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A~~ ri ·a dünyaya Birınanya pek 

bakım olmak hırsına 
kapılmasa idi ... 

Hakikat fudur ki; bütün 
bu idJiaların hiç biri samimi 
değildir. 8unlpr, c11hillHin 
ve muhakemesiz/erin göz
lerine kül ::erpme ktcn başka 
bir manası olmıyan nıanev~ 
ralarJır. 

yakında büyük -. 
bir meydan 

, muharebesine 
Yazan: Hüseyin Cahi~ YALÇIN Sahne Ol8C8k 
ft:5) 1R Jap.on gazete~i böyle 
~ söylüyor. Amerika, dj. 

yor, dıinyaya hiı.kim ol· 
:ınak hırsına kapılmasaydı bu 
lı~ çıkmazdı. Fakat, bir de 
?unyaya hıL'tim olmak hırsiylt: 
>tham edilen Aımerikrının hail
ııe bakııuz! Amerika harbi o 
kadar düşünmüyordu ki Japon
lar birdenbire bir baskın yap 
tıklan zaman, Uzak Sarkın en 
JllÜhiın üsleriiıdeki Amımkan I 

--------------~----
Hudut boy 1arına 

mühim Çin 
kuvvetleri 
yığılıyor 

kuvvetlerini tamamen gaflet 
Vo hiı,ya i~inde buldulaı·. On- Fı· ı ı· pı· n lerde 
lıu- haıbın patl~k vcı-ebılm ı· 
nı bir türlü zihinlerine sığdıra· 
:ınıyorlardı. 

-o---

General JJJac lı Bu, bir şey değil. Ciınkü 
arp isteyen, harbi luwrl yan 

bır milletin bir an için oos bu· Aıth11r huvvetleii 
lt1nm-a.'il, gafil avlanması mum· 
'kunaür. Fakat dünyayı istila j 
~ın.ı düşmiiş bir mooıleket 
ıçın ilk yapılacak iş bu harbe 

rok şicldelli bir 
taaı·ruza geçti 

b l A..A. l(•lgr..ıtJ;,rındcn hazırlanmai.tan ibardur. iki ı 
uçuk senedenberi d,,vam t>dc·n 

haı P eğer ~imdiye kadar bir hüı,.n edilrn tir., 
§ey isbat etmi~,;e 0 .da gerelr Canberro'dan bildi•ilcliğine 
Bırleşik Anıerikıt devlellennin, göre harn nazıılığının tebliğin. 
gerek Avnıpadakı müttefi~lP· I de K<*pang yakınında Japon 
rinin ~:ı.nki düny da lıiı: bir za- p.ıtaşiitçiif Prinin indikleri, Dılil 
nıan bir harp vukua gelmiYt'· , limanında t~şıtlann alev i~cri· 

k · e'· de olcluğ'u ~azılıyor. Dün tay 
ce nıış gibi h'<l.aı iki.iz bulun·/ Y•nc ıle Ranıı:,•m'dan ('ong Kin-
duklarulır. iki bı11 uk &ne! n- · · 
beri lnglltere !!'CCtli gündiıLliı ..,e gPlen bir A\lı~irnlyah g:ı.?..e· 
b~r. gay.,,.tle çalı· ıyor. Fak; t t ( i hüyilk nı~y,lr.n mulıarrlıe
J,ala ndıktan oldükleı •Ilı iddia "' kin Cin km H-llffinın 'ÜTa.tle 
ed<n. bır dılinı ekmek pe~ında, Birıııaııyıt)"! yullaııınakta olduk 
koııtukc ınnı teının ~<len menı., J.,ı mı si!yl~mi.,tir. S 'rona bir 
lek'.•tlerin harp i~ih,al:it.r..• .hpc l<c) na;'tıntlan n•ri!Pn ma
y~tlŞ?ll~ğe muv1ffqk uılıılııaı..h. lum..ı.tn göre f'tntı;J nehri üı.e
Bırk§ik Amenka avlar,hı,b.,. ı inde tesis edilen •••ı.iliz h:ı.ttı 
ri d Qkı ı mc1'1iel« 1,., yaıılnw.tıı'. İngiliz!<:'>" P.r.ııgnnu 
yardın:ı. için i--lnay'ım "ıcı·lı<c1 ııı -.ratta!riyetlc nııi· ~ edı:bı
t:IJ'w:.k <;:3tel<'Tini arıyor. Fakat leı klrri kanaatind~dıd ·. Ba· 
bugunc kadar oıılaıın ıhliy.. tının \'erdigi nıalfım~tl göre 
cı,u tcıınn ı·del.'ek rnaJzc·rncyi Dir .. 1nnn~tının dl•ğu .... ırnalind~ 

E NU Bl=:ÇIN::OENIZI 

NATOENA 

=E-S-

o 
JAVA 

S<>m<ilra., C:i\·.ı. B .. mt...ı "' O>ı.oıı.,,, w.lal:ı,rını gö,,terir harita. <Tararu.a. o1aa i)'<ll'IP.ri Japonlar j,,ı:-aJ <>m~lcrdil".) 

rA.nka1'a Ağırceza Mahkemesinde 

--
Refet· Ulg • duruşrrıasına 

dü-n de 
Konya, Adana 

meb'.usu 
ve Bursadan geleıı istinabe 
mes'ul tutacak bir 

edildi 
evrakı okundu. bunlarda 
taraf görüİmedi 

Ankara Müddelum ınisi amme şahidi olarak dinlensc~k 
~~~~~~~~-' 

1 

VAŞiNGTOND 
iLK ALARM! 

Amerika üzerinde 
ucan yabancı 

1 

tayyareler 
--·~ 

Bu tayyal'elerin 
b" viyetleri henü~ 

tesbit 
edilemedi 

1 
N_EVYORK'TA 

Ta .. ,·aı·'· inH• alı . . . 
luakl.nntl. b:a1.1 

t"'<'nt• i • j nı ara 
. malônu l Tt.'ı·'Hdiğl 

•na .. ıldı 
A u ıl.ıı !rl..an 

t ı.ıt: t ı Jş ır 1 
}{.:ı)ıft>nlJ'lE s;.ı]ıJ t•ı Ü.Zt."linld& 

<·\'' eJkı g~~le u,·an hır ı islın g·O
·- rüln1ii .tin. I ıkl::ır !'" ndürühni!:j 

tür l\ar~ı koyn1& t<ıpl11! rı iaa-
ı ııyı k <-<:mı.<e •k 30 ı·ro.i< ktö· 

ıiin ı•,,ıkl.ın 01 t .. ~nuar .. rniitead-
1,1i1 tr.y~ar«l,·r g~{ "nistir. ~aat 
3.~f t ,: nynı t ••• ,ırt 't•r 11etrol 
.. ın 1Rı uztnnJc c:ı'ri:rıT"'Üşlf-r
l~iı T. V\'•·!t.1 ı İh •ıvt:th.ri 
t< bıt d·t-mtrnı·t11. 

A , ı · <- ı •• .ı~ y<ı· 
ı ı ı\'! _. ... b. ılk Jıa,·1 

ı.ı·. ıın1r bır " r' <. l' tültidü.r. 
~. ıı l-:lıh nf r·?ı~ uırafında,ı 

S(-n~ s;. ;ı; 1 

Anı 'drl' ı .. ıa ! 
---··---

Atlant "k'te 7 
gemi batırıldı 

·--(tı- --

fnbl'ikalarınd:ı.n ~ıkaruı<.<k ça- Şan eyaletin<le Çin kıt.,, : 1 tah- • --, JJ/uhakeme bazı ııoktaların talıkik ve 1 
rl'sini b:ılaır. ınıRtU". A".l A·I ~id ,,dilmi,t.ir. Dün :"i)ı:ındaki ş AfRJKADA 1 llllllllı 
Inenkan or:fo unun ılı\!\ >~la-1 Ja[•ın Üsle,.ine AmPl'!kl>n tayya • tesbiti için -~!--.~~f!-~la bırahıltll ı • .· .... _ : ·' ~·.,:.~ . ...... -":~~- Lo .. dra· uure 
n t g 'l rdc:ri tarıı.fınrlan miieR~İr hÜ· ·------· vvv v k il nı emin j~,n de l'J! ' lfh 1 e 1 r 
sent.lerinden bahsolumıyı'r. Dün tıımlnr ya]lılnıı~tır. • , , , , Ankar : 26 (Yeni Sabahı - ' iı' l,'iJmhurı:yd Mııddeıumurııilı- ı 
Yaya bakını" knsı'lıne'~ •n"""la-1. (Sonu ••Yfa 3 suhn 6 da) 1 o 1 1 B '--h t 10 da . . 1 . • ,_. -ı b , ' ,. ~ 1 l iZ 1 erı ll ~a.... ~a - agu·ceza gın<> verı OIJ'İ zaman .. uyut ır 

~·\.-- -
Bir Almaı. -ruva
zörii tos "':: endi ' en olan bir memlekc-tin aru · j Ra!l'alann JıÜJ rııH e<l€ı. Üçler '. ınahkem<,;i Urfa Mebusu Rf'tN ...,ınımiyetlc ıtoı<yb.d;ı. mev• ut 1 H t • 

dt•ceği mmıwra bu murlur• misıüa is" bıırıa t~man.en zıd k il t k l'lgenle Yeğeni Zeki Ülgen hak- !ahlmıyaıı bilet listt>leri altın· eye 1 
Japon propıtganclatiı 00 gibı bir hakikati ilan eden kı·rk~ O an e rar kır.da.ki davaya. cle!vam etruig- d' k' yazı ve i•aretJerll" hendesi' Iwı Iın. :C1< lA.f 1 _ Neş.: 

kaba ve çürük Jfıföırla diınta• bİı' ve"ikaflır. Bu wsık.ı dün· • tir. Kımya, Adana ve Bursadaıı ~d.ilk·rin kendiHi ta.rafından y;ı- 1 ıc·dil,n hı. ,.~; 1.1 tebliğde, 
Yı aldatamaz. Dünyaya h-.him vacla yalnız onu v\'< t•d< geti- f I ' t g<Jen istinabe evrakı okunmuş mlrlığını iHrn.f t·ttirini, halbııkı top an 1 Aln .n •ltııızaltıl. •ıın orta, 
ktıııılmek istiyenkr seıu•ler.Jeıı- rer, dt'victie•· ;~in haH.t hakkı a a 1 y e P, ve bunlarda, Refet Ülgcni mtC· <!imJi bu iliı\Üil'dan rücu dtı-

1 

Atl,,;ıtiktı• ı,,J>Yt kim 52 bin 
beıi bu harp i~in huz<rlrnm., tammal<tadır ul tut.sıcak bir taraf görülo;, .. I ,_;ini ve biı,a1>naleylı ortak y· ıı- Ankara, 211 (A.A.) _ ll'm tor.i;f,toluk ı .:~ın uatırdık·, 
"'·. hawlandıkları fiiliy .. t ile Japonya Uzak ~akı '"'"k ve o e c t 'ı nıistir. larında bl lnnan Aııkar;ı Cüm- v k . YI b . t inn ~öylem.rcl •kniliyor ki: 
Hatııt olınuş mernl~ketlı·rdir. idarr l'tmt>k el ,v:ı.s.rıı <''" alı· 1 Bundan wnra Zeki Ülgene nıt huriyet MU.lıleiuruuıııisi Cemil 1 P ·iJlerı ~ P)Hı ııgıın ~·rn 4, ::-<·m·ı <l,"'".ı , , ılar ha-, 
hı. ı ·k d"' d ·1 · uh k Alt · h'd· 1 k d' 15.30 da BaH\.,kalette Ba.,vekil ·· ''" ~ . san nıda selim akıiıi,ın, ob- ynr, 5011ra da Anıtı~ a), ';in· ı av~ya g~ı nıış, geçen m a e- byın amınt ~a ı ı o ara ın 1 D R f'k S d . . J' , ><ar. ıığrnmı~ttT k lıattıkla- ! 
Jı•lıtif nmha,kE>.meden ulıtk bir ya .<ı hakim kt'ıiimek hırsıyla -<>--- mede Zeki Ülgenin zimmetine knmeRinin l•...rar altına alınma· oktor .e 1 •ay ;un ın reı~ •· ıı tuhmııı •~Jil,.lıiıır. 
>:<-rre kaldık<:a Yeril.~cl< hü-ı itlrnı.ı ı·trııek ıstiyur! Almanya Bi'l' fngiliz denizaJ,. para geçirmediği hakkındaki ıc!- ~ını ıEtemı~tiı·. R..ıet Ülguıi•ı ği altında mıılad tvı·Inııtı,ırı Lnı.m~ •. ;;.ı; fA.A.J _ ln-
lıum ancak bu ol,"bı'lir. ılc İtalya An-ıın.1 ve. Afrika diası iiZ<'rine Maarif cemiyeline avııhatı ı.cnıt itiraz umi~tit-. 1 ynpmıştır, " .-.,_ ... -. ..... lllllı ... !lılll'-'lt1"1! {Sonu lil\ v fa 3 6Ütu n 5 de) Kuw~tıcııdıgi giindnıhui U- kıtabn üzerinde hakım ola- tısı Mihver kafilt:· ya1J!an h·zkrreye gelen cevap o· Mr.,nunlrıt", bu i:'tinabe ev~a- ·-- . - --
2ılk l'ogutlaki milletler i~ın in-· t .klarını ilim eıliyurlur, sonra kıınmus ve bu cevapta, Zeki Ül- kı baklnnda hic bir :ıöyliyecek· ---- -------

sine hücum etti 
'ile hakim sıla:.ile d\'aı mo.-n;c- y .. tini dinde buluııdurnır..ktan yanlış faHılara kaydettiği, yal- B.ıııun ıizerino nıahk<'me An· 
k~tı?rc kan v;ı attıı •l.ı!gıı.l<'ı~ d<J!avı m~s\ıl tt>tııyorlr.ı ! [AA l«l•nflonndon nız aileci ne göndermek üzeı c 1 kara Cüı~Jıuriyt't Mii iJ<:'iumu· 
ı:otur n Japr.n~-a ııiç bil' tt-f.cıı- Hakikat >ud.ır ki biıt~n bµ hüli>a «d,ım;. Ur.J kas,ıdan çektiği 600 liraya rım- rııİ•i Ceıdl Al tayın iimmu ~Jlıi· 
de maruz dcğildı. Japon mu-1 id liahrnı hi<; ı:.:ri samimi d&- Oı"t.ı. .... rk İngiliz .kuvvtlleri ı kabil kendisinin alacaklı bulW!· ı di olar~k dinleıımesin~. Rcfol 
ihact rftine karsı r'\inerikat!.ı .. ilclır. Bunlar l'~hilh .... rln ve mu- umumi kararg&iıının teb!iğind~ ına.dığı bil<lirilmistir. Bundan Üi!fı .. nin 111~ h~bet:i Llıtfiyi i
ve di,~cr mcmleketle-ıdc alın· ha.keıı,esizleıin gözlerine kül deniliyor ki: "Sava.~ müfrezele- ba>ka mahkeme reisliğine Urfa· şimi,·ıı <:Jk!ll'nıru:ıı için cemiyet 

'füdalaainefis \"< zifc"-İ ie. Lıu- olmıyan mıınena!ard~r. E.ve~ aliyete gc<:mi~JerFe de <:.is yüzı:ıı olnınmuştur. Zeki Ülgen bunlaı· dtYıCdıt';hıin t.hkikine. Zeki oı. 1\1ilii Şef, dün Londra büyük elçimiz 
1
•U, olan tedLirleıin man $erpnıekten ba~ka bir manası rill"lz, ilerı kollarımız tekrar fıı-ı d•n gelEn bir ihbar mektubu idare !~:yetine münıc:uıt edip 1 
\a~ ihtiyati birer ha: ek• ı ol· dünya. bütün dünya bır hurrı· den n"ti"'' g&rUkmemiş- \"e dü 0

- ~·~ııfında cevaplar vermi~tiı·. g"'Iİ!l 1.lrfada bir mahl ümiyeli B R f O b k b 1 b d } 
'"<lan meydandadır. yet \e istiklal ıı,ı,asına. muh- maııın ki!ç"k mlifrezelerile te- lddia makamıııı işgal c>d,,ıı o!,ıp olrrndığının- sorulma.•ına • au r ayı a U uyur U ar 
tınll<,yaz ırkın tecavüzlcrı al-, taçtıı. Bir rok kü~ük devlet u- sa.dilli olaralr temaslar yapıl- !Z12mnl Bora, Refet Ülgenin he-' k:ııaı wımişt.ir. 1.Iulıahme 11 kabulde Başvekille Hariciye 

da asırlık uykusundan uya- zun zamanlarda.n'hcn bugünü mıştır" nüz masuniyet te>;riiye~i rcf e- Mart (aışamlıa gunii "ıat oıı 
:::hn Japonya de,·lctler azası bekliyor. Fakat üçıizlıi nııütıte- (&o"" .. yra 3 ıutun & ;oı diiıııedeıı evvel, stıiistimale da· bire bırakı!mışı:::__ __ --1 VeKİlİ de hazır bulundular 
, 1~ascbetıerdo yalnız emper- fiklPrin büyük demokrasilere ---""""""...,,,.. __ _ 
v!r~·m cereyanına. "henunıyct açtıkları harp bu ideal ve alı- ,. ____ A_ ........... ld'11 ... fllllıll'-"._,..._.., ...... ,_ ......... , A v A M 
W.I 1 ve eınperyahzmin acı..~ını !ak harbi deöildir. Onlara ık.ar· 
•tuv~ ~~duı(ıı halde kcn<li.~i en sı bir ha.~et ~e rkeka~t _hariıi • Y E N f T E f R İ K A M 1 Z 
1 'h •r empcrya!iz.ın hırsiy- dir. Büyük demo ıııı; N'lll zen. 

arbe h ı21rl d J in kavnaldanna el koym. :ık 
Uzak Dogı;Ja b~~ tıaan~~:\~ ;e biz' küçük devletl_ere lıa.kım b1;'uen.yet amili olmağı bir an ke<ıilnıck hırsıdır. Egcr Jap~n

ı c dih-ünmcdi. Modern tcrak- ya, Almanya ve İtalya bu d°;D· 
kıy 1 takip kin sarfettiiti "ay. yada yalnız yaşamak ha.lııkı 1!'" 
ı e' 1° 1 · " " ·u tlenn 'r Y nız maddi ıltuvvet teseleı ili Ye küçiik mı c 
~.:lı i olın~k. bu sayede Uzak de yaşama haklarını samimi 
.,.ırk;ı. haklın kesilmek gaye"i. surette kabul etselerdi m~e
n~ dog1,u ~evrilmişti. Japonyıt- yi bütün bütfuı bıı.şk\'l. ııeJri!de 
1 uıı .ıon devirdeki biltün tari· vazet rlcrdi ve bütün dünya: 
hı, < tı fıııuaki milletlerin hak- da 0 kadar büyük bir manevı 
!ar.na kar,ı kı tip olunmuş sııi· kuvvete sahip olurlardı ki mil· 
k tlerin bfr silsik.mden baş- !etler arası münasebetlerin te
k~ bir ·y ..ı ğı!dir. meli tamamen değişirdi, silliiı -

Japonyamn Avrupadalti or- lanma derdi hemen hcme.i!; or-
, 'rı ıa gc.i'!ce, aynı iddiayı ta.dan kalkardı ve harp ugrım.. 

' · >r ' ndan da i!ııtiyoruz. da feda. ettikleri bu servetler 
O <c h y;ı.t ınrnbaı 7.avaılı beşeriyetin yaralarını 
k ıç n milcadcle et- sarmağa. tahsis olunurdu. Bu 

d•v ındadırlar. Fı•kat yıa- yülısek ahlii.ki düştlncelcr nere
h kkın' mu 1 · f .a ed ·n de, Urüzlü bı""'"'1" ntırWc ! 

hu - t ba ka ı .,, la. yin CJalıid YA.LQIN 

r 

~-
Japonyada, Japon denizlerinde bir 
aşk -ve kabr. nıanllk maceı•ası 

• Meşhıır Fraıısı:: edibi Olaude Farrenriıı scıı derece büyük bir edebi 
kıymeti 'Ve bugün için hıı.su.si bir (!)Olca uyandıracak o1.aıı eaeri 

arkadaşımız llho.mi &ı/a taraftıı:.ilııı Türkçeye çwıilnıi§tir. 

• 
Pazar günü neşre b şlıyoruz 

Kamarasında 
Büyük Elçi bu akşam Ankaradan aynlıyor 

1 Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor_! 

Harp durumu 
Müzakereleri dün ı 

* Il.eiı !ciimhur l met İnönü bugün saut 16 da yeai 
Londra Hüyük Elçbi B. Rııııf Orb:ıyı kabul bnyuı'muşİardır. 

. Bu ~~b~l~e Baş~t:ki! doktor Reı ik Saydam, Hariciye Ve-
sona erdi . 1 Jc.u B. Şu~ru :-iaraçoglu, Hsridye Umumi Katibi B. Numan Mır 

nemeııcıcıglu da hazır bulunmuşlardır. Reisicilinhuruınuz İs-
Evvelki gün Çorçilin bır nııi· rıı<'t !nünü, B ~ı·ekil j!,, Hariciye Vekilini B. Numan Mene-

kiyle acılan harp dw'Ulllu mü- ınencioğluna ve R:ıuf Orbayı yemeğe clıkoymuşlard:r. 
zaı. ~,)eri dılıı gece sona. ermı,;- ı B. ltauf Orbay yarrn altşaın ::3,55 de Ankarachn ha.re
tiP. İ~fe radyosunun tahınin· ket Hlecek Tc.ros ek p esiyle Adanaya ,ı,.idc ktir BüyUk El-
lnine gıını y"!'ında ~vaııı Ka- ri, An karadaki tem ı ı ..ı b"•t "rmi~tir. 
Jllarasınıla. y~dcn muza~erekı ül,..e lıazırlı haı•ı bitti 
r>lacak ve somiir"ie polıtkaoı, ~ • . .. , . . 
Alına.nyanm bombı:.rıl;manı da. • * Sd:'lıi~etli nıakamlnni n og

1 
rndıgırru.::c göre, 1942 

Rusyaya yardım ve ~rka sa· ınall sene.sı butçe hı ı lıkl rı t n ;.nmı~ ve devi t daire-
nayiine taallük eden ı::ıı eleler !er;: t' 't bilt~C>l<•r Mal e Ve' ii etinrlrn Başv kiiletc s vkedil-
görlişülecektir. - <Radyo Ga- ıni•ti:r. 
zetesi). 1 Halım- vu ' • n 

Londra, 26 (A.A.) - Bahri· yet:nde "İİrÜ: ülnıPğe b 
He-

(Sonu aayfa 4 • tun 4 de) 



-,_Sanat har ketleril= 

Cemal Reşidin 
kcnserini dinlerken 

J Yazan : Semih MOmtaz S. J 
Saj:; la be§mci ıaıradaki kol

tnklm da ı ikisine gelen kan 1m
cadan; -O yan, asa.hl bir tavır ve 
yilksr ·. b r sada ile kocasını a
zarlaru. 'Yerlerin değ.i§tirilme-
8llli istedi. Biçare adam 'tiyat
ronun içinde idetamekik doku
du, s kılıyordu. Tiyatroda bi
let alınırken yerlere d.ilCkat o
lwıur. Sonra mesele ıgikaraak 
muv.:ıf ık değildir. 

* Bir genç de spor gömleğiyle 
tiyatroya gelmiştir. 1.kide birde 
ceketini nçıyor, fanila gömleğini 
adeta göstermek istiyen bir 
tavır takınıyordu. 'Bir genç için 
bahusus kıyafetinden hal ve 
vaktinin düzgün olduğu anla.§1 
lan bir ge.nç için .spor Joyafeti
le konsere gelmek dikkatsizlik 
eseridir. 

* Birbirine hayli uzak iki 'loca 
:.:rasında bir çok ijaretler, söz
leşmeler geçiyordu ve bir tlirlil 
kesilemedi. Böyle yerlerde ka-j 
labalığa örnek verilecek yer.de 
kalabalığın hoşuna gitmiyecek 
liübalilikler doğru değildir. 

* Sahnede yJWıız piyano ve bü-
yük bir boşluk vardı. Halbuki 
bir iki ma'halline, .mesela palmi
yeler ~abilirdi dt.J-varlara 
yeler konulabilirdi. Duvarlara 
bojluk yakışm;.mışt.1. j 

üst kattaki localardan bir iki-' 
si localarına mantolanm asmış
lar ve sarkıtmıila.rdı. Bu da gü
lünç bir liübaliliktir ve caiz de

betle beni ideta ürkütmüştü . 
Lakin bu haşyet çok devam et
medi. Halk birdenbire tiyatroya 
hücum etti. Her yer doldu. Bu
na najımeıı bir çoklan ay:ıkta 
ols.un konseri dinlemek istedi
ler, :ısrar ediyorlardı. 

* Cemal Reiit piyanoaunUB. ya
nına geldiği zaman ortalık Uk
lım tıklım dolu idi. O kadar ki 
kendisini görür görmez balkın 
çırptığı eller tufan kıyametleri 
kopardı. Cemali can ve yürek
ten alkışladılar. 

Program; Baek, Beethoven, 
Liszt'in eserleriyle Cemal Re
şidin bir (Sonat) ma inlıiear 
etmi§ti. 

Cemal, bunlan 8U'88İyle, u
suliyle, mUelliflerin hususiyet 
ve hasletlerine tamamiyle nü
fuz etmiş olduğunu göSteren 
bir sar.abat ve -saffetle; kendine 
bas oÇ bir feraset ve dirayet
ııe :piyanosunda çaldı, kulakları 
o~an aa.danın akislerini kalb 
lere kadar getirdi. 

En sonunda çaldığı kendi ese
ri, halk türküsü üslUbundıa. 
devam ede11 bir temadan iba
retti. F'akat sühuletle ve lezzet
le birbirine karışan bir sürü de
ğiıilcliklerlo h.emısheukti. Zan-
nedıyorum ki garp musikisini 
ka:bti ettikleri zamandan sonra 
vaktiyle Ruayada ve Polonyada 
olduğu gibi bi.ıe de yeni ve 
hayırlı bir çıt:'lr açacaktır. Ce
mal Re idi tebrik, Ifonscrva -
tuvar mUdiirUne teşekkür et-ğildir. '* .,...,..m~e~li~)~iz~·,,..,,,,..,,"""'"""'"""'""""""""""""' 

'l\ıwı.Jetler alellımum birbirin-ı • • 
den uzakta idi. Yani her türlü- Zıraat sef erberlıği 
aü vardı. Elbiselerle şapkalann t l b I 
ve potinlcrin imtizaçsır.lıkları ve a e e er 
gibi!.. Biraz güzelleri de vardı.

1 
Bir mUdet evvel, Maarif Ve-

Koyu giyinmiş olanların elbise- kaleti hiitün okclııllarda talebe· 
lerı gibi. l•'ak:ıt boyanmak key- nin zirai işlerde çalıştırılmaya 
fiyeti istisnasız olarak ifratta l bac:Janmasnu, okul idarelerine 
tarar ıkılnu ;t:ı. Aııcak kadınla- tebliğ etmişti. 
nn i~ine .karışmanın tehlikesini · 'fatb.kata bir nn evvel başlan 
bilenlerden olduğul'Jluz.<lan bu· ması için alakadar makamlar 
mesei.eyi daha fazla uzatawya-1 bUyük bir gyret sarf etmektctlir 
cağız. ler. * Bugün nli muavini Ahm"t 

Saat dokuza çeyrek kalmıt - Kmğın reisliği altında bir top
b. Hen ız tiyatr'l b< 5tu. Ve bu, hıntı yapılacak ve bazı kara ... lar 
benim hoşuma gitmemişti. Ce- alınacaktır. Ayni mevzu füeriıı
ma.l Reşit gihi vücudiyle ifti- de ıkinci bir toplantı da Pazar
har olunacak bir gencin vere· ~ .... s: günü Lise direktörleri ve 
l.!e~i konserde (boşluk) bir hay- ba~ öğretmenterln i.ştirakile ya
li boşluklara delalet edec~ği ci- pılacaktır. 
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Belediye bütçesinin vaziyeti 
Güzelim hamsinin cam 

da var, özOde var. 

T rabzonlulann, Karadenm 
illerin, l8zlarm ta.pınırca

sına sevdikleri hamsi ~ 
ben de tutkunum. Elverir ki tmıl 
taze olsun. Hiç şüphe yok ki w 
mübarek balıkcıklann eo tazeıl&.ı 
rini en iyilerini Karadeııllııin y_. 
u§a)cları yerler. 

Belediye 
için 3 

vazifelerinin normal 
milyon liraya lüzum 

şekilde ifası 
görülüyor 

Fener 
yangını mu
haxemesi 

İstaDbul Belediyesi yeni sene 
bütçesini hazırlam9ta başı.. 
mıştır. Haıp vaziyetinin doğur
duğu hayat pahalılığı, ,bazı be
lediye mileseelleleriıı ve bu .. 
rada bilhaııea hastane, itfaiye 
ve temizlilr müdürlilğil bütçe. 
lerinin geniş mikyasta arttını
masını zaruri kılmaktadır. 

Belediye mll'hasebe müdiirlU
ğü tarafuıda.n yapılan hesap
lara. nazaran Belediye vazifel~ 
rini normal şekilde idame ettir
mek için, üç milyon liralık 
fazla bir varlda:tıa. ihtiyaç var-
dır. 

Umumi Meclis ta.rafından 

Belediye vergi ve resiırııledne 
yapılan yeni zamlar bu. ihtiya.-

Yeni •ene Beledlge bütçesi hazır
lanırken tasarrufa azami derecede 

Bunlardan arta kabzı, k~ 
hamsilerin bodurlan, dökiintii
leri de Karadeniz boğ.azına. g&-
lirler ve İstaııbullulara kısmeıd 

riayet olunacak Suçlu zannolunan 
Ye nimet olurlar. Her bahkt& 
olduğu gibi hamsinin de tazesini 
anlamak çok önemlidir. 

c:nı ancak bir milyon lirahk 
bir kısmını ık:ar§ılamaktadır. 

Geriye kalan 2 milyon lira -
hk açığın Belediye bütçesinde 
yapılacak çok es:ı.slı tasarruf
larh tenıiııi düşünülmektedir. 
Yeni sene bütçesinde bilhassa 
§ehir d:ıhilindeki yol inşa.a.b 

geniş mikyasta tahdit oluna
caktır. Mallım okluğu üzere 
Belediye, ml1VCUt yollarm ta
mir ve ıslahı için normal ola -
rak her sene aynlan baiısisa.t-

tan~ tıeh1r dahilinde yeni üç rahipte Fakat erbabı bilir onun ta.aeıi
ğini ! Taze hamsinin sırtı par
lak ve yeşil olur. Daha sonra 
koyu anav~yc çalar . .Dayat ham
si adeta tkaranr. Siyahlaşır. Ye
mesiııe doyum olmıyan bu ın.ini 
mini balıklarm berektli kaynak
ları Karadenizdir. 

yoBa.r için cıe yarım milyon li- muhaken- e edildi 
radan fazla tahsisat ayırmak -
taydı. 1 
Diğer tarafta.o., Belediye 

lıılecidiyeköyünde ine& oluna-ı 
oak büyük şehir hasta.nesi i
çin Belediye bütçesinden her j 
sene 500 bin liralık tahsisat 
ayırmaktaydı. Bugünkü §artlar 
içlı de Jıastanenin inşası da im
kinsız görüldüğünden bu tah -
ais&.tın ıa.yrılnıasın.h.n da sarfı 
nazar edilm.iştir. 

Geçen senenin eylül ayının 

21 inci günü, sabah saat beşte 
Fenerde Patrikhaneden bir 
yangın ç.ıkmı§ ve etrafa sira
yet ederek bir kıaç mahallenin 
yanmasına ve bir müezzının 

yanarak ölm'CSine sebep olmuı
tu. 

Kl§Ul ş· ddeUi soğukların, fır
tın <ıların, akıntıların tesiriyle İs- • 
tanbul boğazına. misafir .olarak 
gelen bu küçült balıklar, Mar
maradaıı, Çanakkale boğazından 

Dün birinci ağır ceza malı - geçrek Akdeni7.e kadar gider-
kemesinde davaya başlanamk ler. 
suçlular isticva edilmiştir. Bu yollarda bulunan bütün ~ı-

Musikişinasların 
toplantısı 

Esasen hastane inşası iç.in 
son ikı sene zarfında Belediye 
bütçesinden bloke edilen l mil
yon lira bu sene ıuuhtelif Bele
diye ihtiyaçları için milııakale
lerle çekilmiş ve RrfokınmU§ -
tur. 

Suçlular, Patrikhanenin ru- yılaruı ahalisi bu balıklardan is
hani meclisi 8.zasındau Melet- tifade ederler. İnce ağlarla, 

hatta bazı defa (kepçe) lerle 
)'QS Lukakis, Leondiyos ve Ye- tutulurlar. En fazla Trabzon ve 
m.tyos adında üç rahiptir. Samsunda milyonl&n:a haaı.~i 

Bu üç şahıs, Patrikhanenin elde ederler. . 
idare heyetini te§'kil etmekte- Una bulayarak yapılan ta.va
dir. Rchlleri de MeJetyos Lu- sı ve izkarası çok lezzetli olur .. 
kakistir. lc_lerinde türk"e bilen Çorbası, ve pilAvı da ~k nefis-

Umumi heyet içtimaında mü
him bazı karar-.ar verildi 

rafından ön.lıenmesiııi ve bunun 
essslı bir şekle konulmasını is
temişlerdir. Badema bu gibi 
mukaveleler yapılmadan önce 
cemiyete haber verile<:ek, böy
lece mukaveleler cemiyet tara
fından yapılacaktır. 

Bilfilııra yeni sene idare he
yeti seçimi yapılmıştır. 

Evvelce de yazdığımıs gibi, 
Belediyenin yeni sene bütçesi, 
Umumi Mecllı;in nisan de\•resi 
tDplantılarında mümere olu
nacaktır. 

Kömür 
fiyatları arttı 

~ tir. Hele hamsiıUn sllllamuraaı 
Meletyos, hadiseyi şöyle anlat- kadar güzel olur ki! 
m.ıştır: Büyük bU· küp dolusu hamsı 
"- Biz Patrikhanenin elek- salamurasına malik olan cimı·ı 

trik tamiratını Nikolo isimli ibir lu, kendisini (Karun) gibi 
zengin sayar. Bu mübatek ham

bir ustaya 238 liraya verdik. sinin kılçığı yok gibidir. Orta-
'IWniratını y.ı.pb ve tesisatı 15 sında bulunan (omurgası) ko
sene müddetle de gar.aııti etti. layca kaldırıldı mı, nefis bir 
Vak·a sabahı yangını işittim. lokma gibi yutulur. 
Ve d<."rhal Fenere gittim, Pat- Kışta otin pahalı oldu,ğu bir 

zamanda pek bereketli olarak 
riktıane tamamen yanmıştı. tutulan lıa.msHere (fıkarcl doyu-
y angın civard~ki evlere de si- r:ın -balık!} deı ier. 

Mur.akabe komis- rayet etmiş ve lıatt1i. Fatih İs- Hamside (fosfor) çoktur. Si-
ikenderpaşa camii de tamamen nirlere, dimağa, beyne kuvvet 

yonu kömür nar- yanmıştı. Bu esnada r.amiin ''eı·h'. <Hamsi ne? eti ne?) deme 

h 9 k müezzini 70 yaşındrıld Mehme- yiniz. l~keklık kuv\·ctinı bile 
On)• versı•te tale• iDi urUf8 harekete getirir. 

k din de yanarak öldügıinü işit - Trabzonlulara. Samsunlulara 

b • d t •• t •• ÇI ardı tim. Bizim bu i.c;te kabahatimiz dikkat ec.!iniz, güzel, 8r.ğlanı, esi e U UD Ko··mt"ır tu"car .. lan fı'yat mUra- k d . .,..... .. ü l 1 ı~ .. ı -ı l yo tur,, emı~~ır. ;-url') ~. par at AAZıarı, og an arı 
İçmiyecek üabe komisyonuna mUracaat Bundan sonra isticvap cdil<m ne kadar bercketlidirler. 

Şehri . . ht l'f '- "- ederek son günlerde ocaklarda su"''u Yanatyos ile Leondiv.ns. (100) gram hıımzide (120) 
mwn mu e ı oa.uu..- imal etikleri kömürün kendile- ._. "~ kr.lori bulunduğu cHıotle kıf? 

nnı:la olduğu gibi İstanbul Üni- rine pahalıya mal olduğunu ile- türkçe bilmediklerinden tercii- için ne güzel ve kibar bir yjye
ven:itesiııde de sigara içmenin ri sürerek komisyondan kömü- man Argiri vasıtasilc ifade ve- ccktir. 
aleyhinde bir cereyan baş gW-1 re bir miktar zam yapılmasını 1 rerek bu i§re kabahatleıi ol~ Lokm•• Ifrlci• 
termı> ikştir. a·· b' ,, .. ~.... • istcmi~lerdir. dıklarını söylemif lerdir. . 

:\C tor un ır ar..........,..,ımıza fiyat nıilra!cabe komisyonu O 
vak b d bul bi "i't l Y9nf>'1nın elektrik tesisatın - Fakı·r nı·•Ter~ı·te ı eya.na • .m a u r vn - kömüre bir kuruş zam ya.pılma~ ~--· • ~ 
versiteliler davası haline geldi- sına karar vermiştir. daki bozukluktan çıktığı ve bir t I b • d 
ğini bildirmi§tir. Bu cereyanı Buna göre kömt\rün kilosu •konfaık nctıieesinde meydana a e esıne yar un 
takviye maksadile, Üniversite (9) kuruşa satılacaktır. Yapı- gel<liği verilen raporlarla sabit Bir müddet evvel C. H. P. si-
profcsörlerinden Mazhar Osman lan bu zam dolayısile tehrimi _ tir nin Onive .. siteye deYam eb4ek 
)fartın G sında ve Profesör ze kömür mıntak&larından faz- · te olan fakir talebelere yar<lım-
Hirsch ·2 sinde tütünlln mrarla- 1 .k d k.. .. t·rtiı -· Hidiseniıı daha ziyade ay- da bulunulacaoc;ını bildırmi(:tik. 
n ıl ft,•kında. Ünı'\•crsı'te konf~- a nıı tar a omur ge ı ecegı d 1 . . ~'L.k v 

üA .... ümit edilmektedir. ın anması ıçın ıuuıı eme şa- Bu husustaki hazırlıklar sona 
Ad.arada bir ya• lzmirde bir katil ram• salonunda birer konferans Diğer taraftan bir çok odun hitlerden Niko, Dinlitri, Yorgi, ernıi\ı ve fakir talebelere Şubat 

vereceklerdQ;, tüccarıarı da vesait ücretlerine Achınıandios, Trilos, Eranye- a~ ından itibaren aylıkları verii-
t-ftlama hadisesi vakası y . t• t ı· yapılan zam dolayısile meYCUt los, ve 75 yaşındaki Rum paıt- mcğe başlanınıştır. 

eDJ IC8re JSe• narKların kcndilerı'ni ı"dare et- '"1u" 0 t b. b" ted ik ~~: Adana (Yem ~abah) - Dün riği Benyaminin <linlenmesi i- •' saı ıı· ma ar "-"'\.U-
sahah ~ehrimizde bir cınayet lz,nir (Yeni Sabah) - Ku.;a· d )eri açılıyor m.ediğini, bu maksatla odun fi- çin 'başka güne bırakılmı~1r. lineeye kadar yardım bu şeılül-
i~lannıış bir adıı.m lk;ş yerinden dası kF za..,ınııı F>cl~uk mıhiye- Suad vapurun a yatlarına bir miktar um yapıl- de wıkten yapılacaktır. 

SJadc turistik yoll1tr intaatı a: Haber aldığımıza g6re, Maa- masını istemişlerdir. p • t .. I 
bıç .. kla vurularak ağn suretı.e mck~iniıı bu'urJuğu harabe1er· yangın çıktı ıif Vekaleti, İstanbul, İzmir, Komisyon bu ıneseleyi incele- eynır u:ccar a- Kriminoloj•İ 
'\nI~alanr.ı:\!ttr. de bir cinayet olmuı:.ıtur. Aınclo Ankara, Kon"" ve Kayari gi- - k .. Ad. b• .. E 

l ıı::,.:ıı·..;. ..... xyl• C"'t""'Y"'" etm••ş 7 ,...b li ki 0 da tan Sa- ,,_ ıue .,., ır. rJDlD 1 .. mur~caatı ft_.fı•füSU-:ı.-•.1 ~- !7" " ... ~ ...... "· Kay:serili Mebı.ıet oğlu ~;alih ,,ı a açı arın ya bi ticari faaliyetleri fazla olan -------,------ "" !07. • .. • 1 
ir: Cun sabaha lu.ırtJı yatağında 1.:- dıkzadelerin Suat vapunmda şehirlerimizde, eleman ihtiyacı- br. Ayrıca Ticaret Lisesinin Dün bazı peynir tacirleri fiyat hazırlıkları 

M!l 'i roeı atıcat fabrikasında y ur ~kta olan arkadşı Niğdeli yangın çıkmşıbr. Ateş etfaiye nı karşılamak maksadile birer talebe kadrosunu 1000 kişiden 1
1 

mUrak&bc komisyonuna mUr:i.~ 
i~.ri b·•l•ın:uı ve kendisine Bağrı Osman oğlu Halil Akgeceyi de- tarafından söndürülerek tahki- Ticaret Usesi açacaktır. Bu li- 2000 ne çıkarmayı rlil{?Undüğün ctı.ai ederek önümüzdeki seM 
v~nık llll;nbı v.er·ıe:ı l9 yaşında n1h bir tokmakla başına vura- kata batlanmıştır. ~ler önUmilzdeki ders yılmdau den ayni binada tedris faaliyc- için yapacakları peynirlere ko
.tfaf>a: oY'Ju Hilrnı günün birin- rak öldürmüştür. Vak'adan son- Yangımn kamerada oksijen it.ibftren tedrisata bqhyacak- tini yapmakta olan YUkaek Ik- ııacU. narkı öğrenmek istemiş-
d.:ı ı~il"tlen cıkar!lmışlar ve 'Hil· ra kacan katil yakalanmış, ad- kaynağı yapan Ahmetle, ~t lardır. tisat ve ticaret mektebini baş- lerdiı'. 

tl'niversitede yeni kuruimakbt 
olaıı Krimenoloji enstittisü için 
hummalı bir faaliyet sarfooil
ınektedir. Bu mevzu üzerinde 
!!artın onuncu Salı gü.nil saat 17 
de Rektöriin reisliği altında ü
niversitede Mr toplanb :, apıJa. 
cak \'e yeni ens~itfinUn talimat 
namesi hanrla.nacahr. 

nı: k~1di!tim 1 fabrika iplik u ta Jiyeye verilmiştir. Cinayetin se- tarafından kşızaen çıkanldığı ve Açılacak liselerde okuyacak ka bir binaya nakil imkanları- Komisyon bu hususta bir scy 
tw. h-mc:h..n lzmiı:Ji Mehmet bebi henUz belli değildir. kasıt <>lmadığı anlaşılmıştır. taldıe miktarı 2500 U bulacak· .aı aramaktadır. söylenemiyeceğiııi bildirmiştir. 
".lğlu :-5a.li' tara .... rnda.n c:ıka.rtıl- ıl!!!!!!!!!.:~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!=!!!~!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!:~~ dı; 1 •• rfan şi:. he etmit ve uatabar 
=:ı11a karş.ı lcin besleıneie hafla· 
m'\fı.trr. 

Ni! . ytl bir sa'b:ı.h saat '1 de 
Salih r r~ıdan öteberi alarak e
vir~ b 'derken birdenbire karşl
sınıh Hihniyi bulmuftur. Arala 
nntta kısa bir münakaşa ge<;
ıınıt VP. Hilaıi tatpdığı bıçağı çe
kerek ~:- 1 ihiıı ıi.lz.elinc atılmı~ a 
vafiıvı kOllaraıdan, karnındıın 
sal bö~ründon ve göğsünün sağ 
Ur.ltından ağır surette yarala-
111.Y-ttır. 

~14clu ya ':9 .anarak adliyeye 1 
~liro edilmiştir. !f'ahldkat de
eaır. f..tm idedir. 

iaz:ı : Basma Fabrikas. 

ıa.a ~ Vı miJYon .met.ile ...,_ 
\lflplr.3D~ 

truilli (H.ausI) - Nazilli 
-.ı,1a W.- .rikasınuı 942 sene.si 
ta:liyeti ~cçC!l senelere nisbeten 
g&lk f-ı7Ja obcaJctır. 

i41 vılır (}.-ı 13 630 991 metre 
w.sn a -ve pazcın imal eylemi§ o
lıuı f.tbrikada C>rkck ve kad:ın 
olarttl: ceı!l .. r. 810.660 amele 
321 !'!i·n c:ılışmıştır. 

Fa. r1k .. ~!l1 'c:ıtıh.salUtınuı bu 
yıl ci:dla. :".yade ·erimli bir hale 
tet·.- 1 .. -ıes: ii""eı :ıdc tetkikler 
~ lma'tUıdır. 
• n t tki' 

l)l yıl Hl • 
tl 

- Ey Beni İsrail analan! .Mı 
11r drvarının hUkllmdan ve tan
nSt Ôlan ben, bütün kullarım
dan -zıyade si~i düşünmeğe mec 
b'.lrum. Çünkü f!iz, bin .bir malı 
rumiyet ve meşakkat içinde va
zife:ıizi yap1yor; Dleınlekette nü 
fusuıı ooğalmasına hizmet edi
yorsunuz. Şu bir ay içinde mem 
lekf'le hayli nüfus ve bana da 
ıhR.3·,1 kul kazandırdığınızdan do 
layı bf>Dinize ayrı ayn teşek
kfü ederim. Bilhassa erkek ço
cuk 1.na.~ olanlarıaw daima tak 
dine 1ll1Dl&yı t.ir borç bilirim. 
aiı.a memleketin kadından ziya
de :erkeğe ilıtiya.cı vardır. Koca
la nnız ağır işlerde çalışıyoriar. 
Bmı:: mukabil pek az kazandık
ları -iç~ me ve çocuklanna. iyi 
ba.kamıvorlar. Kocalannıznı o
mwJanndaki maişet yükünü bi
raz 'hafifletmeyi düşiindfun ve 
bu maksadla sizi buraya davet 
ettim. Kız doğuran analara bi,. 
rer Jte~e. oğlan dofhıran anala
ra da ikişer kese nltın vererek 
yaruımda bulunmayı kararlaş
tl rdıll'. Evveli kız analarının 
so ,ra ı:la oğlan analarının pan.
lan dağılacak. Şimdi kız anaları 
birer birer gelsinler, verece~im 
a1 t nları alıp do!!ru §ehre gitsin 
lr-r ('ğfa.n anaları bu geceyi bu
r ,h P.ecirccekler, yarın ikiş'.!r 
ı· " ltınlan alıp evlerine dö-
11erC'k0 rdir. 

Ji1rınnın h.ı!'llnrınst t"P,lPl'..P.k 

fe?ılketlerden haberdar olmayan 
k.wuşacak!arı çil çil altmlann 
ver<Jikleri rıeş'e ile dünyayı, ha
yatı renk renk görmeğe başla
yan Boni hrail bdınlanna söy 
lediği mel'un s?Szlerine nlbayet 
'\-eınıi:ıti. Şimdi onlara hediye
lerini doğıhladrtı. Vakti.le .b-
zırlandığı albn keaeleriııi tah -
tmın <:traf ına yığdırmıştı. Bu 
alımlardan birer keseaiai kıs 
dcğuran kadınlara dağıtacaktı. 
Fakat bu şekilde "9erilea paralar 
kat'~yen bota ptmig olmaya
caktı. Şehir kapılanm tutan 
memurlar, kadınlardan parala. 
n geri alacaklardı. Hattl diğer 
bediveleri bile onlarda bırakmı
yn<·alın·dı. Bu curetle J'lravua 
"'1 para zarara gtrmiyecekti. 

Xız doğuran analara aıtm da 
ğı~ işi o gUn geç vakte ka
dar devam etti. Zavallı kadın
lar aı:ın keselerini bilylilr: bir 
sevjnı.:le alıp 

Gidiyorlar; tam şehre p-.. 

mz)a.ya aızlay& iade etmeğe 
meOOtır kalıyorlardı. .Bu meo
buriyete itaat ve riayet etmek 
istemiyen bir kaç kadıa feci 
Pilde öldürülmüştü. Yerde 
oularuı ölüsünü kanlı cesedini 
gören diğer analar itiralS et
mek cesaret.ini gösteremiyor
lardı. Bu haydutluğu gerS 
bağırarak, gerek jpnt edel..t 
at'ka.d.an gelenlere bildirmek 
liddetle yasaktı. 

Kız doğuran a.nalann hepııl 
llaklarım ahp gtbni!J)enli. He· 
tıüz başlaınıyan müthiş facia 
yarinde yalnız oğlan doğuran 

aııalaı' kalmı~tı. Firavun. Da

ların eğreti evlere yerJeatiril. 
melerini, şüphelenmemeleri i
p. de kendilerine iyi be.kılma
lannı emretti. Bu emir, büyük 
lııir itina ile yerme ptirild.i. 

recekleri sırada sUihlı memur- Ertesi gün giiliee doğıl»o 

!arla karşılaııarak yUrekleri dan UJQinan kadınlar., yat.tm-

lan evlerin ıkapıları önünde 
bekliyen sil&hlı ve çatık kaşlı 
askerlerle kıa.rşılaşWar. Bittabi 
Dına. ar m8ııa v«tmedllcr. 
Bafillarına gelecek tüyler Urper
tici. cinayeti de tahmin edenıe-
4iler. 

Biraz sonra Firavua teşrif 
ilayurdu. Geçip tahbM otur
a Kıaduılann birer binır ve 
elleri bağlı olarak huzuruna 
getirilmelerini emretti Huzu -
ra ilk getirilen bdm, lımibı 
9"enmiş ve ilk çocuğunu dO
iurmut '* ~ydi. Son dere -
cede ıtızeıdi Bıli&t layıkile 
gıda ıllamadığı içta mhha.tli 
s\iıt'1iz değildi. 

~enin elleri ıa.rk.ada.a l>a.ğ
lrmnış, elinden çocuğu ılın
PIUŞtı. Yavrucak, bir ak-erin 
bcağuıda tebelenip duruyor
*1.. 

~ revkaltlıde ~ 

fako.t zayıf kadına; 
- Bu piç senin mi? ' 
Diye sordu. Zavallı ana, y - _ 1 

kork!c~~~:~un! ~!~~ı 
- Size kul olsun diye sul- TIH-lclye a.~ı -·-tanım! MH•L1K 11400 t<C'fo 2700 ,,._ I 
- İyi düşün de öyle cevap ı AVLIK ,.., • 14eC • 

ver ey mel'une! Bana 'kel ol- ı ı.vL11< 4811 • '°' • 
d . . d ~ d ksa ı AYLIK 1M " 'IOI 

aun ıye mı ogur: un, yo ·- -=..--
bq be1Uı olsun diye mi: 1 T ~ K y ı M 

- Kul olsun diye sultanım! K.ı İi2GCN 58 AY 
2 - Yalan söylüyorsun fahi - ••ım · 

şe! Bana. kul olawı diye do- 1361 f 27 1357-
ğursayduı Şaban ayında do-
ğurmaadm ! Seter şUPAT Şubat 

Firavun. korkusundaa bcıy- 1 1 14 gınhk anlan ge~irmcğe başla- 1 q42 
yan genç wı:uun bayılmasını c · • M A 
istmıiyordıi. Çünkü çocuğwıu "" 
onun gözleri önünde boğazh

yacakb. Çocuğu "kucağında tu . 
tan askere emretti: 

QG .. t Öile 

12.43 6.Sl 
6 ... 19 12.:i.7 
A.kt&rn Y.:.\&ı 

- Getir ili piçi! 12.00 1.31 

....... ' 9.SS Ezuı 

15.3: Vau~t" 
... ~!( ' 

11-04 
Asker, çocuğu götürüp Fi- 17.51 1§.26 s. '1() 

ravunun tahtı önünde:d kÜli1 ~ :ı=:: ==-===::E:C 
ğe yatırdı. Firavun 4y:ığa O i K K A T -
lcalktı. Rollannı sıvadı. Eline ili 

ı GUt:t-..rı1H ;'4'deril;.-, ;yaz.iv ~ 
~eekha bir bıçak aldı. Bir ça, n~l· u edilmaı&i.. uıde o.ta• 

bota çocufun ;ba,:nn •esti. ' ıt .. .1 'H ~ wad.-a tr.aıı'..l IYAl )\.. 
f , .. rka .. "ar) 1 ~ • ~·Jatl,, __ ...,, __ 



-
Ri erine 

tari in m h si 
Yazan: Aka Gündüz 

rnnsanın iılgal edilmedi
ği söylenen bölgesinddki 

lUom ~rinde bir ncayip mah
keme ikuroldu. Fransanın yıkıl
mıı:ıından es'ul olanb.r zanni
le ~ç beş Fransızı sorguya çek
nıege b .<fladı. Suç1ulann mut
~· ~u uç beş ~işi olduğunu is
hf . ıçın de üç yüz şu kadar şa
f ~,1 h<l_:Zlrladı. Handiyse şata-
a:ı.ıa dinleyecek 
B~tihı mesele. bundan ibaret 

nıidır? ŞüpJıcsiz Jı yır E-
odrtada ~iı ancsele vıırsa : ki v~e:
ır - Uıyomd:ı. g··rın 

lerden bamb k o en mesele-
. a§ adır. 

1 Rıyom mahkemesi 1918 de 
:zy~tanbulda kurulaın., Nemrut 
druusy~u· r.c: mahJ mncsinln yolun-

rumoktcdir N mill . 
esasa, ne hakiki · . ~ ı hır 
Ynnnııyo hır da'V'ıya da-
nan tesi :ri Altında ezilip kah
biruuni r e~ h~ ~orünmck ve 
bu a· 6 sıyası kınleri - fırsat 
siya ıyc - Yntıştırnıak hırsı· ne 
~ sı, n 1çtimat a.chleti ü' d 

eunez Bü ilk :ı e 
gün değıza· avdaletin günii, bu 
ancak . ır. e bilyük ~dalet 
~ faııle.te ve fikir dürüstıü-i 

alküta sokakla· 
rında geniş s • pe • 

ler 
ombay a asif 

müdafaa talimle· 
rine başlandı 

Delhi, 26 (A.A.) - Kalkiitada 
500 büyük binaya, hava lıücum
lnr ma karşı sığınnk gibi Jcula
r11lmak üzere el konulmu§tur. 
Sokaklarda geniş siperler kazıl
maktadır. 

Bombayda da ıhav.a lıücumla
rınn ka.n;ı bUyilk korunma ta
limleri yapılmaktadır: 

'Fr clı\,}·anırsa meydana çıkar. 
lctü:ıian~a, yıkılmasının mes'ul
llı mı arıyor? Onlar yalnız 
tr t~n_ı te":kıthanesindeki b~ al- ---o-

ı"ı dcgillerdir. • .. 

1 ~ansu, ınes·uueri rn19 dan Ada, yenıden ıd· 
ı~ık:ayk~dar .geçen yirmi ka-ı detli hücumlara 
'l'ank 1 n 1r de ar.amaılıdır. 
~ nıei'~l{hi~us ~'l~'e azmış di- ug"' ra 1 
\ .ı. h, kıkı mes\ıllcr cet-

ne gıreceı. ki.lllSclerdir Ma.lt!l, 26 (A.A.) - Düşman 

1 
~lt; 19 ha.> amlan ~ha§ _ bombardıman tayyarelerinin i 
~ lar~ geçtıkt •n son~a Fransa Maltaya bombalar atarak sivil 
b n Ylt'?ni yıl, iç bir milİetin halka ait b!nalara _ nıubim ha-ı 

:iÇt: na. t;elnıiyaı bir s.iyıtsi , e s~ı::lar vcrd:1J'dıkle1 resmen bil-
. ı buhr.a.n::ı. ka.pıln:u.stı. 1 dırılı;ektcdır. Telefat az olmuş 1 

ta:fhı1_'Y~ııdan ·n !Frroısanm tur. l'd~yyare k~tesı koyma top-
n· ı l!Jl, ishkbnlmi ve istiklalini çus~. uşmana a ~ açmıştır. 
ıç kırnse d 1 iınmcm·f'ıtir As Du§man tayyaıclerı Maltay.g, 

k .. lık bakımında M .: · .. -ı yaklaşınıf}lar, fakat bomba. ata 
tesııa. n aJıno mus- bilmek için !hır tek defa fırsat 

};).an n . . bulamlmislcrdir. Tayyare karşı { 
l~ttn sun' yı, her hangı .b:r d:v- koyma topçusu bun1ara ateş aç 
tczeı gusuz ve mcrmısız muf- I mıştır 
.tı · eıuıe bile teslim olacak '\a- --·----------
sı· ~ Sokmağa çalı n Fı·an- • t d 
.k ~ .P~litikacılarının sayısını aşıng 00 a 
Clldısı de bilmez. 

tı\~anevi Fransa., m rl.di mes'ul İ a J f 
bir arıyor? O üç bes zavallıyı • 
tacı ~r~ tıraksın. f'raıısamn (Baş tıırafı 1 iner sayf da) 
tt U h~abına kafası kopa- :"a!l Frı:ı.nsisko•da neşredilen 
dı a. hakıld mes'uller şunlar- resmi bir demecte şo~le denili-

t kı ı rn 29 arasında bı.ılu- yoı; 
nı.ırlnr: "Haberler tezadltdır. Ve olay 
ki~~ Siy~,"i partilerin liderleri, ları meydana çıkarmak için bü-

2 1.:~ cı.ıe~ı. tün gayretler sarf edilmektedir.,, 

leı n """:' d 81Y<ısı Partilerin g;ızete-
3 ~ arc . e~r. Amerilmda inşa edilen tayya-

\'u.taı ROllU.ttıızmayı (dii. mana reler hakkında ecnebi ajanlara. 
8lUl ı leslmı etmek) ten ıbaı-ct m·t1fıınat verdigini bazı gazetc-

cı.~ komünistıerın topyelı:Cın !erde insanta nit yazılar c11ctı-
• !1Sı; ğı anlaşılmıştır. Tahkikat ya-
<:c~i -:. M~skova ile Bcrlin gc- IHlf!1a~tndır. 
ke'n ~.uıl<]uze kutıp çalışırlar- . Vaşıngton, 26 (A.A.) - ya
t 

1 
CUnde ltı saati cok gören -:,ıngtonda mat 1,32 de verıl<>.n 

h~L\ar .. z:b.niyetli l!"'ransız sosya- havı:. te~.H~:si işa~·cti 13. daki-
~ cıının topyekun hepsi; ka e.urmu~r. Demz.~gahları-

SlC'(' - , Bu .Yirmi yıl içmde gelip nın bulun~ugu {Virgu_ııe) ~am~ 
fi n ttabınelcrin hcı si; 1 ton. Rı;.:ıs. dn dn tehlıkc ı.,.aı:c~ı 

e ~ .. - Uııtee, maliye: , hariciy ver.ılmışt~. Bu ~~ ı ta resmı ı-
ı..1!Lttnıeıı.Ieı ini t""tr;l •.• 1 1 . znhat vcrılmcmışlır. 
•n:·ı.ısi. ~ 't:'Uen erm -----------

?-'... 'IU teci L • muharrirler. 
lerı ve : 1 ~u.nı~lann lıdPr- Payepay yinni yıl gece gUn-
b· ı-.ElZI: teleruıı ıdare eden- düz çalıştıktlln s >nra .Fransayı 

8 _ l( .. . . hııtıran 'işte bunlardır. I•,acia 
ŞJbQ kclJnel do Larok gıbı çok bUyüktür. Memleketin üçte 

lı.:.ı·ıll ~u ve serseri teşekkul- biri mes'uldür. Onun için Riyom 
lılııı~la~~ı la bulun nlnrla sa- divanına ehemmi~ et veren pek 

9 _ fr· .. . . azdır. Riyom Frans:ııyı ·lıir lmt 
tıyıc jdnı·~Yük .ha11> ıınnayıcılc- daha küçük dü~ürmokten ba.c:ıkta 

ı o_ 11 meolislcrı; bir c:ey ıvapam.ı.y. ca.ktır. Bu i in 
tırlı n. le ~rp, askcılik, hnrp'ha- hallini Riyom yer.ine .tarihin 
~ l hınde yaz:ın tanınmış mah~cemes!ne bırakmalıdır. 

·-n 

Smolcnsk • Viazmai 
arası da uhare1 

be şiddetleııdi 
[A.A. telgrntlnnndan 
hüJtısa c:<lilmiı;Ur.a 

Dün geceki Sovyet tebliğinde 
Şltn~ar :yazılıdır: "Kıtalarımız 
ilerfomeğe devam etmi§ler \'e 
bir çok mcskün mahalleri işgal 
6y!emiş1erdir. Hava muharebe
lerinde beş kayıbımızn mukabil 
20 Alman tayyaresi duşürül- ~ 
miiştür.,, · 

A ton 
öidüğ"" 

re s e 'ın 
i ·ryor 

Londra, 26 (A.A.) - Nazi 
partisi müesisi Anton Drexler' 
in öldüğü Berlindcn bildiriJmek· 
tedir. Parti slcilleıinde Drexle,.. 
1 ıuımaraya kayıtlı idi. 

Hjtlerin parlidcki numa.rası 
7 ıiir. 

Dumlupınar 
--o-

v- pnı· yiyecek 
.!Daddt•le ile 
• .. ı•e. ,. va •dı 

Atina, 26 (A.A.) - "Dum
lupınar'' Türk vapuru, hastane
lcı· ve halk a.~e\ lerine ait yiye
cek dolu olarak dün Pireye var 
mıştır. 

Bü ün erkekler 
sı ı sefe er ·ğe 

ahi tut ldular 
. Roma, 26 (A.A.) - Ofi -
Mayıs 1940 tarihli kanun muci
bince 18 den 55 ~ dar 
bütün İtalyan erkekleri sivil se
ferberliğe tfıbi tutulabilecekler
dir. Bu kanun şimdiye kadar 
tatbik edilmemişse de şimdi rnl 
Jetin bütün kuvvetlerine müra-
caat lüzumu duyulmu§tur. 

ı- Alman 
idd·ası 

Birmanya m dan 
muhar b sine 
sahne olaea 

(Baş tarafı 1 bıcide) 
Batavia'dan bildırıldigıne ,,o

rc Cava ıle Avustralya arasın
daki muvasaleler bir kaç saat
lik bir fsıladan sonra tekrar baş 
lamıştır. Japon askerlerini Ca
vnya taşıy~n üç g.minin Mn
hasar boğazında tnl:mn edilme
si C'nvadaki durumu haf'ıflet
m .ı:tir. 

liollanda. resmi tebliğinde: tny 
ya.relerin Palaınhnng eh arııı
dald hava alanlarına muvafta
kiye.tli hücumlar yaptıkları bil
dirilmektedir. 

l<'elemenk Hindistnı umumi 
va·u radyoda söylecrği bir nu
uıkta: "Tahripler ve ricatlcr 

met ve hücum etmek gerektir. 1 
santi geçmiştir. Şimdi mukave-

(Baştara.fı ı nci sahifede) Mccarthur Japonların yenilmezi 
- <>lmadıklarını bize öğretti.,, de-

İngiliz amiralhk dairesinin l miş ,.e takviye kuvvetlerinin 
tebliği: gelmekte devam edeceğini illi ve 

News Chronicle gazetesinin 
askeri muharriri Almanyaıun 1 
ilkbaharda Kafkasyaya karşı -----------

Prinz Eugen sınıfından bir e:yTlemkyiştidr. b"ld" ·ıd·W· -
A1m k .. .. Tı .d d o o an ı ırı ıgıne gore 

an ruvazoru 1 ~nt e- Japonlar batı Borneoda Si-
muhtemel tarruzlarından bah-
setmektedir.,, 

D. N. B. nin slahiy Ui mah
fiJlerden aldığı ma.lflmata atfen 
verdiği bir haberde 16 1ncı Al~ 
man ordu::;unun imha edildiği 
yolundaki Rus h rbinin nsh yok 
tur. Bu maliinıata nazaran rnev 
zuııha11s kesimde siddctli muha 
re!>eler cereyan etmişse de Rus
lar muvaffakiyet 'kazanamamış
lardır. 

Alman orduları bas'lnunandan 
lığının tebliğinde deniliyor ld: 
"Doğuda dü§mellln büyük mik-ı 
tarda hafif 'kuvvetlerle yaptı~ı 
baskın pUskürtülmüştür. Ağır 
topçu T.ıeningrn.d askert ıtesisle
r:0.1i müessir surette ate..ı;;e tut
m ııstur. 

Bir telgrafta Rusların 'Gliev 
mmta1.."tl.~ıncla on mesH:8n Y"ri 
p;eri aldıkları ve Ukrayna.daki 
taBr.ruzun muvafufkiyetlc gel iş
ti;?i. Viazma ile Smolcnslt ara
sında ~iddetli muharebeler oldu
ğu bildiriliyor. 

ispanya 
edi 

Madrid, 26 (A.A.) - 1spa:ı
yol hUkU:meti, Caraibes denizin
de faaliyette bulunan Alman 
c1en·zaıtılannın Kanarya adala
ı mda üslendikleri hakkındaki 
haberi, diln akşam rcsnu .. n ya
lanlamışbr. 

A V A M nizaltısırun muvaffakıyetli am-
1 
kavg'ı, bab Somatradn Renko-

tnamuzuna uğramıştır. elen ve Somatra eh armda 

Kamarasında 
Tltaınız 23 şubatta Norv1.:ç 'f~ndjj~ng - Carang'ı işgal et-

d<ıyun nçıklarında yapılmıştır. mışJ •rdı_r. . w 

_ _ .. . . Amerıka harbıye nazırlıgının 
(llaşta.rah ı incid ) ~uşman k:U':azorune bır torpıl rer-ımi tebliğinde Makassnn ı:u~ık 

:ye nazırı bugiln Avam Kama- isabet etmıştır. ia:rında iki Japon gemisinin ba-ı 
rasında bir -lngiliz deniznltısı- Londra, 26 (A.A.) - Res- tmldı,ğı kaydolunuyor. ' 
nın Norveç sahili açıklıı.rında men bildirildiğine göre &harnJ * 
bir Alınan kruvazörüne taaruz borst ve Gneisensu muhare'bc Kraliyet hava kuwetlerinin 
~tig~ini söylemiştir. Nazır• go··ı·e. k ·· ı · - h - t<bliğinde şunlar vaıdır: "Çok ... ruva.zor en agır asat1a ugra- ym~sekten uçan Japon tayyarc-
denizlerde dolaşan İngiliz gemi- mı§lardn·. Bunlardan birincisi ıeri bomba abnaksızın Port • 
l<'rinin miktarı 2000 den a.c:ıagı Kiellde kuru havu:r..da, diğ-cri de Danv·n üzerinde keşif harcket
düşmemiştir. Go.ıni &ayıbı dai - Villıelnıshaven tezga.hlannda bu leri yapnuşlardır. Avustralya 
ma yüzde yanın nisbetinded"r. ı mnrktadır. j tayyareleri Roboll'daki hava a-ı 
•mz:31amra1g;;;m1G1ımDlltmBED•a:::mımamısmım-. laularına ağır hücumlar yap

nn~lardır. Tayyareler ayni za-

ması da 
Bugün ma inelerden itibaren 
~ALA lltU.SAlffERESI OLAllAK 

Bütün gbnilllcre ndct iztıuıbı ~tLı ıtC{.k her kalbdc a:ikuı en ilfıhl des-
t::uıııu _yt\Şabcak .ahlüki ha.vat ve gençlik filmi. 

• • 

... abca ~arkıt 
ilk Turl ı..-e sesli d~ı.anbul So-

ş R ld kakları> filminde baş rolu alan 
Mısırın en meşhur yıldızlarından ZİZE E IR 

}:n>sal.siı: bjr mevzu... Ahliıki bir eser ••. 1bret a1maca.k sahneler ... Ka
jın, iı;ki ve .scfahet alemleri .. Lüks '\; c Lsrı hn) atın ıı;; ) uzu ... Kı hirenin 

(.rQz kamaştırıcı salonlarında, cıh.1n~umu1 lskenderJye plajlarında guı.c

ran eden hi.lkıki bir \ak'n . UcrkHi teshir edecek Şark musik.sınin en 
utc..."1.i farkılo.rı. l3utüo gomil 'e kahJe .. i mestedccck ı:thuti nagmelcr, ruh 

o' J;:ıyıcı bir muzik. 
Sennslnr: '2:SO - ~.30 - 6,30 ve 9 da. 

Yer bulmak için H'ltf~n • ns saatlerinde ı:;clinmesi. 

manda yeni Britanyn üzerinde 
kcf]jf hareketleıinde bulunmuş-
Uı.rdır.,, 

Japon tayyareleri yeni Gine
nin doğu şimalinde Ameı ikan 
rnyyarc gemisini ağır basanı uğl 
ı atmı~hm:lır. Bu gemi 1936 s ·· 
nNdnde denize indirilen 19,000 
to!l • atoluk 34 mil süratincie 
Yorktown gemisidir, b:ıtmış ol
maı:ıı da n.uhtemeldir. 

Amerikan harbiye nazırlığı
:11n tebliğinde dcnili or ki: "Gc 1 

eral Mac Arthur kuma.nda~m
d:ı:ki lotnlnr Bataan'da bütün 
ıeephe boyunca şidetli taarruz 
ederek düşmanın ileri mevkile- 1 r:nden bir kısmını zap'tetrni§ler
dir. 

Ş. Afrika'da 1epanyol hariciye na~rhğının 
1wşrettiği bir demeç, bazı Ame
"'ikan memleketleri basını tara-, 
fından yayılan bu haberi en ke· "ill&11ır:ı::ımz::ar::3mö:ail!iEa.m:om:~~$'l~~12&!3a:se<;allG!!liliil'!lıımll:l!a ( Ba§ tarafı 1 incı aayfada) 

Londradnn resmen bildirildı
ğine göre bir lngiliz denizaltı
sı Libya istikametinde yol al n 
en son düşman kafilesine üç tor
pil isabet ettirmiştir. 

sin bir tarzda ys.laıılaclıktan son 
ra diyor ki; 

"İspanya, bütün ara?.ileri 
?.erlnde tam hUkümrnndır.,, 

Norveç sahillerin-, 
de Alman 

.... . 
azır ıgı 

Almanlarm Norveç sahille-

si e asında 

1 
~·nae tahkimat ya.ptıklanna rla- '" ir gelen haberler ilkbaharda 1s- Derjn bir aıı'•ın, nt~li bir se\danmhik~:'lSiuir. MAGDA SCHNEfDll'.R 

Alman orduları başkum n
danlığının tebliğinde ınlur 
\•ardır: Tobruk ve Sidi Bnra'l.i 
nrasındaki diişman gerileri \ 
muv~sale lıatları bombalanmış-
tır. 1 

İta!yan orduları umumi ka-

~ests~ 
Asıl esele 

--o-

Kendi öz musikimizi 
yükseltmektir 

(Yeni Sabah) m 11/2/9 
tarihli nüshasında (Senfonik, 
konserler hasreti) başlığı altın
da çıkan yazınızı alaka ile oku~ 
dum.. Makalenin başın ; lbal
landırn. ballaııdm..ı. nnlaWnn Pa .. 
ris konser salonlariyle oralar
da giyilen tuvıa.lctler !beni alii -
kadar etmez. Ancak bir nokta 
yı aydınlatmak isterim : 

K. Hasan efendinin tiyatro
:sunda b balanmız mu i san\ıt 
üstadlırmı dinlerken, ndes 
ıbile al~ korkarlar Ye ı1 • hi 
bir 1\.'00d. içinde nıhlarmın zevki
ni tntmin etmesinin yolunu, pek 
alfl ve Parislilerden daha 1yi 
bilirlerdi. 

Bugün bile alaturka musiki
ye ve onun layemut klfı.sikleri· 
ne ayni iştiyak ve temayül ba
kidir. 

Dünyaya gözlerini 2.ç!ığı an
dan 'itibaren. anasından, (Hicaz 
ninni) dinleyerek büyümüş bir 
Türk; garp musikisini ne kadar. 
severse sevsin, mutlak ve mut
lak, bizım kendi öz musikinıiz.i 
ihmnl ede.riıe.z ve etmemelidir. 

Avrupa mcınıleketlerinin her 
ta.ı af ında, musiki tekniği ayni 
ohnalda beraber; her milletin 
kendine has il:fr tarzı mu ikisi, 
bir motıfi wr.dır. 

Bugün, (Şa:rk m.msikisi} de -
d.iğiıniz ve son zamanhrda ma
alesef çok :iln:ı.al eUiğimi.z mu-
siki; biz Türklerin, - inç bir 
tesir altında kalmaksızın - doğ
ruı.lın doğruya ruhumuzdan ko
pan musikinin Hdenmiş şeklidir. 
Mesele: ;hmal ve t-eseyyübibftz
le .iJksüz çocuklara benzeyen za-
•allı usikinıizi, ıslah det ek 

yükseltm..:kle v~ bütün cihnna 
tanıtmaktadır. Yoksa g:ı.rp mu 
sikısinı olduğu gibi ,kabul edi
v\'nnek. gayet kolay bir taklid· 
çiliktcn ibaret kalır. 

Belediyemizin; bilhassa bı; 
nazik zamanlarda bir (Dartilel. 
lınn) açma.ğa müsaid ~maııı 
y-0lttur Ennınd y:ım. 

Biilerin <de ço"k temenni e ıği

m1z, alaturka tetlıisat na:J 
bır nıe lep, veya kon r. 1 u . 
t•aı da bir şube a<'ılıncısa dm 
bırakalım d. , muhtero::n iı tad
larımız bize eski ı. beserl rimi
ıi dinletmekte de1:am et inler 

{Senfonik konserler büSretı) 
günün muayyen saa1lerln e 1 c.ı 
bnngi b1r ra<lyo ista n ı"lu 
bulmakh gı ~eıilelıilir. Hıılbu-

ki, tarihi lkoru.-er hnsretinj on
ser\'atnvarın icrn h~ı-etinden 
b·L5k:ı ner de r;klNehiliriz? J)ua 
edelim de Allah onlar• uzuıı 
ömürler vcrsm_ Ynksn onların 
yerine lkoya ak eleMan vrık -...} 
} etironiyor da. .Ru gidışle .- a 
Uba turibi kcm~e- er d : ıli 
ğiııden tarilıc ~u:.,.c'.IUJIA 
ban o günlen 

rn:rgahının tebli ~inde falt .._., 
-on y:;ı;pılan tıy-• .Lre h · rı. 
u..ın blh&:<lilmc.k e ve ı .,, o 
rm Bıngazi ve Tarnb'u :ı ı> 
tıltları gece tayyare hücumu es 
.ıuıruıcla pek ru: .zar.ar kaydC'c!ıl 
dlJ.i ihlve edilmektedir. 

ve:;in de bir harekiiln sahne o- .ıe berııbcr vtCTOn STAHL ve PA üL WEGENERtN de temsil cttikleıi 
ln«ağı kanaatini vuriyor. Bu bu fılmi ölüm banasına a~kınn sndtk 'ktıl<.n bir kalbin romanıdır 
cümleden olarnk lsveçtc birta- lbrahün Ôlgür ve Ateş Eocekleri l'onserj. İstanbul Defterdarlığından 
kım askerler daha şimdiden si- Sa t 8.30 d .. 
!fı.lı altına ç.a.ğırılmışlardır. - Filme Hüı.:e olar.ık Renkll M1KEY MAVS 
(Radyo Gazetesi 1. · .ii.Qm:Zllil Saot &.SO ela c1 .. cl ı· kapanır. :Y-erlcriıriz.i en ddcn tutunuz~BE!!i:J 

lığa b şlaımş. Bu fedakarlık 

D,, ~·a No. Ncv'l Muhamen Teminat 
bedel 

512!7-1114/313 Mecldi.>cköy Yıldız Bü)ilkıleore caddesin· 2275.20 171 
de ll2 pafta .cd:ı ı Ptıı:!'cl .No.lu (S7i!2) 
metre m bb Jtrsı:n:n tmna.mı. nyı, kimin o b caksız? 1 

fl -. l\om :unun çocuğu._ An-

t" ıle misafir gelmis:ı d • ç bcnı müte~:ssis etti. Onu ~ö;r 1ilıı·ıısıs 
ı ke aldım. :Sen fstaribu1dan gi - 1 

dinc-~ye kadar gizledim. Ya- 1 

M«idiyckoyür;dc 12p;ıftn ~ nda 4 paI'Acl 812 
NoJu (1050,) metr,. murabbnı arsanm 
tamamı. u 'ifl"eve çıktı. Bu. fc, lmlade 

l!.u, ,.~a- cocuktu. Şevket sevd. 
bu1t1; na aldı. Sarışın bukli!j 

ru.u. fla :lı "ını öperken ismıni 
·~•:=======- Çe'CJiren: BEBÇET SAFA Tefrika No. ev -=====:.:===ı!!::~ nımdan ayırmama.ya ahdet- 5l~lU.315 

tim. Onu okuttul!l. , y~dırdım. ' 
Mc diyc'kfyih:ıdc l!! 1U'fitı S ada B S20.80 
parse.l ve (802) mctremu:ııbaı ars:ımn 

- l~Yla 
(' '\141 hı 

)'ı ı t b· ru aldıktun sonra dn-
fu ldt. ~ gocukla top cıynnm_yn 
o •ı Ab~d· son k". ke girmış 

ın bey· 
~ . 

. - ~cvk··t 1. h 1. 
i:ı:tha . • n.n ' ltı etme! ın 

'ı ~Ye Re~'r>ndi On'ar o.rsılık
:ı.::~tı rİerk 1 bir tal'3f-
iıy-0t l rdal ::edı:Iö çocuı!t.1 seyre
(Un1lar 1 

• Bır aralık go ulı: 
:ı:ıerı }ll 1 ne .YUva landı. He-

kosk\ n altınchki 'kattan 
crok ı r·r t b. raı .... 1 .! ,enç ır kndın kos::ı-
'lı~ı ~o~,u~ı. kaldırdı. 'üstünü te 
do.ı- edı. E ındcn tuttu ve ileri •e 
\· i>'l'U uznklaştı. Şcvl et bu gen< 
<ı f:l.k lmdıru:ı. luı,yr lll' bakarak: 

- Anne i mi? d i. 
·- Evel.-
~vkctin gözünü, y:!.Ziinii ı:(·r 

~edi-i bu lmdını .-y '· ta-
1\tlnu tı. O ıkadar 

!çini ~e1rti. iKahvaltısına de-· .Aman yarabbi... Şevket, çocu-J na erdınnek lilzunıunu hisset -
vrun ederken a-aıaı. Abidin ğu tnrtı.kıp ona eat'llınak iste- ti· j 
Bey: diği zaman Mnrl'ka k ~u ve '- Şe~·ket, Avruıwdun yal-

- Çapkın, d eli. Kndın ho- Şevketi kucagındn1ti çoc\rl~la ruz gr-... d~ğine çok sevinelim. 
şuna gıtti gal a... 'birlikte tkucaıkladl. Üç dudak Çünkü ben sana ıburada bir eş 

Şevket cevap \' !'llledi. Abi- birden .öpüştü. Abidin 'Bey er- ve bir cocuk saklıyordum. 
din Bey: lknlarındaydı. Güluyordu: ŞıJvkc:t, e.nasiyle kızına iki 

- Haydi, dedi. Gıt, onn re - - Demek 'bu kız ho§una git- koliyle sarılmış, dayı,,ını dinli-
fn:knt et.: ydlmzdır. Ben ızaten ti 6yle mi Şe\•kct ! yordu: 
senden bahsetm'ştim. Y~:ın- Diyor ve ağ~anıaıns.k iç.in - Haydi, kendine gcl, ls-
cılık göstermez. dişlerini sıkıyordu. "Bu kız" tanbula Bostancı köyunden ge-
Şcvk t bu fevkal&de ızını diye gC>sterdiği Leylü.ydı. Şev- tirdiğin köylü azının n l bu 

cana minnet ildi. Hemen ibir et onu hala kucağından 1bı- hal geldiğini merak edersin 
tak::iiye atladı. Kadının gittiği rakmaıın'lştı. Dehşetli bir te- değil mi? Evvela şunu haber 
yolu takip etti. Yaklaşınca: rcd<lüt içinde bir küçüğe, bir vcreyjm ki ıkapınıızın önünde 

- Leyla, Leym... Marikay.a ıba1nyordu. Iniçiiğün seni gece gündtiz bckliyen kü -
Diye scslomli. Çocuk koşa- gözlerinde Mnrikamn gözlerini çitli !bo)'acı, işte bu ıkmlı. 

raı~ geldi. Şev.ketin kucağına. görünce: - Hl.İITiycttepesınde Şevki 
atladı. Artık kadınla t.a.nı.şma'k - Bu senin ÇOCUb'Ull. mu Ma- Efendiyle dövüşürken bu za
işten değildi. L yla kucağında rilm? vallı d hırpalanmış, iben -0nu 
ol- rak ncrledi. 'Koı::kün dem r Diye sordu. bidin Bey ce- buldurdum \"C yarasını ted vi 
yolun bakan duvarı önünde vap verdi: ettirirken bir inz olduğunu an-
genç k dının karaısma. çıktığı - 'l.ltinizin ç uğu!.. 1adıın. O .zaman her şey orta-

n Şcvl t afalladı O a- Şevkette sevinç ve §aşkınlık ya çıktı. Meğer Marika seni 
a~ırdı kı çocuk kucagın - o kadar bUyliktli ki Abidin her gün görebilmek i~ te..~ 

k . Bu, rıkn idi., Bey hunu kı l r so- nin yr.nın rı I boy. cı"!I 

l!'irausızca \'e piyano ..öğrettim. / 
B ~.·· ··-~ d - d "'...._ 1 5121'1' S25 u ı'Uçugu ogur UıHnn sonra 
onu daha ço1( scY<'lim. Sen Av-
rupaycı gittikten sonra. ann · 51211/305 

kızını 111.ffetti Ye köyünde ökiü. ı 
Bundan bir sene evvel de Bnr-

512! 7 /314 
bayani ölürken !kızları başu-

cundaydı. Ben torunuma bakı-
yordum. Derken üç ay ev\•el 5l2l71318 

ben hastalt.ndım. Zatürric gi-
bi bir şey geçirdim. O zaman 

512i7/310 
bu klzın na gö terdiği jtina-
yı öliinceyc kadar unutamam. 
Benim :bütün duam senin yol- 51217/303 

da. bir 4cadına bağlaıımamanı 
temenni etmekte.."l ibaretti. 

512.17/327 
Çi.inkii Şevket 'SCil ibunla:rm da-
na mükemmel ve seni !bundan 
daha çok sevecek bir kız bula- 51~17/311 

nuwıın. 

~vket, gen . kadına :baktı, 
nö-1Jyordu ._ - 11..-- 51217/321 ..., . , onu "'agruıa uw:ıa-

:rok öpmek isterken c Sın·\ 
nakı Leyla dudn.lldannı uzat.a- Yuknrdıı :y 

rak araların: girdi anın Eml k ı 

SON - tırma 

tamnmı. 

Mecid:yeköyilnde l2 prıita !'11 ada 3 · 1840 
parsel No.Iu {5600) metre murabbaı 

arsanın tamamı. 

Mecidıy 'k:öyundc 12 pafta 91 ada 4 '420 
parsel No.lu {-4200) metr<> murnbaı ar~ 
sanın tamamı. 

Mccidiyekoyilnde 12 pafta 96 nda S par- 1911.20 
sel NoJu (2528) metre nıurabbaı arsa-
nın tamamı. 

Mecidlyel:ôy Ylıcin: Posta caddesi 12 1034.40 
pafta '9S ndn 9 pane:l NoJu (1724)-
metrc murnbb:u rs:ının trunanu 
MccldlycltlSyilnde 12 ~ 68 a~ O par- 1033.80 
scl NoJu (3446) metre ruurabbDl arsa-
nın trunmnı. 

!l\iecidlyc'köyilnde 12 pafta 68 ada 9 1480 
:parsel NoJu (2960) metre murabbaı 
nrsası tamanu. 
Mecidiycköyünde 12 pafta 97 nda 6 par
sel No.Iu (1020) metru ruurnbbaı arsa
nın tamamı. 

Mccldiyeköyünclc 12 pafta 14 ada :;ı par- 2n16 
sel NoJu (6920) metre murabbaı orsa-
nın tnmn.-nı. 

Mccidiyeköyl\nde 12 paftn 107 ada 24 1402.40 
ıp:ırsel No.lu (050) metre murabb ı nr-
s:mın tmruı.mı. 

lı ::ri 

G3 

S2 

'16 
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y~~~b~k~a~~~~! 
Kanı'bur Halid, Yörük Alinin 

elinden kurtulamadı. Altta yir
mi d:iltikadan f ~a kaldı. Niha.
yet tıe.k paça ile ı,urtuıup kalka
i>ildi. Fakat b · ECfcr ki ~,alkı
tı:ınd:ı nara filfuı yoh-tu. Narayı 
;y onik'"Alı atıyoro ı: 

- Hayda Halid be!. 

sizliğe uğrayarak yenik düşe-
bilirdi. 

' 
Sıe}ircilcr, Kanbur Osman-

l::ı: Küntecinin bu heyecanlı 

~.aprnz dalaşmasını se}Tetmek 
için ayağa. knlkmışlardı. Hatta 
bazıları meydana koşarak .ne 
o-labileceğini görmek azmine 
düşmüşlerdi. 

.. -~~L.1#.- "• " ; -:;:- ·' - . ·ı ~ 
ıfll'~"'."l - "' 4 " • .. .t..:.~.1-" 

Baş, dis, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırı/llık ve Bütiin Ağrılarınızı derhal kest!r 

icabında günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuiara ısrarla isteyiniz. 
.... r. . . . . . t -~. l ...... . - . ., 
.... l • • .'-'- .. -:~.. •• • .. ... : "~~· 

27 SUllt\T 1'MI 
2!E2!!2 

1 Devlet Demir Yolları iii_;ları 
!tfağıda cimi, miktırı, muhammen bedeli ve mu-ı,-akkat tcr.ünatı 

ayrı göstcri1m1ş olan muhteill mensucat e/S/1D42 pnzartcsı giinü 
15,30 dan itibaren kapalı zarf usulilc Ankarada 1dare bina&ınd.l toP 
1\lcrkez 9 uncu komisyonunca sıra ile ve ayn ayrı satın alınac:ııttı:r. 

Bu ise gınnek i<;t.iyenlcrin her mmsucatın hlzısmda ynzılı muv 
tcm:nat ile 1 unun tayin ettiği ve- ık ılnrı nyni tün s at 1~80 n 
komisyon re 'ıg.ine 'Vermeleri lfıznnd1r 

Şartnamd r parnsız ol:ırı:ık Anl<urad:ı Mnlzemc cl.a.m:$jnden 
darpaşada Tcs('llüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. 

'.Alınae:ık mensucatın cinsi 

- J No. hı liste muhteviyntı 30000 
metre siyah astarlık bez. 
2 No. lu liste muhteviyatı 20000 

mctrc kacali11 . 

Muhammen &ıı.tv:ıkkat 

bedel 
lira 

ll025 

1!900 

~inat 

llr:ı 

ll26,88 

G67 50 Hnl·dJ kendiru t >parladı. Da
ha dikkatli olmağı:ı. ba§ladı. Kap 
tır.nlamnk için daha zi:yrule ka
pancb. l..akin Yörük Ali ooğ
da.n, soldan. gırerck ha~mıııı bo
zuyordu. Çok :-,iirm li. Hasmına 
bir caprazJa cıplam ğa muvaf-

Osman, yere dü.smek mu-
va.ffaıkıyetini elde edince Hti ı••ıt12 ______ ..., ____ Cll_ BA y ANLAR ve BAYLAR -, 3 No. lu liste muhteviyatı SO:>a<> 

metre Jttıput bezi. 
- 4 No. lu lıste muhteviyatı 80060 

metre ıı::tiska. 

11.0275 "1'10,63 

fak c Jclu. 1 
Kambur Halid, ger.o kapana 1 

ıdiı~rnfü,tiı. Çaprazı yeryemez 

JK·hlivan meydana g~ldiler. 

Heı kes ne oldu dıye: nıerakla-

nıp duı m ıten Kanbur Osm 1- ı' 
11m yere ) .ıttlğı görüldü. De
mcı{-ı: ki, Künteci, hasmını altı -
na alm:ı.ğa muvaffak olmuştıı. ı 

<luvar 
ÇlÇF..K 

v~ Er:..ck. KOL. CEP SAATLERt, Mnc:., 1 
~ r • Un Nı 11 ) L zt. lcı • u;:; "hl ın,l.ır'l t ı 1 ~ 

!'l .. Yen, ( Ş • in, ı Y ı .ııklc 11un Zen m Çc lle-
J-1 ııı kle Şeref Duy.ırz. 

Saat Mağazaları 

5 No 1 lı te mu"htc,·iyah 10000 
mı~c Jınılık,e. OOrr(t .... 
r.oı. lt..klııi Dı ıl. 

r. No hı l tc m•ıhtr\ ıy ... tı 300f 
metre •ı ll'ızı ş. lı. , 

82700 

75CO 

~4!l2,50 

41003 

562,50 
(2532) 

• 1 
1\lı•h •• n en bcdeıı (12'>0) lmı ol.ın )kı ı....ı.:ım 100 tonluk Hidroli1' 

.. en (12 3/1942) peNı mbe gunü ru t (14) on dortte Hı1yd.lrpa~da 
bin:ı .ı ,'!.ılı ,, kki koınir.yon t.ırrı1ın1nn :ırı'• , l.sıltır.e usulıle satın 

cnktır. 

Bu ir,e girmek Miyen1erin (91) linı (<;O) h•ıru~luJc muvnkkat 

imrtulayım dedi.. Ha mını gırt
lakl.ı.} ıp da~ anacak oldu. F'a
ikat '{örük hasmını sürükledıği 
gıbı sürdü. Kambur gene gi<.li
y.ordu. Vaziyeti tehlike:li idi. 

Seyırdlcr heyecanla ayağa 

Kanbur Osman, sağ ayağım 
dızltme~ ıp dikilmis, sol ayağı· 

m .ıltınn. almı~, ellerini yeıe 
de~teklemıs hır vaziyette duru
yordu. RuntPci ele hasmını :ke-
man 1 mıs neft.Sleniyordu. Heı :. D n F !-... • 1~TANBt:L. )ff~!oNü C'ADDESl No. a 
ikı. inın de karnı gıdip geliyor- •miıila111ım•~IDllllM11D1•••••B::.!''.::' 'itiR~~iiRJ!!it11:51:Hm•li*•-•••••••m•••••nımiii 

ı.·c k:ıntıımn t;:ı)'in ettiği vr--;ıil,lc b rlıktc C'r: ıltn'c gumi 
mı yo,ın ::nüra,.ıntları lazımdır. 

kalktı Bağ.ırışmal.ır oldu: 
- H • Y<'ri.ik!.. 1 
- Bu sefer bitir bu işi!. 1 
- Ha gayret! .• 
Yôrük, hasmım kazan dibiı e 

aoğru alabildiğine siırüyordu. 
Va.7jyd mühimdi. Haltii. Caz.

1

1 

gır, iyi göreyim diye ayağa fır
layıp meydana çıktı. Öyle bır te
sadüf oldu iki. Allah gene Kam
bura yc1l'<lır.l.cı oldu. Yörük Ali
nin ayağı sürt"'ti.i ve bir an ic;in 
ol~Ug'.l yerde c:allandı. Buna n 
btifado eden Kambur Baıid 

c:aprazd!ln sıyrıldı. Ve güreş ge
ne ayakta başl.ıdı. 

t Hanbur Osman, Kiinteci Ha-
1Janla miithiş bir boh"'llşmaya • 
,;girmişti. lfünteci Hn.saın, I« rı
bur Osmana. k."'ll.·~ı koyuyordu. 
Uf değıl Ki.intcci de mesh.ı. u:J 
bir pffiliv:mdı. Hem Küntcci 
~ S<!.fo:- çok kC'yifJiydi. Yürıi'k 

Ali ne güre!' tiğı gibi dc-gildi. 
Niinteci Eanbur Osm:ıru bir 

keresi.."'l<le toparlacb Ye sürdii. 
Sıkı bir çapraza girmişti. o~

manı aldığı gibi mc>,rdand.nı 

dı~n yull.-ındı. Ko ı oC'a Kıri<

pmann güre$; nıc>) lam dnr gel
mi~. Seyircileı ın ll'İnc rlogrn 
girmi."11'J eli. 

Osm:ın giır{'!ji icl . r•" e<leme
üi. Çaprazı sı~,1 nmadı. ırnnte-

ci de hru mu:ı lı .. lkın içbe da
yadı Ses .rcllc!" kr.çıı;ıp yer aç
hlar. Nih•ıyC'lt Osmmı, sıyrıla
rak hnsmırnn altı•ın. vatabildi. 
Yok"a fevkalfidc tr>lılik~ye giı
mişti. Çn.Cl:rbr, <'ndır ipleri ç. -
dır kn.zrklnn \'ardı. Bunlardan 
lı~rinc carpan Osm?n. bir tali-

du. Kolay dPğil l{oskoca gü
re c:; mc:y l::ınını harmanlayarak 
bir ha tan bir ba~a yi.iı ümüş

lercli. 

Kanbuı Osmanın dunışun

d . bir k<içınnk hc.li vardı. Ap 
açık 'aziyct almıştı. 

K,e-maneck bir an icin nef cs-
1 nen Riuıteci <lel'hal hat 1:kete 
g~t1 ; Has.mm bu ' n'Ziyetinden 
i. tıfade t'tmek yolunu buldu. 
S>H c ıyle hasmını şakladı. Ya
nı, sak kunt . aldı. 

Knnburun vaziyetine göre 
ş: k kiınte. i almak çok yerin
dl' bır oyun olurdu. Kanbur, 
Ş ik klıntesini yeyince derhal 
budayıp sağ taraftan doğru

hıı.ı kalkmak istedi. 
J ak .... t künteci, ağır basınca 

ön~ doj:ru yolla.ncb. Bilmecbu-, 
ti>.. dı~lendi. Osmanın kaça-
nı ı:ı-> vaziyeti k.ılmamıştı. 

h:unteci. ikide birde şak kün-
tc mi tazc-!eyert>k hasmını 

d ·ndUrmeğe çabalıyordu. 
Bu, müeadele cereyan eder

kt n T ·unköylü Radıi de Ço
p rı k z kanadile altı.na. al
mıştı. Çıngcne, Tosunköyli.inün 
elinden kuru~lmak için c;ırpın

uı. Lakın mm·a.ffak olan1acb. 1 

Tosunköylil Kadri ne kadar 
pcl lh·an \'C acaraa Çingene Ço
pa d:ı o der~ce afac;ın ve peh
Jiyand1 IJ~f d ğiI Çulponun pi
çiydi. Ne de olsa bataı::ına çek
mi m. Fak:ıt Tosun, yakasını 

bırakmıyordu. (Arkası ,1ll') 

Vakl/ nıeııba Suları /ş/etoıe 
Afiidii rlüğü11den: 

Amele Aranıyor 
V.ık1f Mcnb:ı 

(2805) 

RB!ilam Değil, HaKikat: -'\ 1 
· ...rdumuzun her , _____________ ...,. 

Asil erli h işleri 

Bu i~~ ~ıt :ırtn~mcler komi yo .d::.n pnrnııız ol:ı.rı:ık d:-ı;ıtılınaktn 

"269ı) 

t• ,Mi! 
Çelik Boru ve Teferruatı alınacak 

Jıı u ve 'bol çcşidlcrik mıc: FA.TıH ASI"EHLıK ŞUBESiNDEN 
Lev. As. Tcgın. Alı Ra.ıt oj!lu MLh- PETROL OFİSİNDEN: Anri Mobilya Mağazasını 

neden Ye bir fildr • l • d. r b.:ı':A ıyn dn• 
l lya almamalnrmı l \ ~(' ve •m },ık::ı r, lon1:-
u ı gezmelerini ric cdPn... Bıı ~ :ı fn.,•liz 

• l'' laları ve Avustu;' ndaly. • n mev-
1. clı .ır. l!lbnbul, Riznp. , )OA~-u No. &i Ahmed 

l•'cvzi. T<·I. :2"407 

--===== 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı 

Müdiirliiğiinılen: 
Andon. Arminoı: \ c ElLni n:ımlannn bilnlılyc keı dı nmnına biJesalc 

598• 13243 hesap No.sılc lrın.nın Snncığımızd. n nldıi:'l (1400) liraya karşı 
Ayvarıs:ıra~ d,ı AtikmustM. ı·:ı.şa mııhallcsinde Lonca ve Sınan çeşme soka
ğında eski 3-5 ycnı 15 3. 15/( Notu man dıııtkfın kaiir cvl bjrinı~ı dcrel'e
de ipotek etmiştir. 

ro yada n\C\'cut Tapu k. ydı surcUnde mczl:iır gayrimenlmliin (aynı 
semt ve m. h:ılkdc Lonca rı nğtnda aynı kapı No.lu hudutlu sai;tı. KQ'ili 
<ır il ı, solu H ısnn :ır.;m;ı •• ıt .:ıs1 Çcime fOkaı;ı, um\ Lonca en< Jc ile mnh
dud 116 :ırşın nn.r,ı\:ıi aı mıı..tannd,1 maa dt1kkc 11 ll ıne oldugu bildjıilml')
tir. tGdcn tnpu k. ydınd. n rnezkı)r gayrlınenkulun 724 Jırnyo b:ıı;;kııı;m:ı 

ıJ-.ını ı dere<'cde pokk old:ı • nn1:ışılmı~r. Bu ipotf:>k ::; ndık ve muş t ·i
lerin ı.ukukun:ı l ııC": ır d<' lir). 

Jrr:ıuı e~ns olan muh .m ıin rııi)orıında mcıkiır gayrim nkulün Sl'nrocıı 1 
in<' • h, "l 116 arsın t<.ı bıırıd\; \le tamamı iıç bUMJk katlı kagır bina ile mc.<:· ! 
gul .-.ıup h:ılt>n ııp:ırtıın n h Unde ve üç d:>iredcn ibnret olıın mezkl'ır apnr
tır .ıı ın bır du ,ı ... n 'e b.>ll< daireslndı: üçcr :ı, biter antre. bıı·cr lnatb:M, 
bırc he!a, b r tulumb. ı ı-.J;> yu muh.evi cldı..ğu beyan edilmiştir. Buı dn 
halt'll c-lcktril: te ıHıt '. dı (tara~a krpıJ:ın hı>:> .ılı ust knt ta\·nm nhşap- 1 
ı1r ı. V:ıdl><"indc oorc.. H,.. diklerinden hal:1arında yııpıl:ın tnkip tizct·iııe 
3202 ·..rc.ıu J. anunur. •.Hi r • lde.,lnin ın::ıtuiu 40 ncı m::ıddMfne giirc ~atıl-' 

mno;ı icabl'den m:ıa dukl. n l. :lr mezı.ür t.pnrtımnrun tamamı bir buçuk :ı:; 
ınüd<1ct1c • çık arl.trmnı;\ a kc. MU~ur. S;-ıtlş wpu sicil kaydına gorc y.ıp1l~ 
m:.ktadır. Arttırmıı). girmN. irtiyen (315) lirn pey n -c;csi vrrccl'ktir. l\!ılll 
i-an<·: lnrımmlan blıin•n tc>n ... t mektuba da knbul olunur. Birikmiş büt"n 
\·crgılcrl<> bc>lı"<lıyc rPsjrnl..,rı c vakıf ıc:ırc~ ve tnviz tutarı ne tcllfıliyc ru-ı 
Jmu bo "juya aitür. Artt.Jrn . ·nrtn:ı,..tıc:;i 4/3/942 tar'hinil<'n itibaren tet

kik ct•""'<'k ısc~ellleN Sandıt. -Iukuk t,.lerl servlsındc • çık bulw1durulnc k-"'f 
t r. r .. pu sic-11 ı.ayd ve •ni .. "\zumlu ı.ıa·,·m::ıt ta şartnnmcdc \C takip dos-1 

}'3"1~d::ı \"ard r. Arttı7.1:ll a "illi~ o!nnı:ır, bunl:ırı tctkık ederek satılığa j 
c it. rılnn g;.~·rimcnlml h,ık' n .1 her scyi öğre uniş nd ve telal<kl olunur. 
Birır.cı arttırma 4/5/~42 tarih; .. mils:ıdif Pa ..... n1Mi .cıinU Cnğaloğlunda 1 
kf.ı ıı Sandıgır.ııula c;.ı t 10 d Hı .2 ye lrndr:r :ı pıl.ıcnk1ır. Muvakat fön!c i 
Y<'Pı .ıbılmc · i ·n tel.lii edı c<"k txdelir. t~r,h n nlınr'lası icnbcden gnyrl-

nıct N<-mık (30585) ac.elc ~ubeye mu-
raC'rırtı. 

· Gelibolunun Elektriği 
Gelibolu (Yeni Sab.ıh) - E

lektrik abonclcrimn fazlalığı clo
layısiyle mevl•ut makine ,.o te
sif~at ihtiyacı karşılayamamak
tadır. 

Bu sebeple evlere gün ~ın e--
lcktrik \•t:rilmektedir. Yani j 

l - 4450 Jl'<.'tı <' ı di.kt., 1650 rn(·trcsi ı:ıltı pusluk olmak, 
~ıror.d:ı H:ı~d "P .. da v::ıı;oncln tc~lım edilmek üze-re 6100 metre ç 
boru ve bunl.ır için Jıızumlu tc l'errti:ıt l>npnlı ar.f •ulıylc ve ek ı 

me yoliylc al n. c. ktır. 
Vorn dlı ~k. Y ve T pıbı lfır.ırnlı• tclcrnıatın .-ııl.inr ve ncvıll' 

nlı Vt> cliı;wr ~tn.ılcn 12.,h.ıta rr ııb.ıy:ıa \ c idc'l,li:ıır 

Ol.!•• nilehlll'·. 
2 - Du el-; ıltn r·ye ışt.Uık ctrncl;' i tey'i"nlcr JC.000 - lir. lık t~ 

mıu 1.:ıkıt. o. lc:;t t hvilı Vt y.ı n .. nk:- mcktı bu ol:ıru' PC"trol o 
H>Zm~ .ine tn dı cod< ı ll. l u hu u ·u nM.ıbeyy in vezne mrı!, bunı sure 
vvrcu•kleri 1t ~lif mektubu 1 . .ıı ı n:- ıli~tirmcleı i liızımilır. 

3 - Tı ı.Uf •. nı fi;ın 14 lVI ıtt rıımoırtl'sı ı.11inıi s:;nt 11 e k:ııfor 11'11 

b:ı) na ve Jrldıh;ır Mıicltıı lu· ıını- f,71, lı c-nıJınlş olm:ılıclır. 

4 - A. n •Ilı .-ı~ t l l .30 J .... lmtıı ı tcklıkrin hulu le 

halk bir ge e lamba. bır ge
ce elektı·ik kullanmaltıtsl.dır. lh-· 
tiyaç ıkarşılamunadığı için be
lediye mazotl.ıı işlevcn motörü 
yerine koydurmuştÜr. Bu motör 
bir haftaya kadar faaJivete g<>- li••••m•1m~iia1E••-••••••••••• ... 
cccektir. • ---~--------~-·-----------"" 

:ıçıla ~kiı Pc t • l Oh. j ıh.ıle\•i yr m<ıkt .. <:('rb<'Sltir. 

~Deve olan 8900 lira! il Askeri Fatrikaiar Satı.~aıma Komisyoıu ilaiılan 
İzmir, <Hususi) - Dıımlup1· -

narh ta ir Ali ile Gürd~li Ha- L'.cytinb ı.u ıl..ıt t,ımıı ı. ne· , ;'ın m ıtdı:. ıs top ve mnl,ineli 
cı Nuri mbb:ıyaatta buhııırnak tı\mirc.sı :ılınac. ı.tır. Ru ıktfrl;ırı h; ıu olJr.Jaı ır ı~tırl .. ları ve 
Uzen1 17.1mire gelmiRll'r ve Ha- rHcı t.ınıirh:ıJ1tye ırıur,u:. ;nı.ıı ı. 
t.ıy oteline inmi,<jlerdır. • • • 

Alı iizennde bulunan 300 ve 
Nuri de 0600 lirasını otel katibi 
bulunan ve otel sal1ibı Besirin 
:kardeşi olan Kadri Korkuda o
~:Cl kasa::ıında muha1a7 .. a f'<iılmek 1 
uzere ('omaneten bıral}mısl.m.hr. , 

Ertesi sab.1h Kadl'J(len oara· ı 
laı mı almak uzere müracaat et
mişk r. lrnF"a.yı açan Kadri Kor-
1' nt kasanın içinde paraların bu-j 
lunmadığmı 'e nwçhııl Liı· d ta-
:rofından c. lmmış olduğunu! 
söyle'miı:.1.i. Her iki tacir bu vazi· 
yt~ karşısmd .... d!.•rh.ıJ zabıtaya 
müra{;a. t e.lcrk keyfiyetı an
latmı~lnr ve p:ıralarının meyda-

l O iun ı~nuk ~ a~ı 1 O ton 7R~ tin ~ağı alın.ııdlll 
'Trılınu • ed• t n bı.d<'li 190VO l r"l <-bn ~ ı tıtclıı ~ ılı 10 ton paırı 

~ Uf! 10 ton 2.l'Vtın ~·<!tı A k,•ı ı Fal r ı ıl.ı V ıııı•n '.l.IUdli,·liiğü 
Satın.ılnı:ı konıı .yon , rn ı 7 a 94.? :::;. h 1. \ı ıı !;~ı~t ~5 ıle pa ,,tJ•"kla 
rıliJHekfı •• Ş.ı tı"ı"'C p;,r;ı-,111iı•·. Kı-t'J t"ıı .ıı.ol :!8 O Jıı ... dır. ( 

" . . 
1600 - lSlnl nwt rtl mil.ahı ıli"- ;,..ıtlak n v-a 

kara :ı~ .• .._. lrnJ J ı ılın,, 3k. 
T.lının ıdılt'n lıH1dı ~14DAtO Jı, •l.ın ~ıl,aına yaıı:ıh ırco • 

metre mık;ıh o bud.ık V• )'.ı k.ıı a nı?:' kal •• ı ı\s n F"brikalnr 
Mürli1rlııı;11 l\ crkez Srıt.r.al n, l,omıı;yomı r,, iJ.J.!>42 Cuma gunü saP 
lx"'Şt mızmlıkl:ı ır.ıe ı;rl r ı Hir . ..,,,,r,ımt i4ı .mıu,tur. 

{17~4il) Ur ıl•r. 

•• 
Uniue rsite Re htiirliiğii 11den 

Dd çıknnlmumnı h~temişlerdfr. Y.ırdın ıtııeı,ı ıie mıir.cnot et ış ol •• n tnlı ı .. cn n h r ıi.ın 

Y. pılan ilk taı'ıkıkatt. k.ı~~nın 1~ C' k. <lnr ıxkH tuı:c b. 
ilti anahtannın da katıp J{adride --- --

bulu.nougu ve I\adrinin ge<:e yn- ,--ı••••••••••••~llPm~~~nmuım~ 
1·ısı e' m•• g'dip gddıği aııla.~ıl-
mış Yt" ynpılan F-urgu:mnda Kad- ı 
rinin kasaya nnahtm- uvcluml . 
ma:k :sır. -tiyle pa:ralarm Çalınmış • J ... tmrnıl:e :ırr. !c

ıı ları ışletme nıudı. 1 zıtı, n l ıldı ılı.·. 
1 11'rnkul miik~lcliyctilc 5: ı ııh al. :hnı tnn:-ıı:en hcçm~ olm.ısı şaıttır. Ak-

r 11

1, si t~kdudc son ruturnnın t. n ıüd, b5ki ka,mn1' Fırtllc 20/5/942 t.:mh1nc 

olduğunu soylemistir. 
Ka"a. üzerinrle varnln•ı t ikik 

netice:sinoe ka.:;ada hiç bir kur
calama csc-ri görülme.miş ve otl'l 
salıibi BC"~ir ıle kardeşi katip 
Kadri z:{n Üz!-rine vakalatım1~
lar ve talookı:ıt:ı ba.Şıanılmışb;·. 
Karu Ü7.eıı.ndeki parmak i?Jeıi 

Stanbul Vnakıflar Oı'rekto"rlu"g"u" ,··ıa"'nları münrüfÇarı;.mb;ıgür.iı::-y ı :1al' 'ıle veayn. "tıttcs(narttırm~ynpıla-v cal:tır Bu nrttırm.'ld:ı g yrı ..-ıcnku, en <:ok aı .ı r. nm u~tündc hırakıl.ıcakt1r. l -,-----=-----.... -- lla'.l. "l tapu sicillcrilc auıt < 1mr n al5knd ı l. r -.·e 1rL1ak hakltı sahiple
K yli'cti pe'.' A 

L. K. L 

( i. Cinsi 
---
Enk:'z 

rinın bı~ h:ıklanr.ı ve huı u. ılt- fa vemıısm·:fo el ,. ic cihlarını ıl. n tar'hin
dt!n 1t1barcn 20 giın ıı:r.iic ı.:vr. kı .tıfütelcıile bH• bcr d.ımmue bild.rmelc
rl lünınd•r. Bu surctfo haUnnm dirr1cmlş ol' nl::ırl.1 h. kl::ın t.ıpu :sic.illcl'i· 
le ı; 1bt olmıynnlar s=ıt:s bc<lcllr. ı~aylnsmasmdnn h.uiç k. lırl:ır. Dah:ı faz-

tetkik edibnektedir. 

l!!O o 
Çcn r1 • ~ Tr\ '.p. ıı ı II >ey!r.~'.;::ı 

c-:-nuı C::on cerr:-:ıt rr • bafünl k IT'l lı ı.., ol k uzcre rıh. np enk:ız 
' ?./ 3/942 Sah gı.mı s::ı:ıt l ı de m. l-.J.ıh de p:-Lr lıltla s:ıt l cagmdan istck

lılcrin mczkür sı:-ıtte mahnllntle bul n::ı-::;:ık ""'errur. ınür:ıcnr.tıarı. (2803) 

l:ı r.1 liı n:ıt alm:ık tiJ.-enler'n JOl212!? docyn No. ılc Sandı m z Hukuk ~ 
ı.lc:n ı,.er<•i ne mlirn ant etme. • luz.umu ilun olunur. AKBA 

DlKKAT I 
K. in 
ıtabevi 1 

Emniyet &ı:-ıdıi:'1, S.ındıktın. 111 n gayrimenkUlü ipotek gö~cmwk i ti
ye nl~rc muhamminlcı imi2in ko~ n ış oldu.!;•u kıymctm ~ 40 m tccavuz t>t 

Bankalar Caclclesi 
ANKARA. 

y-••••••!:11••••••••••••••••••••~ mcınck uzcrc ı!Cın bcd l'oin yru ıaa kadnr tıorç evnnck suretilc kolaylı .. 
TÜRKİYE CÜMHURIYETI "1 =g==;, t=crm=e==ktc==clir=. ===================cıı:==;:ıs=) = Hcr ılılden kfüıp, mecmu.ı, g;;

utc ve kırtasiye sntış yeri. Her 

u~andn kit;ıp siparl§i ve abone 

kabul edilir. Şuhesi yol~tur. Z 1. R AA T BANKA S 1 Kırşehir Nafia Müdiirlüğünden: 
1. - Ek iltmeye ı·rnul 11 iı ı 
J{•r chir - R •Y· crı yolunu 1 lIDC::trc 257 1- 000-27tı r OuO aynı J;.lo- • Telefon: 3

377 
Kun.ılQI gribi; JSSS. - Sennııyesi 100.000.060 'l'ürk Urua. ~ ... 

Ajans adedJ: M 

Zlnt ve Tlc.arf hor nevi b•i'll<a wıvımeıeı.rı 
~. bl ıı..t.~ .. ·•· ... '>" oı; ıiro '7ramlve v•rlvaır 

r nı.u . r.un:ı:ı:ıraı: \(' r.ıı:ı;:ırırız llU;uuU: Jıeaablannda en 
-t:lu. r h!"" ncı:'I~ , defa çe!tflecek kur'a ne apjıdaki 

.:> ı:..ır 'ıl: •.ooo 
5(;0 > 2.000 
2110 • 1 GOO 
ıco :. 4 ooo 

L.ır.a in 100 aded 60 Ltrel k 
:t il \20 lt 4D 

: il 1sc s ao 
• • 

a;o.ooo Lira 

4.800 " 
ı.:wo • 

m. ~nkr ar:ısmd,1 l44<ı& ctrc '.lbı hnm t ihz.,ratı d Jl 27/2/942 den ~-~~ıiJIHl~~LW~~~~~~!!'!'~-~~ 
itib.ıl'Tl l.op. lı z, rl 'f' eh LLti "Ye ı.oru: u.t . B i ·n l,Q: 'f bc<ic!ı r-------··---..--·----
9 9.u ııra o2 J...'"Uru::tur. ''Yenı· Sa· bah·rn,, 

2. - Bu ışc ·d ~ ... ı u:ıı arcl • 
A. - Esiltmc li•1rtn.ıı t:rı 

~ .. = ~;ı;;~l~lı~f~~ eT (•\ f rtn:ımC i ilan fiyatları 
D. Şo ve Kuprüler ie n1 t tn:ımcsl 
H. - Hu u 1 . rtn ın Kr. 

Başhh: maktu olarak 750 

Birinci tıayfada santiml 500 

lkiuc.1 .. 350 
:-. t Hı ön Kır chir \ ilıi- .. .. 

yctı Nrf :ı !\füd rluı.und' :>· pılac ıki.lr. 'ı tJçuncn • 
~. - Ekiltmcye cirel:. lrnc.k çl ı fotckJilcrln S.::04 14 !ira mtıv..ıkkr.t te- Dördünru 

min t -ç-crnı i, bund ... n baka 942 ;v-lı 'l'icruet Och ı ve. 1- "t H' ek iJtm-. .ı- •--,•™_,, __ .,....,..,. _____ ~ 
n.ı 1d et til [Unlt:ri har\,"> 3 gün "Vel Knvcbi:r \il1yctindcn a cakl n 
chl•yct ve i ~ ını haiz olup kklif m .ktuplarile. birlil~te \ crmcle:i ş .. rtt r • 

a. - Tcklıf rn '.tupl.1n yukard.:ı 3 üncü maddede yazılı saatten bir a::ıt 

e\'\'('linc kad r Kır chir Daimi En :ümen riyasetine m:ıkbuz mukebillnde 
ver.k ~ct.ir. Po ta ile gönd rllm m lttupl:ı.."'lll ı ·üm.ıi maddooc yazılı &'lat<> 

1 
kad r gc1mi: oJmn ı ve dıs z rfın m ıhur mumu ile iyice kap:ıtılmı <kmısı 
lazımdır. P + d' oı caı, gcı,: m:tlcr k<ı.bul cdllmcz. (2EC\A) -______,,._. __ _ 

Sahibi: A. Cemaleddln Saraçoğlu Neı;rlyııt Mlldüru· M. S:ıml M.'11r:ıyel 

Gaı;ı!d ye : (H 6 kir Gür"oylar \iC A.. Cem:ıl cı•n ~raçcölu m aıı ı) 

w swtw DOKTOR ·f:lil'iim& 

HAFIZ CEfdAi.. 

Lokman Hekim 
Dalı"liye Müt 1 n: ~ısı 

1~. İ Ş B A N K A S l 
Küçük tasarruf 
hesapları 1942 
iKRAMİYE PLANI 

KEŞi DELER: 

2 Şubnt, 4 Ma:>--ıs, ? Ai:'U..to , 2 il: n
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