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Türk gözü ile 

dünya 
harbinin sonu 

Hakiki ve ıamimi dü,ü
nen bir Türk için dün
•anın tam saadeti ancak 
milletlerin kendi hürri
yet ve hakimiyetlerine 
sahip ola.rak kendi hu
dutları içinde müstakil 
ya§amalaı- odadır. 

r-: ETEM iZZET BENiCE 

ilkbahar, bütün hm ilo beşer 
saadet.ine ve insan hayatına yeni 
bir da.-be bazırl.ar \ic·şu dakika<la 
bile yeryü:ıü satıh satıh kan der
yası iS-İDde yin.erken herhaldo bL 
riMrleriııe soranlar var: 

- Acaba, hu harbin 90nunda 
hWı.iki galip lı.iıı:ı.ı. ol.ııak?. 

Ve .. belki yine jçten içe, clıştıııı 
dışa anu e<lenler var: 

- Rusya Jnızansın . 
Almanya kazansın" 
İngiiltcre kazruısın" 

Amerika kazausın .• 

Japonya kauınsuı .. 
Biz, mecbu.r edilmedikçe; i:slik

lil, hürrjyet ve mülki tanınmlığı
mı:ıı silahla müdafad etmek zo
runda bulunmadıkça bu hamin 
dışındayız ve se)<irciyiz. Bu itib<ır. 
la bizzat taraflardan lıerb1H1gi biri 
lelı veya aleyhirııde bir tutumu
muz yoktur. Bütiin muhari~le 
samimi miinasebet i!İndeyiı. Her 
biri ayrı ayn dostumuzdur. Do. 

ğuda yeni \•e kanlı bir ha~p hazır. 
lııınr, Pa•ifik'de in'anlar boğaz
lamr, Atlonl'ik'de ''e bütün dünya 

denizlerinde sular kan kırmızısı 
ile boyamr, ~ısır ,.e Hind hudut. 
lıırında yeni saldırı:.lar için ka•a. 
tur..ıar bilenirken lıi~bir mulıari
,bin kazanç ı,;eya kayıbı yolunda 
t:ırafsızlığmuzın emrettiği duygu. 

lardau ayrılmıyoruz. Fakat, Türk 
gözü ile diinya harbinin sonunun 

neye ..arması liızmı g~ldij;ri bizden 
aonılursa ona şah~an \."'el'eceğimiz 
cevap şu olabilir: 

- Hakiki ve samimi düşU-0 
blir Türk içiu dünyanın tam saa. 
deti ancak mllletleriu kendi hür
riyet ve hakimiyetlerine sahip o. 
larak kendi lıuclutları içinde miis.. 
ta:kil yaşamaları.dır. 

Şıtlısl arımnuz açık ve aşikar
dır. Dünya milletlerinin hiçbir si. 
yasi tahakkiime değil, fero6n fo~e 

gadretme~ine bile tahammülü kal. 
maınıştır. İn..-<anlık huzur, saadet 
ve yaşama zevk ve lı:ckkı isteclı.en 

1 

icAVA'DAKİ 
Müslümanlar 

• 
Japon kuvvet• 
lerine yardım mı 

edecekler? 

Yerliler arasında 
bir "Asya hareke
ti" gelişiyormuş r 
Saygun, 3 (A.A.) - :Müşa. 

bitler, Japonların Caıva allla-
sında ~ı yerli halle nıalıfiJk. 
rinden yardım görec:ekler.ini 
fabınin etmektedirler. YerlL 
!er azasında lıiirkaç seneden
beri Bimlistanda müsniman 
ceıuaati reisi Cinna'n.ın idare 
ettiği har<l<ete b<:.nzer bir As
ya hareketi gelişmeldedir. I 
FilbM<ikn Cava halkı ekseri
yet itiba!ilıı lsıamlanlau mü
teşel<Kildir. Ve Holaııdablar 

yerlilere karşı ötedcnberi an.. 
layışla birer s.iyaset talı.ip 

tDevamı 3 fineU Sahifed~) 

TUTON 
iŞÇiLERi 

Ağır işçi sayılarak 
750 gram ekmek ve• 
rilmesi Ticaret V eka-

letinden istendi 
Tüfüode çahŞRA işçilerden yal.. 

nız toııgacı ve aktal'macı gibi va. 
(Devamı S üncü ·S>W<d<>) 

1 Yunanistanda 
Açlıktan günde 900 

kişi ölüyor 1 
Lorı.dra 3 (A.A.)- Yunaııı h\L 

kUmeii.ıııin ocblifj"tıe göıre, Yilllllıa
ıDev:>ını 3 üıwil &.hitede) 

BUGÜN 
TİYATRO 
TENKIDLERI 

PARA 
Seliimi lzzrt SeJeşİn bu 
tenkid va:t.•ını 4 üncü 
aahilemi:ule okuyunuz. 

Vilayette 
bu sabah
ki içtima 

Bu S'<ibı>h ~":lal :md-~ VaU '~Be. 
kd•yc Reisi Lutr. Kınkınn reıs. 
liğirack Va•li ve B<>lediy~ reis mu. 
a\~nleri, tek<mtil kaza lı.aymol<am.. 
iım, 1foa'ret, z.iır:ıat, ilıtlısat, kıııe 

müdoüırkri, t.>prak mahsullıeni o... 
tisi rn<idürü ve diğeT a'lakooa!I"lar 
t~ıŞJ.a:nd;ı!'. 

BIRMANYADA 

Talırip edilen 
RANGON 

Şad< .eııt-i

ne alt son re
alrı'ılerden: 

Karla bir salı&· 
da aüıı;e _,._ 

lanıın bir Aa

mao topçu. 1Nı

tat7ası.. 

• 
nLIPINLEU~ l _C_A_V_A_B_.&_a_a_ı 

Japonlar Abra Japonlar ada
vadisini terke nın merkezine 

Şehri alevler mecbur edildi girmiye mu
içinde yanıyor GI - __ vaffak oldu I 

• Mak Artur kuv-

Halk kırlara çıktı. 
Japonlar Manadalya 

yolunu kestiler 1 
Saygım, 3 (A.A.) - Birınanyıı.. 

da Japon lrnvvetkri Pegu'nun şi. 
nuılinden .Manııdafay yolıwu kes. 
mişlenlir. Ve burada savaşla.. ce
reyan etmektedir, Rınıgon 1111evler 
içindedir. Halk, civar kulan sı· 
ğwııyor. Şehir tahrip eclihniştir. 

vetleri iki aydır 
mukavemet ediyor 

Saygon, 3 (A.A.) - Filipinler. 
de General Mac Arthur'ün küçük 
ordusu Japon hücumuna mukaye
met etıniye başlıyalı iki ay olmuş.. 
tur. Muvaffak.iyetli bir mukabil 
tıırruz yapan bu ordu, Japonları 

Abıa vad.isini terke. moobu-r et. 
mliştir. Tokyo radyosu, Japon ha-
va kuvvetlerinin Bataan Yarıma.. 

• dası bat.ı salı ilindeki nıukan.ırıet r 

1 

nokta.lanııa hücum ettiğini halıer 
veriyor. 

Biımımyalda bir köyde otlarla 
cizicıııııniş blr top 

Çine giden 
Birmanya yo -

lu kapandı 
Mandalay 3 (A.A.)- Çime doğ. 

rn g:lcl.en başlııca Biı:man.ya yo.lU\ 
Röyte.r aj:ınsmın lJ.!l' rnruhalbirine 

(DIOVamı 3 üncü Sabl!ede) 

ATASU 
• 

Ebedi Şefin Trab
zonu son t şriflc
rinde şehre kazan
dırdıkları içme su
yuna bu ad verildi 

Tnlızon, 3 (HtJsusl) - E. 
bedi Şef Atı>türküp hayatta 
iken şehrlmıizıi son te.,.Uleriıı.. 
de Trabzonlulara lutof ve b&
diye ettilaleri fenni içme ııu.. 
yıma; Atafürıkün ııziıı hatıra. 
sını. ebediyen yaşatmak ;çin 
•Atasu. adı verilmesi Bdeıdir 
ye Meclisince alkışlar anısuı.. 
da k.ararlaştıralnu~!ır. 

Adada hayati ehem
miyeti haiz tesisat 

tahrip edildi 
Say.goo 3 (A.A.)- Jajl(ln kuv

'1tlleni, Cava arlas•nın şimal salı'
linıdc &lıe ~çi.rdikleri :ı köprübıa
şıııdan ba~ı1)'Brak hareket saha
loar:ını gcnişlelım.cge -devam ediyor
iar. Bu kuvvetler, Holandıını, A
merlkan ı,ı-e İng.liz kıt'alarırııın 
muk·avıcmctıine raj;rıncn aoonın 
merlrezJn.c giıırr:ege n.uvaffak O'lı. 
muşlaTdır. İmramayudan ıh.are. 
ket eden bir Japon kol<ınun Bıa. 

CI>cvamı 3 üncD Sahl!•d•) 1 

General V avel 
Tekrar Hindistan ve 

Birmanya 
Kumandanı oldu 

Saygım, 3 (A.A.) - İngiliz rad
yosu, Fel~nk Hjndista.nsııdaki 
kara, deniz n hava kuvvetleri ku
mandanlığının burulan böyle b&r 
Holandalı tarafından deruhte edi
leceğini haber vemıektedir. O-. 
ral Wavell, tekrar Hindistan ve 

Birnıanya kuvvetleri kumandan· 
bğmı almı§tır ve Çin il;o sdu irti. 
bab temin edecektir. 

ı 
~ 
\ 

onım bi.r esaretten öbür esarete 1------------------------·--

Cavadaki Müt
tefik karargahı 
niçin lağvedildi ~J Toprak Mahsulleri Ofisinde Dün 

Akşam Bir Cürmümeşhut Yapıldı 
' I.ıo.ndra 3 (A.A.)- Bir askeri 

Llbyada bir havan topçusu 
lejyonu 

KISACA 

ZİRAAT SEFERBERLİGİ 

C. H. Partisi otuz 
vilayette konfe

ranslar tertip etti 
Profesör, Doçent ve mütehas. 
sısların verecekleri bu konfe
ranslarda istihsali arttırma 

davamız belirtilecek 

lstanbul, Çatalca ve Silivrideki konfe
ransları Profesör Ragıp Ziya verecek 

Cumhuriyet Halk Partisi. Geı. 
.ııel Sekıreık>r Vd:;]a czirac.t sefer.. 
berliği. mevzınında yeni ve gü.. 
zel bir kıaırar \ıemJ!şlir. 

Bu lııarara göre zi-rai iııt.i1ısal3\~ 

sıür'atioe a<ı'ttııma'lc hususurıda haı1. 

kııruza koınfe'rarular '"l?nnek ü. 
rere Yİİ'klSeık z.-a..ı En6titıiiııü 

ıııırotasör ve doç"nBL~rik Zira.at 
Vcka1"1ii m\itehassısları o'.uz v!.. 
lay<.timizc giderek k<mfcrruı&1ar 
'Verorel<!l~rdlr. Bu llror.fureııs1ar 

en ıMZ ber vi'lfı.yet" üç kazasında 
olmak üzere- do'<san kazada w~ 
rii-ecclt'tiır. Bu ku!}fCTansı;.Iarm •• 
si.mk<ri V<' konfcraıııs vcrtce.klerl 
viiiıyt"tlc.""i yazıyoı-uz: 

Şeyda Kereş ec loğlu (Af) , 
Boh,r,di.n, Diııa• Sroıdık!ı), &
m:n Zi)a (A.nfa.ı-::, .\! navı;at, 

Ehnalı, (Ko.rku!r1 ), Ifodai Ek<'r 
rnan (Balık ır !:>u u~1rJ·:c, S.ır_.. 

dırgı, Mancıas, B3~d':ır.ma), S:ı;:. 

(Devamı 3 ü.ncü Sahifede). 

-YENi BÜTÇE-
Masraı kısmı geçen yıldan 
74 milyon 294 Lira /azle.. 

Milli Müdafaamız için 101 
milyon lira tahsisat ayrı dı 

Ankara<laıa bfül.iri.Idiğine göre Meclise verilmis olan 194.2 
mail yılı bütço..inin müzakereshıc 16 l\Jarltun iliba;cn başlaııı
lacaktır. 1942 bütçesinin muraf .lusııu geçen yıldan 74 mllyon 
294 bin 705 lira fazla olarak 384 milyon 035 bin 101 liradır. 
Yeni bütçemi:ı.in geçen yılki bütçe ile mukayeseli şekli şudur: 

Büyük Millet Mectisl 
Riyaseti Cumhur 

Divanı Muhaoobat 
Bııı;vek~let 

Dcı,,ı.,• Şurası 

Matbuat U. Müdürlilf<l 
Is1otislıl< U. Müdür.üğU 
M~teorolojl. bıerı U. Müd. 

Dtynnet İşleri Reiı9lii!i 
1'1faliye Vektıleti 
Dfıycrıu Umlll111ye 

Gümrük ve İnhit:a:rla: V. 
DaJü~~e VeMloet.l 
l:ır.'llyet U. Müdürlüğü 

Jandarma G...el ~. 

1U41 Mall Yılı 

S,963,684 Lwa 
47(,889 > 
7qs,757 > 

1,3061203 , 
J52,212 • 

J,0~2,682 , 
27:9,857 • 
es3,897 > 
~97,518 , 

~ Jı!i,'180 , 
.,,157,219 , 

$.930,350 , 
6,527,479 > 
7,ee~.so1 , 

1942 ~"'alt Yılı 

3,963.~84 Lira 
4H 68f > 
748.7!i7 , 

ı.~49.600 • 
391,638 • 

l,53B.G85 , 
327,5(l2 , 
87~ .b~] , 
8P0,82! , 

40,999.o:ır , 
95,27(\,21 ıı • 

7,:!59,f\Ol • 
6.670,4CO , 
9,673.~09 , 

13,f.31 ,110 > 15,225,tilS > 

(D<>vamı 3 üncil Sahlfede) 

aürüldemııesine, bir baksı.tlıktan 
öbür haksızlığa uğramasına, bir 
ga<lirden öbür gadre boywı eğmi· 
ye taba.ınmül göstermesine nasıl 
ibüınal \'erilebi.lir?. Yeryüzünde 
muhakkak ki, böyle bir ihtimalin 
"Ye bu yohlak.i herhangi bi·r gayre. 
tin tahaldruk imkanı kalnuımıştı.r. 
Mücadele ne kadar urn.n ve yıpra. 
bcı olursa olsun muhak>kak ki, in
sanlık behemehal kendi hak ve 
hürriyetine kavuşacak ve bu bak 
ve biirriyeti ilılel etmek istiyenle. 
ri sırtından her n&kt:ıda silkuek 
rahai, ci~"er dolusu nefes a1mak 
hmuruna varacakur. 

Muhasebeciye rüş
vet vermek istiyen 

biri tevkif edildi 

muhahlr yazıyor: Cavad'aki Ame. 
ır.i.ka, İ.ngih-ere, Holar.da "" AV'US! 
ralya umıımi karaııgahının lltığvı 
karan bcık}emnecill: bir şey de
ğildır ve bugiiınkü <lliJ'Uanıda bu 
kaI'ar mantıkid'ir. 

<Devamı 3 üncü Sahlfucle) 

: 

Ağlıyan, gülen, sevinen 
Fen Fakültesi 

yangını 

İnsanlık hangi saita ve nerede 
olursa olsun mutlaka l>iitün gön.. 
lii He istila ve tabakkfün kuvvet
J.,rinin yolunda, tarafında, zorun.. 
da değil, hürriyet, istiklal, m>lll 
varlık '"' İ)' ilik getirecek zafer 
nıücadil ve müca.hitleıinin izin. 
dedir. 

Bugünün harhi, in•anlığa dün· 
Ya hacminde umduğu ve beJdediğ'i 
milli saadet ve istikliillere daya. 
nan ideol beşer saadetini getire. 
cek Hk ve son vasıtadır ve bütün 
harp makineleri belki de plan ve 
hedeflerinin tam zıddına insan
lığa yeni b >r boyunduru,k nizamı 
Yerine hakiki hürriyet nizaounı 
getirmek için hak \'e adaleto da. 
Ya.nan nıe.'ut b'ı: dünya ihtilali ve 
tn<Ui ölçülere bağlı bir dünya uya. 
lllşı hazırlıyorlar. 

ETEM iZZET BENiCE 

Gece saat 21 de muhakeme 
edilen suçlu3 ay hapsedilecek 
Ebnıyct mali polis ve kaçakçı. 

lık bürosu memurla.rı dün a~m 
geç V'3kit çok eıııeresan l:ılır ciiır

ıınfuneşhud y~mıŞlar, bir rüış.: 
vet sıuçrus,.nu yakalamışfardır. 

Galabada Necatibey eadkl.esıin. 
de Yı.Jıdız moak<arna fal>r'ikası müı;.. 
tahdem'leııiıııden H3$U1, fa bl'ikay a 
ait 1000 adet yırtik çu<vahı sağ. 

• 

lam olarak kıaıbul Etmelerlı için 
dün a~aım Toprak Mahsullerıi 
Galata şubcs:ne gbrniş, n:uıhase. 
beci Celale bir takım garip tek
liflmıde bu1umnuştur. 

Hasarım bu maksadım sezen 
mııbaseheci Celali bır miidldıet 

SOIJ'ra giliiğ1 takd.T<le çu'Vallları 

(Devalft\l 3 üncil S:ıl:Jfede) 

11111~1 

GÜNÜN 

(ÇINDEN 

-

Cava'nın en
camına dair 

NİZAJ\IETTİN NAZİl' 

Ja:rıonJar, i:Jte nihayet Cava'ya 
da asker çlk.:ardılar. A.'l'.P.rikan ve 
İngHi'z. k.nyın.aıkla.,ndan gclt.u te-l. 
g.afl;.ı" adadaki müttc!io'.ı; ktıv

ve\JE:rin çok şiddetli bir müdo.!aa. 
crehesi kumıuş olduklarım haber 
vcrlyon;a da a.ı•cıi lcayooklııTdan 

ilk lil1KX1 başe.rıiJr' b o k'k olld:. alı 
rıan ı:ea-hBnat adının güze· müda: . 
liı.a cdilemedlığini ve 1't>-1k l de hiç 
n.üdafaa edilem..;.yc-ceğ!:'ll hi ... t_ 
ti.trr)~:tedir. 

H.ivayele göı-e Ifohu:::Ca)ı:ar J~ ... 
ıxınl.:ırın adaya ay'lk bo~amamıa.. 
ları 1çin büyük fedak;ı""1ikla'fda 

1::-ultmuıyorlarmış. Bu ne c'~·reC'cye 

k.:daT doğrudlJT bi!em yoruı 7. a 
yine bu rivayetıl~•i orta~·· atan 

(Devamı 3 üncü Sahilcdel 

ikdam refikimiz bu sabahtan 
itibaren f;at:ını beş kuruşa çı. 
karmak mecburiyetindo ka.l.dı. 
ğını ilan etti. Buna sebep nıem· 
lekette kağıt stokunun azal. 
ması yüzünden kendisi hakkın. 
da J\fatbuat Uıııum l\liidfülü
ğiince ten•ip vo tekdir edilen 
kağıt nıiktnrınm okuyııculan. 
D1lt ihtiyacına tekabül edttek 
baskıya kifayet etmemesi ve 
maliyet fiatlarının fevkalade 
yiiıkselişidir. Yani, ikdam az sac 
tılmak için ve az basılmak için 
tek çareyi müşterilerini sav
nıakta buluyor. 

Biz.im ıınahutla konuşuyor. 

duk da: 
- Buna herba ide bir ağlıyan, 

bir gülen, bir seı,;iııen olmuş. 
tur .. 

Diyerek, devanı etti: 
- Zavallı İkdam , •altibin1n 

eline sıska bir sabi hıı.linde 
gelmişti, binbir emek ve feda
kitrlıktaıı sonra tam gelişti, pa. 
lazlandı, ôğülccek hale geldi, 
fo~ut talih bu gcli~mc~ • clt çe
ken1l'd~ . II<"rl1::ı-lde o;;ahihi i ... tao
bulun birioci plfıncla satış ga. 

zeteleri arasına g~ olan 
ilııdamın blldiselerin cebrettiği 
bu son durumuna ağlar, orıa, 

binbir emek ve gayret "3rletti. 
ği halde belki de ne hu emeği, 
ne İkdamın son geH~imini far· 
kctıui)·en!rr bu acınm1ya gü. 
!erler, alılırmatlar bile .• fuluıt, 
heriıalde sevinen İkdamın oku. 
yuculurı ve sahibi değil, bu ne

ticeden istifnde edecek olanlar. 
d.ı.r. Temenni edelim ki, İkdam, 
yerini ve satış me\Tkiini sevine... 
c:ek olanlara terkederken bu 
fere'keden istifade edecekler 
memlekete, devlete, mmete, ,..,_ 
jinıc, okuyuculanna ·İkdanı• 
samimiyet, hnı ve gayretile fa.y. 
dalı olsımlur .• • 

Belli idi ki, bizim mahut çok 
üzüntülü idi. Fakat, ben ooa 
sadece sairtin: 

•- Gamı şidii felek böyle 
gelir böyle gider .. 

Demesini hatırlattım ve ilave 
ettiom: 

- l\tihneti kendine 2evk et
mcdrdi.r, ilemıllc l!hner! 

~. ŞEKIB 

TAHKİKATI 
Bo sabüh yeni, esaı-
11 tedrJs"'t yerleri 

tesb t edildi 
Yamın Fen Fakültıos,nde bulıı. 

nen er.s:itü tafobelu< d<.... )uzd:_ 
ğwnız muvakkat proğTa .Ja t~<l
r:sala devam enıiŞJtrj •. T r . 
sat yerJ.:-ri içim yeni -esaslı b.ir pr<Jil 
ram ih<azı.ı- anarak bu s.ıbahtan 

iDcvamı. 3 ilncil Sahlıede} 

1 KULA 
Mensucat Fabrikası 

T. A. Ş. 
İ ""'bU Şub i; BAH('F.K.Al'l 

'\'<"ıl. ge:e.:ı ~er ç~ 1 kaıl Q \'(' :ket 

Kumaşlarını 
lörlnftz. 



2-SON TELGRAF-.:. MART lH! 

-~----------...... --------------------..,_~.-.. HALK FiLOZOFU 

ATAT DERSİ 

l\lektepl~r.ın de zirai se!er. 
b<>rlij;e ışurırki karnrJa~·nca, 

halınma bir kısım ders kitap. 
ları gddi. Li:;el •rde, ortanıek· 
teplcrcle, tabiiye d~rsiııde olıut. 
tuğnnmz hır nebat3t bahsi var. 
dır. Ktlap!ıtrm, bu hah ail 
salıifeleriı>i karıştırınız. Parlak 
liğltl:n üzerine b~süm11 ren• 
gireuk ünbül, lale, §ebboy re.. 
simleri görürsiintiz. 

Nebatat okuyan çocuk. Afri.. 
karım Uı.lııınıı · mı taka
ı;.ında yt>tişen, kenıfüini htç 
gürmed:ğı, l&' 1 ız. i ml. du)'• 
duğu ve re•ınlni hayretle tema.. 
§3 etti .. f'lôn çiçefi tauınu.~ır. 
Fıtkıı.t. ı·ı na, ınrnsa nasıl sey· 
clir, n ıl yet! 1, nerede vcti.. 
§ir?-Runu,üj'tcn-'!em• tir. 

Evin bahçesi vars:ı., aile reisi, 

L{IUİYAT 

IL\KKINDA 

Lübliyat resminin arttınlınası 
dolayısile, siuema bilet ücretleri. 
nin de 8l'tırN1Sı mcnU!ıahs imiş!

Benim üzertnde duracağım no11ita, 
ücretlerin artm3'SI dt-ğll de, sine. 

malımn Jithiyat uddedilmesi ciho
ti<lir. 

Umumiyetle sinema .ınt"raklıla. 
n, lübiyahn ne demek olduğunu 

dahi bilmezler. Şehir Ieclisi, ~ 
kclime)i bir değişlirsc, çok isa.. 
bet eder. 

HARBİN 

HATIRALARI 

Fransız doktorların 

ile uğraştıklaıını ır.c 

şimdi ne 

k ediyor 

musunm?. Yapılan neşriyata gü
re, bir FrltDSız hekimı, barhiu ba.. 
fllldanberi, ~ker, karaeiğ.,.., luun, 
safra kesesi, tansiyon, mide ve 
kalb hastalannın gittikçe iyile~

mekte olduğunu müşalıNle eyle
mif! 

Sebebi ııe imiş. biliyor musu.. 
ııuz?. Gıda maddelcrınln kıt bu. 

lımuşu ... Bu hastabklnr, hep, faz. 
h yemekten ileri ı:clmez mi?, 

ÇAMURUN - --
İÇiNDE 

Nevyork timaııınd.ı geçenl«de 
balan büyük }'ransız transatıan. 

~~ Nonnandi, şimdi, bir çamur 
aç•nde yalıyomıuş. Rivayete göre, 
vapurun yüzdürülmesi mümkün 
Un.iş .. 

Yine urası geldi: Bade haralıüL 
bura! 

AHMET RAUF 

iz.mir ilkbahar at hoıulanna 
ıehrimiulen de hayvan 

gönderilecek 
Bu ayın sem h:lf asuıda ~

ını~k olan İzn.T ~J.r a.t 
ik<ıışı.llarına şeılı! . ıniı:d n ba.:ı:ı. 
ıına:rW ~u hayvanlnrı d;ıı ~. 
rak edecela.lr. Ger.;k babr.m 
te:.61< ve gerek k<>şuları tekpi İ'Ç!l 
~iit.acklli't kirrıı_ıe1er ~'ctien şetı. 
ır.imiııden İzmı.re. gl!m~ iıazu. 
~-

REŞA.T FEYZi 

bir kuşeye nane, maydanoz ek. 
uıiştir. Çocuk, naneyi, mayıla
nozu )'a.lnız balıçooe görür. Ne. 
batat kitabında, bunlara dair 
bir şey yoktur. 

lllekteplerde :rinat dersleri.. 
nin de oJmtu.....,.. lüzumu 811• 

laşıl.dıktan sonra, taMjye kitap. 
larnıın ba~tım aşaj':ı ıslahı za. 
rureti ortaya çıltıyor. Nebatat 
bahsini, ya!mz ve mabza birta. 
lmn çiçekler lizerintle okutnııya 
ıue<:bur muyuz?. Selı. ve çe. 
. itledne, lmbukt ve ne~"leri
ne, bu ld!nplnrda daha (azla 
yer vermek miimkün değil mi. 
dir? .. 

Çocuk, n<>hafat d rsindc ayni 
zamanda fa) dalı mııliımat edin. 
mek için neye ıuulılaçsa, bı:nu 
temin edelim. 

garista 
12 inci İımir Fuarına 

iştirak 

e dcc e j'i n i bildirdi 
Bu ytl i'.:k olarak Buı!garista11>; 

an ~ hır.'r cntıemasyunal fu... 
1!ll'>na iştıra.k edeceği k.a=nı bel.. 
d'ıml\?WZ'. Bunu diğer ÇtitrakJer 
takip e.dcıc<ıktır. 

PLOVDİV SERGİSi 
6 • 19 nisan arJ.Slll11da Bulgaris.. 

'tanın Plovdiv şcl>r.md<! bc5'Ilel'mi. 
ld mahlyctıte btr soo-gi a~acağı., 
l.>G SCPl)l'E' İ~DbuJ tiicc~':t"bll 
<lan ·~::ı.rak edeccla!er buıJhnr..,,a 
Bulgar fuar koml~eısinln he.r tiir. 
ru kalayiıı !:lamın ır..az.har olacağı 
1.caret odııı:ıın.:ı bıld;r.Im!şth-, 

lzmirde yeni belediye intihabı 
yapılaca.it 

~-C'CLJ'e me&ıs:m'n faa.iiyet 
dewe5!ni! D;:mal •ıtıı:ı~ı mıüoose. 
belik İ:mıirdıe yeı» bek•diye n. 
U>a.bt yaj>llması !Mrarlaçtıın!mış. 
trr. Bu maksatla tdıını.I şe!hir O'l'.l 

be~ m . lp da :re6: ne ııeCrilk ol'l.l
rıaıcak ve btt eylülde mt.ibabafa 
başlaru bca>lct.ı.r 

--~-

Ankarada yeni mezbaha 
resimhri 

Aıf.ara 3 (Te,~foola)- Dün.. ı 
d,;n .:r.::ba1"n şeJ:,"1möz me-ababıa.. 
sL""1a: cana\"J·r w <"T"'Sa:h ecn.ctı.i 
~i hayvaınaU haıl:arı'}'l> 
lenı!n kilosundan ~ lwrıış ve 
diğar her nevi hay-ven eUc ~ı:n 
hlosımda.'I on iki buçUk imnı~ 
mezbaha ücreti al:unas:ına baş. 
lan1Iıını:ıt1r. 

T .eboye u a e 
E "l mcrı:lcketlerde ro'L..?Olli:mJcr, ta

lth<nin y .~. tak-b"'.nitı gvreceği, 
bulcnaeaı:· yerlel'de ı:ıır:ı ı ezı .... 
Mu~ r. talcb«ıın 1 " rufa kahve. 
ye, '" "°"" C.loı.eLe~. Çunkil, mı.ı-
1l';ı1 fl'l..ıj-nuı.e oa.ı lnsandu Onrm 

bır tıılvn f:u:iletı.. I, f<t11g3tler; var
dır. 

Mll3!Dn, ~ra ıç!i~·ı>ı t.M>eslıııe 
ı;o.ıteı.,,emeıı, ha>t.'- h·ssctt:nnemeli. 
d;r. '/.!uo!Ilın ıkahv<.'<11, gazinoda otur
du~·.J.nu taı!e.hedoe gi!J...,,ter.ntmelidiır. 
Çocılk.ları kahveden uzakla$tırma« is
tt"rken, muailirnleri.n de hi.c ohna.zsa, 
talebenin !Dpltı olarak buh:ndu'"U ,...._ 
l"'rd«? k...b\~!enie otu!Tr!ı-.rr:Ur~ı k;ıen-
clılL"f..rıden ı-~ca etmeliyfz. 

BÜRHAN CEVAT 

r Edebi Roman: 50 

Seni Unutmadım 
c:!EŞ T FE: i 

- T•bil. .. Ta.bil zateı. eMmrn , 
y~U bu tef ')'ok.. Su!IW< algın .gı.. ı 
~:ddetl,; ıeı. dJyd., bımun , .ne 
Grip dly m.. 

:r;UT.1 Y ~ cnd f> l~ _ du 

- B6:fk LJ" şey deog.' ""· ir. a 
dcJdor! 

-- Bayır. hayU". Aıduı, .. ge..enler' 
,.;;,nlış. 

.Kevın ı ~ 
- Do!<!o , • olın ı ., ko. t .ın. 

Doktor, :rolalun Y- na _,.., faş• 
~ı: ellnı., genç lr..:1 İl"' '1. a llrlc!a d ~aı. 

\miı, ıülerek 
- Yok, Hanıc: ':.>dl, d~ı. bl!yie 

bir ,..,. ika. .y,-en yolı:_ S zı l<m n cd~
riın. Morak bıqıırma,yınu.. 

D:ık1or müsaade aldı, çık!ı. Nıni 

Yı.lnwı: kartsu::n 1 "m~ ıckuldu. EU.. 
•ı öptü: 

- Balı: lı:arJc$m.. llleralt 
tiç bil'. ,e,. ,.c!<, ztın;,.<>mırı .. 
Na.nı.k müteh<l35.ıs Ddlll.b!'. 

edece« ı 
Doktor 

~ cıordattt: 
- Ah. Ah. Bü."1n kaboh.1\ sende_ 

311 alqie. tA S.xıcı • .f<-<te.n T .ır.e ge
Lmr. 11'..)'Üycden ap rt.ımaN eöç edi. 
lir ınJ? Ne lurdu, bır b.fNa sonını.ya 
1 ydı. "ll><ıkl, ben ~e arlık şeh
re ll>I:leyı IS\i1orum. amma... Sen.ı.n a. 
1 Il gwwnce, biliy tsu ı. n• ka.G.a.r ~ 1 
rar et• u. İmn.yeı.n kancıf.nn, bl:r J<i 
g ge ı:ı, dcd!m. Sana dln:etcmed.lk 
k 

r>ev'.ıııa &lı:ıım ta.1tu: 
- Atc;lıı f:ı:ı:la dofil, kanıcıiun- U. 

:rlUüyor ı: ?-
G ltadııı göı: laıpokla!rını kıdinl*: 
·- Hem de çok.. 
- Üzülme, No'l'ln.. 

Dokloru ı:tımlT>n İclAl o&,.a gir
mı,s!. 

- lleyefmdt IUçb.rı derb•I eid!P 
yaptırayım, deiU 11111? 

- Ya bum, bayd.i, çabuk., Fatma 
Hanı>&a da O,.!e, bol portakal şerbet! 

Sıra ,ur bahıl

·~ı ÇUVAL 
~~~~~~~uıı iHTi ACI 
Birm nya ve Cava adasında 

ne ince .. 
1'.TUn.zı. Güzel Sa..!ta~:erla muhtelif 

oube:erı için tert p ettıil' rr.ükiıtalar
<be br~ 2500 Lra ol:.ra'i:, bu .....e 
roJn.nna ver!!di. Su rnük.:ilatı da Ba.... 
:rarı. lial.ide Ed:.bin; •Smeit h naİak a;J > 
ıomıı; e.er; k:ızan:J.ı. 

apon taarruzlan ve 
ütteıiklere düşen vazife 

Gel'ecek sıenr. sa:ı".ıUn h~.tııiııiıi fUbesL 
t>e "Ynt mükMal ""'"ilecek•. Şmıdiclen 
b ... m,,,~ s:ıırih o!.r fikir s:lhlb; de
ğıi:z. F..ıcat, kabw edilen prog'ımıa na
z.a;..c, Glizcl Sao"aUc.rı.1 en. nazenini: 
olz;n ıUr de milk<l.!11 bekL'T"n neviler' 
•Tumdadır. 

Yazan: İ. S. Eski Bükrcş A teşemiliteri 

.Maıılmc!ıa- kl, mııwat 1ı:..,,,,an e.. 
ıer, y<&i Türlı: lıartler .nin kablllfiD
~o sıma vüclJf. buanuş ve k:t.işar et.. 
m:; <oJrnah<lu-. Ş=<li, be?>, ,..nl harf.. 
lc:in o~ aoma ,.-..zılmış ve 
lrt1ş>.r etmii pirleri <f4jmC-yorum. 
Doha do!rusu, son on di\rt, on beş se
ocd~ez~ = ,yaun cenı; üsladları 
..!h!ıimdt sıralıyorum. 

S e müil!aıt veı" • :-ken, elbelte, 
yıne b · JUri hey'"1ı to:.ıı . .iL..'1Dr.:;ktı.r. Bu 
l i.l.t1, bl.i. .. ~ m.ır ... zurıeler} a·htctik, birer 
b re- olnı,. ıp telkilı. edecek, ondan 
E >ı.n da~ m gl::el seçerek \."e mü. 
kltatı b:..ma verecek. 

Aklıma, ıu lh1lmat ge.ll1or: Mese!A, 
jüri hey'eti t· ·P4.<lr.::!'nı,., eyJarca, saıhlfe 
s.::.hife l J.r, ma.nztune c:tumuş ve ne~ 
ced~ ş~ kanaat~ varm : 2500 lira mü.. 
kfıf&.tı k:l'Zaınae.k kıym~tte bır ır.ao
zume b~.r. 

Biiy!e blr net:oe- uı~P!!:ıh tcllakkulc 
c.mu. H..f.ç unll08.dı " 1mız. bır ~~eser 

.lreş!ediJebllir, :reı>ı"'Di bir <fabl air 
ır..eyc.ana çl.k.ar. Ancak, jün heye ...ni 
te:;kll eden JT'..alıi>? • ...,,, m:&MD , • 

J>ln, ">Atı yukarı buibın~ 
yaktı;,. ısilr teltd<ık!si tu?wm~a.sı :~ek.. 

tir. Çünkü, Yeni ;ııürler, bqka bir b&· 
vada .. eski §i!rler b;ı;ka bir havada. 
dl.::. 

Y<ni iirler, bir takım boya ve fırçoı 
dıı:-beat-rI ile meyrlanJ gehriien gaırip 
ktlıik rt"Slmlere berı:ıiy:>r. Bunlarda, 
ı;,~n, ah..tt. vezin, ka!lye, cümle mu. 
l'A, .tıaıttR ve haıttA m!m.a pek erama
yın. Bır luvılcııın lı.>lind~ tu hıs par. 
JL.tıvenn beş on kel.•uı.ey~ :ran yaca 
eeıir:ŞC;rJar, buırı.a şiir, d,;yor.l&r. 

Ş;.ir, ayni zamand-., bk dil wtam, 
lisar: ~'atk:irı de~il midJr? Yoksa. 
aa.r k:..d çalan çobın gibt. bıı- takım 

giize! dı.rygula.rı üt!iyen zat mxlrr?. 
B:tıa öyj,, geliy >r ki, l'!'ni f&irler. 

d~ı ~n ~sra?lrı bJr güzel
lik kompozl:::tyonunun m~hemuinıl. ha... 
t.ırla!>sor. Bir !altım l<'Y•er orlti.ya a.tı
yorlar, lÇlıerinde ~l olımJan var
dı:-. Fakn·t, bt.m'Jarı dcr!f'mek toparla. 
mW:, işlemek, bar Mle yo;a ko,ımek 
lliımriır, 

Herhalde, şiir .:ıruı ve bı.hf; g<>J.ia. 
ce, ır.~kUatı vere:r;!'1t elan Jür.: bıey'e.. 

ti. çok sıkmtr ç~ ktir. 

R. SABiT 

UNFİATLARI 
Yeni ekmek istihkak 

miktc:ınna 
göre tesbit edildi 
Ekımek ~ihLik'.ııı'n ;-fude 20 

n!sbeUrııde azaltılması ve Le·lla.. 
rın on kuruşa ten~ ohmması ü. 
zerme ıfırmlarxla lrorne qe vert. 
ıku w&nn m(kt= vıe fiatlan. 
da yeniden tcsbıt o~. 

E.ıx.-ümle Ankara bee.idiyesi 
d iiDkii paz;ortesi gümi lııehcr lııa.ı--
ne muk~billnde ağır işç'.lere 530 
gram ODU sekiz .k.ur.uş on para.. 
ya, bc'lıer büyük nüfusa iki yüız 
on gram unu üç blJÇllk kur~a, 
~klana da yüz beşer gram u. 
mz bir kt>r1Ş y-0tmiş b~ sant:ıme 
sa.t h mn.ışt ı.r. 

Şehrimizde de heor paıoartcsl 

giinü ~'t'nk'r ekmek karneleri 
mı.ık.aibilincle yem nrt ve m&. 
tariaı:'la uıı. alab«ecekJıeıdir. 

İci/,.; ctışarı çıkıru;;!L Nurı Yılıntı.z, 
k.>:ndi ken.d;ne sbylıc-niyvrdu: 

- Bu &ene ap&!_'tınutna. dönıüç uğur
& ·z CE".!J.ı.. DCn bir, bugün Ud .• ll 
l~a ufr~1yona. 

1"trn göz c NL"Vlnr- babnı:u .. o, dal
m·..,,, uyuyor &ı:b ô.L .liuı:.ta-riı; oldu.,.°'U 
yü:i!nun haL anııd:n b< :!, idi. Alnı ıoı. 
r~ı.rcr, ~tr!:r.l ~k!yor. ınk:ı.k ada
le'.uini ger yordu. N urı Yı.!m:n, uzun 
~. Nev· ~ bu halin<: b;:~ti.. Sonra, 
k.aryo ın w:crı::ıe dofru ı-ğılerck: 

- B.r şey isll,ror musım. Nevin, df. 
7e .sorda. 

C ç kadın, yavq ,.a~aş gll:ı!erinl 

• çt: Illr k•ç u.niY•. koc:ısmın y '•tine 
bok:.ı, sonra ıü:leri.ııi tekrar ywndu. 
ba.şıni duvardan tarafa ÇE"V~rch .. 

-· ili.yır. Diye ınnrıldandı., 

N• .ı Yılmaz üzillm!iş ve karı.sına 
acım..ştı: 

- .Ben art.Jc ıicilyorum. Nevin.. GZ... 
deyim mi! •• Bir tıeY ınzmı mı? .. 

Genç lta<im, inl~ ı:ibt cevap vereli: 
- Gil!. .. 
Nu11 Yilmaz, a,.aklarmın ucuna b,._ 

ı:u•k odadan çıktı. Ta.kslrn r.ıeydanıı
rıa dotru y~en, bır t.u:ıus1 b""ta,, 
hr.:ıtdeıı, Nevine ::ıal<m•k üzere blr 
:ıı..rtab3'tıcı heın.ıire getfmı<:yi dü~il
rıtiyordu. 

Ne\lıın, 

Uzak Do~la: 
Aşağı Birmanyada, Rangı>n şeh· 

rinin ~ıık düşecci';ini tahmin et. 
m.iştik. Fakat aradan 10 giin geç. 
tiği halde Jap<ınlar bu limanı ele 
geçiı'emediler. Japon kıt'alan Şi
tang ırmağı boyuna çabuk vardı. 
lar; bununla bernber bıı ınnağt 

büyük kıt'abrla geçemediler ve 
Birma:ıya yolunu da hala keseme. 
diler. Rangon'da askeri hükümct 
Jrunılmu~ ve örfi idare ilan edil
miştir. Japoııbrm ilk trıarrnzla. 
rile hiç de uygun olmıyan bu dıı. 
rakl:ınıalarmn sebep, belki de İn
gilizlerin Şitımg mnağı boyunda 
i~ ı müdalaa terfbatı almalan ve 
Japonlan yeni bir taormz hazır. 
lıi:ına mecbur etmeleridir: bl'lki 
de yukan Birnıanyada !otıl:mmak. 
ta olan tıne Çin kuvvetforinfo Ja
ponlıtrı yandan fazla teb41 ehniş 
olmaları.dır. Hangi sebep olursa 
e>b-..ıı. bu Japon clnraklayı~1, Bir. 
manyanın hıı lkmın Hind.istana 
nakli, müttefiklerin fngiliz • Çiıl 
kuvvetlcrile müşterek bir müda
faa tcrtibab almak busnsunda za. 
man iazanmalan balnmmdan Ja.. 
ponlar için elbette :aarariıdır. 

Son glinlercle Şitang ınn.ağı b~ 
yunca Japon taarruz faaJiyet.leri 
arimışlu. Bu da Japoularııı taar
ruz lıaz:ırlı~ hltird.iJtlenm ve 
yak.an Birmanyada Çinlilere kar.. 
p kuvvet topladıklarını göster. 
mektedir. Blrmanyada yeni hiı- Ja
pon tnarr112u beklenelılilir. Üç Ja. 
pon kolunun başlıca üç isti.kamet 
iizeincle Şan., Man-fnlay ve Kan. 
goo'a karşı taarruza başlamaları 
muhtemeldir. 

PasiL.k'de muharebe Cava ada
sı toprakların• intikal ~tİl'. 
Japonlar ndamn başlıca doğu, 
merkez ve hlltı parçalarmda üç 
yere asker ç>kannı,tar V<ı fimdL 
den Batavia'nm 100 kilometre ka.. 
ıh:r doğusunda SaH.hıwıg ~luini 
lşg,ıal etmişlerdir. Giiriilliyor ki, 
Japonlar>n kull&ndığl tabiye, bi· 
:ıim clünkl.i yazıını:ı;da tahııı.in et. 
tiğinı.iz üzere, adadaki ınüdalaa 
kuvvetlerİni miitea<!.dit pkanna 
T"rlerine çekerek parçalamak, ha.. 
va ve denb: üslcılini sür'atle işgal 
ederek kara kuvvıetlerinhı hava 
"" cl~:ıı irtibatım ke-;1J1ek ve bun
dan sonra adallll'.I doğusmıdan ve 
batı~ındAD merkeze doğru ilerli. 
yere« nıütıeliıl< kuvvetleıiın.i ilci 
ateş ara!Ullda bırakmak suretıile 
yenmek ve esir a.Jınaktı.r. 

Deniz m11ba:rebek-rinde batan. 
veya hasara uğnyan Japon ve 
mütlefik lurrp gemi! rj ile tnyya. 
rıl.cr lıakkımfokli sayılar birbirini 
hi~ tutm:ı.c.\ığı için, bu husu ta 
l<at'l bir hiiküm veı'ile~. Fakat 
mnlıarcbenin aldığı duruma bakı. 
Iıru, Japonlann ilk safhada mu

vaffak olduklan aşik:lnhr. Cava 
adaM, aneak ta.arnı:ı.la ili nıüda.. 
faa edilebilir. Zira müttefikler 
müdal.aada k&tdıkça, Jııponlar 

yerkıştikleri köprü haplarından 
fayılalanarak yeni tak:Yiye kuv. 
vetleri çı.karacaJdar ve şimdi yap
tıkları gibi :ınotos;kletli lılirJ.i.kıler. 
le ve hafif tan:Jarla derhal ileri 
ablw•klardır. Mlitte~iklerun ha. 
va, 4enh ve kara kıı.vvetlerile fa. 

si iiz•rine gözlerlllt açtL Hızmetçı kız, 
l>Ei'eli bir halde: 

- İyi,..cıi11iz, banıme.fer..rli, m~aaa... 
lah.. DedL. B'.ra.z uyuya.b;!d1n.iz mi?. 

-· I'a-hn~ını .. Ne ve..r:' .• 

- İl~ yaptıro:m, hooımefctıdL 
E~ndek:i ince kUttla."& s:ır,h reıı«.. 

li kUçük kutu.arı ortııda alçok .,.,...,.. 
ıım ilzerine btraktı. Nevinin karyola. 
sın yaııınaı soku!rlıt. Yü~:i.ıne daha 
dikkaUe bak""<>k. 

- İy .niz, lwıı:nefee<Jlclğim.. Bir 
§<"" ı:. volt., İnşaall:ıb, ytTın ka':ı.a... 
ca. 1Z , 

E:leı.ini blı m>ırine kav~lı..tdu. Boy. 
nmı.ı bükerek: 

- Vallahi ben h..- &iln dua ediyo
rum, dedi, <;:ıb· lk İ..J'L oı:sıcız, diyt? .. İ
Y' obcaloınız ve hemen solt&la çııa.. 
c""5nu:r ... 

Göü~ılnf daha çok oça1'21t lltve 
elti' 

- Sonra, tc-.rzllC1"11, dlşç•l<!rın l.ıleri 
ne oltc ? H('p sizi bekttyorbır, ha:. 
ınmefend!dğim .. 

Nev:nıu dudiilkl:ı.r• .da bir tebessüm 

ı!? ' • llo.ıırru sajj:a doğ:-u çevırdl. Göııı-
1e.rinin içiode b'r il.rpııırnı~ vardı. San.

ki, hk h&yal ..,.red;yordu. llJırı.lda.ıuır 
g'.bl s6yledi: 

arru.z etmeleri lazımdır. Bu yapı. 
lamazsa bi:r müddet 'onra mütte. 
f'ıklerin şimalden, doğudan ve ba· 
bdaıı Japon taarnıılarına uğr:ııma.. 
lan ,.c lıaUa ~cnup kıyıalrmdakıi 
limanlanla da irtibatlarımn ke'\il. 
ınesi çak muhtemeldir. 

Müttefik deniz filosu, ilk defa 
olarak Japonları uğraştmmş ve 
epeyce iş görmüşti\r. Şimdiki du
rum, Jap<'nların aleyhine bir şc. 
kil alabilir. :ntter fiw, Cava 
sularında Jaµon !Josunn bir nıağ. 
liıbiyete uğratarak karaya çıkmış 
olan Japon kun-ot!erinin takvi
yesine mimi nlursa, Japoııl.ar Ca.. 
vada tam bir bO'Zguna uğramış o. 
lıırlar. l\Iüıtcfilder için hu fu-sat 
varclı:r; fakat eller'iı>de kili lıa'Va 

ve deniz kuvvetleri bulunduğa 

~phelidir. Bu kuvveti tophyabiL 
mi şlerııe Cava yı kuı:tarmııyı he. 
nii% ümit edebilirler, 

Haatanelue munzam tahsisat 
Hayat pa:hahhi.-ı dolayısil>e ia.. 

şe maddıeler.i fıatı.aınnın yfil<s.e1.. 
mesiırıdı:-n kafi g<'!!eım:yeceği an. 
1aşı1aııı. Jıast~er ia~ ve ımaılz. 
me masoo.fian için mu=m tıeh. 
sl;at ay.nlnıa9' kaıra.rıa:;.'\rrı.J.mış. 
tı.r. 

Açık İf ve memuriyetler 
A:rıkaza belediy~"1e yüız yirnı:I 

lira ... ylık ~c. bir mulı.asebe 
şefi alınmak üzere bi.r müsab:>ka 
imtitıam açümııştu-. T~ dlan liı. 
se veya tlcaret mekıtehi meıun.. 
!arının llrıtihan g-.inıii o kın dil dfutt 
mart cwnarte.s' gümiıırlen evval 
mEakUr beled- ye relsLğine bir 
islila ile müraca&t -e1ırneieri icap 
eylemektedir. V alaıflar id'aresi 
meııba sulan işlet:ın~ amele. 
1« e.ranılınalrtıadır. 

kan. kııEluran ;rıldıı karayel bUe dol. 
ru T opk;;,pıdaa esıyord u. Şıırıdl ııur..
d:ın kencüı:ıi 1oparlıyıp lam cepheden 
gPlen bu en azg~ kat' fırtına ve tipi
sın.> k.rıı ilerleme. için lk.i ayaJolı 
iruan oğlunun dürt a,.aklı bir kaplan 
o)rıu·~ı l!ızımdı. ~<\.ı:abant.n s!per tara_ 
tında bıT, fkı dakika 'berecldfrl.!er ge
çird.ıkten sonra l:çunlzıde ea. cesur, en 
çe,·ık g:bi gl5rtirıen bw:n ...-kad>ş ı.., 

,..ll<•n!erl suya uııfrd!: 

- En iYisl, ııra'ıJyı burada bırakıp 
hep birlikte geriye dbnmek.! 

S<>filr son!"' 
- Geriye m!, yani nereya? 
r· Nt.reye olacak, Kovuk PnJa.sa! 
S;ıortmen 1<:::lklı genç te .,.o; ,.,,.ı 

ıo,.ledl· 

- Evet, evet, ilin en ehvenı şerri o. 
öur. 

üedye döaınek :çiA 1'.adın arabadan 
ir.diği zsıman: 

- A.aıaıı Allihım dedi. bu r;e ha!, 
bu ne k...yam.r!, bu nect":' baş;mu:ıı ıe
.W.nler ~ ceıemea olayılık! 

A.,"faıllın bau yerierı çuçıplak dcne
celı. lm!nr .kars:.z, tatrat, ımaıora -ı... 
lıy"'1 ,.erleri de bi.r, lıatı.t bır b~ 

ınetre k.d'r!a örtülü idi. Çıplii.k. yerler

de ni<a sağ omuzltA<.luımızö..., vu
nn brt;na, bi:d Adeta P~!*illll ilet\, 
ıeı;yor, falı:.a:I ık.arın &rşmlaşlığı, met. 
releıt.ııi. İl<!"'1 boyunu bulduiu ,..... 
!erde •ncak dakıkııd._ blr koç adım 

r:or atabill,yoNiıtk. \'5.k.ıA k..,.ın beyu.. 
lııitndan her tıu·ar apaydınlı.J.; gib! idi, 
lilk.in yağan karın pek iazlahğı ve ti
pınln pek ılddcı>ndeıı Kovuk Pıtlaaın 

n1cvkı•ni Wyln pok güçle:.yordu. Ka
<b".J.n ~lamalı sır.si.eri ötek !\;:;..,,....n: 

- H:ı gayret, ha g:ı.yret, şfmdi or> 
Yfl v82'.nc& her fE."7 brte-r, bi.raz. daha 
ır.etln ol. bunlar hep geçer! 

G'lıi 1ıe;,--.·llt1c:ri ar=nda lkl. \iç ,.ilıo 
11'\ıe"U·c!L".t bir mesafeyi kest~·ml:z. za.. 
lns.n JXk yak.ınıınızdan v~ Mev&e
.k..;ıpı tara!u:ıdıın acı acı kOpt:>k havla. 
m.aıa.r.ı ba~lııd.:. Kadı.n: 

7 - Fyv .. lı.a-r olsun, şıcdi' .!c- köpek.la
ı~ııWy..ıcaıkt blzl d!ye korıkuda.n ve 

h•ı.':z"kten y<>re y!ğ.lırken sportmen 
k:!u..Jı gt-nç hemon t300&.casıııı çekip 
l'ıı:l'l'ım "· sal<lırmı.'<-.:a olan lıröpdrlere 
aoğru üç el ateş etti, T::ıbanca sesleri 
üzer.n~ ha vlaınala.r bir An dı.:rdu ve 
t:.r c!3kf;ea lionra, ytne baııilc:.d!, fakat 
bJ cefa ha.vlama.J:.r bWl:n bi.rııll. u-
20.J<la$1Uıı;tı. Kadlll. sol ta:r.rtaıki ya,.a 
bldrrımlardan birinin dort, beş par. 
ıruı.k !talmlığrndaıkı, bembeyaz, yu
mıışac.ık düşeğlne Y•n U..t-1 uı:.,._ 
sess'< yatıyordtL !lep binlen eğilip 

bakt.ıt, gô;>ll'f ,. .... kaı>l\lı, benv.i ,._.. 
,.eju. nefesleri pek sıklt. SpcırtmeQ 

ıen;: 

Ot ve kıllardan çuval 
imali kararlaştırıldı 
Ticaret V e.kaleti menıa-eketin fa. 

şesi ve furocat bakıımmıdan çll!Val 
ımW1JU1Urı:u eheınıın !Yetıle ere al.. 
mıştr. M·enıkıketiın muiıtel'i:f ye-r 
ler'ıııden «. ve kıldan çu.val imali 
için ..:ıap edan t~bbüslere giri.. 
şi•llıniıŞtir. İcap ederse kendıiorden 
de çL>Val iımıa.ı olunacaktır. 

VekalEJt hım::r, Aydın, K'.as1ıa.. 
mı:ımı ve sair ~eh..rlerde ot veya 
lkıldaıı çuval .imali mürrr.küıı olup 
dhııadığıım, bu ;şi üzerizıe al<acak 
fabr&a veya ima1at.bıınerer bu.. 
lun uıp bwuııunadbğın. mahalle. 
rlııden soffi'IJŞtuır. Buı hususta a. 
ce1-. 1e:nı: •!<ler yapı.balıradır. 

VlLAYET tı• B . ·o YE: 
* Eklr'C!ı:ler bu:ıı! n •cıı:a fıırınla!'. 

da ) · mi dört saat. 00.yit.atı.ldıktaa 

aum: Shlılacaktır * B"iün<leıı itıb.uen lokanta y;t.. 
rinl<ril>de yemek teşhir olunmı,yacalı:;. 
tır, 

TiCARET U• SA.NA.Yl: 

* Dün b'7 aiUn ctuz dört JJradan 
mmım•!e t:öımüı!t'.lr: Bıc gram külçe 
zllill cıo.t yu. sehe,ı t~ kuruştur. * :ıı.tlı!c>ılığın <eşkılıltl"<xhnlması 
~in prı>tlık esa..lar te.;;blt olunmaıııı..
Çı.-. * İa:ıe :P.rü.teşar Mu"'ini B. Şev. 
ket Sureyya ıehrimtze g•lmiştlT. * Fıat Mürak.abe Kom..,,7onu Pex
lr"mbe gücü toplıı.naral< odun tacirle. 
rlı'in zam ta1"bini tıotllik: euecel.."lir. 

MÜTEFERRiK: 

* Ol<DI dislplrn kuruııan la.ra!ın
da.n bir veyah.:rt ta Htl 711 oku \.dan u. 
.zaklaşt.ır.ma. cezası Le t~czi.Ye oluaıan. 

talebcierden bu müddet içl'lcle a&kere 
çıığrıl2" veya aSkerlik çlltına Pnuş 
olaol•r:ın tecil e4J.em:y"""&l MalM'lı 
Vc.ıc!lt't:nce bildl!rilm.işt!r 

+ H&nceıvJe.rin.l.r:ı to~·ıe ıec;i.mlıeri 
bu ay içerisinde icr-.ı ohmljcaktır. * B<ş'ktaş Fuib»I ıotı~ e>yuncu
lantlllan B. ~ nıeUdr !düp İdare 
Hey'e".in iıı bir kar.ı"LYle klllpten çıka. 
r!ln ~trr 

- Aınanm dedi, SclmacıJc f"11aıla~~
yor. Çok rıca cderJrn. ~'.lll'lU hep lı~ı·den 
Jtucak1u.yıp Oır l_n 0.D<~ orwya atalıW 

Bu pri; acıklı <ltll'Ulll kar;ıoııxta za. 
te:ı. I'.ep.miıın alk.ıoa ~~ de o idi. 
Fa~: bız bu halde kendlır.bı( güç su
ruk.oiyebIL.r.kerı, ŞI.ırı.dı a:.t.ıın,-1 yctunı,, 
k.~1.M"~.k bir k.:ad.ll'll da 1...-ucı:.lclaylJ> bu. 
kar lıf:~a.rnn, bu fırtına, Upileri 

ıı""-1 """"' ılerlıy~elrl.fl r Bizun 
genç, cesur, çtvılt l.J.vvetl! ar-ıcadaş: 

- :s.z katdu'Tn da onu, berum sırtı,.. 
lT. \ erin bı!kı;y ıı. 

D B~ uç lı: be.!!>Cll yerde yan 
yat;:ııı veya 1 ;yılmtl:1 yahu~ ta kt.lbi 
durarak ôIDlf'.k iızt~·e ol;m bl.. orta yaı
... ı, fak...,t tok guzele k!ııdllU, hemen. 
ku-li-.rmd-a:r:ı, bacokI3llndan ve başm
diLll. tutzra.k .a.r.ka..da$n ı>ırtma ycr:.CŞ
Urd!:k. Kadm .... ı.na yer~ biz,im 
arltatl ava Jılç bek:!. nlycn bi.r gay. 
rettir geımeın mı?. Şlm.dj, mUba.rek., 
esktsındcn daha çevik. uıı.ha hızlı yiı
ruyor v.e ilk!do bir de ark:ıısına dOnU_p 
bize ....ıen;yoNu: 

- Ka..idmn ıryıı.ğ!!ım biraz, k.:ıldı
rın, ben sıırtırnda yükle siı.den çok 
hız.!, ~anım! 

On1111 bıı ~ ne dl!Qilliı; bioıe 
de inieta birer kamçı v:r.tifeelnı gör. 
1r.<:S-. mi? HEle ı.portmen i"OÇ, blzım 
~ın bu eözü ilnı1- aıQmlarıı:u. 
öyle aı;\1 k~ fıdeta, şoförlt beni >ekiz. 
on ad>nı geride bın<ktL Simdi en -
m<t..-.. kacluJ!& bizı.m aııkadaş, r>
nun aI1tasında apcxbnen ge.nı:, en .aıl". 
b.da. ıla ı;o.fi)rle ben, ne olı>rSa olsun 
deyip on;a booa, ba\a çıka. d~e k&!lıra 
l:,lıırıjyo.rduk.. 

Bir aralık ,oföre mu!ca dıed..rn. ki: 
- Kimdir bu kadınla bu genç? 
ş:ıror 

- • Ben de pek far'o<ında değilim, aı
r • .s"'..ra, ııtıceleri. Bey ~!ıımkl. ben.im it. 
rabama bmlp evlerlile ıieer!er. 

- Kttı k.oc:ı tnıdr.-.a.r'. 

- S"tııart:Jorum. galiba metrea ıı.a.-
yw.tı Yili1..Vortaır. 

- O ka.le kovuturıdaki ııe!jl kadD. 
la bunlıırıı:ı Uı:!ılerı nedir?. 

- Onun dıaı pc-k !ırkında ®ği1im... 

Y'1oiı>>z bu !rad.:un 1.vulnln ı>el1 kw 
Selma oldı·~u bilfyor;ım, 

Sess!z 'bel. on triım daha att.ıd.ea 

s\ın.ra ıoCör bin::len dı.trı..it.ladı: 

- Arn:ın dedi, ben blltiııı, ben de 
fenaloş.yorwn &al1ba! 

Otuz, otuz beşlik olı>n ıofön!, k
dtne ~elmeslnl, h':ı:m: di!ha gayret et
rr.e~:!li, bin% daıh.a mebınıt-t gbsterme.. 
olnl, ""' yolumuzun pek az ka!.dJtım 

oöyledL-n. ohlulu ~ bir ah \'E'ldilır.. 
\en u.ır.ra teltrar mait;ıslan açtık. .. -O
tU7, kıriı: adım kada~ ileriden gidm 
hızım a~k~ ceırı;,e b•l!ndı: 

<~Var) 

Be andab ve a ·. n .. · 
Yazan: Ali Kemal SUN1ı.AN 

Cavanın ~ daha d:i~·er ar!rua. 
~ın bugünıkü Okyaoo:s harlr.ulıe 
ımullıar.cbe sahası içıne g:rn~ ~ 

olınası miistem!.Jk•ct H<kın ~ • 
lar>n lariJııınde feykal.idıe b.r 
vak'a oluy1CJr. Uzun za.nıanıdar.ıbe. 
r; miiıstem lek.ele:t ne kimse · ra. 
~mdan i'JJŞlınıedıgını gören !Io.. 
landıahlar ora!ardll'n büy:Uk fay • 
dalar elde ediyorla.r, tıcari rrmı .. 
faa!J1eı,.'ni devam e-ltirel-i~ yarlar. 
dı. Yani '"111Tl mana. 'ıe sallanat 
sürüyorlardı. 

Awupad:ı cog!'afya i!barıl'f: kü 
çiidı: o.lan Ho.ianda mcmle.lreti er. 
babı.nın y.aı;d.'ğına güre ancak 3a 
.b1n 990 küs11r k lo:nctre mura b. 
baı ai'<i.ığu ha.de dü"'Va yiı.zum

dckıi başka ht'a:ar bUlunan ril 
uıfa1dı sabır müstemlek ;en ve 
adalaııı.mn hep:ının =ahas.ı 1 
milyon 980 hın k;lomene mımııb. 
baını bırhna1'!aaır. Çok büyiliı: 
b:.r fark. Fakat Ho'aıııdabi.arın 
böy1e düllVa yi.ızfuıdıe b>r muıs. 
tcmleke .ıınparakırluğu tesS ede. 
btlnıe kıri başb bir çok sebeylel' ' 
l9":n.at c~..iği gihl o.ldtioça at>Oi. 
bı.r ma:ırye de dayamnakta.dır 

'l1a"llı.in ôı;rct~ğine göre Holan 
danın müstemlckPciUlote bir ası.ıı 
sürmüş bir '!lJ<'şaf devri van!'ll' 
1<ti 1590 senelermen 1690 ronıe. 

lerlne kadardır. Sonraki gelıen 
devir hep ekle-kini t<ıı tırnak, ba. 
balardan kaı.tnı mUbafaza etımeJc 
dcvu.i.r. Holaooah gemiciler 
vaktile rok uğraşmışlar, uzak d€1. 
JJizlere açılarak gci..-dük:l-tri salıılp. 
sız, fakat zcng:n yerlere yıeııleş. 
menuı çat'!'.sıııc bak:nıı.şlardı.r. 
Çünkü A vrtıpai.ıl:ı.r arası:nd3 o 
zamarTlar Holanc!ablar en ~yı ge. 
mlt" ol'!'!ık şöhretin kaz~ 

larcfı. Bu iyi ;:emiciler baş'.ın 

ıırııüstx!miekecilE" n do ırnaPlanm 
alıp !~-ırlar, pa-ra kaz:ııııııriannış. 
Lalçin çok ge<:medcn Hcil • nlı.. 
lar daha uyanmışlar. dü:ıy::.r ;n 

o z:ıman deniz 1-icarebrı.ı. el· r.ıı.. 
de tutan Venclikh, Por~ek!.z!ı. ve 
isparıı:>·oliarına karşı daha üs'. ün 
b'r mo,\$i lemin ct.meğe karar 
veoniıı ıerdir. 

Bu.günkü Holaııdah da vakl.ôe 
büyük babalarının teıı"Cbbüsü ele 
alarak na.<ıu uj!ra~lığı.n·ı, diğer ra.. 
'kı.pk.rm ara9ıında kendi5in-e bitim. 
ci derecede bır mevkli temin! 'çin 
ıne rur:ü çalıştığıru cf.i_oü-n'm'Ckte. 
dtr. Ne çare ki ~mdi H~ar.d:ılı 
b>nd mi.istem:Leke .impanıtoı::u. 
ğı.muırı nasıl b:r •aaITIJZa ı.:.in';ıdı
ğım görürl~n belki de d.ü ün~ 
!erine eunu na,·e e~: 

- F.'ik gemici Holandalılar Ve. 
nedJ.<IJ, İspanyol ve Portek re 
kar.şı rwp ol:rr.ı.. tur. Fakaıt Arr& 
terd':lmh tacirl.er o uman Avro. 
pada para eden tür"ü iürt-ü ba. 
hanıtı d:ıha para edecclt ba.dk" 
nad' e şeyleıtli getrriıikeıı b~·11u 
hep suih v-e sükün i<; r.d'e yıapma.. 
yı d.ii.ı;>inmüş, rak p! ene Mı. 
çelııın~ ..ıcl.ıııa "etirnı-Om ı~ O 
eski gcmidleı.•h, Amstcrdı.!"' lL 
tacirleo n bı.ııgünkü torıınlan se 
çok üstü'll. kU\'V( • ·r ka1'Ş!mr:da 
kctl<flerini müdafaa l't:mı:>l<, r üs
temlekelc11lni olduğu kadar aoo
vatan:ıııı da kı:rtarmtık için uit• 
ra,omak ımeeburiye.ınd'<'di.- ... ı:ı bi 

B:r za:naııJa.r b:tlra.rat pek lt.y. 
metli imiş, aylarca deonlz :ı.~cııı. 
luğurıu göz.üıne ke!Jfıireıı A ~ı>a
lıla.ra çok para ~r~ Mii.s
tem!Bkecili.k yollannd.a W-abl
bel"Pn oy-rıadJğı rolü ictkir kabil 
değil Fakat Aınsterdamlı tac r. 
lerin ~şi silahla ıkğil, bi!lıübs ken
di aralarında toplaı.di<lıarı .. rak: 
tefek Mr sermaye ile bccc.mni1 
olmalaın Holanıda ıar;:tfüx!c ~si 
teşcbbliısün ım-.ı tulmaz btr rn S3• 

Em t~şkil e.tım{!ktedıir. Ma.lüanud1' 
'ki Hola.ndalı tac T !cır 1597 de bir 
~ur'~ kurmc;<:!ar, Cavaya adaıtl 

yo&m•1lar, o;ada şöyle böyle bit 
alıŞ"Ver•~ m1!1'kezı aÇ"'lışlardi.1'· 
Ondan sllma yavaş yavaş, !ak. ~ 
hep sağlam ıı~.mlar atar:ık 1!1-
gerııişletım'işlor. ca,·anır o zamaıı. 
mi.lh ! f paya •!arı ve bu p<>"I• 
tahtla..-da tmıhte~:ı bükün:darı2r:ı 
,.ardı. Onlarla müna.st beti! !er• 
let·lll<ı;e ileı:'eten Hoiatt!a.ı l es
.ret şlrket7rtn h ·def' Cav ıda!' 
Jbat;!.ı.)"'rak Çi.nıc r~~mek, oıraya da 
!hulül etımek, b:r tarafuın d:ı Ja
pon adalarına ç!karak ticM'i ,,,:.;,. 
!uzunu Uzak Şarkın güzel yer'le• 
ır'~n he~ nde y-cıteşt::nn<'k!"İ· 
Bumla şi<ketin nereye kad.:ır 
va!fak olduğun:u ara.ştıımıak bal1' 
si ayrıdır. Şimdi kaç asııı- roıııt' 
Holanıdalı karşısmcia Japaııu ı;ô
:rül'O', Fakat si'liıhlı ola.rak 



ı.. ,;ı yazının ni. tinler! AL.aaoLu 
A~lnst b- enler,r eı n alınmı~tır 

Telhi& eden: A. ŞEKİB 

Radıyo gaze e;ı ne gur•. bah~roa 
\ o,pJac;;.k buyük rrrull'arelx;_e 

B ;n ı <.Jkle gcn-ş ~e:;; de h<r 
rr tcad, le , ..... ·-.1J1 \"o.. ,:ı ,..,~ g .. 
r nı k~ed r. Bu a. a u Pa.Rste 

· e,u..; .. ;< dü -ari. adile 
1: <><>rg· · lın . ;r Mtlcar Baş. 
\"e lli d.e ':ıa .,rda !I' aca .ıaa:n 
<la\ıa bi.ryü.k vaw'e}eı- dtbeceğ ni 

\,) ' :J.Tu ıır s·· I . :-:e g()ıre. 
LııtuK A' r1 t...ı. •1nln -e'.mı.iş.. 

ALMANLARA GÖRE BİR 
A YLrK :ıHLA-Tço 

A!1rnıan tel: 
al ı'a 

• b t 19l2 a 
5~~ 400 tmıi • 
,., .ırı icaw 
Bt nttfan ba 

ne ore. Alınan 
,a kun..,'leri 
,:ıc topy ... un 

~~'tl'da 79 düş. 
ba' rrrı. ardır. 

n t caret 

0 
n; s-1 c:.Cl ı rı sara 11ğra. 

...rıış\..ı.r. 

HİNDİSTAN İÇİN YEN! 
BIH STATÜ 

Lo.OOı-a hı>br · ne göre Çörçil 
haf·a tatün hü. m;etin H nd!is.. 
ta· hak.kıında t.Lklp eo: ceği sıya,. 
sete aı't beva.r.n mesor>ı hazııııla
ımo,k1a gcç:;,r. · r. Meselendn e. 
ıhemmiy< ti hasel.ıile b r !<aç gün 
tiç~nıdıe ka .. 'i lir t reye varılrrııa. 
st muhtc-mel de · d.r. Bumucl'a 
beraber sroı tekl füır.iın mese-lıeyi 
ha!liçlıı ciddi biT tşebbü~-ü ihtiva 
-cdcex"ğ.i zarmedi!·me-kltedlr. 

MOSKOV ANlN MÜHİM Bfil 
TEKZİBİ 

Tas.s ajanısı., Nevyoırk T mcs 
ıs n1i bir Ame" kan ge.zetes:'!llirı 
Sovyet Rusya ıle Japony<a ara. 
&ında ıgc'I"gW k olduğu ve bu m>ii
'lı...,.,be tle ortaya al'tıığı hadi.sel.er 
'h" lw<ı.ıııdald hld · a.la.rıınıt rarunen 
ynlaruam~adır. 

BULGARİSTANDA ÜÇLÜ 
PAKTIN YJLDÖNÜMÖ" 

Bu~amstanın üçlü pakta gıiri'. 
şiı .n )"l'ldönüımü münasebetile 
iBttfga:r Kl'a.lı Boris, gerek Hitlle. 
re \'e gerekse İtalya Kralına Bul 
gau&t'Dın bu memlekeo!lerlle Y'~ 
ikın!·.gını befü.ten tıelgraflar gön
dtıınıı'.şt:r. Hifiler ve İt"11'yan Kra
lı ,cevaben Bulgar Krnlına -
şekkür.Je;rini ve i:ıu di~ekıleıliln>i 
b:1d ~lendir. 

ALMANYA • FRANSA 
MÜNASEBETLERİ 

Radyo .gazetıesi, Tidingen ga. 
:ııeteslnin Berlin muhabirine atfen 
A!lmll<llla= Fransa 1e olan mü. 
ınasebetllll".uı:in .istikrar kesbetııne. 
a:~.ne sabı.rsızlıJ< goo:erdiklHinl 
söyl<emişt:r. Mi'hverın S0\11 aylar 
zat'f·ında h-ıazandı.itt zaferler üze. 
~1'.ne bu müıııasebetl r n değişme. 
si bcl:lerımel<tıedıir. 

DOGU CEPHESİNDE YF..."'<İ 
:M!UHAREBELER 

Alımoanlara gOre, K.rımda, Do
n~ cephes nde ve İlanen gölünün 
~nup do/tlll9Ullda ş'ddetiıı mu~a. 
:!'ebeler devam 1.?1lmek!tedı'.r. Vo
!'oneçde tayyat'C • motör fabri. 
lııaloraııa karşı ge~elıeyiın J:ı.av<ı hü. 
olımu yapıJ.mıştır. Sovyetle>re gö 
:re, I.Jen ngrad cepht'6inıde AJıman 
'iıstinat nol<ılalıa.r> ııa.lıı:.ip etti1miş. 
tir. Staıra Russada çember içi.,.., 

alınan 16 mcı Alman oııdl.ıau bir
Uderi iaşe bakımından çak bü.. 
yÜk :rollluğa diişmi.işlaı:ıh. Sw
ye ~ri, bunlaıım hava yo. 
Hle 1aşeeine nıAni maktadırlar. 
C-Omıpt.. 85 J'n!ci ve 2fi7 inıci Al. 

lUrbahar taarruz hazırlı
ğı - Al-·anlara Y.Öre 1 
avlık bilanço - Hindia
ten için Y'-ni bir statü
Moskovanın mühim bir 
tekzibi - Bulııaristand< 
üclü paktın yıldönü:
m-ü - Almanva - Fran· 
sa münasebetleri - Do
ğu cephesinde yeni mu
harnbelcr - Libyeda 
a•'-eri dur•ım - Uzc 
Doğuda veni muharebe
ler. 

man tiiımeoleri şirt<letle hırpalan
mısttır. Son günlerde 001 yaf"mım. 
!ar.yağmış ve ort::ıJ,ğı sel basmış. 
tır. Cırvık b~r hale gelen ~;;o:·'ıar 
ıkı~'a1r..trL!l v"'üı~üylt.;ünü .güçı~u;ıLir. 
rmelk cıı·r·. 

LİBYADA ASE.F.JÜ DURUM 
M·mve~ ve lng ı:zltı'e göre, 

Libya-da her iki t·aı·af ara&nıda 
de\•Tv•:1~ har1.k.etJeri o~muştur. 

Y•aln.ız pa"a.r f:ilnü Malta saatl€T
ce süren b..r h::ıva taaım.hwoo uğ. 
l'amtş"..ıır. Askeri hasarlar "'hem
mıy<el;s:ııse Gır k:li e ile bir s1ra 
b1nal"'1'a İ'sabetler olınustuır. 

UZAK DOGUDA YENİ 
MU.HAR EBELER 

J::ıpımlara gÖTe, d<ii·şmall'lln şid. 
defü ımıukruv€'Inetine ra~e<n Jıa. 
poıı kıt'alaııı Cava a.dasıırııa doğuı. 
da, menk<ııd.e w batıda ohnak il. 
zere .üç y<:'re çı.kmıı şl-ardır. Denıiz 
mı.dl:>a.n>ıı.,ıı r.de düşman tlopye.. 
ikı'.m 5 kıw.-azör V€ 1 torpiıo mullı
ırı·ıl:J'i ,Joayıbetmişth:. Btınıd<an baş.. 

ka 4 kınuıvazör ağır haşara uğra. 
mışt·ur. Adaıya çır,an kuvve',f.'eT n'Jll" 
mal şek.ilde il.erl1'11'.l!Ck\>ed\r!:er. 

Miiıttefüklere göre, Felemenk 
!Mt'<aları Oava<la çık&>ma yapan 
J·apon kıt'aJarına kıal'Şı her yer. 
de baar.rııza geçrrı'ş bulunuyon. 
!ar. Çıkı>n, Japon k.uvvetic.riniın 
rnİko,tırı hakkıınrla hell'Üz ıafs"10Jt 

yoık.uır. Ya mız J a pan.1ar yeııı:-d'Em 
kuvvet çıkaıramamışlaro'Jr. Bata. 
vianın 100 kilometre kıadar doğul. 
sunıda San,rnmg §ehı:;i Japoolamn 
eHne geçrrı ştir. 

Binmar>yada Japcnı!ar Sitanıg 

ınınağını geQm~lNdLr. Pegu ei.. 
varınıda muharebe·L r olımaktadır. 

En a.z 5 Çin tümenJ Mandal-ay vıe 
Çittı • B rmanya huıchıdu.n:ı tap.. 
fa.mnıışlır. J.apooılar bu Çin kıuıv. 
wflerile henfut temasa gelme. 
m~eı-diır. 

Tütün işçileri 
( l tncf Sanifedtn Devam) 

zifelerde buluııı.m.lara 750 gram 
el<mek verildiği, halbuki tütün ze
hlri teneffüs eden lşçilerun fada 
gıdaya ilı tiyacı olduğu bcya'Tlile 
tekmil tütün işçileriıre giinde 750 
gram elonıek verilmesoi Ticaret 
Vekaletinden rica edilmiştir. Key. 
fiyet tedkik olıınmaktadır. 

İzmir, 3 (Husoıısi) - On al1ı bin 
azasoı bulunan Tütü'Tl İş9ilcri Ce.. 
miyeti; iuıal8 thanıel~rd·e. mağaza. 
larda tütiin tozu yutarak çatlşan 
kı>dınlarla crk.,klerin ağır ·~çi sa. 
yı!.rnr.ları icin Vllilyctc müracaat 
etmh;tir. Bn mürauat Ticı..-ct Ve.. 
kaleli.ııe bi!dlı·il.mi;ıir. İyi bir ne. 
ticeye ,·anlacağına m:ıbakkak na.. 
zarile bakılmaıkta.dır, 

--o--

Cavadaki Müslümanlar 
rı incl SahifCder, Devam J 

etmekte iseler de bn hareket Fe.. 
l emenk zimamdarlannı endişeye 
düşürecek kad ar ehemmiyet al. 
mıştır. Hı>landelılar hu hareketin 
faaliyetiııli tahdit maksadile ~n 
şiddetli tedbirler tatbiki zarure
tinde kalmışlanhr. Japonlııır, Ma. 
l ezya'da ve Birınanya'da .,Jdıığu 
glibi burada da bu du·rumdaıı isti. 
fade yolnnu bulacaldardır. 

:ızıı BU P E R Ş E M B E 
AK~Al\11 

ŞARK 
Sinemasında 

Mevzuunı.m esrar ve heyecaaıı, 
seyircileri ba§ından s::ınunıa 'IG!dar 
meralk iç.inde bıratlatn ıbir film. 

2 CİNAYET ••• ORTADAN KAYBOLAN BİR KADIN ... 

Esrareugiz biri tarafından çalınan evrak. •• 

ORKU Ç GECE 
Oynıyanlar: 

LOLA MÜTHEL ve JASPAR OERTSEN 

Amerikan ordu
suna 32 milyar 
liralık yeni tah· 

sisat verildi 
Vaşington, 3 (A.A.) - Meb'ııs

lar ve ayaıı medisleri 32 ~!yar 
dolan mütecaviz tahsisata a;t bir 
kanun projc~ini kabul ebn,işler. 
dir. M. Ruzvelt'in iın2alaınası için 
Beyazev'e gönderileıı <hu proje, 
dünya taı~·hiuin bu sabadaki en 
mühim projesıidir. Ayan, en l>üyiik 
kısmı ordunun elbise ve teçhiza. 
tına ayrılan 6n milyona yırkın ilk 
meblağı • .,ıtırmak suretile bu 
pN>jeyi Jrnbul etmiiştir. 

l\feb'uslar meclisi, aynmn taclil
le~iıı:i miizakeresrz kabnl eımlişti:r. 

LİBYADA 
Laıııdra 3 (AA.)~ Lilby<lda 

duıruım dınırundur. Yıalmz şidıclleill 
h·aY.a faaıljyetli olınıı,ştıuı:. Dün 
Ma1ta tekırar !hava bücıınnnına 

uğra:ınııştlıT. Hasar azdır, Ölü w 
yaT>aıh yıokltııır. 

Sanfransiskoda 
Tevkif at 

San Francisoo, 3 (A.A.) - A.. 
mctikau d·eniz maluımlı..-., sivil
lerle s!ilfilı altında b•ıhınan kimse
ler arasında tevkila( yapılıİığıru 
haber vererek diyorlar ki: 

Deniz işçileri hakıkında düşünül. 
meden söylcuen söz.lere nihayet 
vermek kararındayız. 

Riyom davası 
Bir Alman gazetesi 

ne diyor? 
Berlin, 3 (A.A.) - Voolkiclıer BEo

baclıter ga.zeLeQ. 3.iom dava~ı hak.. 
kı'>da şöyle YO'lliYOr: 

Dava başlıca töhmeti g!~\err,eyi ve 
unttt\urmağı iS\ıhJaf ediyor. Bu 100.
nıet. Londra ıhU!Jd.\metiTıin t'm" .ıyJıe Al. 
m:>nynya hı<® illıı.,dır. Ve bu haaı> 
ill1..ı b!ç lbior haoklı scb~be ~tina:t c~ 
ı.rjvordu ve Alınan:;.aıııın mUteadtClt 
defalar ya.:ptığı su!h tt"kl !lerın.e raif,. 
nıen v .§ki o 1 muıştUıw 

1,5 yaşında bir kız 
kaynar 

su ile haşland ı 
Unkapanında Hacı.k:ı.dın mahal. 

lesinde Nur iye sokağmd a 5 nu. 
nıaralı evde oturan Sadiyenin l>ir 
buçuk yaşlarındaki kızı Saime hu 
sabaıh, odada oynal'ken mangalda 
kaymyan suyu iizerinc devjnniş, 
viic11dunun ınuhtelıf yerlerinden 
ağır surette yaral:mım5tı:r. 

Yaralı çocuk baygın bir halde 
hasta.neye kaldrrılmı~br. 

iki mezar soygun
cusu yakalandı 
Rıefet ve Hasan .ilsrrfınıde iki sa. 

b>kalı Ey>Ü\p mezarlığında mıediıını 
ohın Ali iınninıde biııinin mrnaruını 
açaıııa,k ağLıındakıi al~ın dişleıfı 
sökıtük1e'l"i ~!liın yaloa.JlırnmıŞl'ar w 
adliyeye voerilıı:nifJ1eı:rlir. 

Maliye memurları ara8Ulda 
yeni tayin ve nakiller 

Şelı>rlmıiz mahyeci"leri &ıısmda 
bazı yıanıi tay.in w nakiıler yapıl. 

mışt•r: 

İ~kınbul ımuaı:ruel:e ve nstih%.'k 

V'ergiler' şulbesi memuru Hu~şi.t 
Çal\tka mali')-e müiett.i,ş muavin.. 

1iğin~. aSk.:ıri muhBB?bedmi,i\'i 1'.'il.. 
tl bi İbrahim Oktay Jstan'bul 1cre 

'1er ır11uh.2ıs. becHiği katf.rpl~9:rrıe, 
yii:kısek ~ı..tısat v<0 ticaret m<eU<.U:ibi 
mezıımı Mu'!l'.alia Turhan İstaını. 
btıl hesa,p mütıehas3ıs 'IJıL>avinl·.ği

ne, yiib;ek i'ktıısat ve tkaıd. mek.. 
t<ebi ~unlıarJınıd<.lll Nezih Tüzü. 
ırııaıy İS!antb.ıl !hesap mültıeha.ssı.s 

muavj,n;.i.ğı:nıe, Y.ükısak il<1ıısat v<e 
ticaN:{t ımekl:ebi merunu Cihat 

Küçük<mgim Tutımbtıl !hesap mıü.. 
tehass:s nwaviırllğine, Zıiıraat 
Baınlkası. ımüf>..iııtişi Nuıri Küml.ll< 
İst'll.nıbull kıaıınbiytı mürlür'lüğü. 
mll!avtltrılıl'ğine, Afy>OD mahkıeme 
~ğıım:hm mü~ Kemal İren 
tstanbull hazi•n<ı :ıvukat!lıı,ğtınıa _!.>a.. _ 

Mavnalarla bir 
Çin körfezine 
çıkmak istiyen 
JAPONLAR 

Çin k11vvetı0rı tara. 
landan pluiıürtuldl 

Çu'tllgk'ır.g 3 (A.A.)- Ne:.rod.i
l·~n bir ctbliğde, Çlek. Yang eyıa. 
le. in n şaııkmda Siang - Ş<ıng 
koı-fezf·njn cenup sahiLne 3 h'a1'P 
gom'5i hiımaye-si:ıı.de olmaık üzere 
.maıvnalarla kal'aya çılmn Japon. 
ların Q.rrllier tarnfmdaın püskıiir. 
.tüJdıüklıeri bild1Tilmektodlri. Sui.. 
yıa'!lıg { •ı:ı·l.eti,nm batıs nda savaş.. 
]ar cıeroyan e >ti.ğl Japonların baı. 
tıı cenup :istikamı:t:'1ıde kamyoın.. 

lar'a J!erledikleri de ayni teh!:iğ. 
ele lJ.Q<dıcrfüyor. 

Ckn-e bu teb! _ğ ,Çin:ıııerin Ja.. 
pon iler.i h<U"fl<etmıe ıp11d€tle mu.. 
lmvemet etti.kılıeıi.ni ilave eyle. 
:ıne-kıte di:r. 

Bu sabahki 
Rus teo iği 

ll1""1<uva, 3 Maı1; (A.A J - .tıu sa
ba:ıı 11eşrobma.n Sovyet tebjlg.!ne göre, 
2 MQ.rf günü Sovyet kıt·aıaıı ta.arruza 
dev'Cı.:.tn ederek bir tok k-t:slınlerde 

cfışman rnukıa<vemetini kırnuşla.r ve 
l:>a" mesküı:ı ;y~rleri ıı;gal etmıl;;tler
d.r. 

:lJa.reşaJ. Timuçe:ıko tkı~'alan l.Jkıray. 

nad3 ve Kırund.a ~ddetıe t.::-arru:z et
nK'kt'-edi::rler. Dün ı:aradenJ;z tınosa 

sc.ıhil bölgesinde ıı.arek:lt yc..psn Sov ... 
ye; kıt'a-laı.ı.•ıaı.t büşı.ik c;lçüdt. d~e. 
m:.Şt.ir. SmolenSk'i J.lm:ık tiızerc yapı

lan ht:!ıı;kiit tıerlemektcdir1 RU!i kıt'
aia:rının bu maksaU:ı ) a.ptı.k2c:rı be:::;;kı 

giıtt.:k.Qe aıı-tmaootali.ır. A ln~an:ar m-ev. 
z.~c~ımirı aın.aıhıarı olan Itt>Je\• şehri, 
R..ıs ağı.r topçw."Unu'l ateşler. t?ltmda
dır, Btı şehi.rden a.z bir m~a1ede, AL. 
manlar 60 saat z:ı-rfında muihıarebe 
mcydanınıda 4000 Olı.l b~ı-u>k1ıl...şlıı.rdı.r. 

St:rra Russa'da. Rus a :.r topçusu, 
çeruber iç.i.ne alu:ııınış ciao .lfi ıncı Al.. 
ma: o!'dUıSuınu a.teş nliırıdo. mevz'iil,eo:rJ.ı
ne gfunımektedir. Loningra J bolgesln
cie. ı;ctT<aık mtıVafiakiyetler eki<! edil. 
m~ştir. Alma.n ceplıa~inde çlluntı ya
P••n bnzı mildarfaa mev'-L"'."' u..ptecl!iıl
nüştir. Bu'IJıCiıaın 50nr.;} s~~vyct k.it'a1an 
L<'n·rı;-;rr.:la doğru rl~lQmiş!er ve 15 
brto'?" mevzii almtşlJniır. J\.-knanilar a. 
ğır kayıplar v.emni.11erd1r. 

Amcrikada istih salat 
0/ 0 25 arttırılacak 
Vaşington, S (AA.) - Harp is. 

1lihsıtli ofisi başkaaıı M. Donald 
Nellson, Pazartesi ak~aını Ameri
ka saınayi ôlemône hitap ederek 
JstiJ1sali 1942 yılında ınevcu~ va.. 
sıtalarla yüzde 25 nı>heti.nde art. 
turnasını ;s{<)ıni§tir. M. Nellson, 
lı<ır makinenin haftada 168 •a.at 
çalışmasını 'Jınkfuı dahilline koyi
ca1· her türlü mun7em mesai da. 
hfündo çalışınıya i§çiyıi devat et. 
m<ştir. 

76 yaşında bir k.~dın 
tramvaydan dişti 
Ortaköyde Çevirmeci sokağında 

4 numaralı evde oturan 76 yaşla
rında Aroz adında ihtiyar 'bıir ka.. 
dtn diin Ortaköyden biıı.ıtiği traıın. 
vayla Bebeğ<' g;deı-ken sah&nlık
tan caddeye düşmiiş, yaralarunış.. 

tır. 
ff115taneye kı>ldı:nlatt Arozıın 

sıhhi durumu tehlikeli ıllı, 

işsizler ziraatte 
çalu;tırllacaklar 
Zirai istiJısalatı arttıııımoıt; için 

baııı ımıınıtaıkalarda .is miilı:e!Ce!i. 
y,eti.oin ta,bbik oluıııımasıın.ın w 
şehi!rileırimı:oıd!e 'ŞS<z kalımış veya 
h:ç bir suret.le i:; €dir.ememiş o.. 
l>arı.la;rın bu miikeLfü:,'<!t h•.ıdu.. 
dıu içi·ne aılmarak ııiraaıt mmt•o,ka. 
farına göıııdeni!lmcleri d~iınill. 
mcı!o!edir. 

Leblebiciler ve saraçlaT 
cemiyetlerinin kongreleri 
ŞN!ıır;niz 1eıb1cb'oller cı;m ~-

t;n:n ) ıllJK lrongrffii dl:ıkuz rr.m>t 
pazart~si günü saat ooı dört~c :c. 
rı. olwnacaılııtıır. 

Sara<;lar cem:yetin.in kooıgııeıi 

'"" aıyın dÜTdün,,ü çarşamba gü .. 
nü saıat 13 de icra ol'Uııaca'k.l.ıır, 

-~--
lskenderun limanı Devlet 
Demiryolları idaresi emrıne 

verildi 
:fuıkıe.ndeı:ıuo li man.ının Dev!.eıt 

Dem1ryo&ın İdaresinin emri a'I.. 
tıına verlhliği Iimanılıır ~etımeı>i 
llJ!Illllm müıd!üır:llüğüıııe teb'l:ğ o1ım. 

Fakir ailelere 
şeker tevzii 

Amele kesafeti f=la olan 8 - l & 
\•iliıyettc beş yaş>na kadar çocuğu 
ola·n fakir ailelere eski fiat üze.. 
riııden şeker vcrilınesıoıe yakında 
başlanacakbr, Bu gibli va~a~a~ 
fakrüh.al mazbat:ısile vazıyetlerllll 
tesbit ettir>eceklerdir. 

--~· 

Gece ay tutuldu, 
fakat ... 

Dün gece saat 0,31 de ay tu.. 
'tıtllm uış~uır .Fa;ka t ltıava buJ>u!l.1liu 
ve ~paıh o]&uğıından d&rt saat 
k.adaır de·vam eden bu haıtliseyi 
şe biriıırl tulieıı:ı. ıgörnıı"k kabi'l ola. 
mamı.ştn. 

Tokra mahsulleri 
ofisinde 

( l inci SanUeden Devam) 

sağlım diye Ofi:s nam ve hesabı
na satın a[acagmı söylemıış ve 
Ha= O •isl< n aynll<l· ay11nlma:ı: 
da mese~eden za.:>ıtıayı haberd~ 
etmiş'.ir. 

Emııl)"let kaça;kçı.Jı.k W!'osuımıı 

mensı.>p ıki memur kı.yaLt değ:ş. 
1ır.erek Ofise gitm.'Şl-e.r, ieap ed<en 
tedlbi:ıilcri alımışlardır. 

Muhasebeci ide bir aaat SQll!l'9. 

g&ı.<üşeceğ' ı:ıri saoon Hasan, tek.. 
.ı-ar Of ,;e gelmiş ve b;.r araba JIJıe 
de yıırl.ıtk çuvaTian ge1ıiroııiştir. 

Muhasebeci CeL'tl cürmümeş. 
lh<Ud>u bertıip eden sivıil ııabrta me. 
ımurl-arını Ha.sana OOJre ark~ş. 
}ım alarak t<ınııtmış ve bu m.eıe
leyi onJ.ımla ı1fıd.iikte halledeceği. 
!!lİ söylliem.iştiiır. 

BUiltı'Il fuıeııine Hasan cebind<:.'ll 
30 Jarıa çıkıarmış, bu paranın 10 
lirasını OeLUe, diğer ooııar l'.""1flı. 
m da zaıbıfa memuırlıarma vemil'İş. 
tir. 

Bu suııetle kendi kendine ka. 
ıpa'Tl'8 düşen füısan, &udistü ~,aka. 
lruınnış, dün gec, saaıt 21 d€ meş.. 
lhud sı.ıç1ar Mkın1i~'m<ı sıevıkedi1. 
ıı:r.:şLrr. 
Yapılan dtıru<"Tnası SOI'ltl'!ıda 

sucıı.ı salıit o1an Hasan, 3 ay hap.. 
se ınıahkiım edileı•ek tevkiıf oltıaı
ım'U.ŞtU!I". 

Çuv.aR.aır d~vletçe müs·adere e. 
dilm~tir. 

Yunanistanda 
(1 lncl Sahtledcn Devam) 

nlisranıda ac;:hktan güırıde 900 kıişi 
ölüyo>r. Atioıa v~ Pir<Xle güınıde 
sokaklaı:ıda. 330 o1ü tQplamyar. 
Bt.ınıkır ıatbutıa bile lroıınıad<ım çu.. 
kura gömülüyor. 1941 ncteş.rinıo'no. 
den son.k1hoo:na kı:.da.r 40 b:ın k!il)i 
ölmüştür ıkıi .ıı.ormal ölümün 8 
ımi.'llidir. Pattras, Galoo, S:laın.:lk, 
Şmıdan feci haberler geli.:;"lol·. Şı
ra ha1ka Alıİ'n'll!ya t;'elGliği telgııaf... 
ta: cBizc ya bui:da,y, yahut tabuıt 
gönıdeor;n• d,enı~ir. 

Cavadaki müttefik 
karargağ ı 

(1 linci S. r.ifeden Dev::cm) 

Aşikfı. du>r ki, J ap:ıın i let'.ey.işi.. 
nin sfu'a~ı ~"' bılhassa sı,ncr pı.ır 
'ilıe Sunna1ranm zlptı, Pas' ı, baı. 

bı cenubLınıdaktl <luruımu Vııv<lln 
bu bölgeye başkı;.wıar.ıdan tayi!n 
'((., rıı:1.~i zamGnıdnn beri kök1ünıdten 

değ. ./ 1$ ~·~ r. Clva jnd'i Va. 
yelen bu ;:dada lrnırn.n<lanJ ~, ele 
aldlğı zaman ümit e-d:l:di.9J giibi 
bir mnıkclıil taarı uz yapmak ii.. 
zere a:tkına lıahtası yazife>i gü. 
reca'lt ıb1T ıınevkı. tı1mak:tıan zf'Y"
de bu hıtrp sahnesirulıe birleşik 
milletlerin hemen hanen son ka.. 
ilestdJır. Ş ınııa'i Bıiııımaey;a tıııkIDar 
Hindist<ı.n kıumarıda:ı:ıılı.ğma bağ. 
ıııımru:a Abeden :'>()lgesiıııd!e kalaııı, 
yegae toprak Cava ıroüstesoo, Fi. 
füp.\n adlalarınııın t · · parçıasııııdıan 
: lbanetıt.i:r. 

GÜNÜN iÇİNDEN; 

Cavanın encamına 

dair 
(1 inci S"hileden Devam) 

kaynaıklnrdaın Ö0 1"t-lliy('fUZ kt dört 
japor. t~· meni aı.L1ya çıkn~lır ve 
jnpon kı.ıımanda:ı ığı taraı~n<lan 
cmrEdjlen ilk hc.le ... ler muharOOe· 
n·ın b".ştnmaşından 48 so.:ı-t ~ooca 

elrlf e.dıiebi1rniştlr. 
Yi~ıni kruv.:Wr, kırk torpido 

ınuhr~bi VE sayw rncçhu! deni:z._ 
~.i'tı.m tarafından korunarak. ada-
ya yaklaşan elli taşıtı b:ıtımıak 

emrini alan müttJ('k filorıı.;n ic.ti
hoı.rı anıd.ı.ra.n saldırı:,ı bLr laTafa 
~ı:akıla-cak oltu·sa., bl.ı., Holand.a. 
Iiind ı.stanını '!\ son adası 04.n Ca_ . 1 
v.ıck:ı asb.~rlik batcmındar. kayd"e 
değer 1bir tevGrıa.lftdelik gı.l::em~o .. 
ruz. 

Şimali Airilcad:ı askerlik ~ 
yeUen ile az çog ün sai:mıı olan 
Gererat VD<Vel, bu sefer, pel< za.. 
llın bir 1ıalim lcurbs.n> nlıa<:ak gibi 
göziıl<üyor 

~NAZİJ' 

v -SONTECCRAF- 3 

fYENi BOTÇ'E 
~'l 
~l 

(1 lDd Sahiteden Devam) 
l-Iariciye Vek.aieti 
S!Wıat ve İ. M. V. 
Atfliye Vekaleti. 
~.rapn ve Kada.stro U. M. 
Man~iı! Vekilleta 
Na.flı Vekaleti 
Jklcs~t Vekii.leti 
Münakal:.t Vekaı..tl 
T'caret Vekaleti 
Zır&&t \.-ek§.letlı 

!>1ll.a Müdafaa Vek'o.e-ti: 
K;;ra. Deniz, Ila-ro, A!ik~r1 

F'bl'ikalar ve Hıırita U. Mil-
ciür~üğü) 

2,604,900 > 
ll,llG9,424. > 
i,3.f!:ı,802 > 
"' 16S6 04.3 
!9,45~,261 

lt,t6f.440 
3,1!2'1.,691 
l.6n,o5s 
l,591.020 
·ı,;;:.0.819 

77.~95,000 

• 
• 
• 
• 
> 
> 

• 

> 

d,9JU,H9 
a,5€9 sJ~ 
J2.638.53b 
2,r:.:ı:~.4f'.! 

::!7,C5:!.734 
13,369,518 

:'.>551,g25 
1,9~ 327 
J.754,C.2!) 
d.951,232 

llll,995,000 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> . ----· )' 

YER.ÜN 309,748,391 • 3St.O"" !Ol • ~ 
~ .ll·Iillt M~atı.a ,,.eklllıetin.in fevk~H,de m~ra~a:ı c..~lca ı fe\ ka ü~e ~ 
~1 Uihısısat.a te-ın'a olunacaktır. Bunun n}klf.arı ~ımctiUk !20 rr .. 'yon liTa ~ 
~ olaraık tesbit ed!!.miştir. N 
'-?rr:D::a ats mı: ._,~ 

Ziraat seferberliği 
<ı in-ci Sahı!eden Devam) 

h' Dogukan (Bolu, Düuıce, Akçe. 
koca, Muıdmırııu). Ekrem Rii1-ü 
t_, uı (Bursa, İn<>gö!, Ka aca -
bey·, Yeni§<'h tr, M. K>emalıo· ), 
Zillı.*ü Ku.rtu· muş (Çorıı.lh, .'\rr't.. 
,., r., Hopa). Hüse\ " Ay!:u (Ço.. 
1"11 m, bk:il p, SuııJ aLı-tlıtı), Osman 
Tosun (IM."ti.oli. Sa.raykvy, ÇaJ. 
Çivrill, Acı.payam), Lü;J Eker 
(Di.ya"'bıı!kır, Bismil, Ergani. Çer 
:m lk), Te-.'1Wı< Eşl>.:!!k (Edirn>e, 
Keşan, Uzunköprü), Hanın O. 
nuk (Elazığ, Madrn, Palo), RC'JJ!ı. 
z. Ayözger (Erzuxı.Jm, Kamyaxı. 
Qj'>u), İsfeıııdyi.ar Kadastc.r (Es. 
kl'.ış-ehiır, s,,yitgaz·, s v ~'J:ı.:aar), 
Sah Tıms.ın Tekclı (İskeudıerum, 
A:n.t..ıtkya, Reyhan;,.,.). Ftıat Kur
ştı.rııcu (Mersiı\ Sfüfke, '])a:rsuıs, 

Anamur), Rag>p Ziya Maden 
(İst•anbul, Çatalca, Sil v1i). Ha.. 
]it Ev·.Uy.ar (İzıırı:r, Beı:gama, Me. 
ıoomen. Öd.mi§, Torbalı), Kfızım 
Riza Köylü (K.w:aımooııı, T~ı:ı. 
Taşköprü, İe-ılbol u) Fi kırt K:ıraı
rnmcrn (KaySlel'' Bünyan. Deve!li, 
~), Nejat Benk!rr.ıan (izmit, 
Adapazarı, Hendek), Şev~, Bi. 
rant (Koıııva. (\mıra, Kamnıaaı., 

Elre.J?l'i, &ıı·'l"'ı:r, A'ksehl'r), Baki 
'.Püımeır (KüDahya, Usak. s;m<ıv, 

~et), Va.mık TaH (~·fanı=, 

Ak'lusar. 5-0ma. Sanı1'l. Cemil 
Çalgih>er (Muğla, Köyceğlz, Mi. 
lis, FE>th1yc), Necmi Yücer (Or
dıu, Fatsa, Mesu:J.iye Ünıye), ~ 
STm Alp (Samsuın, Ça~·.ılı<aı, 
Bafra, 'IlormE!), K€2cm Ömer 
Çağ:ar (Seyhan, Kad rL, Ceyhon, 
Kozan), Rahmi Öke (Si\· as, Ha.. 
fik, Şa~.klJ.q~a. Di'Vrik), Şer:r o. 
ğaıııkulu (T ıJdrd tğ, Çorlu, Hay. 
rnbohı, ~!nuk.a.r-d), Fikret Çağlar 
(Trab7.0~. Vakfıkebır, Of). 

Fen Fakültesi yangını 
(1 tnci Sah;fedea Devam) 

t.:l>a.ren tatbild ne geçılı:nı.şıu 
Bu sabahtan iliDaren riya2'; '>'! 

~esi tal<ebe1ari 'rm'ı:kez li '1<3Sl 

bahçesin~kl as'.ır:ınomi e·n:.hliüsün 
de F. K. B. koınK·ra D>S sa.lo:ııuı:ıda, 

jıeo!·oj' >;ulıcsi Sôileymaniyedekı. 
hiı-oluji u L't-fu;u!'IC!e u.m:ıımi iii. 
zık b'rirn: sımf eczacı m ktebın .. 
d.e, fizik, kıımya ~ubesı Caga.ı1oğ

luı.~daki J;. ya n'Utl ~cf>s , "ll -
t ü ı1rr as ronam ı · besı ta'le'>e e 
:ri ke.:Q\ ursMüle~indc deııs yap.. 
mı:ık><ı!W'ar. Fen fak"~ ,g de. 
kan.lığı \e bi.iroou da a" 
cn.s:ıitüsünde vaz'f.e ~! ·, .. 

Dlğ>e'r- tarafr:ın y·a.-.gın ' hkti.. 
katwa bu.gün de .iıe\-am olııırnr.ıuş. 
tur. Adl ~'«'e Fen Fakii'Ite-sı De.. 
kamnr,ıı bugün rr.alrnn'a".ımao mü. 
rncı;at ecfümıesi muhtemeldir. 

Çine g iden 
Birmanya yotu 

( 1 ınci Sahife.den Devam) 
göre, J apanların Sitang mnağı ü. 
-zocine yaptıkları 1ıaııyi k dcılaywi~ 
le ş;ındi bi.tkıuıvvc kaoa.nımıış 00-
Wmn:akta,<:lır. Bu m'Uıhabir dıytll' 

1!: 
Bu 1'W boyıınca büyük bir me. 

safeye kadar ot"100lbi•lli! soya;heıt 
ettiğ'm ha~c:le Çine m<ı.l2!Bme nak. 
leden kamyonlardan bir tek ka. 
fiJteye ras!ıarrradım. Yol lrena.rm. 
da t,ahrip eıfuhri ş bir çok kanı. 
yxınlar ya vordu ve herhıallde bo. 
=luıı yo'da kalmış olan daha 
OO"''-a kaınycmilar metır-.ılk ve ya. 
kılmış I:> r haltle ora<le. bı.-akıl. 
ıır. ı. Fakat Ç.'.ıne g'!ım k için 
ma~lım o!duğu üzıere daha baş. 
ka yollar varotr. 

DF.\'Rll>İI.ECEK .iırrİBA BERATI 

tTü:f.ek fis'.kesini idare eden mekt
nizmaCa ıs!shat> hukkınc!ak1 lc<..t icirı 
İ'khsat Vek;ilet:Dden ~lınmı1 o1'n 21 
Ni~aın 1928 taırih v~ l4iJj nınr.'ii.ralt ih
tira bc'rahnıın htiva E.!tıtiği hukulk bu 
1tıM're M.'$\tasına deJir \-cyahtıt i'Cadı 
Turkiyefie m~vıkii fiile koymaık için 
03tôhiy.t da;hi ....rıl•bllece~i teklif e
dilmekte olm ~a bu husu~& !&'Z.la ma. 
!Qmat edirıırnek i:ııti1en>.....ın Galaıt;ıda, 

Aslan 'Fia.n 5 incik.at 1 ·-· ~numarala~ 
r a .ı,Taca'9.t eylem&ri ilAn olumır. 

CEV! harbi 
(1 inci S:ıh 1 :' den De-..,.•m) 

t.ıv anıırı l':'Mben 100 ~ 

du,,~und . s W1;: 
işgaJ. et!.. . sü\ ,or 

J apı>.rrlıar, kara ·a lciii • 

tarda zrı'h.ı tıar:r araba çı 

ğa muv2füık oL" ·rdır. Bu 
ra a1ar, ilT'~4a,. n z f 
ı._ıc.ala.rı~n r sı ~nğa ça ı.. 

san m,tosikJ<e.tlii. b: k.ler.ıı ,_ 

kederini hımaye- o kt"Cf n 

Holanıda radyosuı: a göııe, J.ı a 'ıa 

kuvv.,.Jıetlıııden vArc!ım ıı n 
müttefik kuvvetlcrı, .fupoo kı":ı... 

1at1>1a ağu- loayıp,aı· vc.rd "ik. 
ırl<er. Yım:k pra..lt s tı 

B:ılavıada da kıend r.i gösterm o.. 

'.r. Buraıda havali ehem.m oe.t 

Laz m.slerun ta.ı. p t-c>ildlğ bı

ber ,~eııi1~r. 

AKER 
Ticaret ve Sanayi 

Türk .\n.1>ninı Sirk.eti 

Ş'rket mukn el !'11 n 49 · cu 
maddesi mucib · ı;; :!7 3/9.Z.2 t .ı. 

hiı:ııe n·üs:ıdif C ~ gün1.1 o;a t !4 
de •anl:>wda Ziıı<l.an.k"'Pıda l 
burlar ·ç:.r~.,m:la S ket n • r. 
kczı bı;.Iunc..n 347 n .a~ ~ıı m-::ğa. 

zada topbn:ıc::ık senelik acl~ uncu 
mi hey'et ~timaııca 1'iı!> -d:ırlar 
davet olımurkr. 

MÜZAKERE RU'lNAME..'>İ 

1 - İdare .Meclisı ve ,miJraı.'<ıip 
t&raflanndan verilen raporlann 
okıunım::ıcsı. 

2 - 194 \ senesi biilnçrı v~ .kar 
ve zarar hesaplar.mı tasıli'i<i ve 
idare Meclisi anlarmm ·ıı.rası.. 

3 - 1942 senesi için müraık p ta 
y.i:ni ve a:clatın'n t ı...iti. 

İdare l\ıleci bl 

1 L ~ N 

İstanb~I üçüncü 
• 
ıc r a memur-
l uğun da ıı .. 

l\Iırkacldenıa Üsküda:rda Anı,._ 
ta k"pısı 17 ııumarada bel'ber 
iken halen ikaınetgahı meçlınl 

HAYRİ 'ye 

Bütün hak ve alacakla.-ı (Ada. 
pazarı) Tiil'k Titcaret Ban.ltaı;ına 

<fovrod~ buJııına.., nııüJga Üs
küdar Ba.nkasının 18 Bi:ciııciıtEş

rin 1931 taril.ı ve 18 İkfucilteşrJı 
1931 vaooli bir I.uL müşterek 

borçlu senede ıroüste.niden z.irnme
tinzde alacağı bulı>ndu>ğımu iıcldia 
eylediği maamasaırrl 32.2.a otuız- i:ki 
lira yimni. üç lkmıuşıı.ı faıa, vE.ka. 
Jet ücreti, ve icra masraflarııle 
tahsili hatlclan<la aJ.a.c:rklı Tü• k T:
cııret Bankasına ?zafeten daıruni. 
ze müraıcaa t ed.eı:ı um uııni vek.l;, 
tarafıındaıtı talep edil .....:Ş ve bu se. 
heple tara!mrza günd.eril<'!ll ooeırıe 
emri ikaıınetgaru haız.ırınızın b·ıı. 

nememesi itib~rile tebliiğ lulıın • • 
maımış olduğundan ırıeziklır tebıl i
gatm bir ay müddetle 'limen ·
rasına karar ,,.eril""iı o1du;urıd~-n 
ilan ta; .,, inden ~ \b- n si; 

çen liddet ZaTlında Ve 11$4 " ~ 

numaralı dos:ı a · rn 
borcunıuzu Vt'ıın~di gi:ıi<ı: vev a r 
kısrr. :na veya t "lU!."' na 
Tanın tehiriri m ., te!zi~ k l 
bi<r 'tira7.da buılunm d 'fo nı7. v vi . 
ne bu müddet zarfında ve u r ..,_ 
de mal beyanında bu.hır.nn ' · ·• 
nı:z veyahut r<aıkitk.at h.hlaf,rrn 'b<'. 
yanda bı.ıl1ndu 'hım.ız t· !' 
meı:kür mii.ddetin hıt-.num mü e. 
a~p cebri icr2 sınetile icap ed n 
lrnnuni muameleye trvess~l oo.• 
Jcceği mah:Urıunu-z olmak ve bu 
hıust.ııStaki ödar;1<e eımr·nin tarnf:. 
nı:ıa t.ebliği makam na k:ı.i'11 bu. 
lunmak üzeı:e keyfiyet ilanen teb 
liğ <>lıınur. 941/28ll 
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FİLİPiN ADALARINDA Tiyatro Tenkidleri: 

CASUSLAR DÜELLOSU A 
\.. J 
--------------No. 4 

Türkçeye çeviren : lsKENDEK F. SER'l"ELLI Yazan: Selami izzet S~DES 
°Filipindeki şirketler görünüşte 
fe, fakat hakikatta başka işlerle 

maden ışlerı
uğraşıyorlar,, 

İLK SÖZ 
.p.._.., "'" brr İtaly~n mulı.:ırıi

rin cserhıdl'ki kG!lltldan beııJımsen. 
J\olunel Voks çok zBK:i ve Jturn:.z bir 

ada1..-Jdıi haraı-e~e lienıehn eiıı-ı' s•a. 
r.:ık. 

-· ).'eni mı ael.dalı:z Lt.eon'a \l) 
D:ıye sordu. 
Mister BeneL: 
- .Evet, Kolooel! D<c!ı. Jieı:ü~ biır 

ııaıı.ı bile olmadı. 
- Nerden ıeldiııi.z?. 
- Nevyol'ktao ... 
- O halde 7abancı değılslruz7 
- Hala Amer.lkrl!ıyım, KoloneJ! 
- Siziole ıa.n.ıııq.,,,,, pei< merııDUll 

o:chan. Filipln bu- Jost Aıiıuikalo da· 
h~ l«ı""Ddı demelıılir. 1 

- Bcııradai 7abaneılard•u m;ı,ıe.. 
tL ıib! c<>rilnlQorsuoo:ıı 

- ha,..r. M~ de&illm a:ımna .. 
P<k tc meumıın dei:illm. SCAı ,..ılat 
li:in4< Filiııioe bir yabaocı allını l>...
"1dı. Bır çok madoo an.;tı.rma Jİ!ket.. 
leri kess.si&5 elti. Balbu ki bu şidoet.. 
ler hJ\. le ......ıı bic' ;o ırörmuyo..ı ..... 
B5yle oJduiu halde acad:ı ~ 
ı:c:-veUer sar:fed,i7oriar. Bir tok kim
ıe....!er tu &ibi pora earteder-ek. ıörU. 
n~te maden işi..Vle faka! haldkatle 
l•ıka ~rle n,_w olcyorlıır. 

- Bu ı;üpbeli b'llSe!er hakllında t... 
li..!b:.:!.ta bı.ılunmu,y:ır m1..Sunuz?. 

- Tak;ooııa bulumam da neye ya
r;L:", Coatum? Hiç birisi beni kanuni 
laklb:rta ~bur ede<'t'k biT vniyetle 
dcgikhr. B<n <le bu ıureUc burada 
ba;Jı:a dcvietk"" he••bına dön.., en1.rl. 
kJ.;ırm içy\lll.ı.ınu Oiırnımis ohı,JO<\m'I. 
Kol~! Vels, :;lt'lret.n yet'i rr.uılıase

becısi Mister Ben....~'tM çok me-Illllwı 

hlrrJflı .. Aynl.Jriren: 
- YaT111 akşam U..t.ı t'\imdt boa ça

,.ına 1.tsril edersen.iz ı.ıek memuuıı olu.. 
runı MJater BeueıC.I 

Dedi. 
M~•ter Denet söz verdi. Kolonel ırıt

t.ikien sonr.ı:~ bu nnıhavere;e ıabJt o... 
lan mü- K..,er ıüldiL 

- A7.irz.iıın, Bcnetl Bu ..W.mla dost. 
lutu Herle-bnıene niç -rıız.ı dc>ğilım. Çünw 
kU. onıml& sık sılı: görüşürsen~ m:ubaic
t .. k b~- blc toliluıt ıelebili:J'. D'ter 
r,1<-u.slar. sıenı de casus saı:ırl:r. O z.a. 
ınan baş11ı beUdan kurtı:~n:a:: ~ ra.
hatm Uçar. ... 

J:I:TESi GÜN SAAT BEŞTE. 
.Mülıaıdiıı Kupeır dalr..,iüdo çalıiı

ıror<lu. 
M ... 1er Be!ıet aırka<h;ına coru..n.e. 

ı!on a.y ldı ve do~a Kol~ıı evi
ne ~:~ti 

1'"1:.ııtter Be:..ıeıt, Ko~v1:ıı-lu1 evınde da- diğiı;i soy lcdiler. Beş\:r!jk,-1.cn in.. 
veU: o:.uax bı.r çolı: k<ıl'lbel<>Tle k.,,-şı. sanlığa.yü!kselm.iş olar. milletlerin 
l"ş•cntı.rıı wnuyocd•r. İ('<'ri~c gird;gl ı><Jc.biya.t tarihlcrmc ı;öz gel.<l.ix'f!· 
z.:ı.m::r,. Koi~.ı. bJyi.ık J:.•ı· ~onda .. . 

cek wursak, bu milfotlerin bir.iı>JT
)'i.'Dll'Z buldu. 

_ Ac•b<> '-'""'" mı ,.,,ıa.m, Kolo· lerinden düşünce, duygu ve tek. 
neJ?. niılra örneği adlıklarını görürüz. 

Di;·f'clt "!iru •ı~ı. Koloııel Vele, Edebi tarihler içe işleme, benzet 
mn<len iiTıll'el.inin bu yeııi muha•iblniı ve beni~ler üstünde lkomış-
n<~·eıı l7i< tav1"lll karşıl•dı· rnalarla dolt>dııır. Frall6ada Ron.. 

- llioyır, d<Xltwnl lam vaktıııde 
ııelıfoiz.. Geç le ıclsey<lın.iz, bu aı..- sard yarLllırken kalemin ucll'lla 

• {aJl'. b;.;rodı> beıı.d<!o ba~ka ~h· ı.ımoen PJeiade dolanır ve Roııeard'ın çok 
bul.-ıi»yOe:.kl.mız. eski Yuıoon, Lltiıı ve İtalyan şair'-

Sonra ıülerek Uave etti: !erine neler lborçlu olduğu sakla-
~ Bu aqam oaymı 1"1tlal1'İyle sa naıruız. Bir FraılfilZ aydını Mon. 

hasıettlm, doslwn! Sizinle uzun ....,. taıi.gne'den Joaııuştıuğu zaman PıJ,u. 
konuşmalı: ~ey.m. tarka ile s-.ka')'l yan çıizemeı ... 

- Kolonel B=et!erl acaba b~ Corne"1!le'in destanı Le Cid t---
le bu k.ada.r uzun boyiı.:. ne k<>n.1$a- .ıo!JICUı 
caUı:r!. yadan, Motiere'irı de Don Jı.ııan 

- .Eve~. Baidnnı.ı: var: İnsan, )'ftll lspanyadandıor. Lesage da Gil 
t11ııı;ı.ğı biır dO<ltla büylo uz= boylu Blas'ı İspanyadan almıştır. VoL 
n~lor ltOl)lŞlbilir?. Ben de sizin yeri.. tarre, Didıcrot, Rousscau Bki:rlıeri. 
niıde o:saın. a,..ı aı;ali sora,.ıırn. .ni İngilt.ereye boJ'9hldınılar. 

Aoloo.el, Beoet'e bir nefis pü.ro lk. 
ram etti: Bu incelemesİlli beMıııısecliğ'..ıın 

- S"'1m, ç~ığmız ıirket.n ;çyü- Soırbon:nıe'oo lrıyruılı .,&olb;yat lııon-
zü h;ömda mahrem m"hlmat ıtlınalı: fer:ınsları V'el1IJMlk ödevilli başal°• 
malmdlyle davet etlım Si<i bu.-aıya.. mış alan eitebiyaıt d.okrtıoru Paıul 
F~r aTadan beş oo gün daiu> geçerse, Van Ti:egheın yazr.yc:ır _ cl895 de 
şüvhc yo« ki •le de öt•k;Jer '!bi oıa.. Jules Lemaitre: Dillere di!9taaı 
C'aksonu .. Öleld'leri:a aroı;ına k~ 
catı:nn.z! olan şu İooen biç de orijinıal de-

. ı:wı"ı.r, dedi·, ·'"""'al ve aıhlaatl ne - llk İill<le bilha:;şo bu nokta ike- 6~ _, 
rhldc tı:onumaııuzı rica. ed'yoruan. Ko.. kadar fikri va;rsa hap.<\i de George 
lene!. Burada hep •öW.k·ler> den balı,, San<i'da vardrr. Buna büyü'lı: Nor-
ııedıliyor. Bu eötcitil•:-> kimlercm? veçlini.n gençliğlnde ıçini dökıtü-
lle<li ll>ltc,, biraz tem·;, eder ınW- ğü Gooxge Brandis, tbooı:ıılıon hiç· 
r.iz': · de Saınd'nı dkumadığım söy!edi. 

- E\'et. Sizi bilhı.ssa bu mesele et- Daudet de cPebit Chose•deıı SOQ'l'l'a 
ra!.ııd:ı tenvir eımo;c istel"'.;nı. doolwıl Diclren6'in benzetlri saj'1!ldı. Hal. 
Bur .. ı beynelmlJıcol bir cası.r; yata·ıtı.. ,. 
d>r. U"1!< Şaıiı:Ja ulak, bii;villt a.Uk••• bul<li <>, hiç durmadım, Dicıkens ı 
oli<; her.....,. bW'aya gelir. o.1<ı.ıduğmı.u yad.163dı, dlaumadıan 

- •Ötekiler> c1ec1:ı:1ıı:z, dt°"*- "- dedi. Jul.es Lemaitre ckuyıup dkıı· 
bu casuıslar zl:mresıd'r'. mamaık ~e önem vemıiyw. Patıl 

- Eevoet. Yerliler bu •ıl- Van Tieghem ise: •Bunıurı lbi.iyük 
çok çei<Jnjrler. ÇUnkü bunlar ycrii!led öneml vardır d>yor: Ay'lli aOCıntı. 
ıe.ııı.ş etmek ve onl:rra kendi kudret- ya kapılmışlardır, f.fuı-t biırfuir. 
lermi tanJtmak içio orasıra ruracya bu.- Ieriıı.e alacak verece'kleri yalatW'.• 
raya bomba M.ıp zaran;ız veya • :ı::ı. Necip Fazıl Kısald.ırok, ıbenıiın-
rar:ı Mdiselere me.•dan vu;rıcr. Av- ııediı;,;ni '1eri sürdükleri eserin 
rupal. tlk>carlza ı•lince, za~ casus- o-

mu,!ıarririni tanımaıdığmı, eseni.ni 
(Invaını Vu) dkımıadığıru söyailyor: .tta.ıyan 

(1) Fil!p!ıı adaları b><ıe yalııınılır. 
En bü;yQlü bu adadır. Adanın MeB.e_ 
Zi Man:ilJa ~iT. 

1 Hediye Kazananlar l 
muJı.:rrr;,,in eseti ile 'beııiım piye.. 
siım a:rasında bütün irısanlar'n 
mıalı umumi mevzu haıkla<rtnlan 
baş~ teık kdimelik haıkı1k.i ve il. 
mi b.ir vesika göstersinler, ben in
ti.haıl fuli.ni ımi9ilsi:z bır ı..>!leıt ola.. 
rad< yüklemıııiye razıyııın. diyor. 
Eğer Necip Fazıl Kısalı.Wcğin 
cPara.sındaıki: .... İ~'n ielii.kıetine 
bak ki, aıh.lak dedılk.leri Zümrüdü
anka kuşımu yakın kaç:nyor, doğ. 
ru da her zawan yaka.Jıyaıol.'lym• 
- .Ahlak yok, akıl var, üstün 
menfaat hasabı vaır. İşte bütün fel
sefem ve usuJüan! EnsdeDmiye
cek hırsız çalsın! Enselcnecek o. 
il.an da dörüst kalsın! H::nsır.cl'k. 
naınussuzlwıt ok! uğu ıç;n değil, 
enselenmek nımruss.uzluık oıldu;t;ru 
ıçin• - cSöyle, ne yüzdoo ba~a
eak bu rnerrJ .. ket? - ·Ah ... Jl;k ... 

sız ... lık ... tan - •.. AhlaJ<a dö
nüyorum. siz döndi.irü~I'SUlll\lz! 
Düşünüm, siz ne •kadar ahlaksrzsı. 
n1'! ! • C ü.mleleri kıoıuısunu .beııiım. 
sedi~ni söyledikleri İtalyan mu
harririn eseI'inde yoksa cPa,Ta> 
teliftir. 

MUJraf alıh bulıınıaoıı.mızı ~ 
tıa}leden1er arasında çekilen k.ur. 
ada hedi)-e kazanımların hlriınci 
lli<!!mln5 <tim ~elırn\~'. lkı. Buı. 
gün de devamını n~:rediyoruız: 

Birter rom.an kazımmılar 
İ11Yltr "'1kek lisesi 2 :ne; sınıf 

la!E'bdioerhıderı 745 mıımarah 

Nedret A.mttma, :Oe)'Oğlu aıkşam 
lwz 5an'at mektebi talebel-e~h. 
dan Bayan lb!ıbia Güngörmüş, 

• Siı'kec>de Alem hanında 4 mana. 
T.ada okQm.Hyancu Lwn, Kookada 
P<J)..,.az tıa!oağında 12 ıı.umaralı 

rumede rnii.tekait gümrük müdür. 
lerinden Sı.ımlh oğlu Nafi, Beşik. 
taş orta moktebi 1 inci sımf ta. 
1-ebelePinde-n 827 numaralı R tıa 
SevPı...;Jn 1 Çapa kıız san 'a!. mek

tebi oon sın>.f talcboie.vırııckn Hay 
l'i')'e Tulga, İstarıbul l ~i i!!k 
m-el<t>ep 1 incl smıf taleıbelerm. 
de.n Şeıkip A:r6J.an, Di:zdanyede 
'bakkal LUtfi Uğuı'm, Arık.arada 

Samall!><lzarında kahveci Refik 
Özcan og!u Şefık Özoan, Alem.. 
dar oa.dclesmcte C.tıım aparhma. 
nında kapıcı Va.hram, K~dıloöy 

8 inci ~- melr.Uop 1 inci ı;m>f 2 H:ı.. 
ci şulbe tale.belerindan Bayan 
Nev ı Tırak, Beyaatta KoUtııJ.u. 

tıaooa kuı:ıtd.ıJııa.cı Jiljref Dizdar, 
ŞlşUcl.e Ha.l3flkılırgazi caddesinde 
Şal:ıinpala.s apartımanında 4 im. 
oü ka 1ıt& birocer w müteahhit 
Halit Cevri kızı MArimaolı Cevri, 

Sultanhamımrındıı Aın1al)•a pa. 
zarında tezgiiolıdar Naım Çamar, 
Bul'Sıada Se~mda manav Dur. 
~ of/l'u Memiş, İstanbırl Cuım. 
huriye! Jı:ııız ama mektebi 3 ÜDC'Ü 

sınıli lalebel eırıinıdm Bay an Hıaıy. 
rümıi.sa, Ticaret mekteb. 1 .inci 
sı111f talebelerinden Suızan, Ed"ır. 
nıe lisesi muan rn·ler'ndrn Şevket 

kızı Sevim, Kadıköy kız san'a.t 
me'k".ebi talebelerind~·n 210 llA.l. 

ma.ııah Ba,yan Nim"t Şen, Top.. 
Jı:aıuda Kaleç>kmazınıda 9 n'l.lflla. 
rah ha.nede Bayan Şu!e Serab. 
Beşilrtaşta Va.ldeçeşmesitıde Maç 
ka rneyıcl;ım 38 r.ı.ımar<.lı hanede 
Ce.mal Kiımses 'Z, Edirnekapıda 
Kiitiphayda.r mahailesit>de Ç3.yl!l' 
sokağııııda 11 numara!• hanede 
öğ:rotımen Bayan illet Işık. 

(D'f!vaım yarma) 
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Buı:fuıe kadar art.aya 'bayağı bir 
dedikodud'1n 'baŞka poxi.1ıiıf lhlr şey 
atılmad:ğma göre ben cPara>yı 
Necip Fazııl K!S3kür..ıt'i.n öz malı 
sayaraık yazımı buna göre :ı..ızıyo. 
rom: 

cPm-a. Şinasidcnberi Timit sah. 
nesinde temsil edilmlıj olan eser-
1.erıin • Unutulaırı Adaım.la aıtba~ı 

· 'beraılı€r giıdt'll e.n güzel eserler.irı. 
den biridir. 

' PARA 
• •• 

Tab.ialta nasıl ~ir şey yok ol. 
maz ve hiçbir şey yaraıtı.lamazsa, 
yeryüzün<le de yeni hiçbir şey 
yok.tur. Pal'8 konusu da iınsan!.ıır 

ar asında ma.l değiş toku.şu kalik.tık-

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

lcl\bında ~inde ll kaşe alınahi lir. Her yerde pullu kutulan ısrarla istcyinis. 

•... Baılı. saadetimiızc ne !kadar. 
ehemmiyetsiz 'bir engel vat: :Ba
bam yaz.lığa Çl!1<ıımık istıyw ... Son. 
ra eliıııi ~ldınp görüıımiyen bir 
düşmam tıehdit eder gı'bi •Ah pa. 
ora!. diye söylendi. 

•-Sana çok paora geti.-d:iım. G<i
rürsen şaka<iaık bayılırsın! - Bu 
mıırı. i'k'nci tılsımı idi. Hüseyiın lru. 
laklarında ibara2lMl gibi öten: 
Parrral .. Iakırdı6mı duy.aor duy. 
maz birozrcclt oorııdeledi, gericled:i. 
Genıç kadm tekra.rladı: Parra ... 
Çok parrra!..• 
Taruıimat "-e T'-lnzinıattan sonra 

para bizim edebiyatıml2lll da çe
şit çeşiıt çerçeveler içinde girnı~ 
tir. Ziya Pa§a, Tevfik Fiıkret, 
Mehmet Rauf, Et.em İzzet Benice 
de bu koooya dokU!lllll·~aTdır. 
Dfvan edebiyatında da bu ıkonuya 
üişilm.iştir: cSelam verdim, rcüş. 
veıt değn<fu diye a.lımadıl.ar• diyen 
Fuzuli pa:ı:anın öııdulik ettiğini 
söy !emek istcmeııniş midir? . 

Necip Fazılın cPaTa•smdaıki. 
tipleri ise şekH bakımındaın Fraın
saıda buhıyorom; fal<at oroaınn 
roçıblı<isi :ruh balumından N~cıittıin 
oPan.sındaki •Ü• doğıldir. 1855 
de AugieT'nin y=hğı .cemt.ure 
Doree•yi c]c alalun. Bu esrnn 
kahramanı Roussel Pariısc tahta 
lııuııdll'ra ile geldiği:ı,i saıkkım:ız 
.Pariste bir tek a.ksoy vardır: 
PaTa, kuvvetli bi'r tel< ins;;n var. 
d.'1': Para, tek mmuslu insan var. 
dır: Para!. der. Ona göre düpeduz 
ve açı:kça kazam.lmamış olan pa
raya Jömı;e hücum cdem.z. •Para• 
da da •Ü>: ·Mc'Y.tebi 'biıtılroli .bir 
sene o!:ın~tu, 'bir ba·nkaırıın kasa. 
daTJ ()]sın baıba:m, yü.Jısek taıhs'ıl'ımi 
bitireyim diye beni oorluym. 
du• diyor. H<dbuki _ çıoouıklar 
büyi.iık bıılbal.annı bir baıll!kanm 
direl<rbörü samyor:,U. •Ü• babası. 
nm ne ol.du.ğımu sak1anıoyor. 
.Aımma: .Del: buna para derler 
para ... Şeref <1e bu, na-mus dıa bu., 
akıl & bu, hilıırr'et de buı sıhhat 
de bu, hayat da bu, dünya da bu, 
ahret de bu: Parnra ! » söz ti nü 
hususi kM;b;ne söyletiyar. •Ü• 

n\J'n güdüsü şudur: Parayı anla. 
mak. hesabı bilmek, zatı.ardan 
ımr'.uhnak .• o. üstünlkörıü b ır 
gor:üşle Mıilı'bau'mm Le:s affıai;~s 
900>1 'les afiaires kahTaınam fsı. 
dore Lcdhat')"a, Emile Faıbre~n 
tanmm~ eseri Les Vcntres Dores 
dekı' kahrn.ınaınlan Baron Tban le 
Urtıh'e, Framız toyatrot;unU11 ö.. 
• ·· .. ı ·· ,. .. H Beırn.te·n'in bizıcle gu>"UU~U . 
•Bora• diye oynanan: La Rafale, 
c.llrrsız• \.~e .sam:cm• cserlerin-.n 
kahramanına beı=tmck kabi:dir, 
Gelgclel:im bu eserlrr!n Jımç bo!ı1i 
FtJZUl!den, Ziyaoaşadan, Filk:ret.. 
ten, Rauftan, Eltıem İzzet Benice. 
den öteye geçemem şlerd\r. Para! 
demişler ve parada ka1mı.şlardı~. 

Necip Fazıl Kısakıürvk ilk de. 
:fa bu konnıda yL<mUşak bir atıl. 
ganlıkfta maddeQen ruha gcçm ş, 
madidenjn d-eğerstt oldıu·ğunu, 
muıtıl<ı.ka isbat P.•mek ıstemeden, 
hatta bunun lıcyhU<le oldıuğunu 
~öy1iyerek, ruı!J.un maddeye üs. 
tün geJanes rüızuan U!llU ooy'l.eınt'ş.. 
tir. Bunu •Para> nın son perde. 
sinde söyruyor. iı~k üç pel'dcdc 
ise •Ü• tama.mile b~a bir adam 
dır. Augier'nin .Para• k:O\nusunu 
incdiycn Cemture Dorec eserin. 
deki Roısel'clir. cRoussel yara.. 
dıilışta a}ı!a.lwız b>r adam değ·L 
dir. Ancak haklı ile haksız anla. 
mrnı. ayJrt edemez. 

cPara. da da •Ü•· c ... Bir var. 
:ın.ış, bir yokıımı.ş.. Allahı ve ~h. 
:ıakı ink&r eden bir adam varm~. 
Aımma bu adamla ... Allahsızlık 
ve ahliık ruhumda değilmiş de 

ak!lı!l'ctt.)'1Jllı~l d ·YOJ.'. RoUSSL'l];'n 

yaı atl;!;~:.a ahl.'.ıks.z ol.m:o.d~ı Cc. 
inıttJl'(' Dor~'nın sonuncudan, 
kendil•i.~inden anlaşılır, N€cip Fa 
z>l i>c kahramaıı...ııa söyleti~r; 
hadiselerden bımu anlamalk k.a. 
b ~ d<>ğllıcLir. 

•Ü> son pcrdeCc bana cıınutu.. 
lan adam> ı çok hatı.rla ttı. Tama. 
mile a)Tı, bambaŞka b1r i.clcoloc. 
ya güden iki iıı,;an <>lma.kııına 
körlUk .o. ile cDoktor• ayni a. 
daınrnıış du.y.gusunu uyarıdmiı. 

• Unu<tıulan ad<ıi.n• Dize aı çok 
yabancı. idi, .o. da yabancıdır. 
Acaba İta}yan ımu.ha:rıriri Gha. 
raı'<f.o • Gherardi Necip Fazılın 
benUmed •i.tıni söyledikleri bu 
rnt'VZ'l!U h'iç bir tesir altında lııal
mada.n, Augier'yi, Capus'ü, Milr. 
beau'yıu, Fabre'i, Bernıstein':• o... 
kumadan, ok.uyanları diıil-eme. 
den mi yruıınışhr!. Böy'.le bir şe. 
ye kabildiır diycmiyeceğ:ım. 

Mut!laloa intihal demek lazımsa 
Gherardo.Glıeraııdh>in esari de. 
me!k liizııırııhr. Ben lrend!i hesabı
ma Nc.tp F;ı;zı.lın cPam• sında 
ctlnutulan adam•, cBaraı, cHll" .. 

sıtı, ve ·Saınıoon• il<!· yaiııız ve 
ya1mz •bütün :ıısanl ar.ı.n malı, u.. 
mumi ~vzu hakJuından başka• 
hiç bir beıYret bulamadım. 

O:YNANIŞ 

cPara• da dekor ve akııc=r 
J-ıakt1>. cO. nun etrafında konu. 
şanlarla hepsi güzel b.r dekxıır, 
köpek caTJl!ı bi:r aksesuar. 
Ak}ımda kaJ.dığına göro blll!h

dan seki:z dokuz sene evvel Sen 
ha Bedl" · Gölonifüı. alanancadan 
tercüme elliiği cGıün bata:ı1kec> 

de bor avuıka t roliiıııd~ gördüğüm 
ve kulak kesilip d;nJediğim; cİs
tanbı:!l Efendis:ı, operetJnıde:!<'i 
nnibanıt rolünde hayıran hayran 
seyrettiğim Hadi Hün tek ~ına 
bor ıeseri yaşatabileceğ ıni b:'tze çok 
kt're i9bat etti. cPa.ra• ooııuın da 
Ta !at gibi, Cahide gib:, 'Müfid 
Kiper gibi, Sa.mı Ayanoğm gibi 
Muılıs'.nlıı değıcrli b'r talebesi oJ.. 
dı.rğll!nu oı<Laya koydu. 

Nec bm oürrıl-eleri o kadar gü.. 
re!. H-.ıdinin bu ciimlelıeri du>yaırak 
tekrarlaması o kadar camlarulı ki' 
d6nliy•emonek ve allkv;Jıyamaımık 
ti ya 1ıroyu sev-e seve dinlwıesmı 
bilr-r.ler'n .. Enden gelmedi'. 
TEZ 

Necip Fazılıın eseri tıe2ılı ıbi:r e. 
serd.ir. AJıl~.:zJık yalnız cemiyet 
yasalarının ç'.u:JJğ; !ii:lıer değil.. 
<tir. cAfüıh büıtün ib't.iyaç1arınuzı 
melc-kı~~·ri vasıtas.'le yerine getb"
med;Jrçe, ·ra bu dünyadıan kal. 
kamaz. Fakat punı. da her şey 
dc'Jldir. Yeryüıü para du~a.. 
sıdı.r amma, cenı:~t yamlarırnı!JJ 
tanı.cl!ğı bir de .a:Jılak, aile, bü.. 
;'liilclcre hÜl'lnet vardır. Bu valru.z 
ve yalnız para içm. sayı.!maz> sa
yılmaması gcreJ..-f T. YolsuızluJcla, 
halrt;ız);ki!a., y.:ısa tanıımamazlilil.a 

i<azaruJan pa.Nya saygı. göstc.. 
renlC'l', bu praya b'zzat sahlp ol. 
dUllatan soll!l'a a.s.ı sahibinden y.üz 
çc,·fren!cr, para ~in adam öldü. 
ırcnıleroen, hırsızlık, yanare.ıtci'ı''k 
edeonlerden çoılc daha ahliıkısızdı.r 
lar, oıüarla eşit bir de i$lzler, 
gü~leri yeııiinıde olduğu hal'Cle ~ 
buılınaık .rıtemlyonler, g;ı,ıli ka. 

paklı orospU!lar vaı-dı.r. Blunılar. 
dan C'C'Jl11İycte hayır ge!ıınez. 

VE Necip Fazıl kendisiııli tan: .. 
dım tamy.alı hi;ç şaşını.yan Mist1i. 
ko • red alcideB1ni bôır lrere deha 
.g1Jrüyor; bencıııı •liilgarfüze e1lti. 
ğ'mı 'bir d.il 'lle: Koıık A!lahtan 
kıo1'kmıyandan! diyar • 
SON SÖZ 

'I'üırk sa.hne:s ınde gilrdüğüın, 
dı'nlcd1iğim telif tiyatıro eserleri 
ıçir.>dc Namık Kemalin cV.a•tan> ı, 

Aka~ündüriLn cYa.rım Tülikl<ır• ı 
Reşad Nur >ıün •Taş pa.rça3.1,, Ve. 
dat N~dm Törür. •Köksü~ler• i, 
Na2lı.m Hikıneilin • Unu'tıulan a.. 
dam• ı nasıl seyredıeıileI'i heye. 
carJlandırdılarsa, Necip Fazıılm 
cParaı• sı. dıa dtinleyı\p &ey.rodlen. 
.ıcri öylece ooşturdu. T•ya~ m. 
ten bun•dan b~ka bir ~y yap. 
maz: İn.andı.nmaz, kanıdWınaz, 
sadece c~. Coşt.uıramııyaııı, 
heyecan ve heiecan Ui)la'lll:hrmı. 
yan eser k<."lld!lJ.iğinıdıen ölür. He. 
yecan uyarııchran, ccışt1lil'an esere 
ise yasak işl<.>:ncz. Mıisal: Parayı 
illdiirımeğe kalkarilaır beıynude 

yoDulurlar; •Mfrtıhiş a:ie> yi öl. 
diirerıl~r de .beyhude zaJınııc.t et. 
tiler. ·Müthiş aile. l'ahnede il<ıen 
ölmilış..il; Para sahne dışında da 
yaı;ıyacaktı.r. 

San'atla birer pe)ıgambr gibi 

Üsküdar icra Memurluğundan: 
~~. cı Halil 0g;" A'.i R11~ mira~ıları C.'t" ·ı'ct, Ru.a, iJ, ı, • hı!'eQı_..:., .ı. • -f,.. 

jC "Sdt<lil lfcsna, ŞC\·kf•t Yt> lhea~ı Yıldıırım;n n(1!'iyye~·e o}:ın ';'92 lir ... 47 r<:UIL1.' 

L'f ·~·ıarJr.a~n dolayı •r:<-ı!ırıız Er~nköyü.nd~ Sa-hr.,.yı cedit nl'anaHr~ cedi' Ü.9kti
d.:ır gok; ~:nda ;)(·ni lti2 1f>'l.// ~Jki 1, 2 k.:µı ,.< 7 harta No. ''.t !w! 1ri::1.1th \·. li.
lıt·<la!ı c!veyasU!<krki lı,ır'ıasına n;:ıızrjıran ll15t n:cıro mLt«.ı.b~.ı ıuik.t'1 ır.da .,.e 

bir t.:.r;-,fı 1, 2 ve bir ı·ı: afı 3, 6 h.a-r~1"" N .... ~ .... ıı.U(rc" tarıa:dr b r t• · ~.fı .nı.-.. 
h~ıııı l:Hıin Pr~a haren. Hü\'c-yde veorese~ı:ılrjn ı~r!ası ve u:r t:...rafl Eı~rı..:{öy 
c<:ddr.:.i i1c n)<ıhdut tam&P'ına 3600 ı.ica kıymet t.<ıkrllıl,· edL\•n~ c11an n:.a:ı.~h~e 
rvh r.n:n tldm.!tn.f hükı.irnl~r dairesinde aç1k ~n·tt·rma. i.!e ı:ıtı1.-1usı:r.a kar:lr •,-e ... 
r· ;n:~t:l. 

H~ı l hr.zır ·vaziyetı: 

li.~: Zenıin kat: Bu k"::.t Qç Dımdan 1b2: .. c·t olup ,-l"lc-J;~":in~ ::;-rı o:.yo 
karı1:>·rla geçilır:-

Sok taTatt..ırı kısım Zem!m tahta b•r sofa ıı.~r;,,,ıe lü oda bi• hel;\ ,,,ev. 
cuttur. 

~ "Orta kusım: Zemini malta dö~eli bir aralrk üzerinde uu1ın!. tcht:.. tlöı;.oeb. 
kaçuı. ve harap scındlk vcid.fı alaıturita bır ruut!rk ve bir nı-?rcl1ven alu '1iC'v
c.ıthır. 

Sr-~ t;,r.:ıtta·kİ la.mm: Brr sofn Ü2erinde iki oda rn~vottur. Kezalik b1_1 üç ki.o.
m1n .~a bahçeye ;ıyrı :;ıyrJ. ke.pılnı vard1r. 

lJ~ kuot: Bir rota üzerinde ikisi yük ül dolaplı ve ikisi d~ sa~ılrtc: oda.$1 Ql 
ID<ik tiz.ere dört oda ve b;r ht"ll\ mevcut t;.ır, 

.A!ırr kısmı: .Ahır bahçe kapısı )'anın ria chıp ahşap bpı ile girik'iktc: 7.e 
n~Jıı.i topra« b1ır aralık üzerinde bir UGaJ;: oda~1 ve bir ocaklı küçük bir oda. v• 
bu odagın yanlllda dıa ahır vardır. 1 

E..:ıhı;e: Bahçenin, sokağa reüteveccllı oıan .lotmı duvarlaı tahdit eciihn .... uır
U~ lruyı.'Sl.l mevcut olup bu ltuyuların ikisi dol•plı biri oolap51zdır. Brt~do 
dut, erık, eıev1z armu.t; ~va ve bir e::ervı, bi:r tı..shk dört kadar in<'ir ağacı v:ır .. 
dır. Dm:ınon alt luımu mı>hlacı laml:rdi.r. K1glr o.lup tıerutos \'C elekhil< tes'oe11 
yoktur. 

Mcseııa.ı: Tımı.lmı 1115• -ı.-. murabbaı ohıp 125 m<'tre mı..-obbaı biaı<ı v• 
ıı:fi1'b•ki5i bahçedlır. 

1 - İşbu gayri mtnkullln •rltırm• ıcrtnı;.mesl H/3/942 taı;hlude:ı Uibaa'eı> 
9U/675 No. ile t};ııtüdırr İcra Dairesin.in muoyyen numarasında herkesin gül'<'bU.. 
m .. ı için •çıldır. 11.hıda yazılı olanlardan !azla malılmat almak lstiyenler, Jzbtı 
ı~rlname,.ve ve 941/675 dosya nuınMası,.ıe memuriyetim.ize müracaat etmelidir. 

2-Arttırmaya işliralt içln yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7.5 iitı nlshetinde 
pey akçesi veya milli bir b:ııulmım tem.iM~ n d<tubunu tewli •decel<lir. (Mad
de 134) 

3 - İpoldc sahibi alacaklılarla dller aUkadarlarm ve irti!ak hakkı ııalıip
lerinln ıayri menkul üıerindeld haklarını hu.susi1le :tah ve masrafa dair olan 
iddialarını i~bu ilAn tarihinden Jtibaren lti gür. içinde evröl}~ı mü~bite:erlJ.e iJir., 
llkte memurlyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklar1 tapv sicill iJo 
sabit olmadıkça satış lı<><lelinln paylqmasındon hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen .cünde arttırmaya JaU r~ edenler arttırma şart.namesini oku ... 
mu; ve lüzumlu r.a.lüır.atı almı,:ı ve bunları t:ımarncn kabul etm;,ı ad ve itibar 

olunurlar. 
5 -- Gayrfrıoenkul .>0/3/942 tarihinde l'azn.rleı;! ııünü ıoat 14 te.ı IG ya 

kaciaır U~küda:- İcra Men-ı.urluğ\mda üç defa lı3ği.rıldrk.taın sonra en çok artıtıra
na ihale edilir. Ancak arttırma bedeli ruuba:nrr.<:n kıymetin ytn.dc 75 ini bu!ma~ 
Veylt s:~tıs istiyeııuı al&cağ.ına rüçhanı olan a.ı;:er alac3.l<lıl:ır bulunup ta b~ril"I btr 

1arın bu cayr:men.t.ul ile temin edlJınjş alac~klarmm Jnecmuundan fazlaya c;-ı~lill' 
sa en c;ok :ırltll"<ııı1.1.l'll. taahhüdü. ba'° kalm:ık i:?er+ arl.tınn 10 gün daha tem<Ut eJ_j .. 

ler~k 9/4/942 ta:-~hıne.c Perşembe: eOnü satı.( 14 ten 16 3 a kadar Üskiı<!<.:.r 

İc:r.ı }.~en>urluğu odasında arttrmıa bedeli satış istıycn.iın a:lac11.ğ.na rüçhanı okn 
diğ-c·· al:ı.caklıla.rın. bu gayYi muıkul ~ temın edilmiş alacakları mecmuuuda.a 
fa:ıfi<·ya çıion.a'k şorljy!e en çok ar14ırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edil
mtt'O iliale ya.pılnuız. Ve satı;:ı talebi dil~r. 

8 - Gayri mtın.kul kendisine Uıale olwıan kiınse derhal veya verilen müb ... 
let içinde parayı vermezse 1M1e karan 1csholunarak kendisinden evvel en yilk..ı 
geJc tekli!te bulunan kimse arz•tm.ı,, olduğu bedelle aJmağ'a razı olursa ooa, razı 
oln::.z \'t.)'B bulunm:ız~a henxn 'l giln müddeUe arttırmaya çıkarılıp en çok 

arthrana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark Ye gecen günler için yüzde 5 ten 
hesap olunacak faiz ve dJğer zararlar ayrıca hükme hacet kaln1aksl2l.n meı;ıurf .. 
yetimlıce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını ylrınl 
senelik nkıf tiıvfz bedelini ve thale karar pullarını vermiye mecburdur . 

Müterakim verailer, tenvirat ve tanzitat ve dellaliye resminden mt\tevclli• 
bf-1ed1ye rüsumu ve m.ütcraklm vakıt icaresi alıcıya ait olmayıp arttırma bede-
linden tenzil olunur. lfbu &a;J'ri me:nltul yukar ou C~rilen tarihte tlsk~J... 
dar Jcra Memu.l'luğu odasında ~u ilan ve gösterilen arlbrma şartnamesi d.,,.. 
lre.'n<lc satılacağı ililııı. oh.nur. 9·11/67~ 

Adapazarı Sulh Hukuk Hakimliğinden : 
Adoopoza.r~ın Ca)'losla kö;rll>nden Yı:sul oğlu Mıısta.fa Çellğ•ıı n.i;mieia.;e:;n 

aynt köyden Iz:zet oflu AJj ve kıınsı Feri~ al<-)'1hlerine açtull yt-cii kihl çeltkiiıı 
a"·rA?n olmadığı t.akdi.nie bede1i olan 4:2 1ıranın tahsili davasında icra kılınmak.

ta olan mulıalumelil<indc mlldde!aleyh l"!l'den .Al; tebligata rağmen mııltkeı"~. 
7'! ı;elmemiş okhtgundan h:lkkında rıyaıp k3raTı i'ttihaz ve teblig•ne müt.kcmcce 

karar ver~ ve oık.arıla:ı cıya.r kıara.rı il7..erıne müddeialeyh Ali~in kôyde ol 
mn:yıp ıknmetg5.bı meçhul k&lmış olduJu bildirlhrıiş olduğun.•i:ın eıyap ka.rarmnı

Jarıcn teblj.ğ:tıe k&rar verilmiş olup ıruıJı keın•n !.'l muanıı.ıc buhmdu~~ı 20.3.942 
Cuma günü saaıt 10 da Adapazarı Sulh Huk.~: MaHc:cmesinc gelmejeri ve geı 
medikleri tak>mrdıe h&.kkındaki ~nln gı.yabında cereyaıı "ede<'eğinden liP 
yap 'karanr.a la>lm olmak J;zer~ !Un olu nur. c2962> 

t eı let ll 111 iıy ı llın ıe lil:ı nlan 1 ı lc~m e U. ld11esi llinlaıı 1 
Nuhan:wrıen bed.eıi 14500) !lıw. ol.., 5~0 kilo lııromlu Köse!~ (20.~ 1942) C·ı 

rr.a trnü asat (15) oo beşto Hayda>rpaşada Gaor binası dahtli.n.dekl k<>IT'isyon tıı.. 
rafuıJan :ı(ık m:lt.me usul!i ile sa.tın alına{'Q.k'tır. 

lltı ,Şe ga-mek isliırenlerın (331) lira(~O) ku~lulc muvakk"'I tPmlnat ve k•. 
nunttn Wyin ett.:ği vf"!:ai.k;le b!-rlıkte eksilme gUnil saatine kaclar ko:rr:5-·yona rn.i 
rac:'\rı'tlo.1·1 lAzırnchr. 

U:ı jşe ait şa.r1ınl\.."Ilei.er k'Jmlsyomianparo~ız olarak dağr'.ı!makiadır. (295~ 

ZAYİ - Kılıçali Askerl!k Şubesin
den akJ;ğırn askeri terhıs tıeikerenJ, 
zayi c-tt:m. Yen.isini alacağınldan e.ski.. 
sinin htwmlt yoktuı:-. 

İsmail Kalyoncu Doğumu 1321 

:ııaldkı yüzyüre gı:ılkiJk.!Er.<nıi söy. 
ltyen b::r eda takını,p hakkım, s'i. 
y:ıseti.ıı, lradenin, ceıni.yetlİil, ıa. 

b ·:ı t ka...•ıın.Jarınım üstıünc çııık;. 
mak iııtiymler yan yoMa l<alır. 
!ar. Necip Fazıl <'a cTohı.ım> da 
halta •Bir adam yara1ımalk> da 
bunıı yaımıak iııtedi. Bu ın.eUıe
bin yolcul-arı g:hı y&n yolda 1ı:a1. 
dı. <P<>N• onun en full'ün eseıfc 
dir, Ç'i.iınlkü mistisiıımadan sıyrula. 
matlığı halde • burnı ondan, onuın 
karaktcriınıduı yana yanyooum • 
yıen:. sa.n'at peygamberleriıi:n bir 
çe.şit Ji.ydıillllJlaSın.ı, inıanç gıibi 
i1eTi ıriiırd<iikleri. ~oo:ıısı~1ıJıllanııııı, 
iına:mnıyaıımut'l gihi daVl'anarak 
imıncı •mı;ı gılbi .'.)r\ay>a koydu. 

Evve!ki gün .vatan., dün cTaş 
parçası>, cUnutula11 adam-, cKak. 
süzltt• Tilnk tiyatrosu tarilhinde 
nruııl yer cltilersc yarm da cPa. 
ra> 'Püvk tiyaoiırotaıtth.ımtzde yıer 

ıalacalolıT: Unutu.lan adanila at. 
başı bcr:ıbN ö+ekilerirı önüoo.'e!. 

11.00 

18.03 

18 15 

1» 55 
19.30 

19.45 

·'·~~ 
2C.l~ 

20.4~ 

-

3 Mart 194'..l 
Procram, ve M~ml•lı.•~ saat A 
~&el. 

Müzik: Radyo D2r.s Ork~t.-as ı. 
(V:oloırist Necip .A$k.r.) . 
Zıraat Ta.kv!mi. 
Müzik: Fasıl Hey•etı. 
Memleket Saat Ayarı, ve .Aja n.I 

Haberleri. 

Konuşma (Kitao s ...... u . 
J.Hh::ik; Fasıl Prcg-;:..ır.ıını.n i-
khıci Kısmı. 

1:1o.<lyo Gazc-te:ıi. 

Müzik: Genç Besteık.'.irl<.ı.rım z -

Fa~k Canse~cın (Pi&nc >. Kenet 
Eserleri. 

21 00 Müzik: İspanyol Mu>'k'sindm 
Ö.ıın..lcler (Pi.) 

21 11 Komışma (Tück Hukuk Kun;
mu .Acl:ına), 

21.30 Müzik On yedinci M.r Klfu il< 
Musikioinık.,, Örnekler (P1.) 

21.4.~ Mt.ktik: Kld!i!i.1c Türk ?viü.ı.ıgi 
Progr3'ıl'ı. Şef: Mesud Cenıll. 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
Haberleri ve Borsalar. 

22 45/22.50 Yannkl Program, ve Ka. 
P"'1ll· 

Sahir V< B<ışnu..'ıa-rlr! Et•m izızet 
Benice - Neş~1yat DirC'ktOril 

Cevdet KAfü\BİLGİN 
~ON TELGRAF ~f,\TBAASI 


