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Bu sabahki .ıa onya [Hususi mabkem ler] 
d babarda • --

haberler usyaya lstanbu.lda 
• 

İngilizler 
Slngaparda 

makabil 
taarruza 
geçtiler 

bücum iki mahkeme 
ed cekmiş ku.ru.lacak 

• 

Amerikan tezgli.lılarında inşa edll~kte olan 35 lıin tonluk «indlsoa ı s:ırrı barb 
gPmiSl 

Singapurda ı (,. .............................................. , 

Londrada 
ileri sürülen 

ihtimaller 
Londra, H CA.A.l - Tnss n:Jan ının 

Londrn muhabiri bildiriyor: 
Singapurdaki durum dol:ıyısilc inı:lfü 

gazeteleri Japonlann Roayaya taarruz 
etmeleri ihtimalinden yeniden bahsetme. 

te başlamışlardır. 

Hususi mahkemeler on güne 
kadar faaliyete !{eçecekler 

Ankara ve izmirde 
de bir mahkeme 

kurulacak 

Londra 15 (A.A.) - Shıgapur harbi,. 
nln ) edinci gunudür. Ro;> ıer"' corc in • 
,iliz: tankları harekete ı:cı;ınl !erdir. in.. 
gillz: topçusu ntcsı mulhlş r.ıddcdcdir. 

Şehirde mühim depolar hala fngllizle. 
rin elindedir. İngilizler bir mukabU ta.. 
arruza geçmişlerdir. Yeni bir mudafaa 
hattı tesis edilmiştir. Singapur ınüda.. 

f'llerl son nefere kadar ç.:uııışııcaklardır. 
Şehir tcale\'ler içinde bir cc·hennem• ola. 
rak tas~lr rdilmektedir. Yükselen kalın 

mukavemet ! ~iman fılosunun j l\L Word Prise, Daily l\tall ga:ute.st.n. 
de şöyle diyor: Ankara, 14 (Hususi) - Milli 

Japonların gozu HolandA lllndlstanın.. korunma kanunu mucibince bu ka. 
dadır. Fakat Birmaııyıı.da ve başka )er. nunda yazılı suçları lıleyenlerl mu. 
lerdc Uerl müdafaa karakollan tesis et. hakeme etmek üzere kurulacak hu. 
mete ralışacaklarına da ŞÜl.'he yoktur. ıusi mahkeme için Adliye Vekalc. 
Japonyıının seni bir fatıll)cte geçf'rek tinde hazırlıklar bitmek üzeredir. 
Anıstralya veya Hindistan111 istllf~ı glbl 1 Şimdilik İstanbul ve Zonguldak. 

1 

~mustakbel hareketu 
de !etrafında tahminleri 

::~::: ·:~~;~:;::···ıı e lyor JoçiHTİMALI (Devamı S inci sayfada) 1 ta iki~ mahkeme, Ankarada ve . 
İzmlrde birer mahkeme kurulacak. 

geçişi münasebetile 
Hindistan nazırı 

dedi ki: 
Harb limanı . ! Üç mühim Alman . 

işgal edildi i deniz birliği ne 

Yurdda tır. Bu mahkemeler on güne kadar 
faaliyete eçeceklerdlr. Mahkemele. 

k 
• rİn müddelumumlleri ve kiıtib ka~. ~ı e 1 m roları tamamen ayrı tefk:ll ~11mek. 

tedlr. . •• , e Yekill Hasan l\ten~m~rlotla 

''Demek hava 24 
saat kapah olsa 
adala ımız işgal 

edilecek!,, 
~an.1taki muvallakiyetaizli • 
lrtn akiıleri lngiltercde devam 

ediyor 

Londra 15 (A.A.) - Şamhorst, Gnai., 
cnau, Prens OJen zıtlılılannın l\lanş ka
nalını ceçmeğ"e muvaffak olmalarının u. 

Si.ngapur. 14 (A.A.) - Öğle .. 
den sonra neşredilen Singapur teb. 
liği: 

Dün öğleden sonra düşman hü -
cumları Pay ldbar bölgesinde ve 
batıda gelişmiştir. Bu her iki taar. 
ruz, çok büyük kuvvetlerle yapıl • ı 
mı tır. . 

Bugün düşman tazyikine devam 
etmiş ve çok büyük tayyare te ·iL 
leri yüksekten lıçarak bomhardı 
manlın yapmışlardır. Dügmı:ın top. 
çusu mütemadiyen ate§ etmİ§ ve 
pike ibombardıman tayyareleri de 
devamlı surette bombalar atmışlar. 

CDevamı 5 ıncl uyfadal 

maksadla anavatan 
üslerine döndüler? 

Ankara, 14 (Radyo gazetesi) -
Şarnborst, Gınayzenav ve Prens ö. 
jen Alınan gemilerinin anavatan üs.. 
Jerlne dönmesile, Alman anavatım 

filosu şimdi şu ku\~etl an.etmekle-
r: S5 bin t.<ınluk lıır lı fU re. 

misi, 26 lıln tonluk iki muharebe ıe. 
misi, 19 bin tonluk bir tayyare gemi

si, on bin tonluk iki ceb zırhlısı, on 
bin tonluk üç alır lauvaJ:iır. 6 bin 
tonluk dört kl'uvazUr, sarası belli ol •• 
m:ıyan muhrfb ve denUııltı gcnıllerL 

Bu üç mublm Alnı:m deniz blrll. 
tinin ne maksadia ana,· tan üslerine 

• döndıiklcri ~yle i7alı edileblllr: 
1'111ldırdıtı hayal ukutunwı aldslerl in. " 1 
gaiz malbuat.ımla hala de\3111 etmekte. apon ar 
dlr, Bu cemilerln kaçışı birçok muna • 1 - Bu gemilerin Brest limanını 
kaşaıara mcnu teşkil etnıl~tlr. s t terketmeleri Almanyanın, Atlantlk 

lllndi.slan naz.ırı Lord Enıery demlşlir ama raya &a\-aşında daha faal blr rol alma ı 
ki: ttBu hAdlsc bl:te unu hllhrlalır. ltiı'l. için değildir. Çünku Brest, Ok1·anu a 
C'ir ve bava şeraiti Icıu olarak 21 saat it fl açılmak için en elveri 11 llm:ındır. 
devam edenıc bh: hakimiyeti ka:rbcde'ri:ıı para. ç 2 _ Bu gemilerin, P.ııltık denizin. 
ve bunun netlC"l'Sinde adaluın lslilQ.sı 96 de kullanıhnalanna da thti.y:ıç yok. 
imkan dahiline rlrer.o 1 d. d · ı D lr 1 e.. tur. Çiınkü bütün ]>.altık s:ıhlllerl 

Alman ıernilerinln hareketlen cür'et- A . Abnanya tarafından lşır.ıl edilmiştir. 
kirane ve mahirane olarak telakki edil. Rn:o donanma ı ise muhtelif adalara 
mektedir. Batavla, H (A..A..) - Bal.ınia tebliiL 

sıtınmı,, bulunuyor. 
Torpil taşıyan 6 bombardıman tay _ nln bildirdli'ine ıore, Jaııon paraşiltçu. • 

1 i 3 - Miıtterıltler Uırafından Nor. :rar inden miırekkeb bir filo dü manın er Somatra ada ında Palanbanga ta • 
t 1 J 1 ve"'e yapılat'ak olan bir lh~ hare-

möth 'ş a~lne bıkmadan hucumlarda bu arruz em 1 t"rd r. ' 
lunmuş ve hl, biri ceri dönmemişlerdir. Tebliğe de kf'tinl önlemek için. Filhakika imali 

İnclllz muhrlbleri ~imal denizine ita_ Batavia, H tA.A.I - Bıa sabahki teb- No""'c kıyılan .\iman işgalinin en 
clar mnyn tarlalarının orta ından son 1 Utin bir ekinde, Palanbanz yakınına in. zayıf noktasına teşkil etmekte ve bir 
stir ' e seyretmişlerdir. Şumhorstun ıı ı d~len paraşütçüler hakkında denill7or ihraç harekeilnc rok elveıişll bu. 
Pusluk toplan bunları dövme c başla - kı: lunmaktadır. 
nııştır. Buna rağmen mulıriblcr Jıücum-1 Gelen raporlara ıronı, ııaraşiltı;tlkrin Almall)"a, bu üc1incü noktayı 
larına devam e•mişlerdir. Alnıan gemile. i.51-1.rak ettikleri hurum, Bvcı tayyareleri muhtemel görerek, icabında bô;rle bir 
rine 3SOO metre, hatta 2a01l metre yak • refakatinde 100 den fazla tayyare tara. <Devamı 5 i'lri ayla.da) 

laş101şlardır. Prt'ns ÖJen ırt:mlsinin isabet (Devamı 6 inci ıayFada) '-. ............................................. / 
aldığı sanılmaktadır. 

Şimdiye kadar İnl'llh; tayyareleri ta
r lmdıın Brest limanına karşı yapılan 

mükaddid hli<"urnlara &'elince: Bunların 
kaçma plinları biliniyordu. i~lli2 tay. 
7arelcrl bunlann harekcilerinl tehire mu 
vııffak olmuslardır. 

Unutmamak la'lım ı:elir ki Almanlar 
&esti dünyanın en iyi hava müdafaa •. 
sına malik bir merkez haline sokmu -
!ardır. Bu hal ingillz tayyarrlerlnin hü.. 
cunılannı pçleştirmekt.e idi. 

--0---

Bu sabahki 

C "Son Posta,, nın denizcisi yazıyor =:J --- -
Alman f ilosunon giriştiği 
teşebbns çok zor ve 

çok tehlikeli idi ! 

faaliyeti 
Ziraat Vekili tetkik 
seyahatine çıkıyor, 

pulluk ve araba 
işine de hız verilecek 
Ankara, 14 (flusu'if) - Zirai ıefer. 

berHk etrafındaki f allyete hıila devam 
edilmektedir. Zlrant Yt'Uletl her mın. 
taknnın husu.slyetlerinl ve iklim şartla. 
nnı ıö:ı:önünde tutarak nasıl 2erlyat :ra. 
pılacatını gösteren brosijrle.r bllz.ırla
maktadır Bunlar k5yl[iyc para.sız dalı. 
tılııcak tır 

ller mümbit ve mahsuldar sabanın 
bahce :ıı:iraatlne bıı redllmesl için ,-na. 
yetlerde salahl)etll makamlarda kllrubn 
komisyonlar icnb eden tedbirleri almak
ta \"e bunların derhal tatbikine geçmek_ 
tedirlcr. 

Dlter taraftan Ziraat Vekili Muhlis 
Erkmenln Adapnz.a.rı ıJemlr ve tahta lab. 
rlkalarında tetkiklerde bulunmak l(ln 
bu\inlerde bir se-yahat.e çıkacatı lıaber 

verilmektedir. 
!Dt:Vl\mı d nrı aa:rrada• 

Taymise göre 

Crippsin nutkunun 
Turk basınında 

uyandırdığı akisler 
Londra, H (A.A.) - Tass ajansının 

Londra muhabiri bildlril'Or: 
Times car.eteslnin Stafford CrippsJn 

nutkunwı Turk basınında uyandırdıtı 

akislerden bahsederek şöyle diyor: 
Bu nutukta. TUl'kiyenin en ziyade ali... 

ka ·ını reken kısam, Ruııyaya avantajlar 
verilmesine 'tt Berllnln Ru,. orduları ta. 

(Devunı 5 inci sayfada) 
~ 

Yüksek sıhhat 
A 

şurasının 

kararları 
Sovyet tebliği 

Moskova 15 (A.A.) - Bu sabahki 
SoVJet resmi teblltl: . 

it Şubatta kuvvetlerimiz, düşmanm 
ll\ukaveınetlni kırarak ileri hareketlerine 
devaın etmişlerdir. 

Amerikan ve Avustralya 
kıt' aları Cava adasma 

Bunun nasıl olup da muvaffakıyetle bittiğini 
tetkik edersek 7 türlü netice ile karşılaşırız 

Ankara, 14 (A.A.) - Yüksek 
Sıhhat Şurası Sıhhat ve İçtimai Mu. 
avenet Vdkili Dr. Hulusi Alataıın 

manların lehine ola1>lllr ve fnglli:ılcrl bu reisliği altında 1942 Şubat içtima. 
bakımdan hatalı l'Örtnelt dotru olmaz, ını yapmak üzere 12.2.1942 tari • 
fakat her halde bu hareketin ıu veya bu hinde Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
!lebeblc ıeclkmlş oldutu knbııl olunma.. Vekaletinde Prof. Dr. Ak.il Muhtar 
hdır. Özden, Dr. Hasan Yususf Baııkan, 

B ir aent'ye ya.kın bir zamandanberl 
Brestte bulunan Abruınyanın 

şarnhorst, Gnayzcnav z_ırhlılan lle 
Prens Öjen kruvazörünün ınglll.ı; ba\1' 

kuvvetlerinden daha fazla rahatsız edil
memek ınaksadlle Ahnımyaya dörune. 
terine karar veren Alman makamları, 
ln,Ul:ı:lerin hiç beklemedikleri bir sırada 
bu işe teşebbüs ettiler. " çıkarıldı 

Aın~ tınan 15 (A.A.) - Avustralya vo 
lld n kıtaatının Can adasına eık • 
ll:ı::: haberı alınmıştır. Askeri n:ı:lye& 

rtınıeı!:~!ı':r.hususta fazla tar il&t ve • 

Bu hareketi bitaraf bir ıoruşle tetkik 
edecek olursak, şu <ıonuçlara varabllirf:r.: 

ı _ İQ~llir stUıbaratının ve hava ke. 
ş!Ctetı;.İri çok recUdlklerlnl 1'arkederiz. 
Belki rüyet prUan•n fena olması AL 

2 - İngiliz donanmasının yani zırhlı Prof. Dr. Murad Cankat, Dr. Neşet 
cü:ı:litamlarının Alman cemllerlni Kale. Ömer. Prof. Dr. Refik Güren. Dr. 
Do\·er bolazınılan ıccllktcn ıonra kar. Saiın Dilemre, Prof. Dr. Tevfik 
şılıyamamış olmalan ve iki rııo arasın- Salim Sağlam: Sıhhat ve içtimai 
da kat'i netlcell bir t\\J><'U muharebesi. Muavenet Vekaleti müsteşarı Dr. 
nln vukua ıelmemlş bulunması aa in. Asım Arar; içtimai Muavenet işleri 
ıiJlz filosunun bu hareketi l'CÇ haber aL daiıeai reisi Dr. Ebem Tok ve Hıf. 
masınclan doları olmak ikhıta eder. zıssıbha İşleri daire•İ reis 1011avini 

(Denmı 1/1 ele) (Devaml • IDCI sqf&da) 

idam cezası monaBasası 
' Yeni noktai nazarlar 

ortaya atılıyor 
J l ın=111•] 

Cezayı suratle tat- Sert kanun, 
bik etmek, idamdan cürümleri azaltıyor, 
daha müessir olur bu muhakkaktır 1 

Cürüm ve cinayeti hazırlıyan Franaada cinayetler boldur, 
mahzurları ortadan kaldıra· Jngilterede daha azdır, bazı 
lun: içki ve metres hayatı Arab memleketlerinde ıae 

bunların baıındaclır tamamen önlenmiştir 

Avukat Orhan ~lilat Barbaros diyor «Son Pos'a ı utunlarında idam cerası 
ki: et.rafında başlıyan miınakaşa cittiıçe 

«- C'.oaların Rtır veya hafif olusu. daha fazla alaka uyandırı~·or. Dl~er re
oüriiıDJerln azalıp veya ~ almasında 11klerlmlzln fllı."tıl muh:ırrirleri de 7aı:. 
mül'Oir hicblr rol oynayamu. Dcterll dıkları yar.ılarla bu münaka~ya kanş.. 
prolesöriin orta)a ;ıttıtı dirlik clilz.enllk m~ bulunuyorlar. 
nazarl7e.sinde aı büyük rolil. ml'mleke. Bunlardan Ulunay, (Tnnl reıf1dmlzln 
tin umumi seviye ''e seriyesi oynar. (Tak\imden bir yaprak; utununda b. 

zaten, Sadi Irmak ta bu fikirde.. Ka. Ullere karşı baz.ı memlt-kctlerin ı:ok sert, 
tll uçlarının daha ıtlyade tahsili a.ı. olan bazılarının i!ıe çok yumu k davrandık. 
insanlar arasında lşlendifinl tı;nbul edl- !arını anlattıktan onra e:ı:rümle di7or 
yor.. kl: 

Peki o halde neden lıu kadar ileriye Fransa, cinayetlere ka~ı yumuşak 
(Dnamı o ne\ sayfada} (Devamı fi nr.ı ~>·fadal 

Muarızlara cevab 
------····------

Yüksek nazariyeleri bıraka
lım, realitenin icabı olan 
şedid tedbirlere bakalım! . .. 

Bir vilayetin 3 yıllık katil hadiseleri ista
tistiğindeki rakamların belagatine bakınız! 

Yazan : Profesör doktor Sadi Irmak 
Bir vilayetimizde 937 yılı 

zarfında 19 katil mahlı:emeye 
getirilmiştir. Bu katil hadise • 
)erinden dokuzu tarlaya hay. 
van koymak, mcyva toplamak 
ve miras kavgaları yiizünden 
olmu~tur. Altısı Ocarısını 'eya 
metresini kıskançlık ve ailevi 

geçimsizlik yüzünden işlen • 
mi tır. Dördü sarho~luk saika. 
sile ve chemmiye~İz sebebler 
yüı..ünden vukubulmuştur. 

Bu on dokuz. katilden hlçbl. 
rlıi asılmamıttır. En ağırı 16 
sene olmak üzere iki seneye 

(Devamı 6 nc:ı sayfada) 
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1 
Bestm.1~ •aka.leı 

Bu harbin getirdiği 

Hergün r 
Sabahtan Sabaha: 

insanların müşterek hazinesi ' 
Yen ·ıiklerden biri: 

1 

B yazlar gibi · 
S.ırı.ar da 
1.'dye ayrıldılar 

1.. I 
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mlştlr. 

Brlianya imP&ratoru w.kllbıln m.asasm
cla şeref uıevkllnl iePI Miyor. 

Klm ne c1erse datn. muharebe müte. 
vazhı nnetler arum4a cerr:ran etınek
iedlr. Neticeyi kimin Jıazaııacaiı şimdi. 
den uı.ıruema. Fakat hangi taraf lıa.. 
anına kasaDIPn Aa7ad.1. beyaz Jl'kın zl. 
)'aDID& 1ılr aetltikllk o1acakır. Japon. 
)'&hd aa Çin ldareslnıle olarak. 

&l.ıenı. 'ü.,akugtl 

iSTER 
lSTER 

iNAN, 
INANMAI 

Beden Terbl7e GeDl!l DlreJdirliitü, rakam yanlıthiı yek. T.am 80 lılıi aded 
Ankarac1&1d yerli antrenör klll'SIUW lira.. 
tevsi etmete karar Terım._ Gibd. -. Bis. 7erıı anVeDÖI' tursunun fayda
nun Jçhı tahsisat ta lmhıaıhak limm. sına fakat bu tahsisatın pek cöınerdoe 

Fakat öğrendltfnıhe göre, ~a "1 lfbl oııhtwna lnanJl'onı'I, faka& le'D ey 
ayrılan para tam Sıt bin liradır. Eftt, okay.u: 

iSTER 
iSTER .. 

DOÔAN 
ın 

Halledilmit bulmacası 

O O G A N 
S i G O R T A 

t---ı---ı--------

A N O N i M 
----

ş i R K E T 
. 
1 

DO~AN SiGORTA ANONiM ŞlRKETI 
Sermayesi : 500,000 Lira 

lstanbul - Bahçekapı, 
Kı.sa telgraf adresi 

Taşhan Oçllnett kat 
: l>OGANTAŞ 

Bulmacayı çözeuler arasmcla, 18 Ş•bat lHZ Pau.n.t saat ıı.so da, 

Beroilanda İ,pek slnemasıncla, Noter huurunda, kur'a çekı1ecektlr. Herkes ....... 
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15 Şubat S O N POSTA Sayfa "3/1' 
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Alman filo unun giriştiği oarulbedaUHO eshı uunıerınden 
teşebbu .. S çok ZOT Ve çok Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

XVID bedayi idare Heyeti Reisi. o ince seslJe rostcrdi. Tabloya gelince, yansı ara~ 
R, cssam., cBayJuı~> an birinci Ye Ü.. der.hal ha.her venll: nm içinde ve yarısı bir pencereden ela. 

h l 
• k l e • d a ı çüncil ı>erdeslnm ckkoro olan kÜJ' - Demin sörledlm, bizim araba ka. pnya fırlamış olarak, dizlerimblıı önün t e l e l l l kulübesini taınamlamı.s, Udncl pen'IMln pıda bekliyor. Tabloyu da alır ~derls. de dildlem~lne bi.r mevki twal eUI. 

e orman dekorunu hanr'.amab b:ışt:.unış_ - Peki elendim! Ve işte, bu suretle, konuşaraktan, NI. 
tı. Bir müddet dip perde.,ı nefıs bir su- Cevabını \erdim. Sımra iki uşak sel- IJ&D~ndan Şehzadebaşuıa geldik. 

( 
1'Son Posta,, nın denizci muharriri yazıyor ) 

CBaş tarafı ı inci sayfada) mlŞtır. Ba hakikat, elde edilen isabetll'J'- ~ sene Ucaret Jıarb'ni ştddetlen-
3 - Almanlann çok tehlıkell olan le ve ltlllaassa ~Ulz tayyare lı;ayıbları- dlrdiklerl sırad:ı, d:ıh:ı kolay denize apı_ 

M:ı.nş yolunıı lntlhab ehneh-rl ele ha- m fazla obnastn4an aulaşılıyor. mak ve aYdet etmek lmkanlnrım bah!!e 
betli bir karardır. Cihıkil bu dar t;cçld Ancak, Alman ~emlleriııln torplclo si. tltı iç.in Bttst lim:ıw Ahııaubr<'.a GnaY
den g~erken havaılau, ılenlzclen ve de- lahı ile ltatırılaına.mış elması Alınan av zeıll\v ve Şarnborst zırhlılarına üs ola. 
nızallından ~eleoek olan tebhkeJere niS- ayyarelerlnln ılaiıni hlıııa:resimlen ve rak seoilmlşü. Fakat BlsınarJuo akıbeti, 
betle, inailtuenln şlmıdlnden dolaşarak hıgiJlz taarnnlannı puskilrleblldlklerln. Almanlaruı bu ıırhlılarını da feda et
Alınaııyaya avıleUeri şıkkı dü~üıııilecek den delayıdır. Burada Alman sevk 'e menıek DY&'ll8U ile onları hareketsb bı
>lursa, btl talullrde, iisiün ol:ın İngiliz idare :makamlarının her tedbiri yerinde ralunalarıaa sebeb oldu. Brest limanın. 
nıosııe karşılaşmak hmırn hemen yüz. ve yeluoja ahlıldarını ve Prlnoe of Wa. da mul.ema.diyen hava taarnularına ut
de yuz eldotundan IHi.rle 'bir teşeltblis les Ue Reuplse JıIUlisealaden vcyabud rayan bu gemiler dabna yaralalllJ'Or ve 
netlcesm.le imha ohuımaları da ıauhak. M.atapan deniz mubarebe~dcn b i dcra la.mir ediliyorlanlı, buna 11upbe yoktur, 

. . ıılmış balunmalarını dıı zikretmek li.. 
kaktı. Hem bir cleıala muJaarebesını 111- rakat İnıllls tayyarelerinin Bft,sUekf bu 

•--L-1-· ...,_ dab ....... 1 z1n1dır. ze a...,.._, hem -= a usan, ueaa gemilere ve Prens ö je kruvazönine 
· •-•-- Her çarpıtmadan sonra bil' pllb ve n 

uç mı.&I 1llr me.afeyı kaoc..-k urunda torpido sllihı Ue taa.rrm edemeyf41erlne 
bulunan Abnan lilom daha -on bir matUlılt aranır ve muharclte bu iki 'ft'Ç-

.__ taa ,___ .~..,,.,,•ktı hc:clen mülalea ecllllr, biri tablyevi dlie- balı.ılırsa, bu ıemllttla dalına sıt suda 
zam:ın .... .,. rnn ...... a ;o•-,,~ · • ._.. ,___ . • _, 

• rl &eTlr.ulcey$i. ve aacum._ ... yapdmasına miisaid .,._ 

BıındiLn başka Alman •e Fı'an~=h~; 1 - Tablyrn 1'akuac1aa: inıtlisleriD na7ao dar bir sahada bul11nclıakları an 
terinden naldaştı~ aY h ••7 zayiatı faala4lır. Miisa\'I .. 11lar alitııcla !aşılmaktadır. Almıılar hem dalma ha.. 
a.zalacaldı. ç&r)lllj1ma 7anl ~r deniz mulıaa.rebesl ol- rekelslz kalu, hem de mütemacıi bomba 

4 - Maaş ienlzlnde Paclo ıt.a.le Ma- ınanııstır ve alô kuvve&.lerte yapılan taarrusları De haaar~ ufl':ayan bu ıe.. 
unda ve Sbul denlzbMle tnıitız mayn UılTUZi harekiUa ela biiyiitl •yiat r;i'&I' ıultcri İn&ills lana kovveUerinln daha 

ınanlaları makSMlı temin edecek bir de- alıoacatıncbn .tn.llblerin 4len.lz Ye hava giıçl~le Jetitebaeeekleri bl .. meYkie r;e_ 
recede olına1ııt za71ftır. kuvveUerinln za;riatını nonnat kaln:ıl et.. lrmek maksadlle bu çık1' aarelıetine t.e.. 

5 - B11 sallalarında kifl derecede in. mek lealt eeer. lkı iUNrla i~ill:ıder .<>Sül etiller. 
rfllz denbaltıbn 7a yoktur, yabud mu- m~üb otınanıışbmlır, ağır zayiat Ter- Mesafe 700 mile yakındır ve ba Plt's&
Yaffakıyetti hücum lmkiWlarıoı elde e- melde beralter düşman zırhıılanoı ;tara. ~n en az Ucte tkbi İngiliz ııava kuv 
deınrmlşlenllr. ıamışlanlır. Fakat arnı zamanda l'İ!lkr etlerinin bııskısı alluıdıı. buh1.11makb

G - :ln,Ulsler seri tleniı \Mi.i gt'ml. .ilkleri k11vvetıerle b ldt.'dilderi muvaf. dır. Saatte (20) ila \25) mil 
let-1, Yalli nuıhrlb ve torpidobot filotilla- fakıyeti de elde edememl~lerdtr. Çiinkil, w.yretseler, cene 15 ili ~ı> r.aat bu lıua 
ları ve hücumbotları Ur cesur:ıne ,., du~, ırınilerlnl tekrar tamir ede. aarru1:11 devam edecek cJ,eınektlr ki bu 

1'laksada ~cun hii<ıumlar yapmışlanlır. t>air. µzun müddet :zarfında Alman filosu her 
Fak.at Alman fll'*1nun mücl&faasmı z - Sevkulceyş IY.ıkımından: Alm'ln .• m bir mayne çarpmak bir denizaltı ıe.. 
~il eden keşif ve emniyet kuvvetinin tarın pyesl bir mc.-vlde vuabllmek idı. misinden atılan bir ~rpido isabeti al. 
ba ~ taarruaları J,ertaral eclecclı. İnglllder ise, buna mi\ni olmak istediler. mak tehlikelerine marus bulanacağı gl.; 
ltad kul ,,. maksadlarını elde 

l\r kunetli ve iyi oldtıKU ıı.nlaşılmak- Almanlar SC\ cey.,ı • bl seri deniz üs'u kuvvetten ile çarpış. 
'-dır A 1 t-'rı.. dl O halde bo bakıınclan Aı- , 
nıaıa· Yl'lea mclıareUe sis yapmı~ 0 • .. ~r r, lib addedll mak ve 15. 20 ı;aat müddetle hava taar. 

rı da kaycle deler. manbr, bl~ek ve şupbe ga • nıziannı defetmı.-k zaruretindeclır. 
7 - t ildir SevkuJcCTşi ufer tamdır. . 

b nclltz hava taarrııılan: Alçak me · 
11 11 

halde bu çok 1:or bir iş ld•. Ancıık 
ulutıar İıtailhlerin llareklltn.'\ ç•k en- Bu bAreket.i biraz daha lJW'>C JC m ~~ ingil'ı:lerln bö)'le bir rırııatı k~ırmalan, 

~~~lmıt,ştur. Dunanl.'I. beraber :erek ıtu Alman muvafraJayetinln ,_ne ~•~•k Almanların hedeflerin. beklenllmiyen 
-- -.... -"'tar altında kolayr.a mı, yoasa .. ...,.w 
Ya ~~ ~o atmak suretlle ha- 1"" - elde cdUdlthü araştıra- ır kolaylıkla varabUmelerlnl 

_; · ... -ala taarruları pek atalpn bir llOlfukla mı lulmtttar. 
~ ....,_ bir enerji ile ,apel. aa: 

rette boyanıp bitmiş, uır gönnilş sel. dl \'e tabloyu dul'llrdan indirip sırtlaym,. 
vilerile bir ormanın df'.rinllği catılandınt ca aşa~ıya indirdiler. 
mıstı. Fakat ben burada, <kkorun ıısıl- Araba, lılr kupa arat-ası idi. fsmall ce 
dıktan ve üzerine qıklar atsettirildikf.t.Jl nanı Bey girdi, bana da ,.anında ya 

Ressam bizi Letafet apartıınanında 
~kllyorda. Anlaşılan bizim rela, bir ıiiD 

(Devamı 4/2 de) 

sonra hel"lres rlbl kendimin de duydu_ -::;:::=:::=========================:::;~ 
tum hayranlık hissimi lfnde emekteyim. ( s 1 o J 
Yok.<J:?., bu IJ('.l'de~i. ilk defa, Galatasaray '' on_ Posta,,nın bu macası: 3 - (7) 
Usesirun bO$ kotuşunda YCl'f' scrilm~ _ 
rördütünı elin simsiyah ..,t m~nasıı: blr 
boya 71tuıından başka bir şey farkf'W>-
memiştim, Meter bu boya yıtını, asıl. 
füktan ve l.'>lldatıl~lıktan sonra nt mucL 
ı.e olacakmış! Bunu, n acemilik dev. 
rimele naaıl kC$fedeltilirdlm! 

Jlcr ne ise. ormanın dip perdesi ta.. 
mamlle boyandıktan sonra kıırumağa 

bırakılmış ve artık ıtanolarıa ve ortad!lld 
mticasem sehilerle bilhusa tirbl'J'f' sı
ra relmiştl. Şimdi tablalar kesUlyor, 
7ontalllJ'or, tualter biçllly(lt' ve ressam, 
yeni bir boya maKlemesll• işinin ba$1Dll 
~iyonla. l'alnıs, henuz halle4ilemlyen 
bir meeele vardı: türbenin şekli, ~te bu 
dava ;yiiziınckn bu türbeye hlUi başla_ 
mak kabil olamıyonlu. 

Bir rün, ismalt Cenanl Bey, beni, NI. 
şan'aşındakl konatuıa davet eW. Sabah 
ötJeden blraz evvel dyaretlne gittim. 
Beni, derhal, bliylik ve mükellefçe bir 
salonda karııJadı. Salonun duvarlannda 
bl~k kıymetli levb:ılar vanlı. içerbe 
girer ~nnez, ilk nazarbnnıa ~rpan da 
bu levhalar olmuştu. 

Ah, bu rei imiz! Ne kibar adam \'8 

bilhassa ne artisti ruhlu adam: Daha 
ilk iltifatları arkasından bana tablolar_ 
dan birkaçını göstereli. 

- Nasıl lıu selvi manıaralan! 
- Çok guı:el, efendim,. 
- Ya o turbe! 
- Enfes! 
- Ne dersiniz? Bunu bir.im ressama 

İnıllız denlı. mu. 1 
harebeslnln oldu • 
tu yer <t.ı , nlr 2 
k~ (5). 

2 - Ecdad 131, 3 
Bevlık (3), ilave 
()!). 4 

3 - Dlliunlerde 
)aıulır )51, Kayıp 5 
(4). 

4 - Atq par 6 
çası {t.). İllm ada-
mı (41. 7 

5 - Buru nida. 
ıil ızı, Çıtneolr 15) t 

C - raraJıyan 

(5 ı. 

1 - İçki r.unan 
(41, Nota 121, Ra.lC 
bı. edatı (2), 

S - Eedad 12),} l 
beya:& (2). Yem\:k 

\2). l~ 
9 - And~ma 

(4), Rabıt. edalı (2). 

10 - Bir hayvan (!). N~ (2J. 
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4 - Bir nota (2). Yah'annak (t.), Bir 
gıda maddl'Si (2). 

ıı - F.skl bfr serpq (3), Bir kuru 5 - Teşekkür (5), İsyan eden (3). 
yemiş <'>. 6 - Nota (2), Abdal (5). 

12 - istanbulda bir semt (5). '1 _ Zahire (5), blrli değil (S). 
Yukarıdan aşağı: 

Tabloya bir daha baktım: oldukça 1 - Bir mayi mahruk (5), Asim, btr 8 - Katlama tistü <4), Balık tuta.J 
h 1 d . " d (S) lar (2). heybetli bir ~y! Der a şnnu uşun.. şey e ısrar • r:• " 

düm: bu lenduhayı mısıı Nlşantaşındaa Z - Bunaklık (3), abul etmek, icabı. 9 - Geline ftrlllr (.,,,Bir kumes hJl7 
ti Şehzadebaşına taşıyacaklar. Bana nı yapmak (6). 1 vanı (3), Nota (2), 
tılr "raba JAaım! 3 - Tesbit Nllmit •&it a.t& (f), Bir 10 - Se.ler.berlltine batlacl&ttmıa tf), 
~ aralMa ü 11uJnD11. DM'll. ıeM (1), No&a m. ~ (1), Nota (1). 
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lak ıörmek Wcllitl ıiCio jla)&- Iln& ım.an ....._ Paşanlll ottu l\Ielıı tı. - ~ !kimiz d~ lbaşka baŞka dü.şünce-J - B" 'fl!'l"8it dab~fnde . 
ya bir haber uçurabilmek isti. mecl Plıfaaın abu-atası 1>d1 Jlbrylale~ ~eyldslim: ~ık birer albüm kazananlar ~leni:n tesiri aıltmıd:a başımızı eğmiş.jdıalha fada tahammül edemiı~e.m 
~u. Paşanın sarayına blrlsiıııi gön. llaıılrdll llarardti tran cCJJk'.ler'IDdenı - Yaa .. yaa.. Paşa hazretleri o~lu. "il :sllStl1JJŞtulk. Birikaç dakika böylece ğimi ~:ve 0'.'fsx,. mllraıcaat 
derOM:ldl. &aıdl .ele cidcınaQi.. B1UW11 .IÖJ'k:ıN~. ~Ali ~ cdJD ,.uz. Saib, tarik huzur '\'e slAmcttlr! (Dünkü n~m1zdan deov.am~ ~~·. Nihayet gene onwı meyus~~ ~'JW mı? 
d911l Kara .AliJ'l JM;lap :Uarab.1.ın l'APYJlft smtalar. Ali Kira~ B..,._ .ekil iıfr Diye ayrıldı. ~rdinntarı ~ır alır tn \ 48 _ Ka)scrl, belcdf11t tetkik mç.. Fını duydum: - Ha~, ~ 8l!'l'best btr 
..... 1eıo Pnae& is~ Hf~ l1Dııaı' ~ ~ --.C ~ lt1raa naete 1'as!adı- tm-a.ııım 1'~ mrrllven /JllW111 Mehmed Ö:ı:çeklç. : - Dna yazdım ... Yalvardım., n3k.'la wifem Y~ oldut 
karar :Nnli. Jı.... ,1'eritı'-~ cd4i; N~a c1unlo, AhcluHah Et'encUnin ar. , 49 _ Anadolohlsan, 34 üncü IUwkul ::ıısıru et.tinı.. Ana blıbim bana .ıni.q- kanı bttlmuJQr. 

SaraJID azka ;a.~ .cl.u.varJıarı ;tıı:a.. - Ne var lındi? dı.Han tııalrtyeırmuş rlbi yaptı. 'Kara A11 .tmıf 5 279 Sevim. ~filk v.e ma2tul cümıleler ilham etıt. - Hodbince cm.ünceler Dun~ar 
fmda dlll'lllcı. .Biı' .eocat.a ~ btf llWl;u Ali .&eaıial ~.: ::ran ,.an ınenllYenlerl çıkar.ık p:ış:mın J ..50 _.: t»llüdar, ,Aziz Mahmud sokak, ~Biz lbuırooa rah4.t bir ömür .sürer- - ~. Bea de seninl 
Terdi, Kara Aliyi ~ğırth. Çocuk s;araya - P,..a ~~ıı ..._ ... ••.! •1ak uc:mıa kaııak1aıtdı. ıtctıtütb Meb. ı,so. 
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ıreld.ijl ukU Kara All ıbtır ~ .dW - Yek, •lvan oda.......,r.. ıned, tbrabint Paşanın öz o~lu ı-enç 51 _: Ankara, Cebeci, Keskin sokak Enm Jbeni 11€ :lroclar nıiitcessir eın,· - O halde ııW'kemere aü 
•v

1

'aktat'dı. .AKt .,.allJMlan ~~; - B8W'9 ~ ~ mlli:ı? Mdıı.ed Paşa 'ile bir dım ccı'i4e duru.. NG. c e. Behzad Akbulut. ~mi söyned'iırn. HaWl... oaat edip b..,ıo• t&leb*I;! b 
- llo,'J Kara 411 Ca1~ l>iı" lutuncıd. &:iT.as HaMa ~ ıb'Jıya ~'Ya Alı nıiantı. Sadraam ~ı çattı: :sı ~ 8jza, Çav~öy 'baı:ıöfretmenı : H~ecan1a sordum: ~bir mial "kail;ınadL 

arka raalla _... ~ Uult! aiıll «'~ ~ı: ., .- Ne varT ;.ıkpıet. Arda. ~ - Hat't.a... - H,.yır. biraz evvel ele -~ mutfak kapwnbn s~len411er. - l"e demek IB~n .. _ ~ :Kara Ali etrafındakilere bııkt.Jktau ;53 - Achpaza"· 6emir ?e tahta : - .Beni affet 1tızım, bu sözl~ dıı,ğirn .glN li:lea buJıa mnl:wrliflım. 
• .U knacne pUM J'irotWı, ~ -. .U kafW'tn• ~tıp ~ii:ı:WI• ôCcllleftır. &QJıra .ıöı.Jcrinl tbralıhn P,aş;ın10 ~ütlc. JlUrikalan •Parittnallmda B. Kurd. !bir 'by.ınvalide ağzından işıtJmeik - Nmlc? 
li.mlııkta, ~ve 0

cat•n4aki ~.•tala. iU: • riJae dikti: «Onların yanmtl:ı soyle.ncml. ' 5f - JlmUY&. orta *al ... ,, ı, UE!l !ıgcni be11k.i asabilleştlrir .amma artık - Ö~ r.-ı o1Jııur~ın ruı.uı ,....._.. ,--. t.t"1tl""'- ..... • - 1lnura .mne11ne v:ırablfü mlsız. .r~ şeyleri ol4t\iunıı.ı 1Jna etmek iste- ,A~ Br:dıer. ~ d~ilSı:n, ba!kiıki nınksaıdımı Uyorum. Fsaeet:ı hedıuıat bir 
~ P'Nldıv .,... tıiliocıcı .ait'lw '8Mc. _ . ~. dl, 155 - .U"1. tnbl9arlar môl\eeM ::anızyacak yaştoom. Evet, Öm ror vermek Çıı aceleye l.tnı•ı 
liOyhme 

0
'.ur::" ~n ::~ ld is. BMan • ~i.tiııMi. d nııüfti dnıf! lbraııtın Pap durmu bcnıen kawadığı r.ıeınıını :Weı:MI ıÇeviJt tklEı G~ Oe- Seeniın ttmnaımr:ile iyak.şt~ini }'B"l- t).l['. Bana cJeınuı blr tekllft "em.leıııl ::ıc en jıalk \1 a kap an ' - kT•: 1~ -:~,~ Yil"ııaa iiz' lpln ardıııa dönüp oglu ne kethiidasına wJk. ;dım, i!ki.n!iız d~ .g~ ve s:ıl!'loımkcn buluımnuııııtun. bu.nu ol!uma Y 

fJOka,ta ' L vaı:·. en ° e Y • baldı: 66 - istanbul. P.~aıt.ı, JJ.ay SuagUr ::Gclgeç aiılCS:.ınim devamı için çocuk aa~ıım. Balkalmı bu vesfle ı}P l'~klar yalan siylemeınl<;ler41. O- Ikı emektar fiU!'ltolar. . - V.ann lsUrabat eylen, s<*'"..k öWBJtacı a.par1ıma.o 30/3 Jt°'c.ri. ~vet'i!şiltmelk zamanı oldu~unu SÖV defa ne cftJeceltd ~ec~kn. 
l'ada,. ıolJ(dr d•var aHında bekllff.Q iL AIVava,ça blr daha ~ordu. Dt:ıli. «Hasır odası~ b.11.kcınuna açılan 5'7 - Ankara, Cebeci .'\kat sokak No. :!edim - K~ llıemen •·•ııeaım. nnea boylu, et« dolcunca fıstık &ibt - S:ıadetlfı efendimız lılı aqam :1a- • •• • , ~ • •• f!!N J 

;v~h YC frraeda lı'r k:4~n b~kliyor ,.,, bÜJD3nma Dnrlar mı dersiz? büyuk oda.ya do&ru Jidt-r.ken başlle Ka.. 41 Ş"a:aaıı Pllcvne. ehmed S Yüızü:mün lkrpkı.nmızı olduğunu ruz ~ mi? 
ldu. ıtara Ali Wdn şaşırdı, ~ne ç;_ Bellü detfidlr~ ra Al ye takib etmesini lşa.ret etti. 5g - Edime, 1'I ata mahallesi ~hiSsıe1Jtim~ .fnlkat, onun dediıti :gibi. - Evet. &aire ..... ütC. 
klue Ue:rletl. )':ılda5ınca )layıdiadeıı az l'.a :ıniiltü d*i tiz ~drr mi? Hasır adasında Piifıil püfül ak$UP I No. 1', Metin Çrnaa:. .. . • iartı:k biır wcı.ık değildim. h~ - 'r.cc 'o 1 ~ 
aaı.. kiçm diliıal yutacaktı. X..,P kor,. : Anı daAi denıtı !bllur! ~ ~ .eııly.or, lılDblJ ttnld.e ~er 59 - &ki•el.tr, pr Miidür maa....fnı !Jıayıatı an1aım ştlm. Bundan maa fçime ._. ~ ldbılıı dl" tm. ıiıt., 
ita lw:Uiedt; ı.ra Ali iflıdi ifkeU ~UksUl •eiir. nazlı wlı kıpırdauınrlardı. hrahim SalNi Ae&r _4i1• Maalftt A~. :<ıa, evld bBr lkandmdrm da... B'Ltü. ~ ~ ..... k'9i 

_ ~ aul'Hun, paşa ele.n4lmlı ............. : l'.aı;a <N nYıiiii ııaıi.ık ~ balkoıla 69 - GIWt•r.alı •akM'lıı.ık 'DIMnaQ h>aenWlevh lüumısuz hkabtmı ven ram. ilç!n .wa haWe. ~·· .. .. d
nor=·-•r! -.-.. vı-- --1ahatı d,eytü lialpıa.br •1- riaiine -.U.aılau ı:Ulümie,.. 31, DillNlıu' Kue;M~ı. 'B• ~ ~e 'tnll11Yıtff':lk olılmk. 90rdum~ ISt.ifade efıDl!!lt illltemiyor, ....... ~ ---- - - _.._ .._. • · acJeudal Jlı1JdirmeJjdjr~ : luı · 
7.Atlhanm •nır lHIJ'll"6a ejlenlp Ati He ısav~.,.... ü;en lrıemlan biUir., •

1
: .&ariJl ~ Oc adJ •1i••1te1 : - Nasll.! Ona bımfan yarı:dıın ~ ... .-.! bb& lleai 

Ue ~ııc* -.manı rM:t,.. ~buk P. .siu\. Ma.e!ahat p .... eteadhaisilı -.."W"dsiJ - Bre klfir, taze Wr f(",- 1Di VU'? Ail - 11 ~ m 1J &r ~?. mediği, _.. ....ı milıaaıseW 
balı: eer\tiıı ne t.aalik e:rı.r; K..-a Al1nlu ~· IJ~lcri ıulü.,,.rdıı: Havan taWY.Hı llOkak DWll&r& • .. i - ~i~ dt!fa. lerde i>ıılnlPDlltfa k.acıtliı 
ı _ Darmaıı. aadetlü elt'Pdlmbe 1NI ıuı.. ııaaaıı M-' eııkarıaaAı~ Kara Ali. - BcU Jtmlm ..ı~ Zdibarı 1:or .iloj-a.n Evin. • ! - Ne ~ah "'6t'd.i? rriıç:in hatam* Wem,Jar? H 
gece '11Utlalt blzr pllııa!!Sini ıövıen. bir aa wYel aptıya mu~a3 ın~ .1$. dJik. 62 - hmtı, .,Adalar ~arpsı numara i - Hiıç ... Oaba d~usunu ff&y de hodb~ olacak. tık 

DoıiW, qnJdı. Bir Ud adım aU!'ktan iiy...... K.alawı.catuıdaa arrda.eatı aı. ~Uha Milli ltıik11 sa4lruanıın dl a- 3, Mustafa özt~rc, .. . ' :ıemek Jazım ı?elttse, senin kt"f'ldi ı ~ aseıvi.Jmdu. Onun (istü 
sonra M*r•r dW..ii. .Ardınill'n p$km racla bir elini ~ Ha&anın omuımııa rJl.iı &'.eYitldi; 6S - EsJolşelıır, Cumhıır~;t -=~ ~s!ne t~iil<e vabarıl'ı oldu,ihmu, rumse ile Wı lrı>ça ha73tı V 
ışaşkı,n !Mk.a Jcalan AIJ, • blrk~ :kd'mn k04lu: - 7,eyrete .ı glhıaiı i4Jn? l'.ok.Q V:. lesi, Tura sokak numara ' r e : ·~>:JTIOO·ii!i lb'.- :O\edlnlln hi~:~ ".\'& marn.ağa yen*ı etmişti. B rıaen 
daha mırıllaııclı. AllJJln uı'aaa:ıdı ını - M11'bahta;riiz J'Oltli4t... lfiJlii ~~ cevahJrciler 4lnde mı .r.ı..ıa_ IU~y. , ~ nlıı'k tes~s ederru~irü biadiırdi leyBı benim cmwı nluUu all 
anlar •nla91az ııeMAi ıar. 4ah Yiks•li i; efendi ri"'Jde PiUJa elendlmb.e si)len.I dın? 64 - Ankara, Ytnlşeblr, Neeatlbey : Yüziimüın öfke i'Jıe kıırıştılhnı bUl.unu,p Wumnaıruı~dlbmın h 

_ :nııhl iki ',u kant& olsa tllU"lllayup Hasan ....,,. saUuı: Ali ıiilcili: eııd4csi, Lale so\ak, S~kız apaı1unaıu ~1aınmr.n çatıldığını hissett:..m' biT eheıwılteti olamazdı. 
1l'$rlf INtyufMlftlul - Olur, tleYJetlii ııaadeUCi Kara Ali - 'Yok nltatl.ll1l. lmıdusl ıeJdi. a~ t Behzad "Os1ünal. ~'"ocamun ikaıYmValidemiın te'kl.fi Gal':..b fll!!Y, kocamın ba 1ıoclb 

Ali aanU.: havetlerl mu'-bta sat! v~lfleriııtn ~ hralüm J>ua sürmeli sblcrl.ııi arıp 65 - :istaabu1. Ba2urküy. Tenlmalıı:ll ~ .. ~i kabul etınmnesı.ni değil. (ah{ cc düşüınıeeleıt bende bir l8ye 
- lkYnd!taYin mi nU.u•? Ul aen.- -•taamı. 4eyfı si~ Diı'e ~uk tellşla batırdı: le, Kvıtkoıl soka& llıı.m&m lB, lı!M Aha :. . 1 h rfım.gi bir yaık.mlık ~ yandtt'lhijlöidil. o.dan eynl 
_\'ek, y&llMao 60nra. srk sesle cüldü. - Bunda ltlJI seJji? lrıwt. ;~ <' :st · • h-ı-· t ..... ~ ~ua. Ne 

·· • "-" ~-nu.. il ··-=-- "'"IS ~ • ernerncsım ~ tı va "... ~-.ı\lıi b"sını salladı: Kara Ali Mr küfar ... ,.. •. •"'enni - Mübarek kAlbiDlıll beş inhan den.. 16 - ~. --....-. aa,n:ıy RU.___ : . • • 'knbT tel"f b ld aktım' n-. 1*tllle ef111111M• 
' _ Qlvr ~. elMıit• ıuw.rlcrJ;ı. ,.~,..,_-. ~ır .. •a ~.. dlın, anı s:ıray badlkası {ZJ llarlriede sinde zat IJ}Ui memuru !'ialm Gübucz. :;...,"E.'"lf.!e ~a~'n 1 ~ b _ u um .yid~., Alllla ~! 
AmJll3 grJürler ani. orHtnı ıı.e..cNilerl Çin"' batı7a dü.8mcte ba:Padıtı haL ırirdilk. 67 - .4nkar.a, posta kutUŞD 4H Ş&.. ; <rtese de, ~omese ~n or.un ha.id.€ ~ Get.9C DıCie Ôllwr 
l»llilrfer! dl' ~hlıli.m A1Nlul1ab Efea4i bU\ tb. Sadraamm teU.ti daha siy•Alr-\t~s baıı Güreli!., an_fka~lısı id": ve ~~~:cıa: rı:::e-1'! \in hanımı,. yaı.ı Ü Hi&QMıt 

J>CılJ· saraya dojru _şe~lrltl. Paşadan rahim Pasanın yanından a,-nlmırord1L 'Bir ayatını yere vurdu. •s - Kutabya, tayylll't! alll;rı BI. 21, ;c; ~ ika~ 1rned'ii(j .gı • 1bCmm ı.zı ~t. ~un 
' ğı do)&unca al ın kese<ılnı ha1a. KJıra Alinin ı!ialwı takemaelc ~dıiı - Bre ıunlaeak, ti& se)'le.. Anda ne iti ~tnıe!!l :Musarter İnal. rı ~('q' söVleımesi ha.kmz ve ıınan C'hrnnm~ oJııf»Hrdiı. koparac:lıı.nsJırmaja sava ırken ctl'klcrl lçlQ birkaç defa kahveoca.(ına Clbp la. nlz ftr Wi? ao - Baba(';!;kl, pa.near fen :mem11n1 :tıbız.dı. . tanı B' id cl*h l>övJece a-

linde ç;ı. dl Son ık~ ~rt-Wünuı ceınlş mer _ s. ıreoe .Wtanımı ırinndı ltı~. kardeşi Hlkmet. Tanmc.-ı. : - Bı~oın1ıı~ ~IRtımı .,?Jle .. lr im ....:;ıii1ordu. J)OğTu kalnoo~ın~ rılitı, . · 'b da ---'rf" ile • 11 • .- 'JO - Sivas, ömetı: otetı ,.anlllh •- :mak dlflıennfYQr. QYle mı. <lu'kzte,n ~ ... tıml verd · 
r 11 Beyııelıi(lllG"iil ~'!a ;y~t«ı arası 

elem*-

aw- dıvtnlcr aşın TI:ZI .. zanı ... _ (A-rltaıı var) : M , __ .,. •· l 
ndal~tuu l'iriUtee 4Mtara 7..-.ır t"L llMkli tut1>&.J lleşad kıın Ayten, - aa!t.~ oy e .•• 
bl keaaı'a çekiWJ. hrahı.. P-.a :xaıa !2J 'BllQ. (Arwı var) '----·- __ , ___ ., __ 
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i Yazan: Frederick ' arrinthy e-: : 
: Cazetckı;cJ~ b.i.eyük profesörün' &,ımı kaııy.arak konu um: Heri{Çi oğlu bir yumruk daha 

-i en son keşfını okuyunca, batrctim- - Pek ıruhaf. Ensemi size yar- vurdu. Vuruncn be:ıim de dkrim 
~ den ~e~edeyse küçük dil-imi yuta - dırma.k iç.in cesur olmalıyım: ve ce- arınucl devıi:rm1yor ya. dc.dıat hücu-
! c~ g bı oldum. stn' olm içi.n de ensemi :ra.rdırma.,ma geçtim. Ve adamı dövmek ni • 

Çevirıen: lbrahim Hogi 

j, Profesör yazıstndıı n:ıt, atak. lıyım .. · Tu!haf, garib doğrusu... yeti le üzerine ccaaretk atıldım. Fa. 
! lık ite llaorlc kl'ığ::n in!>andn 'l:f r ıta - . Şöyle lbir göz açıp laıpamadan, kat geliniz örün üz lci adam ınaale
İ kırın şahsi tesirlerden de-·!ıde. ense izbandud gi!bi dört tane yarı çıplak scf benden da:l:ı kuvvetli idıi, ve 
: kökündeki inh:lcı:d4n b;rinden muavini ilzcrime çullandılar; beni ık d" .. ~,._,_fa d k 

u·• d w .. ı.c • _._:ı d ıc· ·· .. en ısını u•uaa aa e er: en zangır : oğdugunu eöylii!)·or, ve ııedinrıgı ocın a l mtliNlyo. upuzun ve yuzu . ı__ •• •• _ b" 
• L • • h L .... -..... d ı p t:' •• •• h '- zangır tıt~n 'DUlTiunlCl u.çuncu ır . i uır kimseden bu ·n r' koparı p a • JD'"'ll'"n yaUr ı ar. ı:oıeşorun av.un· le d Adem b 

~0: Jındlw•I t. kdfrde O Kİmaen:in, Dll al- gj})j Verniği bir emirle ell6C IJtÖKÜ • ~mr.u a yap1 ır t. e.. 
4 niri kmi1memiş en cesur biri n. mü yan:lılar. . nım bu kahrama.~ca .~a~_rı~d.an? ka: 
ıi d n daha atılgan olaca •1nı iddi Act3ma mı dnynnamad1m ncdır; dar ddışeıte du~uştu kı, dıılcn 

"i ed:i:yor.du. bir silk!ru:lim. Aynğ hlac:hm; Ye trampet çalıyıor, bütün vücudu da 
~ lı.k. önce gözlerime İnanmıya gü- Y.ar.adana aığı.nıpk:._nıuavi~~crdcn bt sapır sap:T <ıitrİycndu. Buntı. rağmen 

! cüm yetmedi. Fakat arkasın.el-an Ô2.- rının suratına 0 ~a ıca ır yumru tekrar müdafaaya geç.ti; ve ne ya. 
C: krimc inanmıy:ı. gücümün yetine _•yap tırerak ame? yatın muvaffakı - zlk .ki benden çok: hem çok. güçlii 

Ga.I tasaray Beşiktaşln, Fener 
de İ.Sporla kar.şılapcak 

Gel:cn mevsim mlllı k ·· 
CE'~ eden dörı. ımm kupa; mıtç.. 
larında bidayetten itibaren 
çıka. rakiblerinl mağ'lito ed 
kil va&.b-cte ge.1m4 olıreL&an 
netieedir. 
namıttnaa 

ncrba~ il ktaıı~ 
CakiJ.I'. A11$lk old n1 rn s"ın"n mis gibi korka 1ıkt n baş;. Y.:tte bit~ğ~ni is'bat ~edim. Pro.fe.. kuvvetli oMhğu için .di ICTiın<:len Ü

E ka h"r sey o'lmadığı, benim de ballsor; eU.erını uz~tıp gulum~er:k. çünü dölctU. Bunu görünce, ~rifc 
j gibi) !ancı pmr~ nd n hı.rl:: m bu. - Ya~· .. b.n~en:e ~?br .. ~ .. ogl~'ml bır kere duiıa cesaretle abandım. O 
ı hınrmad iı eonuncunn vardım ve Jpte kı:ndı gozler•nle gordu im g ib • ise kori.udan kirer gibi bembeyaz 

1 
kı ..• ~ 7"ınlm3m ş 

• k _ı· k d" J• l b" f n -tti.-t -1.: bi .. ·, ·, bir "' 1 m ı ta m o:rmıc......-.nuı fı>rmllir:uu 
E ·~noı en mı; ~! c r etw. VCT. m ...... ,... t><U~C3Ct' r: ~rc ... e Y . kesilmiş, ve kendıaini hıçkırıklar bullak <"fükf riıı bu. m~ netice 
• dım: Ya bu sının aldırır, veyahud 1sonunç verdı. Eh .. hızım altml'§ lıra tuta ıtuta 'YÜZÜm"" .. •• •. nık 

1 86 
. -

ı: da bu korka.khk damgaaından :ıru,._,viziteyi deıftıaI ödeyc:f,ilirsin artık.llladı ı.rt•ı bcuı· goz:umid~u yum•-''-- .... ı:b~~ k hy~k m kadar kafi 
• 1 dedi • s ma, tmc, ezne tc.K• ..,.r •ttm \erme em olay d · hem 
! tu amazsınf. K · b k " meler indirdi. Ondan eonr.a da, ku.. de dotru olamaz demekte tereddud et.. 
: Ne 'ben pmfoS"öre gittim; ne ~e a: yua~ l: • Amm 'L lunuz kaldarırnda e1Ttli:9tü kahraman mlı:onım. 
ı: p f .. lb i wl d. veya benım - a oy e mı>. a ~en aa. Saki il 
1 ro ... C3or C'n. çaTg r fı, b" ··r'I· d nn ltmış lira de~il hauô. altmış ca y tnrken h~ifçi oğlu topukları - Bu nı 

...: Yag•ıma gekl ı ara sız J;r uuce c ' ' ·· "nd · • • :ı: 
.,: ,_ '- • p ra değil zımıl.: bile vcrmİ')'ıece • nın uzen e yarım bır kavis çıır.:ereıı. 
• Urustu~ dönd·· · · 1 
• U · ğim •. dedim. u ve evının yo.uoo tuttu. 
c tana sık1b: . . J-1 _._:ı d ., --"" ·· 
• Ef d. b n kulunu2 ıtrza Jilcı;' e ve sevincımdcn -etclderım astanoaen ogruca prurel!Orc s - en ım.. t! ' "tt" 

-: cesaret etmtik "stiyorum ki ... diye- zi1 çala çala ve var mı bana yan gı ım ..• 
ci dt oldunı J bakan gibilerden bir eda ile eokağa 

1 
- Bana bak doktor.baııı dedim; ! Büyi& ~dam tent tets sözümü folnd".m. &rafı hi?e yaı-aısına Lir ya §U bİzim siniri yenile yahud da 

1 hati: ıs1ıl. tutıturıdum. şoyle çatncak, da. dayaklard n dayak beğen .• Hık mık 
~ - s· n. rin. k~ailip ahnnnıyııfea-ya hna bine;cc:k bir" sini aramıya ko • Y'Ok·: ·. ~l~en. ~urtulam•zsın. .. 
: '-.adar hiç lbir şeye caarct edemez. yuid~m. .. . .. .. d koeaııi Sınırınu :kest.ıTlp aldımu.dan on. 
: n... Birden go~let'!m -~cl1°b·c k d• • cc, asla &Öylcmiye cesaret edeme • 

- Ala .. öyle ise; s"nirimin alın. le ~·rı1·kte g.ıdc-nb~ r ,.,.3k1~~J8e diğim l:ıir ~yi artılt bangır bangır 
l • • ·ı·ı tı k;&d m. ır omcz r- .,. _2~ L" • nı yg:larımla dıle.nm. ı ş · I k d O'rt.aya ntml\'l'Oi[ n çem::lnmermf ve 

J Proft.::ör· heııifi bir kenarn fır auım ve 8 1 yeni be tan eskıi 'korkaklığ ma dön. 

:~ - O z~an iş d'eğişir •. diye cc .. nın çenaini ok•~y.arttk: ıls n canı me'k istediğimi apaçık anlatmıetım. 
: al) v"l'cl.;. E.nscn:n kökünü yaracak. - ~cdıab~. ~.ıeım, nas . 1 • ProfC'Ör bakışhırımdan kotttu; 
, Ve boyd 'b . . . l ı ·çı. dııyc otuyordum ki, burnu. h d . . . . .

1 
d" K d. : 'hın O an oya !lnirı k~ıp e. acn .. m n 1

• • ı. . dl A a l:ı ve ma u s nınnıı yeni c ı. c."I -
°! rni · 

2 
an maş..:ıllah bir gülcrc. ma lıır yumru~ ınd • ~mn, di 5 

• ttine tefekkür ettim. Hürmetle elle. 

1 - ~n, bu çta avantajı t.am L 
le Beşllrta.şa vttlyoram. E-n-eı~ fk?hoı ~ 
dinlndlr. Bu bclll başlı rol oynayacak 
bir nok ır. 

2 - Bıw ııebcbl~ dola) 151 Galata
&a.ra)' bııct:nliü k.ıdrosunun muhlıu bir 
kısın.nı ~ecek hııf d.ın sonra 1ta1be. 
decdrt • 

ı - a • u haleti nıııı.,e içinde 
sahaya Çlkac:ık ol:m Gal...tasn.ray taJuuu 
bu pslko ~iri bu maçt.& mutl:ıka 
htssetrncır mecburiyctfndl'dlr tt. hu dn 
~ için ~Uf laşb bir nvaııbj:hr. 

Şubat 15 

Fatih Askerlik Şubesinden: kir (&l6li'). 

Yed b:ıy yet;,ecek d~ &ah ilf P, A mı. Suleym;&n oflu Ahmed c 
olan tam ehli,retnamelilerin l/Mart/942 nab (13186}. 

tarihinde ha.zu1ık ıat•awıııda bulunma. E. AJ.ğm. Ahmed otlu Hakkı ( 48084). 
lan meşruttur. Tbb. 'l'.:ıb. $.ot fi hı Arnı:uıak 8Cl8 

Bu sebebtien ~bt'mlr.e ınensub kısa (3!3. 71). 

lil~ll ve tam dill7ctnnmelllerdm ns. Deniz gbvcrtc Yzbı. Mcttnı otlu 
ter-lliine tm.r.ırveri!mlş mubtenr db:Wm. Mchnıed Ocmil u UJ. 
lulann sevk muıımctclcrl yııpılm.lk' uı.e_ Bu· suha.)'lar hilvl et c.iiul.-ınl.ırile bfr. 
re 25/Snbat/94Z ~be gününden ilkte acele ııbeyc &drnclcri lliin olun 
IUbaren nüfus ciltd:ınbrfü: beı1tti~ her. * 
din 9 dan 12 ye ~ lkyotlıı YerU As. Ş. cbızı: 
beye. milrat'.aatlan ilan olunur. Ih. Yd. makine Tkm. 131 doı..um111 

Şubeye çağınl nlar Konyalı Peniz Ot. Cahid $.aydun (9to. 
Eminönü yerli As. S. drıı· G003) un acele fubem~ müracaati. 
L\\. Tflru Ali ol'lu İbrahim (52.'105). + 
Toıı. Tğm. Terlik o ln Ahmet. Kemal li':ıtlh Askerlik fnb{'Sinden: 

(SGtG!). Tbb. Bnb. HalU ot. Tnhs1n İ!ikcnıler 
P. Atim. Mazlum oğlu Mehmed Sa. 300 (32t-47). 

Maliye Veka eti den: 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavül

den kaldınlması hakkında ilan 
Esikl nikel 5, ıo ve 2.0 paralıkl rm yerine dantelli bir kuruşhıklnrla 

bronz on pacalıklnr darp ve pl.yuaya kafi m.kbrda Ç)karlJllUŞ olduğun. 
can nMr ! 51 rn "R 20 pacahklann Sl/6 94:.a tıarih!nden SOıDm ı.eda. 
vülden bldmlm krarl:a§tırılmışt.ır. 

Me'&'Or ufak para.ı-..r ırremmuz/94:2 tarlhınıden itil>aren &rtlk 'terl1lvül 
etm~ tıu. ta.rlı.ten itibaren ~ncak bir sene müdıi~ e-- yalmz mal 

ndlklnrlie c mhur~ !L!rm f er e ve Cfımhmiyet Mer_ 
~ B:ı.rık:ı& besi olnu n yerlerde Ziraat Ranirnşı şubeler1 tarntından 

ecIDccektl.r.. 
rinde bu ~ pa.rürdan bmundunu:.Iarm bunları. mal a.ndıklarl-

ıe CUmhuriyet Merkez Blllk8'1 T<e. Z mat Bank:ı.sı erme bdıl et. 
fümeleri llft;n olunur. l'lll9) (56(15) 

Devtet DemiryoHarı işle me U. M. den: 

Muhammen bedeli .18 oı Ura olan 2 ndcd Moi.opomp ( :ı.ntrlfuj Tulumba: 
Bcnzhı petrol veya mıızot mo•onı ile mutl'hnrrfk) 0~5.2.1942) Carı.iatnba g nti 
a:ıat <İcı on dort•e Hııydar~dıı Gar bi~ dahlli:ulckf Komısyo0 tat-alın
dan p:ıır;a.ıiık usafile satın alın:ıcaktJr. 

Bu işe cfrmek lsttyenlerin 1279) liralık bt'i 'emlnaı ve kanunun b.yin et_ 
Ul1 vrs:üJtle bhilkte p:ızarhk ırünu saa!lne bdar koııiliı.vollA muraeatı.vı ıa. 
mndır. 

Bu işe atd şnrtıı:ımcler Komi dan parasız olarak datıtılmaL-t:ıdır. 

i 
1 

a An t'1bi c-e-sur olacll"ksln yılmadrm. lc.or~mka hıkm,h ııkınme m, rinden öperek; borcumun ne kadar 
; - rnın k ra1ı hır ·a ·a a oyuverc. O rh 1 d öd 
: tleys .. d .. a •. korkuyorum ... Nere. ve m~ ~ "!)" h if k bardını ce. olduğunu sordum. e n e e. 

HülAs."l; Galatasamy, Besfkta.ş ma~ı --------------------------------
ber umankind 11 mutlaka daha durı:un Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 

(2.::0S} 

lbi.rls~ 1° urn Pathy cak, icoTkağın tek hın i ~gidi ~r e a • dim .. Doğr~wıu isterseniz bu ba • 
1 Y m ben sar .t!l' haglr ım. -~- T ba 
• - işte h . . . . . -- Merd jsoo bir daha vw- bRn. lımdcn pex mem~unum.. nnrı ş.. 

~ unun ıçın ben de ainiri "-a keder vermcsın dostlar. 
ı.etı oruın Yll! fıml. 

Olacak Ve m""ı bir sil""'rfı olmazs:ı Be. 
~ • ., Paralı ta.tebemlzin tiçiincıı tablt zamanı l/Marl/942 dir. Tabl&ıerin r.a 

şilttaş .heTbalde kaz:ın:tea!ct!I". ._......__ ...__.__ ra.unhnı,j elm:ısı IUtm<Clır. (2151) 
Ömer Btsfm -- -



~/2 Sayfa 

et ha r 
Y: rdda karakış 

Karlar erimeğe başladı, kış her yerde 
uzaklaşıyor, kapalı yollar açılıyor 

To'ka't (Husu.t) - Birkaç gün.1dan aonra sürol.li yeğmurlar baş 
denberi açı.lan hava karları critrni91Jaml§ ve Gediz Çil) ı az mikdar taş.. 
~ bu yÜzd"Cn havalar ısınmıştı. Varı§ltıT. Oavn1ın _bir kısmını su kap. 
zıyet bu aurotlc nonnafletince odun lamlftlT. 
fintları dt!'l'bai düımü§tÜ. Dünden 1nnirde 
itıbarcn .YDian kar sek.sen santimi İzmir (Hu.euıi) - Evvelki gün 
bulmut ~. d? aoğukle.r evvell.:.i ıı- öğLcden evvd ıdırin1ize ve İzmir cL 

acı ckğı?dır. Odunun at yükü ı ı'd.dctn yag"murlar ve bir az 
180 --1.. "k" 120 k •.·· .. tı.r na f , e~ yu u ~ .. omu. d . .. y .. •· "nd 
rün at yükji 7 liraya fırlamıttır. dolu ü;tmüştur. aı;mur yuz.u ~.n 
N:ı___ 'ıd t ..- b"l yukarı maha!lclerden molozları su-
~a &' en pos a v•vrno ı ı 

icar kürtüğüne saplanmış ve dCVTil rüitliyer('k umumi caddelere inen 
miıtir. İmanca zayiat yo'Jctı.rr. KaT sular. bu caddeleri yer yer kapla -

81.A yağıyor. Ha.rar& sıfırın altın- mış, bar.ı ycrkrde gelen faz.la suları 
da 8 • 1-0 arala.rındttdır alamıyan lağ·mlar pa.tlarnı~ ve la -

Havzada ğımların mutC'Vİyatı caddelere dö -
Havza (H~u•!_) .. - Ş~ri~i7:de külm\Şür. 

5 senodıenberıı goruhnemıı hır tıd Beledi e tcmizl'k nmelee!, der • 
etle brrak19 hüküm sürmüştür. Bir y . 

k ::ı..d"' h l d w• • • hal kamşı0nlarln aevkedılerck mo aç g .... ur ava ar eglfml.Jtlr. . . : 11 dm 
Katlar eıimddte, normal bir kıı de_ lozlar temız.leubnıf, ~o .ar aç ı._ 
vam et.meık'tedir. ır. Tnmvay seferlerı bııkaç yerd 

Man!sada yolların ttkanmasından bir müddet 
Mani• (Husu!.i) - Yağan kar k('Sihni•ir. 

Biga kaymakan11 halkla 
bir Konuşma yaptı 

Maraş'ın kurtuluş 
yıldönümU 

Biga (Huıuıi) - Burada kaza Maraş (llwraai) - Mara,War evvt"IJ.i 
l likmet Arar, geçen :lin k11rtul~a.ruun 22 ncl yıldönUmüo · 

Çarşamba günü H.ı.lkevınde bütün tamaaalle mahalli bir kıyafet olan ve ay. 
köylüleri ve memurlarla tehirlileri nen harbde ıtylnllrulı; elblselerUe kutla.. 

d-c bir araya top!ıyaralt günün ha. mıtlardır. 
disclCTİ hakkında mühim bir konut 
ma yapmlıf, ekmeğin vesika ile ve Sıvaı Halkevinde bir toplantı 
r.i-lmesi, bütüa yurdda.vların idare Sıvas (Husus1) - Puar gÜnÜ 
"le ve rnüeavi surette ıııdalandırıl -Halke-vi salotlunda baıta Valimiz 
masa gayesine matuf olduğunu, mem A'kif İyi doğan olmak üzere Halkev 
lekette k.ıtldt olmadığını, her şeyin liler arasında bir toplantı yapılmı§
mebzul old~unu, yiyecek buhranı tır. ilk sözü alan halkevi Yeisi '\' 
~!mııdığuı1 ve atok c:rz~k yapmanın kili doktor 5· mi Alıçti geçen bir 
uzumsuz olduğunu, ıhıtıyaçtan fazla sene İçinde yapılacak iıleri ve 942 
hubtı1>atın topnlk mahsulleri ofisi- l . 'nd 1 k · 1 ·1 d l t. • • • .. Y1 ı ıçı e yap aca ış N (' an a 
ne verılmcsını, saklamanın cloğrut 111•• k b .... t k lu 

lmad " h • ld " ıştır. n ııten ı ('n ogre men o u 
ısını: t arnyat yapı ıgı za- .. , .. .. 
mc:ıe'ul kalınacağını: hiı"kum('t müdürü. Şerf .Erdogan nıu Tur~ı;u.. 

buğdaya yüksek fiat vererek köy. lük ha~kındııkı .k~nf cra~ı! da alaka 
ı,, •· ---nun ettiğini ··-·'- bir ifade ile takıb edilmııtır. M Hı oyunlar 
MıYU .. ......,. .....,.. l b" b' . . k"b 
ile tebarüz ettirmittir. Kaymakaml- ve türküler ı~ ırını le . ı. ve top. 
mızın sözleri halk üzerinde iyi birllan~ı .samimi bır hava ıçınde sona 

· t"h bt__ı_ ı tır emıttır. - - - - - _ tnı a ~mf • ------------~~~....-... 
.,..,,-~-~47474"- -- - -
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USUF (Baş tanıl'ı 3/1 de) turbe daha dılkonıtlf olnc ktı!. 
evvel ona da bu saatte bulanmak Uzerc Fakat heyet azası bn flkrt blr türlü 
çağırmıştı. kabul dmek lskml7onta. BI~ ı~ 

Yusuf Amerika yolunda.. 
izola llella, türbe tablosuna duvara il Ocruuıl Bey kıyametleri kopanyOt': 

dayayarak uzata çekildi vo karşıdan u- - A elendim, böyle şey olur mu? köy 
ırun mliddd b kh. Sonra sat;a çekildi türbesi hilnkir tilrbclcrınc bfiucllllr 
baktı, sola çelı.Ucll baktı. vclh:ısıı bir mi? Bu fikir de OelAl Esad Bc1c nere-
ressam ı:özlle tablonun ıllıtıııı allığmı den celdlf Ki.nso.n şaŞkın şaŞkın Yusufa IM""os}Ö PV'er ve Duıbliye ~il 
çıkardı. Derken, :lmınll CenanJ Beyin Diye atıp tutuyordu. söyleniyordu: terede b.ıltmduklan müddetçe A. 
sesi bize şu eınrt Terdi: ı~aı.at ne çare ki, Ueli.I E:;acl Bey de - .Her:ıfçıoğlunun sihirbazlığı merikada buiunan «üret ~ 

- Haydi bakalım, Gimtll türbe ;p:ır. bir kere Nuh demiş, J•err:nmber demi. para eUnedi. zaıtark'.rile muiwııber~ atnımif,. 
~ldıkl:ınnı tetkike ıidecefh. yordu. Nihayet q bü)udü, inadçı reisle .. _ . Jf . . len:!ii:. 

Bunan lir.erine, üçümllY. birlikte ayata lnadçı azanın ihtilafı halledilemez bir Mosyo Pı?'eı-le Dublıycn~ L<>n- Koca YUIUI; daha Am-.ltaya 
kalktık. Letafet ap:ırtıman•nın minare' şekU aldı. Artık Cenaru Bey datıa 1ük. ~ad~ ~a1c oldu.klan gureşler gitınedell, l(lrZeteler vuıtaısile ~ 
boya mttdlnnlnden lnfıt de tekrar ara. sek perdeden söyleniyor: bı1;niişti. . • rat.i Aaneritalılar ananda aJmıa 
ltıı1a kuruldutumuz umnn, bir saat - :bdm1%den biri .. )a OeW Es:ıd ney Yalnız; Padobnı ve Danımar- yüriiımıir;81. 
eVYclki BQahaUmml dilşunettk güliımse kala, ya ben çekilirim! ıta.lı Pe~ers~n~e Koca Yusuf ara- Hele; Loodnıdan ~- ..,..,,... 
yordum. Nasıl rilüınsemeylm ki, o ko Tehdidini snvuruyonlu. ·mcla . lb1!1" ıntro<am .ma~ı hazır~.a.. ler Koca YUIUfu Amertkada bad-
caman ta\lenuo :yerini bu defa, bl:z.lm ;işte bu güriiltü arasında bir etin b:ık ~~ astı~·en Olftaruzaiörleı·c ~~- dinden fazla~ ve eban. 
ıa1ıf ve çelebi ressam tstUıllf etmişti. tık ld Celil Eaad Be1 ta.ııı W'aiı toııla Y~. D~blıye c~yabı red Vermiştı. t:riik ibir adam ol..- taıutmqtı 

Ah Oenanl ~ ah! O gün araba lle 
b'11 ne acayib 1ollardan sana sarsa r;ü
rükleıll, ne inişler, ııe yolı."U~br indirip 
çakanlı, ne ııelvUer ve nıCZIU'lar arasın. 
da dolaştırdı. Çünkü başlangıçta Çen. 
berlltaşa kadar tramva7 yoluıul:ıki tür
~ ve camı mt%al'bjl pal'tDakhklannı 

teWlı: ile M4laran "'imiz derhııl cenl.s.. 
lctnlı Te o hızla ıA EyUp Saltana k:ıdıır 
ritml.stik. Relısam, elinde bir resim ılcl. 
teri, lııtt ıneur parm&kbkı önüncJe kJ'o
kfler çblyor, noUar ııl11or Te sllnnt151n 
elan alaınan ter1nl bUe allmqe vakit bu 
taau70rdu. 

Nihayet karar Terildl. Tlir~ln ıpek1i 
ci&ilalş, pannaltlıtı taJ4n edllmlştl. An.. 
cak bu defa ela hlo beklenmedik bir hl.. 
d1se 't'Ukua ıeldl. Söyle ki: 

Celll Esad •Y mutlaka haşmetli bir 
türbe l4'Uyorda. Salitln türbeleri clbl 
bir 6eJ' Onun cll1'6ncer.ln~e bö)'lt: bir 

mış gidiyor. Çunkü; bu ımusabakala.--dau aırtıat Hemen, beıdn •azetelercİe 
_ Nereye? aZla lpara çı!cımazdı. Her ne kn- E YlllUfun almz ..A-ı.-1-
Dly; sorduk. .iar Fransada Pol;>ons ile bir inti- .oca Y f'Y&~ .... 
Aldığımız cnab 511 oldu: kam anaçı yapılmış idiıyse de Lon- aıid ~hususi hayatına &dr -
_ istifa c'mf.s! iroda vaziyet böyie de~ildi.. orijilna! yamr ~ B•zılwı da 
itiraf edcrlnı ki, brn, kenltl namıma Nihayet; Polpons milli bir kah- uydw:ıma d. 

bu hadiseye çok üzuhnüştüru. Çünkü rı:ı:man olciuğ~n<lan. Prnnsız intL DenebWr ld; ICoea Yuaufun 
Baykuşun s:ıhne dışuıda bir kurbanı kam maçı ~ı;n a-tarıs bulunuyor- P.aris, Be~ ve İDRilteNdeld 
dahn sesi sahnede duyulmadan vermiş laı-,:.h. muvaıffiııkı~ haWa.nda ya:o
olu;tordak. Falrn:t; Londrada'ki pehlivanlar lım yazılar dünya twrulalıberi ne 

Tevckkcll, bu ka.ş ·~in en eski hurıı frı.ıt;.Jiz ol:mayıp ecnebi o!dukla- bir atmı ve ne de bir kummdan 
lclerdenbtri netameli demezlerdi! Ade~ nndan nıal:k bunlaı:n intikam ma- ve lkah?maı için bu derece sQ. 
buna 1tendlmln de lnan:ıcatım ~elmiş . ;ına Paı:1 Ve'nl'l't"Zdl. • .• rek1i ve debdebeli ~. 

Halbuki ~n bu piyesi yazarken ne ~aten, Yusuf!~ olan ilk ~eş.. Koca v..aı; ablMt tttıt.rile en 
cltisünmli$'üm ft clah:ı ba$lantıçta n ~ermde. ~ ?clılJ.vanla.rın Türke yülksdk '*' din nlıberi olan '*" 
nel.ice Uc karsıbştyordum? o ıündm ·arsı h~..r şev y.apamıyncakları- ~-~ ılıdt? u___. L.-

sonra Celil F.sad Beye kartı daim na herlkes kanam ı\!etinnişti. ~an 31 _ __.... ~ nmyatl. 
içlmtl~ ezaya, vicdan au.bına bmzcr bt B•naenalevılı: Londrada ekmek t~e W lll*1sa deler meıvzu. 

(Arlrıeaı Yar) 
his kalmıştı. Yalnrs. lkl eline sarılıp nn- ltalmamıştı. Bir aın evvel AmerL da ıdi. 
dan at dll~ememtşUm: Gülünç deme. ıva oıt.t.,..,..~ lazımdı. 

tr dillm varmıyor amma, böyle bir lev. r:=============iıtı :;;;::;::;;;;;:;;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;: 
ha herhalde pek te:ıtrnl lılr şey olurdu• R A D y o 

uaııd Fahrt onns()y ----------- lstanbul borsası 
B t ı i d t PAZAR 15/2/lHZ 

88 iri ftCftk bir m yon 8 e S.30: Saat ayarı. $l.33: Hafif miizlk 14/2/9'2 ............. flaUarı 

'' A i ,.. !Pi.), 8.45: Ajans habrrleri, 9: Hafif ,, fişi lanı parçalar ve ~lar (l"f.) 9.15: Evlu sa 

Toprak mahsuller\ ofisi İstanbul şubesinder :;\~:!!~ :::ır:~~,,.!~= !7:'~ 
Katıdı tararımızcbo wrllmeJı: SUl'Ctae açık puarhlda bir milyon acled &Alt fişi rındao prkılar, U.45 AJ:ıns haberleri, 

tnstınlacaktır. S:ırtnamesı ücretaiz olarai şubemizin Ievasun scrvlstodcıı verit_ 13: Şarla ve türküler, U.!O: lbdyo sa. 

metdedlr. Paurlık 17 Şubat llMZ 8alı ıunu saat H de ıabcmhde yapılae:ık_ ton orkestrası, 18: Saat a7arı, 18.03 
tır. bteklikrln Sirkecide Liman ilanında dorduocu kat~ dairemize nıilr.ı- Radyo dans orkestrası, 18.40: Fll611 he
caaUan Uln olunur. d:?5SD yeti, 19.89: Saat ayarı, Te ajans ha"tK-r. 
----------------------------- teri, 19.45: s~ 10 claklb, 19.65: 

Sipahi ocağı idare heyeti riyasetinden 
ocatımnın 18.1.942 tarihinde lotbııaı mul<arl'ft' 1ıllık lı:OOCTCSI ekserl7ct ol. 

madıjında.n 15.2.942 tarihlııe iallk ohınmllı6!a. 

Sa.rın anlanmızm mnldlr tarihe k.$Mlul' eclcn Pasar siinii aaı 18 de klü-
'bö ~ rtea eMrla. (Zı21) 

Mn5hur VlolenscU:ııttcr (PL). %9.15: 
(Tnblat Ana). 20.30: Karışık prkı ve 
türküler, 21: <7.Jra:ıt saab), Zl.45: Dans 
müdtl (Pi.), 22.30: Saat ll1&ft, ve ajans 
haberleri, 12.45: Anad<ılıı ajammıo IPOl' 
senlsl. 

cmr•• 
...... ft u &."l"' 

Londra 1...... 1.22 
"sw-Tca lM'UDlar UIM 
\f&drtd ı•...... 12.IO 
iitokhola ı•..... ... ..'12 
B1r eJta llla MM 

24 e.Y8ltık '* ~ 
i'IDce.... -



16 Şubat 

elgraf', Te 
Japonya da bahardaf Konservatuar 

Rusyaya hücum talebesinin yeni 

SOrt ~()~TA 

D Ve Telsiz 
J Alman propaganda 

nazırının yazısı 

Haberle • 

edecekmiş bir muvaffakıyeti "Kışın en fena 
CBas tar.Jı l uıcl sııyfadat günlerini f ngiliz kabinesinden endtr balunur mezayadır. Ve l\listt'.r 

biıyiik bir uıçuııe aa1terı ııartöta t~b- Milli Şef artistleri Alman gemilerini . t. I ? Cör, ı bu mczı>cııerin.. 1ıı:mz da\'llSI 
bus etmesi ihtimali yok gibidir. Havalar geçirdik,, ne 15 ıyOr ar uiurunda en lsabetU bir ştklldc ltullana 
durellııce Rusyaya bir taarruz Japıld.ıjı_ tebrik eltiler aramak Üzere 600 ir mlhldettenbert İnıillz kabine.. &t'Jm .lr. 
nı gurecdiı.. Bu ta:ırnız Almanların ~- •• d ·ı • li1nde bazı işlJUUUcr rapll 1 Hu\i.)etl bu kadar iıstiın, k:uııktcri 
harda Kafka,sya)a J'Kl)a{'akları t.aarnı7- Berlln, H (A.A.) - AlmanJa prupa... tayyare goo erı mlŞe• lillumu hakkında istekler ileri stırulu_ bu er '" kunetU olııu bir ekip şenaln 

.... Anlaı.m, H <A.A.) - Dun akşam d m-ı k d 
la ayni zamana rnsUnyacak•ır. Balkevi tiyatrosunda Bctbovenin Ftdelia gan a naz.ırı doktor Gubel , .. oaıı Rdrho Yor ve nQrt.rat )apılıyor. Bu istd lenn ,_, nr a aşı olarak ı;eçtlği iru.:ınlarda 

Japonlar, llitlerc lllm.ad etmemekle ._ .. _ K t •··•-b-' mccmua.suıda nşetUğt bir rnıWılcde Lond...,. 11 (A.A.) - Salahi _ aahibleri ile ıxşrlyann kalllcrl tarafın. da, kt-ndWnlnklne b nzrr bir takım va. 
1 • operası ..... ._ra oııserva uvarı ... ..., ""' • .., ~-- rı 

beraber, Almanya, ıı~ad:ı )CD idili ıamrmd.ıuı büyük bir muı-afraluyetle o1- şoyle diyor:. . • yetlı bır kaynaktan bildirildiğıne ...... m~onlye!shflklerlniıı mahl3 dl ıı arın bulurunaaı bblldir. Oruı, en eeı 
takdirde Am~rlka 11. Jngll.~ Cln \e ııaı:uıuştır. Temsilde Mllli şef ismet Cörııllin ltal>&)'l isUli veyahud j_ göre, Pas de Calaıs üzer nde Alınan vuzah ile anJatılmıy11r. ol amma arkaı4$larını ~mek h kkuıı 
Rusyanın muşterek kuvve lenne ~ inonıı h~zır bulunmuş ve oyunilan çok ta.lyan yarımadasına lı:ar'jı cenlş •. mik_ zırlılılarına kartı yapılan muharc - Bu Uıtlyatlı ~rekctin saiki çok mum bh.e ur, dl)'ecek ldmsr.ler ya ın:ıntık 
tek başlan.na uğnışuıalt :r:ornnı!a lmm_ nıütebauls olarak perde kapandıktan )'ada blr bava taarrn~ yapmak v~ld- be esnasında havabrda 200 - 300 kündlir kJ harb ha1Jn1n lcnb ettirdiği plalınıı uframışlardır: )1lhud d ı surt'_ 
caJdarını biliyorlar. sonr.ı. arli.5t.lcri tebrik eimi~ td"l boşa çıkmıştır. Vu.<µnnularım~ için bomba tayyaresi ve 300 den fazla bir tedbir olsun, fakat u nokta zahlrdir ti haktan ~oninettk blr takım hu 

Hususi menfaaUcr, J:ıponyayı ~m- K t • şlındi tek b1r ümld kaldL O da Sovyet avcı tay~aresi bulunmakt~ idi. ki İncillz halkından bir kısmı, bir kı_ ~lar taktb ~dborl.•r, deme:O.tır. 
knya ı;aldırnınğa ı;e"f'ketmdrl.ettlr. Şuphe- onscrva uvar tal~ :anından ev_ usyadu. :Bnut inıllh cazetelcrl bile un İngiliz nazırların n m~nnn dr- ltJe bu ııeb blttden dolayı 'İngiliz kabl. 
U bir mwıhed .. olan Japon.Rus bitaraf. R! Tosta ve l\Jadam Eutterny opera_ Alman kunetlerlnin dofu ~hrsinde ı M H~va ma:kam!arı, . . znblıların tlldır. Buntarn deki! nı 1 knıek~- csbıde detl.şikUk yaııılnıası h:ıkkınd 
bk ft•·t h -""-en aml mahiyette men. sında l'~rdllı.leri parlak istidadı Ftde- •ö-'-rdllı.1 rl e~· ı.. k • anş ta gözükcceklerıru, esasen dlr. una mukabil hükiimeU ld re et. llttl surulmekte olan ısrarlı •-ı b'.erln p...,. mü •"t"" . lla Ik dcld • """' e aı.ım t .. r :mu ııveme. YU.. bekl k1 . . . b "h . l k .;ı 
t 'l r So\7etler Bh11tini de Japonya_ en 'YllJı:sck bir dereceye çık_ :ıtUnden Wlkbald art k bl daha Rus e 1 erJ için u 1 tıma e arşı meli m ullyetlnl omazlarmdıı •~~.,,. .. mana le mahiyetini nnlamak 111Umkün 
aa c mış Te TtiJ1( U atrosun ~ııı: ı ... 1 e ' r .L_ k ·· db' 1 1 ı..__ ~ .. -. 

nın duşnııınhn nra!lın' koymııı..-taaır. Y un ..,... J 1ın-ı ?ı:.rtkcıteriıı:len muvafhlcıyet 'bekle t' ~yma uzere te ır er a ınmış uu- llster OörçJJ şimdiye kadar bliyle bir c;:.muyor. 
Rusyantn rolü kında ~li ftl ecneltl bütün Ş'!lılrlUt>re en mdt lbım ~ıctltlni itirafa mf'ebur :ı:: lunuyordu. Keşif hnreketlerı yapıl - detlşlklltbı yapılma ı tnruretlni kabul l :r.un zaman lktı:l.ır mcvkUnac lıalan 

Daha sonra Rusyanın bir Jnpon parlak mnldler- nr~'lr. & ııd1cecle: mıSlıırdır. K~m en lrna zamanlarını ı:e. •maktn idi ve hücum kuvv~tlerımiz etmemiştir. Son defa A\'8m Kamarasm 6lyıı t ::d ml:ı.r.nın "'ll \cya bu suret.ıc 
t zunn -karşı mcvcud imkUnla - tiyatro ve opera ~~~'O" ~.u-1 liberi çlrtnk. Bımun ba)'li endişe vttdllint lU.. bomba tayyareleri ve rorpıl tnyya- da 7apı1an müzakereler esn mda bu npranamları hrrkesin malOmu olan bir 
T~:~n bahaetrntlktc ve şöyle demek. De orkestra 8d'lıım blzuırıılnıni bii) raf ~liın. Falı.at kış OOi devlrmemlşUr. ı releri de dahil olmak üzere ha2.1r- h tmkidkJ'e cevab Vt'rlr ve Hl. mütearifedir. Gunu ı en n nkor ~c en 

d . takdirle ıı.nm&J:IÜ ırz.bil detU\!ır. Bil lmdnUml •• .....:n...- ··- lanmışlar<lı Almanlar hava şart mad 1 n- li ------ '-bine ar- EOr şartlan içinde her t.-lraftan hilen-.. 
tc ır: ----o---- _.......,,e -ymuş ve • • • '°"' """''~'"" ..... 

Vladivosook•tan havalanacak Ru11 a.ıiırmtştar. ları hakkında iyi haberler alıyor • kndaelariJe lan tam tesanüdunu ifadr uğ'rıynn muazzam bir imparatorluk ı,:e:, 
bbmha uçakları. Japon şehirlerini Macarı·standa 1ardı. Ve Dub1in'dcki Alman elçi- •tmekten bir saniye &'eri durmamıştır. :misinin ld:ıl't"!llni uzftt .. ne ıılnıı ti ttr 
tahnô eddbılirler. R ~ d 45 liği lbu mallımatı vermek suretile Bunun neti tek ir uhalU re e ı•in de zaman saman bn7..ı t.ecmm 1 

Uzakşar!ktaki Sovyet on:lmunun d 1 •b• u ~ya a yaşına belki de iyi bir rol oynnmıştı. Bu knrşı elde ettltt mtıUak ekseriyet, ya \ıüd'eleri C"eçlrmesi hem tab'i. hem 4e 

hakiki tuvvetİnİ kİm!!C bilmiyor. ev et naı 1 kadar k::r!ınlar da durumu ıkarşılamak ÜZ.ere icab e • Kamaranın hııan ken4islne olan e:mni. lnsa.nıdir. Fakat daha blrkl\Ç KUi\ C\'Ve\, 

Alman istilastna karşı koyan klt'a. ~U den planlar, amirnllı~ dairesile mu. yetlnhı bir tC7.ahürildür. Yahud da onun bir politika adamı i-;in ı tilısalı b r ı:a_ 

ları takviye için Uzak;arktan ge _ degv J•ŞI.YOf { b ,.
1
. 

1 
tahö ık ~~]~~~~?_';_ tesbıt o1tın:ım~tur. bu görüşü Avam Kamarası tarafuıdan ye sayılabilece. çok lıuvvetli bir ı maaa 

f "} lk • tJ j m vcudu hak • se er er e,rLl 1 yor ar ncc ~·UJ1U11l1n Ulyyare erl gon • benimsenmiştir. maı.har olan böyle br adamın dundm 
,!rldaen KU'\.,.l~ erdn .. {At muhafaza U dcrihniş., fi& t bunbrdan hiçbiri İkinci lhtlma.lln dojruluf,'llllu kabul buı-üne yıpran sı 4a kabul edlleml~ 
xın rem ın e &U u u Budapeş~ 14 IA.A.) - MMıar ~iik.. · d.. -'~ G .. ·· "ınkA ıwlcdltfmlz takdirde Avam Kamarasının celine g-l>tt. tn&"llh b~i U"r-dı_· 
etmektedir. Dai}y Express diyor ki: 1ek :nıecüsl devlet nalls!nln lı:Wılifma • osk. va, H (A.A.) - 'qredilcn bir gazlerı~ odnırneud~ lu r. Aloruş 1 -u~lının 

ıoın an 'o ayı man gemı e burulan kısa zaman enel İngUlz kubi- ğı tcnlddlcrl, bu 1ondtıı de lzııh ctn 
Japonların bütirn tank kuvvetle - kanun l1y nı tadil etmd;sbbı itUak.. bn.nıamc lG yaşından~ yaşına kadar . e.ı_.. trn-'- •• -_..ı •

1 
~ ır-'-e -=. ... -d1,.. 1 . ._ ___ ,... 

. . • • • kadar rıne nucunı e e& uzere go1K1erı en =uı •u•"""' ... ın şa.,,..... "~ı&.. kabil olmuy r. 
rı~ın yarısını ıhtıva eden yarım la kabu: etmiştir. erktklerlıe li :rasuıdaıı '" ~ bi.lyük hav~ kuvvetinin yüzde pek ter Çörçll'e gösterUmlş olduğunu kay. Gorunüşe nazaran inılllz siyns nı:ıh-
mılyonhı.k ıbir Japon ordusu, Man. Parbmtnto mahfdlerlncle, naılıln ya. bawları seferber etmektedır. Bu trdblr azı hedefleri t~İt edebihn.iştir. "A. deylemek h tdkate nr~m olur. F.s:ısm r ~cl olması ia;llterc 
çuko 'hududuna yığılmış bulunmak.. km bir isUknı.de 1>u yeni TMJ[eye '!tiri. , ~nız şelolrlrr halkına nınh usttır. Bu H'k d _ _ı_ı ıl L _L t +-..... h ta ..... -. lt.im:ad .___ nam \e b bına ~yanı temenni olan · h 4--'--M-•-- snihlaıı md'. t · lil a ar servl:'!lıer yap an nare?>e uq;;u -.ı• ""'"au 
tadır. Bu l'"UVVetlerı burada are - hı tayin edllmesloi m 'asan TC iJaıı uretle ..,ı<._......_ ma us n.. haliı da tahkibta tevessül ede • edildikten sonra dahi kabinede def · _ kııimi bir memnuntyelstıllk dalgası esi. 
ketsiz bir lhakle tutan bizim mütte.. ınecllslerin4eıı dtiyece!li kanaati nıcv- sinde ~lıştınlacaklanlır. ki ~· B .tahk"k t ld ib ilk ,..apılmnsının istenmesi 'Ye bunda tS yor. Bu clalıtanm dahn 7.lyade ku\'vet 
fikl . • _ _ı• wldur • -<>--- ce e ır. u • a, usu en a. -1..f-ıı 1 f _, . lktı-'- __,, __. ,..._._ U 

erlml~lT· e • t L- ven.,_ -ek olan rapor lü • J1U' ı; .... ~... • yu\ar11rJ arar.ı:venın . .,,..., cueınesıh:::>&nde ·~ Cörç 'in 
M·ı___ ı~ 1 - .. Al . re oıuy ı;cç • i 

lnvcr as'lceri J>rcln arına gore, ----<>- man ve örülc!Uğü takdirdi! tetkik e • 4otnıhıl'unu terld cde:r. ani ng1.li:ı kuneW şah iyetlnin büy k tesiri vardl1". 
Almanların ilk.baharda Ukraynjada sı·nqapurda ~::Cltir. l\fecllst, ibu~nkü inı:ıfü kabinesine ili- Harbin d u bulunduğu şu nazik saf_ 

1 Yapacakları taarnız strasında a - _ s hl• v } • --o-- mad etmektedir. Amma bunwı sebebi hada, bu ~ nn 1r an enel dinmesi 
'J>:°nilrın R\J'SYRYO hücuma geçmele. ovyet te ıg erı L .b J • ba kabinenin baŞında )ll'iter Çörçilin \'(1 siikflneUn avee.t cylemt'.sl mücadele-

1'! llıuhtemeldir. mukavemet l yaaa genı bulunınasından fitürfı1!fir. Tialbald nln üessir sure~ idaresi bakıımndnn 
Biz «eri b'fa'k.tırıcı hareketleri • lkrlln, 14 (A.A.) - Alnuuı orduları nokta ittifak \le bbtı\ rdllnılştir 1ü hali elttmdir. Ten'k\dklr İ~llı basınının 

ınizie Japonların Rusyaya taarruz d d• omuta tebli.ii: b • ham İngiliz Başvrld\i İngntere icln li... yalnız bu hakikail ıınlamalarlle 'bu işin 
~hnesine engel ohıyoruz. Nit~1dm evam e JYQf Doiu ~phrsinin u.b~lif kesimlerinde f7 çarpışma zım olan baııveklllerln ltleal latr ömeiL clüı:r.lmtsi •• ündur. is ş\m4l bunu 
Ruslar da bize kanı kuHanılabıle .- düşman muva.ffakıfetslı 1aarrmbrına b kl dlr. İlmyt görmu ~ nrar sürati hme idrake kalıyor. Temenni eclellm ld btı 

(~ tarafı 1 inci s rlad ) devan -•-1~n ... Bu taanıu. r -"~"''"•tiıL • cek düşman kuvvetlerini harek~tsiz .. a.: .. a ~· ,........... e enıgor sin ittif Ye takdir) .. ka l qledllt hususta far.la 7Jmıan geçmesin - +.4-
bir halde kalmak zorunda bırak.1 - dır. Ouşman topçusu, ibutun gece m Ye d bU aiır ka1ıblara 
yorla ve bu sabah şehri fasılalı surette utram ıu-. Bir lut'aııın ~l ewtt bir Bem l 4 (A.A.) _ Na ve He Ca. 

r. bombalam ır. Britanya, Awstral k de d .. • 711varlak hes:ıb i l ibin d z ·c1ı·· 

1 ya, Hi.nd ve Malezya kıt"aları. düş.. ölü ltırakm.ışhr, z:t!e ~ . ur.ıw in Londra ı_nuhabi. 
ktısa :l Vekili manın Singapur tchri eöbeğine doi BlrııM Alman taarrm barrkeUeri ,._ rlnı? bıldırdıgıne göre, Afrıka oi _ 
Jstan bul da ır~ ?.aiıa fazla .. iler~emek için yaptıg·w·ı naşında dtişnıan kuvv~ ı:e.rl aWm.ış. malinde hart> sahasında görülen zil_ 

bil wı teşeb'büıılerı kareılıyarak mu.. 1ar ve ~ if.bıe :abm.o miteıwldld biri aükunote rağmen (Y'Clli bir çar -
Ankara, 14 (Dusus.i> - b:tısad ''ekili eac:kle etmdctecii~ler. BiD.Dcfia fC. ılüşm.a &na•lan u,. a,tr Alaada ı- Plşmanın ~ecikmıycceği Lo.ndrada 

Sırrı Da1 bu akşam is1a.ııbula hareket hirde puif müdafaa servisi i d"" nlml$lar ft -.ftl.salalan :k.-ilea düşman bekılenmektedir. 
~i.iW'. man tıopç1Jll.u He tayyarelerinl~ boı: ~filleri talıtrilt olllhııı1$ .-r;p esir e,_ İnl'lllZ: tebliği 

-o--- bardımanları neticesinde yarala _ dllmlfUr. Bti7tık ı.a-.a kunctled Mpnan Kahire, 14 (A.A} - Ortaprk 
Kuyruklu yıldız nanlarla ve flaeıırlerla meftl'UI ol _ &opıahıkJ&rau ~. 111llhıeme ve l~iliz umuınl karargihınıo Cumar. 

go··ru··rdu.. mlliik için bütün gayretlerini earfe - iaşe bllannı miiırair surcUto • ...,a.. teei tdbliği: 
diyorlar. llLl$laı"dır. So'YJ'et bava, bnet.leri _, Dün Gazala'nın batıaındaki böl 

Budap-te 14 (A.A.) - Buda. Din tıinMlıtı kanblar dÜJl 39 t&nveyc gede büyii,k \,İT ccplıe üzerinde ha. -"' Su sarnıçtan '--
eşpte nısnc:llıanesi son günkrde 1 • 7iilaıclnrl$tlr. re&et yapan lceşif kollarımızla acy .. 
talyan lheyetşİnası Bemasconi tara. Batavia 14 (A.A.) - Si a • Sovyet tebljğl Y.ar kdllarım!z bava kuvvetleı-imi. 
fından görülen kuyruklu yıldızın pur ra~)"(>suna gö~e bugünkü Cu - _...,., H (ı\.A.) - ~ iile zın yardımı ı1e düşmanın bazı sey. 
hemen hemen aynı· zamand M marteaı alcşamı, Sınppur adası sar , ... ı:...ı: yar ko11arına hücum etmi•ler ve 

a acar l hAı~ J ·ı· k . lind b -..us;~ L ,,. heıyetşinasl Kuliny tarafından da ıııç arı, a.. n*ı lz rın ~ e u. 13 ~ l'ÜDÜ lnınıotleriah, nunfarı pWıilc:ürtmü,terdir. 
görüldüw .• nü lh-'- . lunmalctadır. }olıor §O~Sl, Cuma Alman 1cwneUerine 1cıışı raaııyca. AJman tebW" ~ u;uer vennc!ktedır. .. .. 1__ 1 T . iP 

guııu a~mı, ngı 17. topçusunun a- netlmne tevam etmlşlenllr. Bertin. 14 (A.A.} - Resmi teb-
~Jman fİIOSUOUR müstakbel !eşul~~~::ı.a. geçilmez bir hale ko • Ahqan turnıilart liğ: Tobrulc oimnlinde deniz çev -

...,...... Mask.ova, 14 (A.A.) - Almanlar, ita. resinde AJman savaş tayyareleri 
hareketi etrafmda tahminler ffarb limuıl İıgal edildi llllfn ~Dhı 1"r le •e 1daaJ' kuvv~\eri himaye edilen bir kafi• 

. Tok)"<>, 1-4 (A.A.) - Bu aaha.h mttılafaaya c~nıtşJerdir. Diişaan bir leye mened:> gemilerden 2 ticaret 
(Baftarafı 1 ıncl sayfada) Japon den.iz kuvvetlerine mensub kesimtıe ltll'Y'Yt'tlcrinl 1ekrnr &oplıyabU. Ve 2 lıarb gemisine bom.balarla i _ 

hareketi durdurmak icln, kara ve hava bir Si d k mck t&aa."1lnı ile birtalç gtin ~ bir sabet kaydetmi lerdı"r. 
kuvvctlcriııden başka deniz ku\'Vetlerlle 

1 
_ _ı ~~ ~-.g~urı· a asını.n 

1
1Y1-

. a iKi ..:JCJacr na"'° ımanıru Jşg et karşılık taa.nıu:a ~mi!; 1nılnnuyonlıı. Bir düşman muhribine ve 1 O bin 
de mudahıı.lc etmek ti-ı:cre, clonanmasmı ti;;· .. v ·ı-~· il lti.t ba'"" __ __.. ••-nb -ı --'--·•-
anavatan üslerine toplamı,.-rtır. .._ı ogrenlllıou~U:i. bat 1 are ın y•ll•'6__...uıt 4UI1• r z tıonı lıtowutt bir denız taşıtına kay -

---<>-- gem iri dı nerlemiŞterse a" So\.,,et lrnnetlerlnin bolmuş nazarile bakılabilir. 
To!Q>e, 14 (A.A.) - Sinppur bJI. şlddeUi ta.arTuzları karŞISlnda eumla_ T ob~ limanmda küçük bir lıatıb 

Japınlar Somatraya diriliyor: rını ttTkl'tmek mecburtyellnde kaim gemisi -ciddi ra ıığramıştır. Sa. 
Ut Ü • ır d.f .Japon !un·a kuvwt.ıerJ Sincapur önün_ tardır. Katliıin ttph~nin en mania r va, ta~rdcrimiz bau AfrUrndn 

paraş ç m ır 1 ar deki düşman kafi~Jerlnc karŞı yaptığı olayı ınatlüb duşmamn birk~ zaman_ düşmanın biT Qok tank ve kamyo • 
tBa$ ı&ralı 1 inci ,;a)'flMIAl taarrazlar esnasuMb 11 g-crni batırmış.. danberi sevkulceyşi buyiik rhemnaiy<'U nunu imha etmişlerdir. 

fı.ııdan 7apıhnıştır. T yyareler raşüt. t ~ Od 4 .. • 1 bat olan 1erlerde ve blrtolt hirlerde 'ISTl&rla 
çilleri l~banK el varında 3 nokt:ı.ya 1!".:.. ..... ~ ;ansı '- ~a~ ı:-e;:.ıs ı- tutunmalı'. isteımsfdir. 
lndlım'-'--"' m---ı •·- n.....-q .. r. apon .-J)'are e e ıaa. n --" ı 

"O'<"-ır. _...,ara -"ti' ~Ui ıMr rar oluw:mııstıı. u meu.uerdckl Alman ıramison ıın 
mukabele c&terllmtş ve oıılareıı lMlJU muvartakı;retsb: bir~ek çı"ııslar y-.1.pm1Ş. 
0 ~ı!n':ürill~ıü:-r ~ lft ~ Almanlar Fransız lanl&r. --0--

:::ı=~· :;;:::u~~ı;::;i~ t~~ 8 h·ııe · · t hk. KoordinasyJn 
hiçbir belirti yoktur. 1Ut'1larım.ız iyi ,a- a 1 J rını a ım 
Jışmışlardır ve durumun gayri müsaid heyetı• tor; 1 n''t lmadJiı tabmln eclllebllir. Dalla b~ ettiler t u 

Manş deniz muha
rebesinde lngiliz ve 
Almantarın ·zayiatı 
Beı'lln, H <AA.) - mi tt-bl-: 

ıı 'Şubıltta Maaş bnalınuı d u abm. 
da ıeçaa da:aiz sa sanda Alnıaıı 1 

hlİK'u tmn -e rilılul ingillz JıU.. 

\'arllklaruıı ordur.ı ha~Uannı lıuifdtrine ı-akfeden. a~larını 
unutan ... Ölüme karşı koyaa kahramanlar filmi 

DAGLAR KR 
JERO Ntm:o 

PRESTO.· FOUST.ER - ELES DREN - KAl..PD MOllGA?\ .. JD 

bü7tik nard.lerfle yara:ttıka qSiz ~ ~. 1 b~ :ycrll He ~ 
lıia:Tlik Pil-. 

A LA L E'ain c~ ht;rec~u kavnat; .,. 

V.ı\LT DiS~"la yaraı~tı en son ren1dl Mtıd 
Nnmaralı yerlerinizi tfltren evnl•eıı upatınız. Telrlon: 435 

t-MİK.i TEnzı 
z _ Matbuat Umum Müılurlütünün ~ket Jurnalı 

Bugiin saat 11 de tmzllillı ııa:ıllne. ·••••••~ 
•• 

~-Bugün SUMER Sinemasında-... , 
2 büyük ve güzel film birden: 

ı -
BABY SAN OY 

BüYüKiŞLER 
PEŞiNOE 

2-

MARLENE 
DIETRICH 

Bütün lllalWi.oln ~ gür.eli 

7 GÜ AHKARLAR 
~: n-'di ıre eğknceli film 
~. l saat kahkaha Büyıt& .. ve ihtiras fümi 

Bugün Ga 11 de tenziii.th matine 

Mevsimin en büyük filmi 9' 
EL HAMRA Sinemasında 
Romanı ber memlekd~ ~Uf m ·yük k m&cera&ı • 

anyJann eti • »ebriarm eti, Bakkascler • 

Ali BABA ve KlRK HARAMİLER haberler 'bekleDiyor. 'l'eyfd edilmiyen ra_ 
Porlara göre, Banoennaslu Japonlar ta.. 
rafından lşpl edDmlştir. Sıra adaların 

diğer kısunlıınnda olautu gibi diişman 
fnallyetı tehlikesi r.a~tıJ!ı ve müdafaa 
inaka.nsn teıaw edildiği ram:ın yapılan 
sistemli tahribat Japonlann işgalinden 

Bttf.ia. H (A.A.) - A keri Wr kaJ'. 
naldan bi14frlliyor: 

Ankara 14 (A.A.) - Koordi -
nasyıon heyeti bugün sa.at 1 O d 
Ba~vekil Dr. Refik Saydam'ıo riya. 
setinde bir toplantı yapmşUr. 

CWllbotlıırına taarruz etmişler ve bun 
}ardan ikisini batırmışlardır. Bir mlll.;; 
remisi bu savaşları:'la yegane Alman ıra_ Türkçe süzlü ~ .şarkılı 
yıhmı teşkil eden neli 1'arakol ı:cmtmL illindin CD ktıdreW l'.ıldı.zları: 

evveı icra edilmiş bulunuyort!o. 

ıQ1ar :ı.ar:fınıb ajino m&tıncla.. 
iti malsrnırden bibiik lıtr ktsmı ile Js1ilı.. 

kimlann ban ~arı AUantik sahi. 
Undcki tdbkimlarıa ve bllba.ssa kıl.nal 

suhilJertnin ~e lrnllanı.lmıı;tu-. 
Demir potrellcr, çClik levhalar, d"mir 

Felemenk Hlndistanına takviye 
k 'alan _ d ildi çubuklar, 'ri4alı kazaklar ve ınoıwause 

ıt sıon er sahile nııld~Um· ve Atlantik 
Batavia, H (A..A.i - Avu tralya tBpıb.rı 

lı.nVVetıerlnin Felemenk Hlrulist:ınına sahffi boyunca 1 O kilometl'Cden fma 
Chlııekte olduktan soylenlyor. Asker m feye 'kadıır uzamuı müdafaa trsisa.. 
:p evendunun söylrnmt...;lnr. tdn yoktur. tında kullanılm$r. Bıı mı:hallerin her 

akut btı kuvvetler keııillltrine e-ös'.eri.. 7.:lIDankl manzarıı-'lııUb d~;şikllk yapıl_ 
~ lniidafııa mevziİuiııe doğru &e\kecW.. mamasına itina eanmlştlr. Df:nize doğnı 
~. D ha ibaşki 1mpa.r:ıtorhd' :re tevcih edilen ls"lhkiml r ve !'>pçu meı•. 
Uerık lut'alan da Felemenk Uindis. 7Jleri dü.~aoon karaya çıkmak için ıra

innı ku\-vetleriııi takviye l.çiıa celmek- paraklan her üirlü ~ebbiisıı daha dol. 
~. aıadan öldürtt.ckt:lr, 11enUh·OT. 

- ---v 

T aymise göre 
maş ta.rafı 1 incl 8:l)'fa4al 

rafından işgal ~iluıes•ne aill olan par_ 
çadır. Türk umww e.fkılra. Rusyanm 
ccnlııl a.id mesdelcnle her z:.a. 
man büytik bir • ·et cos.~ir. 
Türk cn~lnhı ihtiyııüı J~ncb, 
Stafford Crlp n ltw3aya tam eer
~lik istemiş o asından ~n 

&ıktnt ı o -mkü ıir. BO'.\le 
b"r ŞC)ln, Türkiye de dahıl olmak üzrre 

Uıı miırcttcbaimdan 3:; kişiyi kurtar_ GULAM ~mHAMi\IED. SERDAR AKT-tU1. VAlıtnA..~ 
m.•ştır. Deni:ıaltı l:'tmllr.rüniz Atlnntlkte l\ll'ıulcltc1imlzln mm.iki tlstadlan: ~ Ahmed l'atm.-ın 
kafilelere yaptıkları höeonılar csruısmda Okıua.n1al': .NEVZAT ALTINOK - SUZAN Gt}VEN • GÜZİN A'RKIN 
aralannt\a motörlu bünık blr ı>drol ce. SEl\IİBA • İHSAS - UN ÇLİ F.S - llASAN DRA~L~LI 
ml'>i bulunan top:velrlin %5.'5 tonllit '11111' .. •••• Bugün seanslar: 10.35 - 1 - a.:uı • 6 ;S.SO da ••••ı•lll"' 
tutarında beş dusman 1iearet gemisn 
bir kurvrt batırn11~1mbr. l)i;\>er rt d~ 

man gemisi torıılllerle ddai surcUe b,. 
'l'.lra uğrııtılm~ 

Adana meb'usu 
lbrahim Mete vefat etti 

, ç. E. • Dlspan rl MealaaUne 1
•·-..., 

DANSLI ç·AY 
IBR~H1M OZGOR ve ATEŞ BOCEKtERl'n:n 

iıtirakile 'bu:giin sut li de 
~~k A\'rupa m~lcke!Jeıi için hayati Ankara, H !Uususı) - Ada.na ml'b'u. 
menfaatltrlai ft115)· • teslim et_ su İhrahim Mete dün :ece kalb sclde
mdt manasına ıelmek ihtimali 'Yaldır. slndeu .efai etmiştir. 

Beyazıtta MARMARA SIN :MASl alt ıalonund8 
o- uli:>c~a indc:Q temin edilebilir 
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6 Sayfa 

~ 

~ 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRiP, ROMATİZMA 

Ve bütün ağrıları derhal keser. 

İLE SABAH, öGLE ve AK·ŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman di~leTinizi lırçalayınız. 

, müşterilerimizin nazarı dikkatine: 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime ile S t N G E R s AA T t demektir. Çünkil. 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru Alem olan SİNGER saa.tlerınde toplanmı.şt.u'. 

Bunun için: Saat alacağınız zaman. tereddüdsüz SİNGER saati almalısınız. Ve saatin üzerindeki siNGER 
markasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz lAzımdll. 
Modayı takib eden her asri kadın için kıymetli taşlarile ve nefis işlemesile hakikaten nazan dik.kati celbe

den böyle" bir harikulade SİNGER saatine sahib olmak Meta bir saadettir. 

S i N G E R S AA T i !kt:ı g;~e::k~:e. H E D i Y E L i K T i R 
1 No. 82. A. ELMASU. VE 11 PIRLANTAU 500 LİRA, DISALLEltİ GİBİ 15 SENE. GARANTİLİDİR. 
İ Dik.kat: Singer saatleri ı.stanbulda yalnız Eminönü merkezindeki ır.ağazamızda satılır _ I.stanbulda ıubemiZ 

'' yoktur. Adres: SİNGEP. SAAT Mağazaları. İstanbul, Eminönü. No. 8 

BELFAM 
Nedir? 

Güzelliğin en büyük: sırrıdır. Sıhhiye Vekaletinin ruhsatım haizdir. icabında günde 3 kaşe alınabilir: 
~----------------1--____________________ __,1~--,------·---~ 

Mağazanız,atelyeniz, imalathane 
ve fabrikanız için muhtaç oldu
gunuz sınar tamirat, montaj, 
işletme gibi işlerinizi ve her nevi 

otomobil yedek parçal3.nnı Ha yır : Cezayı 
süratle tatbik 

e!mek, idamdan 
daha müessir olur 

'Muarızlara cevab 
(8aftvafı t inci. sayfada) 1 dll' ki bu d'a cemiyetin idealine uy. 

kadar hapie cezası almışbrdır. gun olan bir şeydir. Ben de demi • 
Ayni vilaycıtimizde 938 yıh zar. yorum ki ya1nız ceza kanununu şi<i 

fında 31 katli ş0ç)usu mahkemeye
1 
detlendirerelk her şiarı ondan bekli. 

verilmlttlr. Bu katillerden 12 si ka- yelim. Bilakis yüksek bir kültür 
<B taraf 1 in 1 tadal rısı veıya metr~ini kıskançlık ve ı aeviyesinin lüızumunıi. en ~vv7l ben 

giderek ıı:er kati; tam.:'ı ~un diyor? .. aile geçimsizliği yüzünden. 11 i işaret ettim. Fakat bır rntlletın .ge. 
Bwıu bir ·türlü anlı.yamıyorum. · tarlaya hayvan salmak ve mirası niş halk taıba.kalarl arasında özle. : 

suç işlemek hel" katil ıribi korkunçla. yüzünden, sekizi sarhoşluk aaikasi.. nilen bir kültür seviyesine yükselışı 
mı ika etmek, her §CY<kn enel bir 80.. le işlenmiştir. • asırlar ieteoren bir şeydir. ~te taraf-

r . luk ve cehaleı eseridir Bu teshiste Bu 31 katilden yalnız blrlıml tan her lkıülıtüırlü adam tetbıbde~ t.a
:::ınkl kJYmetn doktoruı:.u7ıa mütte- mahkeme idama mahkfım c~.lpe mam7° müstağni kalmış değıldır. 
n· halde ce-ıa kanunumuza. her de Temyiz bunu bozmu~tur. Huk - Bu itıbaıi1a kanun kılıcu~a; hem de 
k~t1i~ · i:l~ı değil aı.mak, hatta a~ıe yak. medilen c~~al8:r ~İr ~eneden ?aşlı-! i.dil, sert, keskin, kılıca her zaman 
mak eczasını da ilave etsek ~ene katil. yor, azanusı yırım dort seneyı bu. ihtiyaç olacaktır. 
lerin önüne &'eçemeylz... lu.yor. Muhterem arkadaşım Yavuz A • 

Ben, cezaların teşdidinden ziyade, tat- Ayni vilayetimizdi! 939 yılı zar. hadan değerli hukuki fikirler ileri 
bikinin te.srllne ehemm~t verllmeslne l fında 27 katil vak'ası olmuıtur. sürüyorlar. Şunu hemen söylemeli
tarartarun. Yani bir katil suçlusu, cı. Bunlardan 6 &! tarl<lya hayvan. k~y- yim ki ben hiçbir memleketin re • 
nayclinln tesiri orta.dan kalkmıwla.n ceza ımak ve miras yi.izünden.. 17 sı aıle jlmlnden ve hukuki telakkislle ha. 
ımı görmelidir. , . g~imsizliği, karısını veya. I?~tre • l reket ebnlyonun, sadece kendi re • 

Fakat bu seri cc1.a ta bıkatında <ıtcc- sinı kı~anç.hk yüzünden. ıkısı sar- ı alitenılzl ve kendi ihtiyaçlarımızı 
rlmden ma.ksad, ceınlyet~n ah:ıı sat'ıdır» hoşluk yüzünden, birisi kaçakçılı.k.. dü ünüyorum. Fakat muhterem ar -
tezine iltifat etmemek lazımdır. ıt~n ve yaln.ıcz !birisi hataen işlenmiş. ka~a ım şunu inkar eddl:>ilir mi ki 

«Kısasta bayat vardır» .derler, doğru tır. Bu, yirmi yedi katilden ancak d" ş 1 fevkalade vaziyetleri kar 
bir fikirdir. Fakat burad~ kısastan ga_ I birisi, :k.açak.çıhk·ta yakalanarak İ ~ ı u.nydn f i t. nazi bolşevik, mil • 
ye, buglinkü mevzuata 1ı1ore. idam ed.

11- 1dama mahkum edilıni,tir. Diğerleri '.ısın .a ;ş 8 
k t 'her memlekete 

mest lazım gelen bir katılı~ sehpaya ı hakikında verilen hüküml«:r b.ir se- ı lıye.tçı, emo rab. • r et fikıri 
gölürülmesile, cemiyet iÇiıı, bır ikaz, bir neden başlamaktadır. Azamisi o • ş~ıd .ve~~ ıhn mes ~tı~i ? 
ibret teminidir. tu'z yılı bulmak.tadır. İ bırıncı pumıcıa ge eme e . r 

Yoksa, bu gayeye vüsul için oluorta Bilmiyorum bu rakamları h 1 Arkadaşım kahraman katıilerden 
her katil suçlusunu idam sehpasına yol- kıran belagati karşısındı:ı m~te~~~ · ba'hsediyorlar. Böylesini~ ancak eli 
lam ıkta ve bu suretle yü.zlerc~ vatanda. , muarızlarım fikirlerinde ıırar ede .. öpülür. Ka\ıram~nlık ıuh ıya~ı~a kar 
11 r~a etmekte cemiyet için bir fayda jblllrler mi? Tü-nkiyede ~eza tathi • fl be~im ~~dugu':° se~patı.yı zan.. 
tasa\;vur etmlyo1'111ft. jkatının hemen hemen bıçbir te?hib .nederım ki eıserlerım gosterır. . 

İşte sise bir misal; bizim m~lt>ketl. icra etmediği şununla da ııabittir 1 Aziz arkadaşım kadJ~lar aleyb.ı. 
lnizln haleti nıhO'eslne gere, ka.rısma 1 

ki her sene hemen ayni aebebler ne işle'Ilıen suçlarda benl fazla ner
tasallut eden bir adamt, ın ve namusu- ayni mi.1'ıtar katil hadisesine eebeb 

1 
min bulu:yıor. Evet dostum, kadına 

nu karıla temWenıek icab et:lğ'inl ve an. olmaktadır. l .el lc.alkama.z; bu; her ileri cemiyette 
cak bu sure'1e atik alınlır. cemiyet ka.r. K .. lt" seviyesini yüık.seltelim. en ba&lt bir yiğitlik prtıdır. Bilmem 
tısına çıkablleceifnl ve namusunu kur- u ur la 

1 
b cina takib 'buyıu:ney'orlar mı· bizim mem-

tara.bileceğlnt düşünen ve bu sablt fikri Evet. F~~ll ~n ~ zkes~ln bl; l teı'kette kadını hoğan ~eya bıçaklı -
W.eallerlnln fevkinde ırören bir :flll'ddaşm yet tenıayu en ~st b l 1 yan kimlel'd'ir) Tamamen hayvan 
bu taammüdünü hiçbir ceza tehdidi ön. satır gibi .lılem~ge ha.zTı.~ k.u uru:n~ • menzilesine inmiş behimi mahlu _ 
liyemea. lıdır. Ak&ı takdırde ur ıyemlzae B . . . 

1• ~ d l l önlemek. kutır. u nevı katıll~r aym zaman-

1 Evet : Sert kanun, 
cürümleri az~Jtıyor, 

bu muııakkakllr f 
!Baş tarafı 1 ı . c. ı. .ıyfad&) 

davranan memleketlerdendir. «İdam Iıü. 
kümJerltı nadiren verUir. Ehemmiyetli e
hemmiyetsiz her ı;eşid chafifletici sebeb. 
!eri» daiına g-özönünde bulw1durur. llele 
a.şkü sevda yüzünden yapılan cinayetle. 
rin yüzde doksan dokoı:u beraet eder. 
Biraz da bundan dolayı olacak, b6y1e 
aşk ve sevda.ya atd cinayetler Fransada 
bolcadır. llergün ırazete .sütunları bu el. 
nai reklamlarla doludW". 

İngilterede ise, h.iç böyle değildir. Öl- ı 
diırulmek suretiyle ortada yatan bir ce. 
sedln adaletten istediği bir bak vardır. , 
İngiliz hakimleri, hiddet aşkiı sevda, 
ihtiras, tereddi, irsi hastalık fil.in gibi ı 
mazeretler, yahud, «hafifletiçt sebebler» ı 
anlamazlar; katilleri sallandırırlar ve yi. 
ne biraz da bundan dolayı olacak; boyle 
aşkü sevda veyahud başka scbebler )'Ü

zünden cinayetler İngllterede Fransada. 
ki kadar bol değildir. 

Sert kanunlarını şıddetle tathik eden 
memleketlerde cürmün önil alımyor. 

Mesel& Arabistanda. «k•sasa kısas• ya. 
pan, hırsızın elini kesen şer'i kanunlarla 
;dare edilen bazı memlekdlerde cinayet 
değ11, batta. hırsızlığın bile önü alındı

ğını işittik. 
dla.bihı lle oK.abll» den başlayıp bize 

kadar gelen devirlerden anbdıtlJllıza 

göre, insanların kardl'Ş kanı dökmlyecek 
kadar tekamül etmelerine daha çok va. 
kit var. O zaman kadar onlara bir te. 
kimfil dersi vererek yaptıkları cürmü 
mazur rösterecek sebebler aramak bil
mem ki ne dereceye kadar dotnıılur. nu 
itibarla «ltiam» cezasının kaldırılma.."mı 

lstiyen muarızlarına pek sustıırucu bir 
cevab veren AUons Kar'ın sözlinü hatır_ 
ladım: 

- İdam cezasının kaldırılmasına ta. 
ractanm.. Fakat evvclii buna katil efen.. 

diler başla.sınt Binaenaleyh, )'Urddaşlan s"1landır. mese a an . ~va ar nıd I ı da zebunküş iın~anlıırdı1'. Çünkü ek 
malda, zindanlara atmakla, hapislerde mümkün d'eğıldır. Kan avası n • . bile: kadınlar llatt • 
çürütmekle ve bu &ibl tehdicttf'rlf' c·eza ·çln yıllarca devam ediyor ve aile slarerıyS es 1 d l ta ~~~ b"ırl • Yüksek 
işlemelerine mini olacak yerde onların içinden çıkmıyor, l'k fırsatta katle 1 ·· 

0~ sene k'r e 1; ::uHu l)~?' .e 
sıhhat sQ rasmm 

' 
ruhi terbiyelerine çal1ŞJRak ve vlcdan lıebeblyet veriyor? Çünkü mağdu - ,0 ? on ;ı ~ad'.l a 0 Bu. 1 ep 1 lTdl. 

nın aynı ı ı erı. un ar arasın a 
telklnlerlni çoğaltmak ica.b eder. Ceta ne run aile9i ka·tile veri len yufka ceza.

1 
me ru zevcesinin ihanetine ıuğrıyan (Bas tarafı 1 inci u.:vtada) 

kararb:rı 

Artık: 

SAGLAM, UCUZ ve ÇABUK 
yaptırabileceksiniz 

bu iş için kuruldu 
Adres: Mercan Yokuşu Üniversite kapısı kaqııında 

caddesi No. 50 Kahraman Barbaros 

Fuad Pap 

, ________________________ _, 

Usküdar Asker,ik Şubesi Başkan.ığından: 
ı - Şubem.izde ı,ayıdlı bulunan emekli ve yedek subay ve askeri memurla.. 

nn senelik yoklamaları 15/2/ 942 tarihinde başlıyarak 15/3/942 tarihinde bl. 
tecektlr. 

z - Yoklamaya gelecek subay ve askeri memurların her ıene mutad olduğa 
Uzere ica.b eden vesa\Jd ve nüfus cüzdanlarlle Cumartesi günwıden maada hu 
gün saat 13,5 den l'7 ye kadar müracaat ederek yoklamalarını 1aptıracaklar
dır. 

3 _ Yoklamanın yapllmış olduiu bir ay zarfında şube mmtakasmdan ha.. 
riç mmtaka.da bulunanlar ~ubede kayıdlı bulunduğu defter sıraslle S1nıf "' 
riitbe ve kayıd numaralan yazılmak sureUle muvazı.ah künyesini ha'ri taah.. 
büıllü bir mektubla şubeye blldlrmeğe mecburdurlar. 

4 - İşbu bir ay müd4et zarfında yoklama için müra.eaat etmlyenler hak
kında 1076 sayılı kanunun ceza ahkaınınıu. tatbik edileceği illin olunur. 

C214!U329) 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
Manifatura eşyasını 
yalnız ithalat birliği 

dağıtacak 

(TIYATBOLAB) 
lııtanbul Belediyesi 

Şehir Tiyatrola kadar atır olursa olsun. ıuçlularm he- larla 'tatminini bulmuyor. Devlet lar ş ve bu ihanetin tehevvürü ile Dr. ~amil ld ıl' dan mürekkeıb ola -
men ekserisi cinayetlerinin gizli kalacatı kana kanla mulkabele etse kan da. • k d l k.tu Hepsi bir rak tıo.planmış ve gündeminde bu - Bir müddet evvel bazı temaslar 
ve nasıl olsa yakayı sıyaracaklan kanaa_ vaları hir hamlede sona erer. Bili- hare et e en er yo • lunan adli ihtibar işlerini tetkik e. yapmak üzere Ankaıaya giden ma. 

r ep~ba~ı dram kısmında 
Bugün saat 15,30 

ti~ cürüm işlerler. Sonra suç işllyecl'k yorum, mUhterem muarızlarım şim bikes !kadına rnu.sallattılar, onu be- derek bir kaTara bağlamı, ve mcm nifa.turacılar heıyeıti d'ün sabah şeh
aevlyede olanlar, <::e?'.a kanunlarımu.da di «ceza., bir ı'ntıkam degw ildirı~ di. hemehal almak veya metres yap • .leketin sari ~a91talıklar vaziyetini . . d" .. t:;... Heyet azasın • 

ta lard k d uh I .. d · _._ b rımıze onmuış ....... 
yapılacak ve şiddeti tazammun eden • ye a.11 nazariryeler ileri sürecekler - mak istiy.or ı., a ının. m a e .. goz en geçırerCK u durumun mem d b'rı' bı'r muharririmize Anka -

b b l u.. · t' :n... 1 , w • • an ı , ı • 
dl.litıa alikadar bile olmazlar. dir. Bunları biz de biraz. bilıyoruz. feri bıçaklanmasına seı e om Y • nunıye ı mucıo o augu neticesine d ıı...:ıL ml k t ithal edi ~ 

vali kad I ekseriya .. d l . d ra a ullllasısa me e e e 
Dlter taraftan hlçblr katil veya hırsız Fakat saçağı sannış bir ateı karıı • tur. Bu za ı ın a.r • v~rmt-ş. , ve snma m.uca e e~ın e tat. lecek yabanıcı mamulatı kumaş ve 

ceza kanununu inceleyip döçar olacafı tında yi.i:k.sek nazariyelerle değil, baba ve ağabeyi _g ibi hamıd~n mah ıbık edi!lece'k tedavı usuUen ha~kı.n. manifaıturalar hakkında temaslar 
cezayı önceden ölçüp biçerek suç işle. realitenin lcab ettirdiği ıedid ve a. nım insanlardır. işte• bu nevı baba- da bazı .fenni kararl:"r. alarak ıçtı • yaptııklarını ve alakadarların tev:ıi 
m~z. Bu takdirde ceza tehdldJ bu gibiler cll tedlbirlerle hareket etmek lazım. yiğitler §&hıslarına hır te~llke gel • maına nıhay~~rmıştır. işinde bazı esaslı kararlar aldık.la. 
lı:ın hiç mesabesindedir, dır. miyeceğlne kanaat gı:tirdıkten .~on. • f I' • rını söylemişbi:r. Bundan böyle ha.. 

Meselenin ruhu, <'lirüm vo cinayeti * ra rızalarına !boyun egmeyen muda- Yurdda ekım aa ıyetı Tİçten iıthal edjlen manifatura eşya-
hazırhyan ınahzul'ları ortadan kaldır. Aziz arkadaşım profesör Kazım faasız 'kad·ınları bıçaklamlı,lardır. <Bas tarafı 1 mel sayfada) • sı bütün mem.lekete yalnız lsıtanbul 
maktan ibarettir. İsmail Gürkan (<cemiyetin ideali ce- Böylelerine idam çok az gelir. HaL Ziraat VeldJl pulluk ve araba amali it'halat birliği tarafından tevzi edi. 
: btf', lçkl ve metres ha.vatı ribi bir ta. zayı pafifletmektİr> diyor. Müsa • bulci henüz hiç birisinin darağacına için Adapazarı demlr ve tahta fabrika.. leeektıiır. Bu tevzi şeklin~ son gün. 
kım müptezel ltlyadlar bu <'Ümledendir.» adeleTİle hakikati şöyle ifade ede.. çrktığını bile görmedik. lannın genişletilmesi ve daha fıı,ydalı bir lerd'e Kapıku'.le yoül~ getirilen 

yİm: Cemiyetin ideali cezayı değil, Bu vakıayı inkar edebilir miyiz} hale getirilmesi ipin alına.~ak yeni ted. mallar da dalhildir. 
auçları kaldınnak veya hafiflet • Muarızlartma temin ederim ki bu birler etrafında temaslarda. bulunacak ..................................................... . 

ve akşam 20, 30 da 
RÜZGAR ESiNCE 

Pek yakında 
PARA 

letikl&l caddesi komedi kımıında 

KiRALIK ODALAR 

Şehir terbiyesi için belediye 

film yaptırıyor 
Be.ledıİjye, zabı.tai belcd!iye tali ~ 

tnatnamesinin ve şehir terbiyeıtinin 

d 

b 

ZAYİ - Nüfus cüzdanımı ve asker
lik vesikamı kayb1!ttlm. Yeni askerlik 
vesikamı Balnrköy 5'skerllk ışubeslnılen 

alacağımdan eskislnJn hükmii yoktur. 

mektlr. Kanunda yazılı duran <:eza babayiğitlerden yalnız bir tanesi &Ü. tır. Son Poata Matbaası: 
maddelerinin bir zararı yoktur, olsa ratle asılmıı olsaydı ötekiler sah • Ziraat Vekiline bu seyahatk mütehas.. 
ol&a ter.hib teşiri it jbarile zayıf ka- neden çekilir ve bir çok zavallı S1B memarlardan. blr heyet refakat ede-

h.allk.a iyi 'bir §ekilde öğretilme.sini 
temin mak:sadile bir film hazırla • 

di yacakıt1ır. Bu fiLni.; 1000 uıetre uzun 
Juğunda olacak ve bütün aioemalar.. rl 

:ua doğ'Um.lu Büsamettln Paksoy takterler üzerinde bir ha.kıtı 'ftlr. kadınlar kurtarılmıt olurlardı. cektlr. 

Neşriyat Müdürü: Cihad Babaa 
sABiBt: .11.. FJaem UŞA.K.LIOlL da gö.steıilecektir. l'e-t; 


