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Bu sabahki 
haberler 

Çin ordasa 
reni bir 
zaler 

kazandı 
Çun. Ki~. 17 (A.A.) - Bu. 

rada neşredilen renni bir tebliğe 
aöre Çin kuvverleri, şimali Kia!lgai 
ile şimali Hunan arasında üç bin 
kilometrelik bir cephe üzerinde 

Yazı itleri telefonu: 20203 SALI 17 ŞUBAT 1942 

. 
CiN 

DENİZİ 
ı Tehlike 
Avustralya 
ve Cavaya 

geldi 
Japan Başvekili 

beyanatanda dedi ki: 

İda-re i,ıerl ıdefonuı 20203 Fiatı 5 lturuı 

Maarif Vekili talebe velilerile 

öğretmenlere radyo ile hitabede bulundu 

Talebelerin, açık 
veya gizli sigara 
içmeleri yasak! 

•• 
Universite ve yüksek okulla., 
talebeleri de ancak ayrılacak 
ger/erde sigara içebilecekler 

"Avustralyanın 
akıbeti bize 

karşı alacağı 
duruma bağh,, 

Japonlara karşı büyük bir muvaffa. Ankara, 16 (A.A.) - Maarif 
kıyet kazanmışlardır. Çin kuvvetle. Avu•tralya baıvekili de, Avu• Vekili B. Hasan Aii Yücel, dün ak.. 
ri bu ccphode ilerl,.mektedir. • • • tralya' muharebesinin ba la.- ıam radyoda analar, babalar ve 

H bd ·ı Sumatra adaıını göıterır harıta k .. ld .. d öğretmenlerle tütün üzerinde bir ar 8 Çevri en ma uzere o ugunu, yar ım .. .. .. 

C )1 ,,. ............................................ , ki · f J lı. konuşma yapmııtır. Tutunun ne 

U kşarkta r ' be. e~enın .. ay ası~ v~ en· zaman ve nereden çtktığını, nasıl 

Japon askerler·ı za Singapur dııenne gı:ı~.e~m~nın ~azım yayı~dıiını. bilhassa insan büny~i 
---- ---- geldıgını ıoyledı üzerine nuıl zararlllr yaptıiını, bır 

•ınt•ıhar edı•yorlar •a onlar nasıl teslim Tokyo, 16 (A.A.) - Ofı: çok diğer .. T?,emle~~tl.erde t~t~nden U Diyet meclisinde bir dcm~çte bulunan az zarar gorulmesı Jçın ne gıbı ted. old U ? .Japon ba$veklli General ToJo, Avu • birler alınını? o~du~unu a~latm.~ı 
Londra l'7 (A..A.) - Bataan yarım s matrada tral1a ile Yeni Zclandanın faydasız bir ve lstanbul nıversl tesı ordınaryus 

adasında Mac Arthur kuvvetleri r.c·.ı; • 

5 
k ı·k b• · muharebeden lçtlnab etmeleri davdinl l profesörlerinden Akil '.'v1uhtar Öz -

elindeki Royter UlUharibhulcn: p 
1 

b m 1 ır çevre (Devamı 5 inci sayfada) 1 den, Mazhar Os~an U~an. .. Hlrsh 
Pazar &iinü dokuz Japun askeri Is~ em aag • o ve Prof. Fahrcttın Kenm Gokay -

teklerile teslim olmuşlardır. • • d b• •ı • ı dan bu hususta rapor alarak tahıil 
Bu askerlerin mensub olduktan birlik ıçın e ır mı yon arı çağında bulunan çocukarımızla 

::--ln~m~ı::ı.""'Iannın büYUk şelırlal insan birikmiştı• cemiyeti fc:~t~:ı!~:k t:~~~:d~~;~l~;~~c~ 
Bataan yarımadasının batı kıyu;mın ı ld 1 ( ! ve eııtmcn .kurumlarımıza ~o.ndcr. 

ltıUbtellf noktalanna çıkan Japonların a 1 81' 1 - :\I~ : dikleri tamımden bnhıetmıştır. 
lon kısmını ela püskürtmüıı olan Ame • : f.ehirde teslim a!İna~ ~ roısuzlagv a 1 - İlk, orta, mesleki ve kknlk ötre. 

!tndaıJ.berı Japonlann intihar ederek e·ırmanyada lng·ıı·ız ngiliz ask. e.rİnİn mik·s. (Devamı S lncl sayfada) Maarif Vek1U Hl\san Alt Yücel · 
ıena h N-ketıer 7aphklarına fahid ol • • -------------------------

ribtı ve FIUpaıılt nıüdafıler, harbin ~a- ' /

1

: ı · tim okul ve kurslan ile llse ve ötTctmen 

tluklarını, fakat cesaret Te kahraman • tarı 60 hını butuyor i Urfa meb' usu Ret et • 

ij;·7~~~~~~~~~:;;:~ me:~:;:~:r'çet~l~iıer n:~~0:!:r? uı_ge~in muhak_~m~- 1888\ &8l8Sl 8\ÜB8,8ŞBSI 
Japon denizdtısı (!) f:ilipinlerde piyade ...... ..,. ı~u.ı - Ö••iil.... Si dort saat surdu 

Vaşington, 17 (AA.) - Bir h b 1 • .dd ti Ye tanklar refakatind• bulunan Ja- Relet Ülgen ve yeğeni hakla-
Jaopn denizaltısının, Felemenk mu are e erı şı e e : pon kaY"Htleri bu sabah a:ıat sekizde rındaki iddiaları reddettiler, 
Hindistanına aid Kür~saod": ~ruba devam ediyor sın.-apııra cırmı.ıert1ır. şehrin bü.. mahkeme tahliye taleblerini 
Yl bombardıman ettiit blldırılmek.. 7iik binalarının ü.sfllııde .Jııpon bay. red ile, davayı ağırcezaya 
led1r. Arubadaki benzin depoları bu . ratı dalplanmaktadır, 
bombardıman neticeeind~ hasara ~a~avıa 16 (AA.) - Holanda havale etti 
uğramıştır. teblıiı: . Ateı ke• emri Ankua, 16 (Hususi) - Urfa 

Geçen Cuma,.teıi günü para~üt.. Sın~apur, 16 (A.A.) - Ofi: f meb'usu Refet Ülgen ile, Maarif Bir in iliz nazırı ç~er tar•fından. ya.pı!a? taarruzu sın.apur aclasınılakl Jaı><>n Jı:uy_ Kofüji eski veznedarı Zeki Ülııe-
" muteakıb Palembang a bınlerce Ja. \'etleri kumandanı Yaına hUa ile tn. nin muhakemelerine bugün saat 14 

Avrupaya •ıhraç pon askerini nakleden ıemiler ka. slllz kuvvetleri kumandanı General de devam edilmiıtir. Evvela, iddia.. 
uya demal ihnı.ç hareketlerine ba1- Perctyel arasındaki müllkııı '9 da. name okunmu~tur. iddianamede sa. 

1 • 
1
. lamıılardır. kika aürmll.ştiir. Ptrciveı .-erek ken.. ~a çlkarılan Maarif Cemiyeti pi. 

Yapı masını IS ıyor lnıiliz,. Amerikan ve Holand.a dl hayatı, serek&t' tnaillz Ye Avus. yango biletlerinden ikramiye çı -
tayyareleri 8a.nltft boiazında hır tl'aqa a*erlerUe Slnaapurdakl ka- kan ve satılmıyan bilt!tleri tanıdık. 

Şiddetli ceza taraftarları seslerini 
gittikçe yükseltiyorlar 

ili P&ırl ıawı 1 

idam cezası bir 
gün dünya yüzünden 

kalkacaktır! 

Ölüme ölüm 
ile mukabele 

etmek lazımdır 
Londra, 17 (A.A.) - Hazine Japon filosunu bombardıman ede • daılann Ye çocukların luu'atı 1'ak.. larına ve yakınlarına vererek Refet 

nazırlarındanl Womereley, Rusların rek 5 nak1iye ıem~ıine ve 2 muh • : kında teminat lsten1~ vr J.1po111arın Ülgeınin bunları himaye ettiği ve Jnıanlar idam olunmaz, terbi· Uç ıene evvel malını stok ya
yükünü hafifletmek. için Avrupada ribe tam isabetler kaydetmiılerdir. i «Buıihldo» ismini verdlklert tettf bazı numaraları tahrif wretile ikra. d'l' B za Jıimıeyi pan tüccara «baıirelkôrn diyor 
~eni hır cephe ibdu edilmesini tav Müttefik bomba ve av tayyarele .. i kaidelerinden bahsetmı,tir. Yamashl. miyeler aldığı ileri sürülmekte ve ye ~~r~~tma: :: lı.imıeyi dulı. Bugün aürgüne yolluyo _ 
aıye etmi~tir. ri Moohi nehrinde bulunan Japon : <Duamı s lncl aayradal Zeki Ülgenin de talebe takaitlCTini uıla.ndırmcu! ruz. Zamanın zaruretleri nam Bu sa bahi Sovyet (0.vamı 5 lnd uyfada) \.. ............................................. ,, (D ...... ı 5 inci oayfada) riyelerle mütalea edilmes. 

l.h k lı l .. .. Baro reisi diyor ki : Avukat Hayri Yaman diyor ki: 

resmi tebli;i ti ar Qdise eri curmu ···-~~e:I°iu~:ıib~fe:: ZlS:~:::~:~n:~t~O:t~ı:~~!t:: 
sor •v~~ .. _... .. ... a••l 

Londra, 17 (A.A.) - Sovyet beğ diyor 'ki: .-. mun__.. arı da C"i1nu suniıne ta_ 

tebliğınde bildirildiğine gi-ire, Sov. meşhud hu••ku··mlerı·ne go··re «-Son Postada açılan bu calibi dik- klb ettim. 
Yet süvari kuvv~Llcri oimali garbi kat anket münuebf'tlle Ce:ıaJirl Bahri. Derhal öylemellyim ki urnı doktor 
kesiminde yeniden 40 meskun ma. eelhl vil1JeU ııabık vali m~vlnl TeTfik daYa&ında 1erden ırökc kadar haldıclır, 
halli geri almıtlardır. l hk l tarafDMlan oeş~dilml' olan dtavaldl oe. mu fllı:re Uiraı eden mün"VVl'l'lertmida 

Sovyetler Donetz havzasında da s ••rat e ma eye verı• ec k saı1eye cıaır mütalbh adlı 1tltab batı. hemen eberisinln blzce mut. olması ıe-
~u1.v~~~~ı~~~mi;ı~~lu:~lty~er~irler. u em e (Deyamı 6 ıncı u;yfada) (~-

Diğer taraftan B.tltıktaki Sovyet rı.---.---.~~~~~~~"'~ 
don nmaııı da faaliyete geçmit ve 
FinlanclJya körfezinde Lenİrl4ırad 
clvarındaki sahillere ani bir baskın 
yaparak, Alman bataryalarını ıus... 
turmuştur. 

Bordodan Odesaya otostrad 
Londra, 1 7 (A.A.) - Vioinin 

teb.iblerlne rağmen Fransada otos
tradlann inşa edildiği öirenilmiıtir. 
Romadan bildirildiğine göre, Bor. 
dodan Odeıaya kadar bir otostrad 
Y~pılacaktır. Bu yol Milano, Vene. 
dık, Belgrad ve Bükre~ten gcçccck-
tl~ • 

BUGÜN "\ 

Korkunç bir gecenin 
hikayesi 

Çok aiizel bit hikiye 

r:zan: Sallihattin Eni• 
l1aibı lo aa1falarınuzda] 

Bir muhtekir 7 
sena sürgüne 

mahkom! 
Bu ceza, fimJiye '/tadar 
verilen lrtuarların en aiı· 
rıdır. Muhtekir, dolma 

kalemlNden 1850 lira 
ı~ıa kar temin etmiı 

-····-
AsliJc 2 ncl ceza nıahkenı~i dün 

mühiın bir ibtlklr clıtnsını neti.. 
celen4ltrmiş ve milli korunma ka. 
nununun mer'l7ek pıUtl (tin. 
•eaMri t.tanltul mahkemelerince 
lhtlld.r laUiılel.eriJ]4}ıYerllt.n en a
ır.... ces&Jı vermlftll. ;-• 
... ··}ı 

(Devamı 8 ıncı ·~~a~l 

Dün vilayette yapılan mühim bir toplanhda 
milli korunma kanununun tatbiki, evlerin 

aranması meseleleri konuşuldu 
Dün öğleden evvel viltyctte Va.. 

li ve Belediye Reili Dr. Lutfi Kır • 
darın riyasetinde vali muavini Ah. 
med Kınık, Müddeiumumi Hikmet 
Onat, Emniyet Müdürü Kamran, 
Jandarma kumandanı, Mıntaka ia. 
ıe müdürii. Fiat Mürakabe Büro • 
•u tetkik. müdiirü, Toprak, Petrol 
Ofisi, Mıntaka Ticaret ve lktısad 
mlidürlerinin ittiraklle mühim bir 
toplantı yapılmı.,tır. 

Toplantıda milli korunma kanu. 
nunda yapılan tadillun tatbiki, ih. 
tIU; lıidiıolerinin cÜrn\Üme.aıud 
hükümlerine göro &ürııtle mahkeme 
ye intikall lçin Fiat Müfakabe BU.. 
yoeu ile adliye ve emniyet teıkillti 
arasında ıılr.ı bir i:blrlill yapılmaıi 
etrafında görütühnlittitr. 

lhtilir ~disolerinl tetkik cdoa '.J'oplantıya rlyuet eden Vali ft 
(Deftllll ••• 1a7fl4a), ~. R•lıl LUtfl J(Jrd.ar 

~~ ~-----~--

Muarızlara cevab 
istanbulda bazı insanlar vardır ki: 
"Doktordan raporum var, beni 
kızdırma, seni temizlerim 1,, derler 

Deli aıılır mı? diyorlar. Ben de sorayım: «Deli elini• 
kolunu sallıya aallıya cemiyet içinde ıezer mi? gez.erıe 

mulıadde• can emniyeti ne olur?» 

Yazan: Profesör doktor .. Sadi lr~ak ı 
Evveli Yüksek Ticaret lar. Dun de yu.dıııım g ibi bu. 

mektebi profeıörlerindcn Bay nu ıöyle ifade etmek lazım: 
Süphi Nuri ilerinin sözlerini «Medoruyetin ıaycsi, ceza ka. 
ele alalıım: nunundaki müeyyideleri ail • 

cıMedeniyetin gayeıi, idam. mek değil, buna m~tahak 0 • 

ları artırmak deill. bunlari lan MıÇları kaldırmak nya a. 
ortadan lr.aldınnaktıu diyor• (Devamı ı11 ••> 



... -· .. 

2 Sayfa 

r Hergün 
1 ngidereni;,,hagrete 
Ve takdire ,ayık 
Olan tarafı 
~ .. ___ Elaeru U,aldısll-J 

~'<ifll' abarebc: Bli1ük lSritanyanm a
.1.f & leyhlltde lllı' .:erqaıı ahlı. 

ıs... iııki.r kabul e&mea )lr haklbtUı. 

tncu&.ere 1~ bkib e4en n. 
,-ıbwuı •aneaa altında sbW'leDme'fe " 
teliit••nma)'a ~ 

Bu tla cözonWıdc bulwıan 1>1r 01a7dır. 
Faut Mıaen '61U1ellıa. 
~ıUere bllb_.. bU&lln Jaer vakitkln.. 

den 1az.lıl Plarak but.ün dilnyanın t.akdl. 
rıui cclbcdwek bir ıtıırıımda kaim.alda .. 
c!ır. lliJhver propaa uı'bsı ina"ılla pres. 
tıjın"" lurılZ.a11Dl .aılia edebilir, l»lze 01Jc 
celi.ror ki. in.riltercnln kendine çelı.tftl 
hayruıılığm dc~ccsi bkaı. üaha artmış.. 
tıı. 

-··- ·-=-~---- -

• 
.SON POSTA 

-- Servetlerini hazmedemigenler = s:::::: 

Bunu anlıya.bı1mek için Bliyük Brl. 
tan)anııı uğradığı kıı>ı.blan kısaca ha- l\lareş:aı Petaln k6y kOm'1J$Uno ziyarete ıt~or. n komşu çıru fUbU fle 7,cngtnllk veya muvatfakıyet buılanmızı aeflştlrlr, b:ızılanmuı ise eskiden 
tırlıyalım: u~san blr kôylüdlir, l\lareşal onunla mun madıya lıon11$uyor, tQJ>ra ını oldıı.'ılan l'fbi bıraktr, blrtnd Ju ım lçbı bükmedebillrsinlz Jri, zenıfnll;tnl 

Atrlkada kasaııılaca ı umulan wer verlmlllcş1irm«* için ne J'aphtını aoruyor, öfttnalldertnden kendi bahç in.. veya muvntraklyetinl humedemenılsttr, etrafına ~ırmaktadır, senetlnl te • 
50n d kfknda elden kaçtL Kazanca 11,. de istifade ecleceJinl s?lylliyor, Mareşal clttikten sonra gaz;ttecller k6ylünün S3düre borçlndUJ', lklncl kısım ise Jııu;metmiştlr, daha fazlasiru dtı kazana .. 
lşılacak )erde kıınh utnınıldı. çcvrcslnl ıılıyorlar, hlSierlnl &trcnmek fstlyorlar, kö>lü şunu söylüyor: cakhr, zira birinci kısmuı kalb tınnasıns. ~n kazanmasına mukııbU 

Alrikada zor pnlcr Jr.ışlarkm Pa .. Sıınırsıwz kJ Mar 1 dqildlr, 'benim hep otu Rne enclkl d tamdur. ikinci k151m lıalb yapmakla, dost 1uwuımaJdadır. 

~gf~~~:;~~;; ( ş ehi r_, ....... , .... _, __ ,. e r 1 e ·;ı-·- ] 
ı~ı 53> ılan S"ı.ngapur dilştu. Dcnb bil. ~ _ 

:: .:· .~~·~:.*':ı .... ::~ Vilayet dahilindeki Zirai seferberlik ,.. ............. - ......................... , 
b~~ d~qnan Ulııdlstan hududunda. batakhklar beş sene Fakir sahne ! 
dır, Suvl'.ne ıoa dlkınl.illr. in&iltcrcııln ' tk A 1 : !:~un:.,.:::..":::.~;; İÇİn~e kurululacak Hazirandan evvel halka domates, patlıcan, San a ar arı ! 
toplanmış olmak J.iz.ımdtr, fakat tam bu biber ve lahana fideleri dağıhlacak . 
6ll'Uda bir Fransu limanına tııusıın1a- l ş h. M r . . d .. k.. • • Bunlar için Süleyam- E 
raı. tclı~csb bir hale ccttrtımı,, olan e ır ec ~·ı~ıı~ un u ı~tı· Zirai seferberlik hususunda ge - ı müzdeki Cuma gün.ü teber topla • niye tıb medresesı·nde~. 
Alman rnosu oradan çıkıyor, h çblr maında bu ış ıçın 150.000 lıra çen hafta vilayette ~ pılan toplan.. nacak ve evvelce verilen kararların 
kıı>ıba utramadan ing,ı;z. sahlll rlnin tahaiaat iıtendi 1 rıda verilen kararların tntbikına 1 tatlbiklni ~özden geçirecektir. bir yurd açılıyor i 
önunden J'C~ aıu 'lltıl.ıın doniıy.:>r, -- devam olunmıı.kıtadır. Vali ve Be- ı Buyükdere meyva ve ıebze ıelah ı 
:ırtık 7enl bir t bbuse girlşcbU1r. iı:., Şehh Mccl'i i dün aaat 15 te lediye Reisi Dr. Lutfi Kırdar, zirai istasyonu dahilinde 100 dönümlük • 
C"ilh:rcnln butun kuvvt.!crlne mubtaç l ikinci tcia vek ıl.i Abdü.l.kadir Ka. l•eferberlik ;çin Ve1ı:&letler tarafın.. araz.İye muhtdif sebze fideleri c • Muhtaç, sahned~n çekllmlş veya~ 
uldutu bir um:ında onlard:uı bir kıswı- ramürseUn nya3'Ctıade tolpanmı~tlı. dan yapılması ic&b edt>n yardımla. k.i'kcektir. IBt\Y!U"kdere istasyonun - işsiz kalm.ıs sahne san'aıkirlannı : 
au alıkoyabilir, yeAI blr tehlike teşkil c. Cı:çcn celseye Aid zabıt okuod ul _ nn temini hususunda alakadar Ve. da domatea. patlıcan, biber~ luha. i sefaletten kurtarmü m:ıbadile bir E 
lebilir. l ••n aonra Şllbat İçtima devrcısinuı knlet1or nezdinde te~bbüete bu - na fıdeleri yetiştirilmektedir. Bun. ı :runl tesis edilmesi hususunda teşeb. ~ 

Eu vuı.rc:te lngllizlerln sinlilmcrek 20 Şı.:bal Cuma i'iinünc kadar uza .. lunmuştur. Vilayette teşekkül eden lar Hazirandan evvel halka verile i büslerc ceçild1tfnl CTVelcc ,.amuştık. : 
ıelisıaıımaıaıuu pok ıörmüyoruz. Fakat, tımıa~ı kabul ve ruznam..Odı.i mııd zirai seferlberli'k. kıomiayonu önü • ceklir. 1 Belediye, Schlr Tt,atrOS11 tarafın.: _, elan ileri ıurülcn bu tek.lif etrafında : 

lngfltcrenln takdiri \'e hayraıılıtı çe. ncle-r ai;u.adar cncümcnleıo ba~·~ 1 E 
Sten büyük tarafını bu dakikada bir dc!a nlunm ıftur. Dün sebze hali ıde bir İkhsad Vekilinin . teUdklerlnJ [kmal etmfş \'e hinıa~cyc. ı... j iV ,_ 1: mWıtaç &ahne an'atirlan lein Si- E 
da.ha 4enem~ oluyoruz. lütea.- n Büyu'lı..da ve He"- •• • J f b kab ı h . . d k. . Je:nnaBlyecleki eski ttb medresesinin: 

Bir gazete çıkıyor: beli Jacl.cı buı ıı.okak. iıımlcr:ıırn ŞO Or lr Zlnlall şe rımız a 1 • (Emtkll Sahne San'tkirları Yardu) : 

- d'l ıncl ıısırdaııb!!rl anavatao su. dc:il,airt~"i Wkındaki mi.Jldye ' tabanca ile vurdu tetkikleri haline ceUrDmeslnl muvafık cör. E 
an<:41menı mazbatuı okunmuştur. ı müştUr. Belediye Reisliği bu medre : 
Du mu.barada ııolcakl"ıa. verilmesi Dün .ebz.e hallnclc kanlı bir Şehrimiz.de bulunmakta olan İk. • • 

-'-1 f 1 (Em kl'l ) (Ç k' bı f' t b ıl tıaa.d Vekıli Sırrı Oay, d·- o .. üleden _... 
7

anl balbae plirllmesbte mü .. : moın~tlr• diyOl'. lcoı; 0 unan c 1 er .,.e a. va a o.muo; r 1<> or a anca e -· • ....,. edR•='•I dlla ~ •• ..... i 
Bir nazır çıkıyor: kıllı) sokak isimleri meclis tnrn • bır kıı.bzimali vurmuıtur. b hAI' evvel vilayete gclnıiı. Vali ıre Be- bir teklifle blldlrmlşlir. Teklif ıuee.: 

JAl'lllda deniz kanctlerlnıl~ ftttfta~ 

bundan daha olclurUc lir dar\Mı ııa.il1'ıl. 

- Demek b:na U 531\t k alı gi e fından muvafık görülmemi • yeni Aksaray~n oturan vl edse zbe . . u ı lediye 'R~si. DrV. ~~~fi lKııdbarlaı ~ - listn Knıuıln ve Bütçe Encümenleri.. E 
... __ tl i " .,,,,,_ L ı. i 'mler bulunm.ı:ısı içı'n mazhata en- karşısındaki yazıhane er en ı rın - ynret dmlştır. Citlı, stan u ne b vale ol nm",..ur. Encu- ---'-'n ••• 
OIK&Alllll ls ya raJilu c1."""""• au..._ 11 k M ' h 1· F 'd L l' f ' k d" . l f d '"il" lllrun::n ınüne varıyor. cümcnine iade olunmuştur. de kabzıma ı i)-S.pan ı a ın u. J munte ı ı Usa ' l§ er etra ın a m:ub tası :rann toplanacak meclis E 

Biuat başı;e' .. l , ... .,.,,a -:nete hitoıb Bundan sonra vilayet ve §ehir ad adında lbir şöförden ibir mıkt~r Vali ve Belediye Reisinden izahat umumi heyeti rt -..ı;..r.ıc ktlr : 
..., ...... vu _. hududu dahirind'cki bataklıkların alacagwı vardır. Dün yazıhanesi c.ı - almıştır. n e co._ .. ee • : 

·elerken: ' / _ aSlze askeri beılmetin tesiri aıtm. kurutulması hııldkındak.i teklife dn - varında Fuada tesadüf eden Mihal; Vekll. aün Sümerbank. Yerli , ............................................. . 
da hltab ediyorum. Bu. ıtır iııgıtia ve ir mülkiye. nafıa ve sıhhiye cncü. parasını istemit; bu yüulen şoförle MaJlar Pazarlarında ve lktıaad Mü.. lnhisarJarda nakiller 
lnıpantorlıık lıalnıetldır• cün\leıdnl menlerinin maibataaı okunmuştur. aralarında münaka§a çıkmıctır. dürlüğünde tetkikleıde bulunmu§ -
kullanıyor, bundan 
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ra da biikbale Mazbata etrahnda aöz alan alaka -1 Bir müddet devam eden hu mü. tur. İnhisarlar umwn müdürlüğü lcad 

aid ümldıttinl anıatmafa re~Iıor. darlar, vilayet ve şehir hududu da- nakaşa sırasında b:iyük bir asabi • rosunda bazı deği§iktikler yııpılmı. 
Bu ümJcUer &abalıkıık e(kr ml, dmt'Z hilindeki batakfıkların kurutulması yete kapılan Fuad tabancaaJnl çe - Bir gizli kumarhane Te ran- ur. 

ııılT l'akın cu.nltt ielnde görecejiz, Jıi. hususunda beı aenelik bir program hrek Mihalin inerine bir el alet devu evi meydana çıkanldı Geçenlerde 2 ay mezuniyet al • 
dlscler öyle bir ce al şt ki b hazırlandığını, bu programın t t • etmi~ çıkan kureun kab.zimalin ya- Fatihte Horhor caddesinde otu - m"' olan umum müdürlük leavzım 
giındt'n herbanci ~ k mı ar ~ b ikini temin için J 50 bin liralık nılattmasına sebeb olmuşhJT. ran Bahriye adında bir kadının aon müdütü Ta1at Yalçın Adana baş _ 
hal.ah olur, fakat titttr n '~U:cıç::.:ıı. b~r t~hsisa.ta ihtiyaç olduğunu bil - Mihal tedavi edilmek üzere has. g_Wıle~e evin: bir takım kim;ele • m~d~rlüğüne, Adana ba,!'11_üdürü 
t~nln yense de, yenlls de e k" t b dırmışlerdır. Bataklıklar hakkında. taneye kafdırılmı,. Fuad yalcafana- rın gJrlp çıktDgı zabıtaca te.slııt e - Munır Ata<lan Kare ha§llludurlü • 
ihtimal ile karşı k&rşı)a r:eım7 :ld:tu: ki teklif tahsisat temini için bütçe rak hakkında takibata başlanmıt - dilmiş, dün burada ani bir araştır.1 ğüne tayj.n ~dilm~ler 'Te Kanı baş.. 
llD kabul edelim, 91\U c-n buf~ acia encümenine havale olunmuştur. Ur. ma yapılmıştır. müdürü Falui Gürkan ise müfet -
wrluk içinden oeldp çıkarat·alr. kuvv "ı~ Müteakiben yarın saat 15 te top v Bu taharriyat aonunda, Ahmed, tşl ik kadrosuna alınmıştır. 
rene ulac:ıktır: Bu ku\'ılC\ hakikat ne larunak üzere içtimna nihayet ve • Belediye kooperatifi umumi Hilmi, Nail ve Mahmud adında 4 Diğer ~araftan umum müdür mu-
ıcadsr aC1 olursa olsun ona b:ıkma.k., rör. rilmiştir. heyet toplantısı kilinin bir odada oturarak kumar avinini vekaleti yapan tütün işleri 
duğunu sollenıek, derili dliknıck t":Cs:ue. oynadıkları görülm~. diğer oda .. müdürü Ömer Refik Yaltkayanın 
tıdlr. Bu ~.s:ıretl fnıtliı oloüstıncJe bir Dün de et bulunamadı letanbul Belediyeli memurlar larda da yedi erkekle üç kadın bu. ayni vazifeye asaleten tsqİnİ ve tü.. 
b~k1\ milletin cö terebilmlş olduf;unu Dün bazı kasablarda gene et bu- kooperatifi umumi heyeti toplan • lunank cümlesi yakalanmıştır. tün işlerine de l.tanbul başmüdürü 
b ıml)PTU%. ingtltucoin hayrete. talullr .. lunamamıştır. Alakadarların bu • tısı dün saat 13 te E.minönü Halk. Evinde kumar oynatan ıre gizli Neıcmettinin getirilmesi muhtemel -
de, barrnnlıta liJık olan brafı lMıdu. nun, Pazar giinü mezbahada et ke- evinde yapılmı ur. fuh~ yaptıran Bahriye hakkında dir. 

/ '7 ı / / , / silmcmesinden ileri geldiğini söy _ Top'lantıda yeni idare me)f ~i kanuni takibata haılanml)tı.r. 
blzrem. LA-ıra.IU.U]i.L lemişler ve lüzumlu tedbirleri al • intihabı yapllml'Ş ve idare mee sı. " Kaybolan bir kadın ölü 

.................................................... mışlardtr. Hc~ün enbahları mez • ne Şehir Meclisi azasından avukat Beyoğlu Halkevinin ıpor olarak bulundu 
Tablekarlar Ekmekçiler Ce- bahada et kcısilirlten dün kesime öğ Halil Hilmi Uyguner; Muharrem müsameresi 
miyetine kabul edilmiyeceklcr lede.n eonra da devam edilmiştir. Naili Aktov. u'l'ed Fortun, eb.. Beyoğlu Halk.evi, Hal'keVlerinin Eyübde la1amheyF maha~lcs!ndc Kesılen hayvan1arın mühı'm .._

1
.r lı..ıs med Sipahi; Hamdi Rasim Bütün; ılı 1 ı ld'" .. .. .. oturan 70 ;yaşında atma ısmınde 

1 O d k 
1. •

1 
«;ı H Ik' O aç ş n n onuncu yı onumu mu • k b I 'k' 

Dün anat a e meıro~l er ve mı kuzudu. r. Bu. kesimin. ku~u fı' _ Süphi Artel ve kimyager u ı • bet'ıle 22 Şu'bat Pa•ft .• - 1• bir kadın, ortadan ay o muş, ı ı 
14 d 

L._ bl U k k la b k - ı rdh nnsc .... r aunu - •. da A~'b k" •. . saat te e IUUla ar yı ı ·on • aı rını ır mı tar düşüreceği ümid zan eeçi~ e • . TAneba•ındaki binasınd b •. , gun M>nTa ttu ey oyu eıvarın. 
l 

· · ı la d• T 1 tı d ' I k dir çın ...,.. .,. a ır da B·..ı." - _J_ .. d ··]" 1 k gre erını yapm § r .ı. op an • e ı mc te • ---o-- spor müsameresi tertib etmiştir. ~opru me~ıın e o u o ara 
larda eski idare heyeti raporu o - 1 t'kl. l dd • d b" k M'" l J 5 t b 1 ı. bulunmuştur. a ı a ca esın e ır aza ...... ma .. eye ....... e B'" anaca~ 
kunmuş ve soma yeni seçim yapıL V E F A T - ~ - '" Ölüm ti)pheli görüldüğünden 
ml!'tır. Ekmelcç'lcr cemiyetinin top. .T~de oturan Ahmed, dün tır. hadise adliyeye bildirilerek, cesed 
lanıısında, tablek.nrların cemiyete Salnk K.erbell. meb'm Nuri Özbudak lsıı~la_I caddesinden geçerken toför ~ adliye tabibi Hikmet T"umcr tara • 
nl nmnması, zira bu g'bi kimsele .. toefat elmlştlr. cenazesi bllg'ıin Arna .. Nurının ldaresindekt otomobilin ipek fiatlan yükıeliyor fından muayene edilmiş ve Morga 
Tin me lekt~ 0fuıadıklar1 ileri sü • \'lldköYündc aabil boyumla Upr apar. ça~maa.He yaralanmııtır. Yaralı te. ipek ve koza fiatlarında tıon kaldırılmıştır. Tahkikata devam e-
rülmü ve bu teklif heyeti umumi • imıaıuniWa Bebek camllne kaldırılacak dn':1 edılmck üzere Beyoğlu haeta • ~ünlerd.e bir yükselme görulmüştür. dilmektedir. 
yece kabul edilmiştir. ve öfle namauııdan sonra Runıtllhlsa. • ncsıne kaldınlmı1' toför yakalan • }pek kozası 9 liraya ve ipek de 42 ---------------

.................................................... ~:.:-::;.: :!; :~ :: TE R 1 N A N, li,.,,,,.,. ,ıı.mıotır· 'ı ı--R--A--D--Y--0---, 
TAKVİ • Şubat 

Rumi eeııo Arabi acaıı 

Şubat 17 

rr---------------~ 
Sabahtan Sabaha: 

Uydurma kelime 
S..okma akıl gibidir 
Omrü az olur! 

\... Burhıın Cahid 

A Uab ulemaya .ı.e\'lll yenncsuı, ıtl
çi bu kl.lşenln mocl:l.sl ceçınlifİ' 

amma ue ola kel&mı klbariır. K\.,.ıd 
hall ele ne olaia başka olar. Eski tiU't',e
,-e Jenl lı:cllmeler lıulmaJı ic;in ı;eferbd 
olanlar bu kllşderi de oz türkçeye ,.. 
vl.rseler de ne kılıklara &irdilllerinı ıöt• 
ISdL FeYkalJ.deJI (olağan iistül ııe eett
ren tilema elhct&e (keliııu kı'bar) ı dl 
Gılr şeye benzetir. VaktUe llk dil lnkılio 
bında bir küme münak ı başlam~ 
Dllimiai dii&elt.mi7e çal~lar anı.sııı't 
kelldldne nzlfe vcnlmlş bulun n aılt 
zat bunun küme olmasınd:ı ısrar t"c1i • 
)Ordu. Kendine cöre haldı Wi. Çunki 
Selinlk WrkOC91 (ldime) dlytm :ı. ıtO
me eler. Kapı diyemez kapa d{·r. uK:ı.P'
yı kapat!o cll7emes. clüpat o kapuyul 
der. Bunun fçln :lstanbul şfv inin il • 

ncla temel olmasında karar lnlanlal 
1:üçMla kihııryi bbol etUrcblldll rdL 
Yıllarca içinde yu!urulduiumoz ana di

Roı 

kU\''Ve 
lmo • 
blrk 
tcşk.11 

ed.llm 

Uml:ıd öz İstanbul ti,. ile konuşmak '°' 
)'Ulllak hevesini ltö1lc nrlb id ia~ 
kırmaP çalıpnlar eok ilr kalmadJ.. 
Fakat enlann 7erlne 7ml ktfüne mtiw. 
bassısları peyda olda. Herrlln birkat 
ka7naldan dökülen bu lı:climelcrln eo .. rlb 
tana arabcMı. far.ıçası lls:m:ı nr cl.~ 
jıuıttıı. halk clillncle huclanıp ellilanar_. 
Türk şfWJJlne gfrml lrellmclufn ~rfb 

rfb o 

Ye ~ tercümeleri Letkll edlv1>r. Fa· 
at feft:alHeyi olatan üı;tüne çe\'lrenlt.r 

bili (Eoordinasyon 1Ir7eil, Toprak O. 
tfst. Etibank) a:llıl hanci ılf!in ban~ 
kaidesine u ~ oldntn mcçhru terklb,. 
lerfn m:ıbiydhd bize anlat:nadı!ar. 

Türkçeye yer etmfs, halk dntne kıı:vna • 
lll1'. halta ltlpt manasını d~rf'.J'!.'1' 

ı ib:1$D1A bir ifad kn:lretl ıılmış kr... 
llmelerf türkçeye çeYir~ ç:ılJsıTkeıı 

fransızcadan kelimeler alıp ar:ıb "' 
türkçe kelimelerle tcrtdb 7apan llnll 
ulmwıı halka da önayak ohn: la ,.mi 
bir eıtır a~15 o1dular. Bunun netttsl 
ıotıeı Termtıl) den (CeUkpalısl tan 
başl17arak \'illi Pembe ırfillu, SJ)ilindld 
resıöra.nlar vesaireler alıl.ı :rürfıdu Han.. 
... an. hanıi şive, hangi gnımeı ~in ~ 
tışıyonız. anlaşılmaz oldu. Uydurma ke. 
lime, sokma akıl clbld r, önıru aı olur. 
Türkçe1e ut.en Avruıu kanahnılso ell.. 
meler akın halinde ırefu or. 'l'aı k. JDATD 
\'csalre Bunlar arasında kııırşılıtı bu
lunmıyacaklar da varcl!r kt as:ınslir, kn. 
lorifer gibi türkcc:re katışacaklardır. Fa.. 
bt bir :omı.nbr üzcrlode r;ır edl'nı --......... .....- . ~ 
otdutu için tuturuım ı. Rana kalır a 7a

bancı tellmdcrc karşılık bulm:ıkta acele 
etml)-t'lim. 'l'aı:ı anı. ltonuşma dill ve 
halk dili ukn tadını alamad·~ keli • 
mell'TI ,.aşatmaz.: ~rl pU!kilriır nu ııra,. 
d bbl:m karsıhk olarak 07dard !'umOS 
kclbneler de rüriiltiiye cidel'. A,. clbi. 
611 halde a1durmakf.an ~rck lk:ını 
ta'bli Jiiriil'Ü$ÜDe bıraksak Te sacleles • 
tlrme bare1cetinl bilsbıitün bnbDdınna .. 
sak!. 

.................................................... 
İstanbul Belcd tyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Tep•bat-1 dram kı mında 
Bu alcpm aaat 20.30 da 

~OZGAR F.SlNCE 
Y &kında : P A R A 

bulmaca mükafat ı nı 

1 - inci Bay Mara1. Artar. 

Balıkpazar Caddesi No. 48. 

İstanbul - Emluônll. 

ı - hıd Bay Vedat Demir. 

_Beşiktaş, l"ıldu Crutdesl 

Halil B. Aı>t. G0/ 52. 

istaııbol • Bcşiktaf. 

3 - incü Bay Celil Ö~. 
Bahariye Caddesi, İleri so. 

kak No. lB. 

Kadıkö7 • İstanbul. 

4 - üncü Bayan F:ı.hrlye Ergen. 

llamamJ Muhiddin malıal • 

Jest Tamburacı sokak No. 

H . 
Halle Fen ri .. İstanbul. 

kazand1. 

tıoyl 

nuı j 
ili 

17 
11k>7 

Salı -Şubat 
1861 -Kasım 

İstanbul EmnlJet Mudurlüfil ~ei, SAL1 l'7/Z/l
9
"2 

Şube l\lüdıirü Şükrü S:ılp B•ırhıın'ın e;st 1 S T E R 1 N A N M A 1 'UO: Saat Bl'ıı.rt. '1.33: llafü müzik 
fsma.t1 Hakkı Paşa hariılesl ve llılcrsba (PL), '1.45: Ajans b:ıbcrlerl, 8: Scnfo. 
...,L-1 -utas:ımflarm4an merhum n-n' Bir saloncla barb Ye sl)'Uet "'~"''- lat ,_ D parçalar (PL). 8.15: E\in saati, 

DOGAN Sigorta An .nim 
Şirketi 

...., .... - ~ . ....._ an ı .. ;:rvr, kuV?etle nılk!ataa edDL 
BeJ'in karimcsl Manfs:ı is Bankası me. lcrl üserincle miina.lıaplar nınlı7ordu. Yordu. Fabı clhdllkte b~ en ıı.so: Saat ayan, 12..33: Twkee plak-
murlanndaıı eew 6Qylemtz'ln h m.şlrc., Konu &UYdu: kı.sa obnı ka:ıandı: lar, 12..45: Ajans haberleri, ıs: Türkce 
si .Beyyine Borb:uı tedavi edUm~kte ol- - hıtllAf neden çıktı? _ dııtaifm tek ackbl büsnasn plıiklıır pro:rammın devamı, 18: Saat 
du.tıı ~I Sağlık Yurdunda e!at et. Herkes blldi~ınc, okoduhna TUa olar.ık 'biitıin alikııda.rla.nn 'buz'ünki ay:ın, 18.0l: Badşo salon orkestrası, 19: 
mlşfh. duyg-usona göre bir cevab vermeye durumu kıuv 'Vermeden Ötıe'e rilyata_ Fasıl heyctı. l!>JIO: Saat !ll'arı, ve a • 

OlıMlıe8i 1bJı rinii olte iheri ş~u çalJ:il11 Cevablarm ,olu ~ı. 1Ji r:.nda ciln:ıemq olmalandır.a Ja.as h:ıbulcrl, 19.-15: OOtab s:ıntıJ, 
t7"Ôıf!":'l~n1-:1k:-iınd_ı:-il'-A~lı:şFa:;m:..+.....:.Y:;ataa;::...-1ı Sal'hk Yurdundan kaldınbrat ôllc na. 19.55: Fıısıl heyeti, 20.15: Ratlyo gtlZt'. 
~ u. ::) r.· -'• D. .S. u. naua 'rt9vld1e camlııılnde kıbDdıktan 1 STER 1 NAN te5I, 

29
•
45

= Od& musikisi, 21: Zl.ran.t 
E• 12 ıs 15 a 17 4.5 a H som& FelilÖJ ~ defnedllecek- I Takvlml. ıı.ıo: Klawcn v.e Plana e .. 
V. 6 -'4 il B9 U - 1 82 tir, SolerlJ Mlelıhwı .a.rıar ve merhu.. STER l N AN M Af serleri (Pi.), 

2ı.so: Konuşma, 2U5: 
l!:==i:ı::::ı::i:r::=:=::iı=ı::::ıiıı=sim==-.:6.-=ıll!.-.. Mlalatall aQmııı:i tliler.. Kl:isik Türk milz!f:I, 22.SO: Saat :ıy:ın. 

'----------------------------~· apns haberleri, ve borsalar. 

Ru i M:ıo 
4 1942 102 

GUNEŞ Sefer lM~Aı< 

::ı. o. s. 1.>. 
6 M 1 6 14 
l 10 11 80 

Mükafatları almak üz.ere 

müracaat yeri 

İstnnbu'I - Bahçekapl 
TaŞhan üçüncü kat 

Kısa tei"'raf adresi : 

DO~ANT Ş 



uarızlara cevab 
Edebiyat hevesi istanbulda bazı adamlar vardır ki: "Doktordan raporum 

var, bani kızdırma seni temizl8rim 1,, derler 
Y .. zan : Halid F abri Ozansoy Deli asıhr mı? diyorlar. Ben de sorayım: "Deli elini kolunu 

aallaya sallaya cemiyet içinde gezer mi? gezerse 
mukaddes can emniyeti ne olur?" 

Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak 
~ tuall ı iMi •rfadal bi7e cihazımala .tihl•l cürüm ika.. dedi cm itte a.. &eai b..edea. 

nlmwlrtın. cı... idam edılmez. lDdaa ko~ .- lrıı>namalı~ız. dirh. 

......... ......... ..... _ .. , 
-.s .... - .. ,,.,. ............... _ı.11....ıw.-ım 

m •• aızularlDa m1*alefet ecl 
....U.i. Hticeia fena olablJeceil • 
llıİ ihtar ederler. 8bu cWaa kona • 
.......- dilerinde Lombroeo. •• 

elemi -·ul.İ7et\. .......... .azle • 
lan .. ..........,.., ••• W'n 

........ ~,.... .... o 1 ) ......... 
rini wirip çeviıdikleriai dQ7allll • 

aıa. • -
o-ek iti a.. criaıiao~id taba 11 

bDJA ela keadiaiıae söre blr zeU. 
n meatlıkı Tardır. Ve 90lr. J6kHk 
bb' ahMkıa doimduia ......... 
ları. taawm.. N,N=91zca ı...._ 
etmep ...Waler. 

. * Deli uıbr mı) Müaaacle edw • 
ı.... maarıdıanma ben de eofa7llal 
Deli w.... ..aıra ..U179 ~ 
~inci· .... ml) Geune =olr'MI • 
clee cua eamİ7ed M ol.ar) 

f>eli7i kap~ tecla.t ed-..lıı 
· mflu1111lerimia nna .. &iL Yoir.t 

-~ p1...-._ 7a,pMDIJW. 
- onlpt da ...ıım. Çibakil lı:at9 
... l>lr delir{ ...uıkta, Yiccluaa 
bot cebiyen c•et 'ftnbr; fabl 
cmatıretia .. ""'il ferd! enditeı. • 
de. Bllt6a ceıtt. V • Yarl1a clelil.q 
~ deliler, eekizc:le bir delil.rt 
.&zde deliler alla... i, cGriim q&.. 
mektea al~ biricik ÇAN .. 

badm • 

. 

. Bilmecemiz 
• .... 41nci~ ... 





4/1 SaJfa SON POSTA 

U~jllilıAVEr:!l{~I 
ıor-un bir ııcınin hiBaıesi 

Şubat 11 





17 Şuha\ ~ON POSTA 

elgrü, Telef"on Ve Telsiz llaberleri 
Ak:enizde 5 

İngiliz kruvazörü 
hasara uğrafıl,. ı 

' M:lll Şefle Kral 
Faruk arasında 

telgraflar 

f Al.nanlar Malta Alman ve 
adasını işgale mi Sovyet 
hazırl.ı.nıyorl1r? t br .. 1 1 

ltalyan tebliği ayTıca 8 oapur 
2 muhribin de tahrib olundu· 

ğıma bildiriyor 

An.kara, 16 {A.A.) - Hııır kralı h.aş. 

metlfı birinci Faralnın dotum yıldonl. 
mü milnasebetUe Cöm.harrelsi hm.et 
inöuü De .başmeiliı kral RUUld.a tcı.nıı. 
TC. kşckkür teı&raflan ıcau edll:m~. 

A.akara, 16 lB.acbo ea~l.esi - Londra e ıg 81' ispanya, Sovyat B~ battkeı RUJ&Ta Uq.ı bir CQIİ,.. 
rHyOflllllUD bil4lird1itne ıore, Alman Bulin. 16 (AA.) - 'Alman or Rusya ve lngiftere lr._ydı, ~IUUD .isıek we marı üzeriaıe 
ianarelerl on aa&Uanberi hio dunna.da.D cluiarl başkumandaniığının td:.>lıii ~ i 7l1Pildı, ma.nt.k kah_ edeı'di ki filen Qnl 
Mal~ ~ ~ıer. Bu Şark cepheslnln merk.ez kesimin.. llDIU17~ itcclenbed 1111 ea lll8iilj nzlJett.e ltulaııaa ~ Drıı ela 
lı\&8uata henüz ı.a.ıa ..ısıw. 70ilkır. de çember ıçıne alınmıt olan bir '1aoa.D, fakat IMMll mıecnda a as t.ekrar edl.lsiJI.. ~ telın.r edümi7er. 

Roma, 16 (.A..A.) - İtalyan ordulan 
umumi luu"ard.hmuı W uu.manb 1eb
llii: Singapur nasll 

teslim aluu? 

MaJtanın. Ahu.anlar ara.fw.clan bö,vle d~an teşkili yok edilmiştir. 800 ka.o döken bir m:mleket o1arat: em • BUJ111A lidteWlli m.jiobesıraa. .bııa~·anaa 
iJiddele bombarıbauııı edUmr•I, ancak IJ1I em ~e •ı top alınmlftlr. Cepheniıt uuıt.r. Bıu.uıala belılba l9S6 da brulı ~llSJ'• Ue hem.huıdud •lmamasına kaqı 
SMl&f.eael p)'derle l&ab eclllebWr: bafka bir kesiminde diişnan yeni. bc;r&ıda ~ına &ile Jıavpa auıa. 

1
°Pltere Ue hıembuda eluşur.d.:ı arama_ 

Akdenlsiıa mahielif üslerinden ba.şlı;ra.. 
r&k muvaffakqeW. ?C labeW bir ı.bir. 
llii yapaa hava 11e deniz kaneUerimia 

1 - •lnenlv tara1mc!aD ac1a;ra ,.._ suıda o Jtad.v k .___ l7S! den ağır zayi.ta uğramıştır. Dün n.I te ..._. dildil Jd, Umba .n.. 
pılacalt olan bir lııdlmıe ~bbüsüııe Sovyet hava kuvvetlerine karşı ya. ye lmesi Ye. M:rana ~mı.al 11111mıa ~i 11ıemld:di ~n llaclad Ce • 
buırhk. pılan mücadelede 46 düşman tay- ltı..dar mevkliıı.e 1"~0 idMaUa kı:mJ a.. belilitıınktadu, b~iUen.ia şlmdlHk klll'

pa.rJak bir DlllftttıW:ret. bzenınışlanlar. (Bq ta.rafı 1 bıc.i 1a7tac1a.) 3 - AAla;rı ~ kullanılmaıı 1'e istifade yareai tahrib edihniştir. Bizim ita • ~ye karşı ııönmes INı' kin d117111111 c~ bt.edl!i :nMta. da ..._ 
İsknıdeıriyflden Malbya ,.tderken kqlf ta '11 cen.bı Yermiştir: cBbe verilen za. Mllmes 'bir hale sokımlk. yıblanmız. 2 tayyareden ibareuir. ıolnde obuasını &abli cörmeıt lktıza eder. ra.auhr. he!e Slngapa.ruo. lltiş lndeıa, 
t&n-a.relerlmiı. tarafından cöriilm l'e maıı kısa.dır. Ancak byıdsu n ~ ı - Libyada, General R.omme~ ya- So blr 1 :lspan,,-a Rus harlıl çWar lJlkmM bir d~lıea ele ~hin DUlbarl• dCYletkre 
lroneUi bir himaye altmd.& sqreden bil' iir Cal.lnı'1et kabul ederim. EUnizde e. pılan J"Udım nakrı_vatını kolaylaftırm:ılt. vyet te g taraftan kızıla karşı doVÜiıat.ik, bir &a. bü.,Jük ltir dns lcrml.'> olmaandan sonra. 
kaç UU&>a aynlmış bUTillı: bir kafilt7e ıılr J&Pon a.skerleri va.r mıdır?.. Beri.hı bildiriyor Moskova, • 6 JAA.) - Soıvyet raftan da madde llllhnrden cönlüi:ii. Zlwa kglin ö~cnbcl'f mew.ızd bir aıı.. 
birkaç il.ere ta.amu edilıniştlr. Kafileyi Perolvel: c.Hayır Sin~purda. ıoktur• Berlln. H lA.A.) - D. N. B. nhl öt'. gece yar.Lal Le~.Iı~ı: • . )'ardunın bedelini ödenıek ar:zusl.Je şark lıerf Jrn~ tttniid ederek lesin surette 
~l eden cmnilerin b'..r tısm.ı tahrilı oevabuıJ ftllnlştlr. Bwıwı iizeriac .Ta_ n'ndlllne &'Öl"e 15 Şubatta Marta adaı;ı. 15 Şubat gunu kuvve.tler~ız; ~- c<'phesfnde ııMavi tiiııtt.no adı ile anılan anlaşılmıştu ı,t, ne kadar ecıek sarrtle 
cdilnıJş, dftn kısım ıreri dönmek mran- lfCID komanda.aı ~urdaki Japon run askeri tesi:slerini bombalayan Alman 1 arını. zlarına ?evam et~şler~r. D.u~ seçkin bir kıt'a gönderdi. Sim.dl devlet )"apılmış ulurs:ı olsun hiç bir O nokı&sl 
da ka.louştır. 13 den U Şubata kadar t.elıı:witnın rw ol4utwuı sorm11ş. Gen~ pike ta;ryarcl'!li, Luka hava al.anındn ~ cephenın m~htehf kesı~erl~e relsinfn dllJ ile icabında bir milJ·oa as.. Clldmu l!.1ilıkar t'ckn clemaniarın elinde 
devam eden bir ha.rekat esna&ında ya. ral Pcrclvel bunların Hirulista.n:i cöndc.I bulunan tan-aerfcre b:tbetJcr kaJder. ıhtıyat kuvvetlerJ -sevketml~erdır. kcr daha l'ÖDdcrecetfnl sôy111$or, ıer - bulun n biiyuk w.sıtalara hrşı uzn:n 
pılan müşahedelere ~öre. yedi Y&pur, bir rildliioi fa.kat Dindistan hilkOmclinln mlışlerdlr. ikl~r mo:ört;i il? bomba tay. Almanlar; karşılı~ laar~ar _yap • fdtleşmesi imkim olsun veya ulmasın, müddet d yanamaz. ntnaenale;vh ayni 
muhrib -nı ulalı: bir rdakaı semisi la. on1a.rm ba.7atı hakkında teminat \'et(U. !'11ft81 k\hrtb edlhni, w bi1"9Uk 7anJ'lD- mıtlaır.ı. da 1'end.lcrl !çın agır za. eski zamanlardan kalma dayı:ulıtrın sev. şartlar ılhflinde hücuma u!i:ray~.ak ohır-

lfıai .ııöylemfşür. far çılı:anlnuşiır. yiatla piiskürtülm:.i~İerdir. J 4 Şu - ki ile bu Yidl de ayni suretle bbii bul_ sa Slngnpur gibi Cebclüttank ela d~ tır~. 1 vapur, 5 laııvUÖI", lti mnla
rfb hıısan ufra&ıl.ınış ve iki &anarc uıı.. 
rfb oluıım.uttur. 

General Perclnl uyıdsn 1'8 prt&z La VaJett.e J"Umındakt bıtt:t ıuwııkıır. batta MTa .avaJla,rındıı 7 Alman mat rettktlr. bDlr. Düşmesi bnlirule ise İngillı lm • 
teslim olmadaa evvel %4 saaUDt bir et lıeyma ~ıı.l&n ff fr.ner mevzileri tayyarem d~ü~üı. Biz 5 tay. &ııa.nsanın muharib derietlerden hu paraforlu~unu tutan üç direkten lklnc~ 
mtihZd ~ de Yamadıita bunu lyt ne'tttlerı,. oombahmmı hr. yare kaybeuik. 13 Şubatta Mosko. baoı1 biri iJe hudud ortaı.ııtı yoktur. Es- de )'ilulablllr, iieıincüsuniı ~il l"tka 

Tehlike Avustralya kabıal etmemılşU.r. Puci'l'el Dlba,-et Ja- -<>-- va.. civarında ayrıca 3 Alınan tay .. ki polltita ıuı•anelf'rf mauye kıı.nşalı da SÜ1'~ İlle esasen röri ü:min"' çekmiş 
PoB talebılertD.l kalMll et~ ft aat 22 Maar:f Vekff talebe yaresi daha diŞirülmü,tür. çok oldu. Gc.neraı Franko dil ihtiyatına bir noktadadır. Bhıauıalı:yh Jspan~alllll 

ve cavaya geldi de ateşin ~ karar ftnniştlr. ı·ı •ı ö" t 1 Cenubu farblde vaziyet uymıya lftzum dU)'ll13daU konuşabilir, talırikluiııe eJıcmml7et ftl"JDf'Jnek &:'C • 

(BaJtarafı l ~I sayfada) Bunun üzerhıe ~~ ...aytqfn m.uhafa. Y0 1 0rl 0 gre men ere Moskova 16 (A.A.) -Pnı.vda tabfi ohnıyan nokta başka clhettedir. rekilr. in:Uterenlıı 6'~k tuttuı:u yol 

yapmış ve t:enuh .Amerikanın bitaraf ta.. mın için bin Japon askertnln römlerll.. radyo ile hitabede bulunr~u gazetuın.in cephedeki ham muha. * da budur. 
dl·ıw 50~1ı-m-'-'-ı--. j--'•'-'- '"uıılann "" biri, Almanların batı cen.u.b cephe.. İspanya btıim bl1~•"'fmlz Rusya ile f_ lacağı eımıU7eU.ıı1 lsbar etmfştlr. •• ...... "11.0Q>U" _ ... _. u &04'6 mııan,a.nın Cebelü~tarllı: Ü7.l'ri.nd .. bık 

Başvekil ha.relitaı ilk s:ıfhasının blL hayatı haldlmda temlnat 1'ef'm.lşJerdir. (Ha$ tar~J~ l ırıcı Ll.Yfadaı ırirııd.eki baılıca mukabil taarruzla • barb halinde değildir, harb lınllnde ol,,. hak aah!M olduğunu öledenberi iıUia et. 
tiğin; fabt m.uhnrcbenhı devam ettiğini Londra t1 bildi ildi? okulları talebesioın açık veya ~11 nere- rının Alınanların ric'aule netice • madıJmı BttHnde tonıüııi'UIJ akyhtnf' m.e.kte olzmsıua rağmeıı kmdlll,;ndr.u 

ya nas n • de olursa ol.sun ııi&'ara lomelerı &esin o. lendiğini ve düşmanın insan ve mal açılan t.lhadın mfsakına lmıa 1colclıı!w bir teşebbüse ghişeeetin" .. ~ 
tıöyiedilden sonra .raponyaıım, Hl.ndista. Loudra, 16 (A.A.). - Sln:-apurdıı.kl laralt mcnedllmlttir. Vasatın hllilında zeme bakımından kayıblaıının çok ~n dab1 kyid c1miştlr. Bununla ben. ı sanml.)onı"L. ..... 
nın ~m kwtalmağa ça.lış:adft. teldoncular, soıı dıWk&n lmd:ır nıd- hattk.ct edmler, okul inzibat talimatna. fazla olduğunu ya:rmaktadır. Mu • ber Bua tıopraima bir tümen asker 70L ba CTVel Rusya harbinin sonunu bt'klL. 
nı iimid ettltfnl, ak3i takdirde her za.. fclcri bafmd.a kalmışl:ırdır. U Şubatta melerialn st.a.ra tçaı vt ~eylf verici ha.bir ..nyle d v d " • ı~-Ol', daha fazlaltm Jollıyacattnı sii'1. fecettJr. Almanya ile ltaıya ile henilı 1nı 
ına l 1 . •·• r ~ ,...... e anı e ıy:or. M.q d----'- .a-a..n ... -..lcr ,...,".. •-

n ~ u Hindlstama yeniden istik~ n1l Thoaıaa'dan Londra.fa. bir ..,,&"fa maddeler kulla.oaular b&kkında tatbik o·· ·ı · .. .. .. .. .. . ı yvr, 'belki bu maJtsadla msı:riruuıor, '" .......... -......... • -.ıu\"tiuı b '" lün 
01 elde etmek ve refahını temi.o eylemek ıeJm!ştir. Bu teıırrafia bir ınil:roa kişi_ edltmt.&Pl lmlr hülı.&imler~ ıöre u.D- • ~· 1• erı ~~r~~~~muze ma- bu yolda Amerikanın .1.fm:ı.n:ra ~ henfi.,, PYTCti pvlillk Sü-..:y;se do~ru atılmak., 
fırsatnıı ~ ilin eylemiştir. nbı 5 Jdlometnillk Wr m11hit içine 11'11. l.lındınlacaklardır. nl o a ıçn_ı Ç01'. ouy'UA. gayretler mulıasa.me hııJine ırfrmemlşkea İngllte. ta ğfl, fakat sadece Mribda tut.umn.ı,. 

General Togo demiıtir ki: m.ış lnıluııduiıı su :enuoıannm ook 1aa.- ı - Birinci maddede yaulı okulların sarfetm~te~~·v .Corpcnko kumanv. ttJe yardan için tutmwt olduj?u ymu tu- Ja devam etmf'lt o&aca.ktıt, unutmamak 
B .«- Şim.di Hindi9tanda Büyük ura atradıtı Ye 24 saatten fula dayan., ötretm~nlcrile idarec;J.er, memur ve müs. ll~~:ak~.?ırlıgın ha~flt~t ~~p~ ı gı tarak bir harb ardcLSı bal!Rde oWuiunu lcab eder kf l\libYCr kuvveti İ!ll'i1iz bas
k tıtanYanın zulümlü İstibdadından mmı ihtbm.ll buhmmc.dtiı siyleniyordu. tahdmılerl, dershane \'e laboratuvarlar. • . • c u.şman meVZJ erlmlZi l~ - ka.b'd edelim. RusJanm 'u r.ıi ta.hriklue kısı altında Trablw hududuna haclar ce. 
ı.. urtulınak ve bü"ük Asya refah sa.. Vall.ııbı kuvvetti bir Uıtimale gört, ita torldorlaria bah(tlfo:nlc Tt -...ı e- gal ıçın ~nklar sevkctmek ~uretı ~ _.. --'-'- .. _...ı -- .. _ rUemU sonrnda. Ita\dıf.-ı valdt et köUi 

r•&sın J • • • .~ le mukabıl taarruzlara geçmiş· fa. ses _.arma, ....... ~·b -qllınlwa o . .. -
k in kurulmasında işbirliği yap.. ~hrln tesUmı. sı.rasıııda çektlti son ~ı. la.rak talebenin bulunt1a.ğu yerlerde si_ ka tank k lro l ' zaman Abnanya.nııa. ya;ıtığÜn tatbik et. ihtlmalleıi 1'He duşunmek itiyadında O.. 

ıa için en İyi fınıat çı.kmıwtır. Ja.. &nf, stril JLalkm siikiıneılni muhafaza pra içme,.eceklttdlr. Fenalığı lı:OTBla \ ka :ia,rşı yma J,t,op a~lnln a.. mtş oldatun sör:H7el Fakat ilmi lan Alman karın yı Mı!ı'fer lui'alarmm 
:>nya, Hindlilerin kendileri tara. ettlğini fa.kal şaşkın bir halde oldu(ııno, mak n ortadan kaldırmakla var.ifeli o: talefl. ı._e_, rş 'ril~~ ~e .. tan munt.. dini Rua zaferi baclad:?pm söyUyeı: Tunusa ~eleri halin~ ne gibi blı 
ndan ı'd d "l k b' H" _ı:· _ ---'• _, .. .._, ~ ....... -ı:wıı•- t na.ıe geU mlştır. Duşman mu • 1 •.:t~ ~ t 1 LC•-- ... _ 

are e ı.t>ce ır Inu.uı • - ............ aaaın ve >-- - ... _.... laııluın bu :fenahlda önıe.k olmamaları h 1- d _J lOO d f zia incilteftnbı ba. zaferi etsllimeye ça~a.n muame eye ı.A.,. •
8 D ac:ı ...... aul mu-

~ kurmalarını beklemekte ve serTislcrlnlıı. çalı:smafra devam elUklerint ı-ı- birin lıd areoc mey anınua en a ,_ .a- t.. ı dl'l . . . isb.,,"""" · ci 1aır.ı. ır. "lü b akmıet İspanya ite dost k1ılmıya çalıısmnı;ı nasıl reke k.om ... .TOnunl.lil bah.,. menuu !ıt.11. 
n 1 erın vatanseve;- gayretleri • ve ~wa.eulanu bili 1erlerind.e -ulun- 3 _ 1'nhoerdt.e ve 'JiikRk okulla.rla. 0 lt .,,.ır. hah edileblllı? m~ı. O ducce ihtiyatlı, o derece de 
r.yardımda huh.ınmL.lc. azminde • duklannı bildlriyorda. devamh veya mUTakkat kunl:ınn ders. Savyetler Polony.a hududuna İnglltere mnın mii.dd t. i'inliındlyayı kotilinserd\. Süııbe yok ki MibTer knv. 

Eö H J d H Teslim olan bYVel ha.ne, liborafiavar, müialeabane &ibl yald.aJtıJar mı? Rusya. ile ayrı bir sulh akdi 1otuna sev- veU o t:amandanbcri Çök takviye edildi, 
.er o an t. indiatanı halkı, S'-- 6 ( ) s•-- tcs tn t\ Ponyanı d'" .. l . . .... .. pur, 1 A.A. - ._ .. pur • ders verik:n veya talebe tarafından ders Ankara, 16 (Radyo gazetesi}- ketın!J'e cah$tı, nıu•aftak 01amayıııea &'eri dinf'.rek gflhlm Bincazi)f. ko aı 

iyüft .6.-~ .uşuııce erını anlar ve 1:tm oldutu SBman adada cönölliı ~ ı.ıalışı1an yerlerinde, yatakhane 7elnek. İngiliz ve lsvoç kaynaldarı, Sovyct henı Finllndlyaya.. hew Macarlst~ r;crl a&tL Fakat aldığı n almı:r:ı de • 
•• '""Yanın kuruluşunda i-ı.İr ~ IDllert ceri kıınetler ,.. kaledeki .... , . ._ .___ .__,d · J-•._:,__ Jru le · · k · 1 k .. t~ t-"' .. •---'I " 1 d '-• rı yape.raa J b h lk.ı~ d • .... ..._.e, av.-. or •e a.mamı ~ ......... t ve vvet rın.ın gere Jlma ' gere hem.~ aylll zamanda ela Kus. 'Yam , .. lı;a ..,,\'ıye l<UYVC• l'Mn il a,_ 
zularına ' apc>~a l u_ a h ""n a. llU' da ... u olmllk ._.. ta.kribea SO teneftiis maltallerin4e sipra lollmiye... merkez kesimlerinde ilerlemeğe de- ya ne harb haJlndc btdunm~ B11lca. ccıaiş ölçüde bir harekete müsald t>l& • 

. ve anane erme urmet bin kişi btıhmm&kta idi. Bnnlacdan 15 oekUr Blü.fına Mnkl't ker kunımuoıvam ttı"k1 . . k" p ) h ~-·k .. - h~. rb ,......_ bfin~&:ı:.t zanneclflemeı. 
rıayet d k ; İn . · • e erını ve es ı o onya u ... .,,. -- .• .....- ·--· 

Ç 
c ece t.r. bbd ı;t• an&"t"atan lı.Yn>etlen, H bini lnsfbat taıımatııam,.,.Pn.- •öre ........,,.,... d·--1 1 15 L ·ı ki ... k 

una K" ç· . elin J • • .. --~-, uıouna .-.ı ornetre ya a;rl • 
·-o- ını;r, ınıne g ce, a • A"118tral;Ja.h ve diler yerli ku1'1'eUer teş.. carptlır. Sl&'M'll iten talf'bel~re okul bl la h"ld" · 1 

ın kıt'aları Binnanyada ilerlemek: idi et.ı:adde ~ Si~ lcaJaa Bi'Yil •-ı . , • rını ı ınnektedıT er. Maarif cemiyeti yolsuzluğu cb 1 _] • ~ DlL!ll ...,.nde ilcfil lnn'llmlarm ldarrleri 1 Sovıe • hl" wl 
ak 011Uuğundan b;.ınısı yakında ke • 1lh&ll 1ııir ndl.Yoa olank i&hmhl ed'lrdı:.. t.antından maanen bir '1~ labiUr • . t ve Alma.n resırıa tt: ıa e.. 

~c • le~ektir. Çan .. Kay...Şek idarui. Wir. Bmalanlan 12tl ai İncUbdlr. 4 - Derecesine ~6tt., her o::;'cla öğ~ rt .ı.c. hu bU9ll~ ~iç?ir ~ilat ver. 

01 
crıd edilmf~ ve yard~ız kalm ış Şehirde temizlik retm.eu ve klarecllerimh 1araf11Mlaa m~or ve yer ısmı zıkretmlyorlar. 

?'°" a.cak.tır. Japonya bu ıdareye öl • ohtellf ilelerie tilfltnü h .. ~ 24 Şu.bat, Kız.ılord'1nun 
(Baftaraiı 1 itıel ısyfada) fi n daktilo Mediha Sondoğan din 

Uıfada bulunan ailesine zÖlldermek lendiler. 
er~ lirücü darbeyi kat"iyen iodimıclt Tuıllyo, ıs ~-l - Slncapuria.n ee. m bl 

1 
lci TeSt~ b 1tınıı.d n = "" gwıu olması dolayısile, Sovyetlerin 

li ".mindedir. Japonyanın Çin hal _ im haller:lıa:ıt rcııre. ~ siren .Japon t tt r ~ ~ :t • eırans.. bu giinü parlek bir muvaffaldyet1e 
a11retilc zimmetine gcçirdiii iddia Muhaaehecl Lut fi. Refet Ülge • 
olamnak:ta idi. Tu.tulan zahıt vara- nin Meclis azasına dağıtılmak üze. 
.kalatlDkı ve npol'l.ıuın okunma.al -

1 re 600 bilet aldığını ve bunlar. 
Dl müteaJr.Jb Rei&t Ülgen" c söz ve - dan yalnı.z 200 tanesinin parasının 
rilmiş, maznun, ilk defa mahkeme ·~~.~ı~~ a-:ri kalanının gelme • 
huzuruna çık.tığını, 30 senen.k biz- dıgını soy1.ed_ı. Bu sırada eöz alan 
met hayatının takdir ve taltifle ~ec;- avukat F ~ı Kural noksan veri • 
tiğini Türk inkılah:nın partinin v~ len 400 bılct hakkında amirlerine 
h~ctin Mçi:r. bir hizmetkArl ol.. lıab~r ~e~p vennediğını muhase • 
d v .. l iş. hakkındaki i,mad becı Liitficlen .orch1. Muhasebeci: 

ecek na karşı vaziyeti ise şudur· ltıt'alaıı ha.lırıa ~ llaJdırıu. ifterlle par Ycrilmesini, tıeJklnltT yapıbm.ı;ını \"e kutlamak İsteyecekleri ve hlınun i-
r« Japonya. Çin halfu j} it · d ---1 almakta 'tt eeh~ asaylısi iade r~erin ba sarartı ah~anbktaıı kur_ çiıı azami gayret sarft:decekleri mu-

.,. r anlaşma elde etme ... e ar eşçe ...+"a4'1c tedbirler aJmıJd.ıulır. tuJ:malan loln her n~:ı l<ı'ifade e. hakkaktır. 
olur .. >r. Çünkü Japon gı. Uaraştırı • Mlk.ado'nun memnuniyeti dllerek •aJ"ftt rö.<ıterilıne,.tnl ebemmlyl'L Fakat, böyle bir hamleain vere.. 

. ya Yeni zakşark le rtca ederim. 
~ ıamın1 Çın halkı ile elcle vererek. Tolı;yo, 16 (A.A.) - D. N. B.: ceği netice kestirilemez. 

l oJsa ı~lt fikrindedlı. JaDOD ~. SlaPPlD'Ull '8s1I;,. --0---

oldu.-. Sı~~purun teslim oluşu, Japon mine atd umumi kan\rg-lh rap<>runuıı Uzakşarkta Londra H~. lkev·ını·n 
Hele• ıTietını mağrurctmemelidir. Ja • olnınm.:un ımumda lrilyilk bir menunı.- ~· 
a~ >nya müttefiklerilc da.ha •tkı mü.. nt:rf't röstennlştlr. imparater, fevkalade (Battaraeı 1 inci ~) 

1 
l ugunud~~ lsu l kla 1 iyi «Haytrl» cevahı-nı verdi. 

ısebetlerde bulunacak ve Ameri- ıı.e,-inı oıa.ra1t nllahd btdundutu ırıra. gemilerine tiddetle taarruz etm.iıo - açı iŞ töreni 
eıı,; 1 Birl~ik devfotlerine lı:ıailtcreye l&rda Slnppura yaptı~ siJ'ano&e a1'l o. ler<lir. Gösterilen Pdıdetli mukave

~ onların peyklerine en kesin dar. larak etratmdskilere imbat wrmis ve mete rağmen Jap:>nlar Paleznbaııgı 

arı re . ~ yo z u Yw n d Tekrar söz alan aTtıkat F~hmi 
bir tetkıke tabı tutulmadıgın an Kural: Sahtekarlık. fılinio vasıfla. 
dolayı mahkeme huzuruna çıkarıl - rını an~ttı Refet Ül . d 

dola ele~ indirmek üzere savaşa azim- telrar ıneaMt•n~et ldaar e~. İtgale muvaffak olmutlard.Jr. Y eJIİ 
kJı.t- devam eyliyeccktix:.ıı OrdQ.yu (!ıbrik Gınede küçiik bir mahal Japonlar 

Avuatralyanın vaziyet( Tokyo, 16 (Acı\.) - İmparator, bu ta.rafından bir saat ınüddetle bom. 
yuna _Tok,-o, li (A.A.) - Evvelce neşnıcHI_ ııab:ıb sarayda denis TI! kara turmay n- ba'laıım!.JUr. DQrt aivil ölmüt 'VC 

8N'lJIO olan nutkunda Avustralya ft Yeni baylannı hmunına lı.alml etm!~Ur. biri aiı.r olmak üzere 5 aivil yaıa.. 
etiçll' ela.odanın vıui>eUnden bahseden Tojo İmparator, Pasifik ccırııb çeYJ'esi cep. 118:°'1111.ftlr. Bilhassa hükumete aid 

1 iki memleketin BlrleŞk A.merilta;,'I Ye htsi b~omutanı Kont Terauehi ile de. bınalarla hususi iknme~ihlar ha • 
niha- ük Bl'Ua.ııyay, heaaba ~ aare.. nls ıuınıetıert başJııomutanı amiral Ya.. &ara uiramıştı.r. 
eii'L beyhude bir mııharebcye c*rmd;ien ma.moto)'ll tebrik e*ml.ştlr. Blarıanyada 
de ,. ı.çmmaıarı l&zun •eldlklal s~. ~oon, 16 lA.A..) - Teblitde cımL. 

se11 ~ ı.tlkliıllJ Japoııyaır& Dreı Macaristan da yeni 1170 .. ki: 
bil ,. •tnı ~e adil bir hareket tlırzı IWlaas ~ Pa.znr ciinü Shwepıa 

Up etmiyecctine hatlıdır. naibi parlamento Tbdon ltöprü&ü böl(~indcki me-nllıı.. 
Avustralya betveklli dedi kl k rlnden ceri alınınışfardır. Ve şim.di Bilin 
Canıhera. 16 (A..A.ı - D. N. iL: seçece ırmatı hattı ü•rinde da.ha to,Ja ınev. 
Singaınıl'Ull ııutııLu. bek!rıncla 'be1anda Bu<lapqte 1 6 (A.A) Ba.-r • ıdlere yerlcı,miş bulunuyurlıı.r. Dü::ıman 
llllJlalı ba6vddl CurUn deml:;Ur kl: dosai saat 12 de m.eb'usan mecli • ba hareket esnumds müclAhaiede bu-
S~ dii5J"M""i biaim içia Wr A.. aindc nai'b Horti"nia bn mektubu. luı:mıı:mıştır_ Bu ric'at, mütteftlc cephe. 
ıtı-alya Dunkcrqae'ldil'. Şimdi AYUS. nu ok.umnştur. N.Ub bu mek.tubcla Ji llıloubMhı'in 80 l:ı1onı.etre kadar' şl_ 

•lJ>a nwharebeai bıtqlıyor. Bir: bUJıusa halefini seçmek hak.kı.n.ı Jwllanma. malhıe cöttinııti$tUr. 
lllldiaıfze ciiven.meltyiz. Cfinkü hari~ten dıiını ve na.ı"blilc mevkii1a.e. gttti.rilc. Teblltde ilive edlldl.tlnrı röre, Pazar 
tıecea '1ardım birçok naldı meselelerine cu :ıaU tayin «m&k itini parlameıı recesı Blrtnann lzerinde hava akıalan 
•tlıdır. Bu yardım düşm.ıı.nın pianını boya bı.raktıimı beyan etmektedir. olmamıştır. Avcı ta:JY'U'clcrlmbbı refa-

a diisürmek ~ hiçbir zama.a vak- Pa&m.ento kanun mucibince ye k&tln4ekl bomba tayyarelerimiz kara 
ııtde retişeınl:reeektlr. ni naibi 8 giilı i~de ııe~ mec- lnrrvetlerine )"&l"dım ederek dO!iDlllnın 

8
. Haıb kabinesinin lçtjmaı 'buriyctind.edir. Oniimiizı:ielcı Per .. ileri mevdlttine hücum etmfskrd.r. Öl'. 
.~· 16 (A.A..) - Av~alya Jıarb şembe aünii ilci medis:in ?ir nraya. leden sonra müttefik oomba tayyııre~ri 

bu esı t&.ratından biifijk bir ihtimal gelerek !Yeni wihi seçeceği :ownne ~ clüsmanm Paso bölgesindeki mevdlerfne 
'tltıtraı. hatta ~nd.e verilecek ~rarlaı A.. dilmektedir. hücum etmişlerdir. 

n.n ınut.tefikle.r için bı.r hareket - Vaşl:n,.ton, 16 (A.A.} - Bahriye ne-

id b~~e reUrecektlr. Bu Jcararbr:ı sonra Japonları.n birinci .hed~fi, ~a- zarettnln kblll!i: 
ı~b~ .~erhnlde gb.U tatulaenkhr. Hb bir ihtimale ı:öre. ~lızlerın. Fillpfnler: Son 2-1 S3at içinde Bata. 
~ alı~hııı arttırmak iç.in tedbir_ Felcmenklileriu ve Amerllaldarın anda sfı:ldctll to~ a~ olmuş{Ul". ~P-

ı:ırna'" da beklen.metdedir. Uzakşarktan lut"i suretle uzaklaş - bcniıı hım kısnnlarmd:\ tııstlah ıd:rad~ 
ş ... _._ liedet Cava mı? tırılmalarlnl temin edecek olan Ca. mubnrebelerf yap1hnıstır. Dilşm:cn tav-

~~~ll:'ay .ı 6 (A.A.) _ Aakerl va'nın sünıtlc fethi olıacaiı kanaa.. ~~e.rf ba:ttin ~n faaliyet ~österma,. 
r., Sınaapurun aukut:untlan tind..edirleı. u;nu.L 

Leadra, 16 (A..&..) ıoodra4a d .. L--dl 'fti d ib et · gene lana o-
Balkevtntn a.çm t.inai tgını, Dl1ft arın 1 ra azı a.r lunan filin bu 1:ihi io:le l hi b" 

ş 111 Şab:ı.Ua ~-- ol...ı...:--u ikıi siinnüJtilr. • w • • : e ç ır 8
-

pt)a(:aktır. Bu törende, hukilmet cJ:dre. ....,~ .. - . la.kut Oknaci.Jiımı. ıd<lıa makamı • 
JuJ.niD bii~ÜD ~ri ft miımcssllleri de Refet Ü.lg~n •. ~esııhlarln O~~~~ Dln let)dlı::attrıln dar zamana inhi _ 
ıtaJıJl olmak iiRft 4tt kişi b~. k.ontrol eddd.iğını, :~edise ~ag sar ettlğiıxlen yanlış neticeler hii.sıl 

Tkld7eam LeBGa ltii7iik ~lai, ıtti$.. m~ f:i.2.ere 600 degıl, 200 bılet al- olduğunu söyiiyere:k hakime hiUı • 
tü .Aıu. İnciltere lmrif-lyc! DBU"ı lıl. E.. dıgliill ve ~unlu!° da deit~e ~- ben: 
den. Brittsb Oanc:ll rebıA Str Ualcelm. yı.dlı oklugunu ıfacle ctm~· . '· <t- Müekkilimi.ıı mevkufiyeti 
R•~ n o-eraı lkrıles lalre. na- laharc, Zekinin 901'gtISUna gec;ılmı!' efkarı umumiJ"Ccle derin bir teea • 
tuk ~tceklen»r. Geaeraı Deedııw Zeki o zaman cemiyetten muhtelif sfü husUle getimıişıtir. Onun temiz 
autilmmı ülrkoe ~~ctilr. sebeblerle 1500 lira alacaklı ok:lu- ve dliriist if hayaU vicdanını din_ 

Da tn1tmlan'bn 9Dftra 'l'iiıti:Je büyiik ğıınu, bu yüzden 600 lira aldığı - liyen her vatat\dat gibi sizi de miL 
eitıhl JlalJif'Vlnf ~ av.ıeakiH'. nı; lbund.an ark.adaşları~ da ha- teealr etın~§tir. ~u kararın k.aldırı.. 

Tören ttlme alm.aeak ve l&7nf zammı_ ıı heri olduğunu .öy.lemiştır. . la~k tabkıkatı:°. daha. ıu~ul\ü bir 
da mıt.vo ile ele ttrllet"cldir. LolldraııJn Bunda.o .,onra Maliye müfcttıı - ockılde Te hakıki mea uUerın ıua • 
19 Şubatta, Tii.rti)'e saatııe 18.45 deti lninden Ekrem.; lamaH _Aksal ve nılımamıı b~ de ha.saat.en rk.a edi.. 
törtçe ne:sri'1dmda tarmm ~ı tt. cemiyet eski idare heyetı azasından yonJZ>. dedı. . 
ıö:ıcek w !1 Şab&t saat 14 ıs c1ekl ..,.., A k '-ı:z ıı·ııe.,i ri,,.aziye uwallirni kldia makamını ı.nal eden Ke. 

' __,.. n ara _.. " 1 B bih k.k tllhl" · · b 
ri1.t& da Hr llfıve ppılaeüin-. Avni Çubukgil ile muhasebeci LUt.. m8: ~ra L. -~L -~ ,_ 

1dY?l lcba 
etttrece.. cır K1DCU oı:rna l~lnl e.. 

~ ................. 111..lıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiıiiıiiiiiiiiillll. .................... ~.,.. yan ~rek rne~uilyetin.in deva .. 

b "H · • tulnl İstedl. Hit.kim Sedad Sumra.. 
Seveceğiniz kadını intı"hab etmesını ı 11.ı:ı. 

.u ib · _ _ı rfl fı tahliye tiılebinin reddine ve va.. fl.er kadının kendine malısus caz esi vıı.ruır. • • 
'"--d zife bakımından b ir ka.I'a'I' vermek Fak.at onun farkına varabilmek ~ ır •.. 

size 3 yıldız ŞA~K 
Sineması 

PERŞEMBE AKŞAMI 

tab:lim edecdt.th. 

LE N l MARENBACH 
SOHNKER 

H 1 L DE HILDEBRAND • 
ve HANS 

iSTEDiGiM KADIN SENSİN 
... ZAR.AFET ••• ZEVK ... NEŞ"E ve çok h.oıt bir mevzu •.• ..1 

üzere 4 saat süren bu uzun celu • 
nin 1 (} dakika talikine karar ve«li. 

1 O dakika aıoınra v_erilen karar o. 
kundu. 

Mahkeme, ibu hadiseyi cemi • 
yet n izamnamesinin 1 ve \O unc.ı 
madde1erine göre ihtilasen zimme .. 
te para geçirmek wçu olare1' gÖT. 

dü. İhtilasen zimmete para ge9r • 
mek filinin ecza"l Tiirk ceza kanu.. 
nunun 202 ve 203 üncü ma-d<lderi. 
ne istinaden ağır l:npsİ müstelzim 
olması dolayısile davayı Ankara a. 
iıtteza mahkemeaiı~ tavdi etti. 



8 Sarfa 

Hayır : idam cezası bir gun dünya 
yüzünden kalkacaktır ! 

<Bat ıaratı 1 lucl sa1falal 1 hissi, mantıki olmaya rahıtıtını iddia 
rıma &'eldi. Ben bu eseri daha lluluık eı.e de meqel ve mahl1etı balwnınian 
aıralarında iken ve daha sonraları avu.. hissi unsurları aullalaaa etmekte41r, 
kal . .. luyatunda ela müteıw•W defalar 1.lk cıaab'eüenle clinaıin ve cesanın 
matalea e&üm. Eserin ec&aaı üaeriue mllJaamı ta1ln eden, din kaWelerl ve 
ibyle bir ibare yaz•lı•ır: .C,'Wiim ve ma.. tlln p'U1141ar. -...u .,_ıfriln D1evca.. 
llb'e&~n allhler haıtı.11 t..ue&le. ta*Jer 1111~ malaafua, Jaal teunltlünü 
baYlı ukaeUe m..ı~ oı.rlar-» 1SeD- aallafasa ioJa ,.a.ııtı imlıaki ıtır bare
lle bu, iottıınai ve Ullki bir ti-..,..ur. ket sa:rü~ 

SON 

BELFAM I 
nedir? 

Size bütün bir cüzelllk dünyası 
yaratan hiç bir t.Temlt mrıkayese 

edllemiJ'ecek )'eJ>yenl bir 

taravet eksiridir. 

Yuılıanede hlmıet cörecek ufak 
~ cıe.ai JDien'Welere taU,..0 oloiqaaa Bqb de ciriba te oea laakk1Na m 

kabtalle ....._ oeu1ı aiılte'lliszı ftlUıe. katı olanık ileri -~lala .... ~ cemi. 
dD lri&Unalll 6abe seo-ek l9ln ırt- 1eUa te.aiiH•i Mlan ciirae bl'JI te. 
ve fıuüeı leYiJ'esin.ln 7tl•ltllmelıi Hlsa.. aaii•il au.Mlua edecek llir oaa11 t.a.. 
auuıa ela u•atmalıı*Mlr. Z.-u•mla 71a "- kttr. 

ala BiZ ÇOC:UiA 
lltttJao vanlır. Dit DePoS• MEB. 
MET IBaABtM BEBKMEN'e 
miincaat. Yeni Podane caclieU 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 lıa,. alınabilir. Her yerde Pulla htulan urmla İdeyinis. 

ctirmi tW1er1a iDible POMlk itla irfan Mll;re ve lıukllk teblttae ,trnaeden 
Ye faailet 9eViJelerla1 W.l Wr dere. ince ltanwla lıalledUmeıll liamı o!an e. 
tıeJe 1iibel&ma en ~ıa. ee meıleai Wr hem.betli w aok&.a vaNır. Bemce o. 
rolclar. ..._.. Mterill t*Amli tarllaf au llalleılJlalt .-..ı lhuNlır. 
te&klk ve &üib edllecıek ol- ka.tmle.. a. nokta ... ar: 
rfn medmlıet 7olana Uet'leme'er'ıle mtl- ~ w.aauı ltoaan Wr ıtelııeb •'-

, lenallb bir '*1We cea t*lllerbtln de 
baf"ıfleüJdlti siriiltlr. Ba meteleJ'l W1. 
lece miitalea 9'lnce »ek Ürih 1tlr hi_ 
ldimlto dl7eitUlril: ld caalarm ı.llıli bil. 
&ün bir milletle serlre diamek ol•r. Ba. 
11 maay7en hUlae Ye ...-ıe maa1ym 
um:an ve mrkanlanl& ciriiml8'1n art. 
maaına badi olab'llrııe ele •• bal cna
lann arttmlmumı detU. ltelkl cöriıa.. 
letin YU!ıa ft salklertnin 1nı~nlllelll için 
ile alınacak ciddi bir teUı:c ınent1u ol. 

ilr!_ 
Yoba bosabaMı bir tesanlidin fili 

neüeeel lllİih'T-
Katil hidlılelerfnl bu oereen JelNff 

miitüea edeltlllrls. Eter oeııa bisai blr 
akailimel olaa71p &a tesanüdu muba_ 
fa&& edea bir aelteb olsa1dı, cJn.a1eL ıa. 

ieüatllderl ile cea lwlanları Pclcletleri 
niaetlnde bir mıivuene &e9ls ed~
lenll. Baltııalı:I cesaların şiıUetlendlrildl. 

ti öyle ckvlrler vardır ki cinayetler, ka_ 1 

ınası \ktl• eder.• tUler bütün şl .. etlle hüllöm sürrnüşl.ür j 
Subhi N!.iri ileri diyor ki ve u&il bir sa1sın ha1ı111ıe devam e'

mı~ . 
• Yüıksek İktısad ve '.f"ıcareıt. 

Osmanlı tarlhlntle de b•ı noktayı a;. 
aıc -~L'.J.) p rofc.900-lerindc n avuka!t 

iuılatan misaller vardır. Blr samanlar 1 
Suphı Nuri İ leri diyor k i : 

Ollaanlı lmJlllrat.orluiı&nıla tüt.an l~mek I 
«- 1939 danbtrl dünyanın mllbleHf idam ceus&le J'aııak e•ilmlşU. TiUüıı ı. 

barb sahne ve s;ıbalarında akıtal.an ıosan renler yakalanıp liam edillyor. omuı 
kanı kar. dekli midlr ki sakin \e ça\ışkan b-.tarına da iki mum d 'klllyordu. NeU. 
TurkıyemiırAle lam mahkumlarının a. j ce ne ol•u! .. 
ledlnl arlıralını. Hukukun, ceAntn ve itlam ectilmiş ınsanlan bekıtycn nö. I 
medeniyetin pyese idamlan arhrmak betçller çultuklannı asılaış adamların 
dei•IJ r. Bilills bo nevi cezaları orta. 

omuzlan üsUin•ekl mumbmbn 7aktı. 
dan kaldırmaktır, 

lar. Bu ~ıra cemiyetin tesaııüdöniı mu-
inııanlar idam edllmeı; terlri7e edilir. halaza i~ln bl&met ıirem~l. Buna ben. 

&tl.leri en tehlikeli aclambr diye &'ÖS- 1 ser birçok muller cuaların «ihreti mil.. 
&.ermek tezi de dotru detildir. Baaan bir e-..<ilreıı olamıMlıtını g-hterir. Şu halc1e 
casus veya bir hırsıa b erball6I bir ••ra cna tesanüdün sebebi detllılir, o bir 
uWlnden daha tehlikeli ve daha muur vakılyı teabl.tten ııı.m ul11or. O hal
olabilir. Ben ceza unwılaruun aten de ne J'&pmalıf •• 
liddetll bulanan hü.kıımlerlnlo artırıl. 
maaı taraftarı delilim. Hele idama ıe. Mikrimden evvel ciirmü ortadan kal. 
lince bunun kat'iyen :.leybt.an7ım. Ka- dıraeak ııebeWeri ta1ln etmü, 'fani ln. 

sanları b'rblrlerlnl sevecek hlr ııo51al 
na.atacı: idam ldmseyl terbiye ı:tmes 

aevf1eıe çıkarmanın imklnmı bulmak 
ve ldmsefi korkatmu. Ne olursa idam 

ik.Uaa eder. Buna harön ne ilim, ne de 
otanın hayatına olar ... O mablı.iım ya., 
tua idi belki ıaıaııi bal eder ve cmalyete eldeki vuıtalar reel olarak cevab vere. 

celt bir durumdadırlar. 
fa7dalı bir uuv olurdu. Belki ele bu a. 
damın idamından sonra IDU1la\Je\i te- KaUDer ele clahll ol•utu hal4e e\iriim 
beyyün eder. 1-e o vakit ne 7apacatıa, lfll:renleri bir 1anan pslkoloJlk ve .._ 
bir &dh bata )'U&iinden h .>atını )'Ok et. 7al prtlara &"ire mfltalea edecetla, on_ 
llttmlz vatanclatm atradlğı haksazhtı ları tedavi imkanını araya<'.atıL Bir 
tıanrl kuvvetle telafi edeceiis! l\ledeni 1andan da cmılyetln, hassasiyetin tra
memleketler tamamlle idalD aleyhinde. desi olan cezaları &'ih ştddetıendlttn*, 
clir. Medenl1et. Uerledik\-e dünya 'Ji,ısün. ılb haftnetenk tatbik ed~eliz. 
de idam kalmayacaktır. Turki1e Cüm.. Çünkü bütün anulara nlhnen cemi.. 
barlyetı dev adımlarlle medeniyet lle. 1etlerln bayatını tandm f'dm irade 
mine dotnı k01&rken blı sene eski a. mantıki olmaktan ıd.vadr. hlut•ır. 1 
sırların ceza usul ve preaııiplerlnl lüau. Adaletin 1ıiMI cletil. mücerred aklın 
mundır.n fasla , ... tamayıı. KaUllerl t'8eri olmaamı islemek henüz bir ütopi. 
idam etmek ttkrfni 'belki maktullerin al- den bafka blr fi!>' delildir. 
leleri haklı 'bir saret.k ileri ıınireblllrlfo.r. Ben, Pnfesir Sadi lrmatın ls'etlni 
Fakat bir Ulm ahmının kır.th cf'U ola. bqiinkü dün1a llU'tlan lclnie &esanll. 
rak kabul etmesi ceııanın ne oldulanu dünü blDıun MI nüfus kesafeti lh 
bl~m..a elemektir. Ceaa sll(luya bir muhafua etmek lstlyf'ft bir cemi7eUn 
ibret deni okan dlJe ver\llr. Falı:aı lclaDl hissi ll&Mslnden bir JNU'\l'& olarak telik
edilenln ba dersten eılee.ll laUtade ne.. ki etlerim.• 
rede kahrT.. ---">-
Hbıh tekrar edlyenn•. adam ulalı lhtikAr hldiseleri cürmü 

edilir katledilmes.• 

Sadri Ertem diyor ki: meşhud hükümlerine göre 
• saciri Ertem= suratıe mahke.neye 

' Mercanof ilan. •İlll•~ 

Her nevi maktna, de'1irmen 
yedek parçalan, tazyik maki
naları, el aletleri, manivelalar 
silindirler, her nevi otomobil 
yedek parçaları, çelik 

yedekleri gibi 

ihtiyaçlarınızı 

L , l v 
olarak gapmağa ô.madedir 

Ac:lre.: Mercan Yakutu Onlvenlte kapuı kartııında Fuad Pata 
caddesi No. 50 Kahraman Barbaros 

Selimiye askerlik oairesi başkanlığınaan: 
SelimlJe ukerllk elalralne llllik Kadık61, Vsktidar, Befkoa, ıtan.ı. Sile. 

Adalar askerlik fUbelerl her sene Hazıra ı ayında 7apılan emeldi ve 1edek su • 
bayların yoklamasına ba sene 15 Şuba ta bqlanap 15 Martta nlha1et verile.. 
caUr. 

Her ıtiD ve her saat 1oklama rapılacatmdan lstanbal loindckl •uba~lann 
blsuı eabQe milnuaUarı, bariole bullUl&Dlana ;ren.l IMIJWlertle birlikte _.. 
duramlaruıı ltulandlllla 1..ta .. besine •111• laalıabiWl8 -*'•ltla do&'naca .. • 
beJerlne bUdlrmelerl rica olunur. (ZlGl-%361) 

f stanbul deposu direktörlüğünden: 
Ankara civarında bir fahTiltanın Galvanopilutik Atölyeaini 

idare edecek, Nikelij, Kromaj ve bilumum Galvano iıl~rinden anlar 

Bir Ustaya ihtiyaç vardır. 
lıteklilerin ,imdiye kadar çallı1tklan yerleııden aldıkları evrak. 

euretlerini bağlayarak bir mektubla Biqük Postane civarında Mi • 
mar Vedacl caddesinde (Kızılay) hanında Direktörlüğümüze mü. 
racaatları. • 

Evet: ölüme öıüm ile mukabele 
etmek lazımdır 

•- idam cesumı bir eembet içinde Yerilecek '-tlınaı f&Jela balumuadan mlltalea et- (Bat tarafı 1 inci u1fada) iktıaadi cereJaalarlle, tnsaaJvm karalı;.. 
'"" f•-- •--· r*en • ~ • bir &arala atarall bir &er Ye t'Ulllanııda m"·be• mek ,upbeılia &'ibel bir tercllr . Aklıa - ~1 1 inci •Yfada) ... • yqa menli 
qıtmı tatıJan basanın W1le bir ditiD- mahk~mel~ri~ Fiat Mürakabe Bü • =Ü1'~ naurl1elere upLuıdıkları bir &Mun deilelklWer Yual'. Dü117a 
ce ne hareket etmesi laaundır. Fakat ne ro-;:n b~~_..1~1ıyeceii tnalGınatın aU. karalabclanberl b• bi11edlr. 
ririim. ne de c:ea ıntl SMYal ••eleW rat B ıd.ı.rı mai kerarlaıtırılmıı • EMIJe llakarak, llale ~la ko1mak, itte 1"ı 8ebeWe de; Macıe • ilftf ba,. 
tek insanm &aaavvar etUil akıl ve maa.. lir. un an batka mal aaklıyanla lbele auari1'elere ltlbaı' edip &'lalin .._ lı:uk telülı:lsl, ba akıta adam adam takib 
tık kablarma &'ire kı)'met alır. lnaanla- jınde~erfoind naaıl aranacaiı ve ev: ~ ve icab~ o~ sore müıalea et. edebilen menuatuı nratle lkamealnl 

fiklr'6inl denuıi ha atlarlDI clabl er eııJ gl a maddeleri haklund mek sakat bir sil'ilttil'. clerplt eden nuarl7elerıllr. 
nn, alt•IMla w~a ... ya: h'UIMIJel ._ verilen beyannameler iıi de tetkik Öt ICDe evvel maanen narhtan tada KaUI Sll(llalan illin kanan.ı idam mil. 
emri ballıt Jia c:iriJD yıla olunmuıtur. llatla mal atan bir ~. bir bakkala enldeıli llive etme& miiııevverlerlmls. 
:;:.~na DNıl :esa verilıneslu ~ I Ma~.:k:anıkl:ı ha~kında yapı. nlba1eı ba hareketten dola>·ı bir miktar den s!Jade, k&Ul temayülü tafıJan in. 

lditlnl taJ' tmit&lr an ı ar ar emmıyetle tetkik Plll'a cesaaına mahkim e4erdik. Bde sanları endfteJe dtqiinnelidir. 
se n--ı •--~ :_ ... 

1 
... : ı-·lde ıt·-'-•·"'" olunacak ve •rİlı adre.ıle yapılmı • ll&ok J&pma Mr taciri milalıue eiJle dur. """" ,_.. _. - .... a--· oı.L 1 ..._ 1tilAkls Bir katili ba lıertame aueana qledfk.. 

lb d •-"""'ltelenl '-'••w ederek yan .nııoar ar nazarı dıkkate alın • oaa ltaaltttkir llır lnsaa •- t 1 tar mm-· m •- ,_ 1 · d 1 ki d v telAkld eılerdlk. ıoea sonra ulab e mete ka kacatunıu 
iiril lerln &.a,tnialle ye ceu.ları tatbik- mıyacaıdlr. çın e m a aa an ıgın. .~,.... _ • .! 

c m dan fÜphe edilen evler F iat Müra. Falı&& lııadDia lk'-di fU'Uan kar- ona ba babudl ..---'9 eWrmeme ..... 
te daha tmaaca hareket etmesi beldealr. kabe Büra.u ve z..ıbıte mermırları flllDCI&, ...._. -'aa&ial k01'111Dak ea. Jollıannı arwk ook daha IJI e&mlş •l 

Fakat ba terakki YJuldıiı kadar ra.. ....... .-.ı Mtka kana& •·-- mas llUJ'DT 

• \kal tmaaaıttır SosJal maelelerde il. tanfındaa müııtereken aranacak • . ·--•-- '_,or, &1'DI .. 
0 • tır teJi , ___ , lıuaai blr luuıula " Beaoe ba rolJarclaa en lı:estirmeal, 1 

nk pek ali bir terakki kaydetmlt&ir. • «V111'PllC11» vaaftle adıMet baarana fi,. itime llümle IDakabele etmektir Za~ 
Eakl Mwn1a Flr·avundan bqlı:aaınm Bir muhtekı"r 7 sene kararak hakkında flddet.U cesalar tatbik baql luuıaa madded olursa .. ;an tat. 

lakal sab"'11lesl lda~la ceulanan bir •roru. Slrıtba edllea hlr Yarpnea- bili. AhMı baldaiu &'lln Ubamludur. 

cürümdü. Edd Yunanıslancla mabeide- sUrküne mahkO ınl Dan atndıtı ba akıbet 1mnae viedanm., Kauı ~h .. 1111a ldam lebPMma •iirtilı:. 
ki mukaddes se1tiıı ataeının bir clalını ela nuıl sonaua blr inşirah dotura1ona. le1en ba tlddet.U mileıJide de aJ'Den ba 
kesmek ft7& aıabede bir 7abanc1Yı 110k.. (Battarafı 1 inci sayfada) bir kaWID idamı ela blse a1nl kalb ha. telde tlbiıllr. Kanana eklenen bu mad-
mü. ldam ıııebeltl idi. Blıansta bir sa.. llidlsenln ~lasa Bahçekaplda oCI. aunuıu vermeHdlr. de emin ohm; bir müdcle& ııonra kat.il 
manlar utura &.a,.mak. mukabili ölümle lıo» marka latilo kalemleri tilccarı Flliıı Her eeJclen üsttin olan can e1DDİ7eU., saelannı 6nll1ecek ta&blk aahua bala 
Menen bir cinayet sayılırdı. Bıııün bon- Levtdlr. Mamun pl7aaaya fablt tlatla nl baeka tilrli alıortalama&a lmkin mlJ'ac&k ve bu nretle cenılıet b~ 
Jarı piline balablllrls ve insanların a. 5 bin dolma kalem sevketml$ ve bunla. 1o"ar. Profesire maaru olan,. maktulü, hem de ntaı kaııanm11 ola. 
clalet davasını daha mantıki blr ble kor. rm aa&ışmclan pyri meşru olarak 1859 !ardan bir aaym meslek&at ta. cHer ka. cakt&r, 
duklarını lclclla edeblllria. Jlra lazla Ur temin etmiş' lr, Ancak. bL W1 ...-.ak, makam adale& t>ır meabaha- İtte deterU profesirün &esini ba nok,. 

Fakat ba iddiayı tatbikat şabASJnda tabare işin anlaşılması üzerine 1abla., cin farkıPs olar• diyor. GUui!." Şa bal. tadan mütaıea etmemis lbımdır ... 
cilriimlerln nevine ve onların kefareti o.. naralı adliyeye teslim edilmiştir. de k&tlllerl umayalam, harekeLlerinl ba
tan cezalara &"Öre makayf'.s• etl\timlz Aslly z ncl ~ bahlı:euır.sl yapılan dudsm bir müsa.mab..ı Ue kaqıh)'abm, 
saman realHenln ldnldea çok mail ol. dW'Ufma neUcednde. ıuçu delillerle sa. ti ki onlar cmıl1et1 'bir mesbaha1a çe-
datunu anlamakta &"ıiçlük çekmeıls. bit &'Örmiiftilr. FfJip Levlnln 7 lene C a7 vinlnler, ö1le miT. 

Jlf'rbıuı&'I 'bir flllın oiirilm sarıhnuı mtiddetle Petir,.e1e •iir&'in eılllmesi, Ba'Jll', btl tok teblllı:ell bir aplrldtr ve 
içtimai vicdanın bir üsüllmellnden Z5M lir& para oesuı vermesi ve malla- cıemlret bmMlan sarar ırirür. Bf'rkes bl. 
Jıqka bir ee7 dellWlr. Ba autllAmel nn allıllM ... karar altına aluunapar. ... W ..... - lakal» .. 'bul ye 

ZAYİ - PertevntJaı Jisetbıcleo almıe 
oldutum (125) numaralı ve H-5.932 
tMih.li tuılikname)'f say1 etUm, refilainl 
alaeaiundan e.kt.i hilkıimsiiadür. 

IU dotmnlu Abmei 
••••mm' Ac.ar. 

Otomobil Altnacak 
Maliye Vekuletlnden: 

Resmi bir claire içlo K.adlllik, Kraysler, Pakart ve Büclson markalaıdaa 4 ... 
111'&1'& kadar 7enl bir Mled kapalı binek otomobW puarlıkla aa&m ahnacıaldır. 

v_._... talllt e'=-•e"mt .,., ... ......,._ _... ..._ Perwem~ S1lall"'aaal 
H ele MaliJe Veklle&inde mütesekkll et .ııtme komisyonuna aıuracaa& ebaelel'L 

(W9l 

Bir Adet Hasta Otomobili 
Alınaeaktır 

Maliye Vekaletinden: 
Beııml bir daire için 0.5 ili 1,5 tona kadar Sevrole, Fort, Entern&Qonal ft 

Opel markalardan her baqi blrlndm olmak tbe.re bir aded anbıılau satın a • 
lınacaldır. 

OrlJlnal karaseriU bull&DllUMbiı takdirde ,.ene meakür markı&lardan 1enl tul 
buJanmadıtı takdirde aa kallııuubnlf " mailtba muvafık mıiıltamel pal tberl,. 
ne JWli olarak J'&Phnl~alı.hr. • 

Talib olanlarm 5/3/842 tarihine WAdll edea Perwem,be ıtiDü aat 14 ele 

U,e Veuıetbule miltetekkll eulltme komlıııJonaa miiracıaat etmeleri 

ClHOı 113311 

Toprak mahsulleri ofisi lstan bul şubesinden 
Şalıemis kaclrcısuncla münhal iM- •JÜS» lira tlcretU eaperllkJere ıdraa& 

meldeWert mesaalan alınacaktır. 
TallbJerln evnlı:s müabitelerile ,abemls mlhlürlüttine müracaatları l1'n ola. 

nur. «2219• 

Ankara dil ve tarih· ceğrafya "edebiyat ve 
felsefe,, fakültesine kayıt şart' arı 

Al1lı:ara dU ve tarib • cotnıf7a falııiil .... Die olnuıan clel'I ~umreleri ıu.nlanbrı 
Ttlrk dil ve edebl1ata Tarlb 

Alman • • • Felaefe 
tnıilia • • • Cotrafn 
Fransıa • • 
Arab • • 
Fan • • 

• 
• 
• 

BindoloJI 
HltHolOJI 
BanproloJf 

Bua • ıt • 

Antropoloji Vf' E'noloJi 
Arkeoloji 

Klialk filolo,Ji • litlnce..1111\&nea. 
8umeroloJi 
8lnolojt 

KaJıd muamelealne 16 Şabat tarihinde bqlanacaktır. Kaııd ~ ne ,.tlll 
evrak ikam oldwta Anlı:anMla dil ve tarih • eotraf1a falııul&esi dekanhtuıa, .ı 
li,eUerde ıınaarlf ve Ua miidürliiklerlne mllracaa& ederek otrenlleblllr. 

(1165. ZHU 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
D. D/101 No. b 1olcu arifesi, ticreUeri Jüde Tlrmi raddetınde arttınım• 

nfttlle cıetlftirllmlft.ir. Yeni tarife ZO Şubat IH! tarihloden ıtlbaren ta&blk edil9-
cektir. Daha fada babat loin istasyonlara müracaat edllmelldir. (23371 

Muhammen bedeli Ula) lira olan 1 aded Motopomp (Santrlfal Tlllamııa: 
Bembı, petrol veya mazot mo!öru ile müteharrik) (Z5.Z.I9'2l Çarşamba ('ünl 
saa& C14) on dörtte llaydal')l&t&da Gar binası da1'lindeki Kombıyoa tarafı.a
dan DUUlık maille satlD alınacaktır. 

Ba ite ıirmek lsUyenlerin CZ71) liralık lı:at'i tembıat ve kanunan tıı.1ln .t.. 
ttil TS&ikJe birlikte ııuarlık sünli --~ kadar komisyona milracatlan J&-
1.lllldlr. 

Ba lee ald tuinamelf'I' ltomls1onclan paruaa olarak: datıtılmaktadır. (21.., ····----·· .......... -.......................... ._ ............... ·-·······-·············-...-" 
Son Posta Matb."'': Neplyat Müdürü: Cihad Babu 

SAHiBi: A Ekrem UŞAKUCIL 


