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Bu sabahki 
haberler 

Şark cep esın a 

Almanların 
taarruzları 
sıklaşıyor 
Mareşal Timoçenko 
doğum gününü tes'id 
için Almanlara ağır 

z.t yiat verdirmiş! 

Yazı itkri telefonu : 20203 PERŞEMBE 19 ŞUBAT 1942 ldare lfleri lelefonu: 20203 F iat1 5 kunıı 

Birma!ira r ......... zı;~ı ........... l 
cepbesınde selerberli i 
muharebe 
şiddetini 
artırdı 

Japonlar Bilin 
ırmağını geçtiler 

tngillz 
mukabil 
taarruzu 

Ziraat Vekili dün 
~dapazarında müs; 

tahsil ile görüştü 1 
--~ : . 

AdaRIJz.arı demir v~ araba İ 
fabrikalarında pulluk ve ı 

"' demir yapılacak 
- 1 

lzmit, 18 (Husu i ) - Zira- ., 
a t Vekili Muhlis Erkmen Ada.. 
pazarında tetk iklerine başlamış 
lir. Vek il demir ve a raba f b . : 

T ok o 18 (AA ) - Ask • U hl" bulunmu~tur. Londra 19 (A.A.) - Ruı.yadan alınan 

haberlere rore Ruslar Almanların bu • 
tün mukabil hücumlannı urdetm!Şler
clır. LcnlJll'rad böiıeslnde Dorokonda 
Almalllilrın bucumlan ııuıı urtulmli tür.\ 

1 

rikalarını gezmiş. bu fabrkala r. ! 
da ulluk ve uç demır yapılması ! 
~trafında lazırngelen temaıılarda ' 

Y ' ' ' en m şa .._ • V kil .. h 'I ' I 
lerln dikkati tiındi tchdidln Blrmanya 1 e • ayrıca, musta sl ı e : 

Yol ,, __ _. d ıil d ·· rt kla i de temaslarda bulunmuş, yaz_ i 
Japonların tumJZ lıtlka.metlerl _,_ P b I u ~'" e n en rune a ma 1 l '- ... k' . "k ' k • olan Cava ve Sumatrad-.1 alembane tebrlnl ıöıtcrir ar ta oldutu Blrmanya ceph 1ne dönmllş bu_ : ı ır. en aşagı e \m ln ı ı atına i 

General lturRV ılivarllerl Lenlnrrad 
ile l\Joskova araı;ında mukabil hücum -
larda bulunan Almanlan tarda munf
fak olmU$lantır. 

Çinliler 
Tayland'a 
girmişler 

" ~ Bit 1 lunuyor. JaPonların Rangoon demlryolu k I 1 i ah t i bilh h : 1 
------------- 1 çıkarılması hakkında ver len : 

HİNDİSTAN A Ç8D D m erin4e Moulmeln'c 100 kllometre me. P:;:;c:r ve zmısı~ 1:k~İmeııi lüz:~ l 
ufede bulunan Bilin önüne ıelmrlerl, muna dıemmiyetk i~rct etmiş E 

Ml'rkez kesiminde: Smolrnsk cıva • 
rıncıa bulunan Kozyet apıeclllml$llr. 

TAARRUZ ana İnı'lllz mukanımetlnbı cepheden relen f t ir. Z iraa t Vek il'nin ynrın şeh. i 
telıraflara ıorc, çok şiddetli olm.aıına \ ıimize gelmesi bekleniyor. : 

iHTİMALi Çizgileri co •• amı 5 inci .. ,.ı.dal \. ............................................. ) 
Cenub kesiminde: Tlmoçenlı.o dntunı 

Cilniinü tea'ld için Almanlara aiır saylat 
Ycrdirını,ur. 

811 aabahkl Sovyet rear.ıi tebliil 
l\IOSkova J9 (A.A.) - Bu aabahtl 

80"Jt.ı re&Jl1i tebllti: 
18 Subatta ıutaalımıı muharebeler 

•ererek Uerlemete clenm ehnişJerdlr. 
l>qınanın mukabil hücumları tardtdll.. 
~lr. 15 Alman tanareııt clD$ürill -
""''iir. 9 Rua tayyaresi kayıbdır. 

Filipinlerde yeni 
Japon .taarruzu 

dün başladı 

Madras 
tehlikeye 

maruz mu? 

Maliye Vekili Eniştesini öldüren 
umumi efkan genç mahkemeden 
tenvir edecek 

beraet kararı aldı 
Libyadaki mihver Japonlar 
kuvvetleri geri mi Cavaya asker 

alını yor ? ~~:a.~~'ar .:_: ~--
• kahire 19 (A.A.) - irwilla lu•lf koL Uıtnı nep-eden Amerikan ra4.7osu Çin 

ar~ Alınantano ıwaı ettlklul baUardaıa ınıYftUerlnln Ta71aodı lltili et&lld9inl 
CCl'i çetdld&klulnl c6rmtWercllr. 8anıl • blldlrmektecllr. 
lıtına ıore General Bommel UJ"fl8ında Fillplnlerde 
lahınin ettltinden ful& lnınet ıirdü - Vllılin.Jt.on. 11 (A.A.) - Harbiye ne,. 
tünden lı:uvvetıertnJ cert aJmqtır. areU General Mac Arbur'ua hatlarına 

--<>- karşı bir mUddeUaıbet'i bek~nen ıflddet-

lstanbulda mübadele u taarrusun bafladıtuu blldlrmek~lr. 
Müttefik tayyarelerin 

edilecek Mısır, Macar, muvaffaklyt'tı.n 

Şehir 
tahliyı 
ediliyor 

M .. ru, 11 (A.A.) - Madraı bil.. 

•61ııaeM, Slqapurun diitmelılaclen 

IOIU'a Madraaın deru.ıden bir taarra_ 

il& al'ramuı tehllkMI etrafında ~

lelerin neşdtıtı bir teblltde fÖyle 

denllmekteclir: 

Bük6met, tehlikenin, &ehlraen 

henNln uzaklafmuını lilsumla ıu_ 

lacak cJuecede oldutuna hlikmetme. 

Suçlunun bu cinayeti müdaf aai nefis 
hasdile işlediği tahakkuk etti 

Dün Birinci Ajırceza Mahkemc.. , tader arasında çok kısa b ir .zaman
ıi, çok ,ayanı dikkat b ir karar ver. da kavaa çıkmıt. bu esnada H üsnü 
m if, enifteıini bıçakla yaralayarak elindeki ucu s ivri eie ile HWıeynİ 
öldüren bir katil suçlusunu, nefie yaralamı. o da ayn i eğeyi elinden 
müdafaaaı bakımından mazur göre. kaaprak eniıtes ini öldürmüştür. 
rek beraet ettirmfttir. Bu kanlı va k'ay: müıeak:b hasta 

Davaya mevzu o lan ve b ir müd. neye kald ırılan H U..ey' n, b ir müd. 
dettenberi duruftllu lna devam edi.. det tedavi altında ka ld ı ktan sonra 
len ka t il h adisesin in sebebi ve ce.. mevkufen Bir inci Ağırcczaya s evke 
reyan tarzı ıudur: dilmişti r. Birçok e ntere an safhala r 

Bulgar diplomatları Mtaria, 1s <AA.) - Cenıı.bu carbt 
Paalflk kumanclanlıtı 1llllUml kararıi. 

Sofra 19 (A.A.) - D. N. B.: 

Feriköyünde oturan ve o civarda geçi ren bu dava sıraııında katil m ev 
otomo'bil tamirciliği yapan Hüsnü Jdindc buunan HU..eyin, suçunu r.ef. 
ad ı:nda b ir ıahts, Gene Feriköy sa.. s ini müdafaa cnd i~e ile İşlediğini 
k inlerinden hyınbiraderi Hüseyin.. llÖylem iı ve idd iasln l isb a t İçin mü 

mekJe beraber, bir taarruz vukaa le ailevi b ir meseleden dolayı dar. teadd id ıahidler d ı nletmiştir. D ün 
takdirinde lı:ara'aplıta n tehacllme . gm bulunmaktadır. kalabalık b ir dinleyici müvacehe. 

Sofyadakl Mıstr elolllil mrmurları Ba 
d&peşt.edeki Mısır elçWtı memurlan Ue 
tıtrl•te İstanbula harekfl etmlşlerdlr. Bu 
memurların Kahirtdekl Bula'ar, Macar 
•e Rumen dlplomatlarlle nıübadelesl is.. 
lao.bulda 7apalacaktl1'. 

hının tebllti: 
Müttefik tana.releri Sumatranm oe

nllltunda dilfman kunetlerlne karsı ha_ 
rt*etlerlne duam etmltlenlir. Av ta,-. 
yattlerlnden mıirekkeb bir Amerikan f1.. 
ıo.u du.ınan lwali altında bulunan bir 
bava meydanına taanıu ederek hi9J>lr 
kayba ulT&madan dirt dileman avc111ını 

mahal hlmamuı için eeblrde tel ol. • Malıye Vekili Fuad Ağralı Bundan on ay evvel b ir sabah 
1
s inde kararını t efh im ed en mahke-

ma,-anlarla ani bir tehlike 5ıruında ı Ankara, . 18 (B~) - 1942 bütçe. itine g itmek üzere evinden çıkan me, Hüseynin bu idd ia111nı varİd 
&bıln lrlecl.-e takdimi milnasebetlle Ma. Hüsnü, sokak ta kayın'biraderi ne te. bularak eniştesi Hiisnüyü nefsini tebblkn çlkmata karar nmılerln u v 

Yt dtUJ ~ Al'rah ay 80Dunda sadüf etmiş ve dargınlıklarına se- müdafaa edebilm ek için öldürdü~ 
bu makaacllannı ea munfık :aaınan. 
da J&pmalannın münaslb olacatı 

mütaleasındadır. 

matbuatı, umwnı elk1n tenvir edecıdt beb olan meseleyi tazelemişti r . nü kabul etmiş ve bu sebeble de 
beJ'1lnatta bulunacaktır. fşt bu yüzden en iıte ile kayınbi. hakkında lberaet kararı vermişti r. 

Vekil be)'aıaatında 7enl blilçe projesi_ 

"Hindistan sakin 
durursa Japon 

tehlikesini 
karşılayabilir,, 

(Dn-m:ıı 5 inci aayfada) "' ,. .Un ana çiqllerlnl n münııene;yl temin 
------------- ~n bahmacak yaıl kaynakları balı ede

L Askeri vazıret :::ı 
--·-

.. :::::· .. .: ... _ ~~,:..: Mnttefikler Libyaya 
lln4e eı .. n ltlr )'Klian bahsetmektedir. A • k k 
:.:-~~::::ıa:: !:~=)=;: = merı an uvvetleri 
maktadır. Hindistan abnllnden bab • 

::~:?.E.·?.::,::-::~ yollamak zorundadırlar 
'Y&stfestnl muhakkak sarette ita elle - __ _ 

~r. _ .... _ a Gn. Rommel'in hazırlıklannı bir Libya hazır-
.. atat Blnatatan h&1kı -.... llJ'lll&YJP 

ulaıadııızıııı: ristmrw bundan miihlm lığından ziyade Süveyı kanalına taarruz 
hettce~ hpblllr Bunun trio Çlreil h l .., h ı· . . 

cektir. 

Halkevlerinin 
10 uncu yıldönümU 

Başvekit Pazar 
günü bu münasebetle 
bir nutuk söy:iyecek 

O 6Ün yurdda 22 Halkodatı 
daha açılıuak 

Halkevi ve Halkodalarının 
1 O uncu yıldönümü, önümiadelti 
Pazar gUnü bütün memlkette mera
•İmle kutlulanacaktır. Bu aene yeni. 
den 22 halkoduı aı;ılacaktır. ••..,..torıata ıt~acı ftmıck ıotn ,.. • azır ıgı a ıoe getırmıye çalıtığı anlaşılıyor 

"uıa J'enı arttadqıar a1ma1ıc1ır. Yaz•n: Emekli General K. o. Bütün halkevlrinde saat 15 den 
evvel toplantılar yapılacak ve Bat-

1 _ Uukiotuda: kuneUen ele mü.mkiio olallilecek mlkta. vekil Doktor Refik Saydamln An. 
Barb hakikaten basan lnanılmaı ıiir. rmın tahllreaine Oa11$makla oldukları kara Halke.vind~ söylİycc~kleri nu. 

lordAJeksandere göre 
Japonyanın karşılaşa· prl:dere .abne olu.ror. Bu ıürprlılerden tahmin ediJi)-Ol'du. Japanlar büe bu tuk radyo ıle d ınlenecekt ı r. 

b. , __ _. de Sl~apur muhuebelerinde "ııanda bulunmqlar ve adada muharebe (Devamı 6 ncı aayfada) 
C ... iki ır....... . -o agı ZOr U ar 11,enclillnl ıöstttmiılUr. Ger,eıı:ten, Ja. etmekte olan LııiUz imparatorlu kuv. .., • • 

l'c lo1ı4ra 19 (A.A.) - Lord Alek.sandcr pe>nlann Johor kanalını ıeoerck SJnıa- veüerlnin 20,000 kadar olduiuna dair Dagıtma ofisı 
1:1Q~ oldatu bir demeote t:ukprkta pur adMaDa ayak buhlı.ları andan ltL haberler )'aymışlardı. Swna.tra adam çolı. 
b Dooyanuı Yent topraklar ve anntaJlar baren Siqapurun alubeU artık t.aa11ün yakında ve çok cesim olan bu adanın k u fll 1 uyo f 

lafld&tuıı '"ab 1 t ki b b J e•-c.-11 n tnılllı:Jerln Malaka yarıma. cenub doiu aablllnd ~ki Palcmlıanc de-ha a u e me e era tr a - _.,.. . . 
.. tlnakaı lla --~- muharebe etmekte olan nlı ve hava UIS1İ oldukça 1.yi tahtı im e_ Ankara, 18 (Radyo gazetesi)-

•11 .. e ,-o nnın 11ıamıı .......... i . ld ... .. ih · d 
uıa riıct J L.&- ,_ 100 akın mtvruddaki orduların- d111111$ bir halele bulundutu c fbi Slna-a. Haber a lglmlza gore tıyaç ma kOrl en aponyaııın • ..,ua HO, • 1 • • .. 

tı~ lil(t.r teltınaL.•- ..:ı_ t l .. tabliye ederek S(Jl&'apur purda bir ba,-U deo.la nakll7e \'Uı&alanldelerının Mika tevzııni koleylaıtır. 
~..... _.., oldutuna tebauu e - dan~ r amaını l tn ·· T ' V 1t•ı • k'J• _., k 28 oeo kisilik blr kuv. da mf:vrud oıautundan ('lllzlertn bil- mak uzere, ıcaret e a etı tet ı a 

t....,. Alebaıı aduanda ,.:;;: haitı e14deW ..Sw. b.1-.a cet>CJerdtn lsWaclc ederek bu sa. tında bazı deiiıiklikler yapılacak 
ti&eeoııt-.ı 11,...:;... &aaı-an ,-anlım e - m .. ~a;"......,: bi•n•ak ..&:t\al · (Devimi 5 inci aayfada) ve bir Daiıtma Ofi.i kuıularaktır. 

. .me- e "' 

idam cezası ... ~unaMaşası 
Mnnakaşanın verdiği 

neticeler nelerdir? 
ileri silrill~n nolıtal nazarlarlarla 
yapılan milda/aaların hulllsası 

Yazan : Profesör doktor Sadi Irmak 
Giisi41e tlk.lr adamlarUDWD bıl.. 

Tük bir kadro ile mıinaptaya it. 1 
Urak bUUrJDllf olmaları ıöeterdt 

~ ort&J'a atlalım ftıür, mWeUmL 
sin bu)'Ük l'e achıel danlarından 
bbiıllcllr. Bu meçme •bllyetlere 
aerdeltilı:leri istifadeli ftkrlerden ve 
menua her 1öndcn atik scrpmlf 
obnalanndan dola:rı 7iittkten te. 
5eklı.ür ederim. 
Münakapyı kap17&Cak olan ha 

son yazımla rati fikirlerimi tek_ 
rv ~tmdtten li1ade Deri •ürülen 
cör~rin bir terkibini J&P

marı dt.neyecf:ilm. Bu ıuretle 

mea'ul makamlanmııa nafi& bir 
hlslnette balunabilecetlmlsl timld 1 

* İlk olarak katil suçu .hakkında 
orta,-a aUatun tezi, mllnaJaı,ının 
•erditl im'ıtinlar sayesinde ı-eni.s. 
letmiye lmUn bulmus ve Tilrki)'e. 
mlade her ıuçun ve her mes'ull 
yetin tecziye ve takibinde leli! bl; 
ticldct tatbikini müdafaa elm!ftbn. 
Bu flJdrlerl Uerl •üttrtırn kli.sllı.. 

ı~ıı, mtkteb nıuarlyelerlndcn dt 
ili, mllleUmlı.ln rulltelerind~ 
harf'.lıet ederek TUrk tarihini lşhad 
etmi, Ye ' tarlhlmlaln büyüJı. dnlr
lcrlnln sert bir adalet fikrlle 
t.v'em yüriidütünü arırırtmlş.. 
l~mı 8 mcı aa1fada) 



2 Sayfa SON POSTA 

r Hergün ,. Be simli :makale ı =insanın en tehlikeli uzvu = 
Pasifik ve Sovget 
Cepheleri arusnda 
Çok sıkı bir tali 
bil ~iği vardır 
____ Ekrem UıaJdıgll _J 

uharebenln siklet merkezi, pa~rtk 
te fırtına kopmadan önce Rusya_ 

daydı. 

Garbi A\Tupa, ccnubı Avrupa, Afrika 
ve Irana kadar uzanan yakın ,ark ara 
liU"a alevlenip semen ulalı tefek ceyheleri 
ile her vakit mevzii do\~ sabası olarak 
ltaldılıır. 

İllıkinunun '7 inci pnu sabahına k:ı. 
dar v zlyet b:ıyleycJI, fakat ,Şimdi? 

lnglllılerln dilşdncclerlne core p:ıslflk 
fır ınnsınm kopmasından 50111'3 da vasi
yet g"ene bu şekilde kalm.ış!ır. Olsa olsa 
Anglo.Sııkson ilcml biraz sıkısmıştır. 
Biraz daha fazla 7uk altına girmJş'llr, 
zararlara uğramıştır, fnltat satlam bir 
gör~ da) andığı iddia edilen • hesabın 
temelinde hiç bir yanlışlık 7oktıır. Har. 
b n t:ıl•hlnJ ta31n edecek olan tek cephe 
Rus cephesidir. Bu cepbc müttefiklerin 
Jchine obr k yıkılacak olursa, açili söy. 
lenmlyen, ynlmz kuvvetli bir ümld ha • 
lincle lç'e ghli tutulan Rus yardımmın 
clA eklenmeslle Japonya şimdi teker te
kcr kazandıklarını toptan g-erl verecek, 
kcndilif'lnılen yere serilecektir. 

İngiltere bunun böyle olılutııııa inan. 
dığı içindir ki muhtemel zaferdm sonD 
ltarşılaş:ıcağı vaziyetin muharebeden ev. 
velkl WDnmi dıırum•ndan kazançlı, da
b3 parlak olup olmadıtı nolttuı üzerin. 
de durm~arak, ;rahud da durmaz cörii .. 
nerek Rusyaya malzeme yardımı yapıl -
ma~mı ilk pliruı atıyor. 

Başvekil Mlstcr Churcbnt söylevinde 
bu 'karardan bahsealyor, Lord Bea .. 
vttbrook bunu lsUyor. Londraya yeni 
ıloncn abık Mo kova sefiri CriıtS is~ bu 
yolda imkanın ~tüne ~ıkılması talebin -

uml Maıt 
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fnsaalann en bü,ük k..ı.reth!ri kafa taslarmın kinde toplanmıştır. Adına 

dlmağ derler. Dimağ kendi ~lnl iki s-öz. Ud kalak, bir dil vasıtasile kol • 

Vaı.lyetlnizi mnbafua etmek ve ı,Ueş!irmek için clbnağınm dalma faaliJ"eUe 
bulundurunu. cözlerinlzl l.\rlethıh;, ıu.a.ı. sinip işl.1.iklerlnl%1 dil vasıtaaUe kul-

lanır. fanmanıo bazan &ehlikell olchltunu diişfinUnüz. ---------------------.... ---··--------- ___ ,_ ......... -.. -

[~--~~_e __ h __ i_r ___ ll __ a_b __ e_r~~-e_r~i~~] 
Tophane cinayetinin Celebi er et fiatlarını 
işle. diği dükkanda k . . d .. 

keşif y ~ıldı artırma ıçın un 
Tabibi adli, tatlıcıyı boğan 

katilin mii§ahede altına 
alınmcuına lüzum görmedi 

cezai ehliyeti haiz olduğunu 
bildirdi 

çaflarda bu ihtimale sık sık temas e
dildiği röriilmektedlr. Bunun içindir ki 

biz Jlllllıanıbecle sıklet merkemln Rus 
eepbsinde kaldıil mütibazaınna iştirak 

etmekle berakr Pulflk cephesinin de 
hemen hemen a)'Di elaenual7eUe oldu. 
tun• diifibıbonıs. Ye dl)torwı ki, bir 

cepbenlıl dlterfnc1en mlltecsslr obnaaıası 
bıtbnaH 1oktar, ~in arasında fQk 
sıkı bir talih blrHti meYc .. dur. 

bk•tıM Zl,al,Ug;I_ 

hayvan kestirmediler 
Bazı celebler, hayvan gönderilen mıntakalara 
telgraf çekerek, hayvan yollanmamasını bil
dirmişler, bölge iaşe müdürlüğü işe vaziyet etti 

Ccleblcr dün mezbahaya hayvan ı öğleden sonra 'bir miktar hayvan 
sevketmemişler ve bu yüzden dün kesilmesini temin etmiştir. Diğer 
sabah kesim yapılmamıştır. Ccleble taraftan yapılan tahkikat neticesin
rin iddiası, son. günler içinde hay. de bazı cclcbleııi.nı. hayvan gönderL 
vanlarda görülen randıman düşük.. len yerlerdeki ajanlarına telgraf çe.. 
lüğü dolayısile kir niabetlcrinin pek kerek btanbula hayva göndermeme 
ziyade azahnası üzerinde toplan. lerini bildirdikleri onlaşılmıttır. Şe 
maktadır. Sınü aahibleri. hayvan hirdeki hayvan atok.!arını azaltarak 
baıına masrafarın azalmak ıöyle Hatları yükselmek. yolunda yapılan 
dursun, bilakis arttıiını, buna mu- bu hareket üız.crlıı.e tahkikat gPnlt
kabil hayvanlar zayıflamıı olduğun letilm)ftir. Bu hususta suçlu sörü.. 
d.an. etin bc:hcır kilow ba11na da.. ]enler cczalandl'l'llacaklardır.. . 
şen miktarın fazlalaıtığını ileri aür. Diğer taraftan aakadarlar ıetıhsal 
mek:tedirler. mıntakalarına telgraf çekerek ora. 

Dün sabah mezbahada hayvanı }ardaki esas fiatları ve buraya ge. 
kesilmemesi üzerine meseleye bölge linceye kadar görülen randıman ka
iaıe mdürlüğü vaz·ıyed etmi~ ve yıbını tetkik ettireceklerdir. 

Cerrahpaşa hastanesinde yeni bir pavyon 

ma.zsa araba veya otomobil buluruz 

timldile sata sola baş vurduk. Ne ce. 

s-ezerT ~ık olsun blr tane bile c6. 
rünürde yokta. Biz Fmer yolu, Sua-

diyelllcr elleri bö!rundc kalakaldık 
Tc faydasız konaşmalarc1an SODJ'll kıı. cu sen: 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
iNANMA! 

Taşradan gelenlerin 
ekmek karneleri 

t&aı ve adresi Jtbale mahfıaa bir 
oku)"1IC1Dllm p tfkiyette bulunlQ"Or: 

c- Antalyıadan ailemle istanltula 
c-eldlm. Elbnde Antalyadan alınmış, 
«l'unlun ber tarafında mııtebertllr:o 
kayıdh ekmek karneleri el•ai'11 bal. 
de bir türlü, bunlan tasdik ettirerek 

ekmek alam:ı.dım. Halbuki ec1ıft dı. 
sanılan s-clenler için• s-aret kolay e
saslar konul~tP'. Bunan loln bir 

val.4nd~ı ftd pn ırtraştınnak çok 
prlbcllr. Birçok ııtal paralarına, mü. 
teaddlı.I reshnkl"C lüzum cÖltcrillyor. 
Ayni Dl~ biitin IL"Jahat be. 
1anca &esaıilüf et.tim. Ekmek s-lbl en 
ııı-ıu lııtr ..... _, ... -...ın• 

bllc alllıularların Jurtaııiyec:lllte sap. 
maları. vazolu.nan CASla.rdaıı ayrıl.. 

malan Ptru detiltllr. Alikadarlann 
dikkat nazannı celbetmenlıl dilerim.» 

aldırılmıyan köpek leşler· 
Gene llJnı w adresi llbde .mülua 

bir ok113'ucumm da, Ak.sarayda Ça_ 
kırata mahallai.. K.atQ, Musllhlttln 
lı8ltatmda ..ıaırıena-dt ildüriilaa ~ 
:ıııek qleriabı ~ ... 
ki.Jet elmıeldedlr • .&liUclarlıartn na. 
san dlklıailnl oelbıNeriıl. \.., _______ _ 

Şehre küllüyetli 
kömür geldi 

Dün şehrim i ze 3 motör mangal 
kömürü gelmi§ bunlar semt kömür • 
cülcrine do.ğıtılmıştır. Alakadarla. 
Tln yaptığı tetkikler aon~nda bazı 
kömürcülerin ıbıılka tart.madan top
tfln kömür verdikleri ve bu suretle 
kömürün kilosunun 15 .1 7 kuruşa 
satıldığı görülnııüştür. Kömür narhl
nın az olmadığı hakkında alikadar 
lara yapılan müracnat da bugünkü 
fint rnürakııbe komisyonu toplantı
sında tetkik. cdikcelc.tir. 

Diğer tar::ı.ftan dün Adana vapu
rile Zonguldnktan 1100 ton kömÜT 
gelmif, bunlar tevzi merkezlerine 
dağıtılm1ttır. Bugünlerde ayrıca 
750 to11 daha kömür ıetirlilecektir. 

Sabahtan Sabaha: 

Düşmanın Karınca 
Da olsa merdane gezi 

,_ ___ Bur&nu Cahic! 

u bir ata sözudür, peün ,sa\'llŞ 
danlarmda edlnılen tccrubdet 

na benzer daha birçok ata sozunu 
yadigar bırakmıştır. Düşmanı ~ 
nln tchliUsini anlat:ın bu sacle k 
lcrln ne derin manası var 

Aziz dostwn Necm ti.in °Saclak e~ 
gim Japon h:ıreke.lcrine cbfr ~ 
makalede her umant.1 &ibi ku~vetll ,ı 
lnclente yaptL Amerika ve İıı~iltr re u"lll 
şarkta Japonya Ue başa çıkacak bazıt' 
lıldan olmadıtı halde Japoa> anıD ~ 
merindeki aaulamu Detlen kah l dtlfl" 
dlklerlnl anlattı. Uatırlardadır ki -' 

şark m~i ba$bmadaıı ince ,. ' 
panlar bir anla$maya val"JDAk için JJJ 
hariciye naaırı Matsuok.ayı Vaşloıt.
yellamıllarch. İstecJilderi. Amrelka Te *" 
gi!terenln kendislnl Çin iizerlndekl dJ 
lerfnde serbea lnrakmaJarı lcll Arad'IJI 
buna rım olmadıktan başka Japcııı,._
Çlnclcn büsbütün çekUip cltm ini iste ' 
dl. Bu pek açık blr b:ırb lsteti idi. r1" 
tekim de öyle olda •• 

Simdi zllılnleri kurcalayan soru p ' 
dar: - Amerika bu cevabının harbe 1' 
açaca,tuu bfli;rordu, kendlsf de bu baıl' 
Jıazırlanmış deilldi. O halde neye ıi1 
vendi de ba ten ceva'IJı verdi.? 

Sayın Necmettin Sadak bwıu lnt'.eU1,I 
ve ba4döndiırücii hidlseler arasında 6 
saktaki 11Cyh-cllerin •iremlyecekleri ndJfl 
talar oldııtu hakikatine Y&riyor. 

Bana Uive eıılaeeek lılr ıak.ın haW' 
daha var sanınm. l'oJollJ'a iizerln~ 
Alman ~ldcrt dlünlb• ele konuşul.-, 
ten Alman devlet reisi De ~Uere Bar 
vekili Çe:mbalayn arasınd~ da &ıpkı ~· 
tll'lon müzakereleri libl ielıllkell ~ 
meler olmuştu. Alınannn.m. kararı 11.fıı 

slnk'3ti. indlkre buna elbet lıillyol'CW 
Bana bilditı .ıı.ı der:bal harbe llY9" 
cak kaclreU olmaüimı d bDmi1'or • 
Cildi. .Buna rahnen Almanyua «Dan • 
zfi» koridorunu bpatmalda maı- f!lİ 
ve ban ba.•ıtı. 

Ba arada henüz unot111nu:ran hlr Dlil 
Ulem~I hatırlamak ba m•amıan ııM 
tıerece;re bclar a7dmıatl!', Munihde ,_ 
Wtlp harekete nılıtı &'9nlerde .M 
manya f1l tezi müdafaa etml tJ: 

- Bir yıldınm har'1 fle cl:ın ırlba;ref 
lıulacaktır. 

Blbiik Brltan7adan 
f1l oldu: 

- U-lllmM• ~-- lıııU1tl 'J&pm&Jt. 
tırl 

BU&"iln dün.yanın sahld olduta bakL. 
bt te fU ola~ar •ı Jıarlt 71ldırım ye 
J'l.Vr&tma sls~mlerlnl de aşarıık bütün 
iıl'1a ft tabmiaJerl altibt eden lumu1110 
1ıir tırtma şekli alıll~ta. Ne kendine CU.. 
ttnnııek ne d~ı lliiçtik sfınıtdı. dol-: 
ra cleillcJlr. Diifmaaın karınca da oı
menline dar! 

c23uelıan Cahid .. ................................................ ~ 
Muh•:n Ertuğrul bugün avdet 

ediyor 
Bir müddettenberi Almanyada 

bulunan Şehir Tiyatrosu Rejisörii 
Muhsin Ertuğrul bugün tehrimize 
dönecek.tir 

RADYO 

'1.31: Saat .,.an, 'J.33: Bafif parçalat 
(Pi.) 

1 
ı.u: Ajaas lııa'llerierl. S: Haf 

ıııaroalar (Pi.), 12.31: Memleket saat 
;:ran, ız.33: ~ fllrln.lar, ıı.u: A -
jans ııalterlerl. 13: J[a~k 1&1'.kıl:ır prol 
raıaınm devamı. 13.31: IArlflk mu 
(Pi.), ı&: Saat ayan

1 
U.'3: RaQo daııl 

cırkestraaı, 11.Z5: {Dış politika hiidlse 
lerl). 11.45: ıtaclJ'o ~ kllih, J9.3tı 
Saat a)'&n n ajans Jlalterleri, 19.45: st1 
ıaest ıt dakika, 19.55: Blcaıı. makam 
aan şa~kılar, 20.15: Rai)'o razetıeslr 
21.45: Bir marş lğrenlyeruz, %1. ZI 
takTfml, zı.ıe: Bahar prkılan, ıı. 
(Sallık saati), Zl.45: ıttyaseticllmb 
llandesa. 2Z.H: Saat ayan, ajans ba ' 
llerlerl ve 'bersalar, ZZ.45: Dans milz 

<Pi.). 

lstanbul borsası 

r..muıra ı 8terll9 
.... ,,,_y.,, llO 'Qolu 

tadrld 100 P9te'a 
tokholm 100 lntt D. 

Blır '8ıTtılll Jinı. 

2-t ayarlık bir cram 
kU:Qe dm 

% 7 Y.ı 933 TClırk borco 
t:11D1 1 

SW8ı8 - a.ırum s..' 
c;'o 5 938 liaıaoe 4ahvilt 
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C DBNiZCiLiE=1 
ı hattı Atlantik harbi Mihverin arzu ve 

r c ki r okula hesab ettiği neticeyi verecek mi? ~o u a 1 ( •Son Posta,, nın denizci muharriri yazıyor ) 
1 il 1 ? 1N1-........... .&1-nr- Mrlkldalara ati* .w.a- alauılr. llertn si&tiı' eldir ld De&leede ......._ 

nası Yo ama 1 '*tllldeüe.,..eaı ..... .._....._~ uterl w lhll-a._......,.., ... llarhdenmecleoelı: ..... 
sa A.t.lan&tk 'heh•ltt ............ lMl UYWtkırlnt IEll'mü ft .,__ hla• Fu ft Alman ............ bHJ " .............. ,............................................ ,..._.,. .. , 

Yazıın: Pro/. Dr. Ihsan Hilmi Alanlar -;=:..:;::.~-: ( "Son Post-,,nınbul:nacası:4-(8) ) 
O kula ciditin ele, ondan döaü.'kendı kendine kalkmıyor, kalbmı-!vakti setiaee yataia sitıaedıea -:V• :.:::-- tıedricıi llil' mlma ıw 

tün ele birer mal6 ftnhr; oku..~na. bunda beılWde bır .-..,wl kit&bların. de&erlerın. kalemin. 1131 S7liltbldea 11.u Su.tma Udar B.nl.tırtlon 30 tanaini ww....ı, 6ir lll'fl4e 70ilı7GJI ,._ 
la gıdit 11J'fwauau almıı olan çoeu .. ola~ır. oma awlıdır· Acaba bela.ti_iı~ ça-.,. yerlettırilmesı • YU&!i s&71M ., .. Ut bla &oa iken ta. .-,_em...- 6ir Wi,e talıtlim etlee.fls 

n ~ ve okulclan dönüt U)'kUMmu aJ•rnanwk, uykuya doya.. reldidiT•. wta fft w. &en l'IMlclelerbd hlmnıJ ~ _,.
1 

1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 
ıvun Wr çocuiun kapıda kallfl :ı.,;....k. ·~ seç yatmadan mı } j itte tlmdi çocuk okula ~rl. Mart&& '71 w. .... MılaUa tll bin 1 _ ı.-..ı 

le.mnaeı demektir. ~okea fena bir alıtıkanlık mı) Yok..1mıt oldu; Çocuk ıiylndi bır ~ı~e &oD. ..,..._ "1 ... toa oı.111 ft Ha. elYarmda ..._ 1 
Sab.Weyın okula cönderi'tecek • 1rece ·~ edt uyamnaktaa mı) 1çan~ .lacak, fakat ~ dı .!le siralM1a ...._ an w. ._. dlillalitiür. rlle IMllav Mı,_ 

,_·_••lar: çoc:aiun bazı ,eyleri aqam.. !ı birer birer, ineeleooerek etkin ne le,.in n~leei buluna• HNrta•l Y_e. lı&ha e&tltbıtlen Ntuo 
99 

lla7l8 ., .... <4ı: 
çocuğun bazırla1111U1l aqamda~oba çocuıumwı hHta mı) Bunlade bir 191 ta111Wk; bu, ıçmde oi- B1I nlı••lar Ml&an ,... ....... u~latı (I) Kemttba id 211---1--t--

n buırlaaıı. nbahleyin birçok ıee bulmalı ve oau omdan kaldır.ya eepetidır: afeıt:uı mı. HP~ rat) miU&rlaraua flııılfh·- Obid 11a ı _ 'ÖJ'e ll> 3 
-·---1'1...ıa&- ve uypnsuzluldarın ö alıdır: t.l ki ,.wıa ııykuauna k~n.. MeMl..t iyice d•nülecek bır te'Y• eereraaa llhlarmdal ltbtlk itaba ip (S) • 11--ıı--ı---t--

i ..,_ olar: obı. ıılden 4• ,,. oaı..lıle7ia awa17ea nkıtte~dir; l(Örüyonnn, bazı çocuklar • 1ı1r ıektauan AUenille aii eldwh .. S _ ~ • 4 
abafılal! ~ok .taiıti ve lle;recanlı badi lrıeadine ..... ın... fer te.ı, buıları da •epet taflyor; sllıft ...... Teauan ft ...._ IODl'ak1 lenltti • biJD 
dır OMlft her fe1iat ...... ), Çocuk u,.adı, hlr iki kez yata.. emekleT eefer t.umda iyi mulıafa .,....... ,_. iM Mil ._ l'll6lelerlnde •llld7e '-ki et) S 
lllıak .. aiabültll "" "7eoaaı utı-i Dda döndü, yatakta daha fazla altındadır; dökülmez ve ıaıtma da ....._ ..... apil e'-11 a... ._... T..a. 

99 
~ 

ı.mtı~ı· lıııa,.te t.k ooCllk Ş.l kahnltı e-kaLnaaa . Hemen kalbın.. Ayak - kolaycbr; yernelder aliimiııyom kap- e&alelir. Wr ....._ ll). 6 
\lemeE; hu ... öaleme~ ~in okul ç;:j~na l:a~r ~ ~i,.ln .. Çorap sibi, aı.laıda ~petin içine konulabilir; alız FD"a.ldka tnsoten. tloue& semill .._ t _ c,wa " 

.. i#Cılli"runun baza teJlerını ~!1~ talik cibı .. Arkuıaa lıırkuını ları vıdah kaplardan dökülmez de. 1'ftll ....... te1Ml ---.e1ı: mır ıt> &erlnlt. 7 
~,-uırlaımk ve bana )'ardım etmekataın.. H.nea ayalı: J91una •lJsia..Hem de eepetia içlue yemek b &edlr. l'lllıM ...U..,. .......... ..._ _. (I)' 1---tı.---
,..,..... ... ,uibdir· burada en batta ai1e. hiyaçlarını söniln. Elleriai JÜ - Lından wya kaplarından bqka Pef de lmJWUt ....._ ..... .__ olafta 1ııa 

1 
_ :....._ • t 

-~· tey\er ~elir; çocuiun pahıoau, zW )'lb.aıa .• Ve ondan 80llra ıa ,.kir, çatal, katık. bardak 1rib.i ıeyler U7&•m ı.,tltere,e tıeh'ikeli elacü dere. m, Deals aftllda ----
lltamıbuı, kaaketi, pantaloıw ak.hat nJ.at Wi•in ve kahvaltı .of-de •tialilir; hem bunan aörün" 087i ........ ıtı aaı .. ,ı... lnaDanalaa Mr .._ l 

lllaıdan temizlenmeli, fırçalanmalı; ruına otuıwun.. Çocaia aabah bh.dalıa "°9a gider; .epette eefeıtasın- ltat -1ade ı..--. la.-nt.rı._ ııda (I). 11---+-....--
pO't nlea bo,anmah; bualarda birjyaJtısı ~~rak ·~ bl~ çorba (tar-da olan aertJik yolt; yumatak!* vaT- - &lcaret ıe.-. &onaJı H mir• &on 8 _ ._. ..... ıc, 
8in eyydü çamurun izine ra1tlan-

1
l.ane, pirinç v~re 8'1bl) veyahud dır; yalntız bunun fazla büyük oı • Jdl. Bllibare bu &enaJa ilin ol1111M Pe- (:S>, 7.._ (t). l 

h• çonıp aömlek. don kirliaiitJü çay, peynir elanek,~el ver-mamulfta dikka.t etmelidir. lemeat. Nerveo. Dulmarb "'BeloCJsatl 1 _ K.ıt ...,._ l 
ı.e deli.tirUm~li eökük varsa dik..lmek çok iyidir. Ç~uk sahalı kah.. Çocuiun öile yemei' n.c:le aıeak ~':8'~ •..=anee. ..=:. JW (1), l'9la •

1
, 

lı; c;onlparın ~l'bkları örülmeli.nltıaında ... kamlGl ıyice doyurmalı.bir feY yemeei QOk 'yidir. fakat bu ll8adere Ye •IMl'lll'ek h"aadaa ..ua pUI we dftllll ~a....ılııııııım• 
r: 90Caian • "i ylerde ya..dır; vakıa kahvaltını-n aed yemek.nu mutlaka çml>a farzetmek ta''~• . tD. (IJ. 

-·-.. öewl. ı,J.1!.'hi:r. 'fabıt delik tere (öil~in ve akpma) n~tle~üiüttden dolayı munftk deiı ""~.:.en-:: :::=--...., ı - Aallaktasa emil U. CI>, ı.el ı - Bala w ..._..lal (it, aannt 
~Y'htık,. aik6k bul.anması .,.ıbdll': bir ~ hafif y~'ıılmaeı mutad ~ o. dır; onu ak.tun eofruına htra~ısl -elik ~ 1~ il& 4 mityen t. ehlp W.&a •"'"* (4). bir _.,. .........._ 99Jllda (1). 

ele delik, diimeti lık 1>iiJiik t,ir kal çocukları ıçtn btl buautta 'bır azıda çocuia ıeıttldıiı zaman bır az do~ Mrlo tnıY1s ........ lılr .._ t - Bbı delD (S>, Kota (1), Bir p.. t - tuu. ft bua& tt), laa'a& (1). 
~~llabmıhattır: çocuk i~ det' I. .., ~in. daha 11eniı diit(inerek onl~rlD k~ ~!•nan Mr re~ek verelim; etle nede 1 Dl s mllı• toab u'Jlatım .._ .. _ .. al (1), 1 - 'l'd-n ........ (1)' Ebllı1U et), 

Her ..,-iı.ia t.&ztrlandıtını 1r6ren kılarını bc>l vermek doKfU ~ur.p!fnllt herhaft81 hır .~re: kupkuru vatmlıkta ..,_ ...._. edihWllr. ıt - M8e si (it, Tela ... w Meta (1). 
ut. e&alıl ha d • SÖR çüo.kü on'leıqa öi'eyın yemeklen O-~bır yemekten daha rı )'9lulm; ~ Abuaraaaa •• •loadrlerl ._,,.,.. feWre& (t). 1 - • W.. (t}, a..la Ye llr& ">· 
•t oı.. çocuk.,. n~a: :::ır. böyle ul içinde, t.a,fıuy arasında ve evin ntna elma; po«akal a b' bir taz m.tW eUlii ,_. lncftteıeıt _.. ._ 11 - 8k m. Dıllr te _,,.. (1). 7 - llahıl (t), Bir ._,..._ (I). 

r ~ ~n okula hazır kontrolü d1tıada olacaktır. eyva k~aiı unumuyalım; l.ter ilen l!lrlt&n~a adalarma dılitlrf1D .u 11 - ..,__ '!)• Btra ftm'ma 1 - lllr ...._ JWeil (t), Ati_. 
.-ı..-.ı"" ela tc* k la 1 Kahvak-ıdan tonra çocuk ak.taın-ae iA;eceiı suyu da yanına alan... Mtla mwwıala w ll'URi ,.uar.1 ıt..., ....._ mahal (1), Ne&& <I>. • (1), Cefa (1). 

Sa ..... · ko J· okur.d' ti d hazıdanuııı çantaya bir göz a..j Artık onun paltosunu aiymeai: at ..s, llneat '"' IQaalitıaı llaltaJemM Y1lbnılau ~: t - Bir._.... (1), Ebecll ~ 
-.;nn e 1 

en. ıne ya ·~ kten çantHln akfa.mdı:_nıblftl boynuna dolamut; a7akları.. '",,,_.lelerini llMarmak RN&Oe ._.. 1 - Oda .....,. .. (lı, !'ara 4e- (t), UIMWI (t). 

r. -~k._~ub~l!ıtmek ~-tar, ~=•l ın&nulhdir; ~--ına l&etiiini aec;inneei ve etine çan- ...... leloe dratank " .... m. 11 - .......... (1),.,... ~ 
ı uv ,_ö ume ~e dmı -~r ,..'--- bitince ve kıı IDeftlm 1/1 •~• _...... ..ıtuK bll a,. 1 - y.m t1llll (6' • .._ ">· -. (1). 

Uııt )'&ta~ aD-- Y-1~ 



.......... ....,.. ..... : 
- Bir J1ll1ııra ....... em. 



----~--- -· aıc.: 
1 nen bu ~~:;;i =ba:belerin oo: 1 Ankara, 18 (A.A.) Açık lıulunan 
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~&jAiltAVE rcsıt1il 
iildi. Mesela çocukluk!. Tcmizl'k lerinden mllhcub olarak. bO'yUn bü..,lıalinde. Gene clh"se kavgıuıı 0 ).._ 

makaadılc anne tarafından b · r ıslak küyorl:. cak. N hayet kız fırlar odaa na çeki 
bezle yüzünün, gö .. iınun, 8:;z n n, Ya ~k.fo.c ~r d 1.. Evet, mele!.: l r, oğlan savufUr, anneleri uyukla. 
burnunun ıhıYpalanması az ışkence glb • Ç çek g hı kız! ..• Fak.at ne de yarak O<iasına gider Siz d L 
midir/.. Ya bah.:ı dızindc her an çabuk biıyüdu. Daha "md den çeh" nız kalırsınız! .•• Bu·~· .. b7 ya 

adyoda bir ses duşmck ve kafa tas•nı patlatmak zinı diqünmek. hazı.rlanıak .:ne ile?. Butim bu J lcec gh ··• 
-'-ilk . s lh Sö 1 . k r 1 E n an C'l."Ve e ta m n e.. ten eaıle kaq la~mak r... onra, ım... y eme.sı o ay .. :vet, d p gerıkce.lc l • b . 

b"rlı:aç sene sonra karanlıkta kaL bir ıki sene sonra kızın üzer"nden eadile giıç lı r aln ~a 1 tesJ: n malt 
kıp aoö-uk rli70i.r y.agm~ ur: kaz mikırnti bir an b"le eksik etmemek banın' ba"I da 

1 
e 

1 k1~ r_acabglm ao.. 
• .. ' - • • b . . d --L D b r n a yeme Jçın r m k.. 

dınlemcclen mektebe koflllak; ora. mec urıyeti e ~a. unyanın n tar ke.tane-. birka 0 rt L ~ b" Yazan: d h ,_ • . _ı__ d ..:--ı·· h 1· K . d ç p aıı;aı, rıı.z. a ocaaarln aea.uiyet ne, •~a * ""'' u a ı var... ız gençtJr, toy- a ebna almak üzere · 
Ölecekti: ,üphesiz yakında ölc.,Nc güzet ne lt.tif şeydir bunlarl ••• Jdoğrulttu. Bereket venin mülhit SÜ ların Mtarı~ığına maruz kalmak, dur bir münasebetsizin sözüne ka. mim m, korkarak, t"tre mankva } r. 

ce.kti. B ıçok._alimet, o nitlbctte de- Ya çocuk./. .• Aiıe :zincirini ye. rültü çok devam etmedi; ancak bir sınıfta cezaya çarpılarak. oyun ca- nrverir .•• Lakin bu ne:ı.ar~t" _kim kat fiatlar ller tahmini~eref ··k. ;
lll buau bıldırıyordu. Ölümü b"r ne, güzel parlak bir halka ile uza.. iki saniye. Fakat bu sürültüyii mü. naaında tekme yiyerek veya düte- denıhde edecek).. Annesi mı? .•• olduğu iç"n fıiçbir Şc l ~v n e 
lnırtuluı siıbi tclikki edenler varn tan mini mini yavru ••• onun ilk sc- teakı.b daha mülh~ daha korlnanç, rek el ayak kınnakl ..• -iyi lıatırlı. T~maml .• Annesi öyle b "r hale sel. ali dı§Arı f rladığım/~11?1~ ~n .na. 

Ekrem Reşid 

ela b rçokları tarahndan da kolay. li .ne tatlı •da. ilk. tebessümü! ••• tüyler ürperten, hatlarda saçları j:rordu, bu acb~den, kaç defa ba.. dı iti d~ artık umurunda değ 1 ... nım. .. a ı m yo. 
ca kabul ed lemed iı malumdur. Beh aAnnc. baha ı demeail. .. Ne ıevim. ~landwan, eJleri, ayakları kesen, cağı 'Ve kolu 3}ç1ya konmuşru!. Kızı, hayırlısıle, ba1eöz etm~k la. Behçet Bey b·· l d ...... 
çct Bey de ek.seriyeti te§kil eden li nida! Bu 9Öz.ler · duyan annenin, en kavi bünyeleri, en .. ğlam kalb- İt" T1lf etmek lazımdı ki çocukluk zım. Hem de bir an e'livel kı uze- radyo gene gü 1 doi e uşunu .. ken 
ikıoci zümreye dabidi. Ölümü aö- babanın kalbi ne derin bazlar, ne leri titreten bir hadise zuhur dtİ. tekrar yapmağa değer bir devir de rin.den hiç olmazsa bu 1ııaile kalk- hınç sesi dt~rl~ . ren som-a. kor. 
rıul r•zasle kaııt.lamıyordu. B" n tür- .,._z gururlarla dolar... Çocuk RardOl)"da bir 9e91.. Damarlardaki iildi: zevkten, eğlenceden fazla sı- aın ••• fak.at arzuye göre koca nere- _ E Bdt 1 u.Y 
liı zevkle dolu dünyayı terk.edip b\iyoür, meX-tehc g· der, a nıf nın bi kanı donduran bir aes ,öyle eöylü.. kıntıst, acısı vardı.... Belki genç_ del... dL C .:htnlçet ·ı · Harım aaat geç_ 
ka:ra topraklara <Mnıiilnıek doğrueu riftci.ic:lir, hi.- aiin'hı"z büyük bir a. yordu: lik g lik "ıl K d" d · Bu la L. • ,_. ::_L.ül e- e ver·· ayata yen den .. - .·· .,.,. ~ .d· .d. enç. klçag •.. 1 ken !n _,..h ıbs.. l n rı_n nepa! uller m~ 1 dm ba~amağıı razı ml&ln) •.. 
arzu cdılecek. b"r tıal deiildi. Fak~t dam olacaktır. Daha fimdidn ba. _ Ey Behçet!. Demek ölmek tı a arama a, mes e ıntı a l se el •.. Bır de aıle hayatı tat 1 er- B lı B • 
n d ı· iL• n _L t D-. ··1 ktı. b 1 1 . ıı.."h d L •• w .. .. . 1 . d·· . l r N . ı y _,_ b" L e çet ey yerınden fırladı T c e e ım ııoı .ocnçe ~.o ece • as onuna lrd ar ee re&; gogaunu iatem"yorsun bal... çın tered ud ve s.kıntı geçirmekle, er • eresı tat ı/... au.rı ırço&. Taştan .. le. d'"" .• kil • e.. 
hem ~e yakında öl.ecektı. Ge:e~ kabart~rl: ·•. ~ . . • j Behçet Bey yerinden fırlamıştı. imtihan derdi1e geçirilen gençlik mu.rafa, külfete ltatlanıp aayfı~ eye lanmı t~oB r~ı on:"uş, b arı hava 
ınaddı, gerek. manevı emareler, ııa. Ya ıkincı evl:d, melek gıbı, cı. Bu ses, İnsanlar üzerinde. yukarıda çağı! ••. O }Mlla insana bir illet gi. gidersiniz. Sözde hava açık. güceı;ı ş H ag rara;ı: ceva verd : 
retler vardı. çek gı"'bi kız! •.. Ne de çabuk büyü.. tadad edilen hü ün tcs"rler"ni Beh- bi arız olıın saçma ha!!sasiyctlere ka bahçede, de.n"zde neş·en günler ge- ;- K a~.ata tckra~. ba lan>ak 

Ref kası, çıocukları, odalarınd.a dül .• Bir iki seneye kalma7. del kan. çet Beyin tiz.erinde yapmı,ıı. Bu a- pllarak tabiatin güzell"ğ" karşısında çirecekan°zl., Kabıl mi/. .• w Günler- mı .... at iyen ••• kat iyen .•• kafi. 
'1ylcuya daim.en: o; gecenin Her- lılar etrafında dönecekler omm r!- cib, bu ~arib hu korkunç hadise- ruhi iuırab, derin elemler duy. ce, haftalarca yağmur. yaı::ar, ya~ı Y_c_n_._··-----------
lem~ Mr .aatinde •Önmek üzere o. zasını e1de edip dünyanın en bahtı. n 1\ karııaında zavallı adamcağız malt... döşeli, h"çbir i.&t" ahatt temın etmı-
\un sobanın ba~ ne? . dunyanın kim yar kocası olmaıc ç n can atarak. çocukluk masallaıınt hatırlayaıak: Gerçi genç ve güzel b"r kı:ı. aev. yen ltüçük h"r evde kapal.ı k~hr~_-
b 1 r hangl isıtaııoyomında çalınan mu etrafını earacaklardır... - in mis"n, cin misin?... mek ho tur fakat ne yapal m ki nı:ı. •.. Hava açıl.nca dam saf r ~u-
aıkiyi kulaklarına kadar getiren Hayat tatlı hır ıey, vcssel.imt... Diye sordu. Cevab geç"kmedi: .bunu Behçet Bey bizzat tecrübe cumuna manı'Z kalır, ba .. ını:ı.ı d n.. 
radyosunun karş.ıeında hem uyuk. BilhaMa a le hayatı ..•. Yazları say - Ne inım. ne cinimi.. fakat etmi .. ti. çok :geçmeden ku:da ne leyeeck bir lahza _bulamazsınız .. · 
lliy'Or, hem de yakın b T iııtrkba)de fıyeye gı~k. açık havada, gunct- ar:zu edenıcn •na hayatını teknr gt-nçlik ka lyordu, ne güzellik!.. Kı in da dcrdlcr başkadır. Ço .. 
vukua gelecek olan ıııtt"halü darul. te; denızde; neş cıi a;uu.ler geçir~ batlatabilirim •.. Yarım saat müea- B·rkaç sene içinde &enç, güze], "n. l';'iu çocuğ~ toplayıp ~a~ar ~Krıu 
beka ı sını du'8nüyordu. mek.l •. Kl§ların da husuııı zevklerJ de ... iyi diifün. taıın... ce; narin; zarif bir ktz acayib fC- eıncm!1ya gitmek itt~n1!'~Z···. .a-

Nıc;in ölmek lazımdı) Dütı') ada vardı~: .~ol~k ç.ocuğu t_oplayıp Pa- Ayni güriiM:ü araamda .es k.aybo.. k ili b"r mabhlk oluverİYordu. Vah. bi1 mıl.. Ar.zıınuu bıldır r bıld r. 
lıerkese yer yok muych.ı~ Hayatın. zar aunu alnıeuıa)a gltmek fena lup yerini dünyanın kim bilir hangi onunla hayatını b" rlqtirm k ali mez münaka.ıa kapılarını açmlt o: 
da, mecburen etmiş olduğu bir ilci mO .•• ~kfam yemciinden ao_n~a İMasyonunda çalınan musikiye ter- tinde bulunana!.••• e g e. lunR1nuz. Sinema int habı mucles.ı 
lcı a seyahate çıkarken bile yÜTeğ°n. sıcak hır odada mahdumla fıkn k.etmı~i . Beıhçet Bey de derin bir ortaya çıkar ve çok &.eç~ed~ kav-
de sızı duyan Behcet Beyin ruh..? bu te.a_ll etmek. OWl hayatın ~mel~ cihet hayrete d~tiştü. Şimdi korltu!lll Evet, ~.en~1ıkte he) ecan,_ sevinç ga tekl"ni al.rr .. Cüç hal ı_le ~u~ba. 
meçhule doğru, dönüşsiiz yoku .. ~k lerıni ıöatermek, lı.t:r men n hır ku, zail olmus, dima~ı da,ünmeğe mü- duyulurk, ukmhıdler beslenırdı. Faklat ltat M•) eı'tm :z m : yeni m~ulle: 
1- d b h 1 ı clvlı.,.lslna bell2.cycn tallı cWın· d n- aa"ıd "-- · L -) I · . ıne ya:ı.ı 1 eyccan ve sevınç er _ı_ur eder. Tıanway hsmı-sl 1tar ıs n a adeta u ran ar geç r.. l"l ur na e ge mıştı. · · ·· ·dl d b H ~ ·r "d 
lllekteyd"ı. lemek ~a başada kestane porta., Ac--L d d .. gcçıcı, umı er e oştu. ayat yo ..aanki haf+a "çimle vaz eye g er. 

• • - 1110a uyu um a ruya mı 1 d d '- b · ı '-~f· 1 · N k kal· elma yemek ••. ne h~ vakıtler, d"" "' H u o 'CTCCC sarp ve çetın ı m;l ura.. ken tahammül edılen er KB t gem -
, ç n ölm k laz•mdı L Yaşama ' ·kl ha ati ser um,··· ayır, uyumuy<H- dan yanız bıle geçmek müşkül iken b"rde Pazar günü huna lcat1.an-
.:kaekn ölmb ek n

1
c ıc1 ; fccidih•·· Yaf .. ne Buz.e'nla:ı 0~-~;·Bey nuıl terke- ~~:~···H Acı ab.a tm>:anhlşd ~ı d~:- yanında birisıni göturmek oldukça ~:ı. evet. tnım.'ay it"şme i, ı"nema 

• • • ayat • •. "la) atın er sa • ,l,X:U'!rc; •• ay r, ıŞI lf 0 ugum 8().._.. ul .. n tÜ ak 0 d fl 
hr.a her devri. her anı üzeld' .. decdcti... buna nasıl razı ola.b 1 r.~ le~ hali kulakiarımı dolduruşor! .• g ç . . . kap_ıs k ışması ..• ıruıan a m a•y 

<><:ukl ki N • g k.. d 1 n::...:~ncekrı onu, hayatının bu Bır latif '-- 1 K ı•tıf Ya çocuk! ••• Al b r gıı.ıle daha! .. Tcd p zevk duyacak ha\ bırak r i u .• e ıat f şeyd r çocu ı .. u~... • e oınıaaLn .. m ta e ya. K"" d .. w.. .. .. i b.i d. 
ukı .•• Anne kucawınd baba di tün cazib: emalai:ı. safhalarını göz. pabiür? •. Böyle litıfe olur mu~ •.• W•or ugumun ~e.r ne . yeni r u.. mı/. •• 
~dnd g a, - d · w sevltctmiıti. Fakaı ıYa n di ) N d" "' guml .•• Gel de ışın ıç nden çıkl.. Belki ak.şam ycmeğ nden &<>nra 

c geçen tatlı aaatlerl Sonra en geçırmcge e r ••. e lrr ••• Ç k doğ d w b k b d d hd 
tnekteb arkada~ il ···la ko. ölüm lokantada yenmiş olan nefisi Bir hayli dütündü. fakat kendi- ocu ar ogmaz yaygaray.ı 8

- kış gecesi, aıc.a ır o a ama u~ 
fU la-r g::l:~-L ar wC oyul n r, y kıı__.Jen sonra içten gelen bİı ainc baıka dÜfÜncclere tahsİaİ Jçin sar, evde uyku ya&aX olur. Dlf Çl la fikir teat etmek, kerimenin c.1-

' ~r; ci\.-nce er... a yeme rcru . . . . k k • w• k ?. L_V 1 d" l -·· h t F k t Rençı k v 
/ 

E . r ·. w ılığı gibi dutiıncelennın ara. vcıılmıı:t olan yarıın aaatlık miıhle- arma , su çıçegı, ızamıa.. ougma- vı t mı ın em~ oş ur. a a ne 
Rençl" a.· ça 1 v • • • .. meal.sız. gc~~ lg .n yagd ac L. L )m yordu. tin birkaç dakiwı acçmit oldu~u.. ca; kabakulak. daha hın türlü ba~ mümkün! •. Sıcak oda nerede? · O-
~ 1 .. n çagıl fabıaun guzcllı. sın an C&.'91&. 0 u D • l LJ B 1 \ w L •• ül.. d k. ·· '- k ı.. h t ~ı ita ı · · · .. H Bcltç t Bey bir türlü ölü- nu iıatırlayarak vereceği cevab hak ta l&. ·· un ar.a U6nıtma&., uz un, amur uem 1 cm a q pa. 
Zt-1" ~~şmalt,. o . meya~d~ bir gu. aytr, l e le tlanamıyordu. kınıla di.iışünmeie bapadı. mek. zaruri hekim ücreti, Haç para- hasına .•. Sonra mahdumla kon us. 
d Yet"n· 0~ kalbın, zibnını: ?1evcu me razı ~i:ıyo~a~a olan rad.. _ Hayata tekrar Daşlama.kt. •• sı da caba... mak kabil değil. Fik."rler, güörüsler 
tıl onu L~_haarebnc.k; ke~ı haya Bir~e müth·ça b" .. ""itü kophı Doğrusu fena değ"l. .. böyle bıı: fır- Çocuk bey.ür, mektebe gider, al. dıuy1rUlar o kadar farklı, o derece 
Ayn· ~e;:;'tı~ı birlettı~ek-··: yoıun a __ meı:k ~e~r~klamak .. .at kaçınlmaz ... Fakat... fının 80nuncusudur, hiç şüphesiz it" birbirine aykırı ki ..• arada kuru-
d'UYrnak, . n.~rı.' ayni sevinçleri Hem dB1- B ··zı in" açtı Hayatın her aalbaaı her devri, adam olmıyacaktır. Haylazın biri. maz deryalar. dolmaz uçurumlar 

lele h. anı \lln.ldleri bulemek... ta olan ı::ı..,..et • ey I go ~~..1..- ' he anl sa..cJidiii bıdu ~ d.c. Daha ıimdiden babası onun ha~ket var. Kerime iae anne~ile münakaşa 
Yat Y'Ohuıda ilıerlomekf ••• kokukta s•vtem11 ° an ~na r 

Kızılay Beyoğlu kaza kongresi 
Kızılay 8eyo&ha baa tubeslnden: 
Kmday Beyothı ~ IU'bcsinln 19oll 

senesi koa.grai 11/2/H! Cuuı~ Ad 
15 ık iaıtıüaı addesiaiidti bu illa' -

kesiade icra edllıecctlndtD -.YUI :uaJ&.. 
nmaua &.qrilleri rica ehumr. 

Hendek Adiye 
Mahkemeainden : 

Hukuk 

Bcnde;in Bawınıer m&b&lleainde Taki 
n uraf.ları atı Çorbac.I otlu M<..hmed 
ve isuu.iı bala9Cleri. solu izmü.ıt otlu 
Musta.h baae va avlusu, &ı'k.uı ir.mlW 
oilu Mdulıedia hUiusı TOlu ve cellhf-8 
M~ oiltl .Mustafa arsas1le nıalıdud 
n unıınıısaoı 32 larl.lı. U nu ra.lı 
tapa Ue Veli> e namına kayıcllı bir b:Lb 
hane ve müşteıailitınıo mc:Wure "\ elly'e.. 
den o tt s :dile 32 tanhlnd s:ıtm 
ahp ol rih.ienberi dlyecll bulanan ayni 
mahalleden Mclımed lmıltıı o~lunwı 
işbu pyrlmenkohi namına tapuca ~sel 
llııl taleb ııe dava etmls oldutundan ad~ 
g"Cfen ver,yenln veresesinden ve bn gay_ 
rlmenkul Ue ali.kalı bu1unanlıınn ilan 
tarihinden U!b:ırm %0 gün lçlncJ b3 iS
tıcta DencJek asliye hukuk 111.ablremrstne 
müracaat f'lmcleri liWnno ft bu bahtakt 
mııh:ıJttme aiiniin&n 11/Mar1/M2 giinl 
sa.-ıt 9 za mualllik 1-u1u!!Clllfa Dia 
olDDar. M2/31 
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Memleket haberleri 
Trabzon Halkevinin 
faydalı çalışmaları 

DENİZCİLİK 
(Blıf tarafı -3/l del mamUJ olan bir İnrlllz m'1Uellk.I halin. 

den bir sulha icbar edllı;ln. de inrlllz • Alman mücadeleslne mud.ı. 
Bunun ıçuı Atlaullte birçok deni.ı.alh balede bulunuyordu. Bir bil raf 

J<OCAlf/USUF 
,,.... ... . # .. 

gemlsl göndcrlldl :ranl Almanlar 1940. l'eml düşman memleketine nasıl 
1941 kış aylan ı:arlında trrsanelcrlnde barb malzemesi, a.sk~r ve <.'CP.. 

hazırla~abUdlJı:lerl ar.amı mlkdarda de. hane taş13amazsa b\r bltaraf mem. 
nizalh semis6nl Amerlkm ile tnrlltere ara lekeUcn satan alınan bu C"ibi malzeme.. 

Amerikanın iki meşhur pehlivanı 
smdakl ticaret yollan üzerine teksif et. Din naklini 0 bltanf devletin himayesi Kmsonun sevincine payan yok. kolay yenemezö:ıı. Butun Amt.-.ır ka 
Uler. Buna Uiveten blrook ltalyan de. altına almMlll& ela devletler hukuku ce- tu. Artık meşhıuT bır adamdı. Onu. cfkiı.rı wmıuınuyesı n ma .ü.b oıan 

H 1 1 bü Ük ...-bet go•• rüyor niıaltı gemileri de Oebelilttarı.k bofavn.. vaz v~ea. r.:ık.::ıda tanınuyan kalmamı(?tı. Amerilka aslanile beralxrdı. usus gece er y rag dan geçirilmek ıureille Akdenlzden At. 1941 yası bu suretle nihayetlendi. Bu. Kanadalı, hergün bır tomar gaı- Aıneriıkan g~ en u <la,}(~tte 
f d ıantıte kaydınlmıtı. !9M harbinde Al. gun denlsalta remllrrınc ka1"11 yapılan .ae1e aJ.ıjı>r. jpOSltahaneye gıderek Tuıık pehl iVanını m thu sena et 

Trabzon (Huıuei) - Şehrimizçeci Hüaeyin Diaver tara .. ın. an ör. man denlı.altı gcmll("fi Kici ve Vllhelm• mık.adeleye gelince bu da çok ileri ırıt.K.a:nadada, Iı gıltercde bulunan e- melktle beraıber, Am r k a aJH\l 
Halkevı kııldc çalışmaları muhitte nek olarak kemençe ve tur~.ulerde~ halen Umanlannclan harck.\t yapıyorlar m!ı,ttr. Dinleme iletleri ile mücehhez Ş1llC dootwıa yollwjordu. Bil.bas- yenemiyeceğini ilerı s ıı..ıvorlardtı. 
der n bir alaka ıle kartılanmakta- maada üç çqıd horon n~~n~ı~ dı. l'anl üslerine donmek için Lırlltere muhribler ve kunetler tlcant l'.:ml ka- sa; Madam Robenson ıle zevcine Haföukı; Amerika ı a n bllme-
dır Dokuz komitesi He ve zengin göaterilmitti~. Bunlarda~. bı.rı.~c.ııı adalaruaın şlmalind"n dotaeıP buraya filelerini himaye etmf'kte ~ ıknl7altı caka satıyordu. diği tek bı.r şey vardı ~ureşi. 
bır programla faal•yete geçen Hal.Sara, ildnciaı atlama, ~ne~ ıse gelmek mecbariyeUncle bhyorlardı. Sim gemllstnl eestnce banlann berine side- Gazeteciler; bir haf.ta içinde A- kopriı oyunu harıç 0ın uzere 
kevmın ıosyal yardım kolu fakir Trabzon köyler!nde bugun bıle kıı dl ise Brest ve Lorian a:lbi iıaral altında rek dip bOmba)arını atmakbclırlar. mer:ka eOtftrı uanumıyesinı Koca tamaınile serıbest gur ctı. 
ve mu~taç yurddaılara kıflık elbiae ve erkeklerin bi~lıkte ~ynad_ıkları bulunan Franaanm garb Hınaıılarından Gene inıtıtderln verdikleri rakamla. YU9lli üzerıne celbet.mişlerdi. Hnlk aleyh; Koca Yusu!a bu gıit ül8'" 

e mahrukat dağıttığı gibi ten»il sallama horonu kı fevkalade bır tak hem Alman hem ttaıyan denlultı re- ra bakılacak oluna bu clensaltı mucade- TUnk ıpciıl.ivaınının ne olduğunu frangadan daha çdt "i kın ıdı. 
kolu da faaliyetini ııeniıletip halka dır ve raibet kazanmıftlr. ~1010~- mlleri laUfadc etmektedirler. Bu keyrı.. leıi neUcealnde Mihverin denisalta re anlamamıştı. Yoouf; serbest güreş )ap cağın-

n beı günde bir lemeiller vermek- rl mi.ıtea'kab hamıı ve fındıga daı J'et lıattUt •huın.ı (ldlp dönebilmek misi kayıptan pek fada hatta dP.nhaltı .Aımerilkalıların, Fronsızların as- dan dolayı sevmiyordu. 
tedir. Son gu.nlerde temail edilen ıiirler, maniler ve darbı meselle .çln katı li»ln(elcn mesafe.rl hayH k1. gem.ilerinin manfaktıyetlne nisbetle da- lanı Pol Pons ~i bir pehlivanları Kinson ile gıızliıce idman ., "'nı • 
ve görulen rağbet üzerine üç defa .öylendikteo eonra Tr11;b:ııonun .. Y ııaHmak cibl bÜ)1lk bir tayda ~mın et- ha slyadedlr. vardı. Bu adam; dev cüsseli, ener. yordu. 
~uate oynanan r<Kahramann p ye- glne halk piri Baba S~lım en guzcl mekiedlr. Bundan bqka gf!fen harbde Şimdi kıt aylarında Atl:ıntlk harbi 4a Jhlc biT sporcu idi. Önüne kim gel- YU'Sllf; PomaiklaTın b rman gt;. 
•ı fevkal&de bir muvaffakıyet ita. ıiirlerini okumut ve ııddetle alkıt- ımuı .eneler Almanlar dcnl,..aıtı harbl.. ha bati bir ~yir takib et~ekted.lr. ~ana d.i ise mağlUb etmi~h reşi dedikleri ~ğsız tkuru gutX'~ 
zanmtttır. Geçen aenekre ni.betle lanmıttır. '11 istedlklerl sfl>I 7apamıyorlardı. Ame. ıebcb enelA ıuıun kt!ndlsidlr. Cilnku k'ı. Koca Yusuıf bu pehlivanı kolay çok jyi lbiliyondu. Anadolu 'furk· 
··•ün bir faaliyet gösteren Dil, Ede- Parti kongreleri rfkanm harbe rtrmeaı korkuıu Ue hulr:uk fiil fazla dalıah oh'n denlıde 4entzalh !erinin kar~ucak deaıkl~·ıı bu ~ti .. 
ıyat komite.i bu aene en muvaf_ Bir müdd-ettenberi Gi.r~sun böL kalclelerlae riayet ediyorlardı. Nthayd «emlalnln abranm&lll daha miişldlllevce ela uave eılenek (Amerikaa yardımı he- reşin üstadı idi. Yalnız cpOn> ku.r

fak eserini vermeğe baılamııtır. geai C. H. Partisi Müfettlf! ve fay. 1911 9ellClllnde bllikayd ve eart denill..I tt gibi hücum vazlJ'etl almua da k-kne. aba katılmadan) 19'2 Eylülünde 7aal masını billmiyordw. 
Serı bali.Dde devam olunan edebi aeri meb'ueu Hilmi Kataç 1~ l ar • altı harbi 7apmak mlbaadeai tt.rllm'4- nln rira&4 ualai'tndan d&ha ııot"laıır. "A .ene :sarfında zı ua 2& mUyon ton. * 

·1· tı" ı partı ,.-J.:ıı t.abet -ecelerden «Dlvan edebi.yatı gece.sinde devam eden vı aye ~ z ti. Noktal nuar .. kil: ilandan bafka atılan --0~ luk gemi bulunuyor demekUr. Amerikaılıılarm ıki meshur peh.. 
ı kalabalık bir miiaevver lı:.itleıinin kaza koJ1iıreleri sona ermifnr. . Bir delllsal'a raNd i.aa1'nr1 edeettll ihtimali de dalgalı ha.Mla 17ı nltan a- Simdi ise Amerikan yardam• ela lta. livam vardı.. Bi.r.i. Ameri.lca ve dün-
iıtıralu1e fnkalide bır muvaffaka.. Merkez lconareai 1JOnunda yen~ 4ütmMı Uoaret caaWne ba ni7et.lal ao& lıllamıneatmclan azalar. AJ'nc& Mlak. his menua elacakta. Amerika KDede 4 ya a.5lanı namını taşıyan serbest 
yet temia ettiii sibt bu komıte ta- idare heyetine emckl: albay Şevki tan aoata haber verine kendısi ıeblike_ bar ve friınalar de!liUltı mürettebatına mU,.on tonluk Uearct. ,.em11f Inta et. güıroş dünya ~yonu Franılıc 
raf ndan AT 'kolunun da ittirakile SavatÇl, Cevdet Akçay, Cemal M~- 1e •iifeı'· Cünldi, denis listtine çıkacak daha 4llltalı bir haPt ya,atacai'ndan mcktedlr. Anealı: Ammerfkanm Atlantlk Gotclı. ~ri Fon Jenkins idi. 
ertiıb edilen aFolklör geceai. tİm-rathan; Ownan Özdayı, Te~fık oları clenisalt• gemlal J'akalaam., saylltr. kllTftl maani)'eleri Ye ıaeıe'elen ° nlsbetharicl nakllyatmı ela hcs.tbdan harie ta. Fırank Goç. Pon Jenıcinsı ye-nın.ı.t

diye kadar emaali aöriı1memiı c umnoilu. lbM!ıim Özer ve ~use- Halbuki dea.baltı ıem•l e.aa&a :bir baa.. ıe ...._ eder. tarsak 11C11ede tahminen Z mUycın tonluk ti. Fakat• bUı iJd Am~"n ıpc-hli • 
kun bir heyecan ve alaka uıyandır. yin Karamebmed aeçilmiılerdır. kın .tliludı.r. ÖJ'le denbutıtli ıemist gibi hlneı 8ebcb ae 1H1 ıanlarda Ailantl~- yarchmımıru kabul etmek 4otru olur. vamnm ~aallan (.°Ok çel n olu.. 

ııtır. Hallı:.evi ainema aa\onunda -~ • tleattt ıemlsinde ara~tarma 7apmak, ten sbUe Akdenk darwnunıın ehemm • (Ba ıui inılltere tk.aret remUert Nk1. rd 
ınlerce eeyircinin milli heyecan v Samnın Hallıevinde temsıl harb ~ta eaa bulunuyorsa ba'ırmak 1et kesbetmi$ elaaa•ı do~&)'aalle bfrçrık mındandar) o balde llMZ den ttıııaren yo J~ flnwvetli, '(ene ve Pnel"" 

hayranlığını celıbeden bu gecede laalı'y•tı' v mütt.ttebabnı arnnarmak J'abud ıe. Alman 4enl•ltı cemlll'rinln -iWyan tnl'lllett ticaret gemisi sayiatı aenede 1 .. k bir ~N• .. aıı.dı, ikide lbi.r· Franll 
'"' e ı ı 11 ötür clemlaUalarına Ulypten_ ltu defa Cebe- 1 __ ...., 4e- Jl ~LUI" • U.e edebiyat öğıe.tmeni St_rrı. Bilg~ S.meun ( Huıuıi ) _ HaHteV'i mlyl mwıadere etmek f n mana ı mllyoa tenclan fula eklllm y...._. Goç ......... ~ için basınına mey • 

11 dl f d 1 • 1erl bir denizaltı gemlııl ya_ lötW'ıldan Akdenlze '~" olmaları U J=-.,, • ...-
e: Dil Te maba b fl~e a ı ıstı .a e . temail tubui san'atkirları Çarıam- mek ıibl il5 ealı: aonlan- dır Libya harekitı bunun ba.fhca i.lllllı- meldir, dan ~tdu. 
I~ konfenn~ venn.14, ~~r~.ı Bıl!ey .. ba aünündeft itibaren üç gece, Hül. ,amaz. işte ,~en harbin an 4mls clir: Eaasen klf Qlarlltda karanlık müd (Amertka Ucaret gemileri lilolan ile Goç, hasmına kolay, 'kolay maf .. 
uteakıb bailamac1 IWçuk Hwınu ya Gözalanın yazm11 olduau dör na detru b:aıtlayan blllkaydti p~ tat detinln fulaht1 da üçUnl'il W.. Rhı"h ban- hariclndedlr. ı>-ıokrat cle.leUe.. lfıb edeme7JdSı. Ha.ttl; bırçok mu-

e arkadatları tarftfindan mahalli perdeh1t «Yanlıt yol11 pİyetıioi tem alt. harbi bu harbin bqınd:ln h • larak ful& bareklta eqAl &eeklı e&tltin.. rin asker nakllya&I ı.,ln huıl olacak fu hataıralı müsa.raalar geçird ~ dl 
· kuler eöyienm.i~ir. Gene bu ge sil etmitlerdir. blk olunuyor Ye yulcaradıa aaydıtımız u Almanlar Atlanlltln karanlık •e ao. la lh'iy&(llannı ela bu tonaj karflla7abL vaki idi. 

n·n programı İçinde dil edebi) at Bu pİye~e rol alan Llıtfi Tekin, uk kaidelerine riayet edUlrorila. den 1 1 ıanm ...wlllk terkedfl'rk lir) Bu beaabamaaa a'ire aan aeneler Bu. sa~ pehllıvanlardaO 
omiteaınden Tmik Vural Follclör Hadiye Önal, Bckır C°'kun. Sü - Bana mukabD, laenib harbe ıirmemlt tu~e!ı:' d:.zattıl&rıoa ceelrmekte h~ sonra Almaıılaruı gene AtlanUk harbi ~ Arnerikada. me~ur ecnebi 

:-re Halk edebiyatı Dlfl'V~uunda geniş leyman, Ahmed Kemal; Neı' et balunaaı Amerika kendi aahlllerlnden Ak mah'lur ıonneml!t olsa «l'ttkiir. hedeflerine varam11IW'alllan net.lealnl elhliıvanl'ar da vardı. Bu pehl1varı
b r konferaM vemü1ıo bu konfe - Pehlıvan ve Önal Cnplı çok muvaf. 100 mil açıklara kadar ol:\n Atlanttk blrSI dl bu 1sahatım11la yulınnda ft'T'. meydana çıkaruu. Bu tnı.-ilttte için h~. far dünya şampiyonu derecesinde 
ranıta •Lraaı geldikçe Halk edeb;ya fak olm1J1lar<lıır. Gençlerimiz. P"k lalluuu kendi nınlyrt nbaaı 0:a" d~ls rakamlara istlnadell bu fü·are yati ehemmiyeti balsdir. c:nkU b:..:~ ~l.erdi. 
tının güzell itlerine, . layemut ~er-yakında temeil edılmelc üzere 11Y.a •. IMldetqbıl n burada görulceek A an bl l tl~lerl üurlnde buı tah lÜ demokrasinin -.evi Ye 1 are 111 Sta.nislas Zibisko. ismiııd(" olatl 

l denisal&ı gemilerini lmtı& eder,ellnl ili.o har n n ne olan Brltanya adalAnnm dapnaltllmesl P J ~nısi 
erden örnekler vennlf ve halk mu tıyan ölü ve cZor n"kah» eaer :t~~ edlyorda. Daha .onraları semt kafllele. miat ler 7apal~:paratorlu~vnun ıenrllk ancak attantlk na\llyatı ile kaimdir. ::.:~Y ~:'h~alde 'V~:anıı:"'Goç• 
aikiıine temaa ederek K~ra~~~lan, P~Y~ almıtlımlır. Ayrıca, a. lerini kendi barb pmt\erlle blmaJ'e ede.. ncnttte un • il on ton Tlcret ranlsl uybtımn 4aJaa ful& u-51UU QOoW!;I • -

Emrah ve ifılc Sümmanı gıbı halk evlerını~ onu.ncu yıldonümü şerefı etini •e kaftleleft Uıamn edecek olan tlearet Cf'mlıd sayıatmı 2 Dl 3 m 'mu on bir 7eküna ballt olAmaJlfllllll ıeMbl de rmı.ğllıb olım.u ... ZLb sko, yuz ~ 
ıairleri.nclen parçaları Bayburtlu .A- ne .temeıl . edı\melt ü~e.re ,, Bir Y~i- enilaltılara la 'bombaa• atalacal1nı A. olarak bbal ettıttmlze rire ıe !'ıı_ AU&ntlk mlinab!Atanm konuYi sistemine tuz ()ldkalık, dev cusse ~orkun(' _hı 
rif dayıya ve bağlamacı Şevkıye ur sece•I• komedlaının TOi t~vzı.a.. merlb aeıktan acıta beyan eW. Bittabi tonla • llatlaJ'Ul tnıt~ milllalı 1 ani tlcarri pml kafllelel'blln himaye pehlilvandı. Serbest Slllt"f'$i mu) .. 

(çalgılı olarak eöıyletmi,tir. t! da yapılarllk faalıycte geçılmıt- ini da lıltanfhta a)'tlm itli' barelld ela.. tma mtlüef~ ==erha t ~mla ~. 1. O. kelrlnelen biılijyordu. (Arkuı ftl' 
t Karadeniz foHdöriinden !e~e~ ~·- - - - - - ""VV- - - -. ,_.. w .._.. ._ llAl'lte lııanf.. .._ ..... - -v- - ..-~J"J""V--474A&T~4?4A4A47 ~ ~-~ ..................... ---
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'l'elgraS, Teldoa Ve Telsiz • r 
Alman we l Londrada 

so,,,et teDlddler 
l Türk - Bulgar J 

münasebatı 
Tokyoda zafer 

şenlikleri 
1 C: Askeri vaziyet :J 

(Battarah 1 lnct •7fada) mın&akada batlarııa bu, BlrmanyaclaJd 
lwlakl ..aa&ar.a ,..,.._ 7olları arum. JaPGnlann nef'ine ve ~lllzlenıı sara_ 

tebllllerl "Çörçilin idaresi 
albnda İngiliz hüku

meti ba§tan aıağı 
değiştirilmelidir,, 

"lkbsadt münasebetlerin 
geli,imi beklenebilir,, 

''Mihverin dü~manları dan ba ~ kısmm ekua lora elle- nna olur Ye llIDUDU kara kuVftUerinbı 
r lllldlderiae tle •t.bul ...a..m&e idi. ~ pek çok olm:ı.dıtı ve bwılard&D 

diz çökünce11e kadar Fab&, laakika& haaa meJıU&i ... mühim bir kısmının da inclltcre a4aJa.. 
'J leeelll e:rleıil ve Japonlar tanımdan Lıe.. nnda ballı kaldıtı anlqılan illl:' llzlerill 

Almanlar, esirler, toplar 
aldıklarmı, RusLr da 

yeni yerler işgal 
eltı.tlerini bildiriyorlar 

mücade .. ege devam niis ...... w paa1m JDlll&arau ıamı •- ya..-eü.lan 1şıenıe büytlk ıruçıuklerıe 
Sofya. 18 (A.A.) - Stefani: etmeliyiz,, 1uak 1ıilıllı:llmeml el•elıla berücr Do. u~1ıarma ııeb;tyet verir. LlbJ&. 

B6'iin pzeteler bat yazılarını TiiTk. mel aJaaa esirlaia hemen Jdari;Je 111- dan kunet oebele:r sırasfle M11ır bac!a. 
Bulaar deklılruyonunun yıldönü.. - kın nbıbette İD&'llla, AYU8tral,ab -.e d• NU vadisi 'Ye Üft7W kanalı tebclide 
müne tahsis emUtlerdir. TGlryo, 11 (A.A.) - Slnp.,..._ ..,.eı BbuW olmak tlmre il itine ,akın oldu. marm 11.&lır. Can Jta,. $ftlD maanme_ 

ı....ln. 11 (A.A.l - Dall7 Xall P- Ba arada Utro gazetesi fU'Dluı P"'1 "lerl ....,......, ,...ı.a mw tıuıu luıltu ven1i. tine ratmen BlnnapJa1'1 tahiJe etme 
__., 9*1leriDe .wıeue ıla:ba Mil lalr di70T: lıılr .. ,._ .. _.. .... Wr ..... lrU e- s•narı:znlMI l-.oD kaneülrl ..._ ııe1er HlndW- fU'll h ... mları barb.: 
liıFllmıla ,...ııtı lılr _... •• e•lmle Askeri nadileler"n teokıl ettiii mı hJo ............... w .-nı 4"a. koaıutanhtınm blitllD Ukerı lflım1 fok &eşlDin kugınbtını ,.alund&n w..etmete 

Berlla, 11 (A.A.) - Alman ~ ,öyle ılemeldedir: fırtınanın ortallnda iki kOIDfU mil. da Jelli Wr aln•• ~ ~ mB-~ e1ank d .... ndiUılertal l'ister'2ı -.ıar. 
l>a~k~ te"1ti: insDls mmmd tftlrı Sdıamhorst n let kaııphk.lı pene dayanan dost- letlD M7'ıll ,.,....._. amtmf.81 lkllll .. nelı&an da dikkat e&IDek seftkdr: o laaJıile cene so~ltb·orm, kt Blrman., 

Şark uılı: slntn ~ kesfllllq«• Gneimaa'llD k?J *ı tMllke llumlll luk miinuebederlne devam etmit- ceWitbal b7te•••· Japma bak•• ..... ltil ~ in- )'1lllakl lucills lmlıara&orlü Ordll5UDUD 

laaşka lıil' ~m•n ._w..ın irUINatı .._ 'Ye asab"•emlılt'-. ta.ilk miUe&1 aa.&. lerdir. Son yıl içinde, Bulgar - Türk TeJo •-ı.ıır ld: silis lntnetlstnba a merbale elank en ....a milli Çin Jnaneilertle tahiyesf c1,,; 
11Uettk imha eıuımı. ir. Blrook esir, ll bati mu~• .... 1'iikleneeek münwbetl~ri daha ziyade düzel. Yb m.b'oalaı'ca .u,.almm tmerinıle pkındakl 8w&ra edıwnm Pal_...... hıetlne cldllm.lt ı.e tlmali AfrlUdüi 
top, blJw9k makllllli Wlllk ft muhlm ...,_,.. _... •. ~ itlerin idar&. miftir Ye aem.icyo}u münakalatı tek inıfU:a bülml,etlaln &eeaahaünü &emin iWae Jlde~ MAb etmif •. b.ailla t~ onlannan ılı& Bir. 
ınllıtanla ...._. un -· ı a Si ._... .tak bl a" lıra .._ ~ ..._. rar batlaytDCa iktl•di mi&naaebet.. için 120 IOoNenberl btr lia ...U..ı alr. laoak, ki lıılr iaranaD atasa,.,. cena.. ~ Am"'rika ltu'Yve&lert &eratından der. 

6eçmı.ur. Harb ııahaaıntla daşm&a Hta kaJıu,tbMlecllr. Eter ~ Uollfl )et"İn ~elipml beklenebilir. TiiTk.. ınlf olau Slııppıırun dtlşmm d-• bunda inıtlh - 11o1aDı1a ftPQr bllle.. MI 1akvl7eınlnde sal'llftt nn1ır 'Ye eter 
ıılen fa.ala llü baaknut&ır. mönferid bir bWiR ~ .....ı d. Bulgar ekonomik mübadeleleri, Tür WUıinde bir tMnim llOlllMı Qıd sa- lerine lıuemnlar yaptırarak bmılarclan bu y.pılamaua, tıaZll'bklannı darap 

.&iman ban kanet&eri ....... ııaık kir 1ıllE bUr be7ec&Da .....,_.u. kiyeain Mihnr devlctlıerik imzala.. manda Japell7UUD ,.aueldtiini ıo.te. il kadar ftPtll1I bir Ud blma1'e knlft. lllnleamedoı Uerletmek&e olan Ye bu ha.. 
111 .. 9ıpı8 ~ n ...... _._...._ Aneak ..._ Blacaparu •t d'ı bir dıiı ticaret ımlqmalarına uygun ren bir Wlsedlr. Japon Ol'dalan usun ınir, ~er ve tlenbalu.tıe birlikte Sll'bklan ank bir L b7a ıuı.trlatı o1ma11,. 

.ıe onla:Ja 7anbm lcin muharebe, stUa _.... plmfımi. ara ile denm eıılcn ki&ti bulunmaktadır. bir uman sabll'la t.abammlil eUiihnb ba&ınrllea lıılr &anf&aa t1a ceoen c-ar. &an siyade bir NU ...aı.ı w Wr ü'"" 
ve aY &anareJerlnden mar~ Ceısllil- JııWlwdere Mı ııon Yer:ID'* lAmml• elıl1I- :lnctlls • Amerikan tuytklnd n bizi kur- tıe9l ehi ilk enel 1*lr-. 1'iıa _........ kaaalı brwhtı ballne ~e f&l..-n 

leri laan•ete .~. ~ -- p iDW.UU 11J.......... eı·rmanya cenhesı· ı.rmıp, ljarkl As1'Mla ı1tbman tmps_ lle 'ft Mnlan takiben aak.lqe rwllerlle Gmeral 11-awelln ,.mı ri11tridnile ~uekri 1Nnaç • ı .. Ulaaa Wd. Makale, R:nhn 110D1'a, Stnppur or. f n• raıor-Jatıunuı lsUlade e&.tltt biltiin üsle' ııe'YkeJ'leclltl muhhnce Japon krnetla. ~ rayrt mnbt.emet ı.ıma. 
msşlar -ye ook mlk~ miHebarrllı •-.uııua kQ~ı..lt uı .. =uınuı Bir- de muharebe pek lala bir ........... eltmbe ~mit riJe blrdenlıire ltn ilmii IUal etılnnie 4ıtau •qümdıt 1eab eder. 
aıaheme bhrib etml$lerdlr. m&P1'&. Cava ft Sama&ranuı müdafaa_ ~. idi. Japoalaıom Samak&Jı .. ale a.b. Geatnl Bom.melin lnılsar ııllaıtnfa 

Dinki ~ •• ..-a ......_ suu dab &'il~ tsah etmek'6- • , • ~ elktaell hjo ....-. eöylemlş.. büa edecdderbıe maea lntiar edilmek. cüıüerıknberi El Gaıale 'Ye eenllJı ba1'ı 
nm IS tankı talan tıilllmiıt 9e 51 tana. dtr. ~ llindlllerbl ıı11ut lsteklerbıbı şıddatını artırdı tir: te ..U. Talnuı., Slncapar~I durw c)o. karfiaDda duna114 oJmıwnın bw dan 1. 
raf ~r. mtimlritn old1llu kadar pbuk ,.erine ..,... OQuata baritin ~fı in.. layulle bu ._. Wrtaç rwı ene& TC7a 1cri celmit obıbllecetinl ae coıonlllle a. 

1.nıUterenln prk ııabUl a(!ıtuuh ma- cet~ ve tmpan.tertuta tam Hl. (8aft,arafı 1 ind aayfada) rflbı - Amertkan halkına Japon,.anıa 80Dfa ıetebWi& eclllmaıi ba1ati Wr önem larak clemokra.a 4nletlıerlnln erer AY 

hardıe tanardıırlmls p.4a lriicik lııir ma4l teDı:ln edecek surette il. ~ln .,.P.en Japonların •enmtı ve suratli haJdld kudretinin unmamamast tAum alnu$&ı. ;b&e Japoa laatkomaianlıtmm nqıa Ura.sına bir ~ 71'..:...U.iyaea~ 
ticaret .apunuuı hssara atyatmışlanbr. ldal'e'll altında ingtlh hiikiimetınlo ~ bir tekilde llerlecllkltrinl ıistermetıe_ ı-eJdllbtl 'Ye JapoDJ'anuı lldlllMli .bir ab. c•k ciireturaae, fakat tok iyi terllb e. lana, flmali Afrıka cıepbeslne y t şUre. 
l>lter ha..a taarrmlannlll htıılefl Gına*. tan ..,atı ae;tştlrDıınesilll w.e..ldetir. dlr • .Japonlar, lt7nl llraUe ller~em tıer hıb ıoeıa Ahlı bir m1lhaaan ile ltaa& dllm1' bir parqutçii barüetUe 1Ja tuale 'bileeekleri kadar Amerika kuvv 1 ıon. 
l'armoat ıı.ıı.ıuuaaa late ~ iii. ırtncllatam 7ml bir ckYW auırı ta. oluriarla ilmi ...,..,... ""' uaıami.. aliuııa almaD1.11&calml cöaterecektlr. tam :munanmda bat'amua ft baau ma.. dermeleri lı.mdUeri için bQal clıcm., 

Sovyet teblljterl Jin etmek ft barb kablned iy~ mfa- :ret.le Blrman1'• 70111 adı Yerilen Ye de. Mflıverin clöşmanlan clh o6künceye D-" ftffat11etle bafaı'maaı ö1le ıörünuor, ml)'etl b.als blr ~le balindectr. Gcrol. 
Moınkna, 11 t.A..L) - Sft7ei itle ta. w ,-erlacle tam .waiJeGe teAlr al. mirJolanan ilk kıSlllmı &etldl eden RaD.. dar Alman 'fe İtalJ1ln miitteftklerbnl:de 1d İn&illslerln ki.mDen teslim sorunc1a bu it lı.ola1 delildir. HaUi., !ıılabka 'bcı. 

&dtlltl: mak .-rtfle Bin6.._ •I••--- 16- rooa - J(andala1' JÜDllDa ftl'aCl&klar. )ılrllkte lllleMelıefe tleftm e6mell)'ls. blmalannc1a a,.rı bir amil k$1cll et... jumln Japon deni& istii ft denhaltı 
11 '9W pıceal knftUeriml:a fatlat __.... clJr. Ba teplanbıla Alman ve ltaıJan ııe. mittir. ı...aeritle aodmaaandan 90lll'a daha da 

Alınan kd'alahaa Uql ~ haft.. -• IJl•pperu Mlkata, wrve Jmne*. ftrleri 4e bmr W~. 81.ncaparla ıbirllkie Palemb&ocı da a. nçtür. Yalnız, tekrar ederiz, lcl t.ebUke., 

keUertne ..,,... t:' ... .ur. B ı. ·ı Kızılhaç lerinln bir ıa.ıuıı llirma07a cepbadne lJmanu af lan veba mrdk Suma&.ra adaııuıa dahi 71 ... alma1'an auftffakQ'e& ara.ıa.. LıeaiDped cepbıec1wh aşve:\I nakletmek lmU•m, ttl'dttlndeıı Japon- TokJe. 11 (A.A.l - BaPn Slnp. IUlne&k a.JM ~ Japenlann budan mu. JL D. 
-~ ıa (A.A.) - Bn;rei ı.ellıttl 1 • lal' nluınlla ._. re,ea 701an ft ..._ pwun suhtanu tebell cbii otnuısı mi.. .onra bir wanu Bil'man7a barüc4 ~ 

.... .......... ..... 1.-a.ıcrM mümessi inı h~ aıtrateJlk nokWarm Ulaştılı:lan Ban. naeebetDe maamJ nrd&e 1ııiit6n ~ inkişaf ~ete -atraşırkcn bir taraf. 
klaesbıckkl Abnu ~ ..... coon'u sıkı bir bombardımana mara.:a le' ~ 1F1EL9lll1 al illa ~-... tan da cava adasmm lKallne ald itlerle 
,......... Ctıee lawiW N -Ü oete k"' bul etti balundunblleoeJı.ıer \'t borayı kısa bir • , lıfticale ~'Ye General Wa-
•ilftaelert ...,.. .. :me..ııutni ..... _ . zamanda nllaall.maı. lılr bale ,etıre~- Akdenızde 4 ltalyan vel Ue blrlik\e demokrasi cle•lellerlnln 

Yeni Londra 
büyük elçimiz 

•atlar w Abnantan IAhırtlltt n el Ankara, 18 (A.A.) - Dr. Refık leceklerdlr. ömmll nvvetlıertnin buhındutu 11>1ıe. 
hmıaba•v9e bllttia eftsdea ıarte....._ .s..,.dam, d.Vn öğleden evvel KınL Nihayet i.nıilk IPt'alarmm Mabya h b • • nen bu adada Şl)detli muharebelerin et. Ankara, 18 {A.A.) - Açık \>ulunan 
....... haç. d~kcesi Dr. Ganubayı kaba) cepiıl'flİllde oldotu cfbl edct bir bava ar gemısı reyan edecettne ln1.lv.r.. edl\ınes\ lcab Londra büyük elclllttne Ka.stamona 

etmı,tır. i9tün\ltil bl1mnıb mmt11a cıttıme. • eder. ıneb'asu Bay Rauf Orb."lJ'ID tayini ,.Wr.,, Zatürree vak' alarını . . ' 1eri de beklenebDlr. Dunıma.n derin .. tor .ne. l Kealik. Japcınlarm cenui Cin l)enlai ldı: tuıılke iktiran etmbtlr. 

az il b. .1" Çınlıler T ayland a : ::.~~=:..Bu ... akl:: .......... u (A.A.) - iA&ilia wlrall* ::=.. ~ :=:.,:.:: Mbra. 18 (Bu!..) _ &ki b117ik a an ır 1 CIÇ • • 1 ...._ ~ ....-a da Dh•e!IWemn tlail'Mi lııllılirbor: ra l'Mlflk C>Qml- 8eWt 98 Ber. elli re.tik aapü Ana aı 11onl1Dda 
gırmış er dala.ili ....._. .._.... ~. H Şubat ~ ......... bftlelertml. W ...._. ............ lam L ... n .. a a.ınlacaldlr. 

Tebe, 11 tA,A.) _ illa •n. ....,._ ma 7olm lııMwll ..,. ........ lurm .._ plBe ... Oba - elaD Wim... B. Eden I 
Yeni bulunan Ji§er bir 
ilaçtan da mükemmel 
netıceler alınmaktadır 

(P JI ıılı 1 ._. ......._) ...._ lııllıAlsllQ•· ..... illa kra'YUirlel' " ~ .. ._. " ...__ lfla .. ca ... ..._ in ~ 
~· lhlaaıla ....._ tan--.. D.._... ~ eı1ea Japea UneL IDiiftüeb alla.im tanıUer ........... dit.,......_.._ llül ._. ....._ a_ Londra. 18 (A.A.) - H~rı~iye 
lerl lld • .. ı • ....- üıliinaiitlmdlr. ı..t Sal armatma Pl•'el• 'Ye "- tir. _. ...._ ...... Nn .._ r t ı leL. NazJTı M. Eden, yakında Türlüye.. 
D~ stallerlDe lıarta ~ male •=ileri ...,........_ •nam Ba kırnetls ~ tıemlD e&mete kil _._ dlter atalan IUal ._. lıtU- 1.e. dönecek o~an .. T'urkiye buyiık e~ 

tıir ...... taarrm _ ..... a u...-. etmekte bahuuıautJalW. 11 ~ 4ı1ıe.. maftffak eh=•••..,.· CWıli sarar. 7.-led ua.a aele'Ueerıil alW .._.ili çı11ı Tevfık Rüştu Aru werefıne b.ıır 
. "AmeriD ta71uderl •ö....,.ıp ltib'ill den MDra Japen kanea.1 Mlllmeia'ln lan ~. balıle 1 • hsıle ve _..._... ...,... öik yemeği vermi,tir. Bu zıya.fette 

Berha. 18 (A.A.) - Volkıacber lııir aakll1'e pailllnl ltatırm..ıanbr. DL 100 kilowtre thınaHJllle Bilin ırmatma ~ ı... Jtaft ıın.~ ~ 111uru. .....,.. ll8d lıazır bulunanlaı ara11ında Lord 
Beobacbter suet~ «Sulfonamide> ... iki DMllJe semllllae tam l&abeUer 1 ... Ye .a ....... ~ tur. dtmktl tıehllll ...... ltllıllrllditi ... do. OiQ'CT ...... ~r iflD Beavetbrook ile lngilterenin eak.i 
~le tanlnmlf olan ıla.çlardaa. a.. k&Jdıed.llmlt Ye uUr J'ikhi ltlrvok taaY. =.n:u- tlddetlne ralmea ı.. trınatı numa;,a m=ıü ıa,preJer ·~ Ye Pul& ()kJanaaunu haallWer ~la Roma büyük elç"ıi Sir Percy Lor. 
lınan memnuniyete fllY&n neticeler nalar ıaıarlb ecUimltUr- ten yaffak olta..--. ~rleriu ve IDlllU'lbleriae rMtcele- UlCak Avwrtral7& .,._ •• eenab sahil,. rain, hava nazırı Mr. s· nc::a. r, dahi. 
Lak.kında uzun bir makale nqret.. Boma. 11 (A.A.) - Stefanl ajamuuJl pçme •;: I kuvvetı. rek bunlara torpWerle &aarru e&mltler. ıenn... ...._tank uı._ı.wı1r ltlr llaba )iye nazJTı M. Morrieeon. harbiye 
mıekte v~ fÖY)e danek.tedit: bildlZclitbae ve ıaenü teyld fl4Dmeyen Ç kine-; e ( A A ) _ Sah .ur. w kra...er ..,. 1ıı1r ..ıara.e a.üet. haline ae'lrmıııll anmuna bpılmalan müsteşarı Griga, hariciye m stefllr-

•Bu iılAc aayeainde epidemik Sanlla&J )aaberlerlae eke, Japealar .. k~haa ' ı. t~~ Çin ..._ k:r lı&J*ıdlbniPlr ........ .-ra da._ ff A........,.,.. ..,_b .... ~ lai1odan M. Saıgent de vardı. 
tetano. va1t·.ı..r1 1üz.de ellicteu 1'iz- ...., ...... ea .... 1a •"er o*&raıt1arc1P'. r~ ~- .. 1.? r ~ 1 sinnanya- ..... kr'laYUiı'lerln*n •irinin nnc1ıtı ltqünktl pl1nJann4aa blllio slbl .a. 
de s veya ona ve yaolı hutalarcLa e. ~ı:cu~ 11-n ;! çi rdıe Har- 'ft 1llrlMe alUlii 1 " ..... lıaldı. riinmek1e beraber ...... 6mb 'ft -- Irak k"bı· es· de 
zıat~. Yalı:'~~rı yü.aQe Y~.rm~. b~ ... Mı"' ırda num~y·ışler ~=-: 3-01tin a:.a.:/ çık:rdıklartnl tı c~ifliir- Dala& ...... ,_, ft llkiai1'etlne ıılaıaaarak ba p&·uun Q ın 
ten tahtben ,mde beşe dupnüft'lr. _ ~ .. lemit • M ·ı yh d fer iki Ja .._,, .. • .... -. titrm*'e olan tlmal Wı ınUIUMıelı.I J)anlla denk ft d w. •ki.ki ld 
Baıka ba-.1~nn Ucla•i -.Weti k ~r·ı ı· ;! t~~ini:n:ı:~: timdiden Bir- ....... .,_,w1r1er11ııı1m .., ..._ ha• -..eau ._.a ne.-. bnet11 egışı 1 er 0 U 
de tl~lr. , . yasa e .. ı .il m&n ad• huJanduğunu Te bunda l' .... 1I --- W I ..... teplu-Ja •il. lıılr ~afi mnd &ak e;rlemf'tl ft • 

•Nıbayet ıutfonamıde amıno - r it har k l iftlİınlk için .-.. .. 1ı1r 11nmım1n ı.t toQıü ı.aw ba .retle Can..,. taı ..... .......,._ Ankara, 18 (Radyo gaute.ı)-
methylo _ benzole isminde yeni bir K.aıhiN. 18 (A.A.) - S...ekil ~~l a.ca'd O:,.;t erj kuvvet. ~. e9ab sahhlerlle Aftltl'alJa tlm&I ..ı.a.. Irak kabinesinde bazı deiı '1 !der 
ilic hulunmuJtur. Bu ilk uye1iu. Mustafa Nahıas Pa ... radyoda töy. l a ~~ •n . ~I ·~~ uhte haly.nl.rın tebfbl Jmt arMP1c1vt clala _......., ela ~- Olmlfhır. Nuri Said P'fa BatVekil 
de açık yaraların intani haetalıkla. lediği bir n•tukta, herke.in it ve =~l ~ çe ~t:·ını~: So: aam.. il (A.A.) - SallbJe&H _..._ it filibuDelerl pelt lmlEAa ~ kalmakla beraber, hariclıe nazırlı. 
nn tıecluitinde mükemmel netice- aüciiınün ~ dönuıeaiai ve umu.. ua ... ..-nu ırmı r~ 8 fells, AH •'a6tki .W. ~ tlelıb ciriMaes. ilna Abdullah Demnıdi tayin edil-
ler ekle edilmektedir. Bu ilac bir mi yollar üzerinde nümayitlere ni. Ç~lanı_ aoalle~ .c~ab8. veren z.ıcr: kanblan halduta• :lnclllıı nclyosunp • ·-a -~· mifti1'. Adliye vekih de deiitmı .. 

• k kul il · · - lemi · in a;uvvet~111iıln ırmanyaya g - 1> - il#•~ --· • 

çok. valı: .•~rda o" kadar okr _ J.~n hayBet ve~ ·ı,~ını .~1 .. t thl'I·~· .. meie ~m ettiklerini ilave eyle- JSYdıtı habertll ... itfa ~.ıamaldadır. 81...u Afrika oepbetlncle ıuı meftiml _u_r·-------------
aeptıeemmın önune zeçme teoır. a.rvea.ı nıer tur u eza urun me • . Bi le 'k A 'k Çi e bü A7Di mahfe er, ı.. rl•:reüa ,.aıan 'Ye .mibalıl bal'ellet mıe-nimJıilr. B• cep. •• • • A 

~ yuü k~iAer\e intant haetalkla. nedihneei için emir veıd;a.iai ve bu ~.'t~ 1 dtı merı a_nd nnnei; kauılb ...... •lemekWııllrlel'. itaı.. :ıedekl Almam ltaı:ran kaneUerile U. MUHIM iLAN 
nn tedeviaindıe yeni bir devrin betz emre •ykırı hareket edeakrin ceza ~ ~r. a t.yyare 80 e ,.an bahrl7eBI .ücleıahde bloblr b1'ılaa _...........-...... J:- k~ cıotraft 
L x.. •• "d dlJmeL ed" •• ____ u __ . i .,,, _..,. eoz vermıtur. _...______ -- ---
aayaca •• uml e d .,. ao~ın }ıaft ...... -T"'r. Rancoon 1'8 (A.A.) - l.DtJiliz -·--· .. llftk1lleenl 411 laal.lar tberln4e hare. 

h ı. 'L • bl"". Leadra. 11 (AA.) - Amlnlllk lord• ....... _ .. _ m&Uellk unı&ler cl111'111Uımc1ay • ·ı· 1 b• H• d y • ava a.uvetııerı te ıaı: _ .. _ ••- ..... ,_.... .... ..,... ....,. ıngı iZ er ır ın unanıstana Dün gece Biımanya &urindıe biç Aldı .... ~· .... _,._ .... r ~ clırlar " tqıkJ flslktekl ........ altlar 
dütn-n hava faaliyeti olmenuttır. '1rkia, ... tio llP .arfmda hıclu. aeni:a ai1ııl ..,..e&lel'I ~ -*' 1ıılr Del •h • • ı· • k 17 Şubatta bomba tan-reierimh 'Ye lı:Ma lıanıe&leritllna Alııknlmde lU.tol dala.....,,... ~. Qmel'al Bom. mi racesınin e (0• yıyece J onl ta f _ı __ T land fima.. ı.asw.ıu Hı • u.ıe& " hM'b ae • ...ı .-.n Afllbdald tnaillıl 1mparater. 
ap aı: ra mamı •J' mili labılb eWklerbll lirlıemltth' 1aıdlıl' 911a1tınna " 

Blhamra mMmaeıMe Sil&edL. 
.nte olan ltib'iik Tlrllle *iti 
,,. • Prfll tAll ..... ... &Dk 
Bara.miler) tu.laln .-.ııe kadar 

-~ ............ (All 
Bak) ......... Wo lıir .e-..._ • 1 Londra 18 (AA.) - lnciltere lind.e iwal eda1miı olan bava mey. · bık bnetlslnl ae fOl1Ul ı.. 

de., ·ıdarevı aldı ar De yaptıiı bir anlatma üerine bey. dıanına l.üC1U1\ "tnaitlerdi1'. Bu tay. o· . d 1 da b' ı.. k••• tler'lm • _... a 
• I J nıelmilel K1.2ıLç, Hayfad.an Yuna.. yueler, k-eza SalCMMR cef!luıei.de ırı SU arın ır -::iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ' 

y 1 D 1ı· 18 (AA) _ Rea- ırİlltaDa yiyecek söndemıeic batlı- ve Martahan ke.ı.ıindeki kıt'alara .411 
ın.i b~r deem ı, de bildirHdipe göre 7acaktır. Yiyeceklerin Mitli ~~-~ da tıa.amız ebniılırrdir. Muvuala den'ız çarpışması 
im... 1 1_ eç .. ·ı· ·· le• veç vapurlarını• k.llaa.ılmaei diitü- !)"Ollıarına antrepolara ve dfifman ıe 
-· .... arator ua; mwne1gl ı 110n gun •• d" ·ı · h ı_ ·1m· · 
de R M:... . . el" la ;. nülmek.te ır. mı erme ... T•r -.erı ıftlr. Berlln, 11 (AA.) _ Alman naıen 
. e..a ıoraceeının upnan .,. N ork 18 (AA) - Japon.. 
tırakini itbat ed• tahadetler elde d 1 "\d,."' - - la 8~1' • " . . B" bllcUrl,.or: 
etınittir. Bu ı b' tahkikat 1r.o. Ra yo arın o ugunu r, 1 .ın lrmagl boyu~ ve ırm•n Bir Alma• karakol ..... ün Giırlcl 
rniay meae e l~ . M"" • Am •k 19 yolık birlıe,en demıryolwwn 80 tfmallaıie bir tnsth ....._. __ taar-
teınc:tun~ h~vale .edılecekı:.ı l~ bildirdiklerı en an kilometre uzaiında deıtinliii. az o. ru eaait&lr. Deal..ata k1lbılltnıiea 'ft 

ıturnlu ..... ~e ~ele.r yapı • 1 - } • lan bu ınnaiı K~ vakti bafıf tek.. sancak tanımdan t.Het alı 'r. Sa 
gorulmekted~r: . . amıra tntn SOZ en nelerle geçmeie mu'ftffak olln~ JiistlDe cıtan Jai 1*elerl ............. 

dir?emeçte tunlar ılave edılmelrte.. Nevyork, 18 (A.A.) -:- ~rL dır. Bütün gece savat yapılm14 ~e b&ttıtım tahmine mtı.alcldlr. 
Mi\ . . kanm cenubu sra.rbi Puifık f ılo.u- ba uvqlar bu 11abah devam ~~": 

Pl'- JUe hu kahil ınce~er. ya. esk<i lı:,umandanı amiral Tho. tir. İngiliz kuvveti.MI mevkılerını V • gt b- .. k 
.lı:.' t.lllallna razı olmadlğlnl bıldtrdi.. DUi\ L _ J.~-· • bİ deniz mu muhaf.az.a etmekte ve tidcJelJe dö. aşın on uyu 
glndeıı 1 orhılc .. "Jj mu Hart, a.e0089ının r • . 1 "}& ·ı• ... • • d 
~fflra . m~arat • m~~I h be.inde öldiJiiıne dair Afmen. Wıtımektechner. Ja.ponların n&l elç ıgım1z e 
ı· &il ~ıun ıdari •lahıyetlerını, ad ue ltaL- dyoları tarafın. ao1 cemahına taarf9Z el\ikten eonn . 
it t lr.ı\atnı eellmeti bakımından. Japon ve .,..n ra . kl da Bilin ırmaiına ge~ mtrntffak ,&nkara, 11 CRansl> - 1tallire _.. 

it~i:'ak lllzumuau duymuttur. ~~ d~ .. v;~4:. bz:rle~u!: 1:,ru~~ olcluklart töyleniyor. Mubbll .taar. elolml:a Mdımed == •=:. 
ha ..._ 1-.ar.torluk m6mea91lı d~n .. ..,.... . . . d" bd b aeçeA Hindliler bu keaımde V...m.toD bii1'Ak 

il enni:rtı. w . 'd . lı:,.. .ua\e: .Kendımıı ,ım ıye ar u nıma d" ,_ " ff-ı. -' mış•ır. Yakmda &tDerikaıa ~ ect.o. 
ltatea • ..en. 1 aresl muva . . y rredim• cevablAl dunınau g• ·- ı• u:uva - °"' 

Mevzuuaa besaaer ••• Heyecanına aon... Cüzellliine q ..• 

Azametine ölçü obn•an· •• 

Senenin en gezel filmi 

PIHLAITALI ııoın 
A 

Bu akşam LALE Sinemasında 
I S A M I R A N O A • G E O :l G B R EN T'in 

Bütüa kalbleri heyecanla çarptıran .•• Bi.itün cönüılıerde 
bir qkı 1aptan f.teiz bir fılmdiı·. 

Bu ak,am içia rnımarlaı yerle1' •tılmalıılaclıT. Tel: 

en aüzel 

43>9S 

6-ıli .. ~. l>ir aubaılll ub~ ka~ ~yı --
edjh....... ___.:~'ff1~~"77~'1"~·~·--_...._------~~--=-~~~~~~~~~~~~~--------------~---~----------~~___:"'.__._~~~~~~~---



SON POSTA 
• 

I am cezası mnnakaşası r 
BELFAM l 

«Eter ı.u tltall. cualan kal•ırma.k nedir? 
lst.eclltlm manasına tefsır edilirse ODU Size llütün bir rüzelllk dünyası 

lUt yırtan iten elurum.. lyaratan hiç bir kumle mnkay~ 
Demek ki luzln lılir sultdehhiim kar- eılilemiyecck 7e111ent. lllr 

easıUayız. Nitek- llıuı ~~•ilan • taravet eksiridir. _,a 
ın.u: h &1U'1' aieDifl•l•e eyle sezler ıza r 
le etaw,ler4lr ki •üeUlrter llunları duy_ 

•Yiı ilyan etutli. Evlidlık almak istiyenlere 

(Bqt.uafı 1. inci Nylada) 
tim. En zıd flkırler ileri ı;uren zevat a. 
rasında itile ıılavanıa 1tu şilm~aesine 
Ye lltrl silnlueum tarllu uril$c iUru 
cd •• olJDJMlı.. Bu füNrla müku.hbı 
trm.ı.yulunu deı;ru •larak Uıule etalş •1. 
dugwıı;ı kani olmıya aezuaum ıılemek
ttr. Katilden ba ıyank, saltahleyin aa. 
at dokuZAla v;u ıtsl Jtaşıoia llulunın11an 

memura kıı.clar ltoy bey, •ereoe ie
rece bu suçun ısrarla, eWııletle Te ada
leUe takil9 ve tecziyeııi ve lıütün llu ıuç. 
lard:a ı-evıekllk veren Ja&fifleticl seltelt 
faslının blrind plina süı"iilmemcsi hı. 

1tumuna bir defa ıılalıa teltariia ettir•lk
ten sonra adam ilıılürme suçu hakJan.. 
dtki liklrlmn ~rldltlne ılrlşlyonım. 

Müaal ... aıa u•uai verimlerini hüli 
ea eılersek tıı .. •uçlara varırız: 

1 - Jıle~cümiZAle iMiam öliiirme 
saça, h•ia•e ısrarla •uruıaca.k ve Jatt 
Nknnhu hlceleaecelt ltir •eVZllilll'. Hl".I' 
sınıf halkımız .tava ile JJek yaJ(ınbn ii

DWa. Warehanemhıe elinde ve kaca. 
imu lld çecuk eldutu halde fakir 1'ir 
ka41ll reWl. Aoaso: ve babasız kalmış bu 
iki oecatu ilmeklen kurtararak alı• 
UkınJş eipçalük, hama.il.ık ~apıp ek
•eldain.I çıkarm)f, fakat bqün iş llu,. 
lama.ıılııiı ~in ltunla.n evlitllık olarak 
nırmdl lıırtlrw. ç.euklanlan bhi 5, dlterl 
ııle 7 7aşmlladar, lıcqf ele eilandır. Bun. 
lan evtldhk olarak almak lstt:ren.ıet Sl
linika•••a Jlalitekke sokak 43 numara_ 

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 

or.aya atılan 

yarabiliriz: 
1 - Benimle 

llJdrlert uo ıru_p a. 

hemllklr olarak her 
katili - kaz.aen olan fiiller müstesna • 
mt"mleketioılKe izledlilmb kültür sevi. 
~esine varaeatımız zamana kadar idam 
la ~CTiye etmek fikri. 

2 - Delileri ı.tiıma etmek su.retıle 

ı1U.ıJr, 

2 - Mbletlııııılaln cler,.el temayühi 
her mes'.U7et karşısında oldoju «llti 
kattı ka"1Sımla .ta tiılıılet tatbikini iste. 
melcWlr. 

3 - Hakiki crimlnel ııleJller ldaıMan 
lstJsna cdlwblllr, Yalnıı llu fibilerln ce-
111lyet ~in u.rar veremlye<>ek ııekfüle 
tecridi lazımdır. t ınumlyetJ,. hakiki ma 
sam ıılelfyl, dellllJ" Utlca eden kuma:ıı 

katilden 11eçttken çok daha titiz bulun. 
mücrimler hakkınu •lır ceııllar tat _ malı ve hl"Jl8lnden evvel cı<'mlyetin ~ -
blkını ve lım c.-"'aların siiraUe infazını llmetlnl dişönmellyb:, 
lkri süren ıııevatın flldrlerl. 4 - Blz.ıe katli 5uçunu yapanlar ek. 

3 - idam cezasını IJJti•ai ttalanlar ve seriya cahil tanka:ra menııub oklukla
ceuıarın teşditlbıln bir nevi serlleme rından ilk, batla orta tahsilin siiratle 
olacatını iddia eden ta. yayılma ma çalışmak katil suçunu in_ 

tkind ve uçuncil ınıpa dahil zevat, liyecek triblrlerılendlr. Umurm ahlikın 
kullur seviyesinin yuktelUlnıeslnln da- ve ca- k&r$1 saygının da 16lıselmrsf 

a ltalanaıı Ye Arnavud Hanife adile a. 
nılan ltu kadına müracaat edebilirler. 

1 
fs.tanbu1 Beledlyeai 
Şehir Tlyatrocnı 

rep~baoı dram kısmında 

Bu akşam saat 20.30 da 

RÜZGAR ESlNCE 

latildal caddesi komedi kısmında 
BiR MUHASIB ARANIYOR 

Her yemeltten aonra pntle 3 Jel« munta:ı.aman diılerinizi lırçalayınl%. 

KAŞELERi 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrıları d~rhal keser 

Sıhhiye Vekaletinin ruha.atım haizdir. icabında pnde 3 kate alınabilir. 

ha müessir olacatuu tebarü:ı ettirdiler. lizımiır. 

!:!::,':a~~!~ !:iikecı~~,~~k~ hl:j ıes~:n~:ı;~~t~eu ~:!;::ı\lDmt;: ır Çok kıymetli tek taş bir 
birinC'I &TUPa dahil elan lllıter her ,p • hakemenin seri bir netlce;ve nrması, 

fayı idam ceza anılan 11ekleınl$ •etildlk. için ı•ari. inz•ltati, a•li aalıadakl eksik- Pır lan ta yu .. zük sa tılı vor 
Bilakis katillerin ltlüe en iptldaı ve kul_ lrrhnJrl ltlr an enet tamamlamalıyız. J • 

111 Nizip icra Memurluğundan: 
Açık arttırma ile paran enrilecek PY'fİID,eDkDlllD ne oldutu: bı IElt'• 9fl7. 

tbıllk Gayriınenkul11D buhm•u.tu mevki, mahallesi, sokaA numaran: BdJWI ,. 
la ve Karanlık.dere mnkllerinde ve tapaııllD 9/6/928 tarih ve 11-H aıamara 
smda mutanet. 

türsiı-ı taltaka tarahntlan lşlendlti u. 6 - Memleketlml-ule katle seMltlyel 
kıasınd:ın hareket etlerck bir taraftan veren motiCler üzerlntle Umi lnc .:\tmeler 
ı-enlş bir kültür hayatı uyanması lüzu.. yaıımıak ve katil temayüUerlle devamlı 

m1111u. fakat ttu aziz rı;veye varınc.-ıya ka surette müca•ete etınek lizımi1r. 
dar !U'dld bir ~rbll>e lü%11m olacatını 7 - h«Jz.lik ve kmlleWJde ınilcaıılele 
anlatın~tık Ye işte idam cnalarının Ca. 
&ecorlk bir Şfldl•e tatttildnden bu içti • 
mai fa ·dayı beklemiştik. F.sasen cezai 
U-rhlbe miinene.r Crimlnoldltr de muh
tardır. 

Bir kısım ıuat isbtlstlk lüsu.nıunia 
1&r&r ettiler. Buna da llo villyet.ım.lze 

aid rakamlar yermek ~eUle cevall ver. 
mfye çall$tık. Esasen sayın Saraoeilu 
Adliye VcıklU iken iıt&Ul ·~-an ıcok 
hıtunu .resınıen llacle etmıı, n lliitüo 
m.eoılcket münenerlerlnl itil irzd meriD 

lizmıdır. Büyük şehirlerde ~siz veya an 
cak mevsim mıev im i$ bu\altllen bir 
köylü yıtuıının teplanmasına ntınl ol. 
malıyız. Bunlan teJJrak sahllıl yapmak 
ve zlraau lıatıamak fay•alıiır. 

1 - Fakat llüttin bu tl"ıılltlrleri alır

ken iıılll llJr elııle keskin ltlr lııhcın hayat 
veren teslrlle daba fada feyl:deneHm. 

Sanayiciler askerleri· 
mize kışlık hediye için 

de diışünceye •avd etmişti. 

B•lllD ft llizlm cllll di!iıioeo zevatta dün toplandılar 
kaaaa.ln~ Lem1'reH4lan miiUleı:a fikir " 

Dün milli aanayi birliiinde, bir-
te&irı altında tahrik u aaflfletlei aelteb. }"le. · 1. D lc.t H ı · t S ,. 
ler 1 ir Uııl ı reıs o or a ı ezer in re. 

maddesin n fazla aenıib b '4!11: e · ı· ~ · d b' 1 lm t.atbllrJ idamlar alar eri ıa lgln e ır top antı yapı ıttır. 

b 
, ın ~ az. ~~- n•e 1 Toplantıda birlik idare heyeti aza.. 

apıs cesuıaua ka- ohnas1 cır._.•• ) ·ı b. ük --'L • • • ·ı · 
, Upin multı.o olduta terhlll frmlul ceT- arı e ır te ~.rımız sanayici erin 
-·· Bi 1 . 1.. '-lr ... den bazı zevat da bulunmuftur. Top ..... .yor. y eee aynı nev sen .. suru . . 
kaUJ hi.d'--'-' 1 M··'-•~ .lantıda, askerterımıze yapılacak 

~• 0 Qer. .....~ mıaa. 1 k l k h d. h kk d ·· ·· 
ru:larııruı ltlr90k isüfMlell fikirler ileri 0 

•• an .. lf 1 e ıye a .. ın 8: . gonı-
sıırmelı.le lteraM:r lı• lıılııl.lamm çüröt.eeek. f~lmuı ve ber grup mumesısılı, ken.. 
lnandıncl lltr delil lttıla•adılar ft aukl d~ ıah~.la;ın?a .na~ıl .yardım yapıla. 
~ k""'"- 1 ....... lil _ .. bılecegını bıldınnııtır. Yardım ko-

... ~. ıs a ... andıere 11am Yva • • ._ • ı· h l B 
cleml .. lz -'lııl ... _ _ .. 1 ı• ııl lll •- mıte11 olrer J9t.e azlr amlştır. u .. ... •u ..... m- yen am e ...,r r 1 •. • .. " • "b f 
blre lormillünııle 181'ar etmişlerdir. Ter. ılsti e ere goreek. ugun e~ ıtı. ~r~n ka.. 
biye ile Wrlikte hlamm da Hinınla oWa- " ye_te seçee ve yar ım ışının ı. 
tarı• modern it Al t•A .. oır zamanda tamamlanmasına 

usya, ma01a ve ha .. 1 l kt 
. demokrulnin •e fer•ı1e*eilltın kliaik va ça ışı aca ır. 
taaı olan lnıit~"1en al•tıınıs misal_ -----
lerle ıudın1atmın oaıqt11r.. Mekte91erde ziraat 

tkincı "'
0

" ubil z.eY&t 4~•Ueno 1>u derslen· aybaşında 
hiıkumden latlıuıası tiisunıwıQ ısrar e&.. 

Wer. Biz. ııle ltıı kanaate tema>iü etUk ye bachyOT 
bu suretle il• nokta4a llldr ı.lrllti hi.sıl Y 
oldu. Şıı kadar var ki hakiki, ..... Okullarda zirai bilgilerin talebe. 
deliyi lyl aeçmtk prt4Je, 1oua memle. ye ne tele.ilde öiretileceii hakkında 
k~lmiı.de aaalesd c:sk1 •evtrlerllen kal. Maarif Vekifüi:ince yeni ltir müf. 
ma bir nevi .. rk karnaahlile her ka - redat proıramı hazırlanarak alaka. 
Wln delDlte Ullca eUitlni biliyoruz. derlara bildiTilmittir. 
Hatta bunlaman bazılarının cürim Jıle. Bu proarama ıöre ilk ve orta öi 
med"n önce ııleWlk ra.-u altlıklanaı da retim rnÜe•eaelel'inde önümüzdelc.i 
arzettik. Der halde şa muhakkaktır ki ay başından itibaren ziraat dersle. 
tamamen masum deli katlllerlo sayısı ri tedri•tına baılanacaktır. Müta. 
pek azdar, Bü1iik lllr eklerl1etl u çok hasıla öğretmenler tarafından oku
meharetle •ellllte Utlca e4en a.ıaıatar. tulacak bu derılerde bilhana umu
•ar. Bunlar o kaıılar mebaretle dellle - mi ziraat bilgileri, Türkiyenin jee. 
9'rl~r ki lltr miıteh._. llile .. şarabllir. l'ojik durumu ve muhtelif mıntaka. 
te~ bu nevi aullstlaaie minı olmak lara göre zirai ietihaalat eaaah oir 
itin baklld crlmineU del'7i kaydl )laya.t şekilde öğı-etilecek ve amelt tecriL 
eıariile kapamak liz.ımtır. Şayed ber beler yapılac.tctır. Okulların tal"bele 
baaci bir aelleWen hanları kap11amı • ri müsaid olduğu takdirde talebeye 
yol'Dk Ye Mkakta &"l!Mirl)"oraak ciirüm buralarda ziraat tecriibeleri yaptırı. 
leWftderlD41e bunları ııla &aıaaladır, lacaktır. Bahçeleri olmıyan okullar 

Ceiiori cnıııa tlakll ettitlmJı .eY&t, en yakın aahalardan istifade edecek 
bUl kartdmü bir ntti sempati, ... rı lerdir. 
bır merba.met bealemetdetirler. Bunların 
fikrine ı.tlrakimhıe Jmk&n yektar. Bu 
P•P•an buı sevat kaUkien o kachr ıae 
linkollle bah9etUler Jd katli t.u&YY11rlan 
tasa,.anlar tisiiHe ba beyanat.in tepik,. 

Halkevlerinin 1 O uncu 
yıldönUmU 

Ur llir tatr yap ... eldatunnn e11ıı11... (8aftarafı 1 inci sayfada) 
et.ek ıu..a•ır. •• yitti .en.t ••.tu _ Bundan .anra her halle.evi hazır. 
19'1ar Jd la...-& ı-ia&erıılltbnb katU, ladıiı proeramı tatbik edecek, kon. 
Wr ft'J'a blrka4) aıılaau öldiirerefl ecaklar feranslar ve m~mereler verilecek:.. 
Madiinaiq -.e leln •a1aa fenaaı cen.lye_ tir. Halkevlerinin kunılutunun 
tla C9Ullarmüa Wri 3lan e1'D uaabettnı 1 O uncu ytldıönümü münaaebetile 
.... ~. Selka.t M )'Criade, fW.det yarın ve Cumartf!9İ günü bütün o. 
• yerinde ....,., k.ullarda, mekteb idarekrinin uy. 

Işın tuMlı fVMI ki ita aınat &çak 4PJn görecii bir 91latte birer konfe.. 
.._.. b""1ı 9Kllııle ~ya ... nn- nns verilerek halkevle:inin gaye
--~. IAlak .. yu ttbiloendse leri vazifeleri, yapmış oldukları ve 
setinnis elaa wn ı8e 1"a mtiell~ M- yapacaklart hizmetler talebeye an. 
.ıan kalünnı7 .. ye lllT lıaükmıe ~el. lattlacakttr. Eminönü Halkevinin 
JDlllJm. aa&kla 1ııer meaıaleUUn kf'Nll Dı NunıO'!l'T'laniye cami~i İçerisindeki 
fit"açlanaa 1l1PD Wr ceııa ~ •- çini fabrikamltn bulunduğu yerde 
d 01...-ı ~n ..... '<811Ç ~· teıia ettiği kurıtanna ve İş bulnM 
.. ne ttrtoere .....,.itim iMi llltaWu yaMunun açıht töreni de Halkevle. 
• eümlıeJI..,..... w 1 1iılu riaia yıldıiaümil ıWıü yapılacak.ur. 

Maruf bir aileye aid on iki kıratlık tek haf kıymettar bir pır. 

lanta yüzük 19/2/942 Perıembe günü saat on dörtte Sandal Be.. 
destenlnde Belecliye Mücevherat salonunda açık arttırma ile satı. 
lacaldır. Mücevherat meraklıları ve iyi bir İf yapmak lstiyenler 

fçln büyük fınattır. 
1 

Bronş itlere KATRAN HAKKI EKREM 
dairesi başkanlığından: · Selimiye askerlik 

Sellmbe a.alı:erllk dairesine llllik Kadıkö1, f'aüclar, Be1kel. Kartal, Şile, 
Aıılalar aııkerllk fllltelerl laer sene euuaJl Qında 1a"1lao emekli Ye yeliek »D -

ba:vların yekla1DUU1a ı.a eene 15 Şubatta baf)aaıp 15 ttanı& albay~ verile. 

cekUr. 
Der ıün ve her saat yoklama yapılacatından istanllul l~inclekJ ıulla:rların 

bizzat talleye müracaatlara, hario'e ttuhuıantarın 7eul a.ıılrewııerne '-'rlilde sen 
aurumlarını ~ulun•utu 1erln tubellne "tıı:ra taahhötlHl meaı:ıııbla dotraca ıa • 
belerlne bllcllrmelert rıca olunur. (Z161-ZH1) 

Beykoz Askerlik Şubesinden: 
ı - 313 ili 333 dahil ihtiyat eraha 1ok.lam.ası.na başlaDJD1$ttr. Bu dolum.. 

laların hanrl sün yoklamaya relecıelderi aşatıda yaıılıjır, Yoklamaya relecek 
ihtiyat erat nüfu cü.ıUnlara, terh.ia vesikası ve ihtisası olanlar lbUsas vesi
kalarını ft ikame&cü.lannı rösterlr v~llıe blrlikte müracaat eıieceklercllr. 

Z - Yoklama (inleri: 
Günler 

!3 Şubat 94Z Pasarte.l 
H Şubat 942 Sah 
ıs Şubat 942 Çareamlta 

Z6 Şu.bat 942 Peqem.be 

27 Subat 942 Coma 
ıs Şubat H2 cumarteaı 

Dotumlar 

313 lll 311 
317 ua 320 
S21 ili 3U 

3Z5 ili 328 
329 ııa 331 
S32 ili 33S 

Belediye Sular İdaresinden: 
iclaremlz.e JÜWDll elan maiba nrak ve defterler kapalı zarfla miinakaaaya 

konulmuştur. 

ı - EUlıtmeye ılrmdt isteyenler idaremiz Levu.ı.m Seflltlne müracaatla 
pana11 olarak eartnamıtYl alabilir ve niiınaneyl ı-ördlllirler. 

z - Taliltler teklif ArflarıAJ 24 Şullat 1942 ÇarşamJla ıünıl saat lZ ye ka. 
tbr TablmlkkJ t.cl.are metkednie Ma.melit Sefliilne ftrmellııllrw. Bu saat.. 
ten aoara reUrlleeek ııarnar kakl oillmeyecekiir. •2425• 

Talmlr olunan kıymet: 9 numaı.'iula mukaneı ze,.tlnJite (100) ve ıt DWIUloı 
rada mukanet 11eytinlih (208) liradır. 

Arttırmanın yaınlacatı yer, riln, saat: 11/3/942 Cuma ıünii saat lt..18 
ı - İ.şltu pyrhnenluıllıerln arUırma tıarC.namm 21/2/H2 tarlhlndea lt.ib&,, 

ren 942/28 N•. ile Nb:lp lora dairesinin m.uanen numarasında .berk«:Sin l'Öre • 
bilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlanıau. fazla ıaalfımat &lmıık latbenler 
942/20 numara ile memuriyetlmize muracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya "tiri& için yukarı4a 1auh kı.ymeUn % 7 ,s nisbttlnde Par 
yeya milli ltir kokanın teminat mektuba. tevdi eıılllecdd.lr. (124) 

a - itt0tek salllltl al&caklılarla diter alikıMfarların ve irtifak hakkı ı:ıhlla. 

lerlnin sayri.menkul ıizerlnııleki haklan husu.sile fab ve mauafa daJr olao W.. 
cllalanoı işbu lli.n tarihinden lUbareD on 'beş C1in çimle evrakı miisbıtelerlle 
birlikte memuriyetlmlze b'.ldlrmelert fcalt eder. Aksi haWe haklan tapa ılıcıDUe 

salh& olmaüça utı.ş lledellnln paylflflDU>"d•n harlo kalırlar. 
4 - Gisterllen rünııle arıırmaya lştlr&k edenler artarma .. rtnameabal oluım .. 

Ye Uinm.lu malumat abnae ve ı.unlan tam•=en kabul etmiş MI Ye lut>ar ol&. 
nurlar. 

5 - Tayin edilen amanda pyrfmentuı le defa batırıliıktan soma ea o4* 
al'krana ıkaıe ed.tllr. Anc.-ak artırma bedeli JllUhammen kı1metln >üııde yrimlt 
kşlnl bıılmaz veya satış lstiyenln alacatına rüchanı olan diler alaoaklıla .. b._ 
lua11p ta lletlel ltanların • PJ'rlmenkaJ Ue temin Mllm1' tJaeaklaruua ~llMI... 
aoıılan lazla1a çlkmaua en çok artıranan taabbtiıılil lıakl kalmak illere .utlftfta 
on rün daha temdld ve onuncu cünü ayni saatte yapılacak artırmacta, bedeli 
aa'sş lstlyenin alA<"afma ril('hanı olan diler alacaklılann o pyrimenlnıl Dil 
temin edilmiş alac:ıldan mecmuundan fadan çakmak Ye ilandan baııka paraya 
çevirme ve paylaştırma ma.'R':ıOarmı tecavtts etmek eartlle, en çek artırana 

&bale edilir. Böyle bir btdcl elde edllemeae ihale :vapılam.a11 Ye ıat11 taıelll 

düşer. 

6 - Gayrimenkul kendf:>lne Uıale olunan kimse derhal yeya verilea 111ilh1t!t 
!('inde parayı vermeuc ihale kararı feslıolanarak kendisinden enet n Jiiıı.elr 

~kllfte bulanan kimse arRtıult oldutu bedelle ahna!'a razı oluru .... l'MI 

olmaz yeya bulunmusa henıen yedi ırün mtlddl"tle artırmaya çıkanlıı>. en ~ot 
artırana ihal~ edilir. iki ihale arasındaki fark ve ı-eçen rfinler için " 5 ıa 
hesab olunacak faiz ve dltf'r r.ararlar aynca hükme hacet kalmalansm me • 
muri1etlmlzce &lıc.-ıdan tahsil olunur. Madde (133). 

Gayrimenkııller yukarıda ı-ü.,terllen 13/3/H2 tarlblnıl!" Nh:lp lc-ra memar
lutu oda."lında işbu ilin ve ı-ös~rllen artırma şart-nam.esi dairesinde satılaea,. 
tı ilin olunur. 

Haydarpaşa Lisesi Müdürlüğünden: 
Parah Jllhb talekmlzin üçüne& taksit samanı 1 Mart H! dlr, Tablt1eıta 

ona rött yatınlmL' olması llzımıhr. fH3'7) ---------·-............. ___ _ ----------·--····· .. ·--·····--
Son Poeıa Matbaası : Netrirat Müdürü: Cihad Babao. 

SAHlBl: A E.krem UŞAKUctı.. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 14 Şubat 1942 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

'12.605.861 

Bıanmot • • • • • • • • 
Ufaklık • • • • • • • • 

D&bllclelU ••hablriel'ı 
Tllrlt Uraaı • • • • • • • • 

Barlotekl müalıirlerı 

AıJtm: ae.ıı td:locrun 11.2'7a.e1ı 
Altın& taavill uou· serbee' d6. 
vtzıe.r • • • • • • • 
Diler dövisl.er Ye borclu Kl.lrq 
bakiyeleri • • • • • • • • • 

Hallac tallYIUerl: 
Deruhte edllen evrakı llakcttpe 
brlılıtt . . . 
ıtanunun 6-8 lncl maddelerine 
terl\kall Hazine ~rafından YW 
tedlJ'&t • • • • • • • • 

Sene4at Cödanı: 
Ticıırl Senetler • · • • • • • 

Esham " tahv111t cliftamı 
< J)mlhte edilen e'tl'akı natdl. 

A < yenin kal'$ıhlt f!Sham .,.. 
< tahvllA.t Clttbarl kıymetle) • 

• < Serbest Esham Ye Tahvt!A': 
Anmlar: 

Altm ve döria tbıerine avan. • , 
T&hvillt üzerine an.na • • • • 
H&Slne"Ye tıaa va.deli avana • • 
Hazineye 3851 Ko. lu kanuna c6N 
açılan altın tarsıbklt an.na • , 

JD,saedarlar: • • • • • • ' • • 
lluh telif: • • • • • • • • • 

Ur& 103.125.959 .69 

• 7.985.341.50 

• 851.31888 

• 55.209.73 

ika 15...863.510.64 

• -.-

• 66.602.878.28 

La 158.748.563.-

• 22.22'7.905.-

Lin 324.401.568.39 

Lira 45.501.381.93 

• 8.99U54.71 

Lira 4.906.19 

• '1.808.690.-

• -.-
• 16'1 500.000.-

TekOn 

Lira 

llt.942.519.97 

15.209.73 

12.466.382.92 

136.520.658.-

324.401.568.39 

&U98.336.6'6 

175.313.596.19 
4.600.000.-

10.602.205.52 

899.300.483.36 

Serm&J'e 
İlttlJat akoeeiı 

Ad! ve fevktJAde • 
HUS\151 •• • 

. . . . . . . . 
TetaYilldekl ı.anbet1ar: 

• • 
• • 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
lt.an11Dun il _ ı inci maddelerin• 
teTftkan Huine taratındaa nt:l 
tecltyat • • • • 
Deruhte edilen enakı n•kd~• 
b&ti1eıd •••• 
ıtarşılı.11 tamamen ıttın olarak 
il&veten t.edaYWe vuedilen • • • 
ııeeatont m~Ulli ll&..eten '8da.o 
vüle vaaedllen . • . • . • • • 
Hutneye yapılan altın tarsınth 
anm mut:abill 1902 Ko. lt1 kanun 
mueltince 11&.etan te<la'YGle Tue. 
dilell • • • • • 

MEVDUATı 
Ttlrlı: Llra91 
Aı1tın: aan t-.rrun 877.150 

3151 No. I• kan•nl\ clre lıaslneJ• 
~ anm m11kalttıl u•dl ot. 
nan altmlaP: 
San ti1ogTam 55.541.930 

D6.tı T-hbüdatı: 
Altına tahvlU lı:uıl dıtnzı~ 
Diler dıtnsıer .,.. alacatlı JCir1D8 
bakb'eleri • • • 

Muhtelif • • , • • • • • • 

Lira 
li.000.000.-

Lira 7.822.019 .ı 5 

• 6.000.000.- 11.8~2.019.11 

Lira 158.748.503 -

• 22.227.905.-

Lira 136.520 658.-

• 17.000.000.-

• 260.500.000 -. 

• 115000000- 529 020.851.-

Llra 101.032.666.86 

• 1233.78203 10U66.441.lf 

• 78.1!?4.167.90 '11.lH.117.tf 

!Ara -.-

• 23.656 048.27 23.0$6 048,., 
131.411.141.tf 

Tekb 891.S00.483.S~ 


