin koynu.11 olduiu kıymetin % "IO ıı:ıı ieca· hakkı sahiplerinin bu haklarını ve h• ı ·siyle faiz w manrife 4lalr lddlala-
riz etmemek 0zere ihale Mdeliain Y81'fsma kadar borÇ vermek auretile ko- rım ilAıı tarihinden itibaren yirmi giln .çinde evrakı nrilsbltelerile beraber 
JQ-hk glstermeldecUr. (8901) Dareınize bildirmeleri llzımdır. Bu s• r Ue baklaruu blldirmemlll olanlarla 

KUŞ T0Y0ND E N 
VA8TIK, YORGAN, V ATAK bllanmak laem ~ .... ve hem de = BiR KUSTOYO YASTIK 2 LIRADIR 
Yaııtık, yorıan1an da pek ucuzdur. ~dres: btanbul ÇümaJtcılar 

~c:ılar sobk, O...., 'BaUcılb• KQf T0yQ l'abrikası. 'l'elefon: Dem 

haklan tapu slcJllerile sabit olmıyan ar saTiıe bedelinln paylafmasındım ha
riç bbrJ8r Daha fazla malılmat almak ~erin M0/2415 Doqa numara
.ue s...mıumz 1luJmk ı.a-1 Serviıs"ı ? müracaat etmıelert lBzamu SAiı 
olunUr. 

DiKKA T 

BmııalJet Smıcblı: SadJlttmı Bl l !lD 1871'1 mmkaJG ipotek liBtetmet 
~ ~ ko.f lUf ~ ~,. fO ~ teca
V'tiz etmemek -- tbaJe bedelhıta ,.. - lı:adar ~ veı:mııt1D-IUNOe lr.o-
ıa;,Wc ~. (Jlal) 

Makinist aramyor 
Malatya Kösele Fabrfkarnu.cla 

Dbıe1 llotöriinü idare edecek bir 
ınaklni•tıe iMQ'aç vanhr. 

Anlawa CetWeel No: 80. Ce-

lablltıt. A. C.,...ıeddln lanıtOltu 
Nqrlyat M OdDril: M. lliml Kara1el 
...... yw. (H. Bekir Q.._,,._ ve 
~ .,........,.. .. rqo11 ......... ~ 
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