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ALMANYA 
Bukadarına 
Kanacak mı? 

Fransan ın 
Yeni Durumu -

Mareıal Peten Ahnan 
tazyikini mümkün oldu
ğu kadar hafif atlat;mıya 
çalışmı•tır. Fakat Lava· 
lin dün aktamki demeci 
manalıdır ve .. Almanya
nın daha ileri tedbirler 
isteyip istemiyeceği gü
nün merak mevzuudur. 

ETEM iZZET BENi CE 

Laval iktida.r mevldine gelişi,. 
.ııin ikinci akşamı radyoda Fnın· 
o.ız lınllmı.a ve bu münasebetle 
bütün dünyaya Fran.saya vennek 
istcdıği ı eni g>d.işin ana batlan
n.ın ne nlaeağıru anlattı. 

Bir defa daha anlaşılıyor Li, 
l\lar~al Pctco sanıldığından da· 
ha a~lrl bir Abnan tazyiki karşı
sında kalmış '"' ihtiyar devlet 
adanu bu laz}'iki mahir bir muta· 
''aatla nıiimkün olduğu kad3r ha
!ü atlatııııya çalı{ını~tır. Yapmak 
istediği hadiseuiıı ilk günli de 
süylcdiğbn;z gibi aşikardır: Al
manh\ra emniyet verici bir hiikfı
meti iktidara getirmek, fakat Al
manla"la birlilııte harbe süriik
lcnınemek, ordu ve donaımıayı el
de tırtm.ak; harbin yeni i.ııkişaf 
ıı.eticelcriııi bckli}'ebilmek. 

Sovyet - Alman taarruzu biitiin 
hızı ile ha~ladıktan oon-ra mika
dclc iki taraftan birinin ı:alcbesi 
ile nehcelcııeeeği.ue ı:örc 1\lare.:;.~l 
Peten tarafından lm neticeye gö
re Fraao;anın vaz.i;,·etiui yeniden 
a)1'rJam.ık mümkündür. Ya La
val gider, • Iare.~I elini lrohınu 
b.ağhyan miicssirlcnltıı kurtulur; 
ya Laval bii!ün biitii.D vaziyeti 
ele alır ve Pelen bütün arz.u ve 
emı:lleri ile tasfiye edilir. 

Ancak, llfareşalin bu tuttun ve 
bu diişünilijii ne dcrc«ye kadar 
mn\'affak olac:a.kbr?. 

La\'al: 
- Fransanı.n gü~ taliini ycıı

mek i~in tek ş:ırt Alnıan - Fran· 
sız ~birliğidir .. 

Diyor, siyasetinin bu olacaj;.-u11 
b ütiin açıklıi;'l ile tebarüz cttirİ'
yor. Laval'in bu süzler.i eğcı· Al· 
ma~ aya güven vermek, Fransa· 
daki durumun Alınan izine göre 
ayarlarım•~ buluııdıığu bavaoını 
yaratmak için <!eğilse Pcten dü
şünüş \"e gidişinde daba şimdi
den yarı }'arıya kozunu kaylxıt
ıniş d emektit. B u böyle olduğu 
kadar Almarıyanın Lavnl'in bu 
demeci ile •e bu ka<larla iktifa 
ed ip etmlyeuği de ayrıc.a bir te
emmül noktasıdır. Bcrlôn Peten'i11> 
koruıruya \'e Jmrtarıhıya çalı~tığı 
Viş.i taralsızlığına kancayı atnu
ya muvaffak olınu~lur. Şimdi bu 
kancayı daha derinliklerine indi
rip Petc:ı ve Laval'i daha Heri 
booeHere siirüklenH!k için tazyjk 
etnıiye başlamıyacağı .nasıl te
min edirebilir?. Bunun en ba riz 
~reti bi:ıcc giiııiin havadisleri 
arasuıda boğulan iki telgraf ha
beridir. Berlüı, hemen. h~n sö
ze değil, fiile bakılacağım teba· 
riiz etfüirkeu İtalyan matbuatı 
da Fransadaki deği~ikliğin İtal
yan taleplerine bir tesir yapımya
cağmı ileriı·e sürii}orlar. İtalya 
Aln1an:ya~1L \'C ondaıı nıiis:ı.a<lc 

aLııaksı:un hiçbir şey )'apanuya
cağına görC' bu tip nr~ri;yatın Pe
ten üz.erinde olduğu g;·hi ~iıudi de 
l.1:ı.\'al üzerinde bir taz~·iJt Uill"tıru 
olarak kıtllanıhnakta o-iması pek 
mı;ıhtcnı<'ldir. Bu bakınıtlan La
val'iıı ne yapacağı, nereJCI kadnr 
\.'Uraca,P.ı; \.'C kC.h Bc1·lini11 talep
lerini, kah İtalyan basınının ne)· 
riyatını, kd!ı de.mokr:ısyalardau 

gelecek riiı:gıirları birlbirine ka· 
tarak \'C Pclcıı'in göz.leri.nde 1>ii
)"iilterek Fransız - Alman i~bir
l4;:ni nere~ e kadar götüreceği 
günün hakiki merak mevzuları 

arosmdadır. Belki; ~iındiki lıaJ.. 
de hiçbir şc) olmıyabilir, bel!d 
de hadioe-ler siir'atle Vi~i Frnnsa
sını A n1~nyanın pC4jinden yeni 
yeni istikametlere ve yeni ye.ııi 

nıac~raiara !.Üriik.Jiycbili.r. 

Tokyoya 
yeni hava 
akınları 
Tokyo ha l k ı na 
muhtemel taarruz
lara karşı bina ta
miri mal z e me si 
sto ku yapmaları 

1 
b ildiri ld i 

---- ---.....! 
ilk hücumda 

140talebe Japonyayı oom1'ardıınan eden ta yyarelerin Amerikan filosunun uç:ı k taşıyan zırlılılanndan 1uı ... a1'ı.ııı-

[Almanlar bü
y ük taarruza 
geçiyor mu ? 

çocuk ölmüş / __ clıi;l __ ~_n_ku_vveı __ ı_c_t•_:1>m_ı_n_o_1_VJ1_ın:ı_k_tıı.ı1_ır_._ne_.,_·_mc1.e __ Am_c_rika_· _n_rao_s_wı_un __ b_i_r_c_üz_u_· _aöriilm_··_· __ e_k_te.ı_ir_._ 

Jepoa evlerinde,! 
s ı ğınakl ar da bol 
gıda maddesi bil· 

ıundurulacak 
Londra, 21 (A.A.) - B.Il.C.: 

Japonyada yeni ha~a akınları 

tchlilıcs• ne karşı ıed·birlerin art
tırıldığı bi.lt!iribniştir~ Japon ına
kanıları nc<;rct1iklcri bir emir
name ile bina tamirleri i~iu Ja
zını in~a nıalzeınesinin hazır 
buhındanılınası bildlıibniştir. 
A~·rı<a edl'rdc, Mğuıaklarda 
gıd'a ın.at!rlderi stol1.lot1J l)'apıf.. 
ması da emrolıınıııuştur. 

Berliıı, 21 (A.A.)- BerHn rad
yosunun bu sa.balı Tokyodan a
larak neşretti bir habere göre 
Amerikan tnyyıı-releri tarafın.
dan Japon hükfıınet merkezi 
Tck~oya yapılan hava alomnda 
HO mektepli ç«uk ölmü~tiir. 

Fransada 30 
rehine daha 

id am edildi/ 

Asker taşıyan tren
lerin emniyeti için 
vagonlara siviller de 

alınacak! 
Londra, 21 (A.A.) -E.&C~ İ:i· 

gal altındaki Fraı>Saıun Raan 
şehrindeki Alman nıakaınılan; 

kıtaat nakleden bir trenin OOnıb:ı· 
l.aruııasındao dolayı 30 r<iliincnin 
iodam ohınıhığun11 bildirmiştir. E- 1 
ğer 23 Nisana kadar bu suikastim 
failleri teslim olmazlarsa 80 rehi
nenin daha idam oluua~ağı il•l~c 
oluıımuşlur. 

llumlau böyle Alman ask -ri 
(D<vamı 3 üncü Sah)!'®) 

lstanbulda en çok kimler Radyo dinliyor ? 

Şehri izdeki abone-
le i n sayısı 

otuz b·n 741 i bu ldu! 
Eaaıarın S36"1 si tftccar, 2675 1 ıanaylcf, 
457 ı l!akliycct, 119 u şaks! hizmei erbabı 

Ra<\yo tdarcsi to :>nı:irn te:ı
bit olunduğuna ı;orr İ;t"nbuJ Be
lediyesi hudutlar. i.;inde 29752 
ra.d!yo cihazı o'du.:cu anlıl§Jlm~ 

Ha 
iŞ 

agazi 
iLERi 

Hen i· z p ahalılık zam
mı yapmıyan şirketin 
ücretle ri arttırmasını 

r~ca ediyorlar 
İs'.cnıbul Hava.gô-zi Şirketinde 

çalı§an i~iler; elektrik, tra.ınvay, 
tünel ,.e diğer yerlerdeki mü.s

(Devarnı 3 iincU Salıi1'cd<e) 

okumacılık 
11 E IC1'E B İ 

il.~ me tep mezunlarından 
30 genç bu mc.1<t~ be alınarak 
leyli ve meccani okutulacaklar 

Malumatlı dokıımacıfar yeti~· 
th-mek maksrndile Süm<:ı-bankm 
Ka,·seri bez ve dokuma fabrika. 
sın da bir .dokuma çırak mektebi> 

açılıno~tır. Ta1 ı>il mü(l:lcti :aıltı ay 
olan bu mektebe leyli, meccani 
otuz talebe alınacaktır. 

Girmek istiy~nlcıin ilk mektep 
m<'<mnu olmaları, 15 y.aşını 11crnal 
etm<ş bulunup bo) !arının 1,60 
s;ıntimüım ~"-~l o.!mamas; icap 
ct.mektetlir. Tali,p oLnlar h~mcn 
bir istida ile mC'zkür fabrikaya 
müracaat etmelidirler, 

l tır. Bu 'hudut içirııde en çok r<d,. 
')"OSU bulunan kaza Be)"Oğludıır. 
iBeyoğlunda tam 127-18 r2~-o ci· 
,)>azı bulunduğu teıibit edihniştir. 

Bundan sonra sırasilc BC§iktaşta 

1794, Üsl<'i1daı'<ia 1647, Kadıköy•iin 
de 3988, Fat>hte 3880, Eminönün. 
de 2674, Bakırköyde 825, Sarıyer
de 732, Adalarda 690, Beykwxla 
445 ve Eyiipte 820 radyo bulun. 
maktadıı-. 

Bu kazaların belediye hurlutları 
dışındaki köylerinde ;;9 radlyo var 
<lır. Çatalcanın ~ehrintle 52, k~Y
lerinde 182; Siliv1·inin şehrinde 

(Dovamı 3 linci! Sahi!•d<) 

Jiç E R Ç E V E 

İlkl·ab~r ... 
Ilir ı;iin görünüp on gün giz

Jcııcn esrarlı ıncvsiın ... 
Kc;:ı~:ın I\taı·t J.;edilerinı:~e 

hile mu ilkbalıarııı;ı inaıımı

yan h!ı· c•la ... 
l•'c.ka:t a~ar, bu ma ·uıa ·e 

tit:di u1ahlUk, hah.ura inaıınıı~; 
~·c ;::i!rini dln1C'tcı:1iyen bt-l~haht 
bir şair g\hi, dallarını onuhnıp 
riccklı·rll• donabııı•... -. - ' Bir sayfiye gc,.iııt:simle, Jd. 
ı·a)Lk ev 11eşh1t!c ko~aıkcn btnı
]arı dü~iiniiyorunı ... 
Burnuına ~-cş!l ot ve tnz.c 

tc,prak kokuyol' ... 
Oh, dtyoruın; harp \."e politi .. 

kayı dii~iiıı.mi~ ecek ve kendi
me, kendi keıu~imc dünc'b'le: 
cd~ bir an ya~ıyabilsr11L .• 

Ve bu anı yaşıyoruııı ..• 
llcr znınan içindc ya~adığını 

diinya, ruhunuta sc~diği.n\ bu 
istihale ihti~"cİndao sonra b'1-
na yeıı)"cni göriiniiyor ... Sanki 
uzun. hir Avrupa ~f!J;ı;hatind(!n 

Alman yanın 
Yarısı 

Yakıla cak! 
• 

Bir fngiliz gaze
t esi "Haya 1 in 
tasavvur ede -
miyeceği hava 
hücumları yapa· 
cağız,, d~yor 

rı 

" rltauya adala
n taarruzla· 

rıa sı~rama ta • 
taııuı teşkil 

e decell ! ,, 
Londra !!l (A.A.)- B.B.C. 

Bugiiııkıü Deyli Telgraf ga
zetesi ıınihvere kal'Şı yapıla. 

c;;.k hava taarruzlarımla BTi
tanya.nın oynıyacağı rolü 
.şöyle izah etıınektedir: 

•- ~foJ·1Dyyclenin hududu 

hdriciı:de, tasavvur olunamı
yan derecede şiddetli hava 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Norveç'tek i 
Manevrala r -·---
Alman Mareşali Lis-

tin idaresinde iki 
gün harekat yapıl dı 

Şimali böl gedek i 
sivil aball buradan 

tc- bilye eliUmlş ! 
Stokhobn, 21 (A.A.) - İsveç

gazotelcrini o bilılirdiğine göre 
nevaım 3 üncü Soh'!cdc) 

~I 
BAHAR 
ı<..: ayıklaması 
JltC"1nlckıJİ11e dönnıü:, ipek el· 
lıiselrrini sırtına ve minicik 
pat;kterjni aya~'ına geçirn1i~, 

c\·iniıı oyn1alı ın~rdivcnl~rin.

d~n çlkan bir Çin aqlzodcsi-
3'·f111. 

Ve har:.ı ,-c ııolitikaııın bir 
Ji'ıstLk l<tp gibi ~işrdiı;i başımı 
gü~e çc,·;riyorunı ..• 

Gökte iki kocaman bulut... 
Ay, bulutlar<lan biri tıpkı 

Ruspya benziyor; evet, dünya 
haritasındaki Sovyet Rusya 
şc~line ... 

Öbür bulut da lı!'!<ı .Alınan
yn; uın111a tıııkLSı un, tıpkısı ... 

..L\y, ay; ~ulutlaı.Jan ;kincisi, 
csntcr rcııklisi, hh·inıeiniıı iis--
tüne, ııcnıbc bulutun ii~tliııc 

,·ar kun·ctile ko~uyor ... 

---;•---
Rusların aldığı haber

i lere göre beklenen 
hücum başlamak üze

re bulunuyor! 
Londra, 21 (A.A.) - B.B.C.: 

M&<kovadan bihlirildiğine göre 
cepheden Kuibişde gelen haber
ler 1\lınJnların bclJeneo taarru
zunnı> meUıu>: olduğunu bildir
mektedir, Diğer taraftan Ilerlin 
raılyoımuda dün ak~"'" lronuşan 
Alın.~n Generali Diclınad Alman 
ordu'Sunun iiLerinc alJuakfa oldu ... 
ğu işin büyiiklüğüııden clıenmıi· 

yelle balhetmi<tir. 
c•---

Hindistanı 
MÜDAFAA 
Hazırlığı : 

Birmanyadaki asker
ler ge mil erle Hind 
limanla rına nakledi-

liyormuş ! 
BPrl'n 21 (A.A.)- Bcrlin raı.1.. 

yosunun bil.dirdiğine güre Birman 
yadaki Hind askerleri gemilere 
bi:ıdirilcrtk Hind Jimaııalrına nak 
lolunmaktad>r, ---o---

SEYLANDA 
Örfi idare ilan edildi 

Bertin 21 (A.A.)- Seylan.dan 
haber verildiğine göre idarei ör

fiye ilan olunmuştur, Kowmiı-0 

şehrinin geceleri karartılıma.;ı bil 

dirilmiştir. Saat 22 den sonra sa.. 
kağa çıkmak ya:ıakıtır. 

Necip Fa:r.J KISAKÜREK ıı 
Si)·alı hıılut, iı.ırmızı bulutu 

öyle bir ltı>luyor .ki, ikbi de 
dmuan ve buğu zorrelel'İ hali
ne çeliyor; ne ~ekil kalr~or, ne 
renk; fczayu doğru yüJ..~elen, 
d:ığılan, ~öziilc_•n iµIiklcr, o ka
dar ..• 

Dl'rkeıı :;:arp istikametinde 
J.:ii··iikli..i, bii ·UJ.:lt\ nrta1.2am b:r 
bulat kütlesi lıorekete geçi• 
}'or ... Gelrn bulutlar asli renk· 
lr.ıine ~allık.; beyaz., bembeyaz, 
6Ül bcynz ... 

Süt lıcyoz bulutlar lornı171 

ve siyulı bulutların boşal<tlığı 

sabalan kendi kcntliJ ... rine dol
duruyor; deminki bulutlardaıı 
artakalan duman iplikleri le· 
ker teker siit beyaz bulutlara 
katılıyor; ve biitiin bu yeııi 
lı~y'elın ş.:ldi, tıphsı tıpJJs.ın:ı 

, haritada A' rup:ı kıt'nsı.ıuı lıen· 
' . zı~·or ... 

Olı; bir gün olsun harp ve 
pı>litikaya uzak kalmak ne 
tath!!! 

KARNESiZ BENZiN iSTEMEK 
YÜZÜNDEN ÇIKAN CiNAYET ! 

Sirkecide bir hamal 
bir genci öldürdü! 
Yaralı ifadesinde: - "Beni 
Sami vurdu,,diyip can verdi! 
Sirkecide dün öğleden sııııra 

'bir cinayet olmuş, otuz yaııl:ı.rın. 
da Muharrem admda bir benzinci 
çırağı bir hamal tarafından ta
banca imrşunile öldürülmüştür. 

Ctna:yet, Sirkeci:de Orhaniye 
cadıdcsinde Sait ve arkadaşlarına 
ait olup Sılivri ile şohrimi:z :ıra. 
smda L<;hyen -0tobüslere acentalık 
yapan 24 numaralı yauhanede 
cereyan e1ımıştir. 

Katil, merı:kür yazılıaned<: ha
mallık yaıpan Sa.mi adırıda bi.ı
gcnçtir. Sami dün akcJam y:ız:ha. 
nede otururken yaınna nyni yer
de Rifata a;t benzinci dükkanı~ 
da çıraklık ya.p:ın Muharrem a. 
dında biri gclmiştil:. 

Hamal Sami benzinci çırağın. 

dan yarım tenl·kc kadar benzin 
istem~ fakat :\folrnrı-em karne
siz benzin verem veceğindcn bah .. 
setmiştir. 

Bu mesele b!r rr.ticklet ronra 
ha.malla beminci ç:rağı arasında 
bir münakaşa mevzuu olmuş, her 
ikisi de bi"birlerinc k~rşı küfür. 
ler savurmağa başlamışlaroır. 

Bu çekişme csnasmd:ı ustası. 
nın yazıhanesinde oturmakta o
lan Hamal Samı çekmeceyi aç. 

(Devo:rnı 3 üncü Salıifede) 

' 'p 
'' 

,....-·--- --, 
Amerika. 
nın tek 

parolası: 
"B u g ü n iler·ye 
atı!mak, yoksa 
yarın değil ... ,, 

1. mern~a Harici· 
1e Mazırırın be
yanatı. ingillz Ge
nel E: rmay Baş
kanı VaşlnQtona ( 

gltt4 1 
Va~l..>ıgton 21 (A_I\._)- H~r: ,· . 

ye Nazırı Hul dün gece verdıg, 
'lıeyanalta: 

c- Amıerikanın mihYCM doğr~ 

(De·,amı 3 ü:<ıl Sclıi!ede) 

DAVA 1 
Muhakemeye garın sabah 

da devam edilece k 
"PARA n davasının bütününü bueün 

okuyucularımıza veriycru2 
r-
1 

Bu dava fahıı haklarının üstündedir - Tan:r.imattanberi ı 
devam eden ulvi ve süfli örnekler mücadeleai - Hôdi· 
•enin hik fivesi - Eserler aranndaki ben:r.eyi§ - Hasmı-• 
na isbat hakkını veren davacı - i ntihal isnadmd'ln 
rücu - Ben:r.e.l'İf noktaları - Filin bir k ılı ve çe~irge· . 
nin bir bacağı birbirine benzer mi? - Hak iki intilıalci , 

""'""""------...._--._kim dir?..-..=--------------" 
(Para) do..:.-va~uıın ek:-:erfycl:le s.ıbalı

ley~n ecre-yan e~'"111ş ohnası .. gaz.etcnü
ziın int1.5<1.r Eaati baknnından biıe bu 
dava:11Jl J.·~ız bir kısmını gö-ıteret>H .. 
nıek lııü5nını "\:eımılş davanın ia!silô.

U da~l.ıa 2işadc bir gün oonro çıkan g:ı .. 
zetcrcr içi.o i.n'llrun arzc!ı:n'.ş"!~,r. 

Fa-kaı her dola Mlan bir t<!holüicl.e 
yU.r..!erce münevverin ve yfilm.ek taır 

an genc'.nin m!söslz bir alaka g&rter .. 
dlki bu d:ı~nın ruhunu, şifl".rl!yo k3-
dar pek az relecimizln kaydedebildiği 
bir ~ckl!<le tesb:t etırnck, b·4ndan 90n

ra~< ce1.Gclcrini de o günkü &ayımıza 

yet:~~i.ımek gayru!y!e pek yakından 

tak.ip etmek, böylece ck·;sı;culnrunı

zın üstü.<1e v[ı.kl haılalı i.stek!erJnc ~
vap vernıek.1 bugüne kai~r iı ıluo14n 2:ı:-

bıt h ılüsalarını blı- arOOa &"Ö;:ff.erı~r . ·~ 
tiytııuz: 

BiRiNCi CELSE 
Söz N.ec:p Fazıla gelincfye i ....... 

bütün taf6iU.lQle yaııdlğ11ıuz blrl:u·i 
celsed.P, Necip Rizılın M.iı;!erinıdek. <·..: 
(U>dUI: 

- •Bu dava benfm :;"a:hsi h&hlnrı-P ı 

a;ıyor, rnl\li ve kti.'"tl.Lıi b.ir mahiyt ı 
alıyor. İ91nine (B;ıbıfili) dedlğiırlz ı. 

kior piyaE>arn.;zda, 'ianzim"-ttan beri b : 
pi.ya.:::a::ıın tılvt ve süni kutupl<>.rı a .•. -
sında, bir türlü uiviJcr !"hine lıh· -
henık ve muvazeneye kav\ışRmıya.,. 

mcmevi bir za.bJta ve müeyy:de ::ı.l~Ltıl: 

alıno..::n:.y.un bir haşrüll"ŞT' göriiJ.·or t. 

(Devamı 4 ü ... 1cü. Sahi!etle1 

Bu Sabahki İhtikar Cürnıümeşhudu 
• 

Yarım ton kalayı 6040 liraya 
satan 2 tüccar yakalandı 

B<1 s;balı Galataı'a R.ara:C'>y 

eadt!e•,in;cle t! ın:ryaJ h.:.nında 17 

Londradaki 
HALKEVİMİZ 

--11---
23 Nisan Bayramı 
günü bUyük me
ras·m yapilacak 
Londra 21 (AA.)- B.B.C. Bcı. 

radaki Türkiye Halkcvmtle 23 r:i-

s;ın bayramı ınün:ıscbetilc pcr. 

{Deyamı 3 üne~ Sahifede) 

nun1awh yazıhan~c ticaret ' ~ .. 
pan Ahrlurrahn-tı"''a şer~ • 1{ ::-. 
mi adında .ki ki i kal•)· ihtikar t 

dan yal:a!&n:r.t~la7c' r. 
Za~ıta. n1i"mtorl~rırı .. ,.1an ... 

dun t.ışradan gc!nıi5 bır tıicr 
süsi.Lu v~rerck P ... rlı.ırrahm.:ın ~ 
Dcmiry t:ı.~ hanınd:kl 17 nu:ııa -
lı yaz.haneye gitıni~, yaxı.m t 'l 

ka~ay sipariş verL'Cegi.,i ~öyleı,... ~ 

tir. 
Ab<hı;rahman, ya .'!I ton k J • 

ya 604-0 lira istcrr,,>, kendi i • 
tü "'Car slhü verı.;n n1cmur da ı 

fi ala ra.zı olarsk ertesi s bah •• 
dam1::ırilc p~ra.s,nı .g.ı.. :tlcrrr.ck ~;

zere yzJıancden ayrılmıştır. 
Bu sob•h kıyafet dcf:istircn ık! 

ıoe ... amı 3 v.ru:a S.:h'!odo) 
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HA LK FİLOZOFU 

İAŞE KADROSU 

İaşe Müsteşarlığıwıı mer
kez ve İstanbul bölge teşkilatı 
tamamlawrıış, kadrolar dol
muştu ... Bu teşkilat bir ylldan 
!azla bir zaman içinde ve ha
diselerin, şartların ortaya çı
kaı:ıdığı meselelerin tecrüıbes.i 
ile hal ve hamıtr olarak vücu
de gelnı'ştir. 

Yep)·eni mevzular için der. 
lıal te.şkil:l t kurmak ve akısa

mıııdaıı iş'.etmiye başlatın.ak 
kolay deği ldir. Bu noktayı gö
zününde bulunduran devlet, 
İaşe Miistcşarlığını 1.-urarken, 
tocriobclcrdcn azami istifade et
ıni7e ;ıayret göstermİş, maksa
da eıı snğlnın yoldan vannak 
için lüzumlu biiüiıı etüdkıri 

y "''JlilTI ıştır. 

Arlık bu t(>ŞkiUn çal~ala. 
rını emniyetle takip edebiliriz. 
Müte.hassıs eleman ve teşki

l.at kurma bakmıuııdan vaziyet. 

SIRA İŞİ , 

PARA işi ; 

Kalaloalık )erlerde halk>n sıra

ya gi.rm~si meseJesi giiniin mev .. 

zuu oldu. Sırasına razı olmıyan

lardan 1 füaA.lan 50 liraya kadar 
para cezası alınacakmış. 

Artık bu İ§ sıra işi obı:ıaktan 

çtktı, para işi oldu. 

ÇAY l:r:RİNE 

o:r SATANLAR 

Bazı a<·ılQ:'ö:der çay yerine ot 

satıyor18l'lmş. Otu haşlayınca çay 
mı, dcğll mi meydana çıkar. Fa· 
kat daha evvel çay yerine ot sa
tanları haşlamalı ki, bizim etu 
çay yerine Jıaşlamamıza liizuw 

l•ahnasın.. 

ARTIK C:AZ 

ÇAL.1\'lAi\IALI İMİŞ 

Ta•wiri Efkar refüdmiz vtti2e

ler sütuuundıı. dünyanın harp 

iç inde olmasına rağmen, bala bü· 
tün radyo istasyonlarının caz çal

makta devam ettiğini hayretle 
l.ar~ılıyı>r. 

Ne yapalım yani, günde yanın 

sa:ı.t olsun kafamıu din~endirmi
ydıın, o dakikalarda da lıa.rp teb
l ig[erinin tefsi:ri ile ıni 
lım. 

YENİ BİR 

İCADA DAiR 

Bir Jap<ın aliııni 17 yıl çalıştık
tan sonra insanları yemek ye

meden yaşatmııJı: çaresini buJ... 
muş.. Alim muhtaç olduğumuz 
ıbütün ~Dda maddelerini ilıthıa e

d en bir k.ompr.i.ıııc formülü mey
dana getirm4. 

Eğer bu icat dünyaya yayılır

H , İstanbul lokanta ve gazioola· 
rının iari.fe iıhtili.fları nihayet 
buluak diye sevinİym-uın. 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

leri çok daha müsait olan dev· 
letler dahi, iaşe mevzuunu der· 
hal otomatik bir işleme bünye
sine sahip kılarak, nmımal bir 
mecraya se.kaıbilmiş değillerdir. 

İaşe mevzııunda · herşeyrden 
evvel gözönüıııde bulundurula· 
cak ley, memJ,..1-elbı a.rzettiği 
içtimai ve i!ktıso.J.i bususiyet
lerdir. 
Yapıcı ve kurucu Tüıtk cemi

yetinin l>u yeni vadideki ça~ 
malarınd.a da muvaffak olaca· 
ğını kuvvetle ümit etmeliyiıı. 
Herşe)den evveİ şunu da hatır• 
dan çıkarmamak kızımdır ki, 
bu le.şek.kül kendi ·kadrosunıd.aıı 

2iyade, millet kadresunun üze
rine dil.şen vazifeyi bihaklkm 
yapması flll'tile, gayeye vııra· 
eaktır. 

Hepimiz onun yaıı:dımcısı ol
ımalıy12. 

Le ble 1J i cilerİ o 
ŞİKAYETİ 
Civar vi:ayetierden 
toplan.an ham leblebi
ler burada tekrar kav
rularak satılıyormuş! 
Bazı leblebiciler; cemiyetlerine 

müracaat ederek kendiler.ınc u... 
cuz ncıhut ve odun temin olunma 
sını i.stem!şler<l:r. Bunlar; y>tıg:ine 
sermayeleri olan ndıudu toptan. 
cıların pahalı sattıiuıcl.:ın ş;ka~yet 

etmektedirler. Ayni zan1ancla ba~ 
zı IK>ptancıların ~ivar vilayetler VE 

kazalar nıerkozleı ınden cham 
leblebi. tabir olunan kavrulmuş 
lebleb'leri tophyıp getirdikleri 
ve burada tekrar kavurduktan 
sonra •çifte kavrulımuş. yapıp 

sattıkları da şik;iyet olunmuştur. 
Diğer taraftan son günlerde 

leb!ebi sarfiyatı şehriıni7X!e çok 
artmıştır. 

SON TELGRAF- Leblebıciler 
cemiyetinin esnafın şikayetlerile 

alakcdar olarak icap eden teşOO. 
büslerde bulunmasını ehemmi.. 
yetle tamenni ederiz. 

--<>--
Plajların ve yazlık bahçelerin 

liat tarifeleri 
Belediye Re1sliği yakl~an yaz 

nı~wsimi ncünasebctile phijların 

ve umumi bahçelerin yeni fiat 
tarifelerini önümüzdeki aydan 
itibaren hazırlamıya b".\llıyacak
tır . Tarifelerin geçen yı!dan yü?.. 
de 10.lS nisbetinde yilkısek ola 
cağı talıınin olurunaktad1r. 

Lüks mağazalar 
Bir &ıt<adaşınuz ııöT\e dedl: 
- İsta.ı.bu"'1a 1"'rgüı:ı Yeni bir li!ks 

ık.undura ma.ğa1.&>1 a.çLi(V'Ol". Sanki dÜiaı.. 
ya süt mıanlı.krtıır, i':iım.i'Z gücü.ınüz, 
doo:l1ıniız yoktur. YalO\ız lüks kundura 
dU.,-ün~u.z. Bu lükıs ın.ağ-.ızıı.Jarın 

~ıe. bl.ribiri peşi. sw:a neden ve na ... 
s>l açıldıklanm ııalıyamı;rorum. 

Demek o~r 1<l ııı.ı.s eşya saıtışını:ıa. 
· ""' tbretiNle f...ıa k:ar vanlı.r. Bu hal 
in&aıu uraun uzun dü.5ündürmill'Qr mu,? 

BURHAN CEVAT 

r EdebiRoman:99 ..-------, 

lSeni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

- All~h ağumı.zın tadınt b<ımn•
sın .. Dalm:ı bcQ<le V"">lellı-r'le içelim ve 
ı:ıeş·eıooe!<;m .•• 

Le-yıa. sarı i(>6k. saçı.arı Sü&vin.iıı o
muzunda, el!eri ~ aıdamın ate; g:bl 
yanan avuçlarw:ı.da, salonun ortasında. 
bir tüy g~bi s: ·iz ve hafif dönÜ!)'oniu. 
Gül'lcr!Bin içi, fazla şarap içm.iş e~ 
~runa.n U,alhlscı g:bl, m.ahmur'.:e.şnııştl. 

Siımdi o zafer kazanmı.ş bir !kumandan 
lı:aoda.r aurı""1li, insanılaruı saadet ttl
ıwıunı keşlelmiş bir büylı.k ruh Qlim! 
1r:a ct2r mü::.cıvazl ve durgundu. Genç a
do:mı.n gvğ_:;ün.e hafifre day.alı baş, bu.. 
ıü.ı:ı ille defo, fa~la s<>vlncteın ve zevl<.
te.ı ağrıyor gibl idi. 

xvııı 

' Bir Cuma günü öğleden sonra, El
h&rrıra sineması önünde, Süavi, L~l 

•ile k~ ka.rşıya gel~1 iği zaman. genç 
9danı, erleri irili ut.ı.ldı pa.keıt!erle do
~ ~ygilisini göı"i.in"e Sf."V•inç ve hay .. 

· rett.en adeta bağwın .,tı. 
- Bu a.e b.al. Le-y!;.·ı Ne.ceQen bCi"t. 

le? 
~ kız SU...iıYi gö.ı:üru>e ""'11aıı

mı.ııtt: 

- Ah oorma ... ö,ie yoıı.ili!wn ki. •• 
Saail:erde:rıberl d iil<ılciln dülıimn dOlaı
ş.tyorum... Ter:aiye provaya geldim. 
SOnra alacağım bazı u!ak ter..ı.: şeyler 
VIU'dı .•• 

S'ü&vi. genç 1mıın elinden paketleri 
allıı:nalt lsti.Yerelı: kıomıştu: 

- Ver şunları bana 1avrucul'tJllL •• 
Vaılı vah ... YorWmt141t.11n fiiekerim ... 

Genç adam pakeblarln h.,.,.ın.l al
mıştı. Leyi.il' 

- 1'eşchü.r ederim. dedi, .ana. 
zahmet olacak _.......,. vallaW QC11t -
rı;ldum . 

Süa vi SOl'du: 
- İş'erln bi.tit ıru L.,,.ı.I.? Dalla ala. 

cağın ~eyler vat" mı? 

- Ha.yır. h"<YJ<" .•• Heıı-1 bu kadar. 
Şu istasyondan bir ıra~ binip 
art!k eve gid eoeıotiırn.. 
Gaıç o.dam. sao&i.11$kıin .TÜCİİP" 

t1ı~rrm~ı~ 
· :a.tl8W~lui.!:UIW 

Gazel tark romanı 
lhç yok mu? 

Geçenlerde bir defo bu sütunlania 
bir edebiyat aınk:etine verib cevaP-
13'1'dan bahselmışt.m. •Geı:rç'!er he.- ro
manı ok:uımIDlı audar? .> 1siıınli olan bu 
"-· bugün takırar tem.as eıtıınek js. 
ti yorum. 

Bu seler ele oJdı.ğmı anket cevabı 
genç bjr edeb.ya1. talebe-sine a..iıWr. 

Söı'lerlnden iyi okuyan, zeki, anıl.ayış. 
h bir ta:l<-be oldı.ığı..ı1u la.bınin elıl.iğ.m 
bu k>ymetl,i gencin ankete ve.rd.iğ'l ce .. 
vapta gtizel ve olgun fikirler vEıırdıır. 

Ancillk. henüz çok ge~ ve h&yat.a hlç 
çıkmamış olduğllıl'lu if&.delerl.ndeo 9€7-

d.iğim bu ta.ıebe, yas deV'rirun .hu6ı.ı.si
yel!erlnden <turtularuamış görüiüyor. 

Her devirde, her yerde gengler lren
dilerind-en evvel g.ffienlerc likıurnu. !ka
dar dahi ıkıyımet verınek i'St.elnemi§!:er, 
tıatU iglerıinden bazüs..rı lıık:ar yol.una. 
~adar gitrniş!crdlr. Bu:na karşılıik, es
kUer de ken.di·ıer.nden sonra gelenler
de blr kıymet olaıbileceği.nl k<>laiY ko
ıay kabul etmem~lerdir. 
Düızya kuruld'uğundım beri, pek enı

aer isti.w.a.18.rla, bu hal bqyolece devam 
"'1.lı;ı gilırnişı.ir. İlki taratın da 9Cık de... 
ia rnüb.,:liğaıya l<apıldnğı, hiöler.ne 
mağlü,p o.duğu, bir l&dum yaş buıiusi
yetleti göııterdi/li mulıal<ıkaıotır. 

Bwllan söyltd.ıklen sonra. yukıı.rd& 
balııse m(.'VZ.u olarak aıldığı.m gcncln 
<:.f"ıikote ve.rd.ği ce\.Qba gelelim. Bu genı.. 
cb haıkbton ool]i.am gö.rüşl.eri, dogru 
!"ıi.Ş!ılıteri ve do~un kaın.aatı.e.rf vardır. 
F~kat buna mukabil eyırıi genç ~ 

·-~öı;leri söylornokten kendinıi menede
memiııür: «Tüıık c<>mmla.rı lçinde geoç.. 
lerin eline verilebilece-k. daha doğru.su 
g_üze-l ve sağl.c>ırıı eser, yıoklur denilebi
li.r.> Bu cümlerılıı -sahibi mtitıe~k!p 

cüımeleleri:ııde 'riirlt ronıool'ar1 içinde 
ıka ralkrte-r yaratan ve klasik ohn.us eısrer
ler bulunmadı.ğmı d& söyltzyor. Bu 
].J.n~i JI. kir OOğı'lıdu.r. 

Fak.a.t eğer bu genıt' münevver insan 
yızkarıya a.ldığnız cümlesı içhıdekl 
<!"Güzel ve s-ağ!arn eb~:-• ta:bil'!.eri'llden 
J.a~fts"Jt. eser mfuıasını kaOOetmiyo~ 

bahis :mevzuu cir.n~.enin çerçevr-!en
dlrd'ği !ilcir hem çak hdaıl~ hem de 
•nsa r .. ·ı..zıca .ınifual!\ ğalıdır. 

Türtk rotnanlart içinde, pek ~ılô.. 

"{enQl.erin eılrine \."'e.rı.k<bilecEk güzel ve 
ı:::ağ.'..ıım ~crl-er ~rı-ın-. Güz~l ve 
~a-gln.m eser telaktk'si~le, k'!&!:C eser 
·e1 ~1kıkisi farkının i7.ahına. birtıtabi, te
•'ddilp ediyoruz. 

R. SABiT 

Feci bir kaza 
3 yaşında bir çocu
ğun iki bacağı tren 

altında kesildi 
İnnir 21 (Hususi)- Evvelki 

akşam Bandırmadan İzmire gelen 
cl<:spres Menemen civarında Mu. 
radiye istasyorunda Yakup adm
da 3 y a,pnda bir çocuğun iki ba.. 
cağını kesmiştir. 

Çocuk İı:mir memleket 'hasta. 
nesine getirilmiş ve Men<emen 
müc!deiumumiliği hlırlise tahltika,. 
tlna el lroymu.ştur. 
~ 

lir kızı çiğnerfp a
çan şoför !tDlVIDI 
Trabzon (Hususi)- Şoför Rem

zi Sandıkçının idaresindeki oto
büsü muavini Hasan Akçeabad.. 
dan A'handaya doğru sevk ve 
ioiare ederken ımerkez ilk oku
lunu geçtikten sonra arkasında 

odun yıüklü olarak kasabaya gel 
mekte olan Geliya köyünden 14 
yaşlarında bi:r kız ~ocuğuan çar. 
parak çocuğu ağır bir >urette ya.. 
ralamıştır. Bu hadiseden ronra 
da otobüsü terkederek ka~. 
Yaralı Trabzon mem!eket hasta
nesine nakledihniş ve bfııdiseye 
aill;ye el k~uştur. 

diJd<aGe bakcywdu. Bugün Leyla her 
zamandan da.ha gil2ıel, daha kanı sıcaiı: 
mı idiJ Yok:sa Silaviye m~ öyie gelj,.. 
yordu? Genç ad.arn nasıl bi.r tesir al
tında olduğunu blhnedlğl b ir hisle, 
gene kıız.ı bal rengi saçlarından tut. 
mak, y<>şil gÖ'ZderJuin !~ine mü<nitün 
olduğu kadar yakından bakın.ak, 001l

ra taze ve nemli duda.kılarını ısumak 
a.rıru<Sunu duyuş"ordu. 

Galatas::ıraya doğ:·ru ağlr aitır yüril
yorlaırdı. Süavl, gözlerini genç kız.ın 
.rüzünde dolaşlırara.k: ı;öy>!e dedi: 

- Demek a·rtık eve gidiyorsun.. .• 
Getıç adam bu cümleyi o tanda söy. 

lemıi<ıti ki, Le;rıa iL~üı; bir dı:şi ka
raca heyoaniyıle başımı çevi.rm..iş, su .. 
av.iye bMcr,14ıL Genç kı.zıın giWJ.erirıde 

her zamandan fazla blt" parıMl ve te .. 
cessüs içinde olan insan1arnn. merakı 
va·rdı. Yüzünün ince haıblarında bi.r 
gülüm<eylş:n OYU'.lak göqıederı d"'1.aı;ı• 

yo.rdu.. Fısı.ldar gi1bi sordu: 
- tb1ldün, gallba. Süwi •.. 

- Tabi!. ç!llikü ikimhıe ait olan bir 
ev v<U"... Keneli kendime düşiindüm.. 
Acaba ne z.a.mı:.ı ll'yn1 eve ber.aıbre gi
rip çılı:acağız? Günler blr tü!11ü bi1>ni
)"01", zaman bir tüı'lü geQmi.yor... Ve 
sen MlA yalnız benim evimde ve be. 
nim yarumd" defolsit:ı. Bunlar az 11· 
züntü mü, Ley"'.4? 

Geoç ıw. bo;ımu;ıu hafifçe büiıımU. 

Birmanyada Mandalay 
etrafında Japon çenberi 

belirmiye haşladı 

Yazan: 1. S. Eski Bifkreş Ateşe.militeri 

Uzroc Doğu cephesi: den istifade ettiklerine ihtimal 
Avustralıya etrafında önemli verilm~ktedir. Yani Amerkalılar, 

bir deği§i.kliık, müttefiikılerlıı ibu Japon adalarını boınbalörnak için 
bölgede hava hak.iıniyetini ele al- muhakkak tayyare gemileri kuL 
mış olmalarıdır. Avustralya ve !anmak zorun<4ı değildirler. Bu 
Aıınerilka uçal<ları civardafü Japon .hususta şimdi olmasa bile ileride 
il<;lerini devam üzere •boırJbala- Havay, Aleuten takım adalarını 
makta ve ağır hasarlar yapmak;. ve Al.aska yarımadasını kull<1na.. 
tadırlar. 1 müttefik tayyaresine bilirler. 
muıkeıbil 6 J ~n tayyaresi düşü,. 7 eylul 1.941 de Ha vay adaların" 
rülmektedir. da A:m€rikan üssüne hava baskın ı 

Fili,pinlerde Pan&y adasına çı- yapan Japon tayyareleri, tayya.. 
kan Ja,ponlarla Amertkan ht'a- re gamileriru:len veya Pasifikteki 
ları ara.ı:n.da şiddetli çaqıışmalar ı üslerden kalkarak 600U kil<>metre 
olmaktadır. Manilla k<irfC'Ziııde uçabilıdiler. Fakat Amerikalılar 
Corregidor kalesi 75 i.nd hava ta- 10 bin beygir kuvvetinde, d'ört 
arruzuna uğramış; faıkat Japıcmılar motıörlü, hareket siası 15 bin ki. 
deniz ve hava ıbombardııınanJar,na le.metre olan bomba uçakları yap 
rail<men buradaki Anı~rikan ha-,,~ ~ maktadırlar. Bunların taşıdığı 
taryalarını henüz tahriıp ve funba safi yük 30 tıondur. 
edeınem;ilerdir. 

Birmanyadaki ,muharebeler Ja,. Bundan başka Amerikalıların 
ponların lehine ir.ıki~af etmekte- 10 senede bile üstün donam"I>a 
dir. Şittang vadisinde ilerliıyen ımeıydana getiremiyeccğini i dıdia 
Japon kolu, Çinlileri biraz daha eden Japonlar, 1 sene sonunda 
şimale ~ürmüştür. Çinliler Tını.- Amenkalıların daha Ç<lk tayyare 
gu'nıım 00 kilometre şimalinde yapam~yacaklar~nı şimdiye kadar 
Ela civarına çekilm~ler-0.ir. Çinli-- iddia edemer-işlerdir. Amerika 
lerin doğu cen&hı iki J apon •Jm.lu- her yı;pacağı zırhlıyı rnüdaıfaa i-
nun kwıatmasına maruz kalmış- çin asgari 300 tayyare 'hesap et. 
tır. Bu iki kol, Siyam'da Çieııg- mektedir. 32 zı~hlı için 15 bin 
ıımıy'dan kalkmıış, ·biri Saluers va- tayyare kabul edilmiştir. Bu iti. 
disi üzerinden şimale, diğeri Tun- barla, Amerikalıların az zaman 
gu - Maudaky arası istikametin- 90nra Jzıponyaya daha şidıdetli 
de şimal !batıya dQğru teveccüh hava taarruzları yarmaları kuv-
etııniştir. Bu iki Japon kolu dur- vetle muhtcmeld;r. 
durularrnama, Çinlilerinibatııya dQğ· -------------
ru atılm1sı ve Mandalay şehrinin 
de Jap01' lar eline g~esi muı!ııte. 
meldir. İravadi vadı.sinde ilerli
yen JapQn kıolu da İngilizleri şi
male sÜl'JTl'iişbür. Bu !rol da Yam 
A.hin'e Joğru ilerlemektedir. İn
gilizler bir hatta tutunamazılarsa, 
Çinlilerin gaı•p cenahı da açık ka
lacağın.cl~n bu taraftan da k~a
tılına tehdidi altında ıJ>ulwımak
tadır. 

fi~ ormrn davasınu
sebep oıcruğu cinayet 

Akçeabad (Husus})- Kazann.za 
ba.ğlı Koryana köyü ile Vayton 
köyü arasındaki oı•m.sn davasının 
tevlit ett'ği ilıtilttf yüzünden Kor 
yana ltöyii halkından Deı:vişin 
karısı öldürillm~bür. Zabıta ve 
adliye tahkikata el koymuştur. 

Bazı balıklar miisaade alın· 
mcdan ihraç edilemiyecek 
Turik, Keraı, Saroalya, Çipura 

Uskumru Kolyos ve KJoridıio g>
bi taze deniz balıklarının Veka. 
Jetten yazı ile müsaadesi alındık. 
tan sonra ;Ju·aç edilebiieceği 'l'i
caret Vekaletinden alakadarlara 
biklirilmiştir. 
Yayın ve Sazan ,balıklarile di. 

ğer göl balıkkrının iıh~acı seı•best 
.bırakılmıştır . 

MAHKEMELER: 

Ucuz etin yahnisi 
yavan olurl 

- Vay g&lü lllör olösı. •• Alla!un be
ıa...... Hrnzır kız ..• 

- Allahın •belası lcl, ADmın be.. 
tası... Amma, hemşire, •insan ne bi
lir iti?... Şaka m3!ka, yedi sei<iı.ı ..,u.ır 

yaruıru7lda... Hiç bir :loölü balin4 de 
g§rım.ed ·k. Bi21.m evde, ıkiJ.irt, kürek. ne.. 
dlr, bilinmez. Ö!.cden'berl, oli:lr..nı ola
sı ~edir bizim evde ... 

- E, baıri, çal.ıınanJ&rı buldunuz 
mu? 

- BaZ?llı.rı bu1undu. BazıJa.rı d& 
ıne)ıdanda yoık. A gözlı kör olası!. .. Aç 
mı.. b..,.llikıtık.. .. Çıplai< mı bıral<ılılı: seni? 
O değil, rahat bota.r b>.zı.la<-ına... A.. 
ca.ba, bi0im vede göt'Ciüğü rah&.ıtı ba ... 
ba.sımn evinde gördü müı;ydü &illık? 

Nerede bulurdu o .rahatı? BiZ rıe ya-
t.ek:, onu 1er ... Bi.Z Ostüınüze, başımım 
bir 'i'!'f y<ıpı.nu><en. çocuklu.r. malızun 
o!masın diye, ona cta ık.estirir, blçtiric, 
ti.iil.ı;Jtirird.lk. A boyu devrilesice! Ne.re4 
de bulunsun ısen bunları.? 

- KltZUITJ h<>ınşlce ... Sorması -
olımasm aıınma, ne variyordtunu.z hınzır 
JQZ:l;. 

- Yemosi, içmesi, g:fGıınes! bi?ıien, 
ayda da y,edi b~tlk lira cep ba.rçlığı. •• 

- Te-vel<ık.eli değıl... Ucll'Z <>tlu y<ı!ı.. 
n isi ya'Van olu.r derıer. On on beş J:iı'a 
\•erip adaı.ın aıkt.lı, ağzı yfrı.ü yerinde 
bir hizmt:t.çi tutsaydınız .. bunlar O'J,
:naıxlı işLC .•• 

- AAAA! Yedi bııçullt 1lr11; ez nu? 
Ye. iç, giy, gez... Yedi bl>çllk lira da 
cebine at ... Daha on b~. on aJ:tı yaşın,.. 
da ... Yapt~ğı iş tc n~yci.? Şö;r"..e blr or
lalığı lıoı;i..a.r, bir de buJaşıJ< yıJııa.r<h. 
YeınCği, kiı:h ben pi~ir~rn, kith yen_ 
gem... Ça marş.ıra çauıa~ı.rcı geli.r. Blir
yü.k. temi.zlığe, yu, kış ıern..z.ı.ıgiue a_ 

dam getirtiriz. Bö)"!e blaıme1i9illği ben 
de Wl:saırn ya.parwn. lii..Ç bı.r şeye yan.. 
rruy<>nım. Raıhmel!i l>Llyillc babamızı 

KerbelMan geilı-ken getirdiğf 1'lecet 
taşından yiüı:u.ük ,~ardı, ona yıanzyo ... 
rwn. Ü~_er:.rıde Çar Yari gü.z in in ismi 
vardı. Aılı alı! Bende de kalbaha·t Vll>t 
7a! 

Biraz sooı·a saıloıı açıJıdL. Mad:tken.1e
ye gi.rdJıl-er. On b(ş, on a.Jtı yı:.ş.vında 
bir ıkızhı yaın,yona. oturdu.ar. Duruşma 
o<ış~aoı • .h...adı.n, yaınJe.rı-Ddıa bo 2:lll·etçi <>
ıan M!l.hpeyık.er.n bir kaç gün evvel 
bir çok eşya çr·}ar·ık. kE1Qtığ!n1 söyle
dı. 11<.hpc-y.ker de :!:UÇ;ı iı.~ra·( ediyord u. 
Çabrıan e::i\Y'ô.dan b<:zı.larını tarıımad.ğl 
ktm-elen:~ ::;r.tılL,G:.111 söylüyordu. Bazı 

şahitler de dinlen ldiktcın aonra suç 
sa.bit görü.fıdü. l\iB.ıh.peyl:.:erin on beş 
yaşını bitirLp yitı ' ı bir yaşıru bit:i.r
mOO;ği de göz önüne alınarak beş ay 
rnüdetıle .hapsine ve tıevldflfle kıaraır
verfldi. 

Davacı kadım ımahkemedetı çıktnca 
te-krar evve.lce konuştu.gu kadınla bU
luştu. H'aLa. necel ylizüğün derdinde 
idi. 

- Atlı! Yüzük bulunamadı. Babam,.. 
dan, büyük b"3·b3mda.n cta. yadigfu'dı. .. 
D ye dert yanıyordu . Dlğer kad.uı., tdı::

rarladı.: 

- Dediğim gibi, hemşire... Dedlğj. 
mi hil'.a derim: Ucuz etin ya.tm!si 73-· 
van olur ... Ağ:zı y!lzil yetind~ bir hi:ı:... 

me<tçi tutup bir kaç para ta.ı:la veffi,e,-
d!niz., bunlar olırnıatzıdı .. . 

Bu, davacı kadı.nı hlddetil.enıdirml.

tl. Eb!erin·i, :ıtob!arıou sa)lıyara.k itiraz
l.aıre. başladı ve Jronuşa korıu.şa, adiliye 
koricWrunu lRı"rr"tıt!ler. 

HÜSEYİN BEHÇET 

Denilebilir ki, Japonlar Manıia
lay'a epeyce yaklaşın-'1ar ve gaııp-
te petrol havzasına girmişlerdir. 
Mandalay meydan muharebeşi:ıUn 
japo.ıılar tara.fmdan kazanılması 
ve mi.ittefi!klerin Hinıdistaıı i:stika· 
metleriıni kapatmak üzere şimal 
batıya dıcğru çekilmeleri ühıt.mal 
dahilindedir. Maamaf.lh mütıte

fikler, Biıırrıanyada ha·va üslünlü
ğünü kaıanınıya gayret ediyor. 
lar; Aımcrilkan ağır •bomlıa tay
yareleri Ran·gon liman.nı şiddet

le bombardunan ebmiileııdir. A
vustralya etrafında o.Jduğu gJbi 
Japonlar Bi.rnıa~ada da ihava üs
tünlüğünü kaybederlerı-e, Çin ve 
Hindiıstail hudutlarıına ıkadar i'ler
lemeleri be1ki de mümkün olmı
yabilir. 

Japon anavatan adalarında TOl!t
yoya ve diğer şehirlere ya.pfan 
hava taarruzları ha'ktkı.nda Ame
r.ikıı:n ka:maklarından pıı•k az ha
ber gelmiştir. Yalnız Tokıyodan 
gelen bir telgrafta, en şimaLcle 
Hokaidıo adasında bütün gün !:ıa
vııı teılıHkc işareti verildiği ve Tak>
yo civarındaki askeri fabri!kaların 
yakı:lıdı.ğı 'bildirilmiışiir. 

\ :ızan; Otımau l.emal KA YG TL t 

Bu hava taar:"Uzları, UÇ8'11 ka
lelerle veya tzyyaı~ gemilerin. 
den kalkan bomba tayyarelerile 
yapılmıştır. Her iki ha ide de, talı. 
ıınin etti aimiz vechi le Amedkalı. 
Janrı Akuten ad~larındaki üsler-

ve önüne bakıyoroo. Yüzü pembe'M>,ı
mişt:, adıım!1ar-ı ağ:'l"la~ı.. 

Süa.vi illı.ve ebti: 
- Sana l<'..m bilir kaç defa bu evden, 

senin. evinden batıısetti..m. Daima bu ev
den bahse1ıı:nek. bu evı.n iç;nden ko .. 
nuşrtıak.. l<;~ıniın öy\ie ıhara-retıl.i. bir ih
tiyacı ki. ... Falkaıl, bir gi.in bu.evi me
rak eı!ınod..'iın... Yahuıt ta da,~na me
rak ediyorsun. A'ln!n:ı., bu ,kı.:1'..i mi? Bir 
defa, bir dcdaika jç1n bu evi _görmdt. 
senin ir;in hazırlld~ğım bu temiz 
çab. altını ziynret etmek arzusunu t>a
na emretn'}e(tin ki, LeyLa ... Gti:nler ve 
haft.a.lerdır, daima, scn:n bu bahis et
rafındaki düşünceler n1i öc.<rınmek 

meralk.1yi~e h..'"lvranıyort~:'ll. ÖJ!le bir ar
zuyu du,ymadığ.ı.nı tahmin etmem. Fa .. 
kat bu arı.uyu neden da!m·a yenmek 
f:illrniındesln? Bu nokıtan11n, kafanıın 
içinde hakilkt bir muamma olduğunu 

sana söylemeLyiımJ y avrwn ..• 

Genç kız sol ka.şınt ka.ld.ınnış, dlk
lkaıUl.e Süaviııin yüıilne ba'kııyor, bil. 
hassa genç adomın bu sözleri nasıl 

blr tonlıı. söy!edi~ni öğrenmiye çal~l
yordu. Bir kaç saniıye g001erin[ süzdü, 
düşürmı.i.iş~ü. Sonra me\Ol'lıwı cidd'ye. 
tiınl latifeye çekme-k istiye.n bir insan 
gayretcyle gülümsedi, SüavJııi<ı siyah 
gmler!ni ı>r"C'<ıırak, taUt bjr se.ı.e ko· 
nı.ıs.tu: 

(Devamı Var). 

kavuk o;ılaa, bir gün beni l""l<aladı.. 
bu ~ece Ş..ş!• tara'fmdıa Ous~ bir ~u~ 
dön~ başı n1iınıur b.r papas UA;uracc.gız., 
.6teL"s·en .sen de gel! Dlye beni kandır
dı. Şişli tara:r~:rında bu.s~.ısı bir eıv 

dedıti Y""• geı"Qeicten pek hoş, pek ya
man b;r yeı~ın1ş .. . \.fç ark.a•daş o gece 
orada ne eğ!:end'W.<., ne egll 1enrl.lk.. ıne eğ .. 

""1ıdiık... Biz üç ki~i. kadı.nlar da üç 
kisi itli. Döı!Qüncü War.:tık. bir de yaŞ.1 
bir kadın v:ıniı amına . o ba.,,cıka idi, o, 
oran.:n g-0.rrniiş, ı;eçi1m.l.ş, 1ıecrübeli, us_ 
ta blr kid~•sı idi. Adı da galiıba Kev
ser HR?Umdı. öt~.i üç ganç k&d1na 
ıgelhıce: BunJ.ardıa.n birinin adı İkbal .• 

ı Biriıl-'n Nei>shat, blrinin de Münev
verdi. iıkba.ı uzunca bO)'\lu., naırin. az 
kişniri, Neb:>Jı.a.t ol'ta bo)"lu. ba.lılı: e
tinde, .duını ~y::ız., Münevver de y :ne 
orta boylı.,., sa,..t saçılı, topluca, mavi 
gözlü blr kadındı. Fııl<at bunk:ıra peik 

doad.mı da denemezıdi. Çünıkü üçü de on 
Geiki2lle yhımj arasında pak ge11ır..ıtıi ve 

bunların b~ri keman. bi'l'1 ud f;"a•i'!ıYor, 
blri tle o•ktıurorclu. Ak§am kaıranlığında 
baş~ıyan iç-kilt ve S<lı.ZÜ, sözlü ım.ıha~"lbe.. 
tlımiz ua gece y\lflSl.Lla ık.adar, gltt:kr:e 
artan bir ne-s'e için.ie sürüp g~tU. F•'
lka.t,. tan1 gece yarısı, tüm on ~ık.ide evb-ıı 
ka·p:ıst ç~:ınmıya. ba.,'.ay~ca ornnın 

•khll..vtiaı Kevser IIanımda da, kı?.iar

da da, haıtıta btz.im tuhaf, alaycı ınu

lı<ill'1. d..ık.üvuk arkııdaşLa da _,afak a
tıverdi. Acaua bu va.k~t gelou y.eya gc
[enJer ki>mlero!. 

Kevser Hanım penoerey.i açlp ses... 
le..-ıdi: 

-KLm o? 
- J\J;ını.z. ya-Oancı değiil 
- Sesinizi a.laaı:mdıım. k.ian~z ba-

kayım? 

- Behraın~ Behram! 
- Ne dedin.iz Behram nn' 
- Eveıt Behra.mla Rıtlvan! 
Beıhramıla Rıdvan 1s·m1-erini duyun

.ca hem KevseT Hamım, hem kı?llaır büs
bütün af.all'adı ve sarardılar. Bı• i~cr~ 
de QDic i!Örmü-... • .qeçirmis. 'X1k t.ecri.iheli., 
OOk usta olan Kevser Hanmı i.1..'lı:: şaş... 

kınlık \"e ha.lecanı geçird.&rten S01l4"a 

b'zo: 
- Siz ~i. cabulc.. ~ ee~ 

ij3t lrntta. b<b<;e ilstündeiki. odaya. çı. 
kın' 

Sonra kızlara döndü: 
- Ça-Juk Siz de sofrayı ka!!dırıp mln

deı~f'i.o. ka11.ı..1peıerlıı üzer ne ı.ı~anın! 
Biz, üst ka~a ç1kalken Kev~er Ha

mın da yalJ..:.,ndaın inl iye ~iıye merd.L
venleri jru'rllye bfl;i!Jadl. 

Eki dakl•ka sonra otia kıartt.an üst ka
ta ~u seslor ge1iyoı-du: 

- IGımler \~ardı burada <l.oıTIJn? 
- Yal·:ı.ın saat kadar önce üç k~ 

ml.ı.'J&fır vaırdı, faıka.t vaktt gecik!ti,li 
lç.:u yar:ı.m saat önce ka.Jup gittiler. 
Hat~ baılasanıza, kızlarw ~rgwı, ar .. 
gı.n miııder~t:re, kan41elere uzmunış.. 
la-r. Nerde ise y<l'tacak~ siz geldi
nız! 

- Haydi kur öyl<! lııe sofralan da. 
biraz da b:z kz-yi:.flenelim! 

- İyi amma k>zlaı '<ı aı't'1< ıu.ıı kal
madı. Mü.3aadc ederıstniız ontl.ar b!.raz 
dın.tensin.lıe-r, siz için, keyltleı.ıin! 

- Olın.a.ı. hep beraber Jç.,,eğlz! 

Taım bu a.ralık üst k>aıııto. biılım .sı.ğıın
m.ı~ oJıd.uğumuz od.MUn l\.·arşısındu:k.i o-
dadan ?idd-eUi tokc,•J ar, yum.ı·uk.la.r, 

tekmeler, küiü..rlerlc kaı•.ıışık bir kadıu 
çığ1ığıd:1r k:opına.sın ını? Megerse üst 
ka,lııa, hlziıl11 ka.r~lınwdc.ki odada. da bir 
baş.t.;.a genç 'JGl.d!tı!la iri yarı bi'r herif 
birlikte eg.enm!y.orlar mı irn:iş! An.la_ 
şılan, tam bu EıMrada nedense, ne se
beptense araJıa:rı.nda çlkan şid.Jebli bir 
ibtila.c yüzi.uıden vaziyet bu şekli aL 
mış ... 
Şimdi b i:z ne yapacakıttk:? Odamı;z-ın 

~apl3lnı arkasından sü.ıımelleyip blırer 
köşe.ye sinmcıkıten lbaş-ka yapacak bir 
şeyimiz y~tu ve Öy.1e de yapt).it. Fa- -
at aşağıdan yuka.rıya b.lrer gülle gtbi 

fırlıyan Bel'l!famla Rıdvl"n kavıganırn 

gürü:tünün blz.iim odadan ge!'(]iğini sa
naraık b~er tekmHXie blı.i.m ka.pı.y ar
dına devirdiler ve ikisi birden ba
ğırdılar: 

- Dövdüğünüz kadın nerede?. 
.Biz, aman. bimde kadın madın yok 

dem;,.e kalmad~n karşı odad.oıkl to
lratlar, YUJT'~·ulıilar . teionıeler, çığlıklar 

(Devamı Va.r) 

lkı cephe meı'elti~I 
Yuan: Ahmet Sükrii ESMER 

İki cephede haı•betmekten lta
çmmak ötedıeı:iberi Ahnaı:cyaaın 

poli1ika ve askerlik hedeflerinden 
b!r;n; teşkil etınıiştir. Bisın::rk A.. 
vustury~;.ya kavşı 1006 haı:<bini 

ve Fransaya karşı da 1870 harbi
ni açarken, Almanyayı J:ıöyle bir 
vaziyete düşürmemiş ve her ilti 
mı.ıharebede Alman'.ar düşman. 
!arını mağ!U,p etmişlerdir. Alınan 

yanın 1914 mağlubiyetini yalnıa 

iki cephede döğlişrniiş olmıya at
fetmek d-Oğru olmaz. Bununla 
beraber, böyle bir v.ıa:iyctin Al. 
man mağlübiyetinde ıız QC>k rol 
O:flladıj(ı söylenebilir. HeıJhaHe 
geçen harpten oonra, AJ'man as.. 
kerleri, yaırl.ıklan eserlerde, bir 
defa da.ha böyle iki cephede har
betmek ronında bırakılınamala. 
rını, ısrarla Alman diplomatların 
dan isteıniışleııdir. Alman dip'ıo. 

masisinin bu defaki harpte Al
ıınan Genelkurmayını, ıpek ziya 
de çekindiği melırfrontkrieg, ya. 
ni çok cepheli mtııharebe karşı.. 

sın.da bırakmaması he1"nalclc bir 
muvaf:fakiyettir. Almanya, iharı>
ten evvel, Rusya ile gar<p demk.o. 
rasileri arasındaki anlaşmazlık. 

laradn ve itimats>zlıklardan fay. 
dalanmıştır. Komünist Rusyaya 
ka~ı sert bir cephe almış gibi 
;:örünerek, demokrasileri oyalar. 
ken, ansızın Rusya ile anlaş:ı ver. 

di ve 194-0 senesi ilk:bah<ır ve yaz 
ayları içinde ga"ptcki düşman 

kuvvetlerini tasfiye etlikten son
ra 1941 senesi yazında şarka d•5n
dii. Almanya şarkı garp kadar 
tasfiye ed€nlemiş ve harp 1912 
senesi illııbalıar ve yazına inHkal 
etmiıştir. ş· .ndi mesele, bu gele. 
cek aylar zarıfında buııdan ev-
velki iki ilkbahar ~ıareketlerinde 
oldı.;ğu gibi, Alınanyanın yalnıız 

bir cephe ile meşgul olup olı;rıu.. 

yacağındadır. 

Bir defa hava muharebeleri ba 
kımınadn Almanyanın geçen se. 
neden.beri tek cephede döğ;i.işn:-:. 
diğini hatırlamak gerektiı·. 
Diğer taraftan Japonya ha"be 

girdikten oonra Çörçil, söyled.-ği 

nutukların birinde, o zaman bazı 
İngiliz politika adamlarının tel
kinlerine kapıhp da ikinci bir rep. 
he açınuya kalkışmadığı için ken. 
dini övmüş+ü. Yakın zamanlara 
kadar ikinci cephe meselesi bahis 
meV'Zutı olmadı. Yalnız arada bir 
defa Rusyanın Vaşington büyük 
elçisi Litvinor, bir defa da Loııd• 
ra büı.vük elçisi Maiski, An..110 • 
Sa~nları, teşebbii<ıü ellerine aL 
mıya ve garbi Avrupada hareke
te geçmiye davet ettiler. Bu da. 
vetin İngilterede müspet bir ak's 
uyandırdığı sezilmemiştir. Fakat 
An;glo • Sak.sonların garbi A vru
pada ter-<lıbüse geçmeleri le..'l:n. 
de Amerihda bir hareket başla
dı. Amerika esasen İzlanda ada .. 
sına asker yollaımştı. Bu sıralar. 
da Amerikalılar şimali İrlandaya 
da asker volladıfar. Bu vakte ka
dar garbı" Avrupaya yalnız İıı.gi.. 
!izlerin asker çıkanmaları bahis 
mevızuu ikeh, bund{!n sonra1 müş. 

terek bir Anglo - Sakson teşeb. 

büsünden bahsedilmiye ba~landı. 
S·on günler zarfında Amerika 
Genelkurmak Başkanı General 
Marşa! ile Cwnıhurreisi Ruzveltin 
şahsi mümessili Mister Hari HllP
kinsin Laııdrayı ziyaretleri ve 
İngilirL dc>vlet ada.mlarile görü~ 
me1'eri. bu ikinci cephe meselesini 
ön pliına atımıs bulunuyor. 
İngilizler de bÖyle bir ihtimalden 
açık tılarak bahsetmektedirler. 
Anıglo • Sakoonlar hakikaten 

böyle bir cephe açmak niyetinde 
midirler? Pek tabii olarak bu su.. 
ale miisbet veya menfi l:ir cevap 
vermek mümkün değilliir. Mut. 
lak olarak bir csphenin açılaca
ğından bahsedilmesi, telki de a. 
çılmı,yacağı~a ·~ir deli.!. olarak 
.gösterilebilir. Çiinkü her askeri 

harekette sü:ıİpri:z mühim bir mu
vaffakiyct unsurudur. Eğer Ang-
1o. Saksonla. böyle bir cephe ao;
mak niyetin.de iseler, bu tcşeh

biiGün muvaffa kiyeti namına, Al. 
maoyayı uykuch avlamak fay. 
dalı olurdu. Fakat Alınan Genel. 
kurına•yı da her ihtimalı hesapla. 
mak zorundadır. Bu itibarla Al. 
manların pli\nları üzerine, söyle
nen veya söylenm>yen sözlerden 
ziyade strateji durumunun icap. 
lan müessir olacaktır. Almanbr 
da ne d~leriıti oiiy]etnıl""'T• 
lar. 



(Bu ya:1-1n1A metinleri Aolldolu 
Ai ._ bWleoleriııdell aJınm.ıqlı.r) 

Telhis ed.m: A. SEKlB 

L:ıval s.iyasetiııi Fran,rzlara 
izah etti - Fraru;adaki de
ğişiklik İng;ltere, Al:maırya 
ve İtalyada 11&'111 kaıışılaıı
cb! - Macarktamla 12 ya· 
şında kızlar askere alını
yormuş - İranda geniş idari 
ıslahat - Doğu cephesinde 
yeui muharebeler, 

\ "iıden bildiriliyor: Lava! bir 1 
nutllk vererek siyasetini Fransız 
lara iızah etııriş ve eroiimle şun
ları söylemı~tir: 

cBu h aııp kendi bünyesinde ih
tilalin hak.ki tohumlarını taşıyor. 
IB<ı l:şevi<t.rn Rus milli kültesine ol. 
duğu gtbl Frans1Z iŞÇisine de yal. 
ruz sefalet, tazyik ve zulüm ge
tirobilccektir. Uzun zamandanbe. 
ri Aıvrupada barış iıçin tek şartın 
Fransı;z • Alman yakılanşması e>l
duğun u >cl::Ea edi)"C>rum. Yurtla. 
rımızı.n sükununu fası:asız olarak 
boT.mak rnaksadile tatbik ed;len 
yabanC1 müdahalelerdt!n tamaıni
le aza.de bir Fransıız siyasetini 
takip lazımdır. Ben çocukla~ımı
zııı wt;kıbali, Fransanın büyüklü. 
ğii ve imparatorluğumuzun mu
kadderatını tmnin etlebile<.-ek 
başka bir siyaset götemiymum. 
s.aden gayretlerınti desteklemek 
için bu eserin manasını anlama. 
nızı isti~rum. Eğer bu anlii)"lŞl 
gösterirseniz Fransa yeni Avru. 
pada tekrar doğacaktır ve dirile
cektir.• 

İRANDA GENİŞ lıDARi 
ISLAHAT 

Radyo Gazetesinıclen - Tahran 
radyıosunun bildırdiğine göre Baş
vekil Süheyli bir demeçte bulun.. 
muş ve ezcümle şunları söylem~ 
tir: Eski. büki.imetten deovT aldı-· 
ğımıı: işlerde yolsuzluıklac oltlu
ğunu ben de göruyorum. Bil< bun
ları yavaş yavaş düzelteceğiz. Bu
na haHcın yardım etmesi l.i1zıımdır. 
Vekaletlerde ve taşrada'kl t$
ıa tta geniş ıslahat yapacağl2. Bu 
ıslah"' tneticesinle b~e, es!lti hü
kUmettcn dew aldığımız bütçe
nin yarısı kadar olacaktır. Demok
rasi usulleri ıb!.zim 'b~emiıze uy
gundur. Bundan sonra mfuadı:ere 
edilen b~e 76 rerle ve ekseri
yetle kabul edilmiştir. 

FRAıNSADA.Kİ DEGİŞİK'L\;K tN. 
GİLTERE. ALMANYA VE İT.AL. 
YADA NASIL KARŞILANDI? 

Ra-dyo gazetesinden: İngiliz 
mal!buatı Lavalin ba,.,ek.iilete 
gelmeslle .artık Fransamn tama· 
mJe Alma!\')'anın emri altına gir. 
d ğini yazmakta, Lavale şiddetle 
hücum emıektedir. Alman gaze. 
tcleri ise bu değişikligi memnuni
yetle krn;~lamıştır. Şu var ki La. 
valin Fransız halkı tarafından i)"i 
karşılandı,iıı etrafındaki sözleri, 
Fransnd. n ı:•!en !haberler teyit 
el' ınıımektt•d ' r Paris matbuatı, 
bıı tayini alk~lıyor amma y:ın . 
Alınan nüfuzu ~ltındadır ve Pa. j' 

r:ste çıkan gazeteler de Fransız 
d:l.:ılde ı;ıka" Alman gazete~ j 
ciemektir. ı 

İtazyan gazeteleri, ıİt.sl'yanın 
Fransaya ka= takip ettiği poH- l 
tikada değ:ş'klik olmıyaoağım 

yazmakta ve isteklerine devam 1 
< tmektedir. Bu gazeteler, şimdi 
N .s, Savua ve Tunus hakkındaki 
istekleri tekrar ortaya attılar. Bu 
İtalyanın değ:Şiklikten zarmedi!.. 

diği kıııdar memnun olmadığına 
delil olarak gösterilntt!ktedir. 

MACAR1sTA.NDA 12 YAŞlNDK 
KIZLAR ASKERE 

ALINIY<ınMUŞ 

ooGU CEPHESiNDE YlENİ 
MUHAREBELER 

Almanlara gi;re: Alman hava 
kuvvetl~ıi Kafkasya sanillerini 
bombardıman etım~lerdir. Bir 
Scıvyet petrol gemisi hasara uğ
ratılmıstır '" .. ,.. .... 

Hava gazi işçileri 
(1 inci S:ıb!teden Devamı 

tahdemlerin hayat aphalılığı kar. 
ŞlStnda korunması için tedlıir a
lındığı ha:de hava.gazi şirketinin 
henüz ücretlere lılç bir z.ını yap
m:muış oldu~unu beyan ederek 
ücretler:n:n nrttırılınası ricasııı. 

da bulunmuşlardır. 
Bunlar diyorlar ki: 
•- 1/2/1942 tarlhinde bir isti. 

ad ile hwıı.gazi şirketine müra
caat ederek cpahalılık zammı• 

verilmesıni diledik. Meclisi idare. 

nin 'iıoplanıp bu hususta karar 
Vll'receği vflctinde bulundul.ar. 

Martta ricamızı tekrar ettik. 
Ayni viıdi aldık. Fakat bugün ni.. 
sanın 21 ı oldu. Zam yapıhnadı. 

Esasen aldığımız ücretler az
dır. Kadromu.z da yüz kişiyi te.. 

cavüz et.mez. Binaenaley!h yapı

lacak zam şirkete büyük ·bir yük 
teşkil edecek değildir. Hayat pa
halılığı karşısında bizleıin de lbir 

an evvel terfih olunmamı:zı yal.. 
vanrız.. 

SON 'l1ELGRAF - Havag.a.zi 
şirketinin nazarı d.ikka tini celbe.. 

derek bu emektar işçilerin bir an 
evvel terfllı edilecckleıini ümit 
cyleri:z. 

Vaşingbondan bildiriliyor: Mih
ver devit tleri mecburi askerlik 
hizmetini yaptırmak üzere 12 ya 
şındaki k!JZ çıocukları siliılı altına 
almağa hazır!anmaktı;dır. Macar 
resmi radyo neşriyatı şöyle de
ırn'ştir: 12 j'aşından 18 yaşına ka
dar bütiln genç kızlar teşkil'.ıt.. 

landırılacak ve hususi talımler 

gôrcıceklerdir. 15 yGŞUidan 19 ya. 
şına kadar olanlar beş hafta sü
rııcek iliıve talimlere tabi tutula. 
caklır. 

Bir Ja.r.on dcu·zaitısı 

be.sara utratı liı 

r 
\ ŞEHiRDEN 

ANKA&ADAN ve 
l\IEMl..EKhl'TEN: 

' 1 

' ' 
* B. .M. lıl. - ~ A.. 

ı a~u •~ h&ric;ııle yaı>acab ~ 
l..,.iiıl .....,,.._ oiın<C woece !10 bm !Jr& 

:-~ kabul etmişlı.r. 
nw.oltcreler -ırıda b~tan YalııJ,o 

li '""""" -lıııl*>nda Aı:lAdo.>lü Ajaııo:wıııı 
K~ venilı:I bic baıber rnUlıııb-
şai&n mucıp oaı- "'" Başvebl bu 
uw.n.:t5et>ı..•~ v<..rd.Ci. i:ıah.a1ıta: 

- <B.,.....ın.ın <kiM>•ü etımedlJclerl· 
111 bıız k.abı.u eıwııey :z.> deıımştit'". * Jı·eo t ak.l.u..uı.!ne bae,:...anan Ecza.. 
CJ. A1·.:&:l.eb1 ~OıiH.lla.ıne:s.i. :ft.Laar~ Ve
ltlio.ı:ı tıııalınJan ~ edl"'4tir, 

+ MaarJ V~ :..:Jta<iarl.:ı.r"' 
goı •rd:ı.. yerıı bıc ı.a.nmnı,, hec de.. 
re<-edcloi oiıı.Wırda bu;u=u ;Juı tale
be:edn.ıı ıpelı: -· yıll.=.k topulclı.ı 
ay ..... .f·abı.. \t: ltA:ta C'LL.k~ fı.L..se giyme_ 
lt: ın:"n )'6.;i8 o.dugunu bilıet:.rn~ı.ır. Bu 
clarieden olarak kız t.a1ebe saçla:-1111 

Vaşington, 21 (A.A.) - Bir~ 
denizaltı kwnandanlarıne nişan
lar ,·erildii,>'İni bildiren Bahriye 
Nezareti, Pasi!ik'de hareket ya
pan bir Amerikan deniuıltısınıı> 
üç torpil a tnıak sıueH!e bir Japon 
denizaltısını hasara uğrattığına 
ifşa etm~tir. 

MEMLEKETTEN I ı 

için alikıdarla.rıı 7eol bir tamim &ön.. 1 
demı~hr. 1 * Yunanı.tandan gelicilerok hima-
7eterl karsr.&4tuı.la.n 1000 Yunanlı ço. 
cu.k önümC2xiekl ay içerieiırıde mtmle_ 
lt<>Ur.:ıe e""""iılecııt~ Yunanlı ço.. 
cuklar Balta LimııııındBlııi. b.lllltçılılı: 

bi..nasma yerl~lri~ceklerdlr, * N&1talin w rleri Aı*araµ gide
rek Ticar~ VekLılıif ile ıcmawıara b"f
ı. ınışJ ardır. 

V.ıı.AYET ve BELEDİYE: 

* Vi1'1et ve iaşe Müdür!Otii lti!y .. 
lerde kurulması kararıaJtmlan değıt.. 
ma b.rl:kleri teşkilatı etıra!ı.nd.:;ki ha.. 
z.ırJJC.ı.ara devam d:mak.tıed:h-. Kô:ylenle 
!i.5 bin subaşı bu\mduru».ca.k v-c bun
lara ayda lLI lica maa~ ver.ilecc:.ir-t:r. 
+ Şclır.ffi;z.e a.t muhtoır maeı,,.. 

ler etratıı.Ua tem 1rda bı.rlun.tnck U.... 
zere V;ı.11 ve Be!ed!ye Rels.i Doktor 
Lütfi KırdJ.r düırı ak,am ~araya 
hllt"d<el elm!ft r. 

k .. . ı.·taıu1yo..cdk \' e lırna.k:arın.ı d2 bo.. !--------------
)'' l.arm,yacukıtır. p R E NSES + Bu:ıçe Elrıcümon,, ~e ve nu-

ha!aza memur.arına blrer er tt.y.ni E', ,·zA BET 
9 ı.rı1,;:ıin.;, h -· ı.00.alc.i ~~lm lay~ l a- ,L 
.::,ını ınüzakere ve k'abul ctam~r. Bun
lara bu!un-o.ı..wı.•rı yerlıerin ray .. cine 
A:"Ore lay;ı:.ıcri nJ.k.den vcr;uecckt.r. 

+ İs;e 111u..1eşa., Şüloril saıuı.enso.. 
er t.e.k~;eıroe bu:unme.k üız:f.'T'e dun 
Ank.J.radan Aıdannya hareket c-~J,tir. 

+ Tıcaret Vekı.~.lell iolcart>S.Z ya.'t 
!uı.wl6r-ı.aııe.Jaıri ah..;.p!eri,n( V~et:'.e 1~ 
b riiii yapruliık uzerc An.Karay& <iavot 
e:.aı..ş&u. 

""" Maar.r V- ,...,ı bıc~ 15 
'eir;oci~rioe k.adar ye-t.şai<rilmelcri 

.IJoı.tra 21 (A.A.) - Bugün 
Kral AILın<:ı Jorjun bi.i~·ük kızı 
Prerııscs F;l.izaıbet 16 yaşına bas. 
mışlır. · 

Bu münasebetle bugün mera.. 
simle n!5n:ıi hayata girecektir. 

Prenses Eliza bet fahri albayı bu.. 
lunduğu ala,yuı :ıabit ve neferle.. 

riil<! b~ bir ziyafet verecektir. 

- ., ....... ,, - < . -., : 4 - - .... , ' - .. • : '- ~ ~ - ';. ., f .. "!' ..... 

9 M YIS Şehirdeki radgo 

bir Bombag'a 
Japon taarru
zu bekleniyor! 

Boııiba7, Zl (A.A.) - Bomlıay 
valisi bir radyo demecinde Bomı
bayın JaııoııJar tarafından bir de
niz taar4UZUll8 uğramasının miiJDr. 
kU. olduğunu bildlıımişta. 

Filipinlerde 
Vaşington 21 {A.A.)-Japonlar 

Filipinlerde Manilla görfezinde 
Cavite ''" B1'.:.-ana ağır lqplar 
yerleştirmişlerdir. Bu toplarla 
Corr<l!ıidDr kalesini devamlı su
rette baınbardıman etmektedirler. 
Panııy ad8'<ında Sanjoocye tak.. 
viye kuvvetleri çıkarm.ışlaıw. 

Birmanyada 
Yeni Delhi, Zl {A.A.) - Bir

manyada İravadi ve bfUıassa Tin
şung'da J:ııponlarla Çinliler ara
sıı>dA muharebeler devam etmeı.
tedir. - ... - ı:.. 

Fransa da 30 rehine 
(1 lncı Sahifeden Devamı 

tap,.an trenlerin em:n.iyet:ini t.6-
mi.a için bu trenle:re sivillerin 
alımnas. kararlaşbnlmışlır. 

Laval dün nutkunu eöylerken 
Buıuııda bu emir ilin ed.ilımJştir. 

--o-

Norveçteki manevralar 
ıı ino• Sah!r..ıen Devamı 

Norveçte ilk defa olarak askerler 
manevralar y.arnuştır, Dolaşan 
..,yialara göre iki gün süre.n ve 
~imali dağlık bölıgede yapılan bu 
manevra harekiitını Alman l\tare
şali Liı>t idare etmiştir. Burası 
hep sivil ahaliden tahliye olun
muştur. 

Almanyarun yarısı 

yakı!acak 
(1 incı Sahl!ed<n Devam) 

lı.ücumla.rına Bntarzya sıçrama 
tahtası olacaktır. 
Almanyanın yarısını Mkile 

yeksan edip, yakacak bir kuvvet 
Britanyada toplanacaktır. Ame
rika bü,y.ük miktarda tayyare 
göndermektedir. Bunlar Aıtlant.i.. 

ği uçarak geldiklerinden deı:tıal 
lhl:ıımcle ıgil1lT1ek:tedir. Yaıpılocak 
hava taarruzlun ile düşmana 

misli göııültn€miş derecede zarar 
ika olunacaktır .• 

Londradaki halk 
evimiz 
(1 ine! Saiılfeden Devamı 

şem'be günü y"Pılacak olan bü.. 
yük tn€ras'm L<>ndrada aliıka ile 
beklerunektediı. 

.Star. gazetesi dün akşam 
.genç Britanyalılar 'lürkiyeyi zi
yaret ediyor?. i.smile yaui"Jğı bir 
yazıda Britanyanın tar'hincle ilk 
defa e>hnak üzere LC>ndra çocuk. 
larının izcilerin, kı.zlann havacı. 
!ık talim taburu ve gençler kulü
bü azdarmın. bu bsyrama işti. 
rak edeceklerini beyan etmekte. 
dir. 
Toplantıda Türkryeye ait filirn

ler rösterilecek ve Türkiye genç. 
}erinin memleketlerinin mü.dafa. 
alannı kuvvetlendirmek için ne
ler yaptıklan anlatılacaktır. Ga. 
zete: 

•- Böyle bir şıqin basıl olma 
<ıı iıakikatC'll iyi bir şeydir w bu
nu ihzar edenlere karşı Londrada 
umumiyetle 'Şiikran hisleri iziıar 
olunmaktadır. demektedir. 

s:kecideki cinayet 
Cl inci Sahiteden Devam) 

rnış. Sa'de ait tabancayı çıkara. 
rk, kendislle münakaşa etmekte 
olan çırak .Muharreme b!r el ateş 
etmiştir. 

Çıkon k~un, mesafe yakın 
olduğu için hede-fine isabet etmiş. 
zavallı benzinci çırağı karnındr.n 
aldığı bir yara ile yere yuvarlan. 
mı<:. Cerrahpaşa hastanesinde öl
n:niı tür. Öhneden evvel verdiği 
ifack de: c- Beni Sami vurdu!• 
demi.şt r. 

BU SABAHKi 
Cürmumeşhut 

(l_in<ıi Sahlfedeo Devam) 
pzeellerinin bi\dirdijiin.o göre 
mamur ellerinde 604-0 lira para 
olduğu halde y:ızıtıaneye gitmiş
ler, Abdurrahmanla Nazmiye i.şa.. 
retli parayı vermişler ve biraz 
sonra da her ikisini yakalamış.. 
!ardır 

BAY AN 1 (1 inci sa.lılf..ıctı devam) ~aklıkla ve Adalar kazasıtıdak 
18 yaşında bir 
İngiliz kızı 

Hava taarruzlarına 
karşı koyma teşkila
tında vazife görür
ken şarapnel ile ya-

ralanarak öldü r 
Londra 21 (A.A- 18 yaşında 

olan ve hava taarruzlarına karşı 
lroyma teşkilatında ııönüllıi.i. ola· 
rak hizmet gören bir İngiliz kızı 
hava bomharoımanında va>ffe 
esnasında tayyarelerin attığı bir 
şarapnel ile yaralanın!§ ve ölmüş. 
tür. 18 yaşında bir diğer kız he
men onun yerine geçm:.ştir. 

Sovyet tebliği 
Mos.lrıon, Zl (A.A.) - Savyet 

tebliği: 

20 Nisan günü ttphede kayda 
değer önemli bir hareket olıma
mışhr. 19 Nisan günü 31 Alman 

tayyaresi d~üriilmüştür. Sovyet 
ka7ıh.ı 13 ta17aredir, 

Denizden çıka
rılan 1 O milyon ) 

~~!~~~ltı~i-1 
ye N ezar.otl bilıdir.lyo:r: 

130 metre derinlikte çalı.şan 

dalgıçlar, J.JMO yılı 15 Huiranııı· 

da bir torpile çarparak Ye.ıı.i Ze

LUı.Wı açığında batan Niagara bü· 
yük yoleu gemisinin enkazı aNL
sından 10 nıilyon dolnr loymeti.n

de altın külçeleri çıkar.ınışlaniır. 
---<~-

5 U L H ! 
LavaJ aracıhk 

yapacak? 
Vaşingtuı 21 (A.A.)-

mı 

Dip!-o. 
malik mahlilleroe, Lavahn son 
dakikada bir b&öf yapar.ık b3rışı 
miizskere için aracılık tcşel>bı.

siinde bulunması ihtimali gözden 

uzak ttuulmamaktadır. Laval, 

ıbundan sonra, ı\lırulnya ile işbir. 

!iği yapmağa başlamadan evvel 

!barışı temin için bütün gayretle. 
rini sarfetmekten geri durmadığı

nı eöyliyebilecektir. V:ışingıl.<mda 
hlç kimse böyle bir kurnazlığa 
aldanmıyacaktır. 

Bu sa b ah vilayette 
bir toplantı yapıldı 
19 Mayıs Gen.;lik ve Spor Bay

ramı programını tesbit etmek ü
aere ba .>ıı.bah Vilayette Vlii Mu.
avin.i Ahmet Kınığın reisliğinde 
Maarjf l\lüdürü Mub.ını Bina!, 
Parti namını& Beyoğlu Halken 
Reisi Ekrem Tur, Beden Terbiye
.si Bölge Başkanı Feridun Diri
teki..W iştira.kile bir toplantı ya
pılınıştır. 19 Mayıs bu yıl geçen 
seenlere nazaran daha büyük bir 
programla tes'icl edilecektir. Bay
rama Üniven.ite talebeleri dahil 
olmak ıizcre her derecedeki okul
lar ve genç!.ik teşek:lıülleri iştirak 
edeceklerdir. 

Bu sabah Beyoğlunda 
bir limoncu odasında 

ölü bulundu! 
Beyoğlu BalıkpaUll'ımla 29 nu

maralı kasap Raifin düld<aııının 
al'kasııwlaki bir od.ada yatıp kal· 
kan ve paralı okluğu söylenen 
l\fahmııt oğlu l\lelımct ismindA! 
bir limoncu bu sa-hah odasında 
ölü bulunınuştur. Adliye tabibi 
Enver Kar.an cesedi muayene et-
miştir, 

Hindistanda 
Berlin 21 (A.A.)- Berlin rad. 

yosunun Hindlstandan alındığı 

'bildirilen bir haberine ~öre Ş:ır.di 
Ruııveltin mümessi!i Gradyi H:nt. 
lilerle mii.zakerel<!re başlamıştır. 

t LAN 

Üsküdar Sulh Hukuk l\lahke
pıesİnden: 942/99 

Kuı,guncUkta Bey 1€1ıbey i cad
dcs-nde 44 No. lu sahiihanede sa
-kın iken vefat e:ıen ve ıercM,o.He 
.mankem~mızce vaz.ıyct ~:ıimı.ş 

bulunan _l\nci.on oOi;lu Yorgi Yorgi
yadısten alacak ve 001" ı..ı.Jıs;.ın

da bulu.nanJarın bir ay ve mi:te
veffa tarafından hatlhayat..nıda 
Bey<>ğhı 3 w;cli Nolerhğ.~e kar
deşi Ananya lehine öluı:ne bağlı 

olmak ü>ere re'sen tanzmı ettir
miş olduğu musaleh Ananya ta
ra.iından teni.zl talep edilen 14.{ 
2/941 tadh ve 1107 /J7 No. lu va
s!yetnameye karşı da l:ıir i:tira-ıı 
~anların ke-ta bir ay iç4ıde Üs-
küdar Sullı Hukıık Hakimliğine 

müracaat etmeleri ve aksi ta'JG. 
dırde me~kiL: vasiyetriamenin tıen.. 
fi:zi cihetine gidileceği ve adresle
ri malUın e>lmadığı bJ.d.irilen va
rislerden 01.ga ve Andon ve Kal
yopi ve Marya Marivra ve Virjin 
oğln di:ğer Anıcfona tebllğ maıka

mına ka:m olmak üzere W.n olu
nur. 

Gayri menkul satış i an1 
lstanlu, Emnıyet Sandığı Müuıirlügur.cn: 

Nez'r 587/15326 Hesap nıım.ara. :yıe Saııdığıır.ı7'!1an aldığı (500) llxaya 1<1\<111 
Beyoglunda HWieyiı'ı /ı.ğa mRh.a.U~ (.cıe Baltacı çJkmaz.ı ve Yen~h..r sok.atın
da e:.kıi 7'J 2/4 yeni G5, 67 num:ı.r;ı.lı aü.k:kiı.n.!ı bir e'" Wr.nc! derecede ipotek el.. 
m.iştir. 

Dooy2da meveut 41!>u lc:ıydı •urctinde m=kılr ıı•:Yri moo.lwli:n •Kıı.dasbro 
tesb!ti mucib'nce Beyvğ:ımda Biilbül nıalıal:=dn Sercl>r Öm<>r sulc.1iiı<ıda <ki 
73, ~/4 yeni 65, 67 nwılBra.lı Şaıık.an 7 ;rol 8 ŞL-nalen yol Garoen S ,.,.ı (8) Ce
nuben 5, 8 il<> çevrili olUı> 547 ada. 6 p•= sei numaralı 126 ım>!re mllı:ıııırwia cdliic
lalıili ıa:.ı:ır ,,..., <>ld:ıı!Lı beyan ed~. 

ikraza esas olıın muhanml.iın ra?V~ muc:lıince meallr gayri meukulıüo u..
,,_,.. mJ;ısatıa& 2 lll ••'§lll muk.ah!ıli. 123 meıtre murabbaı olup bundan 67 metre 
mw<ılıUaı k>;ın.l Uzerine iki buçui< kat.ıı ldcir çat.ısı ahşap meıııkQc maa dl-*loin 
ev yapılmıılır. Jlıl[iiş!emı!Mı b1r ılLil<ll;;;;n b:r rne-...ı 5 oda. 2 90(a, 1 Mutıtoıc. 2 -

22, köylerinde 29; Şilenin şehrin- raayoların ise 665 i elektrik cer 
de Ti, köyler:n.de 15; Yalovanın yaı:ile, 25 i g.Jcümülatörle işleme 
şelıriruk 37, köylerinde 17; Kar- tedi!'. Bu bölgede kulaklıkla di 
tulın şehrinde 135, köyelrinde 414 l\yen yoktur. 
ra.dyo ıbulunmaktadır. Böylece lııanbul Belediyesi 
belediye hudutları dışındaki rad. içinde, rad;ıo sahiplerinden '3-'i 
yo tU'lan 939 u bulmuştur ki bil- ziraatç~ 2675 i saanyici, 9357 s 
tün İstanbul vilıiy-eti içıı:ırle 30741 ticeretle meşzu~ 457 si nakliye;:· 
radyo nıe~ut e>lduğu anlaşılmak 10827 si se•best mes1"k adamlar 
tadır. 119 u , alısi hiz'llet e"babı ve 7271 

BU RADYOLAR NASIL de n:esleksizdir ki tt•tan 3074 
İŞLİYOR? kişiyi bı.ıanakt..ıır. Bunlardan 

Be}"Qğlundakilerin 12500 ü e. 7566 dink>yici \·ü~ek tahsilli<iir 
lekıtrik cereyanile, 239 u ak.ümü... 4694 iı lise mezunudur. 9760 ı 
latörle işlemektedir. Kadık.öyde ve 4754 ü ilk mektep ır.ezuırndur 
'bulunan 3932 radyn e~Pktrik ce- 969 u muhtelif meslek mensup..; 
rey.anile, 54 radyo akümülatörle land1r. 980 ninin tllhsil derecesi 
işletilmekte ve 2 dJnleyici kulak. teSbit edilOT!'<'n:'~ 2008 1 de hi 
l.k kullanmaktadır. tahsil g<irmıım:Ş kiınoolerdir. 

Fatihte 3821 rad~ elektrikle, 
6fl sı a!Wmülatörle, 3 ü de kulak.. 
ukla işletn€ktedir. 

ileş.ikta:ş kao:asındaki radyolar

dan 1766 sı elektrik cereyanile, 
27 si akümiilıitörle, bir tanesi de 
kulaklıkla işliyor. Üsküdanla 1616 
radyo elektrikle. 29 .ı altiirnül.i.. 
törle, l tanesi de kulaklıkla çalış. 
maktadır. Bun un dışında kalan 
Bakırköy k,a.zası rad)ıolanndan 

Amt:rikar.:ın tek 
paro!ası 

(1 in<'i S;;!>if<don Devam) 
tek politikası ~udur: •l:!u;,..;>n ile
riye atılmak, yarın değil. demi 
tir. 

822 si elektnk cereyanile, 13 ü 
a'dimülitörle; Adalar kazasında
ki radyoların 721 i elektrik cer&. 
ya!!ile, 2.0 si akümülatörle, l i ku.. 

VaŞ:ngton 26 (A.A.)- Gcnc!al 
Ma!"§al ve Hopkins, roporlannı 
Ruzvelte verm:şlerdiT . Görü.5me
de Vinant ve Cordel Hull hazır: 
bulunmuşlardır. İngiliz ordu ve 
donanma Genelkurmay Başkan. 
lan General Marşale refalı:et et.. 
mek:tedir. 

Erzurum imar birliği başkan'ığından 
Mumcu maha.lle.ı Orduevi ljıı(jnd'*i caddenin Şadı: tarar-=ı imar ~ 

göre. 
l - Onluevi duvarının plln mııclb!nce ge<i çelı:ilmesl bedrnl., 
2 - Fıı?Ja toprak:lann ıootıerilecelı: mOııha.l maha lltte ns idi, 
3 - Onluevı balıçesl önüne .rmJdQı ı .. ı..ıat duvan ~ 
4 - \"aıan o\elinln k&n!ısırı.a kadar ~ üzerlndıe ka•vaıı tuta 

habi neJıı!1. 
İti kıapalı ı.aı:f usuliyle <1cı;aın..,.e ~. 
K~!f beılell •30677• lira 80 truruııu. 
İJc ıaninat.ı •2300• !in •Bil• lruru:ıtur. 
Ek.sillme ve ibcl""f 7 Mayıs 1942 Perşeut>e gilnft ıaat 15 ~ En:unıın V-. 

yet malı:nnunda lop!anocai< i,,,_. Birllğl kıaıre Hey''* -.tınd.:ın yapı.lacal<'tı.r. 

Bu i.,oe ait pt:ın, v-uhlıdl !laıt. llst°"i. keşif bu- - oedvdi. elıı>f..4mı9 
ve hususi şsrlrıamesl ve mukavele proje.; im.r B>ri ti roııb-1""" OirlJ.. 
!ebtln-. • 

İcteld;ı..rtn bu ~ ait .,ıhlio)-et ve Tfc ... at ~l7'e tuninat mektup v.,.a 
mıı.kbuı:!arı.nm ve teı::if meı.tup!anm o gim saat H k!> .,.... ..ı1 .İmar BI~ Ba.-
kan!1ğıoa veımo!eri l15ı:ı olunur. ~ c4?;)!, 

BU AKŞAM SÜ.M ER SİNEMASI 

Ilalkmıızın pek çolı: se-vdiği Ud büyük art:1st 

GİNGEBS R0GERS Ye BONALD COLMAN 'a 

ilk defa elarıılıı beraber yara~ 

GÖNÜL Oyunları 
l\levsimin en pul~ ve en fula niiktell .........,.... 

talıxlinı edd.yor. 

LÜKS VE tırrtŞMI .. HAREKET VB 
ZENGİN LlK TlM&u.İ 

Bu akşam içia yerlerinizi. e.veıılen a~ 

Sineması Beyoğluna taşınıyor 
Tepdlıaşında faafl'vere bıışlryan SES W>emıası. Bey.ığlu. 

cadr'esindc İstanlbul Şehir Tiyaıtrosu K.omed:i K1sıı:uı:ıl?) bina&

na taşınmaktadu'. Bu münas.:tıetle Tf-pebaşmdaki faal:iyetsı t.
til etmiştir. Yakında CBeyoğlıınıdaıki 00. môi\pmmel, rm:Ien,. 

ferah ve raiıat bir slııeırna binası ~ ............. w sm 
tanbul hallnna en güzel fllmlen göstermi;ye başbya-:DS:r. 

!&-

la, ı ~ iJ>arol oı...> mk.lrilt t...>si satı. ve kuyu vudır. <Halen düid<"dın ~ 1 1 
kial.>edılmişüu Biı'l>irin'zi kqbeın-ı..ık içia 

Vade.inde borç veı<_,,.,.nıen dolayı yapılan takip !lzcrl.>e 3202 numanA& 1 ılllJllll••••.. lillfe.ı> e!ele tutıumnuz! 
Kanunun 46 cı madıleoın.in m&lufu 40 cı mo.Cldesine cöre sa.tılm;ı.." lc8p eden '--------------~- ' 
yu)<arıda yazılı evin tıunamı. blr buçuk ay mUdılalıe atılc arttıııınaya lııo~. 

Satış mpu aicU ~ göre yapi mektadır. Arttlım>a)'a gimıek ~ 
(:!1:10) lira ~ akçesi verecek!tir. .MWl ı::.aı.ıı:aiaranızdan birinin teminat mekı
toou dıı ıl..ooul olunı.ır. Birl.k.mlş büıiin V"'6'1or Belediye resimleri ve vaı.ıt 

;c:aresi ve taviz bedDlJ w ~,,., rüoum u bor~lızya a:ttlc. Arttırma ~amst 
30/4/94.2 taril>ind<n it.ibaren Letklk e'lrnclt lstlyenlere Sandık Hukuk İşleri Ser .. 
vi!;.inde a<;ık OO:un.duruJa.ı:aldlır. Taptı sicll ol<..qdı veaa.ir lü.ıumlu iuı!>at ta şarl
ruımede ve 1Dltlp ,;o,.y..,.ında vaıodlr. 

A.r".tımıa7a girnııı; olanlar, bunları Lell<iı: eOeftlı: .. tıl.ıga ~rılan pyrl 
mer.ılm.ıl txaeJ!k•ıoo:ı her şeyi öğ:-entni, ad ve tela&ici olunur. Bir.inci arl'tmma 
15/6/942 w'hine tc&adü! eden Pozarıe.1 g'".mü C.ğ•loğlun:la Uin San:iığunızıda 
saat 10 c:>o:n 12 ye .Jo'1.dar yapiliıc>lı:tır. Muv"1d<a.t ihale ,.aııılroocı için l'*lit edJ..I 
!ecek b<><ielin 1Jercıhan a.mn icap eden pyr; menkul mülrelle{i70t.7lc sand* 

a!acagını tamıımen ı:<çnuş olması şaı~ııı-. Aıkısi mlodirde son arttıranın ta&!-tıildü 
balı;i 'k~•k ·arl.yle 1/7/94.2 t::r.n.ne müsaılli <:;.ı.rşamba günü &TtU mahalde 
ve ..,..ı saa.tte oon c.1"\ırruası yapıJacaktrr. Bu ar\!nm3da gayri menkı>I en ç<ılı: 1 

a.rtttJ.rau~n ti9tüode bu-Bkılacaktrr. Hakları tapu S:cilleriyle sab:t ohnıyan ~ l 
kadarlar ve ~rtif.ak h-a.Dcı sah.ipler~rı\n bu hakl:.rını ve hususile tai.Z ve mas
ro!a da~r iddi.tıla.r1111 il<in tariıhinden itibaren )-ir.mi giio içinıd-e evrakı müsbi.tcle
riyle bcrabcı· Da!re:mlrıe bılcl.iımoler! liızmx!ır. bu .<urelle haJdanm bildirmmı.!ı 
olanla.:-la. lııaık.ları tapu sictller~ylıe sabit o'mlrya..'llar sat~ bedelinin paylaşmcıslD"' 

dan harl.ç k>lırlıır. Da.ha !azla malümal · al.ın'1lc ıiı>tiyenlerlıı 40/2000 Doeya nu
ma~,,:e Sıı.ııdıbmız liulwl< İ;ılerJ Servisine mü:ra<:aa.I etmeleri liiruı:nu ~ 
olunur. 

+ 
DİK 

+ 
KAT 

Emni;yt"l Saniığı: Sandtkt..ı alınıın p)'t"i m«&ulll "'61* ~ ı..tı.. 
yenlere muha.mmlnlerimiz:n koymuf otdut"..ı kQ"metin ~ 4t> nı tecavüz et. 
meıu >ı}< Ü'!:~r ihale bede, ·nin 7t?'ır..n& kadar boI."Ç veıiJmılık surel::.y1e kola)"blc 
eöc1.em:ck'.eılir. (t784) ,_ 

Çünkü: Kapısmdan tramvayların bütün ~ w otom:>
biJJeri.n bu .hafta da güçliilkle geçeceği .İ.staı;bulım en ~ eııı 

-wısi ve en çoık Sl!'Vi.1ec 
• 

ÇENBERLITAŞ Sinemasında 
YARIN l\lA.TİNELEK.DE.~ İTİBAREN 

Bilt":in İstanbul sinema se<ver leri, biııbirler1le ımfu;a4)a.Jca eder
cesine sel ve akın halinde yer buhnak içi:. 1ıoplanacalklard...,.-. 
VATAN, İSTIKLAL VE MEFKÜRE AŞKININ KUDRE'l'İSE 

misal olaraılt vüıctıı:ie gelen em.sııJ.s~ obır şaheaer 

ALK ZAR 
H 

{TÜRKÇE SÖZLÜ) 

ARASI 
Son senelerde güzcran eden en kuvvetli 'heyecanlar; en kanlı 
vak'lllar, en mi;.thiş tı.aıpler, tefrikay4 dü;;en bir milletin feci 
akıbeti, gıöııfilmamiış lkııhramanJ>k, fe;la<ldirlık, yiğitlik ve va.. 
tan.>e'Y'e'l'lik sMıneleri; kıanlı mücadeleler, müthiş ıboğuşmıaJ.ar -

Bu ma:z:zam ve emsats;,. pbes« 
MÜNRASJRA.N VE YALNIZ siN.E.'tt.ÜfiZD4, 

GÖSTE'IULECEliİNDEN 
Yer ... ima\ >ç.ia hltfea tam sew mtleriıw .. 

~edinir. 
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Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 
~~uh. \'arco nik 269iı: beEap numa n:.s y!e ~ndıg-..n\::ııdıın 2!dığı (850) li!3-

11 ka~ı nlU!~tıarrı! olıd.ı:u GedıS<p;;ı~a ~ı: :rr.ar Hayq-~tt:n M5ıhat:t.:.~n1:ı J..1üt;e-n1m 
sc·kiiigında e~ 35 yeni 3i nun1ara:ı k~r e\·j birinci der·ecedc }pote.:.: etıtnişt:r. 

Do.~ada r.le\"CUt t..: pu kaydı surettn1e (EnUnonüne tabi M·mar Hbyrett:o 
n -.ı.ı e_inin Mtl:.cLli."'11. scıknğ::.nda c.!:k:. 35 3~ni 37 kapı 218 ada 2 PanieJ No. lu 
4.9, 50 mctıce n\W"Sbbaı m ... aarahli. k:iı~ir hane) d:r. 

Y.ne ilc'az do:-""'Ya~mda ~cut kada .. 1:ro p!aııı nnlCibince hududu bir ta.rn!ı 
1 ve 52 ve :;ı di~er ı.ar-.fı 3 ve .ııkast 23 paı~eı No. Ju m<.th&ller önü Tü.lbent~i 
ec.4cağı ı1e m'11h.dutt~. 

İ1iraza rsas ol&n muh3rrırnin raporıaıa g··~ı? tne!ah;ısı .(Q ruetTc .rrw.rabbaı 
oiup b~ 38 ~ mur.lbb~ı üzerine kAg r, çJtı örtü..W. ahşap bina inşa edil
o-,J~jr. 

Üç buçı;Jt kat otın m~•kÜr eöı birinci katında bir oda bir ;ır.utCa.k, ;ı.:ir,cl 
katmda iki oJa bir hel:1 Üt;ünctl kahcda 'kf oda bir beliı ve üst bıtında V.r oda 
\.'t' teıCcw ve e!~rik tc~~:::ıtı v;;rd1r. 

Vada;inde 00.-.:un odt>ruT.cmesinden doloyı 3202 numaralı kanu:mn 46 ll!Cl 
m .. o<ld'Cslnlc m.atu'u .;o 1ncı mad<les:-nc gOre ıatı.lmDsı ~cap eden y,ıkB:ıda yazı
lı maa aralık Wıeir e-.in tanı~ı. bir buçuk 3~ naiddct.e ı~k a.'itırm~ya kon .. 
mu.t .. ur. 

Satış tapu a!ci:Ji '-:ıı~tlına göre yapılır.okta.dır. Artt.ıı~aya girntek tsıyen 
(-435) ltnı pey ~j vercce~i:'. '-Ii!'i &ırJt\Iİaran~on birinin teminat mek
tubu da k.i:obul olurnır. B:rı..!c..PJ ; bUttiın \·erg'..lerle BeJE:diyıe re.:lm1cri ve valui 

J,e.::rr<."81 ve idviz bedel. ve terul;ye r~:m1 ·; b<'H"Qluya aittir. A.Ntırma prloanıı;i 
30.'4/942 ta..rli>inıdt"ll lt;bar("n tetkik etrnfk Jst.!yenJcre Sandık lluku!( ~!eri Ser_ 
Vİ!' ndc aç buluhdurulacaıotır. T;qıu ,;,, li lrny<lı vooa.ir lüzumlu izoiıat 1a ;.-ırl

naımede ve tıa.klp dogya.5ında vardır. 
AJ"'.tırmay.n gtm~·= olan)3;ı-. bnnkı.n ter.-<.Jk ooerek r~tılte.::ı r,ıknnJan ~yri 

ll'Jf"flılru.l hakkında her şeyi öğremniş ad \-e •elfı1•ki oh.mıır, Btr:nci. a.Pt-t.:mra 
S/8/942 tarihine t.GııdüC eden Pftart""1 ı>-""ii Cı.ğaloğknda lrJ.n S.ndığımızda 
sa.at 10 dan 12 y~ radar yapı1aca'h.-1Jr. 1\1 rvıı...1f:at aıaıe yapı)ması kin tıe.kli.f 00.i
lerd< bedelin t<>rc1han almmcsı icap eden ll"Yl"i menkul müirellcCjy<Hiyle "8.l!!dılt 

cıın<:a''UU Uıır.aınen ı:eçmiş ol."l);:ısJ ~. Aıktıj 1.u~in:le son aı1tıranın t.aa.bhür.ii.i. 
b:: <:l a.lmak şarti,ylc 1/7/942 wrihine mıisadi! Çıl-ıa.'l'Xba günü ayni maJıa-'<!e 

\'e •:ı-nl saa'l:I<? ..m a.rl1ırın::sı 3·ap:lacSt trr. Bu arttmnad3 gayri mcrı.•ml en çok 
'a11::.ır.ının OOünde bıra.k1!acet...-1ıT. Haklar.t t..:pu s'.cil!erjyle !klb:t olınıyan aU
kadarlar v-e irtifak JY.ıkkı sahiı:ıleriri.ıı bn h:.k1arını ve hu..."il.S !e !o.tiz ve mas
rnfa dan" idd"'1.larmı ılin t.a.."i.hinden i+-baren ~-L":l'Li ~ f).inde evrakı miiSblt.ele
riJ"le beraber Da!rc:mh:c bildl;ır:ek-ri !azırndir. lsu suretle haklarıtıı bıldi.rmEtT~ 
ol nla:la b.•l'Jdan ~pu .aicillcriy!c sabit olrııı:y.ı.-ıtar satı.ş bedelinin payla~sm

dan lıor'.ç l<alır!:ır. Dah:ı !az!a malumat ;ı_h~k ı.ıt!yenlerin 940/153'.! Dosya nu
mn:"d:ıriy!c S~Jğvn.ır;:: Hı ... ı~ İşlf'.'ri Servi~:r.:.e müracaat cl.mt]('ri l~;c;ı;.u i\:ı.n 
ol ut· .. 

D İ K KAT 

Fnmiy":"t S.ı.ndı.ğı: Sandf'ıd:l;n a17m'TI g:ı~· ·i rr~ulü !potck gü:;termü kti
ycn~r"i! mu'hamminlerimiıi.."1. koymu:~ oldoZ.ı kzynıet"n % 4.0 nı tcca\."ÜZ cl
mRn.::k i:N..er .ihale bedel;n:n yarısroa k3do.ır bo:-ç venilzr.Ek suret'y:c kol<ı.yhk 

g-;:creım<iıt<dk. (4730) 

• A 

ls'anbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
IJ-ava m_ .. Jikılcr:. için on b;n adet Ba! t··rap Labı:.ğı p; ~: r~:k~a · ı..;.1 al1naca'r

trr. is:eklller Juıt'i teminat olan tl65> tir !.l Baktrköy ?\,. l ?.tııJ. ll...bıu'1e ya.L.
ro:zôlk m8'ı::b~riyleı bicJLkte 28.4.9-12 Sa !ı gu!1U saa.t 11 de Yen Postahane k"r

ımnda Bil'yü.k Kınacı;an Han No. 9/10 da Hava Satın.alma.sında bu!urunaları. 
c474'l> 

Devlet Demiryollarr ve limanları f şletme U. Maresi İlanları 
~ ruarınm ~ıll§l '<'"e 9 E:,ylıll iör enleri mün:ırsebeti~ bazı mırı.takalardan 

muayyen katarlarla izrn:ır'e.g!d1p dörıecek yo!culara Olllbsus tenzilli D.D/112 No. 
lu tarlfe l.!i.H2 iarfülnden !titıaren U.ğv edilm\,tır, c2e22 - 4730> 

is tanbul Defterdarhğından: 
A~e levaz!l1'1 arıbarrnd.a: Ine\'C"t (182) kn!cm ıl'noa~ara, Sa"..aşp:.ır :::aten ıyn

~ )i..İZÜ vc.;ajr rrrub:te~ifi.t~ins eşya 4/5/9-42 J.)az::ı~ &ünü sant 15 te 1-'l!Hi 

Fı..rn~lt. Mudti.rlıüğüruie ımü:lt:.ıekkil K<>fl'lis~nda aı;ılc •rıltırnn;ı ile satJi1acaktır. :Mu-

1:00'.in<!n bedel (:l64.,48) 1ıenıİna'll (20) lln.dır. G.öm>dı: ,.., fazla izahat için mez-
kOr rnü<l'ürlıii&• müracaat. ("632) 

İstanbul fiat mürakabe komisyonundan 
jy..,. No. su lGO 
Ticaret VeJ<.al<Hince bihlmaıı lm~asiye e1.)'ası ve ml'\ı:tep levazımatı 8'"\ışla

rmda 1Vıa!Mç• için % 25, toplanc17a % 10, peraJtend-OCi l~;n de % 30 !tAır lıad_ 
dı ta:Yin edünUşllr. 

Yukarda ııö...-terilcn t<ıptancı kıir haddi yahlı.z ttlıaJ<ıt mel'kez!e:i dışında k•
hı.n yerlerde müesses ve f(la.ttyetıeri hakikaten 1ıcıptancıJıJc olan mutavamıttara· 

\ı'Milıeceldir. 

i<ıtaııbıtlda mOe:=s perokendecUer it hak".t "ill'a<llU doğrudan oof:ruşa ltha

IN.ıı;ılanlan ala.:al<l!anndan ibu şehl.:-de müstehlik .. ııe llatk!Nı'n hOtialıırıda ay
rıca 1opt.ancl Urı ikive olumnıyoc~lıl". 

Keyfiyet H.3.94.2 ta.rlhlıı.ıe ne.,..!un an 1:;2 sa.}'lh ;acımıza el< olarak il.lıı 
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AYAKKABICILAR CEMiYETi DEN : 
Ka·ıaf -. e (,q\iciler harlı; olmak ü,:ere mu4::ıvv:ı ahnak istlycn 

ayahl~bızı c<nafının unyan te-ıkercsi ve polis defterile 21.4,942 .olı 

gümlnden 27.4.942 pa ~rtesi akşamı na kadar hcq;rii<n öğlul en ,.,nra 
saat 13 de" Hl ) a .ı< Jar ik'~'('r foto gr~fla centiyetc m.ür:;caatları i~i\n 
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ve Dokuma Fabrikalan 
Müessesesinden : 

&tr \'ern:ıe-, nıHa 'rürk kütüphanes-i!li kelh:f o~adı:1nı , l"lln:ı. blr ta:um zedigi ldıt.U~ı.ndan d:ıl!;ı tuhaf ol.<l\1-
2'e'J'lgl~C'1lirmc Cl"hdi, mtcıerret bu ceh- benıer~k~eı· ka)·dc1.et.-cğinl, bu ben... t.ınu be .irım.ş.ı:jr; 

de bir tecavi.ıe ho:Hndf, Tmnima~n- zerliltlf>rin de ltalı)·aca eı'er duyu.kına- - cİta1yJnca piyt-s~ıı dcG>nJnrlQ da 
beri fikir "kuruıı:ı menfi mümer... dan, görülıneden, bilinn1eden vukuu kapı, m~a. k~..ı .. ki.tiiphane ''a.l"ll1~; 
s!t2e-rt tarafmc!an ~an.makf.'a.dır . i:te muhtemel şeyler otmadığını aöyleın'.ş- bef'Jınklıtde de... MJh~Emede de bi!' 
berr!m da\·am_, f*J,r u .. at.ımızın bu tir. Buın<ian roora ayni ınuharrir. ken.. kapı var; &ıki.~lnnr bur.dan e ·ierin-
Ukde-o:!i.n;, tn nefis bir 1n!sal b;Jli:ade djsini b'.r m.karet, Ne.cip F;,izı.lı b!r e- de de kapı var. Bun~aı da mı kapıla-
h.ikinı huz~ scvketnıi.ş bir m~c- deb;yat suçJwu diye t"rif et-ıni~ ve hi... rını itdlYanca plyl'sten çaJdı? BcPim 
lcdlr. Bu d°':\'ınJ.n hü~:nmen alaca.ğ~ diSey

0

i gaıc·tc su.tunlarında, fımme v"ic- p iycs!crrde de fa.iz.den ş.!k.~·et cdlliy«-
11.im. Wtlr p1ya~"l'l1Z:n y.ıllaOOanbcri dı!nına kar.sı müOO!a1 elımrk dururken muş, o piyes!<' de ... 15 Banka.sı Mü-
~Art gözle bt\iWed'i•1 bir ~ hareke- P.l.ra ruüe!i:Uin.ln cıırt, zı:-t ... > n:ahke.. /e-~ti.~J .iken te.rkt-t!ıığim 14 senel·k ban ... 
1iin;r. en gü;ıcl dersini !~kil edecek. meye koşmasını yanlış bir hareket o... ka-cıhk hıcy::ı'tiı.n~ he?' t:,il: ı, her ve~i~e 
bugitnun \'e yarının Jl'('sf1.er!ne en gü- larr.:k ~ıerm.üş, Ncıcıp f'az2ın gayesini ile yalnız falzdPTı şik ye-t miinflk,.şçılt .. 
ıel bir vcsıika ta«.ıri!.m edecek!tlr. Da.. tk.endkiinden 10000 llra k--opaım:ık ... > rı d1Jyd'un1. Bt:n<.Joo ctRha umumf, <ia-
vamı ben işte bu maksata, memleketi- dıye tav6if eL'11.i9tir. Peyam.J. s~ra, ha beşeri, t.'.lbH ve teı'i ne olab!lir? 
rne ve edeb!yat dün)'anı:..ı..a hizmet ga. bur.da..,, ııcnra yine (Tasviri El'.'kllr) ı:1... İ.ki piyes a~sında. da para.arın kaµ:-; -
~1yle açtım. Yok..<iR brnim, ~ciız :ah- zetesinde:d benzorlik rr:adrleler;ni te_ ma heyeeaırıı görü.liıyormu~... Para 
&l :ta\'lj~dcn ha ı:nlunrna 1.atbikini ker teker ele aJf\Ca-k. bunları clşte bi- serpilen her yerde k:ıp~ . .:ı heycc;mı 
Jst.edığim hiç b:r c .. ;a ycıJ<ı' .. ur.> rinc;, ;şte lidn~i. !st.e üçJn-cü ı~t ve- olur, fo.ilat acaba pa:.:l t;erpm.enin ga.. 

Ncc.p Fa-&ıl1 ::1hıs h:Hr:.a.-ını aşan saJ!"e ... > tarz>nda ileriye strerek., ayrı- ye~i c.yn1 ınl?. iJte O'la ditt~t e-d~ ... 
mi131 ve içtimaı bir da\ a diye tarif ca buna üç n:adde dJh..'l il.lYe ederek lim~ E&ki Tüık dilgt.i11l~v:ncı~ de para 
ettigi bu nı~elc etr.nında dem;ştir !ti: sözlerini bitirm~; sO.!lcr'.n!n sonunda strplJir ve kaı>ısıh~dı. &.cv.·i bir an·~ne .. 

- •İtalj.•;ı radyosu. bir kaç defa da (Y~a.ı.· Çimm) ~ım!i ştMın mü- rn.zi de mahut Jbl)cıı;ca ~estt.TI. n1i 
;yapıtıgı neş.."'lya-tt.a, bnz;,ın isim tayin da!naEma geçm'ş ve l\!uhs1n Eı1.uğrula aldı"...:?. O eseı:rn de ~tnıı, afagı yu:c;,ırı 
ederek1 ba.z::n da etm~c-rck. (Tüı1i::cr hücum et,Jrıj~tir, (I'::ı.ta) im!ş, bl'nı11~k;ı,in de ... lit:y Al-
b:zirn tter'.mi"'ıi aılıp k("f)di isjmlc- IIcmen ay~ğR. ka'&:p metı.H fsteme_ Jah:m; ı...~c 3alnız 01

: nvkr!n b<>Tı.im ma-
riyle 0.)'113tiyf)rJar!) ta.rzında bir ed.a den cev::ıp ver~eğini .si~y·?1yen Nec!p sutniyct dcreced1j .l tıat~ k.if~.·. :Eğer 
ku lıannı.:ştır. Mulıte-r<>n1 h:rkim! Yer.. F:i.zıl Kısa Küı-rk, ~ylc demiştir: rlllıwnU2Jda en k'iı<;il:k bir iı~i.t.Jı.:ıl.,. ıtcva.-
yGzlklde .:ıkıl ve hay<;Je :ı-ıgımaı. tf'tioa- - •DemfnUer:.bc-ri haı:ı:nıırrun söz1e- rltt, taklit şüıJhe.tı o':t-uydı, hlı; e."Xri-
ların en ç.rAt!.nir.ıe u-;rrıyan ben, şj.mdi rini va.kar ve itidalle dlnUyebi!anek nı:·z:n iS!ninl ,P;:.!".ı) kC'y, !' m::yınk'! Bu 
diyorun1 ki, cg~r mH'e~ime uzanoın bu içl.n, i!ira! ederinı ki m:za;:ım hilafına is;nxtr, d~a.da o;r \'.1k piyt:.'ti-o ronc.::!n, 
te?ilil diJ'ln'.(l müsebbibj benscım, m:;.h- bl\yılık sabı.r ve t.ıh.:-rr:n1Lıl gayreti.eri hik't,1J·e '\'e&ıiJ· C'!':<'r ,·aı. B-ıuol is.n,ec1· 
lremenl.zin kapı-;ı.nd.::n, omuzlarımda gö.:tterdtm ve son .keliır:cıyc kadar bl1c- ar ... sın<la~< ı !:nnıin~i ,-e un,\:..ınl bcrzer .. 
bu zillert yükünü ıa,ıyara'k. çlkroo:Jıyım; ledjm. Du BÖ".der, bu bv:r, bu eda. bu lik'. eser muhı{!'\'a ve IJusu&yetlerinin 
yok eğer ha..iınlilarıms;ı, ~ m::ınevt :riıuhteşem rücu, i.sbat diye crt;ıya 311 ... b.:ı'iliLnıy1e a~ız olu.şuna en a<lU 
şuçurı bütün ağuılığını. ilômınLZ vosı... Jan maddclerde-k:! bLl Jooıitunç zaaf, aaiı..btir.> 
bf;:ytle flıınlre.nin viodar.ına karşı yük'- selim akrl s:ıhil>l herh~gi blr in.sanı .. Necip Ffrzıl bcnzer!ık djye öne Ai .. 
len.··neıid.Jı+ler. J de1ir:ınlye kMldlo..·. İ!tbat sadedinde or... rulen ~ddlo.yı ka:"to,~adı!<~r.ıı ve te!el"lii-

N.c'n F•-ıl ~.~-n -- ........ ı...=.~~ın t ·· "] B.ı.ı attr-n daha küçiık t~fcrrü ... i an<hı'!~i ~1 
....- ..w. ~., ........ u ... .ıkN-JV--U aya ~uru en m~ııe'ere teker tekö::r ce_ 

na<. ıl ~a"'~ı"ını ve rıl·.tı"'- anl•' ed h o!ıd·ığunu .9i.iy<~cdil;ı1en sonra denılıotir 
IJ'<oty--.-.v o :ıı 5.a.a ... ı.- vap vernı en, aznıınuı )i3p~ığı rr.u- J'ilj: 'I 

mış, (Yaşar Çimen) ln ınillwri isnad1- Jı:adderneye CC\'3p vereyim: Her ı:iCY"' 
na n.:iSı.l gir~:tiğini anl&tmıştır: den evvel, h;:.karct ceı.:::.ısnu b'.r h<:m-

- •Daha piyeskn ba~lt.madan, her ]ede kmdisi.nc havale etn1rm!z. muh-
uğradığıım ma~baa ve r:ttıir meclWn- terem cflnme nıuıncsslllO"in de beyanı .. 
den bu dedr.1'..<cduları dU.)"JT1lifa baefa. le emniyet altına glrnıi.şken, sadece 
m1 tun. Burrlc"lrın lem~ t.aratırııdan, halcare!in de&:il. fftlr;:mın da .ralli o--
neye :st!nat t"<ii:oerek, nac:ıl u:ydu.-ul- Jcır<l'k_ tec:z:tye-sjnl i~t.cdil:in1iz hasun; 
duı;una dair h:ç b~r ves::m Fa.bibi de- 3y~ğ.ı. kıı.Jkıp ta (lnlihalj yar1n Lçbata 
ğJdkn. Yalbız, 17ir çok C::>eriınde oldu,.. hazı~ım!) diye.fi. hasım. $'n,.dl muhte-
ğu g~i bu eserimde de haııin tezanar. ""'m b!r rlcat l<.:Wlası beJ..i.r1.cCC'k suret-
rere yol a~ılac!-1 ır.ı ta? .... in ecllyor ve te gert!Pmektr, (ben !nt:h;::-1 isnat et-
güJi.ımsem<'klten ~~a lıL· :ıcy yapa.mı- medMn, bcnzerlik?eıi k.1ydetlim, şim_ 
yordl .n. N h:ıyc ~r t~ile ba1J.a- dl bur.l'lrı g~Crl'CC/:,l:n!) t.ftrz·"'da hir 
runC'a, dah-3. ı.: tc7.oıhurJ.erden h&Oi- dö·ıeki'.'.ğe roızı oırn.akt:,c!ır. B~m giJ-:;-

!oen!n fı~ yUi:U n.n\a.şıldı. l\1'uhan"iri:k- terd ğiınlz jr tek r.sı bu riönck!ı!g n ne 
~ o şerefii mes!ekle h r bir alitkası iade e • ğlp;_ Jı!llk. nin \~cdanı tay:n !"-

bul:;r.n-ı.ryaın l>lı ş.ıhı , (Babıfi..'.I) iç!nc deccktir. Dııru.lar; sonr;ı hasmım, brı: i 
nü!•1z rderek bu muhit!e b!r· iTine re- bir cdeb:yat, ke-r.<liR ni de bir r..;ı.k:ıret 
k&ıbtt duş~usu gi.ıdc.n nıuharrirler!n a- sul~lor~u diye tarif ediyor. Jl, 'bu ki P.n 
rıısına girmiş ve yalnız .kt, hatta yal- bi!_·vtk. edeb:ya.t, hak;ırrt, iftira ve ah-
nız bir ki ·i nculind~. idd:l':lına iştirak: I:k su~lU$U kentli i<lir. Bunları, jg!.·~ -
fsU<laclını bu!~b~km:şW.:> nasız olarak bi.it.ü:ı n1C'ınlı;,>ket erk~rı 

Bundan soni-a Necip Füzııl, birinci umu~njyesi ta.ıY:n ettiği kndar, h:ikl-
~lsen;n k.apan~ş ~mı:ısını t~H eden min de ilt\ımı tPsl.ı!t Cl~cre!~t;r. n~vl':rı 
ŞU son sfla!erl Üylcmrş-ıJr: ~mmenin v!cdnnındın t:ıh il etmek ve 

- «Hasım. ş.lh.<>ıroa r kl.5ımcılık ve gazct('!lerd-e mi.k:ıa:kn·a rtmck duru.ı-ken 
kakır.ime intiha.J. ~1aıt eden m&kale- (zırt v.n1) mal:krınic:C' koştuğum yo-
s:nd~. 16 b!'u!~rı k .k2ydediyor. Ilu lund.aki ifadP}'C ge!i;ıcı-; mu.hter"cm 
tarzda 16 bcnze.rLx:, ı~-r!'ha.ngi bir ne- h~!:n. ş:;hıskır a ·a.5~ bir hak<rre' 
bat.at ~"it.ıb:y!c bi.o: hukı ~ kit.ahı ara- ve J!t r4 .rr.cvz.nlf'~:ı, h1er davacı ,.0 
s.ınd.:ı b~ ttırül«tk ieylıerck>ndi:r. Her k:!c. mm-..ıı .. ıJn rak ömrnn~ ilk de-
i:t:l piy&'in df'.konnlı<la ela ka.pı, kasa, fa ht tnı h\.ı2.u.rW'l ı;ı' m~ k;;ırşıhk, 
pencere, külüph:ıne gibi şeylertn bu- ha..">ını. ~ynj mevzi.Kla dC"f:ılıırca hf,. im 
lwunası; ilki hı.sanın da falzrlen ş!~a... h.u2uruna c;.:.krr.ı§ ve dcüda:-ca hiJcirn... 
Yet etmesi; iki piyerte de b.irib 'rinc den. a!r,-h:ne re--,.~ kararı ;ı mış bir n ... 
(çt1dırdı) d'ym J.rısar.l r buhmmn ... t; darr~or. lta.'JmJn1ul, hilk:n~il y~?nız am ... 
kn!l ve tcr·i!:İı'Kle çalışılarak benzeıji.k .menin Yicrf~nından t.:hsil C"tmtk hu-
namına ortaya çık:ırı~an y~erln iç ıu.c:ı.:n-dakl, hem &uçlıı, hC'.11 g'i.itlü tav-
yüzünü lrerhal if'şa ediyor, Büıtü.n dü.n- s~ycsfne de şu cevı:ıbı vermek isterim: 
yadaı aşk, ölün1, Nvt.lrac;, paru gibi u- Piyesim1 t1ya.troda 30.000 kLşi se-yret.. 
munli ve herk.c~.:in nıah mev~ular }\·in- mi.ş, h~r a~nı.ın p:y~:n her perdcs1 al-
de iki eser g0steriJemez ki, biribirine kı,şılar. bofu~ınu.ıt1,.;r. 

bu iki eser kadar zıt olsun. Ben1m e- Yü: • .:ı:ek t.a.h:;il geıı1~·:4;:.."lden ve her 
scr:nılc maiıut jıtAJ,ya.ncn e.ııcr. bir ki_ nevi h:ı ~< sın.iuı.ruıdan a.i..ı ı;::nn , ... ok.-
l ise ne b!r canU biribirl!le ne kadar tu.p'lo.r d.-\ OnünKl-.:kl ŞU Ç['nla.yı t~n.m 
bertten;e o k:ıdJr benz::yor. İklıtinin de t.rk...m dolriumt~cuı.dır. ~ıuce:ret eser 
piye; ve paraya a!t o!n;a.sı bak1m:n- verme cehcLııc g~eri1eıı ve her öz fi -
Can tam bcruer1iık; fnk<:t ruh, me\"'Zu, kir adan-:.1.llı u.tı...i.1. t"cten. bu ha~H..;e 
entrika. mimari ve s;aye bc.kımıtıdan karşısında Tilr"K genı;l ği, bjı.:zat ımil -
tam zıddiyet . . . Ya:nf k;}i,c;e de, cami de nM!Sf_UllCri :nar.fet.y.ı.e ıb:ına miixo.caat 
ltrr ı;-atr ve tc-:rcl sahibi ve tbadcl- ed;p tuğyan ve heyecanların en kes-
hane olmak ba;cımın<lan bir:birinln Lni!ı.1 g061.rd:klcri ı.aman, kendilerine 
benzPri, h~l:bu ki h;ik'!ttl.t.1e ,.e her ya 1nız muar.w n Oir 6ilku .• "le1, dis!p.ın 
nıokiı:ıda birı:b· ·inin z!d<lı .. ve s::ıdece d·kkat ve- m~)Ş(l~e t.ıvs ye 

İKlNCJ CELSE eden blmat b<!nım! A t.k butüıı btl te
zahürlerden sonra baııa. DırArııe v~Jn ... 
nından ~1iÜkilJn t~b:til e'ı.Jnc~ 4.vı:-iye_ 
sinc.ı"e buun:'!ıbil'ır nli? An~nenin vic
danı teces.süm ve tcş..-1hhus ct:ı:e. ben de 
o u~vi v:cdan<la.n. siiktinet rlca etme
sern, hasım bc..~ına ge:ecck olo.ru gti.... 

rürdü. Ben Adtl Tüıi< h:ık:mlne, h:ık>
kın vicdan.ylc bcı~ber işte bu fu1ırme 
vicdanını mes'ut etme\.;. lç b:J~vıır
du:n. Davc:nıın gayc.~ini k1-r.ıd~fr.dcn 
10000 lira kxıparn1ak d!y-e t:ı\-sıf cüı .. e· 
Uni gö.-.tereııe, bu husu.'>-t..1 da bir çift 
lfı!;.n var: l\tuh:tE'rC'ln ve~ 1 im ih..san 

M•Jkbil Ben, bu nokt:ıyı, e-:beıte J;:l 
hakılao'1mın en ·ncc ve kanuni b;r kar
şılı~ı oln'f;ı!c, fakat bona soITnıy;ı biJe 

lüzu;n görır:edcn i ~!d !C;1n:ı k<"ı3detrn·i~ ... 
tir. Su nokla bihn1rı:el!\.iir ki, fi:lruza 

ben bıı par:ıyı hasn. ·r..chın a!ac .. lk olw 
sam, onun "tek met.eıigıni bi'<"' ncfs'ın 
ugnn.cia tıa~c:etıneyi h.___~· lt·t t.c:Jıl.kk.i 

&Jr!r.ı. 5im:i, bf. tn <'!!" n ruhi $u I"!nl 

pek pg. l ,k ç 'J te ortaya k<•ya.n btitJn 
bu .üı.unı uz, f k· t h.i.UT u noı;1al2-r-

BıL ceJ .. enin bütün özü, Necip Fi
zılm gö:-Jlf'rdıgi bır (je~t), cesur bir 
hareke-tıtcn Jbare,tlır. ld<tiQ ma~r-mı 

haıı;arıetın V-dık.1 o.ı.du~u ve h.ç bir j~bat 
vaw yeu buı.unır.ctdıtıını ilfrıyc Gtirdi.1-
ğiı haıde, Nt:cıp .l'<ıLtlıın avuıK.atı lh.Jao 
At Ukb. ı Ben, f'ÖY'ıe de-mıet!r; 

- «KMoo, ta-hkir edıcı bir isnadL"l 
isbü !:ına ta.ııp o•mak vE.-ya olmarru;.k 
hakıic ını m .. eJ.uk.. • .:mc ver.yor. Anca:; 
biz is!.er:iek m:ıznı:n nıNkiJndek 1 Jer 
isb&ta d'1"\·et ed;ıeb.l'r • .\~U<kkiı.m Ne
cip 1'"5:zıl ise, ke-nctw;inc şJdece hak?
reL edfd.gıni dı-gil, uyni zamaoda. ifti
raya uğT3dığını.n d~ te,.bit edi.i.n~eı:ıini 

istediği i'Çin, hi1'SOıını !~ata davet et
mek gibi bl: cc-~'ldt•t g ·,.tct'iyor, B 'Z 

ra'7-:yıızj ~;-t rdt"bi1jr't> "• yalnız inH
ba 1 !1adındrın .suı;ları ~rl.ut c-de~i:i 
halde ken.:F "rini is.bata davc-t ed!yu-
~ruz!> 

D ;ı .:.n iızC'rır.e hil.i.u Rcı::Jt Non- r, 
Pcyamı S:fay~ ne zan1~n isb:Jta. t·i.-
1 ı d ·nu ro'"mut:, r • anıi Sata da 
14.tk ı c 'u ce,·abı \'erm1 lr· 

- Yorınd ·1 ı• b "l h<'r sa •ı • 

.iıkı e:-c-r et• nd<:ık!i 16, .ı~ 2.5000 ben
zeti .,!n ya'!' .. !?d. ıl 00.rrn her sııat is_ 
b:ı. •-..J. hazır- n' 

Ne p Ffi 'n vµk ~ı b zı bC'nZEr
Jik e .ın değil, ot ıı~,!ln ı-iib t ıne-...~uu 

ol.duy: 1nu b~lıd; m ş, Jley n i Safa da, 
y.ne Ci) ı-n: 

- Den bu hcmt'rikJ~ .. 1e beraber. İ· 
t~lya~l'3 esedn (Paral mueUi1i t:ııa ... 
ilndaon muhBkki:lk dııı.)·u..du;.i'ınu, gö
rü1düğUnil ve kendlc:tne anl;;ıtılımış oı .. 
du ğ:unu İt>hat edr:ceğhn! 

Demiştir. 

Ür ;ncü re!sr, işte bu ~Jn dtrece a
l!k~ya de!c'"li. ~m:ıt ce-~ ydi. 

,.e,t; hu
. ~iha_ 

r fr'rn:ı...v..rı n 
! KIJ (bcrı yJ!· 

- •Bu bemeyi.,ler, c.11 kaba, en bn. 
sit, en hurda ve !tizum~uz bir t['kım 
zarf benzeyişlf'r.dir ki, he;nen her e
ser arasu1d.a bLı.Jcı'<'C i buhın:lbjlir. A
sıl mesele, ba zor! bl"J1z .. yl;·lcrl11in 
n1~.zruL:•rı arasl!1da bir bC"nz-..yiş ohıp 

olmadığına b:ık.n~kta ... ıı .. ·ı'i Juro;l:2, 
kas"-Jl kır.ıp ta pc.ır< ları j,cro~ bı.n:kır 
ve yalnız b\Jrı.ışu.c .ı:.rı. rı alJp gı<.h.·r·! 
Htı!.=iın~n bun :<'a.aıı bÜtnılıyor, göre
miyor; zlra ,toırne-.... )~ine gl: n J'\J!' 

Ben .. n.. rr'yes·nde hen1 ,E'Vzu, h<n1 
fp.C'r, he of' lnaar, r, 111 ~. ;), htm de 
g ye \'C tez b filının 1 h ·, 1.ıa,ıut 
İ :.ı an ~ p st· 'i t ı!'IJ:u!.r. Be : :n 
p:ye., n;.dc g<J,; :~ n ... \ ,., ve t~ı .. :t o!
n:c. ..... ;:ı. nH.s;..blJ, O f ,;·c::ı~e h .. ·· fl}f:y ÜJ.w 

s:t \.'C ahl.tk1a aJ.:ı~:. ıı. ıJ t .. ı czya 
i:ict:r,,,. 

Nı;oc'p Fô?ıl, 

m·şt•r: 

- ~J\raznu 11 me\.kJJadelui &-OJn1. ooı:

ler!nin sonuı.d.ı, kendi ınüdafa:ı.ı.ını 
yapac8~:lla (Y~§<lır Ç,'.nıt:!n) ~ııı.noE'ki 

~ah ın 'lliÜdafa. ına gr~·nıJş ve teı"C'U

mcs·n n niç.n tlyat.Joya k• bııl C<.iil:-r-f'
dlği ıaeı'lnıJe ı.cn~ı<i1 ie-r ~ovu!Tr.u~. J)('

şL,den de Muhıö: n 1::1 :ut,'Tu~J tıticu'"n' 
etnlt"k i::1tcn1iş ... r. l~ ı.;.;yıf bir 'llJıeV
kide kendi n.u'-Jlfı,\:26VU b!'l"akrp b:r 
başka.11.ını rolida[aaya. \"C bir baC< .. ısnı.a 
htlcum etm.ye heve cnn ııe h u! 

Hil<lis€yl b.r tak m JOtıha:Tirie-r a.a
,,.,mcia bu t.ırıda kwı<t:ılttı;yan (Yoşn 
Çim-en) 1.··ün,~i şah-,:ı t;el:nce, onun na .. 
sıl bir hyn<.>t Lışıcl~!ını rnnhtere;n h:l-
k:rr..e ';'imdi \'e derhaı gi>.·:tcreceği:n.> 

Necip Fia.ıl bu rnkt;ıda cebin.den hlr 
mektup ç:.karmı~ ve (Yaş:ır Çl:ntn) in 
~fulısin E:1.uğruln j•ozw.ış -oldu.U,u bit' 
mcktupto.n ayrıcn şu tK.hrJar.ı okumu;;
tur: 

~nu eserin rnuvı:ı!Jc oJııp obna<lığ;nı 
bu mernlekettc lınçka f..Alrin e
dectk hiı; k'..nl&e olmadığını da A11Jhı. 
bi~.d!ğim g:b~ b1I'yorum.> 

- 1.İ~te rr.uhtcrenı hMt:m\ hiç bir 
zam~nd,, hlç hir foınlnin, ba~a b. 

faniye hitap etmiyecrği şck:lde Yutı_ 

s!n E.rluğru!a (Allahı dlyon ve b:la

hare ona hlle'cl"lrk lAn•t eden Yııear 
Çtıne;ıin tlP)'lletj! ...•.. 

Bun.dan oonr:ı NC'eip Fazıı. tınmı.ına 

r1.ı.'.."ner~c ım.ahkeme reisine m-ı.e hall;ıp 
etrrıf~~-ir: 

- •Şimdi muhtermı M!dm., benim 
kanutıI hak'lıı.nmıd;:ın fed<lkc\r~tk edertk' 

hZRnnna verdiğim .!sbat hakkına ır.u .. 

kabil, ben de ondnn bir hak istiytırum. 
Bana inUihal !mat eden ac?a!nın bil' 

Qdc ec;eri, bcnl tcnzU1 etınek i(i o. iuı>
Jandığı kendi t.Jıbir'yle, güpe gilndüz 

kuyumcu düicklınmı basan bil· haydJJo-

dım lharek:et!ı~c e.s o1ar;:-..k, bn$!atı bu,a 

Intlıal msahc.;vlüdür. Butün Vet>lkaJarım 
\-·C i!.iJat UOEUt"1arım da, L.,o:Ce ŞU ça.rt..a_ 
da.-... İif ... esc beş dıılı:ikn içinde L<tıou 
h::ı.zırun~ .. > 

Maoiılcerr.~, b;.ın.dan sonro barzı ie..ılJ'-

la.ı-ın yi.'rinc gc.ıtir:lrnc i iı;!n, yarıııkd 

Ça!'ıi;:l~.wa gi.ıniı .s3oat 10 a talik olun-

n)u~!ur. Mahkeme. !~ih::nı <~00yı.si1e 

bnndan bö._y!c A;?'t C<'Za • ak.nun'-u 

top.lc:ınac:ıktır. \ ... c bundan böy1c (&Jn 

Te1gra.f), c!~l\·:ınrı. n•tiırrJttin ol.::..b1!c~ 

tar~· J.'.'ıu~~ı okuyucııhı~.r.:ı 3;-T.i: gün<l.e 
y •. EÜ 1.: .ek ümiJ;nd ı #r. 

2 Adet 4- 5 Tonluk KAMYON Alınacall 
Müessesemizin işler bir halde 0<lma:C şartile yeni veya ,kul 

larnhnış 2 adet 4 - 5 tıonluk kamyona iht~·ac: bulunduğuııdar 
sah)p buıl.un.anlann lk.:ımy-0n ;m bir fotıogn.fisini ili~ik olaral 
nıektupla A.NıKARA'da Müe ssesem.ize müracaat etmeleri, 

t!Z czw cı:ııııım=~=-~=ıxı~ 

Öksüzleri Koruma Cemiyetinin An 
Nizamnamesi 

(Dilnlcü 511) •• rıh.. denıu) 

MADDE 8. - GELİRLER. /...e ı-.;zrıamcdei<i. h.ususat hllll<kında 

C • ~· 11.rl . ·'-rdı raır verır. Anca.at ıçtırr.tııtl'.a hazır bt 
enııy~1n ge erı sur~ r: 1 • ı · 
) Ud 120 U et. .. ., 'na.n azanın yırm de b:ri tarafından 

3 ~ 3 
cd M .ra.~ı geçıntmli ~ılı:- u«:eresi istenilen mevad dahi ruuır 

re a~a sen c S ~r.iya ba ğ &'ZCI ve .)dhal olU11ur .. 
aldat>, • IMADDE 15. _ FEVKALADE UMt: 

b) Hiilrılm<'lin milsad«J.'!e ;ı!ınac2k HEYET. 
ayni ve na~t! iaı~!cr, teberrüJer . ı 

c) l-lükOmC"tin müsaad~le tcrt:p Re~. veya lda'c 11eyeti veya a 
'dil("Cek miisarr.creler M-..-ı.Uıtı. 1dan be']te biriflin t'°"--ebbii! !e !evka:: 

d) Dcvlrtce yapılacaıf.c rr.adıdi .rar-!wmınıi heyet top4ınır. J.>~ vct usu~ 
d:ı.rn. Jadi umunıt hcyett....."'ki Ufluh1 ,gfb:dir. 

. . ı 
M.~DDE 9. - iDARE HEYETi. [MADDE 16 - tı'!IWMİ HEYETİN 

Cemiyei y~ Mııxlan mürelôt<ı> b!r ZİFE VE SALAJJİYETLf.ni. 
~rlr..rc ht:ycti larnCın<Jan irla.re olunur. Unıuml beyet:n 1J;..,f.:ca vaı'.fc 
~~!'e heye1 .. 1 um;ın~i .ıı:yet .:-0-rafındz:n lsa.lfOıjyeıt.Jeri: 
itı seue mu<ldtt.e ıntıhap cdiklr. ) 1·d hey ı· · _ ı ·, . ~ • 

1 
a 3're e .;.1:n \ e mur~k. 

l'kl sene sonu.nan ldJre He-yebi, t<>p mal'l ve idari r;ın.,r:... . :•-~k 
ta 'd ~ı·h ·u ç 1 •r· ··~11 m~ ere n y~nı en .ı.ıı 1 aıp co. ir. Wn aı.a ... mek \'C IUarc he.i'et.-n· l.b ı.m 1 

run Y€'nkien intihabı caizdir. . . 
1 

• ~ .. e .. e~ 
. . b) Yenı ı<l3rc hC'yetıni ıntHıep 
!da.re hcyotlnde v~ıaıı. l.!rtı!.a ve sai-,tayin elınck ve İda:"C heyeti tar~r n 

re ıs<"bc~cn do~yı rr.uı:tıaı vukuun~a. intih.tap edlım:., au.ıların C"ınri int-h· 
çıka..n uıan!n miloddetını dolıdwmMc uz.e ·ıar;nı t;ı.ı.,-vip etf'ı~t--k, 
re, ıdare hcye1!n<le ccmly~ı azasınd:ın ı 
bir bi':~k:l!ı inthap edilir. C) ~~Lyctin. ida111e lne ve g<.y 

n..!n tem·nı ta!.bl.k:xıe nH'<l, r olacak 
M:<\DD~; 10. - İDARE l!EY'ETİ TEŞ-:ı;üna tedl)'.!'l~r! itt!h"z royri meı:Jt 
KlLATI. Jerln i tcferruğ ve lndclL .. np onl~rı i 

İn1Hı.apilıırı.r.ın takip eden lı1k: iç4'i- ~tmck ve lıu. U~'.IJ'd•ı idhrl' h("yet:ne 
ma.Ja:ında jdare heyeti azaları meya_ ltınat ,.e sahıhıyeL vcrn.lk. 
noJer!nde bir reis. blr reisi :-;ani bir ınr.u 

1 
.. d) Ceıniyetln ana nizcınmo•r:-c 

mi ktıtip, b.r vC'ır.JeJ.J.r ve b1r kon'b."o!.ör tadı1 e~ıl'k. 
byiı:ı ed{'r1er. / e) Cenı!yct!.n fesh·ni kar;.rl:l ı 

lcJ.arc heyeti kararHl "1 tarih ,~ nu .. Q"ıAk. 

rr.arı, ır.,...ı e k. t:'lr de!tı· ine Yt'l!ıı~ır ve 1 Umıu~ü hPyct.:n k~.. ı i.,,1 n 
J,-ı e h'!yet•nt 'C'f:.ı:il eı:!ı~ aı.a.h•r ta~·a_ ,. unr:?a talk etJnek s~:·c~c '"z .. \'C ı 
fiTidin lrn7.a\un.r. kala:-ın'l a•-z edilir. 
M ... DLli:: ı' - İDAP.F. llEYE'l'll\'L"' 
\"AZin:LERİ \'E SALAHIYETLERI. M ... DDE 17. - FJ:SİH lJM,İ. 

• 1 c • (' [ L' 
1-dJ'"e h<'yeti, ccnUyft nlıe'yzuu ı;e f en ... ıye in e~.ııne .o ri'.lr \"el· 

gaY'<". ,nı husuJti lç.n ı~ l:Jll gelen mı:a_ ~i h~:n işbu n!2.aır111~1ru")'e göre top 
n1eı:ttı y.ıpmağa mezund..ır. TC?hrl:<li ol- nacük ol, n _ıı.ımr ni hey'rt "ı1a4:ırlı?'1n 
mcırr:Jk üzere \'~zile \.C ~alahJyetleri az ti-ç-+...c tici ınhl huzu'!"u .. ~rtıır. Bur'~
ş-u:rı ;•rdır: riyct l:~usıl oln1odığı t:ıkd rd<:' Jkinc! d 

a) Cemlyctin ş:.hsiye-!ı hiikm1yc ve fa i~t.!ın .. 1 !.-çi~. 13 üne~ ;nacldcye 
hul~u:,lyeshıi resmi ve gayri resınl suret aza do..vet edılır. Bu da,·e; üz.erine L 
tc temsH etmek. llanacak azanlıll saıyıs.ı ne v:ursa oı 

b) Umu.mi heyet~n verdiği J...cırar- 1 !c&ı ke-yf'yeC!1ln rnüz:..ke-:·~ı ca!zd 
lnır• ieı"a ve tatb'k etml'k. 1 ~cck bu su.retle ybp:laa iı;t:nı.:ı 

c) CernJyelc te:.tlit olunan narr.zeL muz.a.ke:·e ronunda fC:. h h kkında v 
ll"rj kı.:bul veya reddetırne-ıe. ~e~ek kai"arm da nle...-cut az·ının 

d) Urnunı! heyetini l(,:tiıooa d.avel iJs.i rt'yile ~tıt:ha.z olına.sı Şdt·1ıttr . 

erl'..ı.."'lloC!\: ve ruzname ınüzakera.tını hazır- 1 MADDE 18. _ MURAKİPLER. 
lil'r!ı<ık. 1 

e) cem:yeUrı ml~-Or "e rr.emur ve Unıurri heyet. va2!JP!e•i 1k 
m~enllerini ta.yln ve <ı~etrnck. 1 ~e~·am etrıc-k üzere bh:. ilfı .ü~ mür:.: 

!) Cemjye\<iıı umumi bütçesini ha- ıntıhap eder. Çıkan mur:ıkJplerin y 
zırlanıak ve cemıyetln varidat ve n1ev- den !ınt:}lo;ALı cai.z.Jir. 

cudatını kanun dairesinde muhafaza ve !\of.ADDE ıe. _ 1.'lÜRAKİPLERİN \; 
id.:ı e C"tm<iı: ve mcs:J.rifatını tayin ve 
temin eylcmt'llı: ve heyeti umumltyon;n ZİFELERİ VE SALAJJiYETLERI. 
vcs:ec<ıği karar üzerine cerniyeti.n ma~ 1 .. ~ • • 

sat ve ga!YeBıni temin ve 1danlesl iC:in . 1\-Juraki~l~r her adi ~.um.t hcy e-
hizum görü!en gayri ıneııku"leri tcrer-. idare heyet;nın ibraz etL.ğı hesabl· 
ruğ ve icabında onları fcrag etnl<ık. b i l tı n c; o v e me\"duat hesap:ln 

g) Her türlü dahili twlimntı hazır_ hakkında rapor verir ve tekllf ed:l 
la.ma..1< ve Jne\.·kfl 'craya. koymak. 1bütçc h:ıkı.!c:ır..da muta-lcalaTHll beynn 

h) Kanu.'lt"fl ıa2'J.m gelen de!teJ;'lcri dt;der. AluraV..lp birden Z:yade L~ ekto: 
tutmak. r'.yet'i.e karar verh'ler. 

1 • 
MADDE 12. - REİSİN SALAHİ- 1,1.ADDE 20, - TA..C.F!Yt:. 

YE'l'LERİ. 1 U'°':rr;1. heyetin kar.ri!e: ccııo:y 
Reis veya gaybube\i halinde T•İ.' faılı edı :ilgi taı;dırde umunıı heye t 

yek ~li resmf ve ga,. :l J"esınJ mak-aırnatta fiyenin ~ini tespit e<lJ'r \;C tW!:fı 
ve hükünıet devair'.nde ve a.lelibnum mcmu.ru veya memuTlannı taıyin ed 
m.1.hkcmeler htızu..rul'lda kın.re beyeUni \ Umuml hoyet, ay.rıoa eem.tyet 
temr;!l eder. İıdare hcy'etinln verecc,iti. ~ı.datı.nın naısü kullnnıJaca..ğı ke 
ııaltmjyo>t dalrsind iııdöca;.> avııb,ll<ua lıy<>t! halııloında karar verl~. 
veıraıet veı1lr, 

MADDE 13. - ~OMİSY-ONLAR. 

İdare heye-ti, muayyen vazlf&tıe 
bir veya mi>lea<k!il ~ tayin 

S&ıh ip Ve Büşmuharrirt Eten: 11.z 
Benice - Neşr!~at Dlı-ektöıil 

Cevdet KAR ı\.!lİLGİN 
SON TELGRAF UATBAASJ 

edeblltl'. Ko.m!syonlann tarzı teŞkili ve ---------------~ 

fa-aJjye~crinirt tan7Jm.i idare heyetince 
ha"LJI"1ana<Xlk ~ nlı.amnamelerde 
CÖ6t erili r. 

MADDE 14. - ADİ UMUMİ HEYET. 

. Cem!yel'n adl um.urn! hayelj tak-/ 
vım stnccinm Hk üı; 331Dd:ı cemiYet 
meikc--i:in.de veya diger nıü.na&U> b!r 
yE<dc 1xıpl=. 

Cemiyete mensup ollJıP mü·tedal>il 
a-datı bulu11may:.n aza.:ta.r umtan.1 heyet 
i.Qti!'naJarllla davet edi.llr. 

Dovot İslanl>Wd.ı ik; ga-ze<.Me !~J-
ma iç!n muayyen ohın tarülten en az 
üç gün evvel ilan edi!'r. 

1'"y n edilon !.:Uma. :ün~'nde en 
az aı;alarm il ıte lıiri bulumna-.ı ise en az 
bir hc.;f't3 !~ıla ilC yeniden davet yapı
lır. Yeni ıop:a11:..<la aı.arrıf adedi ne o
lıu"C!a olsı.m u."'nU!lıl heyet !cşekk'Gl eder. 

ÜCÜNCÜ CELSE 
Üc\1.ncu ce·şede )Ik SÖ'lii a!an. Pe~a

mi Scot~J Ha'nci cC'-' ed iii su;::1rrı.<n n 
zapıa ve g:n:c•c1

"' e- yan"ış geç-fi;.1i 
b 'tdi:ıni~ . ı..~)rii•.r.ı.n int:ha, tı:.r.--dır.-

n .. l:ı~n-zer'l'li..-cri gı...':rlerec b n, ben in

j!lı .. ı isn:ı.t eL": dlın, z.tb:;J r ve -g"ze_ 
tli'?cr y&n1tş yazdı.) dJy(b' 1n-.('k,tedir. 

Zaı;~" )"'rfl
1 

§ i!;ıde n:ısıl gC"t,,·cr; gr><;e
ce-k olsa bile naEiıl o ande ve Qj_22:lt 

:rr.aznun tG.r;.1fından düzc.?t.hn~z; her 
gQzc-f:en:n mth-~e~ iU ayrı r;ı;yn bJr sö

FÜ n.ı;ıı;ıl yaniış <luy;,;:-; ye sonra bü.1Un 
bıJn::a:-vJan nasıl ricat ed-ir?> 

~ ·cc p Fa.zıt burıla,.dan f)OIU'a, Peya
mi p ~ r ın ·1_ :1de1 t;ğ!. h"'r ben:zey~e 

ayn wı cc ~P 'cıı.ı. ; ik:1 p!ycs ara_ 
1 l" h~r.zcyi.ş d'.yc ko~ed:!cn şey;_,.._ 

r ~ n. blo c;f'ldra:cn..n .. ya.zı ile O r filin 

İ LE S AB A H, ÖGLE ve AK ŞA IVl 
Her :reınektcn sı>nra günde 3 defa ı . .untaznman dlıj!eriııi1i ür~afoyın•.z. 


