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Sah~P ,.e Boşıımııan:ıri: ETEl\f İZZET BENİCE 
- - EN SON TELORAfLABI VE BABBRLEBi VEREN AKŞAM GAZETESİ l Gazt>leye göuderilen e.rak iade edilm ez, 

İKİNCİ 
CEPHE~~ 

Eğer Amerika ve İn
giltere Avrupada ikinci 
cepheyi açmak iktidarı
nı kendilerinde görüyor
laraa bu cepheyi açma
nın en kolay ve en mü
aa.it zamanı muhakkak 
ki bu meveimdir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Anlıaradan: 

Avropada ikinci bir c~c açıl
ması fikri tekrar günün nıew;ım 
halinde konuşulnııya başlandı. 

Amerika Genelkurmay BaŞkanı 
Marshall'in Lnndrayı ziyareti bu
:ııa vesile verdiği kadar, İ~ Nazırı 
M. Be\•in'i ıı demeci, İngiliz bası· 
wnııı ncşriyaiı, Litvinofun yen i 
ıöylevi, AJiıııan gazetelerinin ınıı· 
k~lesi de bu bahsi ta.ulcmiye 
saik ohııuştur. 

Avrupada iki:nei bir cephe açı· 
bp açılanı.aması herşeyin başında 
Amerika ve İogilterenin buna 
muktedir olup olamayışına balı· 
lı<lır. 

Asyada, h arhin inkişaf şekli 
şinııılilik karada, h a,· a ve denizde 
m üttefiklerin aleylı iııeılir . Libya 
cephesinde trclafüi bir duruııı var· 
dır. Görünürde İngilizlerin ne· 
rooc kuvvetli ve müteha~it bu· 
Juııdukları belli değildir. Britan
ya adaların da 4 - 5 milyon rakaııt
ları içi nde bir İnıriliz ordusunuıı 
Jıulunduğ11 muh akkııl<.ltt. Orta 
Şark ve Mısırdaki İngiliz k uvvet
leri de bir milyondan faı.la tah
min edilmiyor. Amerikanın har
be lı a:nr ılı.ara lruvveılcr iıtin sa

Feci Bir infilak 
Sürmeneli bir motörcünün Karadenizde 
buiarak köyüne götürdüğü 2 meçhul ci
simden biri sahile naklolunurken patladı 

~~~~~~~---1111,~~~~~~~~ 

2 kız, 4 erkek öldü. 
6 kişi yaralandı! 
llotörclafla tedbirsiz hareketinin ••· 
bep oldaja bu faciada 1etanlDI k&J· 
beden lllrl de kalp sellteılndea 6ldl 

Tralırlou Vi lı'iyetiııe tıi.lıi 
Siirmcne kazasının Civra kö· 
yünde müessif bir infila.k ol
muştur. Hadiscııin ınaJ.i.yeti 
şudur: 
Sünneneıllıı Civra IOOyiiıı· 

den ınotfücülük ve bal~ıldo 
yapan as y aşlarında Hamdi 
Karabacak iiç tayfaslle yunus 
,J>alığı avlamak üzere Giresu· 
na giıtmişlerdir. 

(Devamn 3 öııcU Sııh:!lede) 

Parasız Yolculuğa Kalkışmanın Akibeti 
•• 

Kamyona asılarak Usküdar-
•• 

dan Omerliye gitmek istiyen 
bir korucu düşüp öldü ! 

Bl'G4roz jandaıır...a. KomutsnlJğı ıecL 
bir jı.Jdiı;enin t::Jıkik;ılııı;ı, el koym~>
tur: 

Dün akşan1 saa·t 17110 da. iJ~.küdar
d::.n Ön1cr1i:ye gitnıE-kte olan Kadıkö.yli.iı 

' so!ür Mulı.itt;run J.oarosınrleki 3922 plU
ka ıuimar:::.lı kamşo.na Hüse:yinli köyü 
koı·ucu.&-uı HüseyJn oğlu IIü:seyh1 §(}iö~·-

den 11'bbern:ı. okıra.k atlamış ve böyle. 
ce pa!.·~ız "Sey~·t ctnıek istemi~ti.r! ... 
L~:ın k.an1Ş(Jn Ömerli'ye girerkC"n. 

Jiüseyin düşnıüş \.~ ayakları ı>ar{'a.1'1.n
'nıştır. Önıerli Dispanserine kn.ldınln.ın 

"'al'a1ı. bu sa.baıh ölın.ü;rtür. Beyk.oz 
j.:ımlarn>a Kuır.ill>donlığı tahkikata de
vaın. etn1cktcdir. 

yısı ise ancak 1942 sonunda 3 mil- !======== ==== ================= 
y<ınu bulacaktır. 

Bu dış gö• ünüşe bakılınca A
nıerika ve lngilterenin Avrupa<la 
i kinc~ bir cephe açmıya hcııiil 
muktedir hale gelmediklerine 
biiknıetmclı: mümkün dür. Akıl Ye 

maı\lık bu ölçüler i~inde dalıa zi· 
yadc bu yıl İngiltere ve Amerika· 
nın Avustl'alyada, H indistanda, 
0 ?"1a Şarlota, Şimali Afrikada tu
tunabilmclerini; m uvasala yolla
rını Jcay,betmemelcrini temenni 
eder. Bunun i ı;1nd i r ki, ikinci cep· 
be .. fikri B erlin gazc lelerimle ve 
alelumum Mihver ma!fbualmcla 
•glilünç• ve •hlüf... va sıflan ile 
kar~ı1anm:ıktadır. Aııcak, bu tarzı 
nıulıakem e de doğru değildir. İn
gi11ere harbin başrndan bugü ne 
kadar 31 ay kaz.anmışt ır. Bu ayla~ 
i~inde hazırladığı ku vveti •henüz 
h içbir yere harcnınamıştır. Harp 
sanayiini tam rnııdınuınlı lıale çı 
karmıştır. Tayyare imalah Al
nıauyanınkin e muadil hale yük
•eltilmişür. Tersaneleri h a rıl lıa
rıl ~!emekted ir. Amerikada da 
lıarp çarlıı lıeınen hemen bü.tü ıı 

ver imine doğru hızla gi4mcloledir. 
AmM'i.ka, Kanad a. İngiltere, A
vustrnlya, Yeni Zelillıda her ba
kmıdan seferberd ir \'C Anglo . 
Saksonların n llıai zafer için da
yandıkla rı kıwvet de nıuiınkkak 

.ki münhasıran bu aı1a. kıtv·vet lcr
dir . Bu kaynııklar St>\ yet Rıısya
ya. Hindislana, Çine ve d iğer bü· 
tü n miistemlekcre, Donıinyunla

ra muiı:ta ç olmabıızın 19 . 22 mil
yon ask1>r çıkarabili rler ve buııu ıı 
12 · 15 mi,ly on unu da Avrupa ve 
diğer harp cepilıclerine nakled ebi· 
lirl er. 

O halde: 

a - Ang!o - Saksonlar malze
me, va...ta, ta§lt bakımından ha· 
sım!arınn muadil ve tecavüzi va
ziyete gelmişler mid ir?. 

b - 12 - 15 milywıluk orduları 
Avrupa karasına taşıyabilirler 

" ? tnı . . ~ 

Soruları Avrupada bir ceplıe 
açmak i:ki ana esastır. Bugün için 
ıniHtef"ı:klerin bu soruların şümu
lliııe lanı u ygun \'e müsbet b ir 
lıale geldiklerine hükmedilemez. 
Bu netkeye göre de, Anglo - Sak
•onlar Avrupada hemen ikinci 
b ir ccplı e açabilirler .. elenemez. 

Göriin ürde Aııgl.o - Saksonlarm · 
hes:rlıı }ndur: 1942 k:ı ş.ına kadar 
Sovyet Rusya - Alınnn yaııııı çar· 
Pışması; Japonyanm Hindi"1taıı 

ve Avustralya kapılarında t11lul· ı· 
tnası; Mihverin llftsıra sokulma-

(Devaını 3 üıncti Sı>hiftdt ) 

Lavale verilen 
geniş haklar 

Londra "Lavalin hü
kumet reisi olması 
disiplinin sıkılaşaca
ğını gösteriyor,, diyor 

lııınıdra 15 (A-1\.)- La,·al Vişi
de yeni k;ablı1cyi kuMm.kla rneş
gw:dllr. Lava!, bl!nidan scnua hii 

kı'.anıct :ı·eisi olacaktır. Maı·eşal 
Pcteıı ise devlet reisi diye anıla

caktır. La vsıl yalnız Pctene karşı 
mes'ul bulunacakıttr. Arrıiral Dar

lan arlık nazııdık vaziiesinrle bu-
(Devamı 3 ün<il Salli!edeJ 

v 

Yine Hindistan 
MESELESİ 

BURHAN BELGE 

İngiliz teklifini, füru:l!i101· 
reddetti. İngiltere de, bu suret
le, hcrşyb yine es'.<i şekline 
clö11d·üğün.U, yfıni Hin·di:stan icla
rcbinin yine Hindbtan visrua
sma ,Jıavalc edilmi~ bulunduğu- · ı 

nu ıbi!diı-di. j 
Ne hazin bir netice! Hem ve

renler, hem alanlar adma, hem 
clcmoh-rat;z, dliyerek, iı,-ti·klaU 

getirenler, henı dern1c~k1·atı·z, 
diyerek, istikJali karııılı~·anlal" 
adına, ne hazin bir netice! 

De.mıdkrasi anlayışına arırz ıol
mUI§ formalist ' 'e i\ıd~ta slrolas
ti:i< ıbir görüşten l."'Dlay l;ıolay 

k"U!ttul·u:nan:nyacağını, şu sPn 
Hind;'S/tan ımüızakereleri pe:k iyi 
gösteıunckte<l".r. 

Hind ıstikliıli meselesi ile bu~ 
nwı, ·bir taraftan Hhı:dlilcr ile 
İngiltere .biı· taraftan da Hir.tl;.. 

lileı•;n kendi aralarında .ınü2a
keresi, yeni değilıdlir. Hatta, 
dahası var: Hini! istillcliı.li dava

sını, İngilizler de lkendl arala
rında, ötedenberi mii2a!kere ve 
münalkaşa e1ımclt iıi~·adında
dıdar. 

Şöyle ki: 
1 - H indliler, kapt= şart

S)Z istiıklül isterler. 
2 - İnıgifüıler, okıseriyet ve 

l lJf\'arn.1 -! üncü Sah.i!edc) 

SULH! 
Fransa Almanya ile 
barış yapıp iş birli
ğine geçecekmiş! 
Maclrid 15 (A.A.)- Röyıter: İ

yi haber a1an bazı mab:fü.l!ler La. 
v~Jin önce A!Jımaıı:ya ile sulh inı
zalııy:aca,ğım, som·a AJ/nwn!)lanm 

{Devamı 3 ünci.i. Sahifede) 
o 

V işi Ame:rikan 
Notasını 

Kabul Etmedi 
Tahkiramiz addedilen bu 
notaya: «Fraruıu; vatan· 
daşları ecnebilerden mil
liyetperverlik deui ala
cak değillerdir!» .cevabı 

veriliyor. ._,..____ ~-----· 
Lonidra 15 (A.A.)- Btrazrı:aviL 

lu!e Bidc~k Aımeriıkanın bir baş 
koocısd'.os tayin ct:mesi üzerine Vi§i 

(Dc,am, 3 U;ııcü Sahiietlt) 
---,o---

20 Müttefik 
• • 

gemısı 

BATIRILDI 
Roma 15 (A.A.)- Dii.n, Atlar>

tikte Ye Barentız denizilıde İt:ıl. 
yan ve Aiinı<ı.n denkaltı gemik
rinin tıapyeklııı 168 biIJ. toınila'«>. 
luk 20 gemiyi batırmak suretile, 
dü;yman deniz ticaretine vurduk. 
ları yeni dr.ıtbeyi b iiwn gazete. 
ler iri baŞlık.Jaı'la a'l1Jatı)"Oil"lar. 

Pqp:a1o di Roma di,yoT ki: 
Aııneri!ka ile Bii<yiilk Bntap,ya a. 

rasınd-a gemilerle yap,l!ınıç o 
meshur &öprfü nün, hak ikatte 
asi~ mev.cut bulunnna<lığını, İn.. 

(Devamı 3 lincii S:ıhifede) 

Ruz veıt "MlhYerı 
kırmak için Z • 3 yıl 

IAzım 1 n diyor 
Va,5'n.gt.ın, 15 (A.A. ) - •Pan Aane

rjk~rw günü n1üna.sebetcy1e Bey&ız Ev
de yapılan lıabıd resın;:ruJclri hitabe
sinde,~ R~vel*.., nu-leş·k. ınuıst:tcr'..n. 
Mill.v-eri kıııı:.ı~ı lÇin ik.i ü,ç .s-eneye .iıh
ti(ya~ olduğunu hoiu·Iatmışt.ır. Ruzvolt, 
.za:fel~e ol~n mu~lıak it!:nı~tdını d..'V !t;:ıı.:1-e 
etınis\.jr. 

SUiKAST MUHAKEMESi
NiN BU SABAHKi CELSESi 
Rus Maznunların Tahliye ve Bir Sovget 
Müdafi Tayini Talepleri Reddedildi 
Yon Papen ifadesinde ve mektubunda ı 
.. ne diyor? Parçalanan , 
Omer'in hüviyeti nasıl tesbit edildi? 

~=====================================================ıJ 
A:nkara 15 (Telefonla) - Al. 

man büyü kelçisi F O'Il P apene 
karşı tertip edilen suikast hadl
sesinin muh.akemesine bu sabah 
saat 9,30 da Ağ=ezada devam o .. 
lunmuştur. 

Ü'çiiııcii celseyi teşkil eden bu.. 
günkü muhakemeyi takip etmek 
tiizeı·c salon yine daha eri<endcn 
do;!ıınuştu . A<füye saraymıu öni.ii 
ise maznun!lanıı gelişlerini gilı-. 

ınC!k istiyenlerle kaplanmıştı. 
M:ı.znunlar saat 9 dan soınra 

tevlkifhane otnrnıobili ile getiri!.. 
&Jer ve sakmda yerlerini all:lılar. 

E'linrleki bc,rı'1ba ile parçalanan: 
Ömer Toksam vü~uciünü<n yoL. 
dan, ağaç-Iarın üstünden, duva!". 
lardan toplanabilen parç-alarını 
ihtiva eden kavanoz yine heyet> 
hiilo'.meııin önünde durlll}'l:lrrlu. 

DQC';RU OLMIY.AN BİR 
HAREKET! 

Bu ccl~etle geçenkileı"" nazaran 
iki deği§iklik bilhassa nazarı duk
kate çarpıyoı:du: 

1- Mazınunlardan Aılıdurralı~ 

a:nan kerud'lsinc bir avukat tutma" 
t u. Z.iya Şakir ismimleki bu aı;u .. : 
kat mevkilnıd<ı yeralmıştı. 

2- :Her nedense yerli ve ecııc. 
bi gazeteciler bu sefer pek geri. 
ye atıhnıŞ!aı<dı ! . Doğru olımıya11 
hu hareket y'ilziiınden gaze1e<:ileı
maznuriların anl'ak enselerini ve 
a&alarını gömnek lınJcinını bu. 
:ı.a1>iliy"'1aidı. 

Halbuki gazetecilerin muhake 
roe safahatını1 sözleri iyi işitip ta. 
lııip ederok cfk<~rı umumiyeye bil. 
direbilımeleıi içlı:ı evvelki iki cel 
sedelci yerleri ~k münasip!d . 

CELSE AÇILIYOR 
Hey;eti haki:m<: saat 9,5 da sa

kına girerek yerlerini işgal et-ti ve 
celse açıldı. Evvela avukat Ziya 
Şakire vekaletnamesi olup olma
dığı soruldu. İbraz edemediği için 
ancak bunu getirdiği va'kit dava
ya kar:şa'bileceği söylendi. 

SÜLEYMAN DA AVUKAT 
TUTACAXMIŞ! 

Biliıhare zabıt okunıdu. Bu sıra
da maznu·nlardarı Süleyman söz 
ist<edi ve: 
•- Ben dı.: müdafaa avukatı 

tu:tacağ:ınn.o dfdi. 
Bu celserlc Süleyman, her 11e

densc Afodurı :ı.hmamn yanından 
ayrılın!§ ve köşe<lc, dem:r ,par
maık.l ~< yanında yer alını~tı. 

ABDURRAHJ\{ANIN RUHİ 
BUHRANI 

Saat 10 a yiı:m·i kala avukat Zi
ya Şakir ,•ckaletnamesini il>raz 
etti ve söz alarak: 

•- Müel"..kilim Aıbdurrahınaıı 
ibirtakım ruhi amilleı· tclı.tında bir 
buhran geoı;ir-ıdşlir. Fııkat bi.z btı
nun bizi mazur göstermiyeceği-
11i arr.ur.c huzurumda teba .. 
ruz ctt·irımeyi bir defa daha 
vazife bildik. Kelldisi rpişmandrr, 
nad\mdir. Bunu da bir kere daha 
efkarı ammede hatırlatalım .• de
di 

. PAVLOFUN TALEPLERİ 
VE BiR iHTAR 

Bundan sonra Rus maznunlar
dan Pavkıf bir istida .oıkumeya 
başladı. Bu e~nada bi.r eli ,panta
lonun cebinde idi. Hlılk.iıın, vazi
yeti dlızel!mesi:ııi ııezaıketle ilhtar 
etti. Pavlıof ·Affedersiniz• d'iyc
rek düzel!d i. 

Pavlof e:ııcümle : 
,_ Te:jkilatı Esasiye Kanuııu

ııun 09 uncu ve Ceza Usulü Mu-

Reis: Müşo.vir müıdaiiin kadır
lara, çıocuklara tayin olunabilece
ğini, isti§arenin ise Türk tebaa.,n

. 1 dan izinli avukatl~ra ait ibıılu_,
duığunu beyan etti. 

l{ueağında b~m1ba ile ııarçalanan Omer iokadm Ankarada }<aldığı 
Toros otelinin kapıcı ve müı;,tahd emini de lnıgüu öğleden son ra 
şahit sdatile dinleneceklerdir. Re simd e bıı şahitler görülnıelı.tedir, 

A bdurrahrnanın yeni tuttuğu avukat: - "Mü
ekkilim ruhi buhran geçirmiştir. Ve nadim
dir,, dedi. - Fransız Sefarethanesine mensup 
bir zatın ifadesi- Von Papen; kendisinin iti
yatlarının evvelden Ömer tarafından tesbit 

edilmiş olduğunu zannediyor 
hakcmeleri Kanunu mıı:zmuna mü,. 
dafaa lıaıl<kını venniştir. Mazııu
nun zabıt t'vraklarını ve evrakı 
tah".ıtikiye;•i bilmesi lazıandrr. Bu 
hak ·benimle 'beraber Komil'ofa 
da vetilmi~ir .. diyordu. 

Reis bunlan geçen muilıakcmc
de söyl€mL~ olduğm.ıa hatırlattı. 
Kornilnf: 

•- Bir tcd'bir olmak üzere oc
ni nezaret altına a1mt~ bulunu
yorlar. deyince, reis, mevlkuf <ıl
duğunu, nezaret altında bulun
madığını söyledi. 

Pavlof devmıla: •- Kom:. 
nofla - Benim fr..ametgaJhımız 
val'dır . 

Bizin1 Bahatmrz, yeı~irniz beY.!.. 
dil'. Yers;z yurtsuz serseriler de
ğiliz. se~best bulunduğumuz z.a. 
man tahki.k.atm devamına muı.. 
halef.et etmiyeceğiz.> 

D€yincc miiddeiumwm •- Za 
ten kendiisi Tlirk polisinin tahki
katına muhalefet edemez. mu
k&belesindc bulunrlu . 

Reôs de tereÜ.rnan.a: - Kom:. 
ro.rı n. bahsetmesine lü~um y<ık 
tur, Bizim kanutilarııınıza gör,; 
herkes kendi hal<kmı mıüıfafaa 
eder,, dedi. 
RUS'YADAN GELEN HUKUKÇU 

Pavlıaf: ,_ Ben ve aıtlraıdaşım 
kaçmak fikrinde değiliz. isı.anl:ıul 
polisi çağ:ırdığı zaman şahsan 
mfuacaat efıtim. Maıhlkernıeden 
beni ve K,arnilofu iahHye etme. 
!erini rioa ecfiyor um. S<m:ra bize 
miic!afaa hakıkı veril'meOOıi de 
isteriz, diyerek Sovyet Rusya.. 
dan Ankaraya gehni.ş bıtlunan 

maruf Rus hukukçusu ŞC1lilı 
kendilc:rini müdafaa etmesine 
müsaade oluııonasım talep etıti. 

•İDDİA MAKAMI ADALET 
ÜZERiNE HAREKET EDER• 
Pav lıof de%mla: 
•- İcklia maıkamında Cernnl Al

tay ve Kemal Bora gibi lbüıyük 
,şahsi(yetlerilı bulunırıa91 'lıasab!
le SCJVyet müşaviriııi.n mahke
meye iştirakini rica ederim. Çün
lkü lıalillıazırda maz.nıınlar la iddia 
makamı ~rasında bir miisa'Vat6ı2-
hk vardır. Bunu kah:lırmaık: için 
nıli,şayirin muhakemeye taraf ç-

larak iştiraki lfizınıdır. deyince 
reis, id-dia makamının adalet füı:e
rine hareket eden lbir makam ol
duğunu ve her zaman nıaZ'Dunıuı 
mah.klmıtlyetiııi istemdiğini, hillı: 
üzerine icap ederse beraeıtıni de 
talep edebi!E:ceğiııi söyledi ve: 

- Yalnız şı;r.:ısını da bilmeli ki 
mahkeme idd"r.ı nıaıkamı ile bağlı 
değildir. Kararında serbesltir. Ni
tekim evvelk:i celselerde iddia 
makamı şahitlerin dinlcııanesiııı 
istemi'} ve mahkeme bu talebi 
reddederek -bugün dinlenııreleri
ne karar vermiştir. 

D edi1"ten sonra Türk kanurua. 
rmın ecnebi bir miiıdafiin muha. 
kemeye iştirakine i!nıkan verme. 
diğirıi beyan etti. 

Bunun üzerine Pavbf da ta!e. 
binde ısraı· etımcdıiğini söy1edi. 
MÜDDEİUMUMİNL"f TEESSÜFÜ 

Kcırn<'..lcıf söz alarak istedikl!e. 
rinin müıdafi müşavir oJmadığıııı 
ımaamafiih ısrar etme<l<ğiııl, ceza 
muhakemeleri usulü kanununun 
143 üncü maddesiıııden istif&de 
talebin,de bulunduğunu billdird:i. 

Bu aralık iki Rus ma~nun f; . 
sıldaşa'ral< konu~U)'o'.Jrlardı. Reis 
ihtar euti. Mi.iddeioommi muavini 
Kemal B'ora: 

•- Maznunlann 'bu celseye ka
dar verilen kararla kendilerine 
ne kadar dN in ;bfr müdaiaa hak
kı verildiği mölumdur. Eğerken
dileri bunu idrak edememişlerse 
teessiiıfle kaq:ılara. • dedilk.ten 
sonra müşavir ıınüdafi tayini ve 
istişarelerin ne vakii olalbilcceği
!!li zikrederek bu vaziyetin mevcut 
olmadığını beyan e\ti. 
EGER KORNİLOF KAYSER.İDE 

TUT UL1\1ASAYDI!.. 
K emal Bora mfrteak>ben: 
•- Gerçi Pavlof İstanbulda tu

tulmuş!U'f. Fakat K ornil<l'f K ay
seride y a\k.alar.ıını.şlır. Eğer orada 
tutulmasaıyd: kendisi gayet usta
lıklı idare elliği ıbir vaziyetle hu
d utlarımızıdan çııkmış bulunacak
tı! ... Artık kendisinin kaçımyaca
ğmı söylemc>i biraz albes olur,, 

Diyerek tahliye talebinin red
dini istedi ve bir '!'ürk avukat tu
tabileceklerini söy led i.. 

K.!1.NUNİ MÜMESSİL BÜYi.: K 
ELÇİ İM1Ş! 

X<>r'llhl<>fun ceza kanunu fu1üıı
de açık duruyordu. Söz alarak: 

•- Bana öyle geliyor ki ecnc-. 
biler if~in kanuni ıni.i!I11essil büyuk 
el~;dil·. (Gülütımdcr) dedi ve: 

,_ Benim memlekete dönece
ğim Sovyet scfarctince Tcir.: 
maıkam!arına bildirilmiştir. Bcı 
ka\,'ll"ak değifrlir. B""; bana &;c_ 
:;et sefaretin-den verıle11 emrti j B? 
mış >e memleketime dönmek ıc-
istiyordwn,. deıii. 

Kemal Bora bu sözlerin ak.:i 
c.!duğurıa teomas elti, Kornilcf; 
Jrnzırlık tahkikalında; altı gu.ı 

niçin te,,kif edildiğinin ker.disôr. 
den saklandığını sl/yleyioce re 
de s~dede davet etti. 

Tahliy-c \'e ~nebi ınıü\da!i t~ 
yini talebinin böylece rE'ddincien 
S-O'llra 1 numaı-alı aıosyadaki A .• 
maıı PÜ'yük el,ôsi Fon Papcı > 
üadieiıi okundu. Fon Papt'n o s~
bnh yanında reiikasile İtalya 1 

sefarethanesi Cinünden geçer!« ~ 
arkalarmda bir infilak ~uğu. ,ı 
Ye yere düştükleıini, keııd'ilcrin' 
gctd!ği vıakit bir şollöııü duırdu,.r 
r ak pal.ise haber vcııdiklerina siiy 
düy.orou. 

FON PAPENiN MEK"'UBU 

· Müteakiben Fon Papenin bir 
m ektubu okundu. 

10 Nisan tarihli bu mektup:a 
Von Papen: 

•- Ömer Tokadın resmini gü-
2cetierde gördüm. Başka bir yr:·
de gördüğümü hatırlam:yoru .. 
Esasen yıolda giderken etrafırr a 
di&ıkat etmedim .• diyıor ye saba, -
lan bfrroouna gittiğini, madan -
nın da ekseriya refakat c:ttig!ıı;, 
öğleden somaları otıoır.oıbille ge
zinti yaptığını, sabahları saat !O 
sıralarında sefarethaneye gil' -
ğini kaydederek: 

•- Bu şahsın bu itiyatların- l 

evvelce teSbit etmiş olduğunu 
zannediyorum. diyımiu. Meklu;:ı 

muhteviyatı maznunlara bildiril
di ve h.fıdseyi gören Fraı:ıs.z scfu
reti ıneıısuph.ı.rındnn bir zatın un
desi okundu. Bu ifadede: \"o·ı 

P::ı.peıılc refiıkasını!1 İtalyan scL
rctıhanesi sırasında yürürken : . 
füakla yere cJü,ştüğü ve kendio.
nni yerden k~lktığı. vJ.kit Yeni~_
hirc doğru kıoştuklarmı ırörd[\(;i 
ye ik.i kıznı bnğ1r<l1ğmı du)·du'."> .ı 
yaz.hyordu. 

lVfıüıtcaıltiben ,\T'Oros ote:i» s~h~ ... 
bi Eminin ifadesi oıkundu. Emiı.; 
müstahıdemllerhı ve mr misafirin 
Ömerin elbise parçalar· ıı göce. 
rek tı:nıdıJcl:raım sö_ylü)·ordu . 

Bundan soru~ dkunan bir z:İb>t 
varakasından anl:ı.şıldığına gö.c, 
1nfiliılktan sonra oteBeııde g•;,> 

misaiir b ulunup bul nıınadığı ~
raştı.rılm~, Öınerin Toros cı;teı;., 
den bOO>se güniindenberi kaylı .. ! 
duğ'U tesbit edilerek ayakkabı•ı 
ve ellbisesi parçalan vasıtasile 
müstahdemler Ömeri teşhis e' -
mişlerdir. Bunun üzerine Ö.'lıe'-. n 
eşyaları da ote1dcn alımnışlır. 
Şimdi saat birdir. Muhakcır.e 

devam etımekl.edir. Öğleden ~or
ra :;ahltler dinlenecektir. 

ADIL AJ.;B.1 



2 - S O N T E L C R A F - 1 ~ N 1 S A N 1942 

HALK FİLOZOFU 

ALLAHTAN BULSUN 

.Mute:n,t bak.l.allııra daf>tı· 
lan gıda maddelerinin pera
kend.., fiatfonnıo il5n e:lilmesi 
sok hayırlı olJlL Benim otur· 
oluğum semtteki biiyük baıi;kal. 
Jardan bir t~nesi mutemet ola· 
rak tayin edi\di. Bu b..ı.lrol, 
şüph«siz }'eni aldığı cıda mad
delerİ11i, .Fiat l\Iün.kabc Ko
mi',)"l>nunun tesbit ettiği narh 
itzeriaden satacaktır. 

Size yürekler acısı bir hiıdi· 
setlcn ba~<l«) im: Oturduğum 
~emttoki bakkal düWnların· 
dan 1,uiuJen, bir lıafta nvel 
pirincin kilosunu 90 kul'~şa, 
Lrfa ya(ının kilosunu 241) ku
ru~. beyaz peynirin kilo;uuu 
128 kuruşa aldım. Bu bald<al 
halen icrayı tiurete devanı et-

ÇEJUlECEYE 

KO~UŞANLAR 

Küçük.çekmecede etin 125 Jru. 
ru.:-a ı.ahld.ıgını duyan birçok b· 
tanbullular trene atlı:)·ıca solugu 
Çekmecede alnuşlar. Herkes bir 
hofıalık et ilruyacını oradan te
clı.rık edıp ı;elıyormuş. 

}:;tin 12a ku.cuşa ucuz telakki 
edıl«cgini, yine aJDİ. yerde 2a 
kıu '4 .. .,~ıı d.ıliı devirlerde .halı· 
rwıza geti.rir nıi)din:Z? 

GÖZ 

DOYURllAK 

Kı)ınellı muharrir Sadri Er· 
1eııı bır m;;kaıe .ıu.de ;sııfçilıği 

On!t"mck içjn, vatanda~ların gô
:Zl.r. u de.) \U ırntk lizım gcldığini 

) t..l!) 'lt'. 

h.!tın?i chin)ada ka-rın doyur
n1ak değit. göz doyumıak en zor 
iştir. KC>lay kolay göz doyar mı? 

l."-)•LK 

LlSTELEBİ 

I;o.,tıınıuz llikmet :düııir bir 
fıkrasında, bır kısım k>kaıılalarııı. 

~emek lisıe.lerının 9"k acemiler 
taı afııiidan yazıh.,;ığJnı ve ckuna· 
nu.aıı;ını k.ıyıdcdı)<rr. 

Kolay var: Ba.!Jıaııde h•r mu
ıı~a ırc Lir IvJcantanın yemek it,.. 
te_ inin )D:ırlırıJn':ası hiııl\ ale etlH· 
sıu. Uu ..,urc..tlo ga.,;ctco::ilcrc de 
p '" ık za.ıunıı yapılıuı~ olu.r. 

iı. H.AllAR 

'.L uuzu 
~ark t'ephc.sinl, karıar erıyın

ce, ş:nıdi .de müthiş bir çan1ur ve 
h~ı..ı<l kaıııamış. .e~hur ı!.kıb.a· 

J.a: taarruzlarınm dalıa bir mıiııl
dct sonra ~şlı)abıle<:c~i h..ber 
,-~rıli~"Or. 

O halde bu taarruzların adını 

dei;'i•tirip yaz taarruzları, demek 
do ru o1.ı11az m1.? 

AHMET RAUF 

Hayriye lisesi hakkında bir 
şikayet 

Şeh:zadel>~akı Hayriye lı.<e.. 
sinde ek.:ı.crJ.>"a pazar gü:nleri bay
r..ı. a.>ılmıuiıgı o semtte oturan 
ıı.:.,y ..ıcul:ırııını.z tarafından gazete 
mJıe gön.derilen bir mektupla 
bı.ld:rfün~ir. Mezkıir okulwı na
zarı dikkatini celbederiız. 

REŞAT FEYZi 

melde olup sağ •e salimdir . 
Şimdi ayni gıda maddeleri· 

nin mutemet bakkallardaki fi. 
lltmı nrıe.dcyim: Pirinç 51 kn
ı·nş, yağ 174 kur\L.,, bey112 pey· 
nir 75 liuıllf. 

Garip bir vaziyet haı.Jl olu· 
!!'Ol. ttimoda layık görühn.iyeu. 
öteki <bakkallar adsız mı kala· 
cak? 51 kuruşluk pirinci bana 
90 kuruşa yuttııraıı herifin adı 
nedix7 Kaç defa bu herifi gi
dip haber verıniye niyetleniyo
rum. anam elimi tutuyor: 

- Bırak oğlum, bit.den h"1-
ma~n, Allahlan bulsun ... 

l•lanhuld~ki baya.! pahalılı· 
tının tek ~e1ı1>bi bu diişünceye 
kendimizi inandınnl'J olmamız· 
dır, 

Sadeyav 
Sevkiycıtı 
13 günde şehrimize 
T ra bzondan 5C04 kilo 

yağ gelmiş! 
Karac!eıw: ve havalli..rıdcn bu 

ay nJhayetine ~'Tu ŞL'ihr;,,,.,!;;e 

yeni m \'li>nı islıl'l.>alitmdan bol. 
mil<'truıtla tercynğı ,.e y<'mekllk 
yağ g<-lınesi beklenm~ktedir. 

Di.gcr taraftan yağcıların Trah. 
:ı:onı:fan aldıkları ma!Uınata göre 
21 marttan 2 nisf.na kadar olan 
13 gun zarfında 7570 kilo yağ sev
Wımın~hır. Bu mcyar.da kilosu 
1::5 kuru5tan ohnak üzere Tra.b
zon vil. ctiinn Sihmene kazasın 
dan Lta.nbula 16')0 ki:o, ?,cınguL 
d.ıf,a 1575 k .,, Oftan b,-tarıbula 
1430 kılo, Vakf.keb•r<kn lstanıbu.. 
l;ı J 9''14 ki.o, İn.,boluya 375 kilo, 
Zurıguldatı. 500 kilo, &;m,<ır.a 
116 ltilo ) ağ se\'İ<~luımıuştur. 

-0---

T alebe velilerinin toplantıiı 
Cağaloğlundakl 1 inci ilk mck.. 

tepıe pazar günü öğleden sonra 
bir talcl:ıe vc:ıLle.ri içıt:ma• y apıL 
mı;ıtı.r. Bu tq:>lartıya hemen bü
tfrıı talebe velisi olan ana ve ba. 
balar lştiT:lk eıtıni.şlcrdiır 

.'\1€.ikur me ep müdii.rü Adi 
Baı,JJaııııı rei:ıliğinde ) apılan bu 
irt'1'!"ooa fak'r alebelere yarotm 
~ ı·."ne sfu ati<! ehemnıi')·ct veril 
m~~ını, tak-be1erJn evierile mek.. 
teplrn ~ra ındak: geçeıı zanııır~ 
larının mütekabil oiarak kOnlıı'<lll 
etlJmesı ve çc.cuklann ç ,!·şına. 
larında nna, batıla:m d:kk. t et
meleri Mzmı gelen hu.susal gö.. 
r'.1~::1mUşt ü.r 

Normal zamanlarda. 55<) l~ya yaz.. 
lığı tııtulan Su&di'ye Uınıflannda lılr 

k~e lç•ıde bulunanlar dört senedir 
oturuyorlar. Ş!.mdl ev sahibi k;rayı 
arttmnoic ls:ıyor Hayat pah'lılıtını 

i.~1i sufuyor. & U h<ıklıdır. Ayni köş
ke 1200 ııra verecek mlişten hazır. Ev 
s.-..h~bı hiç olma.zsa kılr-an.ıın 900 ll.ra,-a 
tlkctrtlm&Qnt ist.;,.or. K'1-acı ne ya-p1ın? 
Razı oluyor. Çünk.U ıuı olmaoa ve 
çıksa baŞ'ka ,.v bul:uru;,.:w:ın.k.. 

Ev .lill>lbi kire.el mün-ıe.,. böıo'
le bh garip mam&?a arzedtror vea
oeliın! 

BIJRHAN CEVAT 

r Edebi Roman: 93 · ~ 

l Seni R~~Tu!'::.jadım J 
0 ın • drdil\ !çın unut.mzyacalm.., ebe. ' 
c.ş '-<: k'1d3r sürü;> g~eN!k b.ir sev- 1 

g.ye, hulAoa. her li"l'C lnanıruş. . Ba 
g1.:nç kadı b ~1 ış rmuş k şeıven ıo- ) 
s.. n sow ;rı>lan, gOrd C!il ya La.n, duy -
el J y .. .ant!.:!'. Ona bunların yalan 

1 

o,d kırme ııuoylem<mlt mi?. say_ 
Jer.:..ş. hem çok ıôylemilier.. Fakat 
sb,)· .1 klerı "'"""n bu en>; kadın he
nı.ız seıvrr..i)"'()ll; ~. Sevmlyen insanla.. 
rm tnanrı1uı k.abJ nı.J? Bu kadın da 
bu .ı..:rın ya an -oıduğuna inanmanış. 

•Gel zam n, g!I zamr.ıı cse-ı.ı unut· 
mıı.dcr.> dll'en genç adanı, lıir gün bu 

· ını tınutın-ermLş. Dtln yeryü:ziı.nün. 

en ıne:s U't lJ"l&.l.n1 olduğuna ınanan bıı 
ı;eııç kll<lın blrdeııb're bedboht olmuş. 
Gunleı:cc v,.>;cy~ı doknniş .. Fakat en ni
h ye! anlamıs ki bı1tıln bunla.r na!··
l<'d ' Sonra b" kid uı b..r ktla.pta fUil
lar ı oku:mU1: 

cseveıı fınsanm. yalaıt<'1 old~ğu. sev
i: nln y> l:uı oldu&u, .,b<dl aaadetln bir 

ne otdtlfu yeryüzünün e.11.i ha. 

idcrtlen olmamna raıimen. yapılan 
bütrin ll18t ve tel-Unlere rcr:j.-nen, hiç 
b:r .~n zckfu..ına bunları Jı::aıbltl .et
tirMI< b'Jgüne l<Jıd3<' k.alıil olamamış.. 
tır Bu h kUı.atlerl kabul et.metı: i>;ln 
her ns:ıırun blı:zat lr.Mdi ne.binde tec 
rübcler Yapm2Sı !frzun gelmişti<.• 
~ tLey l4 Hanı.nı. anlattı~ bu masa 
lın lmbra.manlan •O:e ya.ancı de>ğS.. 

dır Ben anlaıtığım bu Md.ioeye ma.. 
Al diyorum. Çünlcü bill'j'orum ki bu 
~ dlsen:n m-..alıdı:m !azlJ bir mana.. 
~ k,,..,-.e1i y<>k1ur Hs;ya~ =ıala beıı.

:ıaı ğl onlarda t.ıUı ve giliıeldlr, F\ı_ 

im! ne Yııı>alıııı lci hayı>! ma.saJdım. i
barrt değ~ld.ir. 

•DıQ'dum ki beıılm mzalı.n .,.k~ 
kıııhr:ımanı imdi ıizln sevgilirıied<r. 

B" tı:tı;&nl ı;<>k &önneyjnlı.. Naaıl k:i 
vııldly!e, ayni -tin benim oevıı:llim 
oldu!(llTlu ;z biiİ)'ordmu>. İnanın ld 
insan bu gin şeyJ.,..t teeeıısüs hisl~rinL 
h;ç yormadan öireniwrl10r &yle det11 
,,.; Uy !.i Hanım7 'Ql!d:jclerım bund114 

0m~ımt 
~illl~wl~IU~Lll. 

Milyolllak gelir ilay-
11.a ıarı n" oulu 'l 
Hatırunrıa eski ve me;aur b;T t:J.k.. 

ra ıeıdl. Ad.aır.ın bLI~ maıy~t!.na.e-ltiıe
re, b4" suç ~ıeyen ln,sarn gwl.Cre-rt.K e
ın>r ,·ermiş: 

- Su heri!e yüz sopa vurun. 
S:IÇ.u boynunu bükmüş, em:r veren 

adana: 
- Ett!ud.:n, dımıiş, t;Ct'l ya tı.-ç da

yak yeı~ yahut ta ..... yı n-edir 
bjın ;> rsun. 
Bund~n bir n\addet e,;vel, okh ba

şınd11. ular3k taml~n bir çok k..:aV>eler 

Be-cdly.eye münıca .. t ed<:rek mllyon· 
lar~a J~e edilen b..i.yü.A. v;.::dat wen
ba14fı bu~doklnrınt h .. bcr verm~lcr ve 
bu lılune~i,."1 ka~L~ığı o:ar.2~ ta yüz 
ınoıercc liralık pa::y stem:şlerd.L 

Bu fıtıık..litler b!r vır h&lınd.e- uzun uza.. 
dıya .:.ncc~enctr. Fak..-.t nn>.da.'1. bur.ca 
zaman ge~esinc- ra~n, ortada ne 
r l var, ne do yınnurUı. .. Anlaşılan ~u 
kl teklif ediJ.en o mühim '':ırXI.ıt m.en
b&ları öy!e pc-k c.ddi ~eyle-r değf.LrniG .. 
YoksR Belediye bu milyon!nrd?n ~tL 
fade etır.c.k lstcmeı. mi idi,? 

B..ı vergı. rnenbala:-ını keşiedı.p Be
lctl",y·<.yt' t.ckı.Cler Yo.t>a-tt muh:i.Crcm z.c...., 
va-t, darılma:;aı!ar ru n:a, insanın h•
trrın:ı ga)ıi ihtyari yı.kfıırıya kaıydet

tiğlm fıkra geliyor. Bu zevatın vcr;ıto 
ı:r.enbklarıru.. Beıt.-d:,Ye ver,gilerinl, İs
t.ınbu .. o.dak.i 1ı•ergi rrıtı'ket:eflerini ve n!.
h:yel rn!lyo~ca lirarun cl:ıernını:uiye .. 
tini lıL!n~eci:kierinl i.dd.!ca etmiyorum. 
Fakat bu m-e.;h~r tc-!tL1'le:t:lcn bugüne 
kadar raüsbet bT netice çıkmadığına. 

göre, yapılır~ası dü..iünüleu ~te. bazı 
hataların bulı..ındugunu ·kabul etmek 
lhım g~!iyor. 

Den bu s:ıtır~arı gazetelerde dün o
kudugum bT habt'r nıünMCbetile yaz
d;ır.. Bu haberelere göre Beledi(Ye ta. 
rnlın<!&n vergilere Jcı>ıla.:ı z&.!"!lara 
da:r olJ.n proje yak.;,,.,d3 kanun şek.tniı 
atacak ve önümüzdeki· Hfl.Z.irandan iti· 
ba en tat'b:k r1i~~~t'.r. Bu yeni pro.
jeyi mCteha.ss~!ara hazırlntmış o!c.uıı 

BelM:Yc.-r.~n. İ.<-f:a.n.bı·I ha1kını.., nef'ini 
göz önünde tuttu~u 2mı1ıak.k?kttr. Ü
mit ed\ynruz k.l yeni ll<:1ed:y., vergi 
zan1lar1 h!l~ka !azla yC.k olc-.eck m;;hL 
yctt.e deji1ıc!.1r. 

R. SARIT 

Sahte Di~çiler 
Son zamanlarda b:ızı kiJr..se

lerin dişçilJcle ala'kal:arı alimadı.. 

P,ı ha:<le keıı.i;lerine ediş tabiıbi. 
,süsü vererdı: Anadolunun bazı 

yerlerinde dişçiliğe kalkış',ıJdan 
g5riilıınelctedir. Bu sahte d:.Ş tabip 
'eri peyıde'1'CY yakalanmakt.adr 
lar. Evvelki gün de 1r.mirde Ke.. 
çed1.eıı:le Aıhmet Baki isıninıde 

biri ruhsatsız e~ik yaparken 
suç üs!ür.rle ; ~ka1hnarak adliye.. 
ye verilmiştir. 

-<>---
Tanesi 25 kuruştan 
e!Imek satıyormuş ı 

İl!mir (Hususi)- Hisar c:ımii 
cıvannda 43 nımı.aralı ~a 

ahçı R'fatın bazı kimselere tane
si 25 kuruştan elıırr>e'k sattığı gö.. 
rii.::r.ülş. d illikiı nı rlda y a p ı 1.an a.. 
raş!ımıada 400 tane ekmek bu
l unmuş\ ur. 

Rifa tın bu ekımcl<Jeri Kemel\. 
altında 94 sayılı Cemilin fırının.. 
dan a.'l:ll!ğı anla§ıhnıştır. Rifat ve 
Cem;J. adliyeye verihnişlerdi.r. 
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Heyelarıla kapanan Sürmene-
01 ıoseai açıldı 

Trabııoıı (Hususi)- Sfrı.ırnene 

ile Of arasında evvelce yağan 
P...a.rlarm ve yağınW'la.nn tesirile 
bir heyelan olduğunu büdimı+. 
tlın. Bu yWıden kapanan Sürme
ne • Of >'OOCSi kayan toprakların 
tcmi~rr.ll'~~ile l)~hayet mü<ıd<.ıı

l:Y..a açı.'.mıştır. 

lbon:t değil... Sevd;ğln:Z genç adamla 
çok yıJl.:ında nişanlanaeagınızı ve son
ra da hı. .1en evleneceğ~n!zi de duy
dum. M'-·JtlUr k<ii0.ramanın --bu tabiri
m! a! buyu:-ıın- ailesıııin bu mes'ut 
giınUrıi..'Ztie bulunmak üz-ere İzu~rden / 
&eld.iltle",ni de haber a.ldım. Suat Beyle ı 
Jvteınd\Jba Iia.nı!flln i.se, sizi beklcy-cn 
bu saadet dolay:ı;-yle tevillç ~inde ol
duk'.an şüıtıes:zd'r. 

Bütün m1rhitlr.iz:n ve ai).en:Z'n bu 
mes'ut lddiacyı tasviple karş.ıL:ıdıkla.

nnı da deydum. Emm olwı ki ben de 
~1 samlani h'aler a.'t:nda size b::btf
yar:lk dBeyorum. Aklıma gelmJ~en 
bo.ırad>., geçnı.İI bir hiıdioeniı:ı h.:ıhını 

da y~ayun; 

•Karlı bir ırUnde, bir sinema dilınU

şilnde "'"" raı;t.I.onu.ı;\ık. Yanımdaki 
&rltad~ınıe si:z.!erl Nişanlılar> d.i:Je ta
nıtrruştım. O zalJlô;l;n bu aceleci kararı
ma belki silılrlenımJı~'Sini:rdir. Fakat bu 
hülcmüm o zaman içb en teh • ;kes!z 
ola.nı detil mi idi. ~ka ne sôy&ye
bilirdım? 

cLey1;1 Hanım a'.ze bütün hayalıntz" 
da saadet dilerim. Billl"Orum ki Mil. 
dm: niııdekl muammayı çözemec!Un. 
Acaba bu satı.rlBTt yamuıj!ıı neden lü
rum gördüm. Bunu diı:,ünmeyinlız. 

Çür:kü inıtıntn ki, ayni .sualin c!"vabını 

ben de bulrmı; öcJ!ilim. O hald~. !.ize 
(Dcvaruı \'ar) 

1 

MAHKEMELER: 

"Benim namazda 
gözüm yok ki ezan--

A vrupada ikinci cephe meselesi 
(Yazan: İ. S. Eski Bül reş Aleşemiliteri 

Amerikan Geneftnıınıa.y B..,,.ı.a. 
nı General •Marşa! ın Lond:rada 
yaırtığı mahrem g(irü.,=cler, Av
ru1>ada ikinci l>ir eephe açıhuası 
i.~iyle alakalı görülmektedir. A· 
meriJcalı Gcnera 1, "u sen1' AHU· 
pada ikiMi bir ceph<ı açılması 

fikrine k<>yu taraftar olarak ta· 
nınmıştır. 

Eğer müttefiklerin böyle bir 
niyeti varsa, bu işin görlişülüp 
bir ı>l1uı halinde iesmt edilec:eği 
yerin Vaşington değil, Londra ol· 
ması lazım gelir. Çünıkü Avru;pa· 
da Norveç veya Fraruıa kıyıları
na bir çıkarma yapılacağı zaman, 
İngiltere adalarının herhalde bir 
sı.çrama tahtası olarak k:ullanıl
mru.ına lüzum vardır. İhtimal, 
General kendi asker gözile de ha• 
zı şeyler görmek istemiştir. 

Gener2lin Londrayı -ı.İyareti Al· 
manyaJt ku~ktdandınnı~hr. Bu· 
nu da Alnıauyanın Belçika \'e Ho
landaya yeni kuvvr!ler gönder· 
mi~ oklubına dair gelen ha.Jıcr· 
!erden anlıyoruz. Almanlar, Nor
' eçte binlerce amele çalıştırarak 
kıyı bo)·unca tahkiınııt yaptılar 

ve mildafaa tertibatı aldılar. Fran. 
sanın Mıınş ,.e Atlanti.k kıyıla· 

SAICALA iN 
HİLESİ 

Belediye Reisliği adi suların 
menba suyu diye verilmesin
de halkımızın nazarı dikkatini 

,celbediyor 

Bazı sakaların ac!i suları men.. 
ba suyu. d"cye evlere vc-ıxi:Jderi 
hıh;kında yapılan şikiiyetler ü.. 
?erine beledıye reL'>lıği kayı:na
karrllık.lara birer tami:o göndere 
rek nazarı <lil<ık:ıUerlni ceThet.miş
tir. Diğer taraftan bele<Hyc reis.. 
liğl bu sabah cJ.a bu hususta hal. 
kl4)UZa ııu LebJ.iği yapmt'.i't:ır: 

Adi suların cmenba suyu. di
ye -evlere -verilnlresinin; m.en.ba S'll

la1'1 iizerindeki kurşıın mii.hiiTle
rin sakalar tarafındmı çıkarılıp 
atınnıak ve bildhaı-e bunlann iğ .. 

reti bir sı:.1'ctte adi .ru kabloları 
üzerine konıı.l.mak suretile yapıl. 
dı.ğı anlaııhr>ı§tır, 

Bu hale mani olabilmek iiZcre 
bu loaplan ;;.zerindeki 'kurşıın mii
hii.rlerin dikkatlice m~ e
dilerek menba suy11 otd1lğuna ka
naa.t }ıası1. edildikten sonra lour
şun mü.hürlerin rucular tımıfın
dan a1ınma:1ına meydan verilme 
mesi ve iğreti mühilr!;i kaplar gö 
rii.ldüğii takdircU? bunların en ya
kın zabıta merkezine malumat 
verilmesi sm.Jın halkımızdan rica 
olunur. ---o---
Paşabahçe Cam 
Fabrikası Kahve
ci 1 er Cemiyetine 
niçin m 1 satmıyor 

Belediye kooperatifi
nin mütevassıt olarak 
araya sokulmasına 

Cemi. e · itiraz etti 
Kalıvec:Jer cemiyetinin geçen.. 

lerde yapılan yıllı.!< kıoıııgrelerin.. 
de ;ılhar olunan 1.mnenniler ara.. 
sında Pıışab.iliçe cam \'e şişe fdı 
rikasından esnaiın ihtiyacını kar 
şılamak ü:zere bardı.ık, fincan, ta
bak gibi lüzumlu z\i,caciye CŞ'Ja.. 

sınm cemiye1ıçe temin olunması 
lı:ararlaştırı !m:ştı. 

Yeni seçilen cemiyet idare he. 
yeti ilk is olar.•k L-u hus1.16ta fah. 
rikaya müracaat e1ımi;tir. Fa.kat 
kendilerine: 

c- Fabrikamız bu siparişleri. 
nizi bbul ed6!ll;yecelctir, Çünkü 
şehir 1htiya<'ı idn icap eden mil<
ta!I'da bardak, fincan ,.e sair zü
caciye eşyası İstanbul Belediyesi 
Memurin K.oqperati!i emr:ne gön 
d'Crilmi,,.tir. Oradan alabilirsiniz.. 
ceYabı veoril"' '•tir. 

Halbuki doğrudan dqğ:-uya fab 
rik~n yapılacak mübayaat da. 
ha ucuz ola~aından kaıh<vec.iler 
cemiyeti araya mutavassıt o1"
rak ookulan Belcdye Kooperatifi 
yerine bardak, fincan gibi kah. 
vecilere !Liızumlu mamuki.tını ce
'11iyete veriemesini ve bu suretle 
azalarına dalıa ucuza s:.tıı; yapıL 
mas1 imk.Snır-ı tPmin olumnası. 
nı aK.1<Rdar ma~ardan rica 
etm•ştir. 

:rmdn daha büyiiık ölçüde müd.a· 
faa tedb;rferi aldılar; hatta Ma· 
gino tahkimatındaki malzemeyi 
sökerek hunları kıyı boyunca ye
nide11 inşa eHi.kleri mM--zilerde 
kullandılar. Bütün bu hazırlıklara 
rıı.ğmen, Ahnıtnlar aca.ba nedcu. 
garbe yeni ku•'V"tler gön.dermek 
ihtiy~ını du~"Cl.ular? 

Amerika, SOY)'etler Birı.ijiinin 
yenilmemesi için ikinci cephe a· 
çılru&sına belki de İ~ltered.en J 
fazla önem vern~ ve lıöyJe lıir 
teşebbüse girişibne!ri için İngi:I· 
tere ile bir plan lıazırlamayı mu
vafık bulmuştur. Amerikalılar 

böyle bir hareketin a~tık bir •se· 
rap• olnıadıibnı söyli.iy-0-rlar; Al· 
manlar da m·tık bunun mümkün 
G!dui;'tına ilıtimal veriyorlar. İn· 
gi!izlere gelince, lı.-ş defa yaptık
ları tahrip denemelerile nıuvafia
Jı:iyet ümitleri kun•etlennıiştir. 

Ilu makalede böyle bir ~ık&r· 
nıanın tcferrüatına ~rı,ıne,;z; 
losa ve uınnıni olarak şunları 
SÖ) liyebilfriz: 

Bu harck.,tin muvaffak olımısı 
için hem denizden ~ıkarma ya'IJ• 
mak ve hem de hava lmvvetlerile 
para~ütçü kıt'alar iudinnek, yani 
müdafaa kuvvetlerme karşı de
nizden ve havadan ayni zamanda 
taarruz olmek IWLı:nıdır. Deniz. 
d~n çıkarına için ayrıca yeni va
sıta olarak (tank taşıma duba· 
ları, tank tnşıına gemileri, hava 
ıkarşı koyma gemileri) il" tekvi· 
ye etlilm'ş kU\·ve!li çı:lcarriıa filo
lorıııa ihliyaç vardır. llavadan 
i•tila kin rle bol mil•tnrcla nakli
ye ta)~'areleri, pliınörler ve para· 
şütçü kıt'alar litzımdır. 

Tceriibeler gösterm;ştir ki, çı

karma bölgc'linde hava üstüııliiğii 
temin edemi yen ve kıJ ı ·a ilk 
hamlede bol miktarda zırhlı va· 
sıtalar çıbrannyan ihraç filosu 
teşebbüsünde muvaffak olamıyor. 
İngilizler ve Amerikalılar böyle 
ilıraç grupları yetiştimıişlerdfr; 

fakat bunlar henüz lıava • deniz 
kuvvetlerine bağlı küçük birlrk
ler halindedirler. 

Yaz mevsiminin yani ~ cep· 
besinde büyük ınulıarobelerin ha~- \ 
lamasına 9"k bir zaman kalmadı; j 
İngiltere ve Am•rikanın bu ka<'ar 1 
az zamanda bu İŞ<' hazırlanmasına 1 
ihtimal vermek güçtür. Bi> ·le bir 
hareket yaz başında de!:il, <lrla· 
sında veya sonunda bcklenebôlir; 
o zamana kadar da Sov~-etlere 

mııkavemet etmek ve bııklomı>k 
düşüyor. 

Dedi. Bura.sı şlın:H her \.-:rkl'tk.ınden 

da .. ıa loştu. Knpıyı ~rdına kaddr a.ra.uk 
etLp içcı»ıJll. ruuınkli.n o"..dugu kadaır 

aycınıattlki.an sonra Nj.g.,ra ta.: o.r ~
dwn: 

- Neniz var?. 
- s~c !-Oy lo.ı.nedim ml.ydı hooU.·:yım 

diye ..• Siz. za-ten tx-nı:n bir yılc!an !aa.
ld..dır haot:a olduğumu bilm.iıYo.r muy. 
dwıuz:" İşt-e sor.unda yatağa dilştüm. 

Ctivardaki eozaınelerin birine ilaç 
yaptırımı.ya ıgitm.iş olan ıoonık. gelinci.
ye kılidar l:ı.asta)'l a.vu1a(;ak sözler~e va.. 
kıt it'Çirdik. Moruk gelin<ıe de bir 
ınu<idet onu teoelli ile uğr"§tık ve en 
901< Uç çcyre4< kadar orada k.&ld>kıtan 
sonra ka.:·ktık. Fakat ertesi gün muiuıJc. 
kıak yine gellp Nigiin bir h<:s\aıhaney., 
kaldıracaıb'llrl'-IZl vadederek. oradan ay_ 
rıldık. Zavallı Nigar, erı...i SUn hald
k aben o c!v31daki garipler hast.cJı.ane_ 
sine kaldırıldı. Şimdi bir ha.tta vM k.l 
kendiı;i oradadır. Hıı..t<.lırğı, !tendi de
diği 1:ibl :E!nir \'f! eiğ.er hastalık~rıdır. 
İyi bak ı.l"llak, iyi:, w:un ve pün..L:.s.Uz bit 
din~CDfüe neb!.~de ku.rtulaıbde«iın.Jı 
eöy)ü:>orlar. Onu hll6t<1hanetle ıb~r hal... 
ta l~.ndc ]tl kere yokladım. G-<tllba 
ıik~ defa da moruk gel!p yoklsı.."1.:ş. .• 
Nicarın haıs1aıhar.ede şiırıdi u.ı- ba(.ka 
derdi var ki moruğun o kalr ko'tru~n
da y pyaln:z kalmış olrn&;ı ... Zavallı 

f.:r'.JŞ?rc\ik dj.:ror, yalnız başına orada 
ı:e y pıyor? Ve bunu söyler en güı.le
riıı.C:~n hafifçe yaşlar gellyo:. N'..g-ılr 

hat;o~nanede J:en bir akışam da Kovuk 
Pa> a uğray~p moru~a yokladım. İçe
r!"de kendinden b~ka kiı:rıse::ikler 

yoktu: 
- Ab! Dedi, Nlı;inn haıstalığt ya

vamızı yıktı, şlmd.l buııası Kovuk 
Palas deği~ Malen Pa\astır. Cördiik· 
lcri. acıklı dUTum it.zerine Da ... ı.ı:t Baba 
f:lin da. ~rdelerini yıktp burayı büs
tütün viran eyl1yfrek burad>n çekil~ 

diler. Nl::lrın yabp duşti!,ğündenbe
ri en t"andan ~u.·nwz olan N~ de 
art1< bunı.Yll ge!rnez oldu. 

- O ne:Y" gelmiyor d~z?. 
- ~snırı:am o da şi.ıDdl Baioırk6y 

ha...~&!1ıır,esinde imiş .. O d:ı pek yor
au•n. bitkin oldufu için k1%8ia çektl
ml~ .. Yolcısa-, mut:.xa zelir. ~ bir 
yıok.!o:~rdL 

aa kuıc-.gım olsun!,, 
Uzun bun1.a bıyl!k-~a.r;.ylf., tidkm i~~!:!~!!:!!!:~~~~!J 

göğ.'<i~ een.ş omuzla.-,, rert lıaloşlan, 
dik konuşması ve keok.lı J:ı.ıı:rel<.etıerile 
pek heyDetll görünen hiT adôlmdı. Ya
nında, eayet gu.-e~ i"Yet tık. or!4 bo7-
lu, etine doleı.ın. lromra~ mcnelqıe P.. 
lü genç bir kadın vanlı. İkis.nln de 
yüz hatları ııöıdcn geç.ırilil'ııe, balla 
klZ okluk.J:ırını anlamakta güçlük çe
k.ll rnezıd i. 

Hararetli harareti\ lron~rlazdı.. 
Blilbıısı hid<!etU hi'ddetll bir ,.,-ler söy
liiyor, söyledLklerinl k-0bul ettlnıı<lt 

il;ter glbi leı.t.ler Yil,'ptyordu. Geııç ka
dın somurtup suratun b~-tu.nıyor; 

söylenenİeri kabııl etmeıı: lstem<!dlı)!ml 
anlatan h&relt'Ct.ler yapeyıor; ideta, ol
<kığu y·erde tepin~yordu. Han, nenie,"
ec, yere ot.urup topuklarını yere vura 
,-ura a.ğJyacak gfbl görünü:yordu. Yü-
zü. pençe pençe, al .ı olmuPu. 

Mütıaıı:rı., seslenm~le, ,ik,l;I de 
tel!ışlrn~<!ıtar. Acele aıccle mahl~~e:re 

doğru yürllrlerken. babası. 
- I.şte o k.adar! Diyordu. Sana hep

sini sö~ lt'd im. Ded !klerirni yapmaz... 
a.ı-n, Nu.;l.lı dJore kız..ıın yok bundan ron,.. 
ra ... B·tir ... ln ... Ben, decU.ğ:m.i yapa
rvn. Valliıhi, B.ilUıhf. Ta.llah, işte sa.na. 
:renı.nle, evl:lt1rktan reddedcr!m. 
Mabkaıu-ye girdilN, Uzun boylu, 

<sner, yt.kı.-:;;,kl.ı. ve ~ık b:r gıenç tıe an.. 
!arla bcr~r m:.hkemcyc girdi. Kapı 
kapandı. l\1uhukıeme gizıi idi. 

Kapmm önlbıde toplananlardan a,i 
k.ifi kom.ışuyordu: 

- Vallahi, eşkolsun oglana!... Ne 
:J&pm,ıŞ yapmış, kızın gön.Unü fcth«
m.iş. İşı sonuna \•t.rdı.rmış. Şımdi rru:dı.· 
kemeye d~i.ştüler aıtrın"..a, ku., çoeutu 
dc-li gibi ~v'.yor. Herr.en -e-v1enmiy.e ra
rL.l.,. Ba.ba&ı bitem-yor. BOaıb~ı da, darı,.. 
sı doot:ar ba;.ın()., baba han:... ~ı.ıyo_ 

.ner heri!. ÇJlklikler, çubulclar, gı.rl& 

Alla.!ı versin ... Çocuk ta pek entjpüt
ten doğ.! hani. 

- Yahu Akil: ... S<ln, bir de a.çı:ke.iiz 
geçirı.!rırıin. Şu kız senin mahallende ••• 
Elogıu ycch m.aıb.n.lle öteden eelip kan
dırJYor da, sen burnunun dibındW 
nlnlCti k<ıÇlrtY('ıl'Rlll, 

- Bcni!n namaıda 
ezanda kulcğ:nı olsun! 

- ltn!ıyarnzdım. 

gö<d.ını ydk kıl 

- Anlamıya<"ı;k ne var? Par& da 
J'Ö<Üm yok !d kızın ~ine d~(m. 

Bu sıradu ır.ah.keın<? kapısı açıldı. 
Önden hiddt>Ue hışımla, genç kızın 
ba.ba.sı ('ıktı; arkasından gen~ kız ... 
Dad:ıa 90nra da dc:"lJkanlı ..• Adam. hızılı 
hızlı yti!"ütic-cn yarım a.ıılwya dönüp, 

- Artık Nczlı adında kmm yok ... 
~lme e-Vt' ... İstemiyorum DedL Ne 
Cohcnnerr.e g:dı.: rsen s~t! Ben dediği-

nü, hem vo±lahi, hem bill:ilhi yopanm. 
Adrım g8.7.apla yıldı-ım gibi uzakla.

şır'\.f'n cen.c kız dP.Ll.kanlının koluna 
trf.?'dl. Der , aheı.ıe be5te y(l.rüme
ğf! lı::~ladılar. 

Kapının önünde kon~anlardan kı
zın ·:orımşusu olduğu anlaşılan ada~ 

- i,kr yolıı-ı<!a. dedl, herhalde kız 
çocukla evlcnm1ye rtıZ? o1du. 

- Ra7.ı oldu amrr..ı!. bab:ısı da evden 
kowl ı kızı .•• 

- Kovısun iki ?nü1 bir olunca, sa
mı:ıılık sevran <',, ... . 

. HCSEYİN BEHÇET 

Nıeıirın haoiah;.nedek.l dunmıu gün 
E'~Cıı•k.ı.;e ı.yı,c:,...yor BıbJ ..• Yırmi gtin 
ıçlnrte hayli kli<ı a1m~. benzine kan 
.{ot!lı1Hş •• Ara sıra beni ,Y<ınillda gOrdük
çe b~ü.tün Cer.'l.hl.ıyor, n~'elcni)'()r. 

canlanıyor. Fakat son &lln!e:rd.e en QCK 
ane1'3A.lanci gı ş.&y, A.)ık Dtyojenln kaç 
i:"ür:<lür gelip ktıı.dını yokla.mamasıdır. 
Bi..r haftayi geçtı.,g:t ha!de nı:>ruk neden 
eelıncdi n<:c.:ba, yok.sa h..l.:>ı.a nu d.işe 
ü.t:ü~üyor. Bit· haftadan fa.z.la. var

9 
be

nim de Ko-."Uk Pal<l6a utradı,gım yok
tu. N!cann yalvanr..1l&ı Uzerine hastL 
ha.neden tt!t:tıktan .iOnta oranın yolunu 
tuttum ... Mün\kün oıursa yann sabah 
eııkeru:len ır:oruğa daıı- Njgaro, h"Y<I'4 
~erler getire<:eğ;.nı 

* Yalancının evi y .ınmli, lcimse inan-
mamış dedl!kleri gilbi, ,;,oo,; ben. de bıı
rıı<ia. Ü$lk Djyojen ve öleki td:ı ile Ak.. 
"31t"'Jylı Hacı Derviş &;.laoban artık öl
dü! cierseın. belk.i .ı:imse buna in:ınm.ı· 
ı:ra:ci.llk. .• Çü.ukü ada.ın b ~.r kere daha. 
öldü, f;ı,kat dirildi idi. Şimdi de acıııııo. 
Öyle mi olac.Jı: Diye heıi<ıes bir hayli 
dü,;;üneceı.: ... H:ılıbu ki, ben, bu ölümü 
llÖZlim!e gördiJ&ilm ve bwıa kalbimle 
fnandığı:n lçin artılı: st! d• buna, bu 
ıa.ra habere inanmalısınız. Moruk be_ 
ııim Ko\'U!k Pal..,. son gil'\!jtim ı:ünün 
&aba'ıında ö~üş .•• 
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.Muha-rip memleketlerde bu se. 
ne içinde haı'lıin neticesı belli o
lacıığım söyliyl!'ll ı.ıahinler az de. 
ğiıldır. Buma ısrar edeıı'!erin ne
ye güveı-..k1deri de pek belli ol. 
mı.cyor. Fıoloat Şata< cephesinde 
ya Ru..lar, ya Almalanr k.aznırsa 
Avrupa hazllıi de artı:k sona er. 
miş olur diyaıilar. Belki de hamin 
şimdıye kadar uu:masmdan yu.. 
rulmuş, buııdan sonra d.a da-ha 
ne kadar uzı;yacağıını dii<;;ürmıek. 
ten bı.k.mış olanların artı.k b'• an 
evvel neticeyi gö=ek istemeleri 
t.<ı.bii sayıhnah. Şimd*·e kadar 
yüriilOOmi.iş .nice tahm:n'ler asıL 
sız çıktı. Bununla berab<'r gelece
ği keşfetmek merakında olanlar 
daha azalmış değildir. Fakat har 
bin bu sene içinde netkesi alına.. 
cağını mcil:ıarip memleketlerde 
söy1iyenlerin bu kehaneti bıraz 
eV'Vel işaret edilen ve tabü gö
rü:hnesi il<'tıza eden bir baleti ru.. 
hiyeden ileri gelmektedir. Yo!<sa 
bunun neye güveinlerek izahı ko 
!ay olmasa gerek. 

İst>kıbali keşfetımeğe uğra~ak. 
sızın da söylene<:ek sözler vard;ır. 
Bira'Z da bunları dinlemek ın~ım 
gelirse di)"CJl'lar ki: 

- Gelecek seneye kadar daha 
seki:z buçuk ay var.l.ı.r. Sekiz bu.. 
çuk ay az değildir. Bu z.arnan 
rz.arl•Wa dünya ba11bi daha hir 
takım safhalar geçirece.kıtir _ "1k 
cep!-ıesinde N1man taarruzuınm 
tekrar ıbaşlıys.bilmesi ;çin eski. 
takvrmc danışmak yalnıı,ı ohnıya 
cak İlkbahar ile beraber Ruı,ya.. 
ela bir çok )'('rlerin karı eriyerek 
çamur olur. Dalı.a ıhk olan cenup 
•tara~arı.nda harekata başlamaKı 
için April ayını beklemek !azLlIJ.. 
dır ve saire gibi. 

Eski tal viııni april ayı nisanın 
14 üneü güni.inden'beri gimı.iş bu.. 
·unuyor. Rus memlck"taeri için 
ötedenbe.ri Od'todıolos Ruım kilise.. 
sinin takvimi uygun görü!üırdü. 
Belki de hala eski ta:kvimi unu
tarmyanlar bugünkü har:ııte de 
ona göre mevsimler, fasıllar an
)'Ol'lar. Fakat Rusy~da aprjl •·yıon 
da yani şu bir ya içinde Alrn•uı .. 
lar tamı1.a geçtikleri taktl'rde 
haı'lıin net'cesini çabuk anlamak 
ka.bil olacaık mı?. Bir kaç ay ev
vel İngıJiz elçisi Si.r StafiO!'d 
Cr;PJl6 M 'tkovadan Lon.d;ra~·a 

clön>düğü znman Rlklkrın bu harp 
için ne d("~nd'ii.ltlerini söyl<>'11*
tir: !IMıahard:a, yamı ve sor.b3. 
harda muharebe devam e<le:ek, 
~anlcr ilh.'lıah arda tarrl'Za ge
çeceklerdir. Fakt 942 _ 43 k•~-ınt 

da Rusyada geçirecekler, omfan 
acmra gelecek bahanda Jırırp rle 
sona enmiş bulunacak. 
Hesapları daha ziya.:ıc harb:n 

uzıyacağına göre yüırütmck liızım 
olunca bu günk.ü harbin de şu 
sekiz buçuk ay içinde netkelene. 
ceğini şimdiden kabul elımek ko
lay göıünmüıym. Ortada herhaıı.. 
gi b;r ~ekilde ve ne pahasma o
lursa olsun bir s~ aktedilsin de 
bu ka\•ga bi.tsin.. diye resmen bıı
ırış telclifi.nde bulunan da çııkma.. 
mı.-;ıtı.-. Şu halie bu zamanın şe
riati !çir.de suılhta.n. bahsetmeğe 
yer yok. Haı;rten bt>hsederken 
de şuna varıhnaktadır: 

O.tadaki abetler° bu se!eriki 
od'üıry.a harbinin bi!ımek yılı gel. 
diğini gösteımıekten urzakıttt. İle
risi için yüriitiilen hesaplan da 
İngiliz a.kseri muharrirleri bun 
dan .evvelki senele:rrlekine baka.. 
nk şıöyle ilerletiyorlar: 937 sene
ı;inde İngiltere siliihlnmnak işini 
kabul et.ti. 939 da harp çık<\ı. Si.. 
1Mılanl"'a işi 941 de Çl)k ilcrlem;ş.-
1ir, Fakat maksada vaı.ırnak için 
bu kadarı yetişm1y<rr. H<-sabı 
hep bt;yle ikişer sene üzerinden 
tutmak lazım. 41 den 9'lilll'a 43 
geliyor. Türlj i.htimaller1le dblu 
olan har,:> belki neticesini 43 C.e 
verecek ... gibi. 

Niııiır hast.ı!ıaneye gittlkLen son
ra, durup d;nı~en kerıd.lsini gece.. 
li., gündüzlü ı,'1.:;ye veren moruk, bir ı-------------
ha1tadır zaten ye-rlnden lkınuldayamı
yor, kap~an dışarıya. baş1IU ııızatau... 

yorm~ .. Nih,.et, bir gece önce oraya 
koca bir b1nllk ı-d'kı ile gelen bir a:llba
'bı ile <!<o eece yunJ.ııruı .. kadıır durımı.. 
dan 1.Qm.iş, itLZmış ve sa.ba.bleyi.n de 
yatbiJ. yerden bir türlü kalk:>mamış .. 
Monoğun öğleyin \'e ikindi vakti de 
n~t.ğı y<orde kımıldamadlı(mı gören a.h.. 

b:ıin bir de balomış ki morulc ta nefeo 
tuôn ;role.. O uı.man """"'le ım~ 
mış... İşte ben, moruktan N4Ara b:t
yı.rlı bir haber götürmek f.çlc S<>D defa 
ora.ya gıtti.ğim zaman, onun ölüsü ile 
laır,ılaı<hm. İçeride bir, iJ<1 kişi va.n:lı, 
bun lıı'!'dan blYini tentrlım, Thıvut Baba 
idi.. FnA-:a t~izf'ri!"de e8k! ı::aklaban4bn 

,.,,rreoi J")l<tu. Beni görüooe: 
(Devamı Var) 

Ziraat seferberliğine uymı" 
yan ekalliyet mehtepleri 

Mek:teplen:le ziraat :efeı'ber':ği 
faaliyeti ilk tedrisat müfetti:;-Jeri 
ta.rofından tel.kik o1urımakt3dır. 

Bu meyanıda bazı ekalliyet me'r: 
tcplerinin bahçeleri ınüSait o\'ıiu. 
ğu veya civarlarında ~ arsalar 
mevcut old'u,ğu halde maarif ida
resinin bu husoo~aki en~·:ne ria. 
yet etmedilcleri görul:mü;;tür. 

Bunun üızerine ma1rif mümir
lüğü tarafı.nd.an ekalliyet me'kı. 
teplerine bir emir göncler~erck 
ziraat sefertberl.iğme behemehal 
uyutıruısı ~ olı.ımnı.ıştıır. 



\.tH .. yazının me1411en .tuJ,.i;l.a.o.ıu 

Ajansı bültonleriııdcn alııım:.şıırı 

TelhU: eden: A. ŞEK.18 
V:ışlden bild.ir.iliym-: Mar"')al 

Peten, Aıın.iral Darlan ve Laval 
t<ıplar.ımışlar ve yeni temerıere 

dayanan bir hükfunet işine karar 
verm.işlel'dir. Yeniden iktida .. 
mevlviine gelen Lava! başVekMet 
muavinliği, dahiliye ve hariciye 
naı.ırl.iklaruu deruhte edecektir. 
Amiral Darlan Fransız kara ve 
hava ve creniz kuınandanlan baş. 
kumandanı olacaktır. 

Bundan başka Fransa hezimet 
ımeı;'uJ!erinin muh3'kemesi yeni 
bir karara kadar tE'hir edilııniştir. 

ALMA.N'YA - İNG:§LTERE ARA. 
SINDA BARIŞ ŞARTLARI 
GÖRÜŞ1JLÜYORM'UŞ 

V~mgrondan bildiriliyor: Ga 
- zeteciler tıoplantısında ba.rış şart.. 
larmı haanil A:lman • İıııgiliz mü
messillerinin S~okhol:mıde bulun.. 
dtcklarına dair olan haber haklkın 
da Sumnere bir sual sorulmuş
tur. Bunlara göre, Almanya Lıgal 
altındaki memleketlere tavizler. 
de bulunımak karşı.lığında kendi 
sirJn Ru.syayı ezmekte seıbest 
bıra~Jılıııa.suu etkli1 etıınelgedir. 
Bn tal<!dirde Almanya, muvaffa. 
kiyetleri Berlinde endi.5eler uyan 
dıran japon em,peryalizminin dur 
durulmasını de tahlhl1t edecektir. 

Suınner bu suale şu cevabı 
vermistir: 

- Bu hususta hiç bir malUına.. 
·tım yıo.ktur. Bu me1*le Biroeşik 
Amerika hilkı'.rınetini hiç bir su
rdle ilgilendimne::nekted.U-. 
EGE ADALARINDA MİHVER 

HAZIRLIGI 
Radyo gazetesinıden: Son gelen 

haberle'f mı.ıbtemel olarak Mısıxa 
yahut Kıbrı"a Libyadaki Rom. 
mel oroıtla.rile müşterek olarak 
bi·r harekete geçmek üzere mi.it. 
verin Gil'it ve Ro<bı a:dasma tak 
viyeler göndermiye devam ettiği 
'b:ldiri'liyor. Bununla beraber bu 
} uvvetler di.i.şü1Jiillıdü,ğü l<ad>ar 
fazla değildir. Ve bunların bir ha. 
reket için d<>ği.l, daıha ziyade te. 
dafüi bir maksatla tqplan;mı.ş ol
ı ala•ı muhtemeldir. K;brısta ell 
•.!ah tutan hetkes asker oılıınuş.. 
tur. Amerikan son sistem bom
bradıman,ve av uçakları getiril.. 
miştir. Bunlar gö21Önüıide tutu.. 
luı.,;a ,Krbrısi;I karşı bir hava ha
rek ·ti y~µmanın güç dlacağı ka.. 
naati '·aroır. 

DOGU CF"PHESiNDE. Y'ENlİ 
MUHAREB:ElLER 

Almanlara göre: Kcrç yıu-ım 
ada.<ında ve D-011eç havzasında 
aı·· ·rr.anuı h~ fif ktı\'Vetlerle yap. 
tı,"' n1aha 111 ı ehcrrillliyette taarruz 
1-ardan b~ ön.emli hiç bir ha. 
:rel:cl cfarıam~ır. 

Rusla>ıa göre: Merkezde Kali 
nin ceıJP<'sinin bir noldasmda 
Rus askerleri Alman mevzilerine 
g:rerck chifımana binden fazla 
kryııp v~1riiMni~1 mühlrnımat ve 
oenzin depolarını havaya atımış 

Vişi'de kabine değişiyor -
Almanya - İngiltere arasın
da barış '3J'tlan gijrüşülil
yormuş? - Ege adalarında 
Mihver hazırlığı - Doğu 
cephesinde ycui uharcbelcr , 
- Llbya cephesinde durum. 
Uzak Doğrula yeni barekd-
ler - 'Deniz haııbi. 

ve bir mi"lctar topu tahrip e1ın:riş. 
tir. 
Lİ'B'YA CEPHESİNDE DURUM 
Libyada kayda değer öncmıl.i 

bir hiıd.i.se dlmamıştır. .Ailman 
radyoım, geçenlerde İSkco<leriye 
üzerine bir akın yapan .A.1man 
tayyare •J'.iloltırınm bu li.ma.-.:ia 
demirJ.i Valutint vıe Güin Elizabet 
ha11p ganıile.rini ciddi hasara uğ. 
m ttılola.rı.m biM.iıuniş ive bıınu 
gösteren ioboğraflar çC'ltiliiğini 
söyleııniştir. 

Ş! Fransa 9,5 
saat mütema
di bombalandı 
Bu hücum, yılın en 
uzun akınını teşkil 

ediyor 
Londıra 15 (A.A.)- B.B.C. Dün 

İnıgiliz tayyareleri Fransa üızerin 
de bu yılın en uzun Jııi.iı:umlarını 
icra etıınişlerdir. 

İngiliz ta)'J'arecileri bu Jrikıım. 
!arda şi!mali Fransa üzerinqe 9,5 
sa~ mütemadiyen faaliyıet J$sW
rerek bamba a~. 

Londra 15 (A.A.)- Hava Na.. 
zııılığmın salı akşamı neşı.<e<filen 
tel:lliği: 

Salı günü F1ransa şimalinıde bü.. 
yüık ö:çüde keşif tarrıullan ya. 
pılmıştır. Bu keşif tarruzfanndan 
biti. esnasınıda avcılarım'l.Z Nor
mam:liyada bir bombardıman tay 
yare filosuna refakat e!ırrıi~'tir. 
Bir elektrik santrali ve Caen ya. 
kınında daha baŞka hcdefileT bom 
bruaııan~ır. Bu hareket esnasm. 
da i1ç diişnan av tayyaresi tah
rip edilmiştir. Dördüncü bir tay. 
yare Calais ve Boulogne bölgesi 
irzerinde, sonradan yapılıan bir 
harcloot esnasıttl.a tahrip edihniş 
tir. Avcıılarımın:lan 4 ü mkısanıd.1r. 

--O---

Kolonğe istasyona 
tahrip edilmiş 1 
Londra 15 (AA.)- B.B.C. İn. 

giliz tayyarelll'I'i tarafından mü
hirrı Alınan sanayi merkeı;lerine 
karşı yapılan hava Jııücumiları 
hak:kmda yeni tatsilit alınmı~ır. 
Bu tafs:lata göre hava taarruzları 
neticesinde Koolbgnede beledi ve 
sınai faaliyet ağırca sarsılımıştır. 
Boıılbalar meılk<?zde ciem'irıyolu 

ile istasyonun gi.r~ yerine dlii'Ş
mi.iış ve giıjoler, .bagaj daireleri 
hCLrap olrrıuştur. 

J>iğer bir yerde 18 bin metre 
murabbaı arazi kaplı,yan bir fab
rikanın ambarları ve tesisatı a.. 
ğır hasara u.ğratı:lını§ veya ya.kıl
mıştır, 

(""_ş __ E_H_i_R_D_E_N_v_e __ ~ı_E Jıl L E K E T T E N ) 

ANKARADAN ve 
l\IEMLEKETTEN: 

* Ziraat Vel<a.ı.eti l>a'.)"van lı'15talılo
la·ruu tn.<>e~emek ve İtüll)'vanları ij.ret
i1.~~ $ermt belJçJk. ve mfrlJ.'kere etmek 
i::1.rre mı..itciıaesl:S veterinerleri A.nkAı
r .. ya d~t elmiştir. * Orta Tı~11.1-et Ol<u!Iarında.n me-"ı.n 
ı 7..ı.arıml.lJJl Kız En.stıitüler;.ne kabuL 
t. ı"lebHeca~~eri Maa.rlt Vekilliğince a,.. 
_ kcdarl""1l b.ıoldmlmiş'tir. 

..,, ~ı yer~'C!'cif!, Aıda.pazaırı ça.:yı ve 
.\.. . .nadolu otunu çaıy ıammına tOOi tut
tu.tdarı &nıaı,aı.n1ıı.'7 ~1r. ı:s. .. ~v.e:ti..tt ouııa. 

ır.ey.a.a-n verılıncıne.-.Lıi bad~rmi.J"t.iT. 

+ Yeni ba<!tırıkın 1 ve 50 llro.. 
1.ık kiıgıt paralar gclm.ştir. Yakındaj 
tedarvule ç-Lknrı.l:acak~ır. * C. R. P. Meclis Gru:pu Umumi ı 
Hcy'el:I. dün """'t 15 te Re!G V~dli Trab. 
2JOll M-Cib'l5U H.::ı:mı S.:.ka.'run Rt!i.:.ili!in
de tbplamr..ı:ştır. Toplantıda l{o&.cic;:ye 
Vek.li izaıha.tt..'l bulunmuştur. * Ank.arada. obul'..ln&n Burla Blra ... 
deı :-er sat.ı.ş şubesi miıcl.Urü Naum \·e sa... 
tıcı N~i.ın iıbLJ;kar suçuyla ı.lı; ay h.1-
P~s ve 100 er lira aığır para ce-aı.sına 
m iıkılnı edi:ıın.:şl.ercli r. I\.1Ues.sese do 
b~r ay ·~tıln1ı.ştır. 

+ İplik tevziatı yo!l.sw:!ul,-ıı.ından do
layı İ-1;>:rrta l'A-E-"'1:Pcu..qı &\iett:ın Sön
mez.. t:11>cir:>t kıötilit Hiliıeyıın Avni ve 
şJ.re katlbt İbralıimi.n tk~r ay müd
detle hapb;lerine ve üçer ay da nıerrru
ri:ıret;.en u. ı::ıkl.aş'hrılma.Jarına mahke
:rnrre karar vcrilımk;tir. 

VİLAYET ve BELEDİYE: * İn;giUz, İtalyan , •• Ywıan Kon. 
ilo.s'arı dün ViLAyette Vali v-e Belediye 
Recini ziıyaret etmişlerdir. * ~lı.ir Mcd.ıslnin dilnkü toplantı. 
·~ Ga,J;.ta.:;a..ıı,y ka.r~ı.oJun.un oıı yıl. 

da ödenm<?k üzere 83.500 llray& satın 
alınmaosını !tabu! etmiştir. * Vali ve Beledife Relslı Doklnr 
Lütli Kırdar Şilede biı• döviz Koope
~• tlti> kurulması j.çln alal<edat"lan 
tıazı direkt'..fler vermlş ve lieşki!Ata 

lbaşlamn.ıştır. 

+ C. H. P. Gele! Sekreteri Filai 
Tilzer dün al<:ş8Jn şelıtimi;ı:den ~ 

raya, 3""'1et etmiştir. 

TİCARET ve SANAYİ: 

+ Elmneldet'deki mwr miktarı dü.ıı.. 
den itibaren yüzde 20 den yilz<de 10 a 
iru:i lri inı.iş tir. 

+ FIM Mürakabe Komisyonu odım 
ve kömür narlhlarının şimdilik kü:lı
rılmama.sına karar vermiştir. 
+ Bö'ı!e İaşe Müdürlü.gü kadroou. 

Ank~radan :İ.l;ik.ad.:ılara bildırilm.işfu. 
İaşe tıc~iı!'fttınaı irntiJ:ı.aıala. )'"eniden 

5-0 memur a lınacaiktır. * İki gündedberi ı;ehr.i.m.i7A!e balık 
•bollanmıya l>aşla.mışt.ır. Balıkçılar Ce
m yeti İaşe Müdürlüğünden lüzumlu 
malzemelerini temin et.nıişlerdicr, 

+ Beyoğluııdao Niko ~- adın. 
da bi:r;:ıun ih:ıerinde 89 lrute ~ 
bmesi buluromıştu.r. 

+ Altın fi-.tler! dii.,"'Thİ;v'C başlamı;;. 
tır. Dün bir ailtın 35 lira.ya btt gram,. 
lJiı: külçe altın da W kuroşıı. satı!mJa

tır 

+ Dııığıtma Ofisi fa&li~ geç.inciye 
kad o r ha l!ta t..""1 olunacak gıda mad
neleriyle giyim <G:ralarının ·tes'bitin.e 

, başlanmı,,Ur. 
, + DUn İaşe Müıılürlüğil taraiından 
bakkallara sade yağ ve beya~ peJ"llir 

' ~ine ,başl&nılmışlır. Dljier tarattan 
topt:m<:ılara çay ve kfıilwe dağıt..\• 

masuıa dOJ <!~ ec!ilmekledir, 

DünMaliada 
Alarm bütün 
gün sürdü! 

Uınctra 15 (AA.)- Dün Ma:ıta 
ürzerindeki hücıurJaı'C!a 4 düşman 
tayyaresi dili,<ruı-0.lmiiıştür, 3 tay. 
yare de hasara uğratı.lrn~ır. 
Dfuı Alman hava kuvvetlleri 

iki hücum yapmışlar ve adada 
a~ bii'bÜ!' gün ~vam etmiştir. 

Birinci taarruzda iç limana ve 
hava meydanına hücum edilmiş. 
ti.r. Bir kaç saat sonra da· biri~ 
ciye nazaran daha küçük olan bir 
teşekıkül ayni hedeflere akın et.. 
~tir. Sivil halkın emlakine ha• 
sar vardır. Zayiat da kaydolun 
mıcytur. 

Bolivyadaki 
yabancılar 

SiJahlannı hükumete 
teslim edecekler ! 

La Paz 1'5 (A.A.)- Boliv;ıa hü.. 
k:Uınıeti, demokrasi ale)ıhtarı ma-
hiyet taşı.yan her teşebbüsü kuv. 
vet kuı1lamnadan tedip etımek sa
lahiyetini veren blr kararname 
neşretmiştir. Bu kararname, hü. 
kfunet aleylhinde her tiiırlü pr-0-
pagaıııdiayı yasak etımekte \'e Bo
liV'Yada yaşıyıan bütün yabancı
ların enerindeki sHahları teslim 
etmıılerini istemelııtedir. 

B:r ingiliz Generali 
taiimde öldü 

Lon.dra 15 (A.A.) - İngiltere 
cen ubunıdaJci askeri talimde vu.. 
k'ubulan bir kaza· neticesi olenJ.er 
arasıı:Jda Genera1 Grant Taylor 
da buluıırnaJcta<lır. Bu kazada 19 
lı:işi ölın'üış, 30 ki~i yaralanmıştıır. 

---o--

SULH 
(1 inci S8'lufeden Devamı 

har;p faaliyetiıııde işbirliği yap. 
mak yolunda çdk ileri gide<:eğinl 
aaııım~ikıtadırlar. Bötyle bir i;ıl:lirli
ği bir istüeya kar~ı Fransa sahil.. 
le-rinin kıoruıımasını temin etmek 
üzere füılerin teDkini, beşinci kıo 
hm or!ıt<lan kal<lırıhnasım ve 
doğu cephesi için daha faıtJa mik 
tarda asker tOıPlaıxınasını icap et. 
tirebilecektir. Maamamı Laval 
bütün proıjelerini yerine getirin. 
ciye kadar aradan b ir iki ay ge 
çeceği zannolunuyor. 

Ati antikte 
(1 inci Sahifeden DeV>lm) 

gilterede an'laşı.l!roıya baş1ıamı.ştır. 

24 sorlkiı.oonıdan 14 nisana kadar 
Ang.lo • Sakooı>lar 1.782.524 tıcm. 
luk ticaret gemisi ka:Yıbetımıiı;Jer 
dir. 

Zühreviy~ ve Cildiye Mütehasslsı 

Dr. Bayrı 6mer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağa Ca
mit karşıst Hasan Apart. No. 133. 

·---Tel: 4ö~86 ---· 

MÜTTEFİK 
TAARRUZU 
Batıda harekete ge· 
çilmesini hangi nok
talar düşündürüyor? 

Nevynt'k 15 (A.A.)- Nevyvrk 
PcElt gazetesi, batıda bir mütte. 
flk tıaar.ruzu i!mıkıimlarını tetkik 
ederek, müttefikler tarafıııidan 
bir hareket yap1Jması ihtimalini 
düŞündüren şu üç olayı beliııt. 

mektedir: 
1- Mounbbabterin İngiliz hü.. 

eum kuvvetleri başına get'irilmesi 
2- General Mareşalin ı.ontl..a. 

d'a bu.Juııanası, 
3- M. Bevinin, yakı.nıda müıt. 

tefilcler tarafından taarruza ge. 
çileceğini haber v~ren sözlleri, 

Bu gazete, ayni zamanda, rr.ıüt. 
teflk hava ~uvvetinin at1ıtığıru 
da belil'tımekrt.edir, 
~ 

Hücum büyük 
ölçüde olacak! 
Müttefikler 20 Alman 
Tümenini tutarlarsa 
Sovyetler mukave· 

met edebilecek 1 
NevyuıJk 15 (AA.) - Basler 

N ahriliten gazetesinin Lcınd'ra 
mu'habiri şilyle demektedir: Ge
neral Marşa!, mü1ıtefilderin bü. 
yük ö.lçüıdo bir taarruz yapması 
icap ettiği fikrine tarafüaııdar. A
merikalılar 3,5 mi~nluık bi,r or. 
duya şimdi sahip wduklarmdan 
bö:yl!e bir teşebbüste bulunabilir. 
ler. A;;keri mahiilleroe hesap e
di.lıdl:ğine göre, eğer mıüıtıtef!Jcler 
Awupa<la 12 • 25 Alman ~.ınıeni. 
ni teııbit ederlerse Sovyet!ler Aıl! 
man ta<::rrt."Zuna mukavemet ede 
bilecel<leıxlir. 

Orta Şa"1< işleri için yeni nazır 
offan Casey General Marşal ile 
lkpnıuşmuştuır. Bu kmıuşmadan 
arılaşı'ldığın.a göre, mıih,·cr ayni 

zamanda Alk'denrz.de şid'detl'i bir· 
taaıTU:z yaıpaımıyacak durı.ımıda. 
dır. Müıttefikilerin netice it:"barile 
bi.i<yill: ölçüıcle bir taaııruz için 
y.a,ptıkları hazın<hk'laı· sü:r'talı: ik
mal c<hlınckıtedir. 

BİR ÇOCUK 
otomobil 

altında kaldı 
Oihangirıde Od~ ookağında 2 

nııanaralı evde oturan 13 yaş. 
larında İskender adıDda bir ço.. 
cuk düın Şiışl-;de şoför Hilrninin 

1daresinıdelci 2583 nımıaralı oto. 
mubil:n sadınesine uğramış ve 
ağır surette yaral:ın:ınış<!ır • 
Yaralı çocuk hastaneye kaklı. 

rJnı~ ı;vföır yakalamnıştır. 

·--- Sayın lstıınbul Halkına büyiik MÜJDE! .• 
İld:Nd VE SON HAFTA BAŞLIYOR. 

_ .. I ... 

Turan Sinemasının vasi salonunu bir halta:daııılıeri bin
lerce ha!kın takdir ve alıkış .~üratile inletiyor. 

Sinema severlerinin .gözıihlmemlş olan ve umumi istek üırerine 
Bııgü.n Ma.\in el erden. itibaren 

Şelızadelıaşı T U R A N Sinemuında 
il\lew;imin ilki büyük fil:mi birden 

1-ZEHİRLİ ÇİÇEK 
Türkçe Sörzlü - Türkçe ve Arapça Şarkılı 

2 - CEHENNEP.1 KARTALLARI 
RİCHAHJ> DİX - ClHER.TER J\IORRİS - LUCILL BALL 

BWl>ir ihıeyecan - Macera, sergüz~t ve dehşet filmi 
11 den itibaren devamlı matineler. ll!1mlilillmı::ıgı;;.:ııtt~fıJ 

San'at aleminin, artist kudretinin en büyüik ııztırap faciası: 
G<izyaşlarile, hıçkınklarla seyredilecek hakiki ibir 

Aş.)<, ihtiras romanı: 

JENNY iN 
(İSVEÇ BÜLBÜLÜ) 

"I L S E V E R N E R ,, 
ıtdıuti sesile canlandırd1ğı görülmemiş şaşaalı s~nelerle gii21er 

kaıınaştııran müZlkal azamet ve ihtişam filmi. 

Yarılliıi ş A R K Sinemasında Gala 
Perşembe programı olarak 

Numaralı koltı.ıklarını.zı buıg'.i.nden aldırınıız. 

İKİNCİ 
CEPHE •• 

(Ba"""""1oeden Devam) 
ması ve müttefik ha\'a, deniz kuv
vetlerinin her alanda Mihvere a• 
zami zayiat ve tahribatı \'erdir
mesi. Bu hesap talıalılku'k ettiği 
takdirde 1943 illı1haharı miittefik
lerin lıer bakımdan teeavüu ve 
taarruz! variyete geçmelerine im
.kan verecelııtir, N<ırınal hesap bu
dur. Mihver, hayat merkezlerinde 
Anglo • Sakscmlera kal'i darbeler 
indiremf>dikçe harbin uzaması ve 
gecikmesi Mihverin aleyhine, de
mokrasilerin lehinedir. 

Sadece, ikinci bir hesap ıı<>olota
sı daha vardır. Ki, Amerikalıların 
bu hesaba daha mütemayil olduk
ları seziliyor. O da, Sovyet Rusya 
cephesinde Almanyanm bütün 
imkin ve kuvvetleri ile çarp~ 
ıması sıras1nda l\1ihveri arkasın· 
dan daha az emek, daha az kuv
vet sarfederek vurmaktır. Fi!Jıa. 
kika, eğer Amerika ve İngiltere 
Avcrnpadu ikinci bir cephe açmak 
niyetinde iseler ve bunun için 
kendilerinde iktidar görüyorlar
sa bu cepheyi açmanın en ~-..ley 
ve en müsait zam•nı mulıaklrnk 
ki bu mevsimdir. Zira, şimdi Al
manya bii:tiin kuvvetleri ile sark 
.,ephe<;ndcdir ve garote bir ceıı· 
he açabilmek 2 - 3 mil..-nnlu'1< bir 
ordu işidir. Almanya R•ısyayı bı
rakıp bütün kuvveti ile geriye 
dönen1ez. GP-l"iyi tutmak icin de 
yeni kuvvetler sefeı1ıer etmekle 

1 
beraber Rl!3 ceplıcsinden hiç oJ. 
nıazsa on be.~ yirmi tümen ve bir 
hayli teknik kuvvet çekmek mec
bnriyetinrledir, Bn merıburivet 
Alman hesaplarını bir lıavli alt
ü~t edebilir. Halbuki, geriden hiç 
hır telaş, tereddüt ve endişesi ol
maksızın Suvyet cephesinde ka· 
zaııabİJeceği kat'i bir zafer Al
manyayı raktp.iz bir Jıal<lc Avru
pa kıt'ası üzerinde buhmduracak 
ve bundan sonra kıt'eya ııriitte
fikler tarafından ihrac y3pılahil· 
mesi Almanyadan daha üstün 
harp unsurlarına sah ip olmak ih
tiyacını d~!ııracnktır. 

Ancak, ikinci hir cephe açıla
bilir mi, aç1Jamaz mı? mevzuunu 
incelerken imkanlara raj\ınen ha· 
disatın geli~imini gö>etlemek fik· 
rinin de a'.'-'Tlt'R b:r hususi\•et ifa .. 
desi taşıyal1ileeeğini yine .bir he
sap konusu olarak göronünde tut
mak da bamba,ka bir hesap ve 
bambaşka bir neticedir. 

Lava?e vcriren 
geniş ha 1 ar 

(l lıı&i Salıi!ed<>n Devam) 
runtruyacak.. fukat kabıncnin ve 
nazırlar meclisinin içtimaları,nda 
hazır bulunmak ~art;Je F'ransıız 

kuV<Vet1eri başkı.mıandanı kala.. 
caktır. Darlan vekillik yapmı~a
cak, fakat kara ve d<:niz kuvvet... 
!erinin kumandanı olarak kabine 
içtimaları.na iştirak edecektir. 

İngiliz ma~buatı Vişinin Alman 
lann peşine takıld'ığını ve fakat 
Fransız halkının Vişi hüMimetini 
takip etıınediğini ve Fransada İn 
giliz hava kuvvetlednin Alman
ların iŞINini se-kteye uğrabtnkla. 
rını gö11111ekıle memnun bulunduk 
!arını kayıdetıvektedir. Times ga. 
zetesi şöyle d.iyor: 
Almanların aı<tık F'raıısada kuv 

vetli bir oı:ıdusu yok.ıl!'r. MeV<:ut 
ku-..vet ZO tüımer>den ibareLtir. 
Lavalin yeni kabineye girmesile 
Alınanların, Rusyaya sa]dttacak. 
ları şu srrada, garpte emniyetle. 
rini korumak hlzwnunu hissetti'k 
leri an1aşı1ıoo.ktadır. Amerikalı.. 
lar F'ransada olı.ıp biten işleri 1:ılü.. 
yilk bir dikJkatie takip e1ımekıte. 

dirler. 
Taynıis bu değişiık!liklerin esas 

fübarjle Alın an tazyikından mü. 
tevellit okluğuna da ~t e!ıtik. 
ten sonra: 

c- Lava! Almanyaya yeni 
Frans.ız işçileri !.'Önıdermeğe çalı.. 
şacal<!tır. Çünkü Arumanlar şinı.. 
diye kadar bü!ıfrn vaitlerine rağ 
men yalnız 100 bin Fransız işçisi 
alabilmişlerdir. Eğer 400 bin işçi 
veriilımezse cebre mÜıracaat oluna 
cakıt>l'. Lavalın gelmesi Vişi F'ran 
sasıuda di&'.ıp'li.n in sık ılaşnası ile 
netcelcnecekti.r. demektedir. 

Vels hiç bir şey 
söylemiyor ! 
Lonid.ra 15 (A..A.)- BJ3.C. A. 

merika hariciye nazı.r muavını 

Sumner Velse Lavalin Fransız 
kabinj!Sİlle giNn<?sinin ifade etti. 
ğimanahaklkındanedüşiin.dı!iğü 
sorulin uş, f alııat: 

.-- Fra'll&lL seJirinden ma.1~ 
mat almadan bu hususta hiç bir 
şey söyıliyemem.. dem~tir, 

Feci Bir 1 fiCak 
(l l=i S:ıh.!ed·n Drı Jm) 

Gire.undan mcmlelcetler'"n 
dönen bahkçılor Vakfık.,hir ci
varlarını!.a şamandıra talunin et
tikleri koyu kestane rengiırde ~i 
.boş bir demirin deni2ıde du.tduğu
nu görmü'}lerdir. 

Toyfolnr motörii bu ıııesfiul cis
me yaklaşt:rnuşlar ve hu <!emir 
parça~mı motöre almışlardır. O 
vakit demir par~asının altında 
6 • 7 metre uzunluğunda bir de
mir tel görülmüş ,-e bunu çel<M• 
ckeu başka bir cismin de deıı:rr te
le geçmiş olduğu anlaşılllllştır. 

l\fotörcül~r bu ikinci parç:ıyı da 
alarak ikisini anhan yerleştir
m;_:olcr, yollarına devam etmiş
lerdir. 

Geçen pazartesi akŞMDına ya
kın Civra kö~·ii sahiline yanaşan 
mol-Orü motörcüler aileleri efra
dının yardınıile boşaltmıya başla

ımışlardır. 

Bu esuada tayfalardan biri 
illıeçhul cismi nnhardan çıkararak 
kumsala bıral-ınış fakat o .ıında 
ibüyi.rk bir giirültü ctra.fı sa~mış
tu. 

Bu me~hul şamandıra paoÇala
rından birinin patlamasını mü· 
teakip müe"5if hadise de vukua 
gelmiştir. 

İnfilakın netkesi olarak Hamdi 
Karabaceğın biri 3, diğeri 7 ya
şında iki kızı, 16 yaşılMla oğlu 
Hakkı S,fat, 17 yaşında Enver 
Şoltooğlu, 30 ya~larında IJakkı 
Dem i"'i olını.k Ü.Zere beş kişi öl
müştür, 

Ayrıca Hamdi Kara.b3"ağın 

ailesi kolundan, boğazından ve 10 
yaşlarımda Na7.ım Şottoğlu rnuh
teHf yerlerinden ağır y:ıro almış
lardır. Bunlordan başka Ihmdi 
Karabacak da dalıil ohııak üzere 
iiç- tane de lıuf if yaralı varılır. 

Ağır yaralılar Trabzon memleket 
hastanesine nakledilmiş, bunlar
dan Hamdi Karabacağın ailesi
nin kolu kesilmiştir. 

J\.Jotörcü Hamdi Karabacak bu 
iki cisnıin ağırlıklarının 3 .. 4 kilo 
ar~strxla olduğunu söylemiştir. 

lnfllak ııeticesinde Hıımdinin 
m<>töründe bazı hasarlar olınut
tur. 

11-fotörde bulınıan diğer cisme 
hükilmet~e el krumıuş, ayrıca li• 
man dairesi sahil boyunu bütün 

merkezlere de.nizde rastlanacak 
herhangi biı cismin nakil va!nta-

1 
larma al1nmamalar1nın icap eden 
!ere tchllğ edilmesini bildiTmiş
tir. 

BİR ADAM DA KALB 
S.EKn:sL-.nE~ ÖLDİ}! 

Ayrıca Sürmene muhablri1nia 
<le mıtlıallinde yaptığı tahktlrnta 

göre cismin tı>sir sahası 10 - IS 
metre karada ;;;örülmüştür. Vak'a 
mahalline giden Sürmene hükil
met dokt<>ru İbrahim ve sıhhat 
memurlan ;r.aralılan Sürmene' 

dispanserine nakledere.lı: il'k te
daviyi yapmışlardır. İnfilaktan soıa 
ra vak'a ınaholüne geren 55 y~ 
larında Temel Pii.ıtüllüoğlu ye

ğeninin öldüğü habuini alıMa 
teessüriinden \'e sektei Jralbden 
ölmüştür. 

Ayrıca İnfilakta İbrahim Biriıı
cioğlu da hafif yara olmıştır. Şu 
hale göre motörcü ve tayfaları

nın meçhul cismi ınotörlerine al
maları snretile yaptıkları tedbir
sizliğin sebep olduğu ölüm mik
tarı altıya .. ~ yaralıların mikta
rı da yine altı kişi~·e baliğ olmuş-
tur. Trabzon (Halk) 

Vişi Ame:.rt~an no· 
tasu'il kcbul efmcdi 

(1 inci Sa.blieden Devam) 
lriİ·kUr!>eti tarafından \•aki olan 
prote•toya Birleş:k Amerikanın 

verdiği cevap hak'unda, Vişi ha
berler ajansı diyor ki: 

F'rarıs•z hükinl'eti, Birleşik A• 
merikanın, hakaretli bir ;fa<le ile 

k'.aleme alıımı11 olan notas;m ka
bul etmediğini Amer:1::ı Hariciye 
Nazırına bi)d!rmesi lç:n Va~:ng. • 
tonıd'llki elc;isine t:ilimat vermiştir. 

Ajans, bu vesiıruanın, ka~ıık! 

lık çıkar1ımak f'krik propaganda 
o!arsık iıazıriandıgı a_.;;:kfı..r bulun. 
dugunu ili've et:mekte ve: 

e::- Fransız ,·atan.cıa~ları ecne.. 
bilerden milliyeı.perv~ıilik ders
leri alacak değillendir .. demekıte. 
dir. 

i LAN 

Emniycl Saııd;ğı Müdilrlüğünden: 

Selim;y,, Kışla caddesi Agıôlb P
lrooağuıda Osmoo Giray 11/5/942 ta.. 
rihlnde sandığımızıa. bırai<tığı para için 
v<>rilen 57678 numaral.ı Bonoyu kll'Y· 
bettlğ'ıni söylemiştir. Yenlısi verilece-

' ğ'.nden e<klıslıni.n hükmü olmadığı iJ4o 
olunur. 

Beyo&Iu Tahsil Müdürlüğünden: 
Yergi OO!"CU!ıdan dolayı 20/2-0 santim bayund& tıaeııeıffien 30,000 adetten 

fazla cila.'ız döşeme çini müzayede suretiyle Kulekapı Şuıbe<in<:e s:ıtılae,.,ğından 

l>e~>Sİni 'blrJ.en ve yahut pa."'11 parti almJ.Ya talip obınfann 16/4/942 gününe r"->--t
lıyan Porşemiıe gikıü saat 14 ten sonra Ara;loııntii ma!ıall.es'nde Kal:ııf•t Y"{'tiud' 
6/8 numaralı mahalde lıulunacSI< olan 'sattı memurlannıa müracaatları. 

c:4.571> 

İstanbulun lıer semtinden kc~u~an 10.1100 lerce sinema 

- severleri emsalsi:z rağbet ve takdir, i~itilnıemiş ve gö- -
rülmemiş muvaffakiyet te:ıa.hüratına sahne .ılan 

İstanbulun en büyük \'e en çok fazla se,·i!en: 

ÇENBERLİTAŞ 
Sinemasında Telefıon: 22513 

BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 
Sayın hıJılum:ızdan ahnakıta olduğumuz ve sayısı iJinleri aşan 

sürekli müracaat k:ar,ıısırıdıı. 
Senenin en heyecanlı, acllklı, alı!W, içtimai 

ZEHiRLi ÇiÇEK 
TÜRKÇE SÖZLÜ - TÜRKÇE ARAPÇA ŞAıRKll.I 

HARİKALAR HARİKASI 
BİR HAFTA DAHA GÖSTERİLECEK.TİR. 

:tı.A VETEN: Hıçkırıklar, göz yaşlardan sonra baştanbaşa kah-
kaha ve neş'eler dolu senenin en giiızel filini 

7 SENE BEDBAHT 
(THEO LİNGEN) 

Bu sene Şark sinemasında 2 hafta üstü:ste ma2h.an t2kdir olan 
şenı ve lknmedi filmlerin.in en mükemmeli 

YER BULMAK İ Ç İ N 
- Lfrtfeu tam seans saatlerinde teşrif ediniz. -

1 

Yazılarile ·büitün ızta-apları dile getiren ... En büyUk aŞklara ha
yat veren ... Türkçesi !binlerce kişi tarafından okunan 

RUDY ARD KİPLİNG'in 
ölmiyen eserinden filme alınan 

SÖNEN IŞIK .... 
Yarın akş:ım L A L E Sinemasında 

RONALD OOLl\IAN - İDA LUPİNO' nun . 
kudretile sinema dünyasının sönmiyen lıiT san'at ıueş'alesi. 

Her kaMli titre\€n lbir kahramanlık de<rtanı olmuştur. 
Bu müstesha filnı için . 

ŞİMDiDEN Kapatınız. Tel: 43595 
numaralı yerlerini2;i 



..f. - SON TELGRAF- 15 KiSA:ıt ıtu 

FİLiPIN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
'·-------------------------------~o.43 

T'.ırkçeye ç~v>ıen : lSKE!\DER F. SERrı::ı.ı.J 

Müiazım Bek ve n:aiyeti esrarengiz orman
da bir netice alamadan Manillaya döndüler 

KAMIŞ TiUlLA"U.DA BiR 
:.:ü&li:k üş 

~ lat>~\..ı eıld:.ı•~ yc.r<!E- -Lıra.a.. • .Wrr. 
Y'tni Ç.iğneır~ k..ı.u~1şl .. m t.ı.:'CrL"t

den ) Ur(in)'fs,c bo.~JatdJ..!;ir, 

'ful': 
- Ben su.e un ıımon, on.ar d:. 

buıeya ı:elJrullcr... .B<n<:ll l<ıı<;uuı.ıı;
. , F<ııllİ:l.at, onu bu o~n C'troıf:.ndz:n 

ba..}Ur bir ':fere götü:ml&lcr. O:ır.l!
nm ~lnde vtııb§i hayva:n~r -varılır. 

D!)e acylcniy<>rdu. D:..;'<r yoldan ı:-
dcn ylr!Jıj,doo 1""1a a.ıl<eri pol~!noen 
de beııllı. b!r Jıa.ber yo~-tu. 
Mılıkim ~k oiollıhını clrl : 
- ll.-ydl, ]UfJ,.C!ı" b&k:ı.llfll §U 

;y<>Wlan •• 
Tom ~ ke-Ge1l~. j"C[.lııc .a.a~ı 

m--.Jı> o!ırı.ufta. 
- AA:;ba Miıs1rr Benr. ~endı A..c.n~ 

ne , oyıldı da, kaJ.111 gitıtl?! 

D..,., dü@lWu;1'<>rdU. B-ı <la z&yı! lll~ 
.iı ......... ı olmakla beraber~ t.i.Ia seJ.yor .. 
du. 

I~aı.xı ~.rı~ı epeyı;c "..'.ı.rn ve ac
nı.u. 

Uı.aii.1ıMı croruncn s.r<.J""r~ı k.;.dcır r 
t<ir .. fı dÖDl.?i.ı.ler. dolaşt.:ar • Ar....,..tırW
lıı.r. Bir f':Y ıb~aru&dıl&ı.r. 

iki bUt;uk .wıat c.onr.o. gerJ. dünd~er. 
. MiJJUiını Btk: 
- Taiıuiu bıralı.t.gun:ı: ;f('re ı;ide

linı, dedi. 
Tonı i>ııc!deti<ıden çatlıya~ldı. 

~ uldti kado,,ları mü3bet blr >'-Y 
elde ~lerd!, ,,., do keıdılcr .. 

GO"lzleriyle bö.rdUkleri b.r çok tı ... k;.
k..ı\le~· vaT.dı: D.inAmit:.-Cr patiw. ,. ı.. 

G'.rll yollar hiç ıJPıe Y\ilı: ki, ıaµor.. 
laır t:.raırınıdan lınzı.r~ann · /ı. .. Çarp'.,;;.
:ır.11<"•" i~r blr :aııdı!tta.n !.ı.14 k r. 
~ .. n llo.n."dl'l~!.a!"dı. 

l.J:: 13 ne!er ~ nelet .• B;.l1un b-Jn!ar 
<> &Un o!uıp bi~ti. Yirnn Leş rr«:re ur 
ı;rır.n e!raı!ı:na coğ?ldı.ğı iıalcfo ııı-. b.r 
e<>remcmişti. 

Kall\16 1.arla.sındJı yoın!an yürüyuş

lc'ıı ele bir nei..lce çıkır.~~1.r. 
Mwıziın&ltı 

- l'llıbutu ·O'.lOtıöre cot~reliın • }:o:o-

Yine Hindistan 
MESELESİ 

BÜRHAN BELGE 

(1 .ncı Sahıf<...U .1 De\:.~) 

ekalliyet meselelerim ileri <'1-
rtrck, clı.alliyetlerl e'.!ffierij ı:!e 
eıxHrım>:,ccek bir fomı'lile taraf
tar olduklarını bild'iı:irlcr. Ve 
ıla\·e ederler ki, milha·acelcrle 
=aiadı.Jdarı ~velenamc
lcrm Hind mikliıl y a.;aı;ı ile, 
Jıeı~ıaııgi biı· şelcil<le _iboeuln:a
ıııa~-ı yalı cıt talı;\ id OOl.lane:ııc:;i 

!X<!!Mır. 

3 - Hirntllier, kendi aralw
ı md3, bir kl"re cyalı:tlere 'e 
ru:;,ltk.lara eyrılm!:j bultı1ıduk
ta n J>a;ık:ı, ayr:ı::a, mcıı.'ıc,plere 

•te a\fn.lnı~ buluıınıaktadır. Kr 
btı.~lıcaları, Bud!ıistlcr \'e Müs
lt:manlardır. BiJtün bunlar ara
sında itılili\f \'ardır. 

4 - İngilizlerin kend'hleri dl', 
l:!looistan haJGkınıda, tıpkı A
um Kamarası.nın ımıJıt,,lıf 

partileri gi..bi düşiinuTler. 
Tuk.iden, muhafazakiirlar Ra

caları, !'ıberrJler de Boınbay \'C 

Kalik.ıiıta lüccarlarını tutardı. 
ş· ndi i.se, muhafazakıir!nr, 

Racalarla tü.ccarlaı ı, amele 
partisi de kon:,~-rccileri tutırak
ta.cLr. 

Bal<lwi.ı - Chamberl.'"11 k ı
neleri tktid(.r mevkJ1nde n.en, 
Hi.ıı.distan nıescles. )ıne :n~na

ka~ cdi1m\~i. Ncli.cede, İıı:ci:.ı 
Bili adı alLr.ıda Hındı:lt.aıı<'.\ b:r 
yasa verildi. Bltl'lu ne h,gil'2> 
aır.ele partisi, ne de Hı tan 
kongresi .kabul etti. Bu sC'bt·p

lcdir k.i, ~iındiJti rnWt.akerd"rinı 
idnrl'si a.ınele liderlerinden Sır 
.S• al!ford Cripps'e havale edikli 
ve hu da, mUzakcreleri iki en 
:ı,,.yU!:< ı;iyasi gruıplaşıııa yani 
MJıshirnan!ar \'e Kongre<:iler 
ile ) .ptı. 

Jo'a'kat Londranıu teıldifkri, o 
ı;e!Wıde kaleme alınmıştı ki, ii.
deta, herkesin mcnınu:n ed\l
mesi d',işünühı:ıü~tii. Bu ~~bi, 
~.er tarafı memnun edier tolclif- ' 
Jer, her.'kes de<liğlarm mulıu
laplar, b:rbirinden dcr.n ı!lıtil.ıf 
ve kin u.çur-.. \mLarı ·Je ayrıh111ş 
bul;.ırımazlarsa, ınüfbet netice 
verir; ak~ t~kdirdc, teklıf1er 
rroat'dilir. 

Cr:ppt;'ın rrahallindc yapt.ğı 
müuııl<ereler ha~n<la pok ~.,,;~ 

n.alıimat sızmam.j olmasına 
· rağmen, öyle anloı;ıl.yor ki, 

K•:nfrecikr, Hind biT li,i:i fiikxi 1. 

neı \Fed goı""' ·.b..l~rı.ın~ -.a t ...... ım. ci
yol'du. 

E.de ta.b\l'!.:ar~ bı:ı'°ha l.>.r \.-eti.Jıa ık.a.1-
.m.amı(.:. 

T<n:,.: 
- jJpOitim sıalk.ı k~ o!du!ar diıl u

çup gitt:ı.,r. 
Dlye si>ylcni)ord"J. 
·ronı da tabutu 1't•n 11 !.r.yıli birlli\.te 

gOttımclı. f.1...1 ... "Xle idi. 
- Bu twı.:u yapan marangıoıu ba

luruı. Ve bu vt;,lf.a ;ıc t.balu .ımn'1l'lı-
7"11ları da. be' - ~ide edcbilirlı, di.
yo. u. 

'-lü!ci"ll Be~ te z.a~n ayni n1ak.WU:ı 
tJ:b~ıtu g\itUrrr .. ek .f::)U!m)sti. Fo.k3ı.1, t~ 

butu b1r2kt1k.<:ı.rı yec geki;.k.ler .. ı.aıın:ın, 

bo~ taoutıın <l3 yc:u e ~Der eetıgirü 
bay. 'nl.e .:ü=dü:~r, 

'"'on1: • 
- Al.--aba. tcl>utü. b~ m a~-.;..d ;._,.r 

nu alıp go:.ü;dU:cr·!~ 
Dc)-ere!<, uzalı.tan sohile ıi<i:rn lıııı,;

ye .ba§lıy.;.n t>o!is.lere 6elrndi: 
- &z k..ın.<lj ıar:=u<lllk.i t;bulu 

fördünüz mu? 
li<'Po'i birden h.yrcuc bagırdılar: 
- l!angi tab~ıti.an ba?~<Lyon:;ı.ın? 

Biı. 1böyle bir ~ göın .... ed:!t. •• 
?\.lül~iın Bek şlındi b[j bütün ~aşı.r

~lı?, 3<let.a k:orn.n.:ya başla:~tı • 
- Kiı.m~ ıa:!a.sı:ıı ~e,.ta.n1ar ar

m .. ! 
n·yc mırı:d....,ar"" , b;r ~yJi ar.u,tır .. 

ma1ard3n sonra, sah!l~ inen a:-k&J::ı~

laiır..a kat.ılm;;.ktan ba~ka bir çare gü
rc.ı:ıetl~ ... 

- liaydi 'xt .. :&?, To.ıo! 
Sonra birden başını ı;an~y;ı.rak, ü

nı.ta.z bir ta\-.r!a honı..ırclan<lı: 
- Ne )~\. kJ> h." b.r i~ goı'Dıc~en 

dör.l;yoruz. 

"1o .u e at.-d.ı.Jr. 

Saru:den ••yrud:lar. 
~lu!az:.ım li k, vı.· .:ı.na g .. den polb

ltM'c ao~u: 
- Gitt..ı;.r ....... ye ... üc b r .z bu~nıaı.lı-

ruz rr.ı? . 

(Devamı Va.t-~ • 

ile tam ıstı:<1aı şart.nı birhiri..'1-
<len ayırn:ak is'..emem · )erdir. 
Müslüır.aıı!ar ise, lam ist.iı.'<liıli 
)ki ayn Hindistan için istem<.;
Jcr ve bu s;ırctlc, İngiltcrcdeıı, 
t~m §U s.ralarda ikı Hınrli>t ru 
:yaratmnsır tall·p etrr.~Jeıx!jr. 

GürUlü~ ! k.ı İng;iteıe, b · ta
leplenkn ancak bırini yerine 

get.rebllirdı. Çiinku bırınin ka
bulü, 2ımııen, di~cl'inin ı·c<lidb 
demekti. Fak:ıt, bunlardan 'bt
rın1 ter\'ı~ etmek, derhal dii;cri 
ale:,hine CC'ı>he aL'l!ak demek: 
olduğundan \ e lf'n<liı.-tanın b.ı· 
turlü biı le.,cn1ecl'~gi bir kere d~
ha anlaşılnıL1 buluı;du,ğun<laıı, 

müzııkcrelc~. vyle ;:.nl~ılıyor 

ki, müddcı..-..uc ;a!~~ cdiln1i':.. 
tir. 

O halde, müzakerelere, nedeıı 
başlanm"ıtır? 

Hazır Japon tehlikesi en y;ı
kın Hind ufuklarında 'belirmiş 
iken, Hind birli.gıni \'e istikUıli
ni emniyet altına almak için 
mi? 

Belki. Fakat, bu, ncticcs;z 
kalmı;:Lr. 

Y°'· a, ffn<l:.stanın · tt.a ooy
le bir lc:hlı\e karş oında bile 
birligini; apamıyacak bir mem
leket vldugunu biızat Hindlilc
rc bbat etmek için m.? 

Y .ne, belkı. Fakat, bu, netl
ccsıni vernıişt!r. 

Bu suıre\lc>, Hmd b.rliği ve 
l!in.U 'st.'.<lalı meseleleri, gfüi.ı

§Ülme<le:ı reddedilır.iş degil, gö
rü~ülerck talik c-iilmiş oluıyo·. 
Ve, bu meyanda, asıl mesele, 
)ani Japon tciıhkesi üzerinde 
duruluyor. 

Müa.t:?k(:relerı 41';,::nc;u ta~i 1nuk
sat, uylc sa.1-;.ıyo.~un1 ki, ·bu idi. 
Yiu~i Hin<ll!lere, önce varlıı'.ila
rını ~rumak \'C .c· k bını&ı,;" 
sonra Hirnl blrli!ıi ve hind ıs

tiklili mesclelenni raha-tça mü
zakere etmek lazıT. geldiği an
ladmak istendl. 

Görün(irde. bu, dogru bir fıa
rek<>ttir Hindliler, l\IiW<in1aı:

lığı yah•.:t ~e<:usiLlgi, Raca!><: 
yahu\ Cmn.'ı•.ll'iyeı laraftarlığ:
nı ~imdili,;. bil·) ana ata.-ak, her 
şeyden öt1cc rnemll'.!ı;etlerini, 

yfuıi Yarlrk13r1111 n:ıilda!a; et
meli<l•r. Ki, bu huslliila, İngil
tere, ken-ıfn' du:en vazifeyi 
yapın.ya da a:nadc.Jir. Elverir 
k~ biiliin Jlinrllilt·rden, h>ç din 
ye siyaset farl-:ı aOCetmcksizin, 
tdn1 bi.1· yardım ,görsün .. 

İyi aın.'loa, bizzat memleket 
Ye vatan mcfiıun11arı, b!rt:k. ve 
;,,ti.kJ<i! fikrine dayanır. Ve el
bette ki, b.ı Jı'i yaptırt p istik-

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

İCALlN DA GÖNDE 3 KAŞ!-; ALt:-.A BiLİR. 
. - . . . . . . . - ";.' 

16.0I) Procram \O ıt.i<ıül•k<t Saat A-
yarı. 

18.03 M'Ü.c,;,,; Ratiyo Da:., Orık.ıe""k.ı:.J. 
18.45 Z:raat l'•k.viml. 
18.55 Kmn;~.ı. (Dış Po!ltika li.'.iulbe

Jerı), 

19.10 MU..<.ı<: Saz :&.<r:~r;.. 
19.30 Meml~l Suat AJıarı ve Ajs.os 

llaberJeri. 
19.iS Se:'lı<sı S Da.'Uka. 
19.:;Q M~; F•>ıl Program!. 
20.15 Radyo Gazel.esi. 
20.45 lllüzik: lfr Halk Ttirkü.sü Öi;-

ttIDyoruz-..IIatianın Tür.k.ıtiıi. 

21.0Q Konuşma (Sa-ğbk Sa•il). 
21.15 Müz.!k: Ş;ub \e TU.ricüler. 
21.U Mttik: Riyaoeticum.'hur Baııda-

su. (Şel; İ!-.sa'• Künı;er). !. İE
mıU! Z!ıhiıl; İhtııaı Ma.rşı; 2. j. 
Straw.. İllı.~r N<ı;'~ (Val6); 
3. Mendel.irohn: SeoıfJoni. K;.n
ı.tın Allergo'nı; 4. E. Reycr: 
So.lan1bo Operasından F~ı.ez~ 
5. jQSe Frlnro Aı;Uero (l'll60 -
noo:e). 

22.3() Memlc~;ct Sa~t Ayarı, Ajans 
H ... lıcr!eri \·e Bursa.ar. 

=2.-45/2.2.:ıo Yarınk: 1-'rogf<Hll \'e Ko
pan:JJ. 

T. C:. Eyup Ka:r.a ı Tolıru:at K.le
nı.ndı:n: 

1\ma\ tkt.;,,.- l<leki K. t> ır.C\.ıkı.;.n.de

ki AmLnutki>yU ş:;...t!s.iyct! nı:ı.ncı.-y\.'s!ı
ne a t \ c tl'ı;;a \ c k rem it yı:ı.ınna~a t:!-' 
\'CI :-ş.i bey<1ı. Vıpr..?{. lCutfJl;ıl üç S("ll<" 

ınüJılc;tlc işl<:t.n-ııe ru !:::l .. n~ n.ı.;:_ 

itt e ait oln·ıak uz re •c;n·a ".Cr-tX"C
J{'ndc..'l ta[ıp o:.anl.'.lr·ı:ı nülı;S cüzdaııl -
r.:Y•• birlikte 2~-9'42 Çarı::ınılı;:, 
gu:ıu &u<-: 14 te Eyu., K • .)"mak2'.ınLf:ı 
b.n~ ında ıha ... r bı>.ı.ıua:ı ko!l yor:a. 
n1 aC •. t ı,.·+.ı~!erı W1 o1'1llw·. 

Dr. İbrahim Denkc:' 
l';ıh;t~l H9..':itaneı-·ı DahiLyc :&.:ILOt -

.ı~,,,~ ı. Her gün JW.at 15 den SOlua 

B':'y11gl.l - Ağa('oınu.i, SakızabuCl 
cıuddı::~·ı Çüplu.k.çelflnie sok.ak No. 13 
·re:croıı: tı?4ti8. 

BAYA 'LARIN NAZARI 
DiKKATİNE 

Bey g:unda. ırJ.r•.r '· ·ıJuı berbt:r:c
r·n.dl"ll ... e saç boya nıi.ı:.clı::ı.:tısı Ali ... 
. 11:.'T KOB.'\K KoJıMy Poz;.ryo;~ 

D ·re~ı .. iıpar uıı...n a!h!lda \"cıti Mar_ 
&e!ded: 

S&t;!a ıu.: n :tr~pe o!man1::ısı "e n:
tur<:l ,~:n ı içi..'1. YAGU PJ~lllI.-\SA
tpUZI &.yin bt..>an 1ara ta't:>~yc c~c
r.J;. r\, 77 

• TAKVI M • 
!~:ın i 1258 Kasını ıt:c.-ı loBl 
~İSA!ll 

159 
H. ı:vv~L 

2 28 
Y: 942 Ay 4 \a. 

Vakit 
Ez~ 

NİSAN 
s D s D ------
6 21 Güne~ 10 33 

15 
314 Öl'• 5 27 
ı6 58 İk~na \ 11 
• 9 48 Aksaa. 12 Ov 

~arş~rnna 21 25 Ltı.. 1 37 
4 3i İın~ak 8 ~6 

TASHİH İLA.'\I 

Ü udz lcr.:ı !\1f.'ıı. rluı;u.ndeın: 
l'laı-~ya çe"\·rilırtt~•.10 k:ı~r ,er·l<lh.~i 

. ı Telgr .. r gazel-as~ .2G .Ma t 94;: 
Ta. ıh te 1804 l\o. l'".J nu3ll<tGlnın 3 u~ 
tu &ı.tı f.&f-"lln J J \ c :.! .... lC su tunun J; 

iLiın e..ıiJm.i6 o~n gayri rr.enku.llerin 2 
in<;i arttır.na.;ın~:. 17 "i.c>:Jn 942 ı.. r _ 
hı:ıde cJn1 zy:p 27 N!_;~n 942 t:ırJli.;_ 

ne n~::.c'f 1' ... ~ıc ·I gun ~cra c i -~-
«:;: t.a.:tlibcn ;..ın • lıırı 910/13 

liıl şırurur.u aya)r. kal.dı.ran bir 
tehlike dooa Y.olay :nağllıp e<l!
lir. 

Biı.im görJ;i,gün :.z, bu :10!
dan giili.J1n0dıgidir. Ne İngi1tc
re, ııc de bizzat Hinrllılcr, l:ın 
biiyuk tehlike anm<la, bÜ·, ;ık 
kaı Jı a g;dei:ıilmi.~tir. 

ş;'mdi, Hindistan. mürlafaa.;ır 
nı yap.;.cn';;.tır ki, :, arımGd iGt~ 
ı.;ıc yu.hut istı:klallcrc kavur,>
swı. Ve İngilte:e, bü·tluı Hindli
ler~n rr ,. z;ı,1uetini g\irecek lir 
ki, Hir..ıist~n ve Hind denizini 
mfüwfaa edl'blisin .. 

V c GJndi, yine susmuştur. 

• •' ._ ...... # - :;_ 
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Maliye Vekaletinden 

Eski nikel 5,10 ve 20 paralıkların tedavülden 
ka dırılması hakkında ilan 

Ecki nikel 5, 10 ve 20 paralıldarın yedne danteıı. bır kuru~h.ıkl3rla bronz 
on ı>arOj!ıklar d<ırp ve piyas•ya kili mik~ard'a cıkanlmı, olduğurıd.ıu c!ltl nıkel 
5

1 
10 ve 2-0 ııaralıkların 30.6.942 tarUlıinden sonPO. tedavülden kaldırılına~-ı k.a

rarlaştırJJnıı;tır. Mcı.kür ufak paralar 1 Temmuz. 042 tarih.inden itibaren artık 

tcdavUl etmiytcek .... e bu tarihten itibaren .uıcwk bir ~C'Jlc ınüddctle yn.Jnız mal 
:ı.o:mdıidariyle C. Merkez Bankası şubelerine ,_,e C. Merkez Bankası Şubesi ol
n;ıyou yerlerde Ziraat Bar.kası Şubelcrj tarafından kabul edilebilecektir. 

Ellerinde bu ulo.ı.k p.<ıra1ardau bulunanların bunları mal sandlklariylc C. 
Merkez ,B.J\ka!ı ve Ziro.at Banka.::-ı ~ube1crinc tebdil cttirnıelerı ilfın olWlur. 

<U29 - 5605> 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İ~aresi İlanları 
1'-'1ı.:han1n1en bedeli C 10216) llra (75) ku~ L.I> o~.:.n mutıl<~1ıt c:.ns \:e eb'<Atta 

:wlJ kılo ce• k .Elrklı"Vll (28.4.1942) $dit &ünü ı;;ıat (11) on bı"de lfoydarpa., .. da 
G r u.i.ı<ıl:l dahiljnde-~t k.tı:n~yoıı tarafından paı.;..rli.k'a i:.atın ala1acJktır . 

B-.ı ıŞc &lrrıı~k. 1.s!i:ren'Cr n (15'32) lira (52) kuru~luk. k~t'.i teminat ve kanu-
1~un tc.y.ın ett.:,,i \e:~ . ..:·!c b:ıl:.k<.c ı>az .. rlık günu. aaünc l' ... d;ır komib"}ona n1ür-~ 
c<latl... kız.nıdır. 

Bu ışe o.t artö<.ırı1<: c·r koınh.yondô.n .... ~ız (l•Jro:k da,ıtıln.aktadır. •4.45-0> 

Fakir Mektep Çocuklarına 
Yardım Cemigetinden: 

Nit.-...m.::.ı..1.en'n 18, 4 ·c 27 ıı-ı l.[id de!e i ı1Jc:ro...ıl"t.~, <1)<.'l.i;ıda yaı.ı!ı htı&.ıs

l.;..ı!n :lıJı:.k~res. ic.;in 5/·lılfl-12 tarihinde uktrdilC"" ir,tDna.<la n1atlüp ek::::et.)·ctn 
te: ıın eOkın1e:n~ st-bt~yie ı-.;Cır.;:;.ın 19/-1/1942 kı..h. ,c t.&'1duC eden Paıar gU_ 
ni.J ~rıt ıı e t..o.:.!\. ccil.<lı&inden ıı.uhteren1 ôz~n:n n:c.ı.r:U gJn ve sa<.ıtte Cen-..yet 
n1l'ı:..f:t.İnde }('r!-.1de Uu~u:ı ı.a.~~rl r.ca oLını.!r. 

:IH'ZAKERE Eniı.l:.<.EK llADD1':LEll: 

E\k ı.aplın ~ kunn1a 
2 - Cem'YC 1 fac.o .• )>eli h~ ndaY.i t'aporun okunniaiı ve tab.vibi, 
3 - c~~ın H.ı..')"' . 'n ».> • .:..sı ·e y ni İda:re _l;!,ly'otini.Jı n IAIAına.mc .İJ:Lt.ihabıJ 

4 - }f.oı vcu:iyet :--kıkı dak.J. rupoıun w.u1.a.::ı..ı. \ie t.aaviıb! 
5 - Jla.:ı.r.:.ruı:ı.n Loı.J~tı.ın l'nüzuh.<ıre ve kabı;!J. 

İDARE IU."Yırrİ 

rz:g+• •Fi: VKALADE FIRSAT~=,_, 
~~ CİD~'lGiU CAMİ straı..ınd3, Ö.rogin hl..\J\;.;ğı:ıdo. )ta, J 1 içl \e dışı ~~ 
~~ yan'ı U-;:y.a~ı dokuz od.o.ılı ?.i::ı.rn1ara..1a ve Boı."Dı..1 n.lı.ır fevka.liıde 11l9.nza1C1- .,.~ 
~ l!, Oı..ı ve yanlart t.an1ön1en açık \e kapan•na." tht.:Jll3.ii olmryo:ın bix ev ~ 

L,;ll..t·r. Satıtıı 30/4/!1'42 Pc:~ınbe günü 5~Qıt. 14 dUr. 'fal..p!erin ev hak- ~ 
kl.rtri;ı ıı.u( ·al u a:ün1 .. t 4!.."lı;\k ~tıYlnh:rin guatıem:.ı.ı1 !l/4:/942 nı.iBh<?sın- ~'j 
da 942/10 Nu. 11, Bey<;ğ~tl Suih Ma.hkcın~ı ıl!..nnuı. b.:;.ık.Jnaları r-<.-fl. ~ 

' ol...ı:.ur. 

"1ır,aj~~!IRl~~r;a;!ı!:l111:1'1Z:~~~~~~~ı:ıelllll:~~~~~~~-~~~-s~~IQ~~~~IQ\l~~~·~ 

----- -

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 

UllİP VE BAŞMUlIAllRIRl ETE:\1 İZZET BENİCE 
l\EŞlUYAT DİREKTÖRÜ: CEVDET l(ı\.RABİLGİ.'i 

SON TELGRAF MATBAASI 

ı r·---- Tarihi Tefrika: 71 

l Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan 
Yazan: M. Sami Karayel _..J 

Bütün dünya şunu bilmelidir ki: A~1a
doluda Türklerden başka hiçbir mEllel 
yaşamak hakkını haiz değildir ve bü
tün tarih boyunca da yaşıyamamıştlr 

:Papazların mut.aass.p. ıa:a!lar;n ı ~?.nya Sclçtı:'- İmparator1ıı:!,!ı, Bcı· 
w kuınanda:ıla:rm tahrikatı tos- ywc Asya Turklerınııı p~ta< hu ı, 
mil Avrupayı yerinden o,)'natrnı~- unçl<ın mesabesinde idiler. 
tı. Frnrısızlar, Alrnar.lar, lngiliz- Bütün dünya ve, bütün Türk ,;_ 
ler, J.spanıyıall~r. İtalyanlar hulasa, lemi §UilU bilmelidir ki; Anad'C'l~-
büLü:n Avrapolı!ar ve cengdı>.·erlc- da TiiTklerden ·ba.~ka hiçbir mi!-
ri yiiıL ibinlerce kişilik :tıi.rer kafile let :yaşamak ha.kık:nı haiz değil-
halinde ve su·asma gire yüz bin, <lir. Ve, bütün tar!h boyunca da 
ild yü'Z bin kişillk sü\·an ordula- yaşıyamamıştı.r. Roma is\ilıilar· , 
rile fuıtüste durmadan Anaddlu:ya Arap istilaları, Bizans istilafon 
geçiym·lardı. ilılı ... Anaıdıoluda tulu:ııamamıı;tır 

:. Ve, tuı!oumnalar;ııa da iml<fuı ~'.o;,_ 
Alp Arsla!))!n oğlu, Melek Şahın ttır. 

karde~i olan Süleyıman Şah, !ü Sobepleri şunlardır ki, A~d :ı-
Anadolu SelıçlJk 1maıara-1ııxutlur. lu, Büyük Asyaya dıJ.ğru birbir;-
Bu zat BizansWarı en lJ>n hatla- ne iOOğlı bliyük Tü1•k .kıüıtlelerinin 
rından da ç.ıkararnk ta, Marmara ileri U'la~m~ bir u,:udur. Bu, p: •• 
sahilledne kadar inrni.şti. Süley- t:ır \e münevver kiitle hem pk;lür 
man Şahın Bizanslılarla mıüı:ade- <bir kU1VVettir ve hem de piı;ha 
lesi müthişti. 'füıikler, heım· Arap.- bir ~luluktuır. 

!arla ve hem de kefereler!e bo- Binaenaleyh, Anacloluya lıt:-
ğıışmrya mecbur ohnuşlardı. hangi bir yabancı kuvvet h5..Lm 

Bizans hfilciıniyetinde buılunan (De\•amı var} 
Anamluya giren Tüınkler Konya 
meı!kcz olmak üzere Kaı>ya Sel
çuk tmparatıorluğunu kw"duttları 
zaman Bizanslılar ve Araplar 
'.I'üı klcr üzerine sahlınm.~rdı. 
Fakat Süleyman Şah, her iki kuv
veti de 1epelcmiye mu.'-tedir ol
mu~t1.1. 

Ntlıayct Antal)a hnalisi.nde 
harp meytlanlarında şeolıit olan 
Süleyman Şahtan soma kefereler 
kc·zu kazanmıştı. Aııadolu Sel~u
ki İnoparatroh:ğu tt>hlikeye dü§
mü;tü. Selçu·k kumandanları, va
lileri ol.dll'k!arı yerlerde iı;t&:lfıl
lerini i!;ill ctlcrck parça haline 
g~lm4'erdi. Bu meyaııda, İznik 
.hakimi Ebiilka.sım da islıklilini 
ilan etmişti. Bunu r<l'!Ilan,mızın 

baş.nda tobarüz ettirmi~iik .. 
Sülcyman Şahın oglu Kılıç Ars

lan büyilk İran Sel\·ı.t.'d İm;par~
t .. rh.:.ğunu ynnına. katarak ibilii
hare Anadoluya girip İzniği işgal 
ederek iheı:şcyc sahip olmWf.u. 

İznik, hıristiy~nlığ:n en mühim 
n.cr'kezlcrintlcn biri idi. Ebülka
•smı, Selçuk Anadıol:ı İmparatorlu,. 
j;.1U111;ı bahi.p ı0ln1dk l:Dtıyor:du. Ayni 
zamantla da Bi.:anslılar]a daimi 
mücadele i:ıalinde idi. 

İran Tül'k Selçuki İmparatorlu
ğu Anadolu Tiiıııkfüğünün başl.llr 
da bulumıyoıxLı. Ve, Anadolu Scl
çuık İmparatorluğu Iran SelçuMı 
İmparatorluj;'tlnun himayesinde 
gibi idi. Binaenale)lh, kefcrelerin 
hücumlarına karşı icap ettiği za
man lran Selçu'k İmparatorluğu 
yardınııda kuı;ur etmemi. Yini, 

Hediye kazanalar 
M üıJWof'.a tlı b::lır .cc e miz i doğm 

haık<lcnler ar.ısrnda çekilen kura 
netice.siııl<Je namlarına hedi~e ·
sabet eden Okuyucularımızın b:
rin::i listesini dün ncşretmi.şt;k. 
mütc baki kl3mını da bugün il:n 
ediyoruz, • 
Kızılboprak.ta Zühtüpaşa m.aha!.. 
lesinde 18 num::ralı mutasarr.f 
Raslh kÖ\"kür.de Amerikan k . .: 
lisesi talebelerinden Bayan R• -
dile L;ılay, Sultanhamamın:ia 

Ziı'ıı~ u biraderle·· tril<Dtaj f 
kasında ustabaşı Nadir Can, A _ 
kara kız lisesi edebiyat ~ub, • 
talcibelerinden 144 numaralı B •• 
yan Nefise San. Beyoğlunda ı\_ 
ğacamii ari<asında Aralık soka:~ 

2 numarada Bayan Öjeni. 
Bırcr 70 kııru!luk fındıklı 

çikolata ka:uııcmlar: 
Kasımpa~ada Kaptan mahalic

sindc Subaşı sokağıııda 1 nurr,1 
rah han.etle mü.lclrnit defterdar! ': 
muhasebe mcmı!.'!ar:ndan Sup' 
Boııdag kızı Sabı ij c BO'Zdail. B< 
,...k:ıı~ta Kılıç ali pa, a mahııllcs ~ 
de D1:.ryadil oo.ıağınd:ı 22 nun.a 
ralı hantdc Sati Çufüa, lstaı b:..1 
26 >ner il!k mektep 1 inci sınıf t~. 
!ebelerinden 611 numaralı Baya·ı 
Nemıl<a Barı~, S:unatyada Ker,ı 
Hatun mahaDesin<lt." Yazımaeı s -
kafıııul.a 2 numaralı hanede dv 
la.tırlkası işçilerin.den Hayri Aı- :-.
zı M üşfi:ka .Ne, 

(DcvMmı Yar 

Üsküdar icra memurluğundan 
Gayri menkul satış ilanı 

Yardan oglu Yu.vana 000 lira bo.rçlu Vasil kızı E:eı1:n}n ipo!.c'k.li bulunon l.~ .. 
irjdar Se);lmi Ali m:ıhal.le<).11in Parınaklı 00.şınd.ı sokağınd:ı er;<l 7 ınükerreı.· L
pı 68yılı (Sultan) M~hmut Hanı Sa.nlııin Tophane camii er.,li~ \e hayratı so. sı 
ı;..;lc!ına it:areJi taraiları Bülbül Deresi caddC'Si ve Saıntudıi (lft.nım ) arsası I.!' 

D.i.nrhi (Bey) 3..TS&)J ve meık.ür so~k .J:le ma:hdut 2352 metre ınurabba.ınd:ın ilı -
Tel ve tamamına (1004) lir3ı kı;yn1et takdir edjlıniş ol::ın aroo.C:~ki nısıf h'i.s;:-::on ~ 
2280 No. lu kanuna te\'1:kan ac;ık arttn·nıa ile soı.tı%n:ısıno. k:ırar verilnı.lştir. 

VAZİYETİ HAZIRA J: 
l-Ietl.ür ar a bal.en eh. a!:ıruiaJı;i ;:;.rı:;.al::ırli.t birlikte boö!an o!arak kul1ar. .... 

n1oı.~"ta<lı:-. 

l - İşbu g:~yri me ıJ-..ui~in a•ltınna ır,.;ırtn<.inH~si 26/4/19·1'.? Wr'hindcn it ı -
ren 941/709 No. ilC: Üsk~cl:.r İcra. Da!rt$nin muayyen rn.ı~:ıra.ında he 
sjn görcbilnlôii iı,:in açıkıt.ır. İl5.nda yazılı olanl;ı:-:lan !az!a mallımnt illn.ak is. J: 
ıer, işb·r şar1J1[ımt>ye ve 941/709 dosya ·nunıar<.tE~yle n1en. yr! :..,.;"'e mü.r ....... 
et.r.ı1l.:lldır. 

3 - Artlirmay.a .:.Z,t:.ı;..k için yukarıdô yaı;:1:1 lkcyıuctıin yuz.ıc 7,5 n!...t t ı ~e 
pcoy akçesi veya ınilli bir bankanın tcntlua-t m~ktUıbu k\clı E:L.lcccktir. (\ıa •• 
de 121). 

:ı - İpotek sa.hlbi o:tlur;ık'ı!aıla diı,."01" ; J<.ık rlıaırııı ye ı ·t { ,c h ... l·~ı .. lı ~ 
lerjrı.n gayri merıJ.:.ul UL.Cl'lndrkl ha.kJ..ırın: hl! ,Ulf:,yle faı..t '\ l• il ·ara Ö"Jl c l 
iddi&!:ırını j~bu il.:n tarihinden liibnICn 15 giLrı lçi;ndc c\· kı n1ili.b!teler·y1c rıı 
lhtt.:- ır,eın'l..tıri)eÜın\i"le b'.ld1rr..1t'le1i it ...... p eder. &~~si h;llrie h;..k!arı ıapu sicıllı a 
s-l.bı~ ç;ıncd1kça J:ı.alıs bedelinin paylaşınasınd .. :1 lw.riç kalı>·lar. 

"l- - GOOLeıilen ıJınde a.rttır.ı.n.<.lya ~ş-tır~ i< elimler art.hrnı;ı ş..ırtu<.ınc..-; ·-.i 
vk•ı~"rı~ \e li.J.:u."ll~U -:ıwJürr.oıt u1roış ve b:..111;.rı tı.n::.arııen k.i.ıl.al eılrni,. ad 'e il 
b .... r vlııı1u..rlar . 

5 _ G ... yrancnk..ıl 11/5/942 tarib~ne-mll6:i.,.ılf P<.ıcz.art~l günü at 14 te 1t 
ye kad;.ır Üslcildar İcra. l\ıfemurluğ'unda 'Ü<' defa bai,'Tı!dıkt n ~1nra en çok ;;rr • 
rana ihalıe ed~lir. Ancak artt..uma bedeli n1u.h2'n~rnen Kıyn,et n yüz.de 75 ini bu~
ma?. veya satış isLycnin alacağına ri.\çharu o~a11 di:,.er ~.!ttcak'ıl.ı~ bulınıup ta Lt! .. 
deli bw11arın bu gayri menkul ile tenUı. edilıruQ alacaAlura:.ın ntecmuundan fa .. -
h::ıya ç:kına~ en çok .aTttıranın t.natıb:..ıdi.i bakı kaln~n.k üze:e ;-,rttırma ıo g~rı 

daha tRn1dit edilerek 21/5/1942 411··h·nde Perşembe günU so.ı1at 14 ten 16 ya 
kutlar Üsküdar İcra Memurlu.CU odasınJa arttırma ı'bcdel" satı;) 1&tiycrı:n al;.. -
ğına rüQhan olan aJıger alacaichların bu g~·ri nı..f'n.kul jle ıernin cdil·r!lş ül.ıcı.. -
ları met.muundan fazla;;ı çıkmak ve mubaır,men kıy:m.et1rı).ı.1 ~~ 75 hı.i t'..lln ~ k 
şarliyle en 90k arlirrana ihale edilir Böyle bir bedel elde ed~n·ıe.ı.se ihale ,yaı;.l.

\naz ve sa.il§ 2280 numarolı lcıınunll leı,fi:<a.ıı geri bı~okılır. 
O - Gaqr~ ınalkul kf'ad~:ne i:hale olt:iL~'ti ki'ınoo deı:h ... d \cy;ı V(:rikı· n .:·. 

ltt i"t.i,lde. pa.ı-r.,-ı verme-ı.;e İt.~Ir: kararı ft..'<h11hın:t.rok kencll~Jn .. ..l~'l t\\ı~et en Y..Ai"~ 
sek ttkl::fte bllhınan kimse e.rzctmiş olduğ~ı hı;.clıe11t abnıı:g:ı r&!ı olu-rs.l OM, ı·a ı 
vl·paz vey.ı buhmmal.Sa herılt'!'\ 7 glin s:1ü:dci.E"tlc a:rtıtıl"Pı .. ya çlkıarılıp en t;- JC 

r.r1.\!ro.na ihe.le e<liijır. İki ?P~le aras.-..da ki f~;:ı-k "f geçen günler için yüı:d<. 5 t'~ 
iıe.>JP ohı .. "'laıO:.:!k !alız v-c di~~cr zarnırlar ı;;yr.ra t.lılune baceı kalı11:ık :ı:!l me i. i. 
ytiin-J.zct- alıc.ı~:J.an ta.h5i1 olı...ı.,ır. (J..1adde 15~) 

7 - Alıcı -.ırt1ınnu be.lıı.:!li h~.:c.inde ot.ırak ya.hl.iZ i:ı.p fe;-n."! lıo.rcıı~ı y· J 
se!lelik \=altll taviz beJoli.ıi v~ ~le kara:- r1.~li-..ıT.ı.ru vernı.lye rr..tl'hUTdur. 

r.ıu.terak'.m vcrglJer, f.eny:r:.ıt \"e t:mı.~f:ıt \-'e dellaHyı?" res:r.lnden milt<"· e~t 
Btled;y..; rü::>umu ve mıi.tcra.klın vakıf ica resi ai.ıcrya ait olm;.ıy1p arlhı·rrc.ı. bı'ı..t-t .. 

tinden te-nzil olunur. İşbu ı::ayri IDC'nk:.ı1 :;ukarıda gö:ı:lerilcn ta ·ı • · 
Üsküdar İcro. M~murluğu odwnda .itıbu ililn \'e ec;.terilcıı ; t~ınna ~a :.... 
na mesi Qsiresinde saJ..ılacatı, illn olunur. H J/700 


