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Sene 12 _ No. 4139 Yazı itleri telefonu: 20203 CUMARTESi 14 ŞUBAT 1942 
~~~~~~=========~---=---=--================-

ldal'e itleri Lele fonu: 20203 Fiatı 5 kurut 

Bu sabahki 
haberler! 

.Japonlar 
Slagap~ 
merkezine 
3kllometre 
1akla1tııar 

Bir Amerikan gazetesi 
· ıehrin yanııile bir 
medeniyet remzinin 
mahvolduğunu yazıyor 

Tok)o, 14 (A.A.) - J apon gazetele. 
rlniıı Slngapurdakl harb muhabirleri 
Sinz;;.purun mıithlş can ,ekişmesini ııa-

Yukarıda Ön planda Şamborst, arkada Cnaysenav, altta Prens 
Ojen'ln güvertesi 

Yurdda yazlık ekim 
en aşağı iki 

katına çıkarılacak .. 
·ziraat Vekô.leti vilô.g~tlere 
mülıi11İ bir tamim gönderdi 

J ---

::~:: Çif !kçtiye ver
1
i
1
Iece

1
dk kfr~di 

mıcadele mı arı ar ırı ı, aız . 

:~;l:n::~~YO:r~\~::~r:u;::~~: - Manş'da t••A .... ,.m ..... a ... n ..... m ..... u ... h ... a .... r .. e ... b ... e ... ,\ Japonların su sarnıçla- . _Ank~ra 13 (Hususi) - . Zirai nacaktı r. Mısı r tohumlukları Top-

llllflardır. ıatıhsalın b ilhassa yazl ık ekımin ar. rak Mahsulleri O fisi tarafından te.. 
Slngapur radyosu ltllyor bil lk la• rznı efe geçirmek için tınlırnası v_e .en aşağı ik i ~~tı.na çı. min o1unacaktıi?"· 

şlddetıeadı nisbeti dft indirildi 

Londra, H (A.A.) - Japonlar ü. .. tün " uır gem"ıler·ı Manşı k .. karılması Jçın Z iraat Vekaletı t ara- Tamimde hülasaten şöyle d enil 
kuvvetlerle Slncapura kar:Şı giriştikleri · J yaptı ları leşebbus/er fından bütün vilayetlere mü'him b ir mekteclir: Tohumluklar hasad 

taarruzun ~'ıncı ıününde inı-iliz kuv de 1 ı•z ve .. k - l .. d .. tamim gönderilmıtt i::. Tamimde manı aynen a1ınmak üzere çif~~y; 
\'etleri anudane bir mukavemet cos·· •-r-- gu·· ndu·· z geçt·ııer pus ur u u l 1 k -"- l k d ı t t 1 y llleldedlrler. "" . • m s r, a aar • um ar• pa a es avans o arak verilecektir. Avans aL 

sı-- .. s.ı.ngapur .13 (~-A.) - ~~.ma liabbsalinin bu yıl iki katına çıka. mak ııs1t iyenler köy ihti ... ·ar heyet .. 
. ..,.apar racboau bu sabah .. _hl h bl 1 d l S hl - J r17atuıa ·-- t .... neş b ar 1 gunu newre 1 en lngapuT te lgl: rılmaaı İçin kafi m iktarda tohum - lerine veya h il .. · ıı d-1.. · ı... •• -·- e •ltUr. Spl\er ıunlan a•a E ıı·N s 24 .. d rb ph 1 . b h ' l d ma a e lnUinCMI erıne 
- ..... .q- W B R . don d '" saat ıçı~ e b ~ c~ e • uk tahaıs ed ikliği, u ma SU• er en müracaat ederek ayrıca gönderil • 

,•_Baraaı SU..apar! Mevcud ~ı ı ln .e . uım0~nın 51 1 a ısı evam b ilhusa mı.sı r elimine önem ~eril miş olan tohum istek ve borç cet. 
core Slncapur adasında J ere N.E nı· YıOR? etml§llT. uşmanın taarruzuna a - mesi lazım .. eldigwi b ildirilmekte - 11 . . 1 2 3 4 b -1 apon kuvvet Al h b d--1\ . . · ı_ h k t • ve enrun ' ' ' ve e• numa • eri her şeyf istedikleri g-lbi bula • u are e ea erı gıttıxçe artan ava uvve - d ir 1 .. la d ld k .. 6 
lar Tok· mıyor. man m leri ve toplar i ştirak etmektedir· .B oıh l ,_

1 
, ra ı slutun .. rJ,.n ı _? uraıra . nu • 

· ~o. zorlu düşman mukave r ı o·· l b .. ' l . u t um :UK araan patates ve mara ı sutundakı ad ın ın hızasını 
Ue karşılaşıldığından bahı.etmekte~~ı ·ı • M 1 .~1 . an tS~u arı ug~~ ~er~ me~k d~rılar her v ilayetçe tayin edilecek imza edecek veya m ühürliyecektir. 
To~~~uz son derece faaldir. Ateş kud gemı erı anş "oir deniz muhare• • ~er~ v~ ıngap~·~ ~~ı ~·· 8 u9lill dalhi\ıinde ve kabu\ ed ileceı. Ofis teşkilatı b ulunan yerlerde mı. 
retı Yüksektir. Bazı ke.ilınlerde 1aatte J ·ı .

1 
~ ba.\:ı;ıan .. e . ış ~r ( •k uşman Hatlar mukabilinde mahalli Z itaat sır tohuımhtkları iç.in O fisle işb i rliği 

'
00 nıerını endaht edilmiştir. Buna rat u"nizini rreçtı er besi değil bir hava 1 erki Ort.~Aer \_~zerlilcne at ça tan uç • Bankaları vasıtasilc piyasadan alı. (Devunı 5 lncl sayfada) 

men şehirde tuhaf bir bava etmek~dir g :;) h b h ma suretııe cı r p c aarruzu yap. · 
Halk sakindir. Kahveler ,doluctur. ~ mu arebesi a İS mıttır. Büyük düşman hava te,kiL ___ ..;;..... ___ ...._ ___________ ---.------

cek satan nıataııaıar eok ı, JaPID&lda.. R " bJ•v J ı mevzuudur,, ıer· yüksektu ,uçmak MUet"le tehir l ı am c 1 Zil IBDiaf 11 dırlar. Daranacatn. ümldiınlı vardır.,, esmJ te ıg er bölgeatfı1 birıç.ok defalar bombardı .. 
lnalllzlere ıöre Bel'lba 13 (.l.A.) ..... D. N. B. bil • man etmi,.lerıdLr. 

Londra, H (A.A.) - Tlmes psetesl ~or: Şimdi, Anomokyo, Maçziçi, Pa.. 
Stncapur hakkında '1Ullan :raamalda.. 43 lngİIİZ V8 18 Dla Alman _,11 ha"' ıemaerlnln ai.r; Peri>ang ka81Lhala.rı civarında 

;:.::~..::~~ A•":t:" ~a~=~··· ==-~:::;:* birLo:,~~S~ln-~:,j,~;,:::·~ 1 ·ın·ı11ce harareııııuor dir. Slncaparu kurtarmalı: ~in mukabll Ş r tabiri Berllnln askeri mahfellel'ln • ..,.. .. _, " ... - .... , n 
iaaruzlarda bulanmak ltlmm.suzdur. de ma&buat mtl.messlllerinln öniinde 

İleri atalaeatunıs aline kadar muaz. • bucün damamlle saçınaoı diye ta•-
am basırbldarda balanmahyu. iki tara"'ın llif edllmlştlr. Burada bir deniz mu. 

Denlslerde tam bir hakimiyeti elede '.J j harebeslnln detti bir hava muba -
e&me1171sl• J • · • t rebeslnln bahis menuu oldata be. 

Sinsapur yanıyor aenız zagıa ı yan edilmektedir. 
Vllfll&'ton, H · (A.A.ı - N"ew York Haber almclıtına cöre bu müna-

Tlml'S cazeteal: «Sln&•Pur yamyor! .•. ıı aebetle İnclllzlerln kaybe:til'i 43 tay. 
başl'ıkh makalesinde ıunlan rasmakta- Londra 13 (A.A.) - Cuma sabahı er-
dır. • Slnı-apurun yanmaslle meienlyeti. kenden ina-iHere hava neaareWe !nsma yare arasında bem muharebe tay -

yareJerl. hem de av ve torpil tayya_ mizln bir remzi mabvolll)or? MedeniJe. amirallik dairminlıı nctrettlii mlişterek 

Avrapa 
De tren 

na1ııı1atı 

------------
Prof. Sadi lrmak'ın bir müddet için her katili 

idam ile cezalandırmak lüzumufıu ileri 
süren tezi etrafında yeni fikirler 

releri bulıuım&kta lclL 
tfmlzin tehllkede oldutuna c&aterl)'or! tebllt: BerUnln alyul mabfellerinde bu Curomler·ı korku 

Slngapur Yancmı dratle hareket et. Dünkü Peqembe takriben saat 11 muharebe ile Japon donanması taar-
mez lflek her te><ln mabmlacatmı l'ÖS. de lqill& ban kuvvetlen, mubrlbler, ruza net~nde batan Preııs Ofwal-

Köprülerin inşası 
daha bir iki ay 

kadar gecikecek 
Kelime oyunu 
yapmıyahm J . 

teri)'or! » torpidolar" ID&1ll semlleri "'aka&iıu1e leıl ve--'-- lmdnaı.td insUb .. ,_ ·ııe deği·t, ı·rtan olarü Alınan 8cllanalaorn, Gnetaeaaa • _.. ... ....., 

1 ~ .. -:.. hartlİJld8 Ye l'l1Da ~ llarlt ıeıderinden at. j fa ..,_ ....uaiiılla ..,..,. ~ 
8AR1191111. -..lllı',..__ ... ,.." "'19•· ~......., ......... .ıtı ,·a.. !!tZ'JW--f 

Y .... • Calal8 ..-. .... ,....,,,. •• ._. ••1 ......... • 11 ... 1 : .W "Vetctllnln Mt • *iMllllll 

P -O••. • • olllutana ~ • .,..... ... ! ~ 0..U. M ıtH ! Profesörü .eadiıe• r-en.s am J1A1111m ~ ~ • .,,.. ...... .:a.a- - ı c8ılMs.........:.. w hıiUs.,. - e yeni .beyanata 1 n 
J"'" :JVI"""'• yeeinde bulan01orcıu. re1er1 'bu minalıebetle atır 11arbf'ler s _ Profesör Kazım smaı lerinde haklı bulma-

~ 1 1 __ .. _ .... u. h· ... -- Ui selds 1emı.ıen11r. : y · Ab d , k agır yara anmış Bu ... - Cvuıq - -· - \ I Ankara ıa - Milnah'ıU VeJdU A - ve avuz a an ın ma irr. insızdır 
• <De.aaı 5 lnel sa1ra4al ,............................................... mira1 Fahri Ensin sa.etec:llere beJana • 

Alman gemilerinin 
Manıtan geçiıleri 

Londrada fena 
karşılandı 

&anda balık ls&Uuıal ve AD&yiloln artırıl.. mÜtalealarl Avukat Ferid r- Aı'·e_. •azlret :J 1o1n vekAletıer aruınd;a konıqma_ Eliçia diyor ld: L • ı·a W lara bafland•tmı li1lemiştlr. Vekil tren Üntversiıte Hulkuk Faktiltesı ~-=- Be~ pro. 
__ _ .eıerleri ba»maa 4emlttlr ki: filkıri haklar fesıörü ve hukuk fesorun mutalee1t 

Si. D gapurdan sonra Cava ee:s,e:1::° ~= .:::u::tl~:::: :~d~~ t~~ent~ Dr. Ya- :;;."k t:r;;r:~ ~~ 
(Devamı S inci Ntvfatfa) ~ Jt~~=84:·~~ !,'::k 

0~%8:~ay~ 
Londra, u <AA.> - Manş clenlsbule ·ı·e Somatr Makineye verihrken s1n (I~= 1ı1sıereu kapı1ınamaıarau ıataya boğmıya -

'11kubulan denls ve hava mub&rebelln.. 1 . . a ve tavsiye ederken kendlal .,.. ..... dlQ'. hm .•• 
de Gnanenau, Samborst, Prens ÖJen p1aruı tesirine updmll sörilnllJor. Doktor. orta • 
Pnıllerlnln 6 torpil ve birçok bombalar .. mi B Moskova şimalinde sert merbametsls teslnl, behlml·teıın. ya attığı nazar i. Avu1.:at 
laabe& etUrllmietlr. Eıı ~ok halara ulrı- aynı• zama a ı•rmanya vürl;rin lhtlraslle siiriildeJıen katillerin ye ile adli haya - Fel" d lı.lıçin 
ran semi Prenı ÖJen olmoştur. Tana. Al ı k b•ı baoaklan altında can veren ııavl\Uı, na- ' t:mızı bir mezhahaya çevir • 
relertmlsclen biri bu senılnln 1ana yat. . man ar mu a 1 rin nlşanııtarm matdıır hayalleri üze. mek n iyetinde deiild ir. Bilikia o, 
111 .. o14utunu sönnüttür. ..,. • rbıe kan17or. Teşhis dotru mudur? Bu. tam cemİyeıtİ'D l'lted i ğı ve bu se • 

Saatle il mil süratle ritmeldelcrken J onlann bütün hareketleri SİStemıı• bir pli• taarruza geçmışler au, maka1eseH iaatla:lklerln şehadetlne ı b~~e .de yaş~ma hakkı bahfett ıği 
muharebeden sonra aiiratlert 18 mile ap mönca&t etmeUlsiıı &esblt ve taJlnf' bınncı sıruf insanların daha doğru 
""-iiltiir. Bleblr lqllls cemili kayıp 010 mütevali &afhalan halinde icra ediliyor Londra, H CA.A.) - Moskovanın fi- imkan cöreınlrorwn. bir tibiı4e Türk vatandaş'}lrın ı n, 
dettldlr. Almanlar kendilerin üo kalın mali prbialnde Almuılann J"•Pllllt ol- Talnn tal, hukukça söslle )"&nlıtı ba- • (DeVllml 6 ncı sıı• rad ) 
bu1a tabakaalle himaye eımı.1m11r. Yazan: Emekli 6eneral K. o. duklan muk&bu taarrmııar bir neııce ıuyoram. Azla doktor, hak ve aı1aıeı r 4\ 

Londra, H (A.A) - Alman semilerL Uerl Şabatın 11 inci pntlılarda llenü miidafaa Ye mabvemette nrmemit&lr ........ diişmanm mullave. müWıasalannı, in ikam 61tilstine &)'ar. Muarızlara cevab 
blQ lrlanş kanalından ceçnaete mavaf. Japon "7 h tanallll• seter* Sin.. devam etmelerine ratmen lua bir sa met merkeılerlnl temıslemektecılrler. Ce ıaıan bir kütle pslkoloJlslle komqu~=· 
'•ak 01ınaıan Londracla hayli boşııudsm sabahı ıanl o 

0~ .. bu&aklan andan iti- manda, belld de ba JUllD&ID lntlean .:. aab4a ilerleme mantasam bir ınırette Ces&JI. ııırf . bir terhlb vasatasdı ha e Prole.ör Sadi Irmak'ın. te-
lltu ııı clb ppar adasma &7- d .___~_ ... ,_ ind1rl7or Düzeltme ve aslan arma P. • l h · d 'l . I aı olmUfjtar t1lk bir " zaman zarfında rumda "VeJa daha enet Japonların bil. nam e--· · ldın or •Kültürel in zı a ey ın e ı crı sürü en 

re Alınan lemilerlni Fransadald ta'!•- ~n 18 ~ dolıa Juınnın• clrmeie &ön ~ ta-.•IJe bikim bir bale Bu uıbehkl Sovyet tebliii relerlnl ortaclar:'n~bir :er1~1 olan ckaa: mütalealara cevabını Pa-
L• lberdanıarmdan havalanan tayyareler Sin&apar • 1e ~ celecıel51ert de luaneUJ. bir lhUmal da Moaova, H {A.A.) - Bu sabahki kleafın en şe •- ld . i ti .,.,te•ı" nu···hamı•Ja 
... bl&Je ef.ınltlerı11r muvaff...., • 8o t resmi teblili: llUl'ıı esasına mü.s...,n ceu 1ennc P • - .,. 6iU 

Albl&ııJaı. A&ıant& 'iP. tskoeya ~1kla- ~~. . ~ami ~ b.U=~n Slnppm ..ıwna oekll • ~:..tamıs diin Deri bareketl~rlne de- dal devirlerin ~=::~a::;:;ıiode ta- bulacahıınız. 
=~.U...ten ı.e ~denizinin dar: eliti: .~ _piar.ID mek sonmda kaldJIEları ıırada llldüa vam e~. ~mukabil ta.. tan• eeaa (':,enml 6 ncı ..;yfada) 
.......... leınlJen tehlikeye IOkara.k I~ ~-'Jf''""' Glla alaa • (Devamı • llO' l&)'fada) arrulan &arellilmit'lr0 

. ~~ . .. 



2 Savfa SON POSTA Şubat 

r Hergün '
1
REsimli Dla.kaleı Mazeret hatayı örtmez 

Sabahtan Sabaha: 

-·· .. -
Yeni de ıiz 
Muharebesinin 
Anlat~ığı hakikatler 
Ve doğuracağı 
Ndiceler ----Ekrem Uıaklııil _J 
Okuyucularımızdan özür dilemek zo .. 

rWldayı.z.. 

Biz ki, daha beş on gün enci, İngll. 
terenin Amerikan filosunu tar.iye et.. 

rafa veya diğerine meylett.irP.bilccek bir 
kudret verebUecıetı C'lbi A.,vad:ı ela Sin.. 
capar Jap0nlann eline _geçtikten sonra 
Amerlkalılaruı denize hlikim olabilecek-
leri samana kadar !İnliltere içln Hind 
denizlttlnde halli sor muadeleler do'tu_ 
rabllir, diğer taraftan açkı denizll'rde 
korsan savaşının artması buıu karı 

Avrupa sahilleriRe asker çıkarma teşeb. .................................................... 
TAKVİM • Şubat 

Ruıal Ktı• 14 ATahi ıeoc 1 
181S7 

Cumartesi 
lllôl - -Şubat Reami R':ıo Kuım 

1 1942 ll9 

GÜNEŞ 11

Muharrem JM...,AK 
ti. D. .::i. Lı. 

6 58 27 5 ıs 

1 17 11 87 

Ô~le ikindi Alcşıım Y· tar 

b lJ :i .J .>. o. :) J . 

ll ~: 
~ 28 15 21 17 41 l'J 

!~ il 6 48 lıl 4Cı l;,ı - 1 

bü..'>ünlin .BOrlaflltası ı1a bir ba§ka. ihtL 
ma.Jı41r. 

Herhalde vaziyet .merakla t.aklb edll. 
.meye değar bir cereyan almıştır. 

Çuval ve kanaviçe fiatları 
niçin yüksel: yor? 

Son giinlerde piyasada çuval ve 
kanaviçe .fiatlarıncla tereff ü görül • 
me.ğe başlamı.ştırr. Alftkadarlar bu 
yükseli_şin anormal .olduğunu ve an. 
cak bazı satışların fiatfarı azıttırdık.. 
larını söyle:mek:tedirlt!r. Haber al -
dığımıza göre çuıva.l -ve kanavjçe 
ithalatçılaırı ıbhliiifoin elinde külli.. 
yetli miktaırda stıok .huunmaaı do -
Jlayısile fiatlar 'tekrar l'\Ormı.l hale 
gelebil«eikt.i~ 

iSTER 
lSirER 

iNAN, 
INANMAI 

jarnhorst ve Ginayzanan isimlerini ı 
taeıyan Alınan zı.rb.hlarınuı ı:&tli.nYk 
üzerinde bir Fransız limanından kalka
rak 1200 kllomrirelik bir .aha içinde 
döviiıJe dövüşe bir Alman Umamııa ka. 
dar ıittUderlni öğreocUiiıu~ zaman 
altı a)' C.\•vcl bu iki gemi hakkında bu 
sütunlarda yazmış olduğuJlluz bir fık. 
rayı okuduk. 

O zaman bu iki geminin bllmeylz 
kaçıncı defa olanı.k bombalanıp tek -
rar tekrar hara.b edlldlklerlnc dair bir 

teliraf ~lince şöyle düşünmü!itiik: 
- •<Bir 'l'etnin'in -mrbı ne kadar ka.. 

Jın olursa olsun aylardımberi süren 
mükerrer lsabeUerden sonr:ı da bat • 
ınamı., olabUeceitine imkan cöreınNL 
ğimiz için tahmin edilebilir kl Alman.. 
lar bu iki gemiyi mahfuz bir yere 
saklamışlar. onların yerine 1a.htadan 
veya sa~tan benzerlerini yaparak 
bomba yatmuruna bunları tutıar • 
mUŞlardır•, evet böYle tliljÜ.nmüş ve 
bOyle yazmıştık. 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
1 NAN MAi 

Gazetecilik yalnız 
Yazıcılık değild~·r 

..., ___ Burhan Cahid 

Ankara güreşçileri geldiler 
Yarm l'aaıılacak Ankara • İstanbul 

temsili miisabııikalar.uıa iştir.ak edecek o
lan Ankara ıeldpt diill şdırıınlzc :gelmiş. 
tir. 8 aerbest, 6 Cl'.Okerumen ~ürejjçinJn 
clabll lıahmdafu ır.asria .bir de ,ldaıecl 
vardır. ıFecleral7on ftisl ll'av.var Yalaz da 
ba ıİııüeakkalarıl& nhmıuk üere .... 
ıimise &elmlft.lr. 

lstanbul bor.sası 
--· .. ·-

J.3/.2/942 ~ - keıPaOJŞ fiaıt.Jen 

Açıl~ ye ka..,ıı.:l.J 

·,0ndra ı Sterlin 5.20 
?.•_e.w.Tor.t 100 Dolar 129.0325 
~adrid 100.Peı;eıa 12.84 
tokholııı JOO tneıı ıa. 30.'77 
iBlır .aılıtıaı l'!Ta. 33 .50 
24 .QYarltk bir gram kUlce 
&Jtm 

Esham •e Tuh-vl11& 

~eıa % 5 933 Erga.ı:ıd 
Sıws _ Erzw:ı.ım 1 

S?VBı& - Eı%ıJııtıın .2. 7 

445 

24.-
20.05 
20.10 

n 



Talebenin tatil aylarında 
çiftçiye yardımı birçok 
cihetlerden lüzumludur 

C TARiHTEN SAYFALAR 1 
İlk Çin - Japon harbi 

y AZAN: KADıRCAN KAFLI 
18tf 4e Kere ~uta melbm 

olan Seiihh bir lhUW kopta· halk lın.. camı.ot, elkaı'IM itime J'anba tola ~te k~ bir .tada .,..tırma ~ 
P&l'atıor a.te,iıbıe 8'Mle.e ..... '1; bunla- ;~1:;a:.~enll, DA.dl! 18H senesi tı; Taıln adasına llerlecli. B• ıoloalm 
na fefJel1 Jlapom lainlAINaı &M4ir edea edJyonta.un. on &Jtmcı polhle tesadüf '>n bir baellia kadar ıriirdii; o ...... 
kbmelenti; _.... rtbl oı... iılUıorlar · J ~ ve bq omnhıianda ria .._ 

Yazan : Profesör doktor Sadi Irmak ı: b-•n "411 4'e .JaıJon7a taratmmuı: cö = Cialllerbı K.oreıe J'anlua iut• po:yras t.&ratmda bir dlllDAD si. 
IJ't ~: ltau& UdfiUn JDtlval d n r emt tahmin e~; rüldii ve dona.ama roıayı Ol'a.7& onirti. 

G ucıtelem.e çok . önemli bir'nüz k.ifi derececlte ınıe"YCUd dejildir.ıdiği esmıi Lizzaıt: ifa etmiye kadiı ,_ olaaa itin bir ala7 .Jaııen Mkerl .::·:.-:>'• oek&an de•tıııe raana•tla.r. CüıUJer jlmnasWt Te ıılWı talimleri 
. . lı~ ~ı: Tatılde talebe.IFııa:la bi'I' eıey.ılıat heyec&Dlna dıaıadar~i~~ eeeriıdir. 7U'dlma cöaderiidi; lltte '"1 lı."iik dıua d onanı.a Ud cündenberi Yala.. UPIDıtl&rdı: J'eJllek IOin h&nrl&IUJ'er-

nın zı-raat ıırerınde çalıştırUma.sl ü. eea1e11 mal.ilt deiiliz. Bu pıdu al.ı r:ı__ ___ J. - -L-d . b&'a. Japea,,_.. ıempernlist ıdj,ue- .,.,... °!::ı.::::. mesafeclekl Cubeld lardL Gkciler Japen deu.n·•-
. d · _.,_ l _.J •

1
. b" .. . .j .ou cmamı ~ an maada mü. llnia ialeölert w.aı.. Ja"n • .....__ -?:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:a~bek~;;lb~•rd=a.~~S~aa;•~~;;;;;;;;;;;;;;~(~Dftama~~~'/~l~lle~)~;;;;;;;;;;;;::-

zenn e ınceteme er yap~ş. tl~• tatı ın üıyüılt bit' can adwntıaı nevveır ~n ziraat v~ be.. ·-- r 
Bu d~ müabet bir k.a.rara va-:içiıncle ceç.İ.ritmıekte oM1ıiuna pıh.id deni iıJierdıo ç.ala,tınlmaaını icab et ::..::... ~~ = ~ ~~ 1 "SO p f b 1 • ) 
nraa çiftıçıi ıle beraber ta1d>eın.i2:1: ~e otu~ Yaratııcı Oir r.envli.k yetİf.. tiren .bc:bler vllirdır. Ham ~i ratı CÜnefİll otta ....... dala'alaad.: " n IS a,, nın u macas ı. 2 9 - (7) 
çok sevinıd.i.recek.ti11. Bunu. bütün uw.l .,._.....ı '---- _ı _ - _ı _ L _L 1 -· rd '°"":ı::::i:":"-;;;--:::-:~-:--:--::~~""":'~~---------" .. .. al-'-- _ _ı ı:ı__ı: ~-L~_n1 ~ •-• tcn-tarafm afıerile neticelenirM netice . ..,o -. D-vr•-J 30 omnı t coc arasınoa geçen bir a. ıuL-. ve ~r u bı.. llai düıünü. leınsin mfüıltakbel d · b. 1 Esk.1 idare &anma, mi J'&f&Jıta lııel' WtUINll'•Clll lfllHUini h•ll.lnelı bir d il h 
dam sıfatite ibil~rum. Esuen da.. lemoe. 1 ~ lac ktuny~m:. ça * aamu bath olan Cin lmpaNıortutu, oh)'fleamasa bir /ıecliye talul:.a a yo ıyan a 

a evvel' Son Poeıta aölunlarıncla bu lc;ia.ıe buimıduiumuz diinya prtlma . . 0 
A a ır. gören Kore imparatorun•• tarafını tut.ıia: o. Soldaa sata: 1 2 3 edeceğiz 

bahis ümerindle yuıd'iım bir yezı ları iç.inde her enerjiyı i.tismar et-ıı.~çililt mııla •Y saftıalannlın hep. tıa himaye itin aaker &'önllerdl Bh' 1 - l>&J'&alnalı:, 4 5 6 7 8 9 
tal.ebe araeıında tierin biT iigi uyaırıwlmiye mecl>uruız. Yalnız yük.ek tah •. "101 yaltındıan ~r_umıya haıtta yal- tırb ile &ak~e edilen .Japenlar Cin katıe••ek l8). 
dırmı1 ?e ..,..,tik, elinden gelen ailde on~ biın gencin uzun bir ta. nız tammak. degıl, tanıtmlya me Mlıı ıleria.I SeöJtiJl yel-'t ki&o~ 11.. ı - ora., takım 
~ardaml yapmakla zevk duyacajı. til denesi zuiında me~te ya.~ oM.c~ ... L~k~ büro müne'n' atmda hr'şJladılar: delaşem bir bos- (4). G«eıaec (5). 
nı imar etmitıti'ı' ıw bir* ç~rthnalıarı biiyiik biı 11nın dev11 geçm.JJtlr. l.tik.hatin icab auna •traıfılar. Ba ela &"enç J&J>Oft7&. 1 - Nel& (1), 

• ra.nd.ı • . . lıu-ıma fimctiden k 1d aın lhtbar Cine TI1rdatn ilk 4ar1te, Yallanea m. 
Bu mimaMbetle tat'İi keliıneai üre .man temlll edcbilır. Buna li ·bazı ~ .ve !> .yo a ~ent Japon o,.UUJlan Japen adalan 4 - &etik ı!), 

riAd.e biNZ c:lunnak Ji.zımgelıiyor: jaelerın .yu&..-ı ·~1 ~~rınc:la okuyan rtanm.k meci>urıyetınde;ız. ......,._ k....._lan ilk safer okta. o-ıı bapara. 4 
Hiç ... eri• 'bu mefflumu. atalıet ta1ebeıri de katahılınz. Öte t.Maitan tlı>pra&la usrapna- 3apon lDlulabc11an Jir•I Jetli ııene &erlllhaaaa Mirsiia 

mudarlDCMn )'tlPllma bir kelime KlUildetımit bit telakki, münev.nln bir fmi1d oMujumı da unut denlJert yaptaklan 1ml11E 1tareiı6e& ...; 1eri (4), 

ile ifade etmek. köm bir it olmuş. verin «Siia» elenen bedeni itle uğ.. mayız. Birçok büırük dip&oımatılv.Ö, PJTetlerinln 7918ltler'IDI toplamaia 5 - Ayı 1•vua 
tuır. Fr...ıızı-ıa Vaea.nor, Alman. rapm~acaitnt uıdarca telk.ia et-aJiımleri.n ~ birer b~ ol. he1h•9"•rda; oallemalann iyi ~ (1), Mflllav bir 

• • • ~ 1 • , ler Terdili 6riil" • l&irim' !arın F~ dedikleri feytn atalet~~: .. m~~ ~ok zaıvc:kakları~}. ~~o":'z. Bu, bazılarının retleri artıy!rdm. Qer, oell&l'et ~ PJ. 1 ~ (~ 14,, 

e ta.b"le ~r aı!lkaM yolttul". Bu go~~· ~deni .ıtle':" ~.ızz~t göı-. za~~ ~~ı. br ~evi Snobi.sm Cila bnparaton J'l)ınadı " ı.lınaJe_ Tenbulen ok1lrsa. 
fbum. İ'1 değiJti«me ile ka.rrı1an maıınL l>1lm}J"en o ııl-eri gordure~ıdeığlldı.ır. Bıtilci• baluk.i bir ihtiyaç.. eten nqetmedL U151-18tll) a.elerl llD, nJta yerö ~ 

RUtl.ıdıız. Modern. fiziyolıoji V'C p9İ.. de. TK~Z'İcı bü.~ü.~ ~ev.ir~ri~1tan cJoimuştuır. Dimağı dinleodlt. . FraMa N İncllt"re De ken.. (2), Mısır lllhı 
lcoloji ~ gösteriyorlar ki in. de bl.rç.ok lmMCI buyü.klerımızın be men.in, y-eni flhamlar kazanmanın dl11 aruuıdakl lht.ail U.rlne barb (2). 

aan1n bedence ve ruhça d inlenmesi deni İlt sahaııırxla dtl mi!ete nümu.len iyi ydlu budu.r. lııkaue, Anupah ordular Clnl11 büyük 

1 
td 4chıır b T B ·· ·· ı · . Te m.ıı.addeJJ deTlet merkest olan p tı kalırnak'la temin edilemez. Bila... ne o u ını 1 ı yoruz. ugunun Şdb1:r hayeh ic;ınde toprak ana ldnt apfııetm'-'--" e • 

._. .. :_..ı_ d . l.! • d ·ı . __ l_A b l _L • ...... .. - fakat •Dlar bü-
ıı;:Je ~İD nevini d...1.i·•i...nek munevverl'IMK9I e llfYDI nızmetı a.1 e tıemua ı~an u amıyan tll'llsrl yük ve modem deTl'!t.lerdl• '"-lil ri 

-e ~·~ h b·-...::.ı. h' __ .ı • L ı • ylD e n 
yani tıe*edBen hir i ,. . a u,.._ la' zanu-a.ıe ı.temea. mev gençlijini, tabiatin sinesine götü:r. henös i&nıchklan, kallanamadıklan 

f neV J yerine ı...::_,l_,· s:ı....: k • . _ı_ ____ _ı L!-L. h f L___ kon -tu.._ \ Yeni bir 1- sar·ı__ ı_ • d. l UH.IU'C)'JZ. Kım anaa.tımız şudu:r mca., aencae uU'LllÇ a ta OllllRlll ona ano .. ..-tar tlWfıyorlar•ı. Japonlar 
·Y"" mna .. ınaallıl ın en. ı_, lb' ı__ La __ b' ka · ............ ad ı dirııbiliır. u ız:zaıt :L&Ztn~l vwaı:>tıaı lr Y tabiati aıtılhwnak büyült bi.r kazan. ııse --9:".'" . a anla otal'1'11 meleı bh: 

RuM faa1i et . makam ve vatinicı başaramlyacağı cımız oılabmr. Bu 8U'l'etle m~el ırktı; bifik. ~enJntlerin besıtl o. 

nıevtden bıi.r ~i :rıne le ya başka bir imar haırdteti yoktur. Çünkü idareciler sıhha.tkrim, aeş· derin: ::UrunÇlnln büyü:ııı v~ ki~dret.~i ~pal"&. 11 - Yerinde kalmak 

10 

ni \>Lr it binı ol ~; veya bede millet böyJie 8.mirteTli seve seve ta. kazanırkaı. ~ taraftan da mületi. dald a.m::ı:ı::ı ar rrd · Seuı cı.arın- da bir nehir (3). 
YüL-~- .. ...L_· ma r. ıc:ı.. d Bı'.: h ILı ı ---11 L! mizin her tahak&1il bı'fh hı' ç ncak bir tall.bslsltk lZ - Kürre (3), Nota (2). ~ umwil aCftÇ]'w• • . . ı:o e -er. ....m a &. mz ne- o.ır e, uea şe r~ veya in kumandanının ~dblrsl llit 
•ti aeı;i"7or) Ba,lt~gımız tatılı ,ia.rı ve ltarakteri budur. O, e\i ce-lerde temasa imkan butamadıklaTl eseri sayılmak li.zımdı! 1 Ylllı.andan aşalı: 

7 
- Şöhret (%),Bir şeker nevt t5), 

~rde O~ gibi taLt. ~mleltet. binde veya baatonundıa duran amir tabaka iJ.e rahat rahat gÖrİifmc'k o. Çin ılevletl hemen askerlerini geml 1 - Silmek (6), Pa1dos (5). Hayvanlara takılır (
3
). h J--:ı ~enın a ı.. ı ...__ 8 - Nota (Z), SoD11na cl11 koyarsanaı 

ı ıs.;,er edİınrncsirııe l . . tneu teri takib etmekten zevk aimaz. nu .iç.ten ıt.nımak fıraıatlnl bulacak.. ere yÜkııt"dl: donanmanın hima1ealn. Z - Beyaz (Z), Maske (5). büyük olur (%), Uzuv (5). 

tuv~lar, bas.ta ler c ve~ı şlı lil>oTa-lMem1eketimizin bazı yerlerinde şa. lardl'I'. Bunun ne paha biçilmez bir de olduğu halde Yaln nehrinin atıma 3 - Bazı esna.fm yaptı[! \4), Dahi 9 _Asker (5). 
"""'- • • 4'"' ~ - • :_ ~olyekr he. hid oıduğumuz imu ham Leleri, veT. kıymet olduiuınıu hepimiz biliriz. çıkanverdl; bunlar Tabyen-Van lima.. edatı l2) • Tersinden okursanıı bir renk- 10 - Telefon, lelcraf ve "l"klr,·'-t .. kol 

-~~""""L'L~..-..._ ................ - - ...-.._ ...... -- - - - ............ -- ................... -- ...-.._ ............. -- - ...... ....-ı._ ~I 41tD..JA.- cel-!..L..rdf· ld to ld .l'Lf 'I""'. \..:. 1\ ---~WA4?·~~~~ .._ llAlll"" • rıı o 1'e ıa.> Ur (ı). lanılır (3), Gemici (5), Nota (2). • 
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Bulmacalarımız 
Altıncı devre balmacalannı 

doğru halledip hediye 
kazanan okuyacularunızın 

isimleri 

Son Postanın edebi telriluuı: 51 

dKYiYJ~ 
Nakleden: il~ TahMn BalıanJ 

- Şunda. Yüz adım ırakta satta.- -"' ..W:ır! p.teie bqladL bım. İh&i:Par ben llkf11 reüeeeJdL Fakat Vakit ötle:re :rakfatıyordıı. •Hafız ha. B" hf Öme11 çdk okudu. lkend!isi.. ba ocağını satılmaktan k\l'l'tar 
zellh& kafesleri harah cura~a1a wza.. ._ Dür iJt 7inkU Wr llatuıeaiu ~» E;riihsultan giden Ni • n1- trer ece mU lr8SI .ni teımbellliiğe ve gevşeklı- hem de1 eıskiıden bize oldukça b' 

~.:!! balı:tL Yiistine bl.r kızartı b~am ilin·~·· pek a:rıb Ye <rrüıtah» oıacatı- nesi haı& döna~dl. Gen::: 'boa. kazananlar Eğe koyuveıımedi amma bir mekteb gelir .getirdiği halde .>atmağa !ll 
- ~ salma sabaa eden NI. - Aşüaö: tana a,eılan arka Upıyı sanaeıedikten :µrograımı taıkib etmediği için baş- b\l[" lkaldıAımız Yaıkacıktaıki ba 
cin ıirmietü. Ses odl_.....t. - •a,taa1 AlltHDB. GWertis, 4Jye, ıtoara Jer odasmdald ocakta ka oa ~ (Dünkü nüslıamızdan devam) p.ı başına. bir_ iş sahibi olamadı. yelriden sat.ıın aldı ve bu suretl 

Nla'Ar odaya ıinıtl ..... 'haf• 4Mllt7a k..._. Yqmatun sarınıp çlktı. ~orlla ~ lıuUnli. Y 1\ 26 - ~· Maltepe, Ga:si M. ite. :Bunun, b:ur gun gelip, kendisi.ne hiç olmazsa lbenim rahatça ya 
haauaı sedir ü'6rtle tatlı tattı •-•- ZeU.haaıa &'imleri parladı. . pıaJ bulvarı Üner a,pa.rtımanı, No. 37, Ezarıa.r verebileceğini bıiz de tahmin maıkılıığım iıç ;n laz.am gelen para 
.... ~a. Kllir. )'illik ............. ~ lııirlUtte Olktdar, &ihel '!lı~ ~ mealle ~ljbapın kapıyı ~ 2 Fatma Tra.k. E~'. Babasının serveti tem:itn ettL Bunlar, bLttabi. Yu.s 
.-.ı M*lifsl:ır tek.lifılz laotbef ettller Pn :rahuz blraktdar. e "7•11• İkisi de yorulmuş. 2'1 - İstanlııal, K~qme cıuldetıl, :kü.lliyetli ldı. Ancak babasının Numan Bey vasıta.sile yaptırılın 
Bala ilan- 'h&'1in lnlHilteıie tek kal. NfcAr J"Shnz blmca lnllüede temi:ır. ,1arc1.ı. Yere ..-Uea llOfn 1'e&I kenarına No. 3 A. ıı. Emin. Esa~ olduğu zcıan~daki hayat şart. tı. Kendl6ine f;elince, bu ıparad 
malt 18temiyer ... K.,•-4akl .. ._ ilk ~ta ..,.....L Yiibek lle8le iu -.~. ~. cetirditi kara ek- 28 - Taksim, Lamartin caddesi :ıso. :ı.aırile sonradan Omerile Mü-nmn bir habbe ibille •katbul eıdemiyf'ı:e~ 
halı» pbnp atlu •l'l'rsmt llisWlk- ttiylü7er ualrta ,.iıderl W4 "1: mektea kırdılar, il*ilaalı lfÜ.bal~ yediler. 48, Granit apartıman•, Neriman. ?tendilerine seçtikleri ya.şama tar- ili söykye-ek derhal Mısıra gi 
ten BOn.ra öptlp :rerlae sekia. l ayaşça • ~Blanla zorlaaa ~ ~ Yemekte •eıMea tepeden soylettller. 29 - Kadıköy, YeJıııletb.•meni Ali Bey :zı &ra9mda pek büyüık. faıftlar orada çok samim.i bir arkadaşı v 
a1&ia kalk&&: ftlerl n •eıuıarmın a::k: 1eırtı. ~ cEym..ıtaaın» huret.i Mıılıam- apariuısam d&Jre 5, Alp Yal~ Svıardı. Esık.iden bi!I' senede sarfedi~ sırta.sile ıkendis.ine biır iş buidu 

- Tiirbel Halle nralun 11emı,t1k. lan se:U:rwdu. BlnleMire lı.a 1 ~ media lla:rnk9WI oldaiıuı• anlaUı: Birer tarak kazananlar pen para'YJ onlar bir ayda tüke'!:- çalışma.ğa lbaşladı. O vakitten 
lUaı.t şerlltmlz Wttl, cı...aı aaıı1a e. Gell(l ... kqılunnım tHildl .,;:: ~· 

1 
- İstaalııal fethinde Fatih Sultan 30 _ İsiaıılNll erkek lisesi. 1111111 4. :~e ıbaŞladılar ve bunu, aıncak. · kazanclıle .geçiıniyo.r. 

dellm, dedük. eeJe talat aikilal llalilbt ·
0 

ace ~ Mellwcl effllMlimhlD miibarek cdut•. Orbaa Dan.ı ... an. :borç ,gırtlağa kadar çıkınca takdİT Hayl'et etmek sı.ırıası bana ~ 
- !.~ 'llemıl7erthl. ...:;.. Halil ı:.=.ıun Jarıaa girJB.lller idi! 31 - Kırklareli. Jtoca İbrahim ma- EedelbiJid'iler. İş işten geçmişti. E.. rniŞ!:i. Ka'Yuwalidem sus.tuığu 
Utanıyonmq aibl Hşmı eHI: &7nl_..tı •-rlar, ı.emen herpu . DedL •ta.aııah, ,.arnı orada ba~~ laallesl, Çiftioler sokak No. 12, Perihan ~er, ıner_- ~yd<;n ~st~n tuttuğu:n~z man ~~nn ~erle ona bsıkt . 
- Yann dahi bir koç kurban eyli. it~eR enet lnlltilteye utrar ekmek ye bır keç kestfreeek, etini Allah nzas1oun Sa.rıyiirek. :bir eSkı aile. tısmıım1Z ve şerefı.mız - ÜID€T Bey Mısırda kend 

ırellm. [Nlgirın ıizüne bakhl Aıl:ıiı- ,.ece :ra ... alart loilıa bl-~ cetlrir Te 7oksullara ~tacak, Saltaa~Um tür- 32 - ıtadınhan, merkez ilkokul No. ~o~~'liı, ~m~r de her~~ ~~~ ne lbir iş buldu, ~e mi? 
mas YU" idi elmastın. ye.re llrakır, Nıg"irm •inesi n'lieyse gi. llesblde fnc1inlCi hatim kurban duası 118 Mus&afa t}8'önel. i~~~, bı.r uş bulur, ıyı köıtu - Evet. 

Ses çıkarmadılar. Rıı.yır~ner kadını re.- t;, beş •aklka otarur k.uı ahı sa De taınamlanacaldı!• 33 - tlsküdar. m orta e1na1 No. ıu :ı?e"Çırı.ıırdi. Anca:k, ortada k1.1rtarı- - Demelk ki orada keyfi 
IMJlkak kapısı a.nlına kMlar ,...&niler. ~ts, kapıdaa •iNlfl', .·ıaen:. N~ Daha fazla kalmak lBteıaedl. :Kapıdan MesiJJet İpteş. • · S~ !bir lbcMba ocai?ı ve bir aile bul\lllll'lllllyu.r. 
2Jdlha adımı~ı ~lkten dışarıya atar. nde 'lnlhulmadıtı tein Ha1ilht bptdan eıkarken Uıtqar nJnenln elini öptü. 34 - İdanhal postahaaesi. teni.at :şer~ vardı. ~undan maada, ~ - Ha~ kızını. 
ken ıck.rar doadii: -ri d~ine k J[arbaalılt koçu sabah er •e&irecek cene dairesinde Nasret. Ö&'röno. :zıacagı para ile ham borcunu öde- - Ne ış yaıpı.yor. 

.. " •~ .,_ Ceftf IZID Cll.Dl sduhlL ' • . b de İlrendisi.ni b ' 'l:'..n.: J ' t t!cik 
- Tarh<'I ella E;JDe .. pıag •in. K.apl:Jl laeJeculı heleeanlı tı il: et ltfrlttte- türbeye varup Eyüb cCendimizln 35 - Ça.aakkale, Atatürk mallallesl, :m~, . em . . ' ~e .. ~ - ~ıu. esez: e'I'l e e m e ra 

41rn ..ı ,.tdllör? ,. 
1 

nllrihl Halildi Kara aç · ,;t' ı •J'alı ucundaki mübarek to&lara yüs eııAA MMk•"" sokak No . .z.ı, Mine t'1. ~eçiırulirımesı k:aıb edecektı. Mun.ıl' olan zen~ın bı.r Mısl!'lının hus 
AAa im başle.rı allMlılar: ~en fnlf ...:.:.. pala. ._.aa:! .. lnllak~ı~iireeeldenli. ssı. 5~.nel~ri ~do1u~un ~ir katibli'ğini rap~. . . 
- Bell sultanıın. lanu tletnı k llük.m'. t.. K Zelilla. b• sefer Fener Uüapanı yo Si - f.tanlnll, Ticaret Jnektebl, iti. :koşesi.ndıe, basta bir k.arı.sı ve uç - Türlciyede de kendlSıne 
7A1Uha kl'l&l'al'ak ilı:I yaauu balullıiı: ....... ...._,._ ____ _:';o.,,np ah uş \L • ı,,.,_ '7-te -'taek •-•~orıl.. aı:-ı.: rinei ... ıf ta.ıebesbMJen Selim Ö9can. ikızile lbi.r aıradıa m'Ü${fil5.tla yaşı. İŞ btıı'lamatı maydı? Bu kadar U 

• ..-ma --·•· oy yaSINUlın bir ...., .-J•~ &•. - ......- •• .......ı .Bına a1 • .ı. önıeri L-- ~ ~ ebet> jdl? 
-'Bir kooa [IJ nlanıııı leli. [Senn .,. 

881 
k~atı üerble .arkı eni T ti bhftSl iaiinden gisle.rbıl bu1lrerek l'I - Karamünel, lııinbalı Zeki An- p ......... ~. . en ~~ _ ~ ~a-ga ~---·---~ .... s . ne_ .: . n~lı cibl J'&ll&ıl Mademki ....ıa, ,. ıqak ~ bak ,. L • ~ cetU. be eti &uw1 Ank&a. :nac~ biır1kaç lira ile bütün bu Ka:ymvalidemin yuzu ha~ıf 

brtb olclıllwma eöylersiis. elbri :-a;rs e ,._ ' ıcı tşlarla ""1•. . 38 - Aı*ara. Tiıtdye teker fa'brl. pnasraflaırı lkıarşılaınasına imkMı ı.atnh. 
- Ninen yek .. , Çıkmazdaki eYiae ,.e~ _.. c1aba kalan -CllÜBl firketi penonel 11 Bl. :tasavvur emıemezdi. O zamaın. _ Biızden :uzak kalma-k is 

giderilk. [Kapıyı ~· .. ~e >iik. NIPr yalaa 1i7li.recek, BallH ioerf1• lklı141i el-e•tth. itlerıa amdQandall _, Anıo. ıtt iYusuıf Numan Bey bana _.lıdi, Fe. .---ıu. 
&elen &iine.ee b:ıkıp BHnldan•ıı SıealL --- ı 1... ._,_.. aııpn 1ehuıda ıttme9bıe çek memn da. _.. :..:.~ .. - .Y..,.. ... _ !- __.ek iç n 1"••eriıle•• dl'f".~· .ı.çiuue .. .. .. .. 1111 19 _ Belime, sanni JDahaU., Mela- l".;,.,.wı Ka.nw.ı. Bey ~nde bir avu- - Bizden demeydr_ıiz, bend n 

_ DünH gibi feulık bir &'lc•ıanma ..anlı. Vrkt11: V~ta karıyı iirk•tiiıt cliieündnren fe:J, medata ııekağı No. 9, HikınfA KaııtarcL :kat aırlltad.aşmı<n kendısine senden,zaftutaşmak arzu ediyordu de 
ıeçlrm*ten - Türbeye •itti e. rılrinn bir ;renlçen nikü.llSI bulaıunası " _ Diyanakır, •ertı:e:ır siraat ma.. !seniın üvey ana eHnde çelktijtin iş_ '·? 

harlederiz. Halil kısardı: ıldl. B• RMWen iti •satmadan eaJıp alllmi esi Bedia Yaltoft. td:encelerden bahsederek sana mü- - Hakikati söylüyonmı 
Nlcir söıüai kesti: _ Kaılcl ttirhe:re? alma lonp ııanıaak tstiyonhı. İlkin p.et 41 _ Fatih Nlşa.neaaı No. 1'1 Meb. :nasfu lkoca bulım* istediğini an.. rum. :likimizden de ... 
- Gitmen, bmıda DaJill 'Mklea. El- - Halil 1ıure leri tiirbei terHlae! NIPrı kendi nine diifürebillp diitüre. ımed Ansı. ' !ı.attı. Yusuf ıBeyle başbaşa verip - Sizden ırııiçiııı"? 

:t.et bl.r araba balu.r hll, Delill&nlı ltqiJM etdl. Bugh ideü d•. •fyecetfnl •Mnd&. Yolr, buna nPll- 42 _ Esttvehlr, Ariffye mahallesi !düşündük. aneseleyi hem sen' - Çimkü !kend'sini böyle m~ 
Zeliha ıözlrriai açtı: ~ında eUnde biiJ"ücıek bl.r karım& ü re. JıuJ'acatm• aalıyenla. Yapsa l>ile gün. büldimet eııddesi, Gindotd• ~ .:tıEmı de birıiım oeı:iıemizden incele- -ı bir vaıziıyeıte soiktu~rndan 
- Halil dedlHDiiz kim emutuııı? tirmlşti. EiiUp karJnml lr.a»ı arasına ı ler, haftalar geçirmek li.z•m celecettl yeııl Haeı Maııtafa K.etıldnbPf. hl.ilk. Netiıeede Ömerle scn4 evlen. layı beni affedemiyurdu. 
J[ızı yerine ihtiyar kadın eenlt verdi: Yllftl'ladı: ataaa utaaa mırıldandı: ! Sonra ckanarya,. nlql kit de. Ne istan. 43 _ tstanbal erltek lJ9e9I 8all ... , l~e ikiıniz .i.Çin de hayıdı bir - MadeEiki lbu pe-zarlı~ı 
- Nlkihlısıdır. Enıelce Ievelld idi, - Sotuldulr cetirmlştlk Bize. baJ kadısı Zülali Hasan efendftn karı- .fea şubeaiadea 637 Sedad OlsQ. $hi.7Jrnet ~roüğümüze vicdanen defa !kabul e-tımi;fi. ondan s n" 

flm•ll miiaadillk etliip on 1ediucl orta. Nl&ir ses çıkanlladı. Ge~ adamın soa sına, ne de baştan çıkardı~ı Tezlr ve 44 _ AJıkara, öst~ mahallesi, 5kan.i olduk. ~diıp Mısıırda Çttlışacaık yerde 
fJa alüfehardı.r, , 1 elindeki pembe oenede iki csfyall ek. müderris celin1':rlne benziyN tarafları ~ankın inişi No. 3/5 Sabri Aslaaer. 1 IBellk:il ömıer kansının ölümi!ıe ilnı paramla ~zip eğilensevci 

Zellbanın reqi seranlL Tereddüdlii Jlleb vardı. Çevreyi aaaU.: ..arE! Şık birer albüm kazananlar :o derece mumarib olmasaydı seni - Onıı t&n11ma~hğ'.n ne k-d 
görünüyordu. Kendlal birdealtire top.. - «Nanı» alup çevreyi ftddeylen. Damad İbrahim Paşa ile iki ıece ev.. 45 _ Ça.nakkare, ukeıi posta ım $da:hıa t~~i.i ~l~.rle ~rür ve he~ bel1i! S~in ;paranla ancak 2 ~e 
Jadı: Ardından ııilülıiı arasanda.a üt m1llll vel başbaşa söyleştikleri kuytn odaya ırarbay Baydar Tunalıoğla. l;şeıy degışirdı. ~le olmadı. Belkı' n-t;:ı,Tir?~.v~ :mıvaf~k.aıt . et~ı 

- Hoş bekllyeliın amma, Tesir Mu- cıka.nlı: çekiip bl.raz dinltndl. Güzel Nidr için 48 _ Çatalca, Ferbadpqa mahalle. de bunda da bır hayır vardır kı- Kencfisı ~ın bır sanıtıım b •le f 

tafa Paşa sara:rına me•lide Ulai giıle.,. - :HUia t1alıi aııatman. [Geriye al.. kafamıda tasarlad•iı tuzatı enine bo. cd· Hamam sokak No. 49 Jl'erdl Asla.et. izım.. . . ~a ~ olmadı .. Bu pa:3;dan ba., 
em tdilE. lN'ıdna abaesiaia ~

1
dıtı çevrql alWılıtuun arasına soktaı lrıma. ölçüp ~tikten aoara gülümseye l 47 _ BsQellir, Arlflye ...ıae.Jlelll 1 $ilmdi as:ııl. maksada geçıyorum: kaırd~ verdi. Kendısıne ... J{ 
BW w Pil ltek'Iemen Nirir. a1tJtjılMe7e ..uta lliradL .BIIcl .-.. Ne. M, iJhQ• euera. ·ômer evlendıi.. Bu suretle hem ha. yr... (Arkası var) } 

111 Binek........_ Glsel lusm ce'f&bını ~edıen .ı. - {Arkul var) tan. ..-t \-. ·-
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-

._f _R_e_si_ml_i _Hi_ka_ye __ I ( 
Reçelli ekmeği 
kapan köpek 

ASKERLİK İ L 
• 
1 J ---· 

=3 

""-------
tmekli ye ek süb~.trı~_ mnyeneleri 
lkyoğla Yerli Askerlik ~ubcsf.ndcn: J.a.rı va:ıifelcrine halen d.e\'am cl.mek&e 
l - Şubemizde b.rıdlı yedek ı;ubay lru.l.und.uk.ıa dair fotoı;railı Ye romi 

~e amri memıulann 194? Rnesi yok. mııb.unu b!l'er vcsıka ıetlrcceklcrdtr. 
.lamasına 16/Şubat/9-12 ııunıı başlana • 10 - l."d. Sil. ve As. l\Iwııırlarm )Ok
eak ve 14/Mart/942 ıııinü bll.ec~ktlr. • lama günleri aşagıda )'Uıh ~ünlerde aı. ·Birdenbire sönen soba . 

Oda oda kiraya verilen bir evin · ı g·vr ) .w;..ı.-ı1:ı.elli eıkmctlmi taptı, ben ona 
orta kat <>dalarından birinde otu. ~ .............. , 
ran Bay Duran, odasına bir .oba 

kum-ıu~ sobnnn borusur.u da pence. 1 ~ 

2 - Yetlaıaalp. aelir'ken bcr:ı.bcr~ • aıf Ye rutlac sırasını tnkib edccdınr. 
rinde 24 X H eb'admda birer sarı zarf, 16-17 Şubat 942 ıwıu Gener.d, :Kur 
2 Yesika fotoirafilc nilfus huvlyeı em- ~. Piyade. Alba)lar. 

dana, ast.erı hhwıc:ı veslblannı, umumi 11-:0 Suht 942 guou Tııbfb, Diş n .• 
ahvali sıhhiye ra.l)OTlaruıı, doktor, veU. Eczacı,, l'dcriııer, Khnyagcr sl!ba)lar. 
riner, eczacı ve dişçiler cliplonı.:ı \e Uıtı_ 21.%3 Subıı.t 942 cunu ~ı:ım, Jsilb.. reden d.l§arı çıikarmııtı. Soba ya.. Q t:, ~ 

nınca, dumanlar borudan üst ,ka'tta. 1 ' ":': 
ki odaya doğru yükseldi. Ba~ 1?.u. f ~J •. mı-._.,.,..,, __ 
ranın oturduğu odanın tam ustun.. > o ~ 

de Bay _Tahir o'tururdu. ~y .!ahir ı Aıltık duman1ar, soba borusun. külen su, Bay Duranın soba boru.. 
penceresınden dumanları gardu. dan sa oluğuna geçiyor ye Bay Ta. BUndan içeri girmiş. sobaya akmış. 

- Bu ne hal. bir rahatsız olmuyordu. p . b ktı· tı. 
cncB~r~yı ~çıp Da ar: <la kendin. Evin tavan arasında da bir oda Bu esnada Bay duran da sobanın 

- ızım ay w vardı. O oda da fakir bir ressam 

otururdu. O gün gene oda~nda otur 
muş resim yapyardu. Bir aralık pen 
ccreden dışarı baktı. Her taraf du.. 
man İçinde: 

- Aca.ha ne oluyor, yangın mı 
var) 

Penıce77İ açtı. Etrafa dikkatli 
di.lıkaıtH göz attı. Du'Tlan, evin da. 
mmtn dJrafrndalti su ohriumm suyu 
aıağrya akıtan deliğinden çıkıyor. ll 

J'Ol'du: 9'c ~ ~ 
dn batkasmı düıümnez. ~bayi yak - Su oluklarının tut.uıtuiunu da baıında l.8ll1İ'yordu. Sobadan birden 
mı., .ltey:fine :bakıyor. bıı. de du • .ilk defa görüıyıoırum. b" _ı ____ 

1
_ k'"t! ..J,._ L-L ..ı~ 

d L v l••.,~·· nı· d- .. d- ıre u.unı-.-r, u .er .....,..rı ı:BIAQ .. man an "D<>gll ""~...... ye uşun u. . .., .., 
O sırada su olu~u gözüne ili§ti. _ Fa.kat mademki tUıtuJtu. aöıı. B..,. Duran Nıye uıgırad~nı. ani.na 

Oluk dama kadar yükseftyordu. dürmek lazım. dı. Ylizii, gözü, elleTi alm9ıyah ot. 

Bir koYa n aldı. Kovayla aıyu muş, aohası da sönmiittü. 
delik.ten qağı dölttü. Delik.ten dö. ** 

Yeni bilmecemiz 
~ hartll .... ....., .... 
-- ~ ı.dmle ... _. 

iRi clil:erfer. 
llqtan dört llMflm deder• dil'. 
... a. .....,., ıı.rtm 

sas vesikalarını, birlikte getlreccklel"dir. kam, l'tlııhabere, Su\'Urf hu rutbeden. 
3 - Toklamaları esn:ısuıda ı~tenllen 24..:5 l:)ubat 942 ıunii !'o~u. Ölçme, 

maJiimatı s:ıraJıcn veya mektubb bildir- l$ı1daJc. büyük JLaçük rii!beli subaylar. 
J meınlş ve 6Ubeye gelerek lmyıdlarını )'1lP. 26.%7 Şubat 942 rinü Jandarmııl. 

tınnanı.ış olan Yd. subaylıınn Tc askeri Ilaı'b ıı:uı.a;yli. ltüçilk büYiik rütbeli Bil • 

.manaıkr (50) Ira para cezıısııu rarptr_ baylar. 

nlacaktır. 28 Şubat ! l\Iart 942 giinü Nakliye, O. 
4 - Bu yoklamanın Mayısta )-apıJan tomobtl. kiiçiik buytik rü heli n )lar. 

ma.a,ş yoklamasi]e hiç bir aWıası )'Oktur. 3,.5 Mart 942 gunu Denlz, Deuıiryol•, 
5 - Temmuz 942 Carihiııdn yaş hıı.ddL Ha\-ıı., Harita, Her rütbl!dc .sabaylar. 

ne utra.yacak Yd. Sb. ve As. l\olcmurlar G.7 Mart 94% günü H b memura w 
yoklamaya. ıelmeğe mecJM&ıcllll'lu. Muamele maaarlan, 

6 - Taşrada bulunanları mahallin u. 1-9 Mart 942 Siİld Askeri J1üiın nt a 
kerllk şubelerine bir dllek&l<! Uc müraeat il!Javir. Maza&. fmpwla•, &mafa1, 
.. •ılt:ler veyahud taahhildlü meklubla ıuı l\ıart 9U aünu .l'l)ıuie. Yarı... 
111bedekf defter IJU'a No. sını 'bllüırerek Bl~ Yi*3ıdar. 
Ye tercilmef halle As. \'Halk auretlerlnl 12.H man H2 Pn8 P17aM tl~ 
~klerdtr. ' .. Tetmaı. .lıd.eimm'a '1715) 

7 _ Enelce 7aş haddine utram11 olan y edelr Subay Olmhma 
uı dohmlalar ilabll a aıs c1ePmla - ..Wtlecftler 
11n1an nı ..... > lllals l'herte " mML •• 
• De hllimuı llıır. ..-... memab n.. fatanbaı '" .,,,..... -&iade ..., 
...,._ .. ,..,._,..._ raıtn•Mu> • •• :rerll " rabancL ...-.... 

tam ellll"*"1amelllelia. 1 ilan MZ ta ~ _ Y•~ ~aen: rlbiade 7edek ......, Jaamldt w·ume.; 
A - Balen siinliiltl il ve ..._aıbeü •ahmmaa here IS 8UW in 

ve lbmetcih adresi. pbelerlne mlrllcaai ellDeleri mn .... 
B - Taluıll dertıeelli. (MflSllll hahm - aar. 

ı1afu metftıb diploma ve ehJİ)'e,name ihtiyat eratın yolrlamalan 
mreOerf). ı.t.nb .... Blll'Otla •••d•cle ........, 

wtihendtır " lfm7qoertntn ban. aaa ut:erlk •'belı!rl o. Bıllmki7 w 
11' ~ ıt IDflıede .. .....,, t.alundutw fS. 10. san,.. tuWed mmiatalarmda bala • 

mll>t* bmili dlşlerlle ıttlt1U> 09.. I•. elektrik mmaJli, • .s > ftAlllr n - naa 7erll 'Rl ,...._neı lhll7at era\m ,...-. 
ı--. ntleri. lamalarma 18 Sllbat 194% tarlhhlde bat-:-.. ·----~· .... - ..... ~ ......... _ D _ :DellterlllrM claltDi, llarlef. lralak Jawaldlr. 

i Geçen bllm8C8mlzda ftSa1r lhtllasla~ ftllıa mreUert. Bu Uıtlyai erabn mensub oldaklan 

i kazananlar E - ~a!ıdcı 4IDadeD ı.ncllial ne 111belere mflracaai etmelerl Din ohmwr. 
i tlefteqe btar blldiif. (Tercüme 'ft te. 
i ~ bllmeeemwd• kannanı-. ltellüm). Sıvaata latihlalı Kooperafili 
: nn isimleri Puarte8 ıinö ~ F _ A*erlltlnde ıirtliltil kurslar. aplıyor 

l&)'UDDda illn edilecektir. H~ G _ 5 ve 6 dereceden maili olanlar StTa (Hu..t) _ Şoehricnb~ ,.r 
: kuanan1ardaD 111&.ahfda bala • ~ ftalkal yas haddine ut 9 .. • '--' 
l DU1ar bdyderhat Puariaıl w: maltllyet an 'R erdir • yecek Ye yakacaga aıd maddela' l p~ dnif..rl ldardıaaembden ~ "amamışlar kimilen cet~ld. t ııİr edil.. üzerinde bir i.tihlik koopr:ratifi Jm 

alablllrler. Taşrada balananlann : 9 - Müeccel veya sev er~ e arta rolma• için icah eden leşebafüı.\eıe 

l Jı-=-elerl posta Re adrealertne : "Diş balunan subay ve asb man • · ım· t ' 
.,..... E mleceel •eıa telıirl sevkll 'buhmdall.. gcçı ış lT. -l'~..:.u-a JWWWW i•-----Ellll .,,. 



SON POSTA 

emle 
Tokatta çok kıymetli Adıyamanda birçok 

k. I canlara kıyan şaki 
es ı eser er bulundu Köroğlu yakalandı 
Eserle~in çı~arıhşma itina gerekiyor t,:.:,~i :;.;!;',:' ;~~~k:: 
T~ 0~) - Etiler z~ lundai;u döbnetepede açığa çıkan diri olarak ele geçti 
a ~ad.ar tarıhe yWtaden (Gume.. mabedin duvar taşları o kadar bii-

ek) de aım yıDarda Kazon eula. yüktür ki Lun}at"l sökmek ve kal Adry (H ·) İki kanat l . . • aman u.;uıı - Kne 
;: eeeı4 Jn?nık= d dolayııile bır cfnnak amele iık ve lwuta din1ıımide önce Ullfa vilayetine bağlı Siverek 

c-..: :':',,._~.md r:l a ırd. •u __ . mümkün olamamıt. E*övatör ma.lkazamnda iki bekçi ile bir jandar • 
~ı n1m.u a arın an uuncl Lı" ·ı ""'-'"'~'-"1-..· • S L .ı_ R --J.."d ed ı. 5 (M..,ü" ) bov .. &"ne. e •ıuReulmııttır. ı~ •"' o.mamızı ..,.,ı eTc~ urıyeye kaçan 
eltu~ lırlda ~abe köy~~:~tn malılar ve Selçukiler dtWirlerine aid n fı~t !buldukça sınızlarımızı giz. 

) TU,. k. 11 .ra.!. /a paralar c:la Ouıhınm•ktadır. Yalnızlice geçip Hilvan, Siverek. Adıya. 

tt~ (Kn v. lt )geçi lgbın ~ bu eserdltrin aökülmeainde hueuai man kazaları çıevreıinde yol keeerek 
~pı.IMııe ._., ~na ya ugun b. · . .. •t_. • d "d · ı h 1 '-1 ~ ditrfe Giimenelı: cknihnelcte-ı ır llbna sıo:ııctısnemektedw. a am soyan, çe~l çeflcr ırıız ııı: a 

.1ı_ c:...a. .ı._L__ ı..a. f Maaıüf Mladüırlüjü bu itlıene iLyapan. geçen ıeı•e Adıyamamn Var 
_.. ~rre UU91UE ~11Ulftetre meea e. . t& k- ·· d M hm d A ı· • d N:L. - ._ 1 .. . d sıkrunit. iClbcdeo tedbirlen almlt na oyun en c e rwıyı ve 

e ve ~r ıı:azaaı )"O u uııerln e Ditl> d k k .. ·· d H"" · · ··td"" 
hman bu yenle vaktile üç ,;iıE ka.

1
ve Veltiıti de haberdar etmittir. Güd .. v •• u • 1 ~yun e~ .uaer.~ı ~l or-

M' maıbed -..rmlf... Nitekim ita.. mendte hll9Ulii bir menwr gönderi. d u:; k!' •t.•bn. mt-ıu ftacır --~~og u t9 
af kaz•nda 11': sık mahed hara. lıerdt ve kapatılacak. JAUValı:kat ka •. 

1 ~1 .ı•. ı. 1 'r_~. a e~-~ec1·,~.e-~ .L.-... B . ._. R yın ~ırımızın ~ınray ın.na «: _ 
m. ç-.nu;oı;... ı,._..a omablar nalın topraJduuıı da bwadan aL inci H · ind b" k.ö ıı:...u tü.; 

l~mJll8Jlknl aid olduğu ilM&fll&n re. m.k llQl"et;le kazıya biraz daha e..; u~··ı.ı~ 1~~ .e ılı:r ~ ... ,, d 
ta-1~ Jfıti lfabesil l ı.__.ı_. .1. . "h" L. 1 cıwe o CMJftn~ ıater en once en . ....-. ?. a e yaz~: ııçıuıı.,.et verı Lne tarıı ın ~ran. tel'tibaıt alıntı ol•n emniyet komi 

ı kit.beler, wtun batlıkları, eu.. Jık taraflara! aydı-nJatacaJr. bırçok · H 'd """'- • · · d '-1 
L_ L<!!'-" L '-• d 1 . rı amı ~ayın maıyctın e~ za-

parç.a_.-ı na• tlıı:maıu:a ır. esederın çıilm .. l kuvvetle mulıte..bıta 1 d"" dt "lilıil 
Son sıır.la _. n~erin O.. meldir. • ''- _':_ ~ pd~uıulna L uıckr 1 • e 

SıoatG Ticcı'.t Birliği 

,_,..,,"• 
Etlirnetle "5 Pnlük ltar 

..,.. erJi 

ıoerM>C"r ırı o .ıra~ ya a anmıttır. 
Yıllardani>eri takip edilen ve fak•t 
umu.ılığı yüzünden ele ıreçmiyen 

bu teTİr adaletin pençeıaiae teslim 
Sıvaa (H.ulli) - Şehrimiz ti. Ecfüwe ( Hvın.tııi ) - Kıdt be§ edilmittir. 
ret ve sanayi oda•nln tetdJbüııii s\İndÜT faaılael7. olarak devam eden -------

le ıelırimizde bir ticaret blrliii ku laoiuk-la.La kar iki cündür havan1n Masilonda Çocuk Eairgem 
uttur. Birliie 66 tiaccar kaydo.. lodoaa çevrilmeaik hafiflemiştir. Karumu men/aatine 

mnlllf ve ~eei 160 bin lira o. Soiuk1arın •ulınaal üzerine kar. müsamere 
rak teııl>it edilm:fıttir. Birlik idare ı.r erimekte ve f.:hrin civaıia olan M 'f (H •) _ Çoc-~L .....lia . . . . erzı an usul\ aa. 

eti.ne Ki.mil Kitabcı, B•ltİ Biigit mu;v~- _ı__ 1 intizama girmiş bulu-n.airgeme ve diğer yaıodım teıekkü 
.., Ahmed A.tt.-ı Ali Öme'- Sü"ley tnaıt:TIKU'I". Bu ar:ıda Kapukule yolu l . f . s· b" .ı 
'' ~' ~. • .ı. lm A •. en mıen aatıne ınema ınaeınoa 

H • .- Bi lilt müdürl .. v.. aa açı lf ve vrupay"l munakale . .. .1 . . M 
n . a.r......- r .. uaune ba~amlftlr. lr musamer veri mlftlr. er 

fdırımlz.ın taalNnlJ tuccariarından zifonıluiar gÜ7el bir gece geçİnnİt. 
~r~ od..ı. r~i~! Rahm! Çel.te~li, Tolwıtta liı maçlarına milli heyecanların şah1antşı yanın 
:nadur mua.,.ınlıgıne Tahır Dıvrık. baflanıyor da yarchmkl en hayırlııını yapabil. 

iıdue heyeti reieliiine Kamil Ki. T '- (H .) 9 .. 1 942 menin zevkini, vicdani hazzı tad • 
. L. • -'-"ll"v• B ._. B"•-· o"at uıııuaı - "' - yı. t~ı •• reıı ~a&I ıgıne a~ı lı.tı;ıtay lı fuıbol maçlarına ba~le.nıy-0r. 8 mıolardır. 
eeçtlmıolerdır. MMt 9.ıf l ününde Erbaa Nıbu ----o-

lıtanbul ve Merıin ticaret birlik Tokat: °fuı~al; Zile gençlik klüplC:, Bilecilrte Daimi Encümen 
rinden ,dır.in ihtiyacı olan hl.&. ri aruında cereyan edecek bu toplantıları 

mallan ile yerli mıUlardan a. maçlar l 5/Mart/942 gunu 90na Bilecik (HU19U8İ) - Bilecik vi. 

TARiHTEN 
<:e.t tarafı 3/1 de) ı 1er1ı4e 7arqan bir l'urur Ye ceeare• ı lbarbe iekrar başlacblar: falıa& 1NI -..· 

r6rdtllfr, haber nnlfter. Btltin clo. llarhe aiıldılar; hatti banda acele et. c,ebbüs esUJı bir netice Tiırmedf. Ja~ 
nanmada •vira demir!. ..kumandaları ıuv; bq altı bin )'&l'da 7ak)aşır Jak.o lr.mlraJi aibaeeln batmak tiMft .wuı... 
du:rulda. Demir alclılar; duşmana dot. ilaemıu. tam bir uluma blJe ,.trmeden nu, inci fnanın ~ wKJa tıp. 
ra 701 nrdikr. Japonlar da onları sör- ateş açlllar. Japeıılar ile mesafCJlİD üo ırörclitil loln harbe ·au. 
miişlerdl Ye hlo biri harbi reclktlnnek, ~in 7arda7a lnaeabıl heldetlller; an.. "in remllerhılıı en :;~=-de• mi. 
7ahad Jıarb me7danından ~kilmek c:alı: 0 saman tlddeUi bir ateşe ~ bl lara -ıı...·-·-ı .. ...1 •• 
fikrinde detlllerdl m ura.r -·--· batt.l ._ 

• l•lar. mlral l'emlsl:ne iki 7U. mermi isabet 
Çinlilerin aüraıtleri altı milden yük. 0 devirde emH ...ı_ bl birini ..... -* delildi. 1' e.-1.11 r m-..- '-.'4mlı: aaaYarca allreıı bir yanrın çılr,. 

muzlamaık modası benib r-meın1-'I, mııtı Onan ... ı lan ı d '-··-
Japeo amirali daha sonra verdiil takat denizcilikten anb1anla;v :..ın :.. . ...,. o &'em Ye e ....._ 

rapoftla diyordu ld aaat on ikiyi bet "' IFÜın lsa~ler olmuş; erte l l'UD PoW 
ıeoe emrimdeki remllere, (charbe baz.ar tık bu USUi kdalaca teli.kiti olunmK Artar limanına aıtmmışh; bu •ada 
el!ıı luuıııancluanı ..erdim: Seyld:ra vt lazım ,.ellyorcla. A.a'andere batlı ol. bq tarafı blR:at a7&1ı: alQ'a ıomW. 
AUcl:re emni)'et ve stlimetlerlnl •. JDakla me$bar olan Çinltler ba asule ~işti.. 
illin itin aaıl fırkanın iskele taratma bat vurdular; JaıHtn filosu iserlıne saL Bi)'lece Japoalann üç l'emilerl ,-ara.. 
ı~melerial iılaretle blldlrclim. Tam bu Öırdılar; fakat llı&ları alh milden 11»&. lıuımıt&t: ukerter &l"Ulnda 95 ölu, 211 
sarada llııkele b8f omu1olalcumazcla ld retti ve ihtiyaca kafi delildi. Japonla.. raraıı Yardı. Qinllleriıı 1350..uot toı1 
dİİ$DUln remlai rörttııdil.ıı Bunlann bl- flD iki bin ikf 7iia elU toahdt Bl)oel arasmcla Be l'f!mllerl batmıetı: dlter. 
l'lncisl nakliye rcmlai. Udncisl ele &-.. laılva.örıi Cin sarbhlarırua en büyü- lerf kaçmış ft7a yannıı,tı: uterlerln 
rllnde aaeak iki top bulanan bir yar. lerintksı biri tarafından mahmuslan. 61ö Te 7araldan Japonlardan en u 
4ımcı ~ 1'811111 idi. malı; tıeblDıeııbıe dliftl: ıiivart hemen bet aiti mı.u fazla idi • 

Cin clonanmuııula eııı remi Te bun- reta11 cletletlnlf: iki Japon reml8lnbı Japon donanlllMI deııWeN hakilft.. 

lardan altlSUlm aırb lnııtakları vardı. eriaaınün reçuM, iki tarafa bilttln 41. Blrtı.~ &7 IODI'& Por Artür limanım 
f.n biiyüklerl 'HOi toalıakta: 1114 de lfltldetlle ·~rt:r aaı:arak Rlimde eık. karadan ve denlsden kuşattılar: Cin.. 
Abaanyada 7apslm1ff.t: tecrübe huıları ta: •u sırada ltütün Japon ıloD&nınMl Wer Vey_ee7.Vq limanına ka'°tılar: 
ea bet m.lli ı~lyor, on altı:rı bubnu., Çlnlllerln aat ceaablarını dolqmq; ,Japonlar ora71 da tnqathlar. B r ur"" 
ordu: tikin tatı.lkatta on mi'den fu... l'f'riden hücama •evana etmişti. Çinli. il, bbı kruvaaıör Ye Wr mekteb ıemlslnl 

la ,.itmelerine lmkiD 7ok1u. Büttlıı do- lcnle lntb.am kalmamıth: JaPoD ,w_ 1 ~rpldo hücumu 7aparak batardıla.r: 
nanmacla llelrla tane otu• ltueuklak, lleleri ,.~rde mllblm sararlar 'Jaıt limMa up&etılllnqe diler ıemller de eL 
dört ~e yirmi ~·. on iki tane yir. mq&i Ye ,.a..,.enla. :Sot n UN tOO: lerine ceçıt; bi7leee Çin douanmMı b1t 
mt birlik, on ta.e en 'bqlik, aıt.a taoe hık iki l'CIDI harb meyclanın4an ~tı: j blmadı. 
pn lkllill top: yirmi alta terpll koT&DJ içiinciisii de atetıer loind.e kabmf• Ta.. .Japonlar ltore1I de karadan ft bat.. 
b9lanUJorda. Banlanlan h~ biri 9Crl 

1 
' laııbata lsUli e&mltlerdl Farmos ada.. 

tetn olmayıp eQl ııillblardı: oepb&ne. L~-ad-::u •otnı ualdqn11ıl, .._:an lllDI ve Pcsltador ...İannı aldıl.v-
. : - .~ r P ıaa on muhal'ebeyl bırakmıtt&. '14H tonl1* a.. Rlll)"a bancluı ilelita dil ti; Avrupa 

lcri uda ıha te ire to ıı.. ,---a e : dlter ltlrlı de ,.......- • 

~ rtiHe 'lutöyonlu. T•pların yalanı ..._
1 

• cJevlefıerl arasında mii&akereler olda. 
kırtt taami bir bordaya, baP 7abm k.19 - raı cemilli De a;,nJ buıüklilkte diter 

bl11
_ nl 1 aırbh 701'arına •nam ecll1orlanlı. Ja. .JaPo117a71 aalla ~la aorlad•lar. Japon-

..,._,. a&q ecle -,,o L Jar J'&lnJS Farmos aclas le resatıulor &. 
Japon donanması aa71 IU!nrlle tis- lleD donanmaauıclan lta:sılanna cla ı.a.. . . , 

tin detilcll: en büyü remiler 4%H betler olmut: ka7ıbJK verllnılttl; faka& dalan kendiııin•e kalmak 1nere ım h• 

.._hık'-: banlar dört tane ıctt; ~tel' l banlıar ikinci, hatıl &çilncii deTecıede ~ oldu: k sureti~ onun a.n .. 
dört r.mlnln tonlan (3ı5o_3'7t0) at"&. remllıerdl. Japonlar Çin remllerinden calt adalarda ve cenuba dotru ren ıtll• 
saıda idi. l(lf'rinH tecribe hmarı ott barb meydanında kalanların etrafında J"9bllecıetı ihtar olunda. 
~okuz hatü 7irml Ueil bulan rmıl&r.r ı reni• bit- daire çlaerek uzak meufeden B11 aafıet' .Japonların cesare' lerlnl 
nrdı. Silahları dört tane otuz lk!llk, onlan •örilyorlardı: onlar o e *' malı.. dir9' d.erleccstne çıkardı ve lttfo kn19 
~ört tane ofu al ılık, Uç tane ytnnt I mazlama usulii 7erine bu yeni usulü bet 8fllle sonra Avrapanın en bu ille 

örtlük, ~ tane on bcıllk, on be!) tane tat.,. edl:rorlardı. Bir Cin ,.em1s1 batta: devletlerinden blrtne, ondan cb bliYülr 
on lldblt, otu. ltlr tan,e on b900khık :Japon amiral ,.emlalnln baş bataryası~ Tfl seqin •lan Amerikaya meyd n o. 
toptan lbare'.AI: torpli k.9vanlan ota na raatla7an bir Cin rullrsl ora71 par. k117aralı: Felemenk Hindistan anı, batt.l 
dinlil baluy-ordu. Altı geminin arb çaladı; cephaneyi patla.ttı; buyük u. A~yayı tehdld ediyor! 
U!l"klan nrdı. Topların otuz Altı!IJ se- rar verdi: yancın çıkardı; buyiik top Kadir<'an Kaflı 

'l'!f alfosli idi; hf'p!ll 7iiıı ikt olu'f'I em do. kandatındaın duştüiii rlbl on iki ııan- ----------
kan bir bordan alet edf'blllrdl. Cep. tim 'k bir top ta denbe yuvarbndı. 

GörtiliiJ'or kJ Ja.p0n ifonanmısı Çin 
donanmasına ü.~ ürıdü: her b11S1L4'ta, 
hatta kuma.nda .,..ti n milre~t 

>Jıivari Uc ikinci .Uvarl öldüler: amiral 
forsa hemen Haşidat l'emlslne rekUcll. 

Sıvaata Umumi Mecli• 
toplanıyor 

nacak effayı celbetmelı: üzere ıim ermit bulunacak.tir. Bölgece tertib layeti daimi encümeni yrtlık toplan 
iden icab eden. h&Zlrlık1ara baılan edilen fiki..ıtVı" ak.kadarlara tebüğ1tılarına Valinin açılıı hitabeainden c1hf'tlndf'n rene bir devlet donanma.. 
"tir. edilmittir. 'sonra baıla.ntmftır. -anı tamama. teın..tl e4l7orclu Bana 

1111111-....~111111ıııı111111ıııı111111ıııı111111ıııı111111ıııı111111ıııı~~~~~~~~~,.~~~~~~~~~~--..~~~~~_....._....._.....,_...,,_...,,_...,.\ı,.1m~ Çlnlfler an.o Ye ~reftl iaılh,. 

Japonlann bu3iik ve başlaca kavveüe. Sıvae (Hususi) - Yılıiyct m z 
ri harbi baralr:tıJar, lkl büyük Ç[n ...m_ Umumi Meclisi 2 Şubatt4 yıll k ç. 
hsana IJqka ıemllf'.r yardıma kottulal'; timalarına baıiayacaktır. V liıyf't.n 
Çin donanmalı yeniden barb nhamı bu yılki bütçesi 912.428 lıra üze.. 
abyorda. Jap0nlar M&ti dön baçakta rinden tanzim edilmektedir. 



14 Şul>at SON POSTA 

Telgraf', Telef'on Ve Telsiz llaberleri 
,-

Alman ve 1 Singapur ada- IManş'da büyük biri ~u~~etl~ bir 1 ~JVAÇ' ı; r· 
Sovyet sıiıda mücadele deniz ve hava harbi lngılı~ fılosu 11'9!111 A~ L 

tebılAlerı· şiddetlendi kllome~::= ~:=...~utıar Akdenıze açıldı ~ım-~_.;=·=~ııiıiıiıi·:..,x-~ ...... ~._·«*"=·Q~J_;..:=-:=-:.-=...::.:.....::.=~=-
!I (Bq tvarı l inci sa.rfadal basık oldaiundan düşmıuı gemileri in .. . Alg-esiras 13 (A.A. ) - (t"bclutta rık'a Japonların Asyah~ık - cıAmet'lka zaft>.rdcn em(n ol. 

Leningrad ve Donetz 
cephelerinde muha
rebeler şıddetlendi 

- ! •.] f ' I ~-· glllz :k1Yl5mdan kat'lyeu gvrıilemi)'urdu. I--'liz donanIJ\1l6Jna mrm-ub kum ... -etll h dug-.unu r;:y. u""yor. A -~m kayna'-'--.-pur JUÜQa l.K:rl •, bugün de iddetle Hfil .J r u d ...... ~ li.lilJ'~ 
Bu haberin ahnnıasmı mlıkıakib J)OUV- birlikler gdmlş \'C petrol ve""'--'- t.. unu uyan ırmıya h L Jd mücadele etınekte ve kuvvetli mu. ,,.,.,_.,.,.. - sa 111 0 uğuna göre bu zafere ka. 

kehelckrde balunmaktadıTJar. Da. res deııb komut&ulJiına mcJJSub kJyı ser darik ettikten sonra Akılenu lstlkame _ Ç 1 1 t hl• VUfması mümkündür, fakat muzaf. 
ha eVTel gelen haberler \ulafıua o . vfst gemileri ckrhal d~aa 'aarnn.a tinde bu Umandan ayrılmışlardır. Jlarb a ışmia arı e I· ferane bir dayanı, göstcrmcııın, bil 
iarak j ponlaTln SU 9CU'nlçlnrlnl ele conderllnıiş Ye İnc'Uiz hava kuvvcUcrine gemileri arasında bir t:ı)yare g<'mi I \C kesi ngiltereyi ~ ahalisi aleyhtarı olan b"r top. 

. ek ~'-I LL mensub av tay)'U'elerlııdcu milttkkeb iki zırhlı :kruvazör bulunu ordu. ragı geriye -''--'-lan kolay oldugu· 
geçımı jç ın yap°" arı ıtqeooüs - k d u·· •• •• il:Ulnatı; 

uvvetıi bir himaye retakaLlndc butunau ŞU na uruyor da ıqtk&r bir hakikattir.o 
- lor çok ağır knyıblarla püskürtül - İnglliz f\loswıwı Swordfish ta.rıarc ıeş. T hl• v ı •• G 

Berlin 13 lA.A.) - Alman ordıılan müştiir. Kuvveti. Jngıli z topçusu a. killen de bu taarnua i+L~ .otmiı.>lcrdlr. e 1g ere go t e Si ftnge ap~ düıtü mü düfllledl mr? ene haftalarca evvel çıktığı 
b ~li.UulU•anlıgının teblı.[:I : . teşleri sav 8M<\ bir~c.İ derecede 1 yen bl k d h halde aynİ posta ile geJen bir batka 

Dokuda, duş:ınan )e.ınden birçok nok- 1 h" ed d "' Alınan raporlar bir S•ordr h 1.ıô.yya- Eğ J ı r soru onusu a a. lsTI --~-• d de 
ro oynamış; ll'CUffi en n~an reslllln bü.V\ik d•Ktt•M• •tmllcrlı ... --ı bi Lı.byada vazı.yet er aponların adaya ayak bas. ~«:.g~n e şu mütalea. talarcla taarruda.nnı tf'krıırlamış, kanlı k l . k bl __ r . . -- .. ...., - malan d k ndr yı goruyoruz· 

e atır za3iatla püskUrlıllmüştıir. Do • f·u':"l.eJ. ~rı?';,_ ay~ da~ vdcnılrmıdŞtır. rine en az bir L<>abei kaydctii;ınl ve dit~r • ' a aya e adını veren ıeh • 
• _. _ _. •--- d••c-.. ngı ız ıııJt aıaıJ "im ı a anın o • bl l . . nn bazı mahallelerine kadar &•rme - (ıJaponların kazandıkbn ça 

ne.z cepb......ue www•ıBWUu.&, -·- • • d ._ l r bombanın da motörlu bir &.ol'J)ldoya Kahi re, 13 (AA. - ngılız Or. }eri Slng•nurun d- tü- . .. •• t - buk zafef''er yalnız l ilt---..ı d • 
nln "'OS'--"I"" an··"'n-- m··"n-~etn ra• gul yarLeın a topianmı bu unuyor - lsa,_-t . •--- uh• k _JL_ı· · · - Uf gunu oos e. ng ereoe e.. 

.. oÇn• •• ,...._.., ..-.~. " • uc e ınış o........,.uun m oeaıel bulun- taşar tco ıı:ı: • rfrse Slogapur diiurı~;_.- 0 ğil, fakat bütün Brft f 
men bize )eni topraklar xuandırınıştır. ar. . . duğ blldlrnı U • . k d d ~ -:-··~ur. ı anya mpara • 
Kının dotusunda ııava kuvvetlcriml:ı: S ıngapur ~da<Jln J n şımal kı5m ln- wıu eldedir. Fakat ~deUı ba_ • m~~ • vaziyette ay a . cger Eğer ingnJzlerin ıehri ve mü. torluğu içinde cndr~ ile kar ık bir 
bombalarla bu)uk bir denir. taşıtını ı.a- da yapılan bı~ karşı hücum muvaf. raJ a~ne \le duşman t:Arahıulan salı- h ır degışLkl~k .?hnaml§'tlr. ~.eş f kol tahkem hattı büyük kl$1Dıları itlba- hayret uyandınnı~ır. Mu~n.kkal< 

ra uı.-.tınış)arclır. faki)"C't}.c bitmış ve dü§mana taeav. verUen duman perd~nln k.&lıniıLrına bl • lanmız Tmı~ nın ~enuh bölgesin - rile el'an ellerinde tutmaları Slnga. kJ, İngl'lz Jdar sinin batında bulu. 
..... ed ı._ ı_ naen iaarru:ı:an netlcelerıru ~urruek mum de ve Meldlı ye do~ru ycnıc:len fa· purun d:;._...110.ıne .:1_·1~•-· ed ...... nanlar Japon kuvvet·ın· ·· "'rk Sovyet tebliğleri ırur itemez uıyıblar verdirilm 

0

ş • k . 1. .. · _1 d" ~""""o ucwua ........ ı az goru en . J nl .. d " un olanııunıştır. a ıyet gasterm l91er ır. - Slngapur diW.... ..... i~tlr. kendı" kuvvetlerrnr bu-• .::ı. farzctmlı l\loskova 13 (A.A.) - IWl'l~ geoc Ur. apo ar. ınutcma ~yen artan bl - -r----:r z,,_ 
tebllti: kayıblartna rağmc'l büyük bir şid • 6 Swordflsll tayyar~ noksansa da • Abnan te lgl • Fakat Slngapur ister diifmiit ol. lerd(r. Malezyada, Birmanyada ui-

12 Şubat pnü. lnıvvetlerlmlı dıiş - det.le lıücuma d~vam ediyorlar. bunlarw mureUebAhıtdan bir kwou kur .• Bcrlırı. 13 . .A.':- ) - R~ı tebf- MlD ister düpnemit, İneHizler kabul radıklan rnağliibtyetlcr, daha acısı 
1 ü tulmuşiur, lig : Afrika şımalındc her ıkı tan - ediv lar k" I ti b'mdl fkl zırhl nın '--yıhı t"I dik.. mania ışlddeW eaYallar yııııml$ ar, er. Japon tebllil k . f f r l . l G .. ._,,.or ı, vaz ye va 1 r •• ~ sure l .. ver 

Jemlşler Ye biroolr kalabalık 1erleri işgal Tokyo 13 CA.A.) - imparatorluk· u • KQ'ı aervlshıe meJISU4> l'eJBllu hlo bir dt~. cş.ı aa Jyet erl 1 o ınuş:tur. A~- kıbeti timdlden taayyün etmi~tir lerl kaylplar bu çifte hatanın neti 
etml.şlerctlr. Alman kanctJerl harb mal- mıımı kararrihı tebli!i . sarara uiraıumıştır. uz ve gece ıta~nuk zarı yaelpD-? T b- Yalnı: ayni zamanda lnanı:ror:lar ki cesidlr. Gene bir muhakeme nolaa: 
zemesl. techl:ı:at ve bilhassa iman ba • Bu s1rada Do k .... man savaş ve pl t; tayyar erı 0 - b d __ ,....__ _ ı d '-·--il d" L· J Japon kara \'e ha~ ku'Y'ftilerl, in - uvres arşı .. e1111a ba - k r ındaki "him te.shıler i u ayanma ı-.;IUUMll kayıbı pek n o-.,. ... e ır ııu aponyanın milli 
kınımdan alır uylaıa uğnı.mıştır. '1111\lr şehrinin şimal batısında 617 ki. tary~ları uzun lllenıdlll bir atq •t:mış i:1 ınb§;ma~ ' ate;u vermişlerdir. mühim olmakla beraber nJbayet U. nefla lnetlnln lncinebllcc~ıni be. 

11 Şubatta hanı &lW&Şlannda, Alman lomet~ mesafede su de,polan etrafında ~rıFb~nsaa kı:..ISlndaki llilşma~ batar~a .. ık lin::ıaki'li:akeıi tesisler tam i -~ muhtemel zaferi lt'<:lktir. aAb harici g~ler, yani rı ır -
lann 15 tayyaresi düşıirulmüş ve dördü şidddli taamıılar 7apmaklaclır. &eşe ...... vab vermlı,lerdir. sabetk.rle savaş dışı.oda ibırak.ıbnış. mekten daha f"aila bir tesir yapmı. kın bir nella ızz~I kırık ıgına da. 
duşman ha a meydıuüannda ıabrib e - Slngapur'wı banliyosunda Alınan ilk raporlara gorc. kıyı nıüda- t Marmar:ika'da hava alanların - :yacaktır yanmaktansa tehlıfteye atılmayı mü 
damlştir. Tahrib edilen Alınan tayyare- Tokyo 13 (A.A.l - Slngapurclan bil- faasına ~ensub Bofor tayyarelerinin tor ~:ki lngillz tayyareleri yerde t&n - Anglo .. s.bon filosunun deniz. reccaa göreceğini unutmuılardır~>' 
)erinin yekunu 17 d ir. ISiL seki:ıı tayyare diriliyor: pillerle uç isabe~ kaydettiklt:rl ~c bom • r'b edllmi veya hasara uğraulmı lere hakimiyeti tekrar ele ahııakta Fakat aı1•k maziyi araştırarak 
ka ybettik. Japon kuvvetleri, t 11 <bnberi şeb. barclunan S«Vlsine mensub tayyarelerin tız. Bumdaki nava savaşlarında dü~ daha fazla zaman keybetmemesi hesab doğTUluğunu, yabud hesaL 
~~ova 13 (A.A.) - Sovyet ıece rin banliyoswıda shnal bahda Sinırapur mtirctf.ebatmın düşman ana birliklerinin man beş tayyare kayı:ot:miııth. Japonyanın da Aaya halkı arasın.. yanllflığını incelemenin zamanı geç 

tebliği: bipodronıu k&rşısmda bulurunaktulır. her blrerlnin bomba isabdlerı aldıkları. Savaş tayyarcf.eTimiz taraftndan da Asyalılık hisslnf uyandırmakta mJftfl'. Bugün İçin mühim o n za.. 
Al 

12 Şubat '~· lruvvelltthnlz Faşisı Düşman ş!dcl~tlıe muknemct etmektedir. na emin bulundukları bildirilmektedir. yapılan taarruzlar esnasında Malta ~ıya erl~emesl ıartlle kabul e. manin gerekleridir. Ve gorayoruı 
r k~ kavvetlerıne ~ taarru-ı ha • B'- J -~ i ··re Şiddeüi diı.'jlll&ll hava kuşı koyma a .. adasındaki hava ve deniz ü~CTi dilebOlr ki lngiUzlerln ümidi temel lki, İngilizler JaponyanJn Asyalılık 
e e...,rinc. devam etıni$1erdir. .,. apon ııaz.C\.o ne go .. t eleri . h r.l • • 1 d ;:...-uı h" 1 • d l . 

. .. TokJo 13 tA.A.) _ Tok,fo Asabi :;ım ~ ve duşmu av anar ~. 1 ı hom'balanımş ve av tn,yyarelerımız. ı z C5uu r. W nı uyan ırmrya aç l§lnaalndaki 
Tebliğe ek ban pze~i Sbıpput'dan bildiriyor: mukavemetine rabıum taarruı. b~ bir 2 düşman tıayyarcsi düşümıüşle:ı: • - Şu kadar var k.l lngili:Ueriu ilk tehlikeyi .. ~dir ederek tedbir aL 

M~ova 13 (AA,.) - Bir Sovyet teb.. inpb topçuları &ehrln sokaklarında adm ile sonuna kadar idame edllm ve dir. harb ıününden itibaren pek güven. m:'Y' dU§UDlniye baılamıılardır. 
11li r.kiııde clcıılli;ror ki: __ ,_ .... ..ı, - -"'· • tesı 1 netleede yirmi bomba •e on altı av tay. dikleri zaman umuru bu UzaL----k Hindlatana Londrada kurulan harb 

Lenhı rad • bl ktmıi petrol b~ue, -en s e- mıl.z --ı.. Fı d ~ lisiod '-- • 
la g ocpbesmde sım _yapılan r rini boınb&nlunan etme:ldedirler. Vazl .. rar kaybolıa-rdır. ransa Q aahasnda Anglo • Sakson i.lemlnin ınec e ııu:ndlsınl temsil ettir. 
A.lva.ş esnasında bir tek ıün sarfında et ümldsis oldutu için ingillı.lerin Ja _ Av tayyareleı-imlz on beş düş • aleyhine bir rol oynaıruya baflamIJ mek h~ını ':enr.elerf ve bu ara. :tn= 1200 bay te er telefat l'tll'. ~nlara Dir eey bırakmamak içln ne li. man av t~arcsini tahrib etmi~lcr •k dl gibi görünmektedir ~da Hlndııtan ıçln dominyon salibi. 
lab )'aaııi. nır Rus birliği, ~pr&k ve ah- ıwma yaptıkları int.b&ı hi ıl olmakta. ve bomba tayyattlcrİtp İz de en az su l as er Amerikalılar üç bq gün evvel lyetlerinden bahsetmeleri bu anlayı. 
dır . .ı\nıi b~ Alman kalesıni tutmakta.. dır. inKIHs kuVYe'lcrfnbı tahliyesi için 31 3 düşman t aITUesi dü~ünn~ler - B 

1
. 

13
• (A A ) T h.. 35 bin toııha. bir b:arb gemisini de fln ilk delili sayılabUir. Fakat Hind 

•·· ı llk, Alınan tarassud mel'. d' er tn, . • - ounı şe 1 • dlrd. . \Ulerl bu ta . 1 kAfl •• 1 i d 
.. ı ni de r.ap~tıntş k b" i\k mlk • kadar 'f1tl>Dr ticaret nht.amında Ye Ran. ır. • d b' Ahn k i i -1c1r ül. n ze m iler ve bu geminin deni. n vız a gonne er n en 
tarda ha~b ınaı---~ :.._ .... ~r Janr ka1e.'li drarmcla BaktTl_.1\tab' rn Muhribi.erin hücumu nn ~ ırR an ~ı ~r ~ n °1m. ur _ı·1 ze indirilen bu clıuten gemilerin korkulw-. - ** 

~ -.w•;:.... t İ m.esı v e ouen c vat .no a ş enu - ı,. __ • • I 

V 
~ ceımbu prbi sahillııclc toplNım ır. n- Camphell muha-ib i süvaris i yüz. fer hattına suikasd yapılması neti ,. "'.':'ınct$, yahud altıncl$t olduğunu ---------------

urdda Yazlık e~, ·ım ciliale.r her hald.' son dakikada ıemllerc başı Puzey de düşmanı yakalarnağa lcesinde işga1 altındaki Fransız t op.. soylediler. Fakat bir hattı rh ge. Adalar Sulh Mahkemesin-
~ bincttk katmak niydind.tdincr. Her ta. ve taarruza gitmi§tir. \rakla.r ınd'h !bulunan Alınan ask eri ml&l kızaktan indikten sonra sefere den: 

rafta imha mubanıbclerı yaınhnakt:ı '-e · • . . h bal e1mes · · 

en aşag..,I ı·kı• katına. ıemtıer bllrekrie r bulnnm k\:dır. .. Saat 1.~ .-4~. de m~rıblerırnız kumandanı.nın ~r mühlet tayin e. azır e.ı _ ı için daha ik~. ~~1 ~leni Ulııkbe.l ,e l;l.ıç~ 
•• duşmanı gormuşler ve duşman bom derek mcıs ulier n bu rnuddet zar _ Ut.er. Y enı murcltehatının dovuı sobiuaa 13 ele ık 

Tokya,-a gore ba tayyaı-elcrinin ve au Ü!'tii gemi. f:ında resmi rnabmlara müracaatL kabiliyetini kaz.anmak için muhtaç i.kamddhı mefm;:::~~ y~-~: ~ 

Çıkarılacak.. Tokyo 13 (.A..A.) - Son alman ha - !erinin şiddetli. top ve bomba ateş.. ni emTettlği haber verimek.ted"r- olduiu a'ıfkanlık devre$( de ayrı S.imorı karıı;ı Mar~ ' z.ı ' 
bertere röre. Shappıarcl:tld dti,matt kuv. I . • L,,._ • I M"'Lı L " . \I ı. l bir lııe&abdır r::.er Anglo r_,___ a enne ragTnen nucuına geçrn~ er ~ WüC't vlt:ince ~ man rnag,aın arı · ._.. - .;JaKaOD. 
-tıertnı kaphnakla meşcal .Japon kıt'a. dir. M~riblcrimiz taaıruzlarml ba. İcab eden teoclbil'.leri alacaktır. fllocu deniz laaklmiyctlnl kazanmak Ha~hıe avukatı Ziil.Cikar OJ&Aın alt-.y_ ( Battaraf a 1 inci aay:ada) 

Yapılacaktır. 
Tohum1ulc avans, kendileri bu 

Çeşid rn.ahsulkrden tohumluk teda. 
ri.k eıdecdc.lere bu tohumlukların ma 
hani nıyice göre tutarı nakden a. 
Varuı olarak_ verilecektir. Bunun için 
istek ve bol'IQlanma cet.veUcrinde to. 
humluldta o,duğu gıbi muamele ya • 
pılacak ve çiftçi Lu a.vanaa eıaş olan 
tohumluk ınik~rı.nı bon-rlanmış 0 • 

lacak~1t. T amaınde istihsal 1':ııedi•i 
vde ~lmrı~'- vedi~esi hakkında ~yle 

en.ı c:A1.te r: 

• MJSID', Palllıtca, ak ve kum darı 
2.!ranti1e banlaTdan baflta ful.ı e • 
k.ım yapacak.lam bankaya borçları 
olsa dahi bu borçWır gözeıtilmeksi. 
z.İn Ziraat Bankuınca yeniden çe • 
v i rme k:redisi verilecektir. Çiftçiye 
avalbS olarak verılen mısır, darı, 
natatos to!humluk'ları ve bunları te. 
Qank için avanslar mahsul zamanı 
ay.nen, yani mahsul olarak, geri a.. 
lınacakıır. 

Elde dilecek mahsulden aiJ.e ih. 
tiyacı ve t.olwmluk ç.karıldıktan 
sonra faz.lası 15 7 v~ 245 sayılı ka. 
ramamelere gÖrc devletçe tay:n c
di1ccck Eiu üzerinde Ofisçe satın 
alma~ır. 

~ verilen 500 Hraya ka • 
dar Jcreclikırd en alınacak faiz 1. ı. 
1942 tarihinden itibaren yüz.de ae.. 
kh buçuktan yüzde aJıuya incfoil • 
miş ve bu aTada çiftçiye ayrılan he 
d i mi.k'tıa.n da yür.de eHi niabctinde 
aıttınlmıştlr. Banh ile muamelesi 
dürii8t olanlara ve b il'hnssa nadası 
bulunardaıra bol"Çlu oisftlar da'hi c;e.. 
vhme kredisi ~ilecektir. 

VHayetlcır, zimi durumu her a -
Yln ba§mda ve on beşinde Ziraat 
Ve'k&.letine bı1direceklerdir. 

Tohuırnhık ve bedi beyanname -
leri tamimle beraber vilfıye.ıtlerc 
göndetl:'lmlştir. 
~ 

Yapağılar hlkkmd1ki 
mühlet 15 gün uzabldı 

kil 4bkara. 13 (BuaalJ - iktllad \'e -
~t&ratından ~ bir kbliide 
ıne :raııatı bulunanların ıteyaona.. 
~ ~ıerı bakkındl\ki kararın 9 Şu. 
~ 15 Pa ilaha -•.Wsiı 

lan, ,..,... alamalD batı ~nub kıSJD111a ıarmak İ~İ.n bi1' yağmur Mğanağın- ltec:rübeslnl yapmak için elinde bu. hlnizc açt&i'ı alaeak davasının dunışma 
~. Japon lu'all bu saretle d ist"f clıe • I d" ... .. .. rt.. A lunan Etlonun yeni gemilerle kuv. &'UDU olan 11/2/942 otuüıı11e JIUlsadir 
Bllklt..Temah'ı..o celUlb •hU' kadar an 1 a etmiş er ır. l.>öTUf fil vrupa ı"la tren n >klı'yatı . r..--·A i ılmalttM ıne larını'I'I zayıfltğı ve muhrıblerimi 9etlenme5in& bekllyeeekae çc* ee. ...,_._.._ &'llD saat lf de aıahkemryc 
yay ar. • zin manız &aldığı ~iddetli atct yü. (Baş tualı l inci sıutaclal cUcmlt olabilir ~Jmmiıs ~in çıkarıJa.n da..&'7c aı1iMma 

Binnanyada 1 d · verilen m~ nazann lkametphı-.zün en taarnız net icesini gönnek rmı b.ıısıl~ ~de tan7J medflm~ Zira Japorı7a bir taraftan ilk 
ıtancoon 13 lA.A.) - Cama kWltin.. !münıkün olamam!Ş&a da en az bir tir. Frvblide bir &ebeb olmazsa tren • madde kaynalderını bl.rer birer eli- nıua meçbul bulunduğu ~ıtınış 01-

cle clenWJ"« td: .. f torpjlİn hedefe İsabet ettiğini san. lerin ıecliımemtı11I ve yollarım munta .. ne geo;lrlrken cfiier taraftan düflDL. dı.ıkmıdan UAnm nrşrlnlu erlcsı cuniiıı.. 
Sanem eepheilnde Paa11 bölgeshıde l mak içLn sdbeb1er vardır. zam dnam e&mch-ri bu taritey~ ~min nının dayanabileceği noktalan da den muteber olmak men: bir a) ı.ıüd-

be ... ftıa tJ edil-ı.. detlfo ili.nen tebligat icraıwıa ve duruş_ 
~ şidcleW lir mukan ._..JDIŞ r. Muhrihleırimizin uğTadığı kayı'b.. .._ olaeaktır. Gld~ • reli biletleri yekdiieri arkuından tutarak deni. mama :e Kari 942 aat H de bırakılma. 
Ba ~. clanm. kat'aolıktır. Daha lar ağır olmamı~ır. !:s!: A7ID onwıda.n ıt.'baren kalclınl • ai artak kolaylıkla afllmaı bir saba - •kal'al' veri&mii>,'lr o gun l saatta 
cenılbd& ~ı sakindir. D" i:l . .. ··1d .. k . L-•ı _.:..ı Ayni ____ ..ı_ d L<.--· _ft,_,_ 

UQ'ffilUl gem erı 90n goru u - Fasla ehıenl ll'MI h h nak11 DILl Dl! • ..,_.yor. ~ a --.. -eme)'e rdmealz veya bir 

P k 
!eri vakit a)"l"l avn ~1 almak.ta ve old-ıı..· IA'- .~. 111 

tr 1 a.I • ;ratı~n ayak butıgı yerde Aqallhk btsalnl \'ekU ceadermenlz liz11rn11 1.eblit ıınab-• t • J • • • • • -· ~· y.,.co en er nın sayısını on and __ 1 Bu cüınl . ispanya • or e iZ Hcligo~ körfezi li~~nları lst1 - ce azaltmak mecburiyetinde kııbnıştık~ uy lrmlya ..... ~,ıyor. e. ama kaim olmak üzett. ilin olwaur. 
karnettmle gitmekte ıdıler. Avrupa ile munsalavı &emin dmt'lı: loln den o~ Ftllpın • aclaaı JuJkına (94%/29) 

ani ".lŞmaSI Kırvvetle.rimizin baoka ıraporluı da Pityon _ Shilincrac1 lloı>riilerlnla inşası taın bır l$llklilden i6tffade edecek. 
;ı belclenmcktedir. bugiin ılorıawşior. Bu yıl memleke*Jrnlır,. \erini l>ildirmlt, ~ fiil ile teyld Niçin ? ---~ 

Madrid 13 (A.A.) _ Franco Sala7.ar Alman tebliği de Oldaiıt clbi Bulcaristanda d;.ı fazla I etmek U"ZU9ile ~ifa . yerlqir r------------. 
r~•Jeri sonu.da JMŞl'Clil~ kbllt Berlin, 13 (A.A.) Resmi kili hüküm sürmuş, yatan Yatnıuriar ve yerle,mez bu ,ehlin beledıye reisi 1MARMARA1 

t.eb~· 12 Şubatta Alman deniz karlarda.o h~ıl olan suı.r ve Meriç ve lVarcas ile bir mukavele, ,..hud mu. 
şöyle dl':lllektcdir: • Arda eıı· le ini ahed ı~•--~•ı 

ıs' Ma:rıa ıs:ts tarlllli d.ostluk ft sal.. ku ... -veıtlcri tarafından yapılan hare- n ır r n taşlunlıklarura St'lıeb e n ........... ur r. •. 
c1ır:mul k uahedcsi i P ketler eımasmda Manş denizinde ve olmuştur. Gelen buz kuUcl~rı ele l.öpru_ Japoayanın bu hareketi müafe. P Sinemasına 

~ m ve paya Ye or. t imal deni7.iınin batı.aında İngiliz lecin ~Bine yarayan alaç Isiielelcrin _ rld bir laareket değllclir, Filiphı ada 
teki2 hükümetıerl arasında doğrudan kuvvetlerile bir çarpı~ olmuştur. elen bir kısmını tabrlb etmiş, bu ym_ larında olduğu ılbi FeLmemk ada. 
doğraya gonışmder yapıl!Jlasmı derpiş Soharnboret Gocisenau ve Prinz - den inşaat bir miktar C'~:knıl$tir. iki larında Malezya.da ve BJ~ 
eden muauam ~ei mucibince. Ge- r._ -~'L' reb ·ı 'nd -u gundür sular tekrar bu nehirlerde faz d..Jıl ayni ·---"ıiWı ooa;tenndde ve t '-'Ul!:en muaa c gcnıı erı en m • u,.._.. .. e- ; ı 

Reni ~~o. ile hariciye nazırı Snner rekkeb ve K.oramıral Ciliax'in ~u- laca kabarmıştır, F-llyc!e ~&'~mdt i~n lbu ~UıJ_kanın Etli bir mükifatı ola.. 
Portekiz hükumet reisi doktor OUveira manasında ~ulunan bir filomuz şrm aulann inmesi ~or Keı>riilerln iD-- nık pdıil her memlekette Asyalı. 
Sıllazar ile lnllusın8'1a.nlu. h-ıtaDYa ve di gelen malumata göre, bir fngiliz şası claba bir iki ay kadar r:edkeeeJı:tlr. ların derfn cöaterfleri ile karplandı. 
Poriekla lııikinadltthıbı. evvelce bnza - ,muhribini batınnıt ve diğer bir düş ..._ _ı_lar Sulh -:- fını iddia ~ ye Hl~.11 ul:e-
lanarı ~ hiikiimlcrlne göre man ınuhTihini ateşe vemıİşt:İT. Al. .nuıa Mahkemesın- rfn fırsat hulduk;a ketııdi.ine iki. 
ma.,&erdr mımfa&Uerinin korunması IQinban gemHerine taarruz eden mü • den: bllk ıettrilni söyllyecek derecede 
i11WmHe ile lllkı lllkı bir t.r;mas muhafaza him (ngili.z hava tcşlciHeri ağır za .. UeybeJiadada Xııyu)taşı &okalt 48 ileri clt.melctecllr. 
e&melst.ıe lmrar wrilml,tlr. y.iatla ~ürt:ülm.ü~lcrdir. B!r Al. - rada suhı iken ibmet.g-iJu ııx:::::ll- japoo stratejisi ile Japon pollti_ 

man l?rpidoeu hır bomba ısaheb 7 blaD vuu ~ PMQo&an kaNnın venflğl a~Hccler Avrupalı. 

Japon tayyareleri yanhşhda 
kendi askerlerini ateşe 

tuttular 

le hafifçe saka~lanmışıtır. Bir ilerJ Yaıııko Teodori41 Leolllda Kar ların da gözlerfne Çal"lJ1111' olacak 
karakol gemimiz kendine hücum e- Nlllo, F~, Kale~ Teodorı' ']{ya, ki, bir ay evvel, yani Slnppunm 
den tayyareyi düıürdükten sonra Galanidi ile pyian ve m~ ~' henüz tehlikeden unkta bulunduğu 
hatmışt.rr. Deniz kuvvodterimrzin ııarrıf oldutv.Dıu lleybeliailacü KU~:; bir sırada çıktığı halde e&ml:ze bu. 
hın:e.k.ctı .ıbaşk~mu~a? mareşal Sp~rr aokaiuıdır. ada. $5, parsel 27 • kapı 48 gün -~eçen b~~ .~svlçre eazıetcstnde 

Hüıcum var? Çünkü: 
Harilcalı ikı rnmi gönneğe 

doyulmaz: 

1 • DENiZ 
KARTALLAR! 

Deniz :bhıamanlarınııı müdıif 
ba.ribıları : 

2 -STEP KRALI 
Haı-ihr?ade bir dana ~ musiki 

şaheseri 

Vaşin&'toa ı (A.A.) _ Harbiye na • le ıdaresıi'rdeki rnuh ım hava tqkıl. numaralı ev ıayri kabili takslm oldu,. fU cümleyi goruyoru&: 
11\1 .... ,.ı wblltl: feri tarafından himaye ediilmiftİT. ğuııdan açık artırma ile saiılarak .. --------------·--------

•no; ış· d" 1 ŞU)'•- -------Flli.ııinlenk: Düşmanua keşif taar • im ı a ınan haberlerden anlaşıl - unun lz.aJesl hakkında adı r~u laıı.ko ,; Mevsimin en büyük filmi •••••• .. ,lııı. 
ruu hareketi. son 24 s:ı:ıt urtında Ua- dığına göre büyük bir kıemı Al - Teodoridlnlu aleyhinize at:htı davanın H A M R A s 
taan ~nde rasıbıı bfr savaş halind" l man ~v tayy~.releri tarafından 01 - duruşma giınu olan 11121:>42 iıırlhlne EL inemasında 

. . ~ t işti 0 .. ik b mak uzere duşman hava .kuvvet • müsadif Çarşamba. C'iinu saat H te 
kendini ıos enn ..::, f~~aıtı P~ ~-~lşm leri 43 tayyaıe kaybetmiflcrd ir. D i. mahkemeye g-clmeniz l.çfn :ıkanlan tla • Romam her memlekette okunmuş en büTiik şark maccruı • 
tı-rdıınan ıayyare..,.. ......ye cos""'"m • w d'" 1 . d . L araylann azametl _ Delrorlarm ha meı.. R.atkascler _ 

ger uşm.ıın tayyare er! enıı ~uv - yetJ)e arkns.ma ~erilen mcşrulıat.a naza.. 
ler ve banl:vdan ikisi tayyare .karş• k~Y- 1 vet1erimizin ve tyyarelerimizin .kar. ran ikame~lhınuın me~hul bulundufu 
ma toplanınu ta.rafından duşurulınUŞ- l koyma ateşile <lüşüriılmüşıtür. Bu anlasılmış olduğand:ın iliı.nın neşrinin 
tiir. Dasnwı pike bomba:cııman ~yya · 'ı şiddetli hava savaşlar.ındn ibiz yel. crt i eliminden mutebı:r olmak uzrre 
re~ri, yanlışlıkla kendi piyadelerini bom nız 7 tayyare kaybeuık . bir ay milddrUc ilii.nc-n tcbHı:ııt ier:ısına 
ba ft mitralyöz a'eşine tutmuşlar ft bU İngiltere cenub kıyısı üzerinde ve duru~nuı 211 Mart 942 saat H de 
piyadeye aiır kaJ'lblar venllrmiŞlerdir. kısa hıtifadnn uçarak hareket ya _ bır:lkılnı:ı.suıa karar Yerilmlstlr. O giin 
Yanhsbkla ,.apWuı bu biicuma maraz pan savq tayyarelt!Timiz ağır çap _ n sa.atta bd:ıat m:ıhkemeye gelmenb. 

0ı .. ı.r, Oener&I Anlra Maras'ın ku _ ta bomba1a.rla liman tesislerine ve veya bir vekil "öndcrmcnl:ı. lüzumu teb
.-m'M-"•kf i.ü.me:ne lı&ib ..ı.36 inci Ja.. hava alanlarLna taarıuzlar yapmıo- Jll manmına kalın obruk üzere ıııın o_ 
pon alaJı tılndı idi. · !ardır. huınr. (942/24) 

ALİ BABA ve KIRK HARAMİLER 
Dlndia en l."Udrctll Y.ıld.12.ları: 

GULAM l\IUllAMMEI> .. 'ERDAR AKTAR • VAHIDAY 
Memleketlmlıln mw.iki Üstacllarr: Bestekir Ahmed Yatman 

Okuyanlar: h"EVZA'l' ALTJ.NOK - SU7.A..'i GÜVL"i • GÜZİN ARKIN 
SEMİJJA • lBSA? - ?\"lJMA.'i' iÇı.isES • HAS~ DRML.\Ll 

Bwaria M9D&lar: 1 - Ui • 1 • l.Ja da 



SON 

I Askeri vaziyet ::J r 'I 
<Bas tar•fı ı ıııı:i s ıyfadal 1 s.Je onun şarkındaki lıazı adalara çıkıp 1 B E L FA M 1 

)lnımadası.ıda muh.ırcbe e• nck..e olan oralard.l u.slenmekıe olan Japoa lı.U\ -

kUV\ '' r.nuen bır kısmın. tı.ı k;ı dolay. \dlerınl/ı her an vukuu mub.cmcl lanr Nedir? 
lara ı;ckml,ş o.dukları .ntıınııı cdılmektc I nızlarının tehdidı nltındadııl.ır. Uu i : Güzelliğin en bu~ lık ırrıdır. 
ldı. Bunu~l.ı b rab~ Sın,,"ııur a.dasın • beble, bu kıl'alardan (,'a,•.ı v' Sumatra ' ~ 
........ Inı;llız. mudafaa k\IV\C•ıerlnın geneJ adalarına her hangı bir .,ardını lıcld ne- ~~ İstanbul Beledfyeal 
211, .. ı.u ıtlşı kad.ı.r oldugıı Japıınlar tar-.ı - me.ı: \C Bir.eşik Aınerıkanııı da h ·ııuz 
.fmd ... bıld rıluı.ş.i. Ingilb.I, rin, bu lmv. bur-.llara yardım edecek ..ıurumda olma. ı Ş hir Tiyatrosu 
\e.lcrJ ı bir kı .nım Sing ııurdakı Auu_I dığı anlaşılmakta olduğu lılıelle her ,ki Bu akşam 
pah k.ıcı.n ' çocuklarla birlik e ve Fe-

1 
ada. bugun için )alnız !:endi kıme, ~e dram kısmında 

ıemcnk ıı~ı .• )esine men~ulı harb ve kaynaklarına dayanarak Jaı>oıı hamlt: \'e RO.ztAR ESİNC 
ticaret gem.ı..ctll ~ Su~atra adasının .~akın: saldırı.şiarına mukabl'le mc<:buriye inde_, .. .. . • ~ 
bir sahlllne n.uıetmış oldukları ı.o)len. dirler. . Gund\iz: Tar hı matine 
mekkdir . .ı\cllb , Slngapur şehrinin batı Jponların, Avusıralya ve Yeni Zelan- istiklal caddesi komedi kısmında 
kısmında bugun yapmakla oldukları mu. dayı hede>! tutarak glrlşml,. glbl :iıTôn. Gündüz: Çocuk tiyat 

l 1 
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annidane mulı.ırebeler, ıı:uvveı er n ı- dukle~i hareketlerin bu kıl'aların kuv • Gece 20, 30 da 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları:.-ızı Derhal 
icabında günde 3 kQfe alınabilir. Her yerde Pullu kutuları ı•rarla 

Keser 

teı: kısımlarını da ayni v.ısıtalarla ve vetlerıni oralara batlamak, hatta b.t~ka KJRALI 
Japon tanarelt.'rile toplarııııu bal ola. sahalardaki buralı kuvvetleri dı• bu kıt'ıt.- K ODALAR ~~ k~l~~rl~hl~ualarak vm lanr~m~makgdile"~~nb~u~~ --~~~--~-~~---~~-~~==~==~==~======~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sumatrıının yakın sahillerine nakle im. terlş hareketi olması lhllmali de ~ok de. Ha 1 r ·. cu·· ru·· mlerı· koı ku ı·ıe deg\J· ıı, Orman Umum Müdürlüğünden 

Dekovil etüd işi 
kft.n ve zaman bulmak ııayesıııi mi lslih- ğildir. Fakat, deniz. ve oa\·a hakimhe i- j 
daf etmektedir? Belki. Yalnız, Jap0n • nın şimdiki halde Japonların elind" bu_ f ların çok şiddttll ve siıratll hareketleri lunınası hasebile gerek ı\VUS'lral)Rll n, ir an ile Q z~ it hm ' 
karşı ında buna muvarra~ olabilecekleri gerekse Yeni Zelandanın JaılOnların bu 
şuııhell olduğu gibi kısmen muvaffak hareketlerini kendllt'rine nıiıle\'cccilı ha- CB~ tarafa 1 inci sayfada) 1 tayin etmesi zaruridir. Zira her ,-ak'a 
olsalar bile gene bir hayli İngiliz lmın • kiki bir tthdid gibi telakki \'e bulun Kusur uzcrlne kurulan bir cl'Za, suç. bir hususiyet taşır. Kanunun sosyal ve 
ratorluk a kerinln Japonların eline dü,_ kuvvetlerini kendi memlekc!lerinln mu. luuun iç durumunu esas Lutan, niyet pslkoloJUı: zaruretlerden dotmil nıevzu
in~i \'C senelerce utra<jılarak yığılan dataasma hasreylrmelrrmıl" 7aruret \'ar. ve kasd'.n ince . detl!)lklikleriııi hesaba 

1 
attan ibaret olduğuna hiç şüphe yok. 

munzam m ktardakl mal:ıcmc n nıevad dır. İşte bu zaruret dolayt,.,ıledir, ki Sin- ka~an bır slstemın nt'tieesidlr. Bu esasa tur. Bu itibarla her milletin kanunu, 
dan, bulun tahrib ıayretler.ne ratmen ppurun sukutundan sonra Cava ve Su. ı ls ınad edilmnse yaptıtı .ı:arara göre milli, sosyal telakkill'rinden ve psikolo 

hay\'alll da d r ı d l -

Dursunbey devlet orınıın işlelmesinde 1aplırılacak ve 15.l.94Z t.arlıı"" 
kadar kat'i tekliflerin bildirilmesi evvpce ilan edilmiş olan ve tahminen ' 

kilometre uzunluğunda bulunan dekovil hattının görulen fenni lutum ~ 
ururete mebni şartnamesinde bazı detlşiklikler yapıldı.tından. bu ise ıJI 
olanların yeni şartDAme1eri görmeleri ve Nafia \'ekaletlnden :r.Iacakları el!! 
llyet vcslkalarlle birlikte en reç 2.3.942 Pazartesi saat 17 1e kadar ,. 
ııi şartnlfnwye gore kat'i lekl f mektublarını Orman Umum Mudiirluğa-' 
v~leri llan olunur. (990 • 2154.) buyukçe b.r kısmının da J, ı>onlar tara. matra ufuklarının da kararnıaga. başlı- , , . n • e ~n n e ceza andırılması j k durumlarından mülhem olur. Hiç 

fıııdaıı iğtinam edilmt'Sı.mukailder gibi ya(•ağını tahmin etmekle b:ı'ı' e.Jllnıelt'_ gne"'ırd~.' Halbukı hak ve adalcl dUJlgU. ~r mHletUı kanwıu bir başka millete 
gorlinmek edlr. tetlir. ~uz, ~yle ls~emlyor. Katilin şuur sa- harfiyen tatbik edilerek mü'!avi nrti<'e. ., ... •.-••'-••illl•••İll•••••••••••••••••• 

s.ngapur dpnlz ussiın;m bu suretle iki Şimdi ı;u mühim noklaya gelelim: hıbl bir mahluk olduiunu ltendi ini rıı. ler nnnemiştlr. O halde ttanunun do t:ekl~nmc.ı.te .ıloıln 

buçuk ay gibi çok kısa bJJ' zanı:ın içine Slngapurun sukutuntl:ın ve l\falaka le sevkeden motifleri kıymetlendirmı! ğusunda oldulu gibi ta~bikmdan alına: 
sıkı an harb hareketlen neUces nde İn. boğazının kısmen kendiler ne açılma - lmkinına mallk olup olmadığuıı duşü. rak terbiyeli tesirde de cemiyetin sc\·l
gil :r.lerln ellerinden çıkması kendllen sından sonra Japonların c. buri.tl.. gay. nü,or \'e ona göre ceza tayın roiroruz. Y~i birinci dcrece4e rol oynar. Memle. 
için cidden bu)'Uk ve duny.ı denlzyolla - retlerJıl Birmanya hareketi \İTcrindl' tek- ::uutlak cc7.a sistemine doıımek remi- kelimiz.de tatbik edilen cezai hükum1ı• 
rını ,direkt veya endirekt koıılrolları al. sif ile ilk hedef olarak ve bir a.n evvel Y<'t için ne kar ge ireccktir'.' Bunu da rin daha iddetlendlrilmcsl gibi bir T.a: 
tındıı bulundurm:ık busu~undakı an'a • bu mın akadaki İngiliz imparatorluk or. tayin etmek imkinından mahrumum. ruret mıinakaşa cdillyor :. bunu ideal 
neH ııı)nselleri bakımından çok zararlı dusunu mıığlüb etmekle ber. ber ruın - •rahsilln, kafara aydınlanmanın, ahlaki mM~uata doğru bir gidiş teli&kkl ede 
bir kil) ıbdır. .Eğı•r lngıl 'zlcr, Slngapuı goon şehrini clltrinc gcçlrnıek isli ye • , hüvlye~ ne tesiri olabilecctlui mü na. mevlz. 111\;ı şüı•hcslz ideal olan, ceza: 
flChrile chıınnda ıluşmış olan a kerlc- cekleri derkirdır. E-;:ıs .. n. Japonların kaşayı yersiz buluyorum. Mantıki ılol:. mevzuatın hafiflediğini görmektir. Zira 

1 

rinln bir kı mını olsun kur aramazlar Blrmanya hareketin! geliştirebildikleri ruluğun, ameli aklın da temt'I prensip- bu bir bakımdan cemiyetin medenlleş. I 
\'e depolarının muhtevlyah ile m:ılzeme. takdirde bir taşla uç ku'i vurmu-; ola - !erini yarattığına kani olsak bile mü. tikini gösteren bir miyardır. nunu temin 
)erini tamamlle tahrib cdcmı-zlcr e bu caklannı, yani hem çok zen:lıı bir kıl'a. cerred doğr4unun ı,. i harekete nıücsslr etmek için birı:ok hazırla>·ıcı ı:alışma 
kayıbları daha dil buyük olacaktır. )·ı ellerine geçimılş, bem Jilıııllst:ın hu- olduğu nasıl iddia edilebilir? 7.t'minlerl vardır: Ailenin formasyonu 

Japonların, Singapur ada ve us unu dudlarını tehdid eylemi-;, hem de IJ • Eğer katli, idamla ceF.alandu mnk ıa.. milliyetin tesiri g-lbi... 
tamanıile ellerine ces-irdikten sour.ı \C ukdoğu harb sah;ısının en ağır t,,şını zımsa bunu zamanla, tahsil sevirtiinin Jlulfı'<a cemiyet, Ctrdlerlnl haklara 
bir Lar:ıftan da Borneo adllSının cenub teııkil eden millı Çinin mühim bir nefes 

1 
ink~'ill.file tahdl~ etmek hangi haklı se- h~nnet~fır olıırak yetiş'lrdikçe, ceza)ı 

ı;ahılındc ve Cava adasındaki buylik Su. damarını tıkamakla beraber onu ~ aıı ~e bebe dayanır? izahı gerekli bır nokta mustelzım vak'alar azalacaktır. Rugün-
rab.ı) a deniz ussüııiın şimalinde bulunan cerllerlnden onemll bir ~eltild·~ kavra da budur. kıi vaziyette böylece eurümlcrinhı azal. 
Bandjermasin ~ehrile Seleb adasının ee- mak imkanlarını bulmu.'i olacaklarını Sırf içtimai gaye bakımından düşü. masını temin edecek çalışma abaları 

-
ö. 

ııub batı kenarındaki mlilıim l\lakassar tecıenberi yazmalı.ta)'ız. Japonlar, h nıirsek zaruretle katli olmuş ve hatt.A üzerinde durmalıyız. Yani cürmü vuku. 
sahıl şehrini de bu son sıinlctde zapt ,e şüphesiz bu husw;ları bizden dalı:ı. miıbaliğalı bir ifade ile «kahraman ka undan sonra ağır cezalarla te(•zlye eJ.e
işgal e)lemif.i olmalarına göre Ca\'a \le bilmektedirler ve Birrnan)a bareketln til:t ünvanını hak etmiş kimseler lıuıu: eeğirnlzi blldirerek cürmün iı;lcıımesine 
sumatra adalarına karşı olan te<lhid • ne kadar büvük blr ehemmly"l \tr~ikl nAoıaz mı? Seden hiç olmazsa bu tıir korku lk mini olmaktansa ferdleri yük. 
ıe.. busbiıtun arıacalttır. ..inl bu hartket.e. bir taraftan da bunu lülerlni cemiyete teknr lıi.azandınn; sek tenvir dereeeslne çıkararak cürüm. 

Uolandalıların Sum.atra adasındaki uzak yan ve cerilerlni emniyeı alt.na a menfaatinden vazgeçelim. Jeri önlt'mellyiz. Katil vak'alarındu itlak 

iç 
bi 

e 
e-
n 
ı. 

kunetlerinln az oldotu meydandadır. mak makSadlle yapmış oldukları anla .. • ile idama taraftar olamam. l:·ahm baz\ llulisa, memlekette katıl çoJ:ahyorsa 

Takrl'--n •o milyon nufuslu olan cava .,1lan Slnıapur bartlletlni billrnıezden müstesna ve pek sarih hususiyetler ıa.. 

şıyan katil vak'aları vardır ki kanun 
bunlar için katli haklarını lc.<;bit ve tes. 
llm etmelidir • 

-
~ .. ., bunun sebeblerlni arayıp bulma önleyi,. 

adasındaki kuvvetlerlnln de pek miihlm evvel başlamalarile ıöstermişlerdi.r, 
~-

ci tedbirleri teklif etme yeni teşekkül 
miktarda olmadıiı :z.annohınablllr. Eğer Japonların bu hareketleri, esaslı ve 1 eden kriminoloji enstllülerlnln işidir. Bu 
hal hunun makU.a olmus olsaydı bu temll bir planın mutevall safhaları lla- 1- 1 ., sa ah :ret sahibi müesseselerin f-llyet 
ku\·\'e. lerden bir kısmını ilk umanlarda Unde icra eclilmekt.edlr. Ve her safha d ve kan&aılerinı ~elim. Acele edımwek 
Ca~-a ve Sumatra adaları arasındaki terini tamamlamakta veya .. mniyd a çok gerilere dönmek hatasına düşme_ 
Sundıı boğazından Sumatrnya, oradan ına almnktadır. Binaenaleyh. Blrnıany mlzdcn korkarun. Bisiklet çalan için 
da Mafııka ootaı.ı üzerinden talaka >D- hareketinin büyiık bir eheınmlvrtfo le idam ceza ı veren memleketlerin ne na. 
rımada ına. geçirerek orad2 muharebe madi ettirllm~l Sumatra \'e Ca\'ll\'R ta zarlyelerine uymağa, ne de tatbikatına 

,_ Fakat bu hiikmün, bası menıleketler. 
de ol•al'u s\bl Malt bir he:ret kararüe 
dekli, muhtelif ınertebelerdf'ln •~rek 

kat'iyet kesbetmesl icab eder. Hıilisa 
kanunlarımızda ideal olan yola doğru 

tekamül arzu etmeliyiz ve cemiyeti cü-

,_ 
a 

. 
-

etmekte olan İngiliz lmp:ıratorluk kıt'a- arruz edilme İn" bir mfınl te~kil etmi üzenmete kalkmıyalım.11 
larını takviye etmeleri lcab ederdi. yeceği gibi blikls onaa ve Malakıı bo 

. 
- rümden alakoyacak terbiyevi tesir saha. 

n Avustralya ile yeni Zelarıılaya gelince, f;azlarını açarak Hind Okyanu unu 
bu kıt'alar, bundan evvel bir dı-fa daha tehdidine de imkan vermesi dola)'tı>l 
:1-azmış oldutumuz ,.eçhll" kemli derd • bu hMekeU ayrır.a dest•kllyecck ve tak 

le 

. 
lerlne dıişmüslerdlr ve '}'eni Gine ada. l'İye edecektir. K. D. 

Evet : Kelime oyunu yapmıyalrn 1 
-
t 

<Bat tuafı 1 inci sayfada) ine fayda gelebileceğini benim ka 
bayatını, ınını hülasa ibütün 'saade. lam b ir "dü almamaktadır. Eve 
tini müemmen kılabilecek bLr du • nefis müdafaası uğrunda ve kazae n 

rum teminini istcm"ktedir. vuku'bulan kati!!ler hariç cf ğer bü -
Benim no~ıtai .n~zarı~n .d:ı budur. tün k-atil suçlular nı ölüm cezasın a 

Cezalar şa'kııleştırılmel dır Bugu··n ti 1ıyız 
1-

A d k · • . • iç arp m1a ••• 
vrupa a ı ıçlımai sletcmlerde, ra. Cemiyet, ancak bu suretle bu g" 

hat ve huzuru bu kaziyede b b" • · d k d" · umuş. ı eşırranın şerr n en en ı nı mu . 
r 

lardır. jh f : ı_ d b·ı· 
1
• 1 a aza ve V!!Ka,ye e e ı ır. · 

.. M~e a; Pi. manyad~, ııu~ ikaına Nadir bulunur tlneli kamilde kusu 
musai:d şalıı.919:r·~ ~kı~leı;t!rilmesi; Kem mayeden eyler neylerse zuhlır 
Rusyada; bu gı'b lerm ıfnayı hay'll • Bu bö·..ı d' 9· 1 h bö 1 
u h tin 'dl • d'' .... 1 . yıe ır. naena ey y 

e 
.. cıHe "'e Agı 1 ırnuU 1 u1şu.nu muş - bir lta.ti.l ya.kalandı mı dertllll ilna -

-
tur. aitta mer :a ıhı e cezaların yj hayat 'h · id'] )'d' B 
L_. d k · I • . . ı cı etıne g ı me ı JT. u 
uu tarz a esın o arak şah91leştirıl. 11• stem cez huk k d 1 

· fL~d d O d b" .. J a u umuz :ı. yer a 
mes y<>ıun a .Lr. ra a üt un ce. mu.sa ib • ıinci aı 1 f • ı 
raim eı1babı mahkuıniyetini bith _ rini ikinci sınıf ~ llsan :ırlnl yew 
dikten sonra elini kolunu sallıya muhakkaktır. •nsan atin a acag 

sallıya cemiyet içine giremez. B'T Mesela bizde ::\itü b k 
b 'k b 'b' d . . ~ ozu • mava 

ve a mı ro u gL l arma ınsan top sı bozuk di.ye •avsifler vardır. l Iat 

. 
1 

--luluk.larından uzakta ya~ar... ta evlenmelerde bile «so 
Nı.şan yüzüğünü sebebli veya se- dan köpegwi. mandıradanyu,alsoyl . 

ı 

b b · ~ d 1 · • ma ıı 
e sız attı:gın an dio ayı genç bır nıütearifesi gözöniinde tutulur 

kız~ .öldürmekten çekinmiyen bir Bu husuSta bir çok misall~r sa -
katılı ele al.alım: Bu .. suçun ikaın.da yabilirim. Bütün bunlar bize şunu 
kasd var mı; taammud var mı} ilk öğretir ki: iyi h""lı>tli insanla, de 
aranacak 'llokta budur. Bu sebebler jenereyi tefrikte kesin hareket et 

. 

. 
vü~~d 'bulunı~ f ai~ ~dama mahkum meliyiz. 
c~ilır. ~akat lŞ'~ ıçındc behemeh.al Netice: suç ika etm' ş bir kimse 
bır tahri_k sdb~ı bulunabilecektır. jYi yakaladık mı, ı•bhı cihe•·n 
Bu takdıırde faıl yakayı kurtarmış. tiddetli ceza müt·yyedell'rinde .ara 

-
i 
-

Ur. ~ünkü ceza bu scbeblerle İne -ı malıyız .•• 
celctır. Bana kalırsa hugiinkii cemivet 

İşte ıbu kafiı dc1'ildlr. Profesörün Ruso nazarive~ndı>n /vade Lom 
mütalea~ına uyara1: ~iyeb~iri.~ ki; broso ptcnsi°plet; .. ,. ilti.fat etmf'H 
b~ tahrık eebeblerını lbugunku şe ·ıd ·ır. Profesör endirelerinde hak1ı 

. 
-
" 
-

kılde teemmül etmemeli, her za - dır n 
man ve en bas' t bir tahrike muka. · --
vemet edemiyecek bir yaradılış ve Çan - Ka·· - Şek Pes,.ver'de 
kabiliyette o1an bil nişanlı katır nl 

1 
' 

derhal İpe çekmrlidİr. Peşaver, 1 3 ( A.A.) - Can -
Biz 'bu kıratta kimseleri h'lp"sle Kay - Ş"'"· b••S?ii" tavyar'" ıılanına 

d
. inm' tir. K .. nd'si bö'ge '\alis' tara-

te ıb edemeyiz. Zira yarın o, ge. fından t.a~•ı'anrn'~ ö:;.J,.den sonra 
ne hapisten ç•kacak, bu defa köp. 
rüden geçen dalgın bir adamın ka. ~::!'::?.:: .. ~.:;.'.?.'.~.' .. !::.~~.t.:~::: ........ _ .. 
zaıra ayağına basmasından münfail ~,. .. Pnı•a Ma•b•asl: 
olacak, itiyad edindiği tehevvürle 
o zavallıyı da orada öldürecektir. Seşri:rat Müdürü: C''haı\ n ban 
Bu gıbi Foli Morallardan cemiyete SAHlBl: A Ekrem O..,AK....fOIP\ 

Çare bu değildir! lan üz.erindl' çalışmalarımızı tek if et. 
meliyiz. Fakat bu tt'kamül azami JıaddL 

Profesör Kazım İsmail Gü~kan 
diyor ki: 

«- Bir katil hadise.sinde kanunun •• 
bab ve Ş('kİI arayarak vak'ayl\ bir tip 

ne varsa dahi arlh kasld la ı~ıın ve 
vic-danlarda hiçbir şüphe bırakmayan 

bazı vak'alarda katili idam etmek ı;ekala 
yerindedir.» 

Bastırılacak. bir mil3ron adet 
'' A ,, fişi ilanı 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden 
Kii:ıdı tarafımızdan verilmek suntile açık pazarlıkla bir mibon aded «A• fişi 

bastırılacak'ır. Şartnamesi ücreıs:z olarak şubl'mizin le\·azım servisinden veril. 

mektedir, ı•azarlık 17 Şubat 1912 ::-\alı günıi saat 14 de şubemizde yapıla<'ak. 
tır. İsteklilerin Sirkecide Liman ilanında dördüncü kııt'aki dairemize mıira • 
caatları ilan olunur • 

Top"'ak mahsul:eri ofisi lstanbul şubesinden: 
Şubemiz kadrosunda münhal lot.- <•JİİZll lira iicretll eksperllldere ziraat 

mektebleri mezunları alınacaktır. 
Taliblerln evrakı musbltelerıle şubemiz miidürliitüne muracaatlan ilan <ılu. 

nur. «2219» 

Hava Kurumu Düzce Şubesinden: 
Bu seneki kurban derileri muntazam tuzlattırılmış &1ğır drrllrrl ı;alamııra 

halinde kilo Jıesabllr koyun ve keçi dt·rlleri tane hesablle 28/ 1/94.? tarihinden 

i'lbaren 21 ı-ün müddetle müzayedeye konulmus , . .., 18 Şubat 1142 Çar!lamba 
rünü sa.at 14 de T. Hava Kurumu IJuzce şubesi bina ında ihale P.dlleceğlnden 
alıcının fc 7,5 teminat akı;eleri ile Kuruma müracaaUarı ilan olunur. «100\• 

İstanbul Sıtma Müca :lele Riyasetinden 
Mücadelemiz işlerinde çalıştırılm:ık \İZ('re dolgun yrvmlye Ilı- daimi aml'le :ı • 

lınaeaktır. istt'klilerln 1/.:.\1 ~r /942 tarihinl' kadar Kadıko~ ünde Moda c-ad,lesln
de 91 numaralı binadaki mucadele rl)ıısetine müracaatla şeraıtı öğrı·nmelerl 
ilin olunur. «2259, 

inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğü9-:len: 
Ra..~müdiırlütümüz mıntakns• 1dahllind!lkl ttililı\ ve kapalı<Şl')e ile içki satan 

ha) ller ihtiyacı karşılayacak niı.b ·t " olduiwıdan ikinci ilana kadar lütün 
Ye müsklraı bilyiliti için b Ylıude muraeaatta bulunulmaması ilan olunur. 

··219h 

Sipahi ocağı i 'are heyeti riyaseti11den 
O<'ağımızın 18.1.942 tarıhinılc içtimaı mulcarrtr yıllık ko · k ı l • . ngresı e srr :vt•t o 

madığındıLn 15.2.942 tarihine talik o'ıınmWJ'U. · -

Sayın nzalarıpııun ml'7kur tarihe teudur rden Pazar runü ımat 18 de klü-
bü teşrffleriııi rlt-a P.derlz. t22201 

lst. Lv. Amirliğinden: 
Kıldan gebre, torb'.l, bellem~ dokutmak. üzere bir mut~r uıı'asm:ı ihtiyaç 

vardır. Saıı'ata aşln'l olanlarm ell .. rindeıu ve,,lkalarlle To~hanede ist. L A-
mlrl:&ie.e mura.caa. htrL ,;;.;ı • 1231) v. 

. 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLA.{I 

gelm · ştir. 
D!KKAT: POKER traş bıçak. 
lan perakende olarak bütün 

Türkjyedc u .. ~ ~.~~ .. ?clı~. N 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

Muhammen bedeli 20.000 lira olan 10 aded elektrikli bagaj arab.&SJ 1/4/19' 
Carşamba günü saat 16 da kaı>alı zarf usulü ile Ankara'da idare bi~ 
toplanan )lerkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1.500 llralılt muvakkat teminat ile kanunun it 
yln ettiği veslkalan ve tekllflerlnl lll ni gün saat 15 e kadar adı geçen Ko_. 
yon Reisliğine \'ermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dalreslodl'n BaydarDa»a' .. 
Tesellüm ve Sevk Şenlğlnden temin olunur. (2191) ' 

Muhammen l:«d"'ll 34.000 lira olan a aded dirsekli perçin maldnest so/s/ 
1942 Pa&aru-sl rünü saat 15 de açık eksiltme usulu Ue Anka.ra<b idare bf.. 
nasında toplanan Merkez 9 uncu Koml-ıyonca satın alınacaktır. 

Bu lee cinnek isteyenlerin 2.550 liralık ınuvakkat teminat ile tanunuD ..._ 
:rııa. e&uat ,,.. ... lan "'• ~ ,....,._ -.U._ aaaüae ~ a.b , .. 
rsı komill;ron relıdltlnc1e lıobst.. 'rila_. ~lert:--llilırımilıır,-~~ 

Şartnameler Ankuada ?ıialzeme Dairesinde Haydarpaşada Tesellüm .e 
Sel·k Şefi.itinde görülebilir. l218W , 

1 1 lstanbul Belediyesi Hanları 
1 

Siırp Agop mezrlığının asker ocatı yolu kısmı ı.ııata duvannm lnşaAtı ao* 
eksiltmeye konulmus· ur. 

Keşif bedeli 884 Ura 39 kuru'l ve ilk teminatı 66 lira 33 kuruştur. Keşif ., 
şartname Zabıt ve Muamelat l\lüdurlüğü kaleminde gorıi.leblllr. İhale 2-./ !/9'1 
Çarşamba günü saat 14 ele Daimi Enrı mende yapılacaktır. Tabblerin ilk temi
nat makbuz veya mektubları, ihale tarihinden uç gıin enci )\eledi1e l'en İ!;l~ 
Müdilrlülüne miıracaatları, alacaklan fenni ehllyeJ \'e 9U yılına aıd Ticare' 
Odası ve.sikalarile Uıale glinü mu:ıy) en saatta Daimi Encümende bulunmalaft. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai Te ticari her nevi baiıka muamelelert 

-~ı::::~K.:::iılliııııili!!~~:EJ:!1~ ~ 
PARA BiRiKTiHENLEı'E 28.800 

LiRA iKRAMiYE VEr<iYOR 
z :raat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarnıt hesablarmda eo 

az 50 liraııı bulunanlara senede 4 defa çekLlccek kur'a ile ~ai'ıdald 

plana 1ore l.kraml1e daiı&.ı&ac~. 

4 Aded 1 000 L:rahk 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 » 

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

Dikkat: nesablarındakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşa.il 
dil$ml:renlere ikramiye çtkhtı takdirde "O 20 fazlasile verllecektlr, 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 EJlül, 11 Birln("i 
kinun tarihlerinde çekilecektir. 
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