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ı~s 
Ziraat seferberliği 

Bu sabahki 
haberler 

Çin devlet reisile 

~~~~::d:a~:~:;;~~"; ' Uzakşarkta J l, ............. ih;~~···· ......... , 
yapılacak l___ __ 

Basvekilin valilere 
' 

yolladığı tamim 
Hükumet 2.600.000 liralık "tahsisat agrrdı, 

mısır, darı, patates 
dağıtılacak 

bu para ile çif iç iye 
tohumluğu 

Aııkar0ı 9 (Radyo gaz.ete 1) 
Önumuzddd me~ imde ekim ve is • 
tllıs:ı.ll artll'lnak üzere HllS\ ekil bıi

tün vllii) etlere bir tamim gonde • 
teri'.$, \alileri bizzat lıu işle (•hem. 

mlyetle m~gul olmafa da\'et et -
miştlr. 

Tamimde ezcümle deni) or ki: 

Mısır, darı \ e patates elti mine 

ehemm şet 'erilmesi \ e çlrt inin 
bu bu usta tcşlikl. A>rıc.ı, mulılm 

birer gıda maddesi trşkil eden r:ı. 
sulye, mercimek 

ekmek suretile milletin ihtiyaçları. 

nın karşılanma ı, 

Bu ziraat se!CJ".berlıtinln tahıık -
kuku için, hukümct 2,600,000 Ura 
tahsisat ayınnaş Ye Ziraat Banka • 
sının emrino vermiştir. nu para ile 
çiftçiye bilhassa mısır, duı \C pa. 
tatcs t-0humlutu dağıhlııcaktar, 

ıunlar a\·ano; olarak çtr çiye veri • 
lceek 'e mahsulün toplandığı ıra. 

d;ı tahsil cd lecektlr. 
Ziraat Bnkası da, a} rıca. çlrtçl) i 

teşvik ıçin ınııns para \erecektir. 
Bu para nrlldiğl sırada e ki b:ırç. 

lıır nazarı ltlbara ıılınmayaealı.tır. 
llükümeUmWn ele aldılı bu ted

birler sa) esinde yaz eklmınln arta. 
catı \'e b~n'kü giıçluklerin orta • 

dan tamamen kalkacağı muhnkkıık 
sarılmı.ktadır. 

Ziraat Vekili Adap zarında 

bnıit 9 Ulu usi) - Ziraat Ve • 
kilinin yarın Adapazarına gelerek 
tetkiklerde bulunaentı haber \eril_ 
ımcktedlr. Vekilin bu t.eUdkleri bU _ 
hassa patates zlraati t'trafmda o. 

Delhi, 1 O (A.A.) - Çin devlet 
reis' Mareşal Çan Rny Sek yanında 
2evcsl, Çın kurmay r.uba}lnrı .oldu. 
ğu h:llde De hiye gelmi~tır. Burada 
! ral naıbinın misaf' ri olacaktır. 

Japo 1 a.re e i 

r ek· b O ay, sır 
ar a unların n Iarı 

a nam y a 
1 
asıl ya. ı 

1 
• • 

! Japonlar evvela i steyenler ekmek kar eleri .... 
L Yarctl r nden bilıst.f ade hüku. 
met Veba kumandan tle hıııb mese.. 
leler· ne dair mü:r.akerelcrdc buluna 
~aklardır. Çan Koy Şek şerefine 
cıun <tkşam bir resrnı kabul verilmiş 
tir. 

---Si a 
çıktılar 

1 binlerce obüsle ihraç ı mukabilinde haf lada bil 

1 
sahasını dövdüler 1 . . - .. ~ ric'at ettiler defa un alabılecekler 

i Adada ılk hatları mudalna =ı -
Kral na•bi bir nutuk vererek bu 

ıiyaretin ikı biiı) tık ın illetın silah 
aıkadaşhğ:nı mühürlediğini bildir-

Sl·ngapur kales··ıne 1 e'fen l.ngili: kuvvetleri ge- i .Singa,!>u, I~. ~~.A.) - Bir res. Ticaret Vekilinin be-vanatı 
1 

rı çekılmege başladı· Ja • • ~mı tcblıgde bılırılıyor: .J 

k • dd ti• • ponlar bir tayyare meyda- : l Japon baskı.:sının artması üzeri. 
mi~tir. . ld v 

Çan Kay Şek ver1!11~ c. ugu c:- arş 1 Ş 1 e 1 i nını iıgal ettiler n.e ve. dü~man top~?sunun kesi~ ate. Ankara, 9 (A.A.) - Müstahsil 1 kasabalarda halkımızın ekmek ih _ 
§l nctıcesınde lngılız kuvvetleri ye- elindeki hububata d koyma kara· tiyucı hükumet elıle temin, tedarik 

nbda Birmanyn ve Hındıstan m~
dafaasınln temini ir,;İ? ga~et~er!n 
tsirgenmiyeceğine daır andıçmtştlr. 

hu··cumlar başladı Japonların bundan bnui rboirlmrui~alatrhdaırr.eketi yapmağa mec. rından şonra, son günü hükumeti. Ve tevzi edılmektedır. Kart usulü.. 
,, mizin yerinde bir tedbir olarak §e. nün tatbik edildiği bu yerlerde haf 

sonraki hedefleri Londra, 1 O (A.A.) - Singapu. hir ve kasabalarda oturan ve fırın. tada bir gün arzu eden bütün va • 

Amerika 
ransaya 
ota mı 

verdi? 
Vaşi11gton Fransanın 
L'byada Almanlara 
yardım ettiğini 
iddia eylemiş 

Vaı7İngton. ıo <A.A.) - Şimali Af. 
rikad:ı eere;)an eden muharebelerde 
l'ransaıım Almanynya yardımlarda bu. 
luııdu~u bııkkmda Amerikanın Fran
rıaya lcrmlş oldutu notaya Vlşlden cc. 
~"1> geldltiııi Sumner Welles ifşa et_. 
cnılştır, l\Jıımıı.Ueyh notanın derhal 
tet'ldk cdllecetlnl söylem is, fakat be:1 a. 
iıat vermekten imtina etmiştir. 
~ 

Rusyada bu sabahki 
harb vaziyeti 

lngilizler, Japonları 
geri atmak için muka
bil taarruza geçtiler 

Tolo o 9 (A.A.) - İmpara orluk u • 
•ıumi karıırgfthının tebliği: 

Japon kuvvetleri, düşmanın go ter. 
diki şiddetli mukavemete ratıııen J'\lıor 
kanalını gıçmeh mu\"llUak olmuşlar ve 
8fnppur kalesine ka~ hücuma baş. 

lamışlard ır. 
Singapur bildiriyor 

Slnga.pur 9 (A.A.) - Resmi teblit: 
Düşman, pazar akşamı s:ı~t 23 den 

Pazartesi s:ıbahı saat 1 e knı.ar Slııga_ 
)>ur adasının şimal batı kı) ısında Pa .. ı 
!ia...Laba ve sungel.Kr:ı.njl arasındaki 
toprakla1'ıı ıısker çıknnnıştır. Çıkarma 
tı.rcketindt'n CV\'e], bu çevre-Jcki Ucr) 
menllerimlz. düşman topçusunun _şld. 
detll bomb:ırdımanına. tutulmuştur. 

S'nca.pur 9 (A.A.) - Düşman 

tayyareluJnln ve topçu umm raıı • 
llyeU, dun Slngapur muharebesin -
de şimdiye kadar go tcrdlği faali • 
yellerin en kuvvetılsi olmll$hır. 
Diışmıın, Johor ka.rşısındakl .ınıidıı. 
fan hatlarımızın bütuıı şimal çe\'
resl ı;zunlutunca IK'k -;ok menni ve 
'l:<>mba atmış ır. Havan toplarının 
aıeşt daha ağır topların ateşile ka. 
rışık olarak Mir.ta fasıla ız devam 
etmiştir. Düşmanın rasgele ateş aç. 
masma mukabil btı.lm bataryaları
mız )alnız muan·en hedeflere ateş 
etrn•ştır. Dü~man keşlf mülrezcle • 
rlnin karı::ya çıktıkları Jiulau Ubln 
adası Johor boğ'nzının ~ark methn. 
!inde ve Singapur adnsının en ya. 
kın noktasında olup adaya takrib~n 
1 kilometre mesafededir, Jllr Jap0n 
karakol gemisinin batrqıısllc neti • 

(De,•ııını 5 inci snyrada) 

''··············································'"' (Devamı 5 l~r.i :ıvfada) 
~~~~-~~......,...~~~--~...:..._,...-...~---

C Askeri vazir• · :ı 
Uzakşarkta olnb biten 

hadiselere toplu birJbakış 
Yazan : Emekli General K. O. 

LonıJrıı.. 10 (A.A.) - Ruııyada harb 
ıvaztycu: Leningrıı.d pevrcslrıde ve Wal.. 
clay tepelerinde şiddetli muharebeler 
cereyan <ıtmekte:lr. Muharebrler btl. Uza.k-dloğuda Japonların giri~iş evvel, Salven nehri mansabın.ın 
~a a. ınUhim ~r iltlsak noktası ve. oldu1;;1arl hareketler gittikçe geliş. karşısındaki küçük Dilu ada~ını ı~ 
ınoıe~ mudarna hattının mllıveri. mcktedir. Son haberlere göre Ja • gaile buraya ıtopçu kuvvetler yer • 

•ll teşkil eden Rzevde çok şiddetlidir. nl r Si.ııgapuc ada ve ii&üne le tirmek ve bır taraftan da a!; ~ı 
IIarkof cİvarındıı -tddetı· "arnı--a kpo ..... • bt'i ve büyiik hücumn geç - Salvcn'i cc-phes ndcn doğrudan doğ 

l:l o• 1 
>I ... ~·. a.y• 1 1 s· h d d ., b' 1 t v• 

t r Yapılmnktadır. 30 mes~ün malııt.ı mek için ~ummalı bir ina yet e ru:ya ve ıy?m u u u ı e ır e ıgı 
erı nlınınıştır. Johor canub J>af.)i :{n.de hazırl.k • k mdan bır yan hareket le :zorl~-
Mo~0 10 (AA) B ı 1 tlevam 8 kli' bu ba:zır. mnk suretile bu nehr n gnrb sahılı. 

bahki So va, • · b• . v-.- u sa. !akrlnaı ~· w u ate !eri ne geçmeğe ve orada kuvvetli mev 
9 vyet rcsmı te ligi: ı ar • . • v ff k 1 

k 
Şu'öattw 'k•vvetleriıniz ileri ha- v rile ayrl~a zıler tesıl s .ctme

1
ze muvn

1 
ak komu§. 

re etlerine d . 
1 1 mekted r (*) Bır. !ardır. ngılı:z mparntor u uvvet. 

kun birçok evlnm. ei tmılş er ~el md:S- te v ye . ~ birkaç gün (Devam\ 6 ncı ;ayfoda) 
yer erı şga etınış er ır. 

ru müdafaa eden Avu3trnl)•ah Ge. lardan kart ile ekmek alan vatan. tandaşlara ekmek kartları mukabl. 

1 

neral Bennett vermiş olduğu bir be daşların da ellerinde ve evlerinde lindc fırınlardan un verilmcaı de 
yanat!a J~ponla~ın Sin~apur ada!>l. mevcud hububat ve unl~rı ~~yan~a: kararlaştınlmış ve ~una a!d ~ütün 
nın şlmnh garbısine kaıaya çıktık. meye ve el kQyma hukmune tabı hazırlıklar kmal edılerek tatb kata 
tan sonra vaziyette değiş'klik olma. tuttuğunu evvelce bildinn',.tir. geç'lmesi .-vılfıyetlere tebliğ edilmi~ 
öığını ve İngiliz kuvvetlerinin va. Bu mevzu hakkında Anadolu A. tir. Hükumetin son kayarla elde et. 
rlyete hukiım bulunduklarını sağ. jansının soı-duğu bir suale cevab o: mek istediği netice, ekmeğini ve u. 
lam bir müdafaa hattı tutulduğunu !arak Ticaret Vekilimiz aşağıdaki nunu intizamla ve adaıetle temin 
ve mukabil hücum için hazıxlıklar beyanatı vermişlerdir: ettiğimiz vatandaşların ellerindeki 
görüldüğünü söylemiştir. Binnanya <Biliyorsunuz ki bütün Şehir ve (Devamı 5 inci sayfada) 
da Salvin'de dğişıklik olduğuna da. 

lir bir haber alınamamıştır. 
--0-

N'eşhu .. Normandi 
transatlanti~i yandı 

l\"evyork, 10 (A.A.) - Limanda rıh. 
/tımda bulunan mua:zzam Norm:ındl 

\'a.purunda buyuk b'r yangın çıkını \O 

gemi çok ağır ba ara uğramıştır. zıı. 

rar beş milyon dolar radde indedir. 
'yangın a etylen cihazından çıkan bir 

kıvılcımın salondııkl infilak edici mad. 
deleri tutu turmasmdan ileri ceJmlştlr, 

Doktor Celal Muhia. 
servetinin yarısını 

Darüşşafakaya bıraktı 
Doktor Celfı.l 1\Juhtar bundan tıı.krl. 

ben 9 yıl e\'Vel K:uhköyünde Ycldctfr
nıcnindekl bir apartımanını Daru.şş:ı. 

faka) a \'ııkfet.mlşti. Haber verildil:lne 
koro dnktor şimdi bu d ' kfın bu. 
tun lıükumlerl mahfuz kalmak şartllc 

t>Ucümle menkul \e ga)rl menkul cs
:1 ı ile, para, milce\•herat, c ham \C 

t:ıhvlliıt g bl netinin )ıırıs,111 lı:ıriı • 
ş:ıfaka. nef'ine va işe~ ctml Ur. Te. 
5lsln hedefi, Daru af:ı ıı.d.ı tah llnl 
l>clc iyi derecede bitiren l im · genç. 
ıerln 1.ah illerini Avnıpanın ilim mer. 
kezlerfnde ıkmal ettirmektir. 
Yapılan valcfın mlkt.uı kııt'i olarak 

t.esblt edilmemekle beraber :>arım mil. 
'YOR lirayı mütecaviz bulundutu tcıb

':nln cdUıncktedlr, 

Vilayetin mtidabalesi 
nzerine celebler dun 

koynu kestirdiler 
Bugünkü toplantıda celeblerle perakende .. 

ciler arasındaki ihtilaf hallolunmazsa 
vilayet bütün koyunlara el koyacak 

1\lezbnb:ıdan bir göriıniış ( ı·aı::.,ı u ncı f;llJf::"IR) 



Hergün = Hayat bat/arı zamanla "kökleşir 

-··--
Beşer tarihinirı 
Kaydettiği en büyük 
lktısad ve para , 
Buhra ı bu harbde,1 
Sonra görüü.cektir 

,_ ____ Ekrem Uıakllail-J 

B iri inctEeıSe.ıı dlierl tle ADie • 
rlbdan ..ıuu.a. olmak tDere bu 

sabah gazdelenle ıördüj;ümüz iki tel. 
erat haberi bize geçenlerde çuk tecrübe 
fsa bl, gün cönnüş bir satın aöJleditl 
l>iı' cümleyi hatırlattı; bu sa.t eşya k.U. 

Iıjmdan nya ba7a&. :pahablıtmdan 

fbaıbsederken. yan eiddi. yarı Wlfe ol • 
f.nıa1c üzere şöyle diyordu: 

- Ne vakit bir harb çıksa sayısı üç 
ıbeJ kaleme lnhiSar eden bazı eşya ya 
ortadan kaybolur, 7J'iıael ela fiatlan o 
kadar yükselir ki. n eva. fllea kaı'boL 
mat hükmüne girer. Bu eşyadan birin_ Çoouta ve tıencl mahKlne baJlıyan bal hem zayıf, hem ae köksüzdür, n:zı malıite ve ha7M& 'batll1'an Wlan eaul&ltll'IP köklettlren amillerin 
.c!ıııi sabun, ikincisi yat, üçüncüsü a • oabllk kırılır ve bir balta yer ıötürül:düjii ımnaıı orada çabuK yerle. eın baeuıda 7 .. pıllr, yaışın artmıaaı Dlallettnde bQMlJI tatb ıirtlıuneslnln IM!-

yükabı. dönlüncüsü şeker. beşincisi şlr. ~bi bad111'. 

~umaştır. -----------------·------------ --------------·------·-·-----···-
Bu sabah gazetelerde ırördütümtia 

haberler bu cümleyt llÖyJiyen zatın ka. 
naatını ade&i teyld "iterek İngilierecle 
sabunun vesika usulüne batlandıtuu 

( Haberleri J 
Amer:kada da şekerin nüf11s baııma a7. 
d~ bir buçuk kilo olmak üzere tabdld 
oı1ıı .. cetlni öiretiyordu. 

bıciltere sabunun ve aaban 1apmıya 
Yar&7aD ilk maddelcrhı mühim bir kas.. 
mını şark memleketlerinden. Amerika 
da şekerinin büyük lnımını Cavadan 

Çocuk kavgasından Belediye masraflarını 
çıkan cinayetin k ' . . 

.\117onla. muhakemesine arşılama:k ıçın 
Japon1anın muharebeye girmesi tize b ı ı d ' 

rine Atıantik harbinin ıtlddetl artarken .:..ş anı 1 çare arıyor e 
Atlintikte işleyen vapur kaftlelerlnla 
sarısı eksildi, pasifikte ile eleniz tefer.. • • • 
lert yalnız dövüş lhtlyaçlanna bıbJsar 16 yaıında bir talehenın, bır 
etti, her iki memleketin de yurd dı .. arkacl_qmm diğeri hakkında 
:,ından aldıkları maddelerin sarfını ye., söylediği sözleri gidip diğeri· 
·ıı yeni t.ahdicfüre tabi tut.malan tabU ne yetiftirmeai, kanlı hadi.eye 
iıir şeydir, ,u kadar nr ki,_ b• mem~ aebeb olmaf 
4e lerde dış memleket mahsulleri tah. 

Vergi ihdası kanun meselesi ol )uğun· 
dan mezbaha resminin esltıi· miktara 

yükseltilmesi düşünülüyor 

''ide tabi tutulmakla beraber I• memle. B 'kl ,ıa Gü)e &İ 1 "'nün Son zaman1wda belediyeye bağ. azalmış ve MeZbaha bütçeainde üç 
il,·: mahsullerinin fiatlarında ela bliYUk _,_ .'1 a b' · r nt~as ho k .. h müeaeese4aıde birçok maarafluın yıliz b»t liralık bLr arık husule gel 

Q.C 11ıenen ır cınaye ın mu a e .. ,. • 
l~r yükselme seyri başlamıştır. o kaclar meııııine birinci aiırceza mahkeme_ a~~uı ':~ ~Pif aeb~lerl~ tah7 mittir. 
J.ı, gene Amerlkadan relen ~lr telcrar • .ınde dün bqlandnuttır. Faili ! 6 sılattıa ~lata . teaadu.f edı~eeı . Belediye lbu vaziyet karşısında 
ıa artışın devamı laaJlnde bilfün yl,.e., d b'ı .... _ k 1 talebesi olan d1-0layıeüe, beledıye malt vaz:ıyeti 9 38 9elleısiode d....;.iıtirilen Mezba _ 

1 ya.oın a r oı-o u · .ilb ·ı_ ::..ıı..:·ı L: d d 1 -
c~ maddelerinbı ves:kaya tibl tutaıa. , hadise alelade ·bir çocuk ~avgasın. ıt an.c ~ Utr urum a ka .. ha reımııinıi gene esıki şekilde tes • 
~:ıtı haberini okayons, bu arada daldan d~uJ ve 90llra bu feci akı• mııştır. . . . . . bit etmeğe lüzum görmÜftÜr. 
Amerikanın muharebeye tatDŞ1Daaı üze bete vamıllftlr. Mahiyeti pduır: Hedıa~ı .. blıJI "!enı verg!l ıhdası Hiilkiunet 938 "de Mezbaha res • 
rlne bu memlekette ıısabit kıymetlere.. Vak" anın suçlusu Tekin' e Üni .. da ka.nun lfl oldu~n~an ~e eaa~-~n ı mini aza1't.ımf ve bu aebeble l.usule 
•ı?t~u büyük bir hücumun ba,elıyarak veırsite feleefe şubesinde oku·yan beledııy~ bıalk.a. !.enı bır kulfet yülit. gelen 5 00 bin liralık fa.n'1 bir eene 
bütun fla.11a.rın artıı :rolanu tuUata H • . d b'r rkada•• bir lem.ek iııtemechsınden bu aene an.. . .,; 

• aan JBrnln e ı a ,... cak bl ede Dlilımk ı.. f Tenn.llf-r. 
hakkında sefftllenle llir ta.sere ......._ .un H\laeyin edmd'a dli• '-h ar - . dı.;~ • 6a • ıtaaarm Eaa9en Mmibaha re11111inln hadi. 
aiııde görerek bu si.tunlarda. bahsbıl kadaıı ha.kk.ında bazı çirkin ıeyler cilıedn ~idıleceldıır. ri'hneei eıt ftatı... üzerinde eeulı bir 
.) aptıi"ım11 bir diğer müsahedeyl batırM aöyfemiş ve rsnadlarda bulunmuş- Belediye ~~... . ~%!yeti yUksek tesir yapmamıştır. 
lıyonm. T k." b .. 1 1· Hüseyi.. makamlara bikhımıı11tır. 

. tur. e ın u soz er aynen o·" ft l Belediye, Me:zıbaha bütçesinde 
Amerikanın derdi yalnız rıat Jiiksel.. . . · H" ·1 Hasandan ıger tara an memur maaş arı -

ııe ytiştııımış, usey n 1 .ıı_ k h"k" k' " k tırnak " zb h meslnden ibaret deilldlr, buna bir de hesab ıt0run<:a, öteki aöyledi!klerini na yapı an zam ~ anca u ~ • l a~ı~ı a~· uzere ane a a 

-

Kömür almak ıçın 
sıra bekleyenlerin 

hakları kaybolmamalı 

Okuyueularımı•an irfan Cantes 
lll lfkiyet.te bulunmuştur: 

Yirmi rün evvel kok kömürü al. 
,mak için Dolmabahçe caz fabri • 
kuma m~ ettim; talebimi sı
raya koyacaklannı söylediler ye 
!Yedi Şubatta tesllnt edilmek üzere 
gün verdlıer, O &'ÜD fabrika)'a ııt. 
tim.· Satış yapdmadıtını. bu l$ln al. 
'ti &'ÜD evvel Eti Bank tarafından 
devir alındıtıru YdlnliJer. Sıraya 

')'amlmak auretlle 7lnni ıünde fa • 
hakkok eden hakkımın ne olacatı 

lıattmdald ...ıtm onabmz .kaldı. 

Fabrllıamn .... "' 11nnclet'llal bak 
• b'bleıfınbı ·- eedvelilal .. su 
Banlra ılet1elaaal '" or&Clan alma • 
tmız lizun relmez mi? Yirmi gün 
sül'en üm;d ve intiıanm boşa m1 
gitmio;ıfir? Alikah )'erlerin huna ne 
Wliye~klerfınl merü ediyorum. 

f 
Sabahtan Sabaha: 

Harbden ve kıştan 
Aldığımız ders."eri 
Unutmzya!ıml 

\. Burhan Cahid 

D oirıİsunu sö1lemek lkımsa Dl 
kilerde birkaç torba yJyecek, ne 

uıubta tıkılan beş on metre lrwnaf 
imana (tedbir!l) eıfatmı yermez. Tot •• 
balar bofahr. elbi.seler akil', •ütün ib. 
tiy8'1ar harcanır. Bu ca:vreUer babil 
•ır benlik ka11uundan başka teY de. 
tıldir. ~ bulu.ndutumaz dünya 
lutlıtı bisi de blreok 1okılmlak.lara dii.. 
PrdiiJ'se bu J'Oklulıtan anealıt heplmlsl 
blnlen Tarhta ula,ştıratıak temelli ted. 
lıirte lturtulmata baknıalf71S. Dükii., 
me& ıılrai Te eııaai seferberlik 7apma.kla 
t»u e8Ul kabul etmiıftlr. Blabn ltıln ele 
yapılacak> ıte7 h pl&na JU'Clım etmek.j 
Ur. BiiJ'tik ö~tide memleket ihtiyacını 
lkartdamak loln badne bc1ar 11naen 
eJuılkleri kapatac.aır bir oablma elste .. 
mini kunnallJIL Hik&met lnlidaY, kö., 
mtlr ftllalr madelelert memleket mik.. 
J'uında elde etmek tein hanrlı1dıdır. 
Fakat istihsali ferdi ııayre'lt>re daya. 
nan b'rçok maddeler de Tardır ki bU 
ancak bizim cösterecetlmlz yüksek ça .. 
bşma kabUlyetl IJe kendini röstf'rtr. 
Toprak çok nfal~dır. Atılan t.ohumu 
lnkir etmn. 'Yeter lı:I lfle11sin. Fakat 
bir de küeük aan'atlar Tardır ki ln!l&n., 
Clan fazla eme~ ve blras ela zeka ist!!r. 
Düşünmell ki Almanyacla eruç untlle 
Janl başka maddelerden J'efti maddeler 
çıkarmak ııaretlle ıapılan eşya ~e~ldl 
yek6na llç yfbe varmıştır. Son bir ha .. 
bere cire Norveote tahta. ve sellülo:1,, 
dan pek satlam kundura 1apılmaia 

'bqlam1Ştır. Köselenin 1erlnl tutan 
bu terkı1> ıaye9inde clert 1obazıuta 
tamamlle bertaraf edilmlıstlı. Gerçi ba 
1ş ince bir Jd1117a Te lmyYetll bir en. 
düstrt eseridir. Falı:at bfırlm için de bize 
röre yapılacak ıeyler JOk eletfldir. Ge. 
oen harbde şekerin rcrinJ bulama, bal 
ve pekmezle kapatmayı otrenmlştlk. 

Demek ki flsyoloJinln «ihtiyaç uzva 
yaraıır.11 kaldetıl ile lkt111ö&dın meşhur 

•ame kanunu elele veriııce birçolıl 
eeyler J'&ratablllyor. C".rene ı~en harb. 
ele trenlerde kömür 1erine odun )·ak., 
tıtımızı da anut.madık.. Blsim müte.. 
&'asa endwrtrlmbı ve milli ledakirlriı. 
mıs herhalde bir şeyler cloğurabillr. 

Yapaeatums asıl le budur. Yoksa anı.. 

bara bir sandık şeker aimsk, sandıta 
'bet çift ~orap koymakla bu umıı ,.u.._ 
recek dünya sıkıntısına karşı koya.. 
mayi%. 

Bunada Nalbanduğlu S. Rua ilo. 
'Ya)'&: 

Teveccühünüze teşeUür ederim. Ar. 

»ara meselesini ilave etmek lazım. dd 'şıt' B üzerine :kisi metten yardım ıstetmek euretıle resmınıın esk:i şeılde ifrağını Şehir 
B ı ·L cümh· • • h"'·· ıı 191"' re e't.tnf ır. unun l ' · k.a ka-ıtana.bilecek:tis. Belediye bütçe. Meclisine teklif edecektir. Bu tek-r eş.. ~ıye. ~ume .. , Tekinin hurzurund3 yüz eşmeğe .. •y 

\... 
'.ı:unuza yazdım. 

J Karabiikte B. ·u. Aytara: 

muharebesinde ı.utün dünyanıa tek , i lerdiT. Fakat, bu ytizleş... sinde yapı1acak La3arruf ancak yol lifin bugün Şehir Meclisinde gö • Ekmek karnelerinde 
atıcısı odu, bu yüzden de bü:ün dün_ 1 tar Ve'ml ş d l ında kavga çık. in'§llatını taıhdVd etmek suretile 

1 

rıütühnesi muhtemeldir. Mezbaha 
7anın altınını topladı. Bwırau başJnda me sı:.;sın aTar:_. a: d'"vmeie kalk miimlkün o1albilecktir. ıreemi deği§tirildiği takdirde et fi• tahrifat yapılmaması 
eeneıik islibsaU (2) milyar 260 mil;roo. ı mllfo ır ~in ~e ıoıyan~nch buluna~ Mezbaıbıaıda da bu aene hayvan atları 50 • 100 para kadu artırı. • . j b• ) d 
dolar iken ba mikd.u buhran sonunda mıtt • ek H n sapla kesiminin azlığı dolayısile varidat 

1 ?acaktı.r. JÇ n te ır a ın ı 
(5) milyar (908) milyonu balelıı. Ame. ,bi:r çak~ .. ı çeker • ·7 \ttır ua: k k Alakadarlar ekmek lı.:.amelm-i.o Ü-
rika paranın azlıtından delil, çOıkln mli} ve aglr euretıte yan. a.m .. A K k 1 N k k e çı a 
tandan has'al..,,ı, halbuki barin v~ aan .. al~.ığ~. yaraların teıtırıle bılaha. o ve marga o san e m - zerinde yolsuzluk ve tahrifata mi. 
slyd tamımlle tenı:ne elönmütttlr: re olmüştür. . bal k" kömürü gelmiye ran fırıncılar muhtekir nı i olmak üzere eıkı tedbirler almış.. 
Amer.ka llH te oldutu ııbi kazanını .. Dün muhakemaıne ş anan u. ardır. Bu huıırusta yapllıaca.k kon • 

'lor, biii:Jı.:a ba.tta ine.Kere olmak üzere ~ katil. mahkez_ı.ıde y.ap_ıl~n wor • başladı sayılacaklar trıollar için gizli bir formüP hazırlan.. 
kenelislle ortak olan her elevlete hazine gueunda şunları 90ybmıttır. k kl · k.. mıştır. iaşe büroları memurları, be • 
ani açmış.ar. verdikçe verlyÔr kendi 1 «- Benim üzerime hücum .. ede - Havaların. müsaid gitmesi dola.. Baızı fırıncı'laTJn e me erı uo lediye müfeıttitleri ve diğer alaka. 
murafı da caba. rakam, bir Avrııpalı lrelk, dövmeie kaJkı,ıılar. Boguşma y19lle kömür ve odun nakliyatı ba~ un c;ıkarıdııklaırı görüfm.üt ve bun. darlar, evler, fırınlar, lokantalar 
mü ebassısm SÖJJedlti &ibl ırökün 111 .. ğa başladık. Bu kar.gaşal:k eenaıım- lamıştır. BiJhaeea. meb:zulen man .1 )ar be1edi'Y'e zabtası hü1c.i.imlerine Ve gazi·nolarda ani teftişler yapa • 
dalarına bensedl, hesabını tatmak da Hasan yaraJanmı!f, bunu eon - gal köınNıü gelmeğe baılamıttır. lgöre cezatandı-rı'ltnışlardı .. ~laka .. ca1'1ar, çift kame al.anlar veya kar
mümkün eletD. J'alnıs bir devrealn yal. radan öğrendim. Benim elimde ka- BalgMiatıandan gelecek olan SOO darlar ıbundan 90nra bu gı.bı ~ ~ neler üzerinde herhangi bir yolsuz. 
am barb masrafından nüfus başına Tem yontıİıağa mahsu.ıt bir çakı var- ton kadar kömür de buna ilave e.. ların ihtilkar mevzuuna gırecegınl lu1c. yapanlar derhal mahkemeye 
3'10 dolar borç isabet ettliini söyle .. dı. Fakat, Hasanı yaralayıp ~ra .: dilince tdıir :ihtıiyacının mühim bir karar altına alarak cezai ıakibatı o verilecektir. 
meJde Ik.ifa ecleUm. h P&l'a .celb.dea lıaımadığmıı lbilaüyorum. Çun'ku, kı9mı kaTŞılananıı olacak.hr. Bu mo halkımdan yapmağa karar vermiı-
verilmlyor, laükbal hesabına b~ıs hadise esnasında kendimi ~aybet. törler tek.Tar iatibsal mıntakalarına lerdir. Noltan ekmek çıkaran fırın.. Diğer taTa.ftan Belediye Reis mu 
oek.le ödeniyor; flatlann 7tibebnfoalnln m~'ım. Ne oluıp ne bittiğinın far. gönderilerek kömür getirtile::ektiT. !lar bundan eonra ihtikar suçile ad • av"n ı Lutfi Akttoy dün Beyoğlu, E.. 

...- z 1 ..ı_ır_._ d ı 000 k"" 1· '1 kler ve mtlll korun.. minönü, Fatih mıntakala.rındaki fı .. 
't'e ubl& kıymete laldırıı.ıın bir sebebi kında değilim..> . onsu•WlllL-n a U!S'Or ıyeye veri ece 
le budar, Suçlu veld'li İıaan Mukbıt Ben, tıonı aörniko'k gelmiştir. ma kanununa göre cezalandırıla - rınlan teftiş dtnıiş; ekmek vaziyeti.. 

tık ·ı...: 'ırin - _n_l dı ni gözden g-i:nn••ir. ' Harb ister Ame ... anm lelalne, ister 9lllÇ aleti olan çakının te ı~:ı ,, - Ci1'1'. ar r. ...,.. ...,. 
aleyh ne bitsin, bu para ve borç mese. emanet dairesin.elen mahkemeye ge Beyoğlu Halkevinde - Bu teftişlerıcle Fırınlarda tam ve. 
lesi muhakkak ld yenı dünyaıısn sene .. t

1
·._·

1
L__ __ ini· i&temit: mahkeme: b~ L I Şüpheli doğan çocuk zinfi ve iyi eı'kmek çıkarıjdığ1 gö .. 

ıer- sW'·· ec ..... en' bü•" .. elerdi olacaktır. ta .. l-~ı· kabu1 ed.erek·, muhakemeyı ııon erana K ab rü}mıii•tür. • 
..,.., ça J... e:u ·1 BeJ'otlıı Balıkevlnden: 12.2.9•2 Per _ Karagümd•t:e, ar . aş .mahal. • ··~~ 

Bir vakitler muharebenin htr uzlq,, tıa!ilt etmiıtir. fellleh ciinü saat 18 de Balkevlmizln sinde oturan Süı1evma~ ~.sm.ı.nde bı.. -o--
ma De bitaıiyecetln.la en bkrik de. ---<>--- Tepebqında,ki merkez blnumda mail irinin karı.ı 7 aylık olü .ıiır çocuk Üniversite talebe 
JIU olmak iisere yapdan maıırafları Al.. Kadıköy Halkevinde ·~ müfettl$l Dr. Sıdb Yıreab tarafın • doğurmUllf, cesedi muayene eden ad 

Alikanısa teşekkür ederim. Bahsei~ 
tiilnlı meseleyi kurcalayacatım. 

B. C. ...................................................• 
C. H. P. lıtanbul teıkilatlnın 

baloıu 
Cümhurb'et Balk Partisi tdanbal 

teşkil&tı tanfındaıı Balkevlerlm.lzln o,. 
nuncu yıldöniimü münuebetile 21/SU.. 
kt/lHZ Cmııartesl l'ÖDÜ alqamı Tak., 
ıim pslnon llalonlarmda tertilt edilen 
.. IODUD bamrlıklan blimek tisel'edlr. 

Menfaati Balknlerine t.abıllıl edilmll 
.. ıan bu toplantı :lstanbuJan en nezih 
Ve !kibar eileaceleri.nden !Nrinl tuıkll 

C'decektlr. 

... 
Açık tetftkür 

Se.vciU kardeşim Osman Fevzi Llno-
1nentn cenase merasimine b,ilrak eden, 
W&nl, mektab Te kart pıuıererek ai.. 
ıemllhı acılannı paylatmak lutrüncle 
bulunan 1&71D matbuata, mat'baacdara. 
Linotip Slrketlne. kendisini yetiştiren 
Galatasal'aJ UılesiDln iiretmenlt"rine Te 
ta ebelerine, diler asls elosilanna ayn 
ayn teşekkürterbnlzi ana derin teessii.. 
ribnüz mani oldutmıclan bu hususta 
deterH pııetenlsln TUıta. olmasını ai • 
1esl naımına rica ederim. 

ltardeşl 

hııet Hamit tin aanya De ortaklanna tidctmek ııarure. konferans elan ııRarb Elı:onomt.l •e ıtaclmıı mn:\liye tabibi Enver Karan h.adiseyi birliği yarın toplanıyor 
tini rösterenler _ .... ,_ .. _. bu-- n-•&. ~-· Ça--mk sa'lt ....... __ ,_,_ Lir lı:•Df-n• •erilı-"' •wl-elt' aörerek. Morga nakhne ka-

·-- -- ·-· Saclıki>" --.e.-..... ..... - "' -- • -- ı..-rn e Onivereitenin bütün Eakültde .. 
'1918 elen alınan clenler unutulmuş ol. ıe 31 ela BaY Şevket ıturan tarafından tir. Herkes pleblllr. ı rar vermiJtir. 
• bJ1e ııe... pasulasma ~ rakam <hı.aatta Beletliye ve ha.lkm nztrel~ • rinde talebe cemiyetleri tetekk.ü$ 

~------, 

herrin biraz daha artarak artık haya., nuJu bir konferans verilecektir. ~rr·-------------------.---------......_"' etmİftİT. Birli1' nizamnamesine gö -
Un bUe b!r lif& tmUnmı balamlJM&tı :.:~ reJeb'&'. 1 STER 1 NAN, re; yarın Mat 12 de Rektör Cemil 
._. hadde clayanm._tır. 1 Bilselliin rei.liğinde fa.külte dekan 

Amerlbnm barb 8elal Te Ullll tola.. le ldlüall ......-.ıtmı ~ ( S T E R ( N A N M A 1 ları ve talebe cemiyetleri mümessil. 
•
0000

•-••00• ...................................... Bb1ef1k ctmhariJ'eiler hnaaelunu ... • lerinin ittiralcile Üniveraite ıkonle .. 

ftk 1ı6tln Amerika klt'ası.na. bütün / Dön bir arkaüta, pllba bbak cevi:ıdn flatı azami 20 kmutiu. Ta.e rall'8 salonunda bit boplantı yapı • TAKViM • Şubat 

Rami - 10 Arabi 11e11e 
tlCP1 lMl 
- Salı -2 incı Kiaua ~I .. a Kuım 
lıl8 1942 93 

GONF.Ş Muharrem lMsAK 
S. O. S. D. 

'1 O'l 23 fi 22 
1 l'1 11 4.7 

ôtle İkindi Akşam Yatın 

1. D. S. u. S. D. S. D. 

J E· 1J 18 15 17 17 16 19 07 
~ v. 6 68 g 41 lı& - 1 ss 

WemobUl iJem,lne, hattl Amerlkanm 1atlm J'aJ,Jlllak itin. cnidti lbun ol. cevizin de, wnar satıeılar, ıaoya!mut lacalttır: 
had> -1ül&na& eamll nblt kJJmeÜe ~ Utradıtı IMt clükUnda keneli • ~!arı* zo taııeıllnl 5 karata satıyor. Toplanllıda birlik ri~set divanı, 
........ U'Ul bir para i1oüsil kabul et.. S:nden Hl k111'119. evet, yanJ11 J'U - lardı. yanılmıyorsak. gazetemiz SÜ - birlik reisi, idare heyeti ve haysiyet 
tlrllaesl n bu aareüe Anaerlka parası.. mıYOl'llZ. HO kmılıJ latenillnee, hayre_ tanlanndıt. bu sene cevls ma.bınllü • divanı acçim1eri yapılacaktır. 
'-- .....___'-J ve bikrar verllmesl arzu te düşüp, çı.Junııı. Faıuı.t nereye at • t 
- .......,,..., radıys&, piyasa aşnL 3 ay evvel flatı nün çok olduğunu da yazmış lk. Bu-
'nl tasa"111'U bu a&ştlncenln mevcud ol 40 kuruştan 60 a çıkan cevitılçi şimdi aıa ratmen cevklçinln HO kuruşa 
iılalmıa ıöterlr. TasaVVlll'DD tatbik ecl.l. l'4t konışlııkı 'bir paha.ya malHt ba • kadar başım alıp gitmesinin ııene, ba 
'llp et1ilm17ecethıl beklenen netlceyı lanmaktadır. Dükkancılar daha da kabil her hidisede bir esbabı mucibe 
'terlp ~yecethu bilmiyomz, burün.. çıkması ihtimallnhı çok kuvvctn ol • I olarak ileri siiriilen. devkalide ah • 
ası cWniinde olan hakikat beşer ta. cJ.Utunu llÖyletnişler. Yazın kabuklu :valıt lle alikalı bwundutuna.: 
ılhlnln Jı:a7el•lii Uı:tUllMI ve para boh.. 
raalaımclan en bibiliüniin harbclen 
llCIDI'& prilecetldlr. 

&f-e,_ Zl,,ak'-1-9&l 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

Hazin Bir Ölüm 
Fatih askerlik 1111best reisi yarbay Zi.. 

7• EritUŞun eşi Kadriye Erkui müpteıla 
oldatu ha8talıktan kurialamı,.arak pek 
cenç Yatta vefat etıpişür. Cenuesl 
bugün öile nunumı müteaklb Fatih ca 
miindıen ıtalcllnJaıak aile .mesarbima 
ıi&iiriilecıeldli'. Kederdide Mesinıa tazL 
Fet beyan ecltılken merhunıe1e Allahın 
~UDi ..ıledm;. 

lstanbul borsası 
-·--

Ç&K.L•• 
Açılış ve kaM ~ t 

,ondra l 8terlla 5.22 
· ew-Yort 100 "Oolar 132.2Cı 
.1..drid 100 ~·ta 12.89 
ı.oir.llolm 100 İıiveç Kr. 3J.72 
:Bft eittı:ı Bf~ 33.00 
24 ~ b'.r gmım kD'..çıe 
c.tl tın 

Esham "~ T h• lit 

450 

~ % ı; 938 2150 
1ıkıı:ıaımetveı:ıı. % 5 933 Erga· 23.75 
SlWıS ~ Er0uınmı 1 19.9& 
SMııs _ E:rrurum 2-7 20.10 
1941 Dmıı~ 20.10 
Meıt1km BaııJkıaısı 160.-
AL91aırı Q"rmımıuo 13.70 



~o Şubat 
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C El\TİZCİLi:E~ Tanımadığımız memleketler: 

Biz Fili l. 
• ,., 

' . Çeviren : lbrahim Hoyi Yazan . Alf · ons P. Santos 
D izlerde niçin büyük 
muharebeler olmuyor? 
Deniz hakinziyetinin Genel 

Savaş durumuna olan tesirleri 

Bazı 1~. adamlarlle tulh&ıflerin ı ki nOı.aJ·et C"iinün birinde •leniz ·· • 
inanışına &'OJ'C Fillıpiıı adaları vakl.Ue barıştılar ve scmatard b 1 le g-ok ısı tlamıa. b1 da.vm'ndı. Deniz de heır 
As.yanın bir kısmını teşkil edermiş ve '1la vig d~ b hald a u unan Lu. sahillerlnJ komda. 
biz Fili lnJUe d · ı ' u en memnun oldu L • b-P r e Asyalılarl& Jndoncs. Çaylak ta se . dl H • . .. • umavıg, oyle bir do:.tluk, arkada,.. 
, ri vm • er ikı duşmanı•ı lı.k dah b' 
ıe n evJAdlArı bn{şlx. Di.ter bazı oku_ yenld'en tazeıedikJerti , N:ıı.daşlıkları. / d 

1 
a uyuk:. bir meyVa vcnnclldir, 

mu.şiara. bakarsanız memlekl'llmLı as kavgalarının netıl eslnd d t'd ' ve kara ruzgarile deniz ri•zgl\nnı 
1 1 - c e mev ana çı_ UdaJa- tl . 
ında b r Yolkan imiş. 1;1eıe bir takını- luı.n adalara karşı bol bol b:ığışladık iten • ... ge rdi Ye bu. fld rilzzür, ııök_ 

lan da banıba.,kıı. bir fı'klr yürütüyor. lan, sevgi ve kaygı şeklinde aynala.ıı-ı akan ışık ve deni.W.l'n gelen ~·at. 
lar. diyorlar ki: Filipin, ~rk Hlndısta dı. Böylece .,.;;ıı,. Fllipl _ .. 1 - lınurla birlqştl, ve bu blrlc<;melerile de 

- · '"'4> o OMl.a arına kar 
nını, orta Pasifik adaları ile Havaiyi - COevamı 4/l de) 

)tavrayan ve su altında kalmış olan 
tut'anm baJdy~idir. Amma, bütün bun_ 

( 
il S p f d • • h • • llar birer iMtmal. faraaiyede.n lıa~ka bir On 08 an nln 801ZCI mU arrtrl yazıyor ) eey değildir. Yalnız ve yalnız biz Fili. 

Bugünkü harbde deniz'Uttde ara.. den bdd~ esas m&ksad ortadan kal- IDaJ1 donanması denlııe çıkmak plnliler, eski inançlarımıza an'aneler! 
sıra ulak tetetı: çaı•p14JDalar ol. kar, hedef kaybolur. Çünkü, deniz .h.arebeyi kabul etmek zorunda. vek::;.- mlze, folldorla.rımıza ~a~arak, ger: 

dutunu, fakat ehemmiyeUl bir deniz ınuh&rebeslnde arazi kazanılmaz, herlAkst tatdfrde döşma.n.uı, kendi do · celt kaynağımızı, aslımızı kesin olarak 
llluharebesioin nadiren vukua ~e14itl.. lıanci bir mevzi müdafaa edilm~; an..,l~aa111ı, bir donanma varlttı olarak~ söyllyeblllrls. 
~ karada. oldasu gibi mütemadi bo. ~ deniz lıalı:lmiyeti b.ılı!s me\'Zuudur.I~ bulundurıııatı ve denb egemenli~· Başlaıı&-ıı;ta, en büyüğüm.üt. ı.uma. 
CllŞJna,lar v& birçok meydan muhare. iki denuınMan .ban:"isi denize hikim1rıi nıeşkUk bırakın.ağı tercih e!miş 01 • vi.ır, &"Ökü, denizi ve çayla.tı yarattı. Bu 
~nln vukubulmad$oı fa.rketme. olabiliyorsa, o taraf denizlerden askeri1ma&ı da mümkündür. (Nitekim b; büyük kuş gökün ya.Junlarına doğru 
:ek kabil değildir. Bunun sebeblerini na;kliya~ ve ticaret bali;ı~ından is~i~a.jharbde İngiliz Akdeniz filosu İtalyan uçtuğu için denbin kı.skaııçltk damar_ 

a.,tıralını. Daha doP"usu deniz kuv. de imkinlarmı ve bar.rkat serbestıırımil donanmasını bir muharebeye zorlaya !arını kabarttı. 
l'etlerlnln ödevlerini ineellyelim de bu kazanır ve öteki taraf için bu gibi im_ mamaktadır.) - Deniz kıskançlığından ı:-ökiin )•uzune 
•ureUe bu sualin cevabını verirken/ kinlar kalmaz. I· 2 - Düşman deniz yollarını abluka muaaa.m dalgalarını sıçrattı, fırlattı. 
•Ynf z~manda:deniz haldmiyetinin ma. İkincisine sebcb de şöyle iuh oluna. 'ederek kesmek ipin de denizde çok Gök bundan hoşlanmaıb, ve den'zln 
l\aaını ve neler temin ettiğini gizden. 'bilir: Eğer karşı taraf ıleniz eğemenli. lkuvvetli ola~ ilk şarttır. Bundan üzerine dotru kara.rdı. Deni2; dalırnla_ 
ıeoıreunı. tini alnıa.k için ıınüca.ciele ctmete kafi :'>a$k:a şu tartlar da mühimdir: rın:ı yiiUeklcre, daha yükseklere fır 

lltı- donanmau bir harbde üç türlü deniz kunretlerine malik değil-.e onunj• 1) Cokt'ali durum. Jattı, durdu. Ge1'e ayni denb coştu~ 
~t~ terettüb edebilir•. :sayıf olan deniz kuvvetlerini imlta eC.. Dl Düşman hava. üslerinin yakınlı. k .. opürdil, kabardık9a. kabardı ve yer_ 

1 - D"--·n t18 ..... -as1 ııe .... v1• mek ıieden dolayı hedef Utlh:ı.z edilsin? tı veya, uzaklıtı. el 
11 

....,_ ......._. &.. en rölr.ö tw:lu suyu ile baı;ta.n a.,ağı 
eUceli bir mulııarebeye CU"işerek 0 ıto. O takdirde vazife onu abluka etmek' Ablllka iki türlü olur; ya diişmlln 

hatınıayı nıağ"hib etmek, iırıha. etmdl.. almalıtlır. Cünkü dellis harbinin ka. harb gemileriuJ denize çılonaktan men yıkadı, Bu .bal, gökü kızdırdı ve 0 da 
2 - Düşman deniz yollarım ta•a. rakteri denizde dilediğimiz hareketi içindir kl buna askeri abluka denir, denl:r.i cezalandırmaya bıaşlaaı. Suyun 

ilse ü-ıerlne, denizin üzerinde adalar ylik. 
1 

n kesmek yanı abhı.ka etmek. yapabilınek ve düşma.na yaptınna.mak,. )'1Lhud da düşman ticaret gemilerinin 
:1ı - Diişınan nakliye ve ticaret ge. tan lba.ıtett.tr. ~nl7.e çıkmalarını men icln yapıbr ki seline~ kadar, kayalıır ve topraklar 

ltıUe · Yahımlı. Sonunda, denizin elinden d:.ıl. 
?ini batırmak yani ticaret harbi Şa halde ancak düşman dona.nması.1'buna. da iktısadi abluka denir. <Böyle 

~a!Jnıac. ' nın oldukça kavvetli olması ve kendi ;bir ablukayı 8'*'1 harbde İng-iltere galarını sahillere kadar yuvarı YJn o_ 
1 - Bunkırdan yalnn birincisi ola. 40B&Dmamız d.a :bu işi başarabilecek ' Alman.vaya ka.rşı munrfaklJ'eilt< taıt. r.a.da parçalamaktan ba.şka bir se~· gel_ 

~aksa o ııaman deniz muharebeleri TU.. kudrette bulunduğu zam.an ka.t'i netl. lb'k edeıbilml$tl. Faka.t bu hıırMe Nor. medi. O za.mandanberi de yaptığı bun_ 
~: &'ellr. Bir donanmaya diışman do. reli bir muharebeyi kazanmak ôdevini

1
.vef ve Fransız sahillerinin Alma.nya_ dan ibarettir, ve bu ada.lar da Flllpin 

'\r tnaauıın imhasının nzife oladık d1>11anmamıza verebillrlt:. Fak.at, hal nm elinde bulunması dolayıı;ile gerek ııdalarıdır. 
~~1Cbllnıe& için şu şarUar lazımdır: böyle iten bile tsteditlmiz muharebe.1coğra,ft durmn, geek diışııı:ın hna te. İşte blzbn intikam Metlerimizin kö. 

CeJt it O donanmanın bıı i~I başsrabllc_ nid vukua cebnesl ,.ene bir şarta bat., )iri ablukayı daha ızayıf bir hale getir. kii de bu biraz evvel a.nlat.t.ığım ola;\·a 
ll ~ette bulanması. hm: lml$ttr.) • .. dayanır, zira. biz Filipinliler, bir hıh.. 

l l>uşınan donanmıısuım da. oJduk. Düşman donanmasını muharebeye) Ablukayı yarmag-a teşebbus edecek kirin ln.'t.iloımını yenle bırakmamayı 
~a kul'l"e ıı olması. ıorlamak. Mesf"li, düşman topraklan,. düşman deniz ku~taerine karşı, ab. bir e.iettf sayarız. Sonra, gökün deniz 
\tı hlrlncisine sebeb şudur: Eter cJüş_ na asker çıkarması yapmak, düşmanınlhık:ayı yapan donanma, gemwerile ~·a.. üzerindeki ha.kbniydi, bizde bir an'ane 
ıı.;: donanmasını matlôb etmesi meş. deniz aşırı iptidai madde k.a.ynaklarına ni muharebe &'Cmileri filosu ile karşı doğurmuştur. Bu an'ane ıle ı:udur: 6 ir 
bö 

1 
bir kudrette olan bir donanmaya taarruz etmek, düşman sahillerindejkoyacakt.ır. Fillpbıli kadın koe&8ile lddialaşamaz. u;.. e bir vazife nrJJirse ve bu GcJevl ,.,.anayi mer1cederlne veya ticaret ıı_ Coirafi durum iea.bı ve:ralıud düı,. 

lUıe alan donanma bu işi muvaffa.. manlanna hücum etmek gibi imkinlar maıı ha.va taarruzlarının tesiri dobı)'l.. ~ah.ası ~ar. Denizin kıskanç lıuyu, bi. 
r... ... tıe başaramayıp kendisi büyük za. yarsa, yahud bu gibi mevkilerde kuv.j~ne abluka düşman sa.lıiUerlnden pek ıım nevi kendimize ınahsus bir men. 
--Llll'a utrar.a 0 zamamn deniz harbin "~li hı>va akınları yaıpılııbillyouıa, dtiş. (Dııva.mı 4/1 de) kıbe olarak yaşamaktadır. 

Gelelim bikiyemlzin soııwıa: Derler 

( "So~ Posta,,nın bulmacası: 25- (7) ' ) 
Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan 

okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiı; 
Soldan sağa: 1 2· J 4 S 

her 

1 - Kümeı;lere 6 7 8 9 10 
musallat bir hay. 1 
varı (6), 'lem_. 
delil (3). 

2 - '.l'a\•aJ110 
dibinde vardır (2), 3 
Aceled ( 4), Uzak 
nidası (2). 4 

J - Terı;iııdeu 
okursanı;ı: Jıayvaq 5 
evidir (2), 1'eslııı 

(3), Pulbol kalr. 6 
sine konulur (2). 

.. i ·a - Bir uzuv 
(2J, Nota (21, 
Kopek (2). 

5 - Su (2), 
No'a t2). 

6 - Çift değiJ 
(3l, istikbal {3>. lÜ 

, Nota (2). 

8 - Talebin ak,, 
si (3), Iloy deki• 
(2). 

9 - Sıın'at (2), Beya:& (2). 
ıo' - Katil (4), Yazın t:Sen 

bir rür.gac ı 3 ı. 

1 

3 - Za;blre (5). 

4 - HastaJı.klı, sinirli, sallanan a 
aıea.k damlara söylenİı' (G). • 

11 - B'r renk (2), Üye (3). 

12 - ller zaman din!edlğimbı 
Dudıı.k (3). 

Yukarıdan aşağı: 

15), 

1 - Uçan bir hayvan (5), Şekrr ya~ 
ınhr ( 6) • 

2 - Temiz kanlı (4), İJi, muvafık 
(3), 

5 - Ga.rlb, nazarı dikkatı celbı:dcn 
(5), Çok değil (2). 

6 - Blr ınıllet ismi (3) Bir nevi 
sopa (3). , 

'7 - Gelir {41, Tersinden okursanız 
bir kumar aletidir (3). 

8 - Fra.nsızca ba.ş, (3). F.şya, (3). 
• - Vennek (3), Y0ı"s: '"'-mCk 141• 

1G - Kul.atı işitmez (5), Kö!>ek ti). 
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Arka taraftan, bostan kiracısı Boş_ 

nak Alinin karısı seslendiği içln ihtiyar 
kad·.:ı odadan i)ıkıı. Dahi ile nikıi.blıııı 

Nid,rı başba.şa bıraktı. Ni&ir bu sefez 
geııç adamın yanına oturdu, yavaş~a 

üzeri tüylü kocaman elini tuUu: 

da gülesi gelmişti. Athyan ::özlerini e.. Pala bınkh saka Patrona IIalili ga. 
Unto tersile silip glilümsedl: rür görmH gülümııedl. Kalın sesile: 

- Ya. bu adanı kim idi Bal'il? «Merhaba yold~ıı dedi. 
Halli kıurlb: Balllin buı1in :raJYllaeak b!rka§ e.. ı Nakleden: Muazzez T4h.in Berkand 
- Veziriazam İbrahim Paşa. hemınifetli işi vardı tıkın, Banuıabey • -:-- Evet efend.i.m. Nerimanm'ş~y.in YQhmda git'tiğini işal'et et-'kadar ıufak lkalııy'Or. Üzümü de O' 

Genç kadın aapurı kesildi. Gözleri_ ı.ıeşmmne ~ikan yokuş başındaki lkab_ :peşınde koşa~ eııkekler pe'k çok- tim. ına ,göre kim bılir ne kadar nefif. 
- Geceyi Kemerbur&'aı:mda mı ge. nı ker.ka korka açtı: v~e wayacak, aradıklarım ora.da bu.. ;t~r. Esasen sız de onun ~ibi hem A.rıt.ıık bundan böyle klm beni tir. 

tirdi idin? - Saadetli vezirin h11%11l'Una varm11 ıamazsa, cıYemlteıı manav cMusho mm ~guzel, hem de zengin ?ir kadın.ur. istem€diğinı bir hayatı yaşamağa - Buyurunuz efendim. 
ıf'lr=~ııı başını g"eriye doğru hareket ei. mı idin? sıfmdığı beki.r odala.rınA gldecektL :o:rıtalıkta nc:zarı dikikatı celbe~e- meebur edebilir? Hiç kimse ... Ne- Yanyana ve hiç konuşmad~ 

- Beli. Bhı T&l'Dladuk. Ktndilsü "1. MasJuyıı &qamdanberi l'Öl'entemlşti. :den kala~~.ı:rını. tasavvur etmıyor ::he haruıınla torununun himaye- yürüyerek bahçeye varciık, ÇLilsı 
idik. :::~b:~!t d~ı:!~ orada yemi~ \edil T.U,.e k1ll'fUll atiıık! Sonra birlikte .Beya.zıda, sıra kahn. ru.n~ d~il ~ı ?_ • ıe~ .ban.~ büıyıü!k bir cesaret ver- ağaçları.ruın gölıgesinrleki şez!orıl 

- O tla ma attı. ıere oıkacaklardı. Orada da sohbetleri : . Şımdi a~~ sız _d~ herA şeyı b~- ~ı, ~uny~da yapyalnız olmadı- !ara uzandık. O zaman ~ay:ı.nval 
Genç adam burada susup manalı 

manalı &iffii,mseyince Nıcar dlaleri Ü.

serine sıçrayıp bir elhıi kara ya.tı-ı de. 
Jlkanlının boynana deladı: 

- Atmış vııramam~ idl, (cururla ;ııoş yoldaşlu nrdı. \ :nım karlar ogrenıdını.z. L:utfcn og- gı~ı hıssedıyorduın. Şayed kayın- dem bir sigara yaktı, hafitçe ~ 
iluilrdli] aı.p TIU'duk! Köşe N.:pndakl kü~iik kahve önüne punuza yazın ve deyın kı. Mısırda validem beni alıp beraber ~- sürtlü kendini uzu b' '"kale' 

Nirör inerakla. ıoordu: reldifl saman, kahveci A1J ocaktan ~-~ ve safa etmektense .n:ı:e~e- meği teklif etseydi, nazik bir tan- meye 'hazırlama'k is.~iye~ b~~u ta~ 
- DeYletlti nmr nhi adamdır der- 'ketıne 'karısınun yanına d d 

- Söylen benim canım. Neden 
d .. - ,, 
unıız. 

ıer. Ya sana ihsan etmedi ml? sesımutı: : ah·b 1 · onsun, a falkat kat'iyen bu teklifi red- . takındı. Bana gelince, bu tasfı)rt 
l'iil. - Kandesln bre yoldaşun? ·:r.ona 8 ""!kı klo rdsun. ~b. . a etrafını ıta- dederdim. Esasen sofrada bulu'!l-ılerin hayatım için ne kadar 11111' 

Patrona Ba111 omuzlarım kaldırdı: : an eı, e e en ırı onu ayartıp d ~ .. ..ı, 
- tkı kese altın verdi, alma.dok. Pa.tro.a Ba.lil camlan yukarı sıyn. ~ürebilir ve kabaha'I: te Neri- ~gumu~ • müddetçe bana o da hlın bir ehemmiyeti olduğunu iv Delllı:anlı bir d:ıh'l &'lililms~: 

- Biç. sebeb yok elmasım. 

Dedi. Nlıar sedir üzerine kapanlp 
ağlamağa başladı. Nikilılısı Patrona 
Balilden çolttanberi tüııhe ediyordu. 
Balille altı a.ydanberi nikiblıl dılar. 

Faka.t daha. bir arııya gelmedikleri için 
ayn yaşıyorlardı. Halll Uzunça.rşıdJI, 

tellAilık ediyor, ~ecelerlni k~ın sebze, 

yazın zamanına JÖl't! sırtındaki küf ey. 
le &:avun, karpuz ve üriim sa.t.An arka_ 
datı manaT «Musluıı (1 J nno Yemi$_ 
teki bekar odasmcla ceçlrl:rordu. Halil 
iri elile ıibel n!klhlısının yumu.pk 
aaçlatını ok.~mnfa başladı. yalvarır 

~bl bir sesle rtnç kıza teminat ver. 
mete çalıştı: 

- Gelin aiiaman elmaaun. $ıı prlll 
yüretlmi:r:e dat olur! 

Nidr batırdı: lan pencere kenarına ya..danarak pey. hnan da olma. Bir kadın ya evli- böyle bır ıın:ada bulunmadı. Yal-'ra'k ettiğim için bü.ıtün cesaret fİ 
_ İki kese alim mı! keler tizerinde ~~ek rev!fek oturanla... ~dir, ya değildiır. Biliyorsunuz ya, n~.z, a:ad_?- hır ~aşı;nı ~aldırıyor, kurvvetimi toplamış, hücumlsf 
_ Beli elmasım fki kese idi! ra baktı. Alinin oırafı toprak zemini :kapı !hiıkayesi ,gi!bi ya açık yahU<i gozlert gah endışe ıle, ;:!ah sevinıç- karşılayacak ve müdafaaları ;" 
Burada Nlgirın lhtlyar ninesi içeri. sulayıp söptirii)"Or, ·otura.ıılar aldınş ~kapalı... • ' l~! ba~an da kor'ku ile yüzümde, paca.k b:r vaziyet almıştım. • 

~e Jirdl. Etinde yaYVan bir incir yap. tt.lniyorlard.ı. S Size bir şey daha tavsiye ede- .. leri:ın<le do:aş~~«>r. ve bir ~e! - Nerima:ı- kı:zım, seni sılr 
ratı üzerlııe istif edilen üç be~ ltırnım Patrona Halil sallana sallana içeriye :ceğirn: Ncrimanla husu.si ~~n soylemeden kİI'pıklerı tekrar ını· hatte buldugumdan ne 'kad-' 
domates vardı. Bahçıvan Al~ln insa. girdi, selam verip kahve ocağına doğ_ ~fil.kirlerini, ıprojelerini ~nmeğ~ yordu', . . me~un kaldığun: tarif ,edem~ 
nlyetu karısl.Dl mKlıetmde. bB$ladı. nı ilerledi, traş başı susak kabatı gibi :_ga)"'ret edin. Ben bu nazik mevzu Neş elı o1masa da iştihalı bır Fla!kat ayır.ca benı mes ud ede 
'Boşnak Alinin karısı kimStslz ve fakir yalabak duran kahveci AH ne elleştl. :Uzerin<le 'kendisile fazla konu"- yemek yedik. bir şey de. senin bu derece güıe 
olduklarını b"ld'ii için bö,·le araaıra AJl bcaktan ~ıp lkl arkalık!lz iskemle Emağ'ı :mümasib görmemiştim; f;- v,e zarif bir ~anım oLm~~ır. Bı.ıJI' 
kendilerini &'Öze·tiyordu. Patrona. Balll aldı, birinin üzerine ata biner gibi a.. !kat siz, kocasının annesi onun ta- Vll dan hem seınuı hem de Omer 11~ 
nlkihhmııın kala!ına ekilerek fısıldadı: pışaraJı: oturdu, ötekini de Patronaıım Ekib ~eği yolu öğrcn~eli ve o- . mına s~in.iyorum. Bu. 9Özler:ın 

- Ba.lıoıvan Alinin üç doınaieslni a. önüne rirdükten sonra. diikkanı bili ma göre tedbirler almalısınız. Sofr~~n k_alkuw:a Ne~e ha- çok samımı olduğuna ınan. 
lıp yeriik, amma. .,.6 1r altını .ıma.zmt sala,yrp lerinletmete aanşan pata ! Daha fazl di 1. di nım mi.işfık bır tavırla ellini tut- - Teş~ ederim efendiJ11 

d ··ru1u ...,_, il d • a n ıyeme m, ger..e tu ve h-l-' 1-~ b"r ·ı b .J 
(Diflerlni cıomlaUı] Boşnak Ali atın.. o : «.uu Da.fi' e oldarma.ınlllıl söy. iaya!klarımıın ucuaıa basarak yuka- dil\.~ 1 a~e sesı e an~: Falkat oğlunuzun buna ehemmi'1e-
teıt dökiiD eker, SPahsulünü heW bi.. ledi. i - Nerıman. dedı. Ka},n.valı- vereceğini ümid ediyor musunuJ 
....... , 

8 
lil l1 ... ~~ 

1 
:rı kata çııktnn,. her zamandan daha dene ba<Yı ve bahçeyı· ae-..r~remez 0 d b · k d __ 

w-- a e -.a9• karşlJ'a ıaarc le ~ip .b .. yülk b" T il . . ~ ,., p; L.U! - mın a enmı a ar mu" 
Başka bJr kelime ilbe etıneden ıı.. derdlqecelllerdJ. Halli eliDi kaldırdı: ~ u ır 1 ına e gıymmege baş- misin? Kendi elile üzüm koparıp nun olacağını zannediyorum. 
~ :.lad.ım_. yameat hoş olur. _ Ummam. 

Nigar aldırmayınca ıutup ıerla öp_ 1aaa kalktı. Geldftl zaman sedir üıe. - Btslm Jçtinse lr.etim.ız yok, dedi, 
tü: rtne bırütıtı kara kulaklı pala!>ını a. çıratıu aa.rglle hasu'la.Dll&8m• ınanı ol. S Lkı kadının birbirlerile anlaşa- Bunun ikimizi yalnız bıra.kma'k _ Ni ·n? 

_ Gel ağlama. 1Ql JM!7u kabara işlemeli saJıtJyan si. du. Kalı•ecl Ali şakaya nrup yüUek :mıyacaklannı, aralarında bir so- için icad edilmiş bir bahane ol- ç~ b · k 1 b ·ı 
Nl&'i.r yaşlı cözlerini kalıtırdı: li.hhtına soktu. Mor cebkeninl sol ko. &esle ~ldii: iğu.khtk olacağını zannetmiştim. du_r,ınu anladıığmn için pek mem- zat~nu tecrüt~/~;ı~ e;;eöm~ 
_ Söyle, :neden riildünT ilana aldı, kapıya doğru ileı.1edl. _ Nar&'ile «löhanu boiuıa mı .,.._ :Yaruhnışıım. Yemeğe indi~im va- nun olmadımsa da çarnaçar ka- B . be . 1 v 1 l'~ d~ .. - " :k. l ilk" esk b eyın nım var ~ a a ~ı;:a 
Patrona Halil ku,atı arasından ke. Genç adamı sokak kapısına kadar ka.1'? : ıt on arın ı i dost gibi ah- ul etmeğe rneabu.r oldum. Doğ- 0~ ook u~ olduğuna kll 

narları sırma i.Şlemell pemM ya~lıfmı &"eçlrdller. Dışanda Temmaıı; &iineşl Patrona da ıilldü: ~aıbca lronuştuklanru gördüm. İ- rusunu söylemek lazım gelirse. naat getirdim. 
,ekip çıkardı, bir eUle re~ lu:ıın oe. poslu &1bl ~armıen &'Ök1üzöniin ortalık _ Yakmasından bavtlmlzden iste_ Ek!si d~ memnundular, ikisi de bir- ikimizin başbaşa verip konuşıruı.- _ Nasıl tecrWbe? 
meslnl tuttu, öteki eme &"lizlerini sUdt: yerine 'dlkehnlı,, vıeır vıcır bir sıcak . :b·rlerme ısımnışlardı. rmz ve aramızda :muallakta duran K d ' . • dencc~ '-- tnezı:r:. : H ı.:...;ı.: , • k 

1 1 
. 1_ - en ıs•ne reSınll 

- Neden &'ü1er idik bilör miistin? ııwynaşıyor, bostan ıınırı bcmındakJ iıd.t birden Plüettiler. Ali burada ~ ver val\.ilıı.ıu n.~ş esme ve şa ~- mese _e erı açı~a konuşmamı'Z ~~ kadar cidldi bir meıktub yollad 111 
Sidiibildda bir koca dlşlenek ıörmiiıt 'tepra.Jılar bu.tulu gibi ıltreşlyonlu. atıl' elhü Balllla om11S11Da koYıırak ;cılıgına bedel:. ~ulend sofrada hıç z:mdı ve Nezihe ~anım bunu du- Bu mektubuımda vaziyetim:zir 
~. Anm aimü zere prkedllmf$ <•fe • Patrona Balll Bamzabe1 çeşmesine sordu: :kıoııuşm~d!.' !.uzu asık, kaşları ça~ ~-~le _çdk. yerınıde bi~ iş gör- mıü.Şlciilfııtmı idraık ettiğimi söyle' 
raee» si var idi. [lla1alinde bir şe> ,doinı yürüdü. Çeıµne başında. arlık al _ Düa seni bybetmi!J idlk yoldaşım. f~kb .. ~OZ1:1:rıu tabağın~an ~yı~~~- muştü. Nı~~ kayınvalı~e:11. ce dikten sonra üvey anamla nls 
canlandırmak isUyormuş ı-tbi ıöz ıı:a_ salvarh gelUıler 1ok&11. K•lh kollarmm :dı. Gözucıle kayunıvalıdemı su~- ~unu tak<l.ır etiı ve kahvesını ıçcr miıras işinin ne halde olauğıın 
paltlarını yarı kapadı] Avret &'ibi sür. iizeı!l lll&Ti dövmeli pala bıyıklı bir Patrona tebessüm em: :r'ornu. Mutla~a. ondan bana b'.r lQ!llez yerınd€n 'kalktı: sordum, paraca b iraz sıkıntı çel<' 
meli gözleri, elmas yüzüklü p;ırmaklan saka siyah tulumdan ımın kırbalannı - Az tşlmiz var tdl. Ezarar ~eıe:e~!.nı zannedere'k end:- - Haytli lkızım, bahçede bir t"ğimi bildirdim ve n~irnyet, ha 
dahi var fdl. İşte anı ha•ırlayıp gül. doldurınaya. aavaşıyordu. Salrı tara.. - Gün batarken bura.da buhmmalı :seve duşrnuşfil. af,facm ıgölgesinde oturalım dn ba- riçte gülünç bir m~:e dü~ 
müş idik elmasım. tındaki tüyleri d&ı.ilk bir merkeb ka.t_ idin. : Bir ara, su içerfken ~erini yü- ğın meşhur üzümlerinden yiye~ için hiç o1maısa bına bir re5" .:1l 

Dalllln tarif ettlli k11arete N°ı&"ir1n dırım ta.elan arıuıında.n st7.maya çalı_ Arkada peykede oturan maballe zor. !züme eli~~: Bu .fırsattan. ~~iilııde lim. Btz.iım Yakac.ıktaki ba.1! bu- yollamasını rica ettim. 
şan su blritlntileri merine apışıp uzun bala.rwdan biri li.kırdıya karıştı: ~0derek guluımsedım, kendısme her nun yanında adeta bir minyatüır (Arkasi var) 

Jl-ıa.l&klazı:n.ı lkl yanuıa dü.e~ii. (Arlcası var) "-. ....... - ..... ·-·--···------------·---·····-···-·--····· .. ··-----·--··· .. --···-··-···--· .... •••••••••••••••• .. ) [l) MuSllh. 
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trz~jlli"AVEr 3-tNI! 
uzatacağını ve aen de beni redtlet. 

· eceks.inl 
°"1;e E...rem lclale nazarlarile bu. 
nu söylüyordu. 

DENİZCİLİK 

Tanıdığım iki. adam 
· Yazan: Muazzez Tahsin Berlıand 

Ha.Jbuki Süpıhi yavn2 yava~ us• {Baş tarafı 3/1 deı ı donaı>ınJası da tedafüi bir strateji ~ 
Janmış, tükettiğ!i paralarının mate - mak.larda mesela 500 ıııll açıkta bile fdb ""-niş, fab.t plib •elwiştlr.) 
mini tutacak yerdo birdenbire gelen ota.DJir. Ji*e bu,y.ıe bu- auıuk..da. birçok ı Deniz qrmenlitfnl elde tutmak -.. 
büyük bir irade kuvvetile kend ısini gemı bu.lUDdurmak zaru•e•ı va.rdu-. bu, yesinde ise. ha ecemcııutin ~mil ol. 
çalı.şmağa vemnişti. Sanırım ki bun. ,sobeblo &alih ellllmlt lıearel gemllerı j dutu Slllb.ada: 
da Jdalo karşı duyduğu sevgi He ~ knıvaso.r ve mllhrı.bıeı·e yarduu e.. 1 - Askeri nakJlya& (Tabi.Ye kuY. 
88.mılaın gururu büyük bir rol oyna. derla. Bunlar dii8man tıca.reı cemııe. ve.len nakil gibi). 
Dlll§tl. rJ.111 oevumett ~wdlr. 2 - iıunaı naJdty:ı.tı lSllab, ma~ 

Paranın in8M1 varhğın<la yaptlği 'hova~a ohnağe. kadar göt~riirdti. ıdunı. A~adaşfarrmızda.n İ~J~} ba • Ge}gıClelim, klBl hanım iki genç- ' Uzalı: ablukaJ.arda düeman harekatı. 'ne, cephane, askeri erı.ak ve iaşe mad.. 
değiıi.kli.ltJerden babeediyol'C!uk. Ar.

1 
Mesela be~bk~ çalı,tıiımız ~t ba. ı~~ 9eV!yor ~ ~it '!"':z:lyetını ~özö.. ten de kaçıy-0ı:ıdu. Ekrem in ta vur la.. m •irllqebUmeık büyük bl'l" eheınm.yet deleri). 

k.adat1ardan biri: d d' ~~a en 'clisı. B ve veyka '-~al Y !~~anı mmd Ge ~b~ra '-:ınBu ıtır.af e<i.emıyoor. rı.ndaki fazla em.niyet onun izzeti ,kes~ınden keşif ma.kısadile h;n·a ' 3 - Deniz tlcaretl !Sivil halkıa 
- Milballğa ediyo!"9Unuz. e ı. aaeın o ı · una mu aoıı. fı:vıelna ı ·a. arı ı fU ~; en .elit hanımın ~ dok ğııı bat! 1 ti A ,luı:neUerlndeıı Wüf&de e&mü tar..W. tnah~ olctuiu Jthalit ve ihracat mad,. 

Bu .izin baheeuıiğiniz tebe.ddüller 
1 
aid şeylerde fevkalade fedakarlık. da .Ekreml 9ev~ıne kaniydim ve ~'- 0 

J h~b. .· ;ar;:_ 11 · d ~- '. 3 _ Tıcare1 harbi .,-aparak dıı.~-a·ı ideleri) 
b :_J l w • d B w 'b' . ..::ıı __ _ı_ • • u.ır. ortaoa ıç lT ınaru ~ ma lgl ... ......_. · 

ancak en fakh bir adam.ın uuen • ar yaptıgını sez:ıy-or um, u maK- OIM.Ml gıı ı ,.~ secıyeU hır 1'ız ha'J _ Jamın hAlA k d. · na.ldqe "e t&c&rel ıemiler.nı batırmak; • li'.cemenlltl U-nıln t'ıl~n donannı!Qa 
• b' ı · -''-d' h 1 ki . . -•- _ı_ • • ıoe genç ao il " en ı.sıne bire çok zengi.n ol~undan dıoga ı- 1 rur ııenoı taıL ır ve zt.yran ı a aey. lçm paranJn paıı; cn~ınm.ıyetı ohna- ı_l __ ft,1.·ta ..__..ı..ı-J ttı·· ·1 1· ·· ı.11 .baı1> tanı. daAa sı;rıule, deulıde za. 1.ah b olan taraf itin mümkün ol bile. 

. d H . b' '- l 'd v '- • ya.u<>i"........ .....eu.uu e 1ı n go. 
lir. O servete ha:z.ırlıınmamıştIT; 1 redıyor um. enl ır .ıı.ızım ? ııa j J.&lru, evıcnd·ıkten &<>nra da çalı~ .. · ı.r· l . ordu. Eg· er hakika. 711 olan twalm yap&eai'ı bql!Q mu • oeet:ı .. bt a.Yni nakll7a& dWiJD&n& kaplllıı 

b -'- d b' _Jd"J , __ J r.1- 1 - d d •.. ru)llC>r, ınn el'll'Y ~•--- .... maddi ve mımevi a&lm an ır I tercu uıu eunıouen &:.Ar~me ver r • ımaga aevc seve evam e ecegını t . klilte niçin bir ...v de.. cad.eledi.r. B&Ddan isUhda.f edilen gaye va--.•ll'. 
d . ı_, ___ _J· _ı__ F-'-- l:'L • • en se"Y'ıyor ~ ..n,,ıe ... ,a~-- -""-bilir.· , ... __ .. _ ı--ı ki b ~ ... bubran içine dıüşer, parasını nereye ıan. . . ·-· ~l)"Oıuum.. ...ult ı:.&renı ıçın mi ı:ıd ? &vtni,Y'Orsa niçin onu ra- _,, ~ _....., .--...-. aa._. 17or aıı;unau ı.ar. 

ve nası1 sarfedeceğini bilemez, şa~ı. ı B~a mukabil Süph! zeneınliğ.ı. ~le bir feıduarhk mev~~aluı ha~~~ryor, etrafını sıkı bir çem 1) ~ ücaretine nnılacak dar. 'bin bÜJ'Ük •ikJ'aa&. bir iktısad bar1ıi 
rlr, israf ve eefahat~ dalar. Fakat ne ragmen derb~de~, çapaçnl. bır olamazdı. O, hC'J' lılTaı~ düflükçe. l berle kupuyordu) Süphıye gelince. beJer1e onu, hArb naıtalannclan, mal. 'Olması dolayıslJe denhlrre hakim olma 
ictimai seviyesi esasen ~.fiksek olan ~~uık.tu. Çcık _ aevımli ve. terbıyemli ka:ı.sını çahııııtımuyacagl.ııl te.k:rar ı onun b.Wehb.ire ta~Jndığı hürmet.. -.neden ve 7lyooek maddderiıwkll '11 r donanmanın •eneı uva~ dunmnı 
bir insanın eHne çok hır pa.ra [eç. l1 ıdı. aımma kılıg.ına, kıyafetine ehe edip ~ururıdu. ki:r ve _..ıı,;...,.cın tavır genç kızı şa. mahrum etmek. 'üzerine olan tesiri de lkt.ısadi bakım.. 

d __ J r~ı. d { OllUn va t ı"l1 ı::-.1- d b 1 ~- ll) Düşman deniz J'Ollanna 1Duht&t 'dan son derecede yıpratı.:ı olacatı gllıl miş, bu, omın ürzer~n.de harılku e mıyet verme=ıı .. ~ e. ~. : CMl e ı:&reın ara..ın a u ana. tırtmıştı. Senelerdenberı tanıdığı .. 
b'ır t~ı·r ya""ma.. . lzifesine otomo. bılle gedıgı ':akııydı: fMDamazlı.k devam ederken bir gün mız kAlVtd'IZ. derbeder genç öyle be,, ılra suretle sulha icbar e'4ınek. Wikcri nakll7at ve ikmal bahis mı-uu11 

"'" .-- .... 1 "- d d lıc ı -,, 0 
' Ancak bu rayeye ulaşabilmek te şu olunca da, deniz egcmrnllklnln h rbfıl 

D ·ıg"'er b'ır a_a_ada•ımız itiraz ettı: 
1
Asaneöre vınme en ıner ıven r Süphinin klMe evlenıne teklifi yap- L--~'-ulaAde hı'r ""il'oelte deg"'işmi•ti ki · "" ,.. k k na.r- ""'" " $U'Ü&ra bağlıdıl': kat'i neticesi iizerlne ol:ın ~cıiri feT. 

- Azizim, eervet ku4u kimin ~a- ; dörder beşe:, tırmana~~ .çı ar,tl:ı:. tn,ğım hayr~le işiıttim. Genç kız ~u. ona karşı hepi:mizde acımalda k~rı. J il Fasla m ktarda küçük deniz iıstü kal.Ade mühim olacakhr. (S'uıd!kl hal,. 
tına konarsa konsun, mutlaka goze feıs nefese !büroya geıır.?ı· ~~ nu reddeıttı. Ve ondan sonra vak a. ı.ııık büyıi.i!Jt bir a'Iaka uyanmıştı. Şun- ve di!nit:alh kuvvetlerini deni:& tıcarei ı tlc ck'mok'rasıler P."Zakdoktı m1a-nıda 
çarpacak bir taılttm değişiklikler !a.. jya kravatı ça:t>ık, ya, gomlegı ~:~ , la:r ~~ dönd.urticü bir. çaı~~l:ı'k.l~ di., · sabahları geç gelen Ekrem in ,Yolları üzerine serpiştirmek imkanına bu ecmıenlftl etdc e'meıllkt•Tlndea 
p ıyor. Bak.ınI'Z sl'Z.e, hikaye kabı ·ltalonunda.ın .dış~~~ fır •. aıııı~, ya) ıbırhhnı arıkasından geldı: Supht ışl l yanına o yakla.şl)"Or; arkadaş.ını malik olmak. (Denizaltı ccmtsi, korsan yalnız .Ja.ı>on naklivatma karşı da• n. 
linden bir tcY anlatayım.: . 1 ceı'keliniı_ı bır d~esı k~p~ · 0 ~= büsbüıtün serse:iliğe vura_rak para ~ aaJ'$mağa çahtıı·y~~u. F.akat :8're - gemileri, bomba ve torpido tayyarele. larda mücadele e-tımek vuzlyetln""ıllr. 
Çaı.ı.ğım müe911esedc ic::ı genç du. Halındıe daımi. tcklıf~ızl{~ _ l!lml lbal'latıda 1sraf etrrıege başladı. min gururu bu ~bı tavsıyelerı uzak.. ri, ~ slWıı). ter.) s. c. 

a&adaıunız vardı. Bunlardan. bi.ri: 11ıma.rıkl~ var.dl. yı ~ıılbh 0 
:gu ~a. mukabil, ta!ihin tuhaf ~~~ cil. l laştıracak kadar kırıcı idi. .. ; ll) CofTafi durum ve denlz U&lm 

aadece maa~ile geçinirdi. ~~ ıyı 
1 
halde. kmlı8enıo .derdıle, d~tıd:rü : v~ı ıle, Ekrem, hi~ beklen:odı~ı bir . O z.ama~ bi~ paranın ~krem .. g~ı bulmunak. Milli Sanayi Birliği senelik 

bir ailenin, iyi okunu~ ve ıyı ye - m.e4t ıste~~. daıma neş eh g _ mirasa kondu. Fakır sandıgı hır ak. ıb•r genç i.ızerınde yaptıgı muthı~ ' (Geoeıı harbe nlsbt'öe A\nUU\Jann kongresi 
ti · b · "' idi. Öteki de ay. nür; kendı ışmden başka ~yle ug. ra'bası meğer lta..tnı sayılacak kadar 1 td::ıedd.üllC'J'e phid olduk ve ondan ıı. b&rbde Ailanta müeadele91 ieln de. 
n~~la~ h:f~ amma bir farkla: ra.şruak lıü:ı:umunu ?uym.~7.d~ .. Ya • zenginmiş ••. Ondan sonra Ekr.~ yavaı yavaş UZ8İklaşmağa başladık. DİH açılmalı; ilDlinları fadadır Ye in. Miıli Sanayi Birliği bugün 15 de 
Z ~. w idi zılıanedcki arkadaşıa~ Suplııyt ee • <l.eği~eğe başladı. Derbederlıgı., O buınu gÖrüyoT, bizi kıskançlıkla &11S dıenis ticare*i bu ı;eJ»eMe miitea. senelik toplantısını yapacak ve ye.. 

enBg~'-~oculr.guJ_ ... 1• .-.it sever ken • vC'J'lerdi. Tatil aaatlerınde onun ~ hatti küıwtah'hiı zen;tinlere yakışan ltham ediyordu. Bizi yi.ibdc.ten öy. air oknak.tadır.) ni idare heyeti seçilecektir. 
u ı.ıı.l ar a0<1T ...,.... ' • 1' h'l-"- 1-ın• L k l . . . u1ı•-· •--'tüb' ed ---<>---dil ·ı ~ IAkadar olurdum. Ma- rafını ahrl'ar; neşe ı ıuye .... lbiT hMlet zanDıe<lerek naıre et erın'l le bir ~ va.rdl kı... Donanmanın ....,ıne W"&c• e.. 

erı e ç a a -'-'l · 1 m_ b 1 nırlardı · :___J· A lk esk_· t i titiz 1 ı 1 k _ _. h .bilecek olan bu ~ vaılCeyi böylece 15 çuval un çalmı•lar flım ya etra.fıımı ve etraf ıınd.a.a.ı erı di:n emmt.ten ota: . : . . değı~r.roı. ııt1 1 • ~ z ve 1 Orıpn gururunu cıa lrol, em - :r 
teıtkk, ~molr. benim ezeli hutalı - E.kremle s.üphını_n. bırJ:>ırle~:k Ehem d~ğild:i. Celtetının ya'ıtaaın - dıe parlak bir SUII'elle: Süıphinin ka - s6alen ~rdikten sonra deniz straıe. Galatada oturan ve Sirkeci ı!ll:aa 
ğım. kaf!l olan v~ıyetlerı~ t~hlıl et r lc:iaık.ıi leıkeıye : . raıkter bakırnınd.an Ekremden çok jlslntn nırden tba.ret oldutu anlaşılır. yommda namımallık yapan Mehmed 

Dikkat edi,Y'Ordum: Ekrem (ya·l gıüç .•• SüPh~ın. geceyı eilel'lce ye~ _Adam een de. aktarafı hır cı:- yülksek olduğunu anlamış, onun ya. Rülis& edersek: ve Ari adların.da iki hammal ev 
nrz ma~şile geçinen) ile Süpbi ara. lcrinde g~ırdılc.ten. &onn yorgu~ iı:et değil mi? Yenisini yaptlrt'VC'J'l- kınlıığım kabul etmiye başlamıştı. 1 - DenJ.ıe hedef düşma.n4an bir vel1d gece Ofise aid vagonlarda~ 
•ında b::....::ı. fanklar vardı. Birinci- ve perİf<Ml bır halde yazıhaneye '-geh rim •. • I Eicrcnı bunu bir bl"~f sandı, parası. yer sa.pl.e mek obn:Q"JP deniz ere bi- 15 ÇU'Val un çal.ularken zabıta ta• 

.. ,.u.a. ıı · la E.krem hayıma • · 'hf fl b k d' F '- 1 1~1 l kim olarak chişmma hareket serbest16' rafından cfrmıüme-l..ud halinde ya. aiı, sayılı parası o?dubtUnn be ı et • diği zaman r. l "'. 1 Gibisinden ıellrı 8\ a a. iyot', .ay na güv~ ı. a~at c il yo unu aeç.. bll'lllkınamak 'Ye denk yollarını kapa_ ka L---ı.:;1a _ _ılT. ="' 
nıeme!k için adım.ların.ı bile heı5ablı mü,flik brr büyük. karde~ yakın ıgı.. eonuında k.endi.ıinden bırkaç lıra ı mi§tİ artıık.. Bir gün, h-'ç beklenme. nuun ~ ra 

ve :ihtiyatlı atardı. Sen~e iki .eli;> ise 1 le onu:n yanına giıdet; ~l:ci :;u~ 'boYÇ j8tiye~ mtiltaç bir arkadaşa ŞU, dik ~!T ~n~a istifa etti ve. e~.tes~ g~n ~ır. Denis stra.teJisl mutlaka taar. 
11 
Hıreız :_amm~lları~.vlerin~ke ya 

yaptırtır, bunları tiıtiz bir temızlı•kle ık)~rlardı. Uzaktan f 5 .. h. cevabı verıyonhıı: de Süphı ıle eıvleneceklerını bıldı • nızi bir karakterde olmak lazım •el. P an ara...,.ınna a ~ ım mı:ta~ -
giyerdi. Şapkaııınm kordelasında duğmn halde.~ Ek~h~ . up ~~ _Yol l)oethık i«.ediğoin kadar, ııen da'\Teı'tiyeler müesseseye geldi. ımes. Karada tedıı.tüi bir stn.tejl lle : un !bulunmuş, musadere edılmı~ 
ufa'k. bir ter lekeısi görülmez~~ A _-:. nasih~tleT ~gı~~ :Ve t 1~~~~1 fakat para yoıkl Davetiyeyi c'Iine aldığı zamş.n lkat'i netice &lmanıayaca~ndan safer r. 
Yakkabıları .daiıma bo~a~ı, ,g_om!e~ı ~ b,t'l'I 9;t t 1 

cei:imden: Servet ku~ başına konmadan Ebemin yanında idim. Birdenhir~ \mtri,nlan münsellb olar. lla.lbald de. ---0--

Yeni ütüden ç.ıkmış .sıb.ı tı~~~~~ gın_:_aMl~·çenC:f ;e sa.kal venmş. ~el lda~ hanıma baka.~ke.~ .~özle. aarardı~ı. g~ı:l~.rinden ~im,ekl.er nbıde. düşman don~• an.yıp Denize düşen çocuk 
boyun atıkısı terteJTI!zdı. Derdim. Şu nerbeder ve ne yaptı _ riırın. a.ldıgı :nama da busbutun ~~ 1 fış~ırd1g1nı .. gordum.. Dud~Kl.ar~. tıt. bulmak ve maf;lüb etmek n1a düşman 1 Mecidiyelcöyün.de oturan Al'niu 
ba~a onda: .. ... bil i uğun yerine bu ğişm.ıştı. Eskılde.n yumuoak, samımı redi fakat agzından şu zehırlı sozler sahillerine asker çıkannasa J'~pmak gl. 1

"' •·>ı arndıalci o~lu Ahmed, dün 
- Aman kimse parasız oldugu- gını .1 E.km yen ç.oc · c 1 dı. ra ve biraz korkak olan "bakl~larlna ıdök.ü!dü: bi ödevleri fu.er!'ne almamış olan bir Kara köy cihotindeki rılhnmda oy. 

f _JI_ • ! serveti reme vennt, o 'Say • pa 'l' 1· 1 ... ._,__ '-Ak· 1 bil 1 k d • d'" .. . 
ll1'U arı.ı;etmesın . .. A k old w I d" d' şimdi fazla bir cür'et ve ıertlik gel. _ Kocasııun yüz eı ı ıra ay ıgı. donanmanın denn ...... e ....,,, ı.ı:n o a • ınar en em.ize uşmuş. yetı<>en ı1an.. 

~aygusile, lüzumundan f~ı:la ~~- !Ayt . b ;ı~e ~~şer ~· . Ek i~ ile sefalet içinde yaşasın abdalı Ben rnesi ve barbde gallb gelml'sl peklla <lalcılar tarafından boğülmaktaD 
tnerd görü.rımek İ8tİyen magrur ır . ~ı~ . ıır. . .. .. •ldt~:~. ı ."'!ar.lı TC- m • ,... _____ ı' ... edi;;.ı· uün aana elimi o parayı biı gecede ıarfedd:ıilirimt mümkUndür. (Geçen ha.rbLle in&lllı kurtarılinıŞtır. 
eda vardı. Bu gururu hazan onu mın; ıçm ıçın uz.u u~nu an yot • - '-AlWll "" ..., • 



~ T~:::~:~i:ız 
Siva.sta (llq tuafı 3/ 1 de) Foç a işlenen esrarlı bir 

cinayet aydınlanamadı 
Gemerek göçmen köyü 

nihayet temiz ve sıhhi içme 
suyuna kavu~tu 

Fillpln adalaruıda bambuların (•) ye. 
t.lşmesbıe, lb~ine sebeb oldular. 
Bu bambulardan bir tanesi olağan U.s. Koca yusufun narası 
tü büyüktü, içine bir insan sı.f-acak ka. . . . · . d 
da.l't biiyüktii Hındlı; ta·kdnn merasırnın e ve 

Bir gün, ~öık aydın ve deniz sakin muayenede •. _~a!kem hey0tı k~rar
iken, çaylak yiyecek bulına!{ için bam. ıarının tebligınde acay1b vazıyet-

Si as (Hususi) ~..ılli Şefimiz bu ormanlarında avlanmaya gitti. ı.j_ ler alıy:or;iu. Maktulün hu··vı·yetı• şı"mdı·ıı·k meşkO'< meıt ~n~nürıün yüksek, alaka ve .. İşa. der gibi bir sinek ya.kal:ıdı, ve yemeği_ ~llerını Jıavaya, yana • . Yus~f~ 
J: retlerı ıle başlanan Geme'I"ek goç - ni 'bitirmek a.rzusile o büyü.le bambu dogru açııp kapıyor ve bır şey e 

· tu. d j<nırıldam.YQı du. İzmir (HUBusi) _ Bundan dört l Bayramın m~lektine dönmodigi men köyünün ~iz ve ~ıbhi ıç.m~ ağacının tepeslne uç Karnını 0 • K y f ff <:il' . b J..al 
ay evvel F~" kazasının Geren kö. ve birçok v!layetlerde ara•tırıklığı suyu inşaau Dıvrtk dem ı r. cevherı FlU'dukt&n sonra, gagasını, temlzlemekj, . oca us~ ; .. 1~ ının u •· -

-r- .. b l 1 için ağaca sürttü ve bambunun içinden ıerı~~ baıkar~k ,guluyoı:du. .. yü civarındaıkıi Eaki kör:rübaşı mev lhatde bulunma~ığı anla_ş!~~ı~ır. v~ Kara~ükt~. yapılan font. oru .:: !1 tele b' da.lı hızla Tur!k pehlıvanı. metın her tur-
iinde te~ etmi~ hı.r ceıed bu- Cesed tefessi.lh ey)edıgı ıçın o za.yuzde Y~ Tuıık m~lze.mesı ve 1 ~'·•:,1 .. k n tı ır ~ona .-a.ca:ı.ıı~ ~meğ~ lü efsanelerden uzak bir halde idi. 
lunm~u. Tahminen otuz yaşların. man gömül~üştü. Yalnız ell:ıiaeleri liği eayesınde 72 bın lıraya mal o,a :V.,,,~e Çayla~ kvo':ı!t;ı fakat ge. İnı(lizler. Koca Yusuiun so
da bir adama aid olduğu anlaşılan lmcvcuddur. Iznıirde bulunan Ab .. ııalk tamamlanmıştır. ne de b~unun içinde ~e 'buhınduğu_,ğukk.anlılığına hayran olmuışlardı. 
bu ceseıd, b~r cinayetin kurbanı idi. dullah admda bir arabacı Foçaya Kışın şid.deıti ve hav.alan'?' s~rt n anlam&Jr istedi. Ses gene ı:eldi. Ge. Mıster Robenson dayanamadL 
Yapılan tahkikatta bu gencin yakın ~iderok dbiaeleri görecek ve bu eL gidişine rağmen vali Akıf Jyıd oga_ ı:ce de bizim çayla.le ıagıosım ataca olduğu yerden fırladı .. Hakez:n ~e-
dan a.tJlan bir !:tabanca kurşuni le öl. biselerin Abdullaha aid olup olma. nın devamlı tetkik ve uğraşmaları b'T k tJ.I vurdıı. yetinin masasına geldı. Seyırcıle-

K 1 1 Lı... .. l b . u un uvve e b" k .. .. 1 e ·ne müsaa· düğü meydan.da idi. urşun sağ gö. dıiı an aşı aca:K'l'lr. ile meydana ge en u eserin so.na Nihayet bambu yanldı ve ilk boğum. re ır aç ~ SC!Y em .s. 
zü üzerinden girip sağ kulağı ar • Eğer cesed .Bayramın ise bazı iz- ermesi do•ayısile Salı günü şehrı • dan iri erkek, ikinci bofwndJuı da bir :le etımelerını rıca ettı. . . 
kasından çıkmJştı. fer üzerinde yürünmesi mümkün o. mizd·en giden vıil~yet belediye par. ka.d r...,n~nya çıktılar 

0 
ana. .kadar Hakem heveti ve ~evırcıler 

Ş m ...._ · M'..d- R b bir asılz<>dc ol ~İn hüviyeti kat'i olarak de. lacektır. . . ti ve H.alkevi mensublarının ve ar~ böyle bir olaya ra.<r.lanmamıştL Diğt•r l;:.~er ~ ensonu i ~ Koc~ 
ğilse bile a~ağı yukarı anlaşılabil .. Bayram ha~ı~ . ruhlu, ces~r ~~r kı{la kazasından gelen. bü?'ü-k. k.a. şara.tdı:Iar ~.rkek ile kadının etrafını mak sıfatıle tnnıdıkları g .b., . 
mişt:ir. Bu adamın bir müddet evvel adamdı. Kendıs~nın F o~ada ~ır clu~ labahğıın ve Gemereklılerın ı~tıra- aldılar ve ·onların güzel eııda.mlarını Yusuf un da villasında mısafır ol
i_ ·ı _ _ı__ Toprak mahııulleri ofiainde mani bulunaeagı ta.hmm e.dılme • kı.le •nvWl töıenlıe açılması yapll .- hayran hayran seyrettiler. Erketp sı. iuğunu bilivİorlardı. 
= rcı-e k --J H tta. ,.., rrfüzler Robenoonu hamall!K eden ve deli Bayram adile mdk.le beraber b.eıı:ı de hır_ avga mıştır. Vali Akif }yidoğ~nı~ ~ır l!.la.k Jcı.dına. Sibaba.y admı taktılar. a • ~~ _: l 

ak h ld d b'' 1 bı kıb t ugrama :ıı ı lmıştır cm•~i dili de lala.ki erke!< babai de 1'iiır"k mu!hibbı oldugunu. P evne-anıtan Hamid adınd i şa la o u. &onWl a oy e r a e e "söylevi iıe çe~ ere su ven . ,_:-:"'ınnıııe-:;_.,._). gun1nı. 'Sibaba..>ı de 1293 te Türriklerle. be:aber Rus-ğu za1'1'1'ledilmelctedir. Filhakika Jeli sı muhtemel görülebilir. Halk !bu vesile ile Milli Şefe ve ..-.. .wıcıııı..~u- --. 
3 

b b kahrn 
ıııevdf. Kadın da ona tutuldu. Onlar, 'ara karşı h~r etm•;S 1~ ı'ler -- - . • CümbuTİyet hü'kumecine karşı sar • d ld guna vakıf ıd Hav•a çı·ıt~lerine tohumluk ıKuurdtUJ..nın Sclç. ~k nahıyesın- oılmaz bagvt·Jı·kıa.rını ro..Jl·un teza - FUipinlaerin ilk kan Te kocası oldular. mıan a o u ' . b 'nun 

... r r- - ~ r.ı ... il'"- z· ilerledikçe büyük bır aıı~ kur. Haıkem ıheyetı; Ro e?-5~ bug"'day dag"' ıtıldı de beledıye te1k1lah kurulacak hu'"rlerle ifade etmi .. }erdir. Gemerek aman .. b ik d evveL seyn"<:üere 
"' dular t&blaıt ana da onlara, hep tyi muısa. a a an ·. nh Havza ( Husuai ) - Kazamız İzmir (Hususi) - Belediye t:; göçmen köyünün suya ·kavuştuğunu oov~ı. Her ,-ıı t,.ı mahsul veren biıikaç söz s?Y~em~s~~e bır m -

z:raat Banka.sına 500 çuval tohum ki~atı bulurunıyan Ku~a~uına ~agıl Milli Şefimize ula~tl!an tel .Y~Zl~arı_ büyük eniş ~ ta.rla.Ia.rı vardı. Fa. mr gömnemıştı. B~la. • memnu-
lu!k buğday gelmi~ti:r. Havza köyle.. Se'!Çuk. ınıahiye merkezı~de nufusu na İnönü valimize büyük bır ıltıfat ka.t (l~~kla.r yetişip e"lnlik çağlanna ıiyetini izhar etımıştı. S . . 
rinde tohuma ihtiyacı olan köylU.. 2000 ı a,tığından Leledıye kanunu la tel ile mukabelede bulunmu~ur. geld!Jtleri za.man yiyecetin bu bollutu.. Robens?Jl rinı,ge çııktı. eır~ı-
erin i.imleri kaymakamlıkça tea • geree;İnoe 'b.elediye te§!kilatı vücuda ~ nu görün~. işi haylazlıt:ı vurdular. 'er hep bTden RoıberısoS~u cfi · ı~ 

bit ecfüorek, tev-Liata ba§lanmış.tır. getiTillmeei muvafık görülmüş, vi - Bartında bir kız kaçırma ;Da.balan. da onlara kızdı. Sllala.k bu vordu. Herk~ . sustu. ım 
Tam mevsimi olan şu zamanda ban layet makamındıan Kuşadası kayma oak'ası hayliz oflanlan sopa ile müt.hiş suret. ':?obcnsonun ıdı: . ~ini bildi· 
ka tarafından da.ğtt~lan. ~u tohum kamhiıoa emİT veri_lm .. iştir .. Kaza Ba ...... n (J:-lu.susi} _ Ba:rtının KıT. te dövdü. Çocuklann beps de, kendi ı - Hoşunuza gıtleceg k t 

k d 
t l k b h ,... ı-ı"ı kurtarmak için türlü tiirlü L"tt. ğ;ım. için ısi7.e kısa ve 5? enKere-zfüram.ızı ço M:Wln ırrnış ır, i-dar~ heyetinden üç kı,ı 1 lr ey. te~ malhallesinden I-fa.sanoğlu Ce. ~·~· decegım oca 

Tohumu az olan rençberler de et seçiler'*: mazbata tanzim edile ·mal RiiStem Ournu.lc köyünden kametlere k~1la.r. '.Bazıları evin rMi ~an biır şey ar7.C v • . 'b' 'l 
Hm yerlerini hazırlamakta ve mı- . . . _ı \ ' d C .

1 
oda.lanna sindiler. fşt~ bu11larm ııuı. Yusuf, her vaa.it oldug-u g-ı t 1 v~ -

m . . b f l eh ; cek ve köy ıdaresının mevcu'Cl para-Ahmed kızı 19 yaşı.n a emı e bundan FnJpln m111et.:lntn başbuğları ıad'an dkP:r'kcn duaQlnı yo:p 1 e ır zır~tıneke ud~ene aza e:rnm - &l varse. yeni lcurulacak belediye t~ Ak-.'yı ıı...~-.kla lcoııku.tıaıTaık kaçır· b ak tal' 
t ıhn te n 1 ...- ".NY"' ll:oğdu. Bir kısmı UC8UZ U<' sız - unda .. ülkelerine döndület', bunlar ye VeT • • I OO l l O kilatına verikcekkir. mak İ19te.mİ.ştİT. Cemal Rü;ıte~ ya. Jalara uğradılar, bunJa.r da çtrtçlierln m ilnd :..ı Ma.layahlar Hindular Pancarın lcı~sbu'nfiun l :1.. edpaı'L- Gene Kuşadasınln Şirince kö • katanııp aıdliyeye teslim ed ılmıştir. ,cedleri oldu. Diğer bir kL'lmı da evin da l o lnlerı·ı'er ve JaPoniardı. Uz~ ve uç·· :kuru" gl l at ara 1 an . d b -n"J Ara.bar Ç 

ra "' viinde&; nüfus m:ıkdarı bura a e_ ----<>- altında gldendller. Bunlar da. U::><>A ar ' ak -""'buriycrt.inde d·~· i j zürramlz tarafından mem- -T- .. • • k • • 
1 
. ..,. kL ;ıam.a.n.l.a.r ya..• .. m ......,L ıgı. ç. 1n k la 1 tt Bu yıl ge. led1ye lcurulmaım:ıa kafı geLmıyece Seferihisar beledıye reıs ıgı 've ameleler oldular. Çok, fok 0 7a ara ldukl uhtelit mınta.kaların nunıyeıt e arşl nm ş r. v Ş' . k" • f . f t b .... <l:"I r kalmış o arı m Çen Senelere n'ısıLeten daha fazla derecede oldugu.ndan lTlnce o - ı!'ieferihisar, (Hususı) - Se erı- g;denler de tacir sı a ına unm u (' . "-ilmi .. ÜDden derilrrinın rengi, ı:e. 

•o • . • D" izi p ta. L<ıJTlarca kendilerin. ... yu:z d en Pancar ekil.-c,.;y· ~-
1

~ •
1

rnaktadır •.. yiin.ddc.i belediye teşkılatının kal ·hisar belediye reısı Mehmed Or- 11 ' aşı • bl ki d ha sicl teş!d olmuştu. Yuva.ların :ın 
• f 1· . ·ı_ 'f . d d 1 den haber alın:ımayıın r (lO arı a Am 'kalılarl.ı ispan --o- dırılması ve kanunı orm.a Jtenın 1&. honun aSkerlik vaı esın en o ~y1 

1 
ocuJdan tarihin doğu. fazla. . uzaklaşan erı ~ • . • 

• • k l v b'L ı-.:ı~ .....:ı l hasebil.:. vardı. Bwı arın ç ülk 1 inr en son donenlerdi. S ·•• Yerli Mallar sergısı mali Kuşadası kayma am ıgına ı be "-'lly~en ayn mas! · ~ yollar, e er . 
1 

·t -Ok 
ı .... a& • 'd nd ı· d Nıab' V b··tün bunar da Lnınıv g n g ' Ş b .. d dirilm~ir. Beledıye varı atı an belediye mec .:si aza.sın an i C*l Bambu· Sı.caik: ~eketlerd~ e u • U k Uandığı 

Sivas (Hususi) . - u at ıç_H~ e h il ed.ihni anı. varsa burada A'.kıt.anın belediye reisli~i vazife- . e ~'nır.ı 25 meGrt'~e kadllır denb ve çaylak ..,asıta.s .e u lli dl 
a~ılacak ollan Yehrlı. W'.allar se~~s~re ~r:laca:k kö~ ~daresine devroluna. sin'i vclkaleten ifa etmesı vilayetçe)= ~ıu;tışa.Talk dıailıb\Jd'.a.k saJ:a.n ~iradesinin bir neticesi, .:~:e ıı: . aıd e,ya ar şe r:mıze ge Ş r. muvafılk •görriillıınüştiirr. \ _ j Do 
Sergi için bh bina kiralanmıştır. caktrr...;.. _______ - - --~ nev.i lı:latnlŞllan ağıalç. • • ....... - - - -- - -- .- - -- -- ..-.~~..-.v•~.....-..-~-

çılk:tı. Soyunıına odası.na ~eldi.~i.miJ 
z.a.man hepınızi uz.en ve ben. de 
ıztııraba sevtked.en siıh.irbazlık ve 
uyutıma meseleler ni kerıdısıne 
sorduğum zaman bana, k:saca \ c 
laık:aytl olara:k şu cevabı verdi: 

- Ben gür~ çıkarken zikii' 
hal':nde Allahım1 kalbimde yaşa
tacağım... S:hr.ini kullanarak Ce
ne•bı'Viicudu uyıu.tsun bakalım, 
dedi. İşte; size söyliyeceklerim 
bu kadarrur. 

Der demez, tiyatro yerinden 
oynadı. İngiliz kafasına ço~c yakın 
ve uy~n olan bu ak;de, seyircile
ri heyecana .getirmişti. Çünikü; 
fuııgiliz demek itiıkad demekti. 

Mister Robensonun ~z,eri ve 
halbn heyecanlı alkı.şları b;ter 
bitmez, arbitr olan Mösvö Dubli
ye müsaıbaka düdüğünü çaldı. 

Hindli; Yusufun 'karşısındd bir 
talkım hare:ketler yapıyordu. Göz
lerıini Yusu:fun ~zlerine dikrri.ş, 
elleriıni, parmaklarını akıntı ~'a
ğan02l\l gibi, iki tarafa makashya
raık yü:ıü:'/OI' ve hamle yap1yoı-::iu. 

Yusuf; oralarda değildi. Dönüp 
ç.ı:rpındL Aışkla, şevıkle narasını 
salwe.OO'i: 

- Hayıd:i Hindli be! ... 
Geli.!" gelmıez de, Ahdülker;me 

olanca lkuvvetile ve çalımında 
eleınsesini çaktı. 

Hindlinin Yusuıfa di'kili gözl..,ri 
tersine dö.ru:iü. Aıkın.tıı ça(!anozu 
gibi makaslanan elleri düze lcK 
Koca p;övıdesi minder haricine 
.fırlıyarak yere vurdu. 

Yusuf; teıkrax neş'eli ve güle
rek çırpındı. Yerden kırık dökük 
tıoplanaraık ~alıkan hasmını sü~ 

dülkten oonıra; ıbir nara daha sal. 
laclı.: 

- .Afea-in Hindli be! ... 
Koca Yusufun tü11kçc naras nı 

anılıyan ilki kişi vardı. M ste · ~°: 
benson ile Mösyö Piyer ... B 11 :k~ 
zat. bu alaylı narnya, kendıl,..rını 

tutamıyarak tiyatronun ~ükfıtu~u 
ilhlal edip kahkahayı saııverm:ş

lerdi, 
(ArkaSJ var) 



ıo Şubat SON PO!'l' A 

Telgraf', Telefon Ve Telsiz Haberleri 
Libyada 
vaziyet 

Bütün faaliyet keşif 
hareket.erine 

inhisar ediyor 

Kahire, 9 (A.A.) - Ortaşark 
lngilız kuvvetleri umumi kararga -
hinin Pazartesi tebtiği: 

Fevkalade zam dolay isi le 
çok çocuklu memurların 
tabi olacakları hükümler 

Ankara 9 Cllususi) - l\lemu~ ve l Çocuklara aid nüfus htivlyet cüzdan_ 
müstahdemlere \'erileuk fevkalade um farı beyannamelerle birlikte tahakkuk 
hakkında l\laliye Vekaleti defterdar _ dairelerine ibraz ohınacaktır. Yalnız 
lıklanı bir tebliğ condermlş, kanunun l)uba.t ayı için vesika bilahare ibraz 
ta.ibikuıa aid hususlann dıkk:ı.Uc na _ edilmek üzere beyanname alınmakla 
un itibara alııımasını ~emlştİI'. Bu iktifa ohuıacattır. Resmi Ye hasusı 
tebllte rore; 4 ve daha zl.rnıle ço:uğıı daire ve mürssl'Sel nlen aylık \·eya 
bulunanlara dorduncü çocuktan itlba. ~delik almakta olan ve kanundaki 

Dün umwni vaziyetle bir deği - -n l>A#Ouk "'••ma -~ktft~n verlle-k ti "kl ""' ,.~~ ...._ .. _ ~ .... ~ raş hadlerini doldurmu., veya evlenmiş 
ti ık olmamıştlI. DevriyeleTimiz buı;uk lira ıammuı tediyesinde istihkak bulunan erkek ve kıs çocukları için um 
Mekıtı • TPn-Oeder çevres'nde faa. --'-'binden bir ıı.--•-name -•ınaftaktar. ril 1 -·... ~ ~- ,.. •· Ye mes esasen kanund kabul edil • 
lıyet göstennışlerdir. Da ...__.""'"--"e, 0-. "'Ocukla~ıa na .. iş 

'IA'J' _ ___...,.. • ~ • mem old11ğundan çoeuk ail!'dlerindcn 
Seyyar ık'Dllanmızdan biri Gaza- faltası kıendls!ne aid olan ve 3etlm evvel bu kabil olanlar duştildukten 80ll 

la'n.n 19 kilometre b:ıusında kı • ma1141 aJmıyan uvey çocukların isim ve ra gerfye kalan üçü için zam tahakkuk 
Ylya yakın bir mevz.İde düşmanın f'JY adla.rile bıba isimleri, dorum ta .. , e!tlrlimiyecektır. Cocuk zammının ita. 
topçu ve p yade kuvvetlerine taar. C'ihlerl. öz Ye üvey çoc:.klıırm l'dmi ye 1tnda oz ve üvey çocukb.r birlikte mu_ 
l'llz ederken hava kuvvetlerimiz de hususi mül'SSt':Selcrden aylık ve~ahod 
ileri konanmızı desteddeyrck hare. gün~llk almak !!ure'fle müstahdem o. talea edilecektir. ADI\ ve babanın mc_ 
kete gPrmı'ş ve di~nn muvasala mur veya mWııta.bdem nya birinin YCYa 

-y -y.-·· tup olmadıklan ö:ı le üvey kıı çocuk _ 
hatları u"zer ı"ne yap•.ıg·ı 1...u·cumlara lkislnln muıekaid oboalan halinde ço_ n ların e\•li olup olmadıkları beyanna • 
devam etmr'etı'r. d · cuk sanılan babanuı ayltfanı aldığı dai.. ~ me)i verenin kan veya kocasının aıre 

Alm bl••t \"e mucssesel"nlc milst:ıhdl'm bulunup reden tcwlye edilecektir. Çocuk ve 3a_ 
an te lg ka.cak zamlarının ted11esi ma ş ~cya 

Berlı" 9 (AA ) Alman or veya mu~tekefd olup olrnadığı gö~tcrlle_ 
n, · · - - ticretlerfn tediye 'Şekillerine bağlı ol -duları ıba"'kumandanııg~ ıııın tebliği: cdt \"e ytik~k tah ildr olan 19 va"ın. b 

~ iş doğundan maaşlı memurların u zaDl. 
Afrika şimalinde duşmanın yap. dan )"llkan ve 25 yaşını ı:cçmcm ı;o. . . 

tı~ b k ·ı_ f h k .ı · · ukl :...ın mekteb ldares"nden alına.. tarının maa.şlarile birlikte ıır.Pn ve uc~ ... Ir 90 ~C'fl are euerı pus • c ar .,. 
ltürt"l .. .. S 'k 1 ak tahsil vesfltası beyannamelere rap. reUUerin de ücretlerile b0 rab r ay so. 

u muştur. avaş ve pi e tayya. " 1 da ftrilmesl lazım ıı:-elmektedir. 
releri doğu Marmarika' da lııgılız tolunacaldır. mın 
l.a.§ıt lkaf leJeırıni dağıtmıflardır.Bu 
Çevrede yapı1a.n hava ~vaşlarında 
a.v tayYareleri hiç bir z:ı.rara uğra -
~aksızın düşmanın on av tay)'aTe. 
•ını düşürmüşlerdir. 

İtalyan tebliği 
d Roma, 9 (A.A.) - İtalyan or. 
uları umumi karargahın.n 618 nu 

lnar~lı tebliği: 
h· s.ırenaıka'da clıenunıyetli hiç bir 
Q.~d se ohnamıştı.r. Hava teşkilleri 
ı ~an cephesi gcrisındeki hedef. 
crı . b 1 1 v ff lllrtralyöz ve bom a ar a mu -
a alc.iY'clle bombalaınış!ardır. 

b 'an tayyareleri Trablu-s'da 
la~I l'erlere hava akınları yapmlf. 
1ıt lr. Hasar vahim değildir. Yer. 

C?dcın 2 kişi ölmiıştür. 
Alnıan bava kuvveth: Maltaya 

t~arruz hareketlerıine. devam etmi?
lır •. Hava aavaıında lngili~eri.? .~ır 
Brısto) Blenheim tayyaresi duşu • 
rüL-~· ... 

~·oU:ftur. 

~a}"yarelerimiz Mısırda İsken -
denyc 11ınanına taarruz etnıişler ve 
l:ıuradaltı tesislere bırçok İ abetleT 
hydeylenı~lerdir. Düşmanın şid • 
det1i lca~ı bryma 3tşİne rağrnen 
tayya.rele.rinıizin hepsi üslerine dön 
müşlerdlr. ---....-·---

ihraç hare~<eti 
nas il yap lldı? 
(BafWafı ı i.ocl sayfada) 

celenen hareketıin kahramıuıları 3.4 aıı_ 
kerden ibaceUi. Bunlar, du.şman ıem.lai. 
rıe el bombalan atabileee.- kadar yak • 
laşmata. muvaffak obou,şla.rdır. 

S.ııppar 8 (AA.) - Ro1ler: 
t;lııgapw ada& kı)-ı'arma asker çı .. 

karmak maJt.'ladile yapılan devamla ve 
ııılddeW &opçıı fa.all7N9 eanuınd.ı, Ja _ 
Pünla.r, binll'fte obüs a\mı'1ardır. İ\eri 
bölı'eler Ye İngilW.erin m.Wıakale bat.. 
lan, Pazar &'linü ııiddeti bir topçu bom. 
ba.ntımanına maruz tu&.ulm.11.$tıır. Akşa. 
Ola doğnı bombardıman kasa bir müd
det içi.o durmuş, fakat akşam yemeli 
llUl.Unden sonra mMıa slddetli ve ele _ 
•amıı blr b:ıraj ateşi başla.mıştır. 

Cehnnemi bir manzara 
Singapur 9 !AA) - Avustralya b&

't'a kuvvetleri nemind~lr.I resmi mu.ha. 
birden: Topçu ataıfi Pazar &iinii ~ 
t2 den blras sonra azami kesafet ııisbe. 
Urıı bulm111 Ye üç saat cehennemi ~ 
lllanza.ra andmı,ür. Diişmanın u1ııe1' 

Caka.rciıtı nokta Avustralya kuvvetleri 
&a,.aıındaıı müdafaa edilmektedir . .Ja -
hn asker çıll.anşuwı 7apıldaiı s~a. 
DUr adasınm batı Jr.ıyJSı oldukoa vabti ol 
tllh clbi ~ benalaı ela adaya •• 
tirmiş bula.oma&tadır. Kıyı bataklık -
ı.r, kauçuk ataoı-ı ve senifçe bir ...._ 

~ da çolı: Sik ormanlarla peYrilmle. 
:::._Tanı hı.- karanlık Japon uker 91 • 
--ışını kolaylaştınnıştır. 

l>a:ıaf'te6ı &'1inu sabahı ~t 1 deıı ev 
•eı J ay 'Stiı olmamıştır. Adaya çıkan 
1...•1>onıarın gece basıncaya kadar tak. 
•1.Jele!' alnıad•klan muhakk~ oldulu 

Cibt bu arada düşmanın plısluiritileccft 
~ tıınid edi'mek~lr. 

J Japonlar ilerliyor 

Tancada bir 
infilak hadisesi 

/ngiliz diplomatik çantaları
nın bulunduğu otomobilde 
vukubulan bir infilakta 14 

1Amira1 Harfinin oğlu 
naib vekilj oluyor 
Budapeşte 9 (A.A.) - Öğre -

nikliğine göre. Macar ~ükUmeti, 
ktal naib vekilliği makam ve vazi • 
fesini kuran bir kanun proje.sini, 
bu hafta başında meıb"usan mecli -

kiıi öldü, 36 yaralı var sine verecek.tir. Kral Naib -vekili, 
- d 

1
· _ _.1. devlet reisiınin faaliyetinde bir sek.. 

M~'d 9 (A.A - Tanca a •og• ız ik 
t lar. b ı d-"- ıaa.. te vu'lcuunda otomat 8ı.aette va • 

diplmaWı: çan a rnın u un -u .._ . . . .. ek l b' . d 
&ide Cuma cıinti vuku celen lnfiliktan zıfelerındı glorec .. o a~-·ıı'·rw~evı e
sonraki nümayişler, şimdi sona ermiş_ vamlı ev et reısı Vıı::ı&.l •gı yapa • 
tir. Sehir sakindir. caktır, A • • 

Dükümet. örfi klare ilim etmiştir. Parlamento mahfeHerındekı ba • 
Shndi öğttnllcllğine (Öre, ölü adedi 14. zı şayialara göre, Kral l"i:a' binin bü 
yaralı 36 k~dir. İnfilak vukubulduğu yük oğlu Mö Etiennc de Horthy, 
S'lrada Cebelüttarık an {elen ~lnln bu yeni vazifeye tay"n ed!l~tir. 
yolculannclan blrcoğu ve harta snnu tıı... ] M. Etienne de Hort:hy, 29 Ağus -
tilin! geçlnnek üzere geJen dahıı birçok tos 1940 danheri müstesar ve 20 
ktmsder nhtım üzerinde bulunuyorlar. Mayıs l 940 danberi de Macar dev. 
dı. Oivar binalar ha.ııara utram13tır. ilet dcmiryollan umum müdürü • 

-----<>-- dür. 
Dün yuriun mulıt~lif 

yer1eri'1de zelze'e oldu 

Diyarbakır vali ligi 

Uzakşarkta 

Alman ve 
Sovyet 

te blilleri 
iki Sovyet tümeni 

çember içine alındı 

lil~Obor • Balını 9 (A.A.) - Bu saba.h 
de k:rPtır adasının şimali r.ubı sahilin. 
·~ a aya cıkıın Japou birlikleri, Do • 
k Jaıısırıın Vrd ği bir habere göre, 

ccOPERET» ve l BEL AMİ > den sonra 

ın~;ı nehri uzerinde bulunan İngiliz 
dlrler '~ne doğru süratle llerlrmekt~. 
Ole~ 

1
•1>on lruvvetleri İngifü topçu 

er ne 
hucunı 'e kazamatlarına şiddetle 
•ura.tıe :!:;ekkdirler. Takviye Jot'aları 

fn&lllzler hatıına sevkedllmcktcdir. 
çddlrueic bafladı 

WiLLY FOBST'an 
•• 3 üncü ŞAHESERi 

Oldüren Resimler 

Senenin en büyük filmi 

'JiLi BABA 
ve KIRK HA.RAMiLER 

Türkçe sözlü ve musikili --r 
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8 Sayfa 

1 
lı-- Askeri vaziyet 1 __ , 

(Baş tarafı • nrı sayfada) 1 daki ihareketlere tahsis edilmiş ve 
lcri Zittang nehri. gerisine çekilmiş Luzondakı Japon kuvvetlerinin za. 
ve aldı'klnrı akv yelerle yeni mü • yıflatılmı~ ~duğu da ıhatıra gele.. 
dafaalar? hazır! nm.ış ı0lmaklo. be ~ bilir. Japonların Lencayen tkörfe • 
raber Bırmanya yoıu~un başlangı. izine yeni !kuvvetler çıkarmaları da 
cı olan Rangı.m nehrı artık esaslı bunu teyid ebnektedır 

SON POSTA: 

UKUK ISTIL HLA 'I 
Babıilide 

bulunur. 

Lfıgati 

İkbal 

C!ldll ı lira 

(TiYATROLAR) 

Şubat 

• 

bir tehlike~e gİ~miş sayılabilir. O Japon.far, Luzon ad~sındaki mu. 
d~recede, Jc.ı Jngılizlcr Çine yard!m kavemoti süratle kırmakta daha zi. 
~çın ~an~onun da~\a. gar~ın~a .dı • yade gecikecekler mi? Bunu, pek 
g7r .bır lımanın ıntıhabıle l§Lıgale zannedemeyiz. Fakat, şayed geci. 
bık başlamışla~dır. kirlel"9e tavşanla kaplümbağa ara • 

Bor~co acl'aaıle ~unun daha şar. eınd&ki hikayenin tekerrürüne §8. 
i 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tfyatrosa 

fepeba§I dram kısmında 
Bu akıam aaat 20.30 da 

RÜZGAR ESİNCE ' NEVRALJi, 
, ez .. e, ı , r 

Jcındaki adalarda bılınen har~etle- hid olmı.Tarı irlimal haricinde de. KIRIKLIK VE BUTON AaRILARINIZI DERHAL KESER . .................................................... 
re devam eden Japonlar aynı za - ğildir. K D 
manda ve in.tiızar edildiği veçhile • • 
Somara ve Cava adalarındaki Su. (*) Bu yazı Japonların Slnga. N~7a& Miıdürii: Cihad Baban 

Son Posta Matbauı: . 
icabında günde 3 kaıe .ıınabila. Her yerde Pullu katulan urarla İ•teyiniz. 

b S li d !. _.ı sAHiBt: A.. Ek.rem usAKLro+. ra aya, umerang ve amsa en z pur l!'Uastna ihraç yapmalarından u. 

ve hava üslerine karşı aıkı hava evvel yuıbnıflır. 
ealdırı§larJna ibaşlamışlar ve bu • --------------
nunla da iktifa etmiyerek 6 Şubat 
tat'iı1i resmi tebfiglerile dahi bildir. 
dilderi veç:hile 4 Şubatta Cava de~ 
niz0 nde ve Cava adasının şimal do. 
ğusundaki Kangean adası civarında 
tCRdüf etti«<leri bzızı Birleşik A • 
merika deniz J:>irliklerile takviyeli 
Felemenk Hindistanı donanmasına 
deniz tayyarelerile şiddetli bir ta. 
arruz icrasile tdh1iğdeki tafsilat dL 
iresinde bu donanmayı çok ağır za. 
yiata uğratmn§lardır. Semeyl kara 
bulutların :kaplaması nasıl yakın bir 
yağmura lbir İşaret ııayıhrsa bu Ja. 
pon paTe'ket ve bıışarıları da Cava 
ve Somatra adalarına tevc"h edile..; 
cek yakın bir taarruza öylece bir 
ışaret sayılsa yeridir. 

Japonaarın Uznkdoğudaki bu ge. 
n ·" hardkc'lı eri ara ında a"ağıdaki 
noktaların ehemmiyeti .. göze çarp. 
maması da kalbıl değ'ldir: 

1 - Birleşık Amerikanın Pasi. 
file donaınmasınn mensub deniz ve 
havn kuvvetler

0

n°n, Marşall ve Cil
bert tı&ım edalarına yaptıkları 
!len taarruz ve hucumdan sonra P~ 
stf ğ"n veya Uzakdoğunun dıser 
herhangi b "r boge ı de henüz y eni 
bir hareket ve tes rleri görulmemiş. 
tir. 

VilayeUn müdahalesi 
üzerine celebler dun 

koyun kestiler 
B~ rü.adenberi mezbalıaya koyun 

C'eUraiyeo celebler vlliyelln müdaha -
M'Asi neticesi olarak tlün 1900 koywı. 150. 
eıtır ve Ut kurm re ırml.şler ve kestir;, 
aıl$1erdir. Bundan boyle dişi kuzuların 

kesilmesi lRU'e~ kat'iyede menrdlle • 
eekıtr. Kesilecek erkek kuzuların da en 
qağ"ı UU aylık elmaları ve afırlıiı da 
6 kiloyu •eçml.ş bulunmaları kararlaş. 
tuılmışhr. 

Tevziat esna1JU1da ha tanelerin ve 
~kteblt>.rln ihtiyaçları birıııci plinda 
&u ul1DJ1ktadır. Alakadarların yaptığı 

tetkikler nel'ıcC"Slnde koyun kesilme -
mesine celeblcrle toptancılar arasındaki 1 
ihtilatın se~b oldutu anla ılınıştır. Cc. 
lcbldr mevcud nark üzerinden toııb.ıı • 
eılara et vermcııw~t.cdlrler. F.t ınescksl 
hakkında •bruşmek ve esaslı tedbirler 
a!ınak üzere bugün vali ve belediye 
relsl dlktor Liıtrı Kırıların riyasetinde 
\•ali muavini Ahmrd Kınık b.l)\"nn bor
sa ı, mezbaha ve iktısad müdurlerlnln 
lştlrakilo bir toplantı yapılacaktır. 

C'clebler \'e 1-0ptancılar arsında! lh. 
tlliif h:ıll•dllmedlği \e mezbahaya 
ba)van getlrllmcditl &aJıdirde \IJ.ayei 
şehirde mcvcud bütün koyunlara el ko
)"acaktır. Ayrıca ha) van ı:-etır ilmekte 
olan yerlerden kül'~ Cıti kO)UD getiri • 
lecektlr. 

Al:ı.kadar n-smi makamlu, celcb ve 
toptancılan s behsiz et fiatlannı yük
seltmek hususundaki teşebbüslerine 

ltat'i surrtte mani olacaklarım bildir • 
mlşlerdlr. 

"Kurtuluş,, vapuru 
için bir keşif daha 

• 
yapıldı 

Mareşal Çan..Kny.Şek kuvvetleri 
Çungkıng ıle ŞangıJa şehirleri nra • 
andaki Yangeç ııthr, veya d ğer 
ismıle Mavi nehir havzasında ve 
ayrıca Sang~a·nı ccnı..bundan Kan. 
ton ısıikamet' ne doğru sırasına gö. 
Te ılerleme1er veya gerıfcmeler şe. 
lin.de hare.ketler yaparak bazı faa. 
liyetler sarfctt"kleri ve mılli Çin 
hududlarında ehemmiyctlı Japon 
kuvvetlerini bağhn ağ:l mu"\laHak 
o1duklarl halde Bım1anyadaki ln • 
gıliz ımpara~orluk kuvvetler ine şim 
dıye kadar herhaı ı; b "r yardı~ ha
rc'ketine teşebbüs etmemişlerdir ve 
i'a böyle lb · r hareketleri henüz işi. 
ti1memiştir. Yunanistana yardım maddeleri 

3 - Japonlar, Bataan yarım a. götü:rüıicen Marmara adaları civa. 
dasıle Manila lıınanının methalın. nnd.a batan «Kurtuluş» vapurunun 
dekı Koregidor adasındakı Bırle - tah'ki'katı hala neticelenmemiştir. 
şik Amerika • Fılıpın kıı"alarının Raporun İtmam edılcb lmesi İçin 
müdafaa ve mukavemetlerinı, kuv. hadise yerin.de bir daha keşif ya • 
vetçe ve malzemece çok uatün ol • pılmasına lüzuım görülmüş ve liman 
malarına rağmen hula kıramamış • reis muavini Hayrinın riy.,seti al • 
lardır. Ha.tti., son günlerde Luzon bnda m~~dis ve denizdlerclen 

d sının Lingaycn körfezine yeni müteşellıf btr fen heyeti dün Trak. 
ku~'Vetler çıkarmıık mecburiyeti~ • 1~ vak'a mahalline giderek eon keş. 
de ıkalmışlardır. Bırlcş k Amerıka 1 fı y~pmlftlr. 
ka:>nakları bundan evvel Filipin • Dığ~ tarafı.an dbatan Kurbtuluş 
lerde hareket yap:n lta olan Japon vapuru a zatı yar nn eşyası u • 

k tı l
• 1 200 CJOO mevcudunda funan vatandaşlaTln tekrar müsaa-

, 
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları ' 

Anonim Sosyetesinden: 
Halen Paşabahçesinde Fabııikamızda ıbulunan idari Bürolar 

9.2.942 ta~i'hinden itibaren Galata.da Per§enibe Pazarındaki İ§ 
Hanına naktedilecektir. 

Tüccar ve alakadarların bu tarihten aonra lı Han:na Müracaat. 

'1 )arı ~mu ilan olunur. 

r 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
Küçi!k tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLAN! 

KBŞlDELER: 2 Şubat., 4 Mayıs, 3 Ağustoıs, 2 İklnclteşrlıı 
tarlhleriılde yapılır. 

1942 ikramiyeleri 
ı adet. 2000 Liral.ık = 2000.- Lira 
3 ' 1000 ' ..... 3000.- • 
2 • 750 • - 1500.- • 
1 ' 500 • o:: 1500.- • 

10 • 250 • - 2500.- • 

40 • 
60 • 

200 • 
200 • 

100 
50 

25 
10 

• 
• 
• 

c::: 4000.- • 

- 2500.- • 

c.; iOOO.- ı 

- 2000.-- • 

uvve er n • d ' · 1 d b" d }arak tahmin ,•tmiş ol • e muameresı yapı.ma an eşya gön U l d 
d~kl:rrl u c~etle Luzon adas·ndaki derebilmelcri kararlaştır lmış ve Akhisar Cumhuriyet Müddei mumi iğin en 
bugunkü durum tam manasile bir Kı;:;~.l~a 'batrn1ış olan 5

1
7 7 koli Karar: 

muammad r. 68 lnın e§Ya arı.n•.n a ınrnaaına 21.10.941 tarihinde iaşe lıe)etlne leblebinin kilosuna 30 kuruş narh konul. 
ş· mdi bu noktaları birer parça b~şlanmıştır. Bu kolıler gene 5 er dutu halde kilosunu elll kuruştan olma&. üııere yarım kilo leblebiyi 25 kurup 

inceleyelim: kdı)~l1uk ola~a; 1ve. ~~ç~n aefder gön. satmak suretlle lhtlkirda bttlunduiu iddiaSile suçlu ve 4.11.941 tarihinde tahtı 
Alman den"z ltılarının Atlas .eri en ma e eri 1 tıva e ecek • te~e alınan Şeyh İsa mahallesinde eski Jlükümet konağında 45 No. lu evde 

Okyanusu ile birl"kte Birleşik A llT. mukim Ali otlu Adilden doğına evli eocuksm okur yazar sabıkasız çarşıda 
merikan1n At1antik sahilleri yaki • --<>- leblebicilik ya.par Bahtiyar Bcyazırtik hakkında Akhlsaıı asliye ceza mahke • 
nindeki fa.a:1 yetlcri de devam et • Güzel San'atlar Akademisinin meslnde mevkufen yapılan açık duruşmalar sonunda: 
mekte olduğu cihetle Birleşik A • haloım Suçlunun suo tarlhdıde leblebi almak için kendisine müracaat eden zlraat 
merik.a donanma:Jln'n, bilhassa son Güzel San' atlar Akademi.sinin mua.11,ml Ruhan Asu.aya bşe Heyetince leblebhtln klJosuna. konulan 30 kuruş 
kayıhları dolayısıle bugün için Pa- 20 günlük eöm~r tatiü Cumaıtesi narhtan fazla olarak yarım kilo leblebiyi 25 ıkuruşa sattığı ve şu suretle lhtl
sif k Okyanu una Japon donanın~- günü nihayet bulmu~ ve bütün şu. kar yaptiıtı .suçlunun sarih ikrarı ve zabıt varakası münderccatı ve mumzile. 
sıle boy ö)ç~'b lecek kudrette bır belerde dünden itibaren tekrar inin yem'nll lit!hadetlerl clbi delili De sabit olduğundan hattke ine uyan 3954 
filo ayıram~acağ.nı taoii addetmek demere ha!llanmıştır. İkinci sö. sayılı Milli Konınma kanununun 32 nci maddesi delaletlle 59 uncu maddesi • 
ıa~.ıan gelir ":e buna göre daha bir mestTİn başlaması münasebetile A. nfn 3 üncü fıkraaına tevnkan 25 Ura atır para cezasile mahkumiyetine ve 
n:üdd~t ıçın Pa& t ktc bulu~c~k kademi gençleri taraf ndan Cumar. yedi Pn müddetle diildklnının kapatılmasına ve ayni kanunun 63 Uncii mad. 
Bırleşilc Amer ka f loaundan buyuk tesi akşamı Parkotelde bir balo ilesinin z nci flkraııına ıöre hukum kaırıyet kesbettiktm sonra bedeli ytnnt 
veya devamlı hareketlere dcğıl, fa.. t rtib edilmiştir beş lirayı reememek üzere suçludan alınarak hüküm fıkrasının 1 tanbulda 
icat fası1alı 'bir tekilde icra edile • e Baloya Güz~) San'atlar Akade- münteşir Son Posta razet.esl ile nl'Şlr ve ilanına ve adliye hare tanresl kanu. 
cek cür" ctkarane baskın hareketle. · 

1
• ' I ·ıı _Ln· ·1 z ·ın san'at nunun 52 ncl maddesi delalctııe 50 lncl maddesinin 3 ünrü fıkrasına tevfikan · · · lm w mıs mezun ar e şen m 

rınc ıntıza~ :dl csl doaru olut. alemine mcnsub zev~t davet edil • 200 kuruş dunısma harcının suçludan tahsilin" ve suçlu ıttb"bl ah1trla mev. 
Mıl1'i Çını.n hareket tarzını, bu. . l d" kuf veya. mahkum ddilse hemen tahliyesi iç1n C. Milddetumumllijlne mü _ 

k .. k d k b ı· · k mlş er ır. hn t l l kabil 1 k ·· 8 11 941 gün u u ret ve a ı~ el n anca --<>- zekkere yazı n!lına cmy z o ma u.zere · . tarihinde vıcahen ka. 
bu kadarına mösaid olduğunu söy. Yüzüne ma•ke takarak rar '\'erllf".re4< IŞbu karar C. 1\1. U. 'Hak.'kı Çağırankayaı huzuruı ile alcııen tel 
lcmekle izah mü:nkimdür. Bundan " .'ıılm kıhndıi"ı ilan olunur. "2115D • 
evvel de yazmış olduğumuL veçhi. hırsızlık ediyormuş 
le Japon sulh tekliflerinin bu hu - Zabıta, evvelkı gece Yağkapa • 
susta bir am"l olu!) olmadığı he • nında Can5ter1eri taklid eden bir 
nı.iz taavviin etmem· tir. hırsızı ya:k. alamışttr. "" - E ~k işletmemiz llıtıyaeı •~·in kapalı nrf mulilo iki yuz bin t.ane m·\kıne tut. 

Lu:z:on adastnda~ı duruma gFel.in. vv~ ı gdece dgeç. vakit Yağka • lası sa.tın ıılın.w.'lkur. Beher bin tukl.ının Jlaydarp:ı-<aıh tt>slim muh:ımm!'n 
ce: Kara lıAk' m "yetile blrl"kte ı __ 1panı cıvar .. ın .. a evrıy. e gezen me • 

- l k 1 b f'iatı 35 liradır. 1 p n sul r d k d niz v,. hava hıl- mur ar, yuzu ma~ c r ad mın 
kımiyeti de Japon\ rın el"nde lbu _ mağaza ve yazıh. ne k. pılnrının ö. EkSiltme 12/2/94 ... Pcı cmbe cuııu ~at 11 de Jlayılarııasatb Dirlnrl iı;let. 
lunduv nd n Mak Artur m dafaa. nünde filphe ı hır vaz yette dolaş.. me kom youuııl:ı. )apılaraktır. 
sının uzama!! nı, g ne d ha e\ v<>lki I bğını gör.m·· ler ve kendi · nı ya • Teklifleri '\"'e k:ımını tnntnatı havi m.ıt.tubların c'. Wmc günü saııt ona 
yazılar mızd tasr h etm'ş olduğu. ka ma.k ıstemi lerd"r. kadar \e teslim edil c k tu bl rdan üıı a~-dlnln nümvne olarak etslltın. 
muz ş ilde M k Ar ur kuvvetleri Bu meÇhu1 ev garib kıyafetli a. den 2 ~n C\ \C ·ıı,. kadar ı.oın lOna vennlş olmaları llzımd · 
nin kahr mnnl v 1 b" rl kte Japon.. dam, memurlar tarafından yakala. Fazla iza\ıı.t Hı şartn:ımc l lctme ka.leminden nlı ı b lir 71$'-ID 

farın bu !kuvv~tleri fazln küçükse • nacağını anlar anlamaz aüratle bu. . 
miş olmalarına atf,.deceğiz. Ayrı. Junduğu yerden uzaklaşmı~ ve kaç. tak"b. eo?unda bir müddet sonnı jhırsı~1ık m?~Kısadıle bu c·v~:da. do. 
ca, Manilanın zaptından &0nra Fi. mağa başlamı§_tır. . . kendısinı ya°'ka1~~1~\ard1r: . . 1 l~~ı.gı t:sbıt. ed lmış .. ve ~zcrınde 
r · 1 rd iki Japon kuvvl'!tlerinden Bu esrarcngız adıımın peşını bı. Kua'kolo getırılcn ve ısınının is-jbuyu1c b r bıçakla muteaddıd r.ıay. 
~frınk~sm~ın alınarak daha cenuh. rakııuyan zabıta memurları sıkı bir mail okluiu anlaıılan bu adamın muncuk buluıunuırtur. 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

İyi bir muhasib aranıyor 
Şartı: vlliyetlerlndekJ büyük bir yol inşaatında istihdam eclllm<'ll 

üzere muhaaelte tılerlne bihakJdn viltıf acele bir muhasib aranmakta • 
dır. Dolrun a7lık verllecelı.ttr, l~, ibate bbe alddir. Taliblerln saat 11 
dan 12 ye, H den 16 ytt. kadar Taksimde Kristal Banda 9 numaraya 
müracaat etmeleri. 

Üsküdar Askerlik Şubesinden: 
Y~$ subay hakkını kuaıımı, olup Mterllftne karar verilen askeri ta• 

ehllyeWlerin Mart/9"2 devresine ııevkedileceklerinden sevk muhlaralarını aL 
mak üzere 25/2/942 &iinünde pbede buhuımaları ua.n olunur. 

«20'7b 

SÜMER BANK 
Gemlik Sungipek Fabrikasından: 

SÜT MÜNAKASASI 
Fabri!kamız İ§letme kısımlarında çalı§an ameleye verilmek üz~ 

re, günde altmış kilogram kaynamış süte ilitiyacım z vardır. Açık 
arttırma ile münakasaya vazedilm 'ştir. Bu süt mev ·m t bar le 
:iın:ek. at.oyun ve keçi sütü ola:bilır. Şartname Fabnkıı Müdürluğün. 
-den alınabilir. 

İhale 16 Şubat 1942 Pazartesi günü saat 4 de Cemi k Sungı. 
pek fabrika~nnda yapılacaktır. 

Akhisar C. Müddei Umumiliğinden 
Ka.rarf 
G.11.941 tar\lıinde faz.lal flya.t:a fındik satmak surotl~e lhtlk r ) aphğt 

lddlasile su~lu olup ıo.U.9H tıııihlnde tahtı te\·ktfe alınan Rcşadbey m .. ha.t. 
lesinde oturur ve hükumet caddesinde bakkallık yapar 'l'~r oi'lu udde
llen doğma evli bir çocuklu okur yazar sa.bıkasız 326 doğumlu abri Şanal 

hakkında Akhisar a U:ro ceza. mahkemesinde mevkufen yapılan duruşma 

ı;onunda: 

6.ll.9U ıarlhlnde su~lu Sabrlnin fıntlık içi satın almak için kendisine mil. 
racaın eden lUchmed Ali L>mlııde bir şahsa s~ılık fındık ıeı dükkanında 

mevcud olduiu ve kilosunu 80 kuruştan satmakta. olduğuna da.lr etiket te 
J»alandai'a '"' m8"114 fuıdlk ı~ bqkaaı.na aatmıs olmadığı halde köı:lli· 
ıere ..UU. •-• .anı&lle -u.ean lmUna eMIM_••1ıı:•o1· .. -,.. ...... _.~.ı.&1.nri' 
datı ile sa.bit olduğundıl°n h ar k .. tinc 3954 sayılı Mlllı Korunma n nun 
31 ve 32 inci mıı<ldcleri d elaletlle 59 \ıncu :nıa.ddes!nln 3 üncu fıkrasına 

tedikan 25 Ura ağtr para cczaslle tecziyesine ve dukklinının yedi gun müı'l
detle kapatılmasına ve biıküm knt'i)et kesbet&tten sonra hüküm hülasası_ 

nın ayn! kanunun 63 üncu maddesine gore ve bccloli 25 lirayı ::cçmrmt'k ve 
suçludan tahsil edilerek lstanbulda münteşir Son Posta gazeteslle neşir ve 
ilinına ve mn'kut kaldtgı gUnkrln i.-rayı mahsubunaı ve suçlu her ne ka
dar müdafaa şahidi ikame etmiş ise de bu müdafaa şahidini ha.zırlık tahkl. 
katı esnaı;ında. istida ile •österm~ oldutundan yeni delil tk me 1 m:ıhlye
Cf.nde bbul edllerek har1,1 tarifesi kanununun 52 incl madde 1 deliletile 
50 inci maddesinin 3 lincU bendine ıöre 200 kuruş duruşma hart:ınııı mnh.. 
kumdan tahsUlne ve suçlu sebebi aharla mevkuf veya. mahkiim değil e he. 
bı1'11 tahliyesi için C. mllddelumumllltlne müzekkere yazılmasına temyizi ka. 
lıll olmaık üzere karar verilerek işbu karar C. müddeiumumisi Hakkı Ça. 

Jıra.nkaya huzuru ile suçlu ve vekili müclallinln yüzlerine karşı ııçıkç:ı an. 
latılılı. (21H) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAA BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lircsı 
Şube ve ajanıt adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLEnE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VEt(iYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he ahlarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle aııakıd;ıkl 

plana göre ikramiye da~ıtılılcaktır. 

4 Aded 1 000 L~ralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 J) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )} 

DJkkat: H blarU\dnkl paralar bir s ne içinde 50 liradan ıışa~ 

diışml)e.nlerc ikrambe çıktığı t. kdirde q, 20 fa7.la ile Hrile ektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 11 l\ları, 11 Haziran, 11 Eylül, 11 B rlud 

kanun tarihlerinde çekllcC'cktlr. 


