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Bu sabahki 
haberler 

Ziraat 
seferberliği 

Bugün valininn 
riyasetinde bir 

toplantı yapıhyor 

Münakaşa 
alevleniyor! 

Japon ar 
SIDgapara 

nasıl 
glrdller7 

Ziraat işlerinde okul 
talebelerinden de 
istifade imkanları 

dL şünülüyor 

Bir mnddet için her katili 
idam ile cezalandırmak 

doğru olur mu ? 
'J;'u..yo, ız (A.A.) - DOmel ajamı. 

IUn Sina"apur muhabiri bildiriyor: 
K.ıt'alanmu 81Jl&apuru tam il a;aat 

lclncle ııap&etmltlmlir. Askerler cephe,. 
'9 ıiderllen birbirlerine qarm Sinp
Plll'da olmal17a• dqe batınpaakta t.. 
dıllcr. Japon ukerlerl pek btiJilk Wr 
heyecanla barb etmlfler ve to.iUsleri 
lriİ7ük bir tldddle faklb e:rlemJtlerdh'. 

Profesör doktor Sadi lrmak'ın teklifi karşı· 
sında yükselen yeni itiraz ve tasvib se4ıleri 

Halkalı ziraat mektebinde 
faaliyete geçildi 

s~apur üzerhıe w kol üserlnılen Ja on lravvetleri bir ~hre girerlerken Zira~t. acferberlıği mvzuu lizerin 

:en:o::~ bir kol cliierinl ·~- •apponlar r ..... J .. A .... p .... O .... N .... L .... A .... R .... l .. N ........ , t;etr:'1~::~d~::~~~;~:ı~:. ehemm 

Slnrapurdald ve 1ollardakl l\lalezya- U : ! Vilayet Ziraat Müdütü dün Hal. 
iıL&• ve BindUJer kütıilk Japon ba:rrü.. İ 1 kalı Ziraat Mektebine giderek mek. 

•arı ile Jap0n askerlerin• selimlamakta Slngapar i YEN·ı ·ıHRAÇ i tebde bu i, üzerinde baılanan çalı, 
idiler. ~ maları tetkik eıtmiştlr. 

lllPDll I :•I 
Suç işlemiye 

mütemayil kimseleri 
azaltacak yo 1 
bu değildir! 

Birmanyada vaziyet vahim .: Vali ve Beled iyi! Rr.isi Doktor 

Londra, 12 (A.A.) - Blrmanyanın şebrı·ne HAREKETLER·ı Lütfi Kırdarın riyasetinde bugün • • 
lllliteaddid nok&alannda tlddetll çar. Ziraat Miidürlüğcnde bir toplantı Her katıl ıuçlusunu ıdam ıeh-
P1$1Dalar vukubalmaktadır. yapılacak. Ziraat ı~ferberliği huau- paıına yo.lh.ırsak makamı 

Jap0nlar Martabana asker oıkamıa.. blcamla HolaA ndalılara eunda v ilayet ve ııbır hududları da. adalet hır mezbahadan 
ta nuıvaffak olnuqlardır. Şehir Japon. bilinde alınacak yeni tedbirler üze. fal'ksız olmaz mı? 
lar taralındaıı la'aı edilmiştir. · d · .. · ı kti 

eı.~:! =u~!.!-:m::: girdiler aid 4 mahalle rın e g~~ _;·inci aayfada) c:~~!ii:,~:a; 
::.':::~=:.ı.:. Salriııl ~-* k k Id Perapalas mahkeme•i re 

Vazl:ret nbimdir. Falı:at tn.ımaıer Londrada Japonların as er çı an 1 İ•lerinden ,. • 

•e9tıılıerlnde ıaıanmakbdı.r1ar. Singapura girdiklerine bAdl8881 vuluıt lh•an 

h • d k Bazı mıntakalarda çete: • Nazım Akkor Şark cep esm e dair haber yo i muharebeleri oluyor! diyor izi: 

Rakamların 
belagabna 
bakınız! 

Dün münevver bir okuyu. 
cumuzdan aldığımız mektub 

Türkiyede verilen idam ka. 
rarları hakkında çok şayanı 
dikkat bir is•at' stiği ihtiva et 
mktdir. Resmi neşr yat arasın 
dan çıkanlan bu istat et'k şu. 
dur: 

Türkiyede verilen idam 
hararları 

Sene adet -- - -
1935 - 12 
936 - 7 
937 - \8 
938 - 9 

~ı·r Alman piyade Tobo ıı cAA.> - tmparatorıuk u- ~ i Taymisde çıkan haber 0:.;erı 17:!:l:~ U uml karardh tebllti ı= • Okuyucumuz bu rakamları 
tu . s ya m ıJa.pon wvvt1t':: bu -~b saat 8,30 ~ Batavia 

11 
(A.A.) - Buıünkü ~ Üzerine Anadolu ı.eümül eden ceza verdikten 80nTt\ diyor k.i: meni Pu U ..:ıı. 1__ hri i 1_ 1 cllr • tıebliide blldlrlllJor: • h 

11 
...... rivelerin• ve Anketimize cevab 

939 - 39 

,_ s ....... pv te ne ı rm'9"er • Eueb 4e aö:Jlendiil ıibi Ja - 8J·ant:!lDlD bı·r tavzi i -- " .. ı d a""' uGün geçmiyor ki b'r veya 

d Dl U 
' 

lnelll:ı. kıt'aları esir edildi • realileJe de ba veren er en ...... - birkaç katil haberi duymıya. 
Uşür m ş. 'l'abo 11 (AA.) - Japon amaml :~ ~::.... ~~~:uaı:.~ bakımdan aJkın- kat ihsan Mukbil lım. Böyle iken 936 HMinde 

Londr lı:aıvılbı Slnppanm 4.,,_ul haJrlnn Aokanl 11 (AA.) - Anadola ajan. ılır. Ben yalnız ( 7) idam kararı veril. 
•- &, ıı (A..\.) - llwl Yaldm ıa.. da --ı-- ........ .__._._....... ti..._.... dffam eıllrorlar. Gelen --m :ıı.-.ıııa.1-e ıöre, Tanca bldf8esi Bir hekim DaSl1 mennb oldata etml. 
-..*«lııf -· _.__ dlhr raporlarda JaPoDlann Ma - -·-..... mit olması, ceza kanunumu. ı...._ _ n ~atma ıöre merkes ır.e.I. UJeYW 5 lac. 97fıMlaJ L--- •- • Juıldunda Time. suet'Nlnde tıilıank (Devaml 6 ncı .. yfada) «Devamı 3 ;nrl 1'"'1'adaı 
--..ff•lr-~ --·-· dikkat bir ma.. _., BalancnlP&. DJenep0a- ff 

ya --.rws .... 7..:;ierdlr. Kar flrtı.. 1 F 1 1 BMamp Bonı'a ıuıker olbnlddan mabt.eııf aJan•ıar tarafından netreıli • •• 1 
::~=-b~ =-.:-: Japon ar i ipin ere =~ıe:::: . .:=.~ :. ~f=~·~~~ Profesor itiraz ara 
lr.IJl ıapte&mleler ._ 111 meı AmlaA k t 1 Nll'a dotna llerlf7en b6Hite taama 1-rafıodıan ;rapalmw bir cinayet teteb • 
pjYade farllaauu "8117• ıliftırmiielel'- taze uvve er eılllmft .. Japonlan kayablar ver_ btiaünclen baba • n haber tiıerine, Pe. b . ! 

i dlrllmlttir. Yapalmuı IUnmlu ~- raııalia mlkudl .esnaamda Japaljm tala- va verıyor 
d ~ubu ,arbl kesiminde Wreolr. -,er. getı"rdt"ler rillen " evvelce emri ftrllen talı- kllaıta Alman aJanlan 1De9'all7eünbı ce 
ler rerl alınmıttll', rfba.i tamamen )'erine retlrllmlttir. ~ olap obnadall bakkmda 110rıaluı --------·---

Bu aabahkl Sovyet tebliil T k 11 . suma•ra tfmal ve C:ı.va bat1Sı ti.. bir auale •llhi1'~1 Ttirll mllkamlan k 1 1 k d 
ız (AA:-) - Ba sabahki o )"O {A. ~·> - Batı Bır. serinde dii$man keelf hareketıerl «laanr» oevaba ""!tlerdll'. Kaı·ıı kadar ma 10 ve ai esine arşı a Moik::;... tebllii• manyada Ran,Jıoon istikametinde ö. rapmı.stır. Suml\lraya dotnı 10na_ 

so;:e~abatta kıt•aıa'rmm taarrud ha- t~ki de Filipi~lerde batangacyarl~- nan Japon bomba tanarelerl &T ı·ngı·ıı·z sefı'rı· Crı·ps'ı·n şefkat göstermı·ye mecbur deg~il m·ıyı·z?. 
1 ine ye Jlerlemelerlne 4enm e&. a uının cenu ucuna ve onegı. tan ... elerimlz tarafından yalı:alan-

reket ::ı, Meüin menDer ele ıeolrll. dor adaaına karıı olmak üzere iki m ....... ır. Japon tetklll ılatı&ıhnlf 
1 

• ..--·-· .. ----··---.. ·- ' 
:=,. · !::::!:~.::i:"° ı.0vv••10.ı• de. .. •-::· :.:::;.:.:· SÖZ eri rsveçte t;:~;;,::::iiyii~ ma'•!iyeı!~"•n . bir! o1?" lra!il •PJ: 

.k ·ı F Bimıanyada Japon ileri yürüyü. BataTI& 11 (A.A.) - ao,.terbı na~ ıl karşılandı nan ültramodern bır lerdıyelçilık Zl~ftlY_~tr~'! ••• b~~ . ne!' Amerı a 1 8 ransa fÜ MartıdJanın ıimalinc:le dv~m ed~ hmasi ma.hablrlnclen: " (Gavurcuğuma Jolıunma!) muamele•ı gordugunu ınlıar 
d k• •hı·ıat yor, Buraya J'ayland an yenı takvı. Japonlarm lnsllbı Bomeo' .. nun StokhobD 11 <AA.> - tn,.lıterenia edebilir miyd? Her ~ bir veya birkaç katil haberile 

arasın a 1 1 1 yeler celmiftir. . IK&llerl ıarumıia tecrid edDmll .... lllki Moııkova bibiik eıoı.ı Cri11P9 lıarıılapyoru1. Bu lıatillerden yüscle biri bile aaılmıyor. • f h d Bomeo ve Cele~ea hareketlen Janu Blnd lat'alan. 1tatakl*lar 5 8tad.fford'1111 lovıe&ler lehine 161ledltl Bunlaı-dan birçoia iç bet sene yatıp bir allı umumi ile Vahim Sa a a de deYam etmektedir 1 CD 1 1 1 .--... -> ! ....... İaYeo m&UN&tuam dlkk&Ulli c'*- 1..-m•han-.ı•n -'-•Aa .ıerhal bir aJam daha öldürüvor-Java adHına çıkarma yapı mit ....... ne 7•- j ....-r. nu,,- .. u... \'&ft'""-· a ı 

(0.....ı S inci •Jfada> "--·---·-................... -..... cDqem NJbetern ıwtest m~bsl '- lm. Bu~~!!-~?.~~~'!.!?.!~~-~--~~~ .. ~~~~?. .............. .J 
Mihver Tunus yolile 

0 
.. 
1 

b• "' k Mr duıe (o.1:.~~~cı •arfada> --·--vazarİ : Profesör doktor Sadi Irmak 
yardım almadığıDI en ır çocugun anı 1 Münalı:&f&7& ıtürak eden sevat tesl. ve 1De1'ali:ret llatembnlade bir ıaartılMbr. 

.. Jüyor 71.I • 'T'. mı kül b&linde orta:ra ko1maına ımun 1 D&nnuı eua. Tiirklumlllde klana ee-
soy v..mıton4an ırı erıç ve .6 unca ftll'llUt ba}un117orlar. İdam ceuaı. eesa CDevaau A nı•ı sarfada) 

~~ tahlil edilerek nehir teri Tophane cinayetinin faili 
~!::=?~-=babası tayin olunacak Edi-~~~~~~f Lodoa- dnn ağır ceza 
rllldan bUdlrlldltlne ıire FraOlldarm tan eriyen karlar yüzünden Meriç ve • • 

llllaYer :rardm11 Jabus Bommel Old.. Bir miidıleUenberl btaab111 adllJ.m oJd11i'a kld.l& edllea Mmtaranm adli &ab Tunca ndıirleri kabarmıtır. ihtiyati mabkemesıne verıldl 
..._ inhlar etmemeJtWlr. hıal :4! de ~ekte olua bir reddi nl9ft ..._ lntiı1t11'1 ılnee balarmua tabllllne it&. tedbir olarak civ.ardakl ~.vler bopl 
..._.. olan Fr&madaa Abnao)'&7 'rMl oek ~aDI dikluM lıılr Dfb&Ja ıtr taı- YeıibnltMr. blmakıtadır. Nehırle:- yukıelmekte 
tal1t cepbealne mühim miktarda bahar mittir ~ bir bana enel bekleomedllr. devam etmektedir. HükGmet butün 
baaklnelett n be:rılrler ıönclennltler- ...;c11-,e bdar bir bemerlne adll19 Wr hldilı9 obn ... beaÜI 6 a;rlak bula - ted'birleTİ almlftlT. Ekktrik fabrika. 
dtr. lihl " tıb tarihinde rutlanmıJan ba da • nuı Ali hutalUUlllf, birkaç ıtın tolnd• ıı da suların iıti\aıına maruzdur. 

Bundan baeka Bindi Çinide • • nam ma.hi79'l ıwlur: ı ile ölnıiiftiir. ---.---------
>'•lı Fraoan )'iibek phsiyetle~l J:· J[&sımp&f&da PebllYUı eok&tmda ota Allcıak; ba 6ltiın laicllleSI, Amme bu. -,.-- BU G ON 
lloo.lar ile. mtçhal mahiyet~ miizalı: - ran Mell'Dl'e aclında ıenc bir Jıaclm al- 'ukUe beraber Jilrüyen bu dava11 dar. 
relerde balanmaJrtadırlar. • Sa u evvel bir cocak dotumuqtar. ~ .. urmam1t. kan alma Ye tahlil ameHye. 

ltalyanların tekzlbı Genç annenin iddlasma ,ore, All a. -si hakkmdakl kararın iDfa&ı için Ali • 
Roma, 12 (A.A.) - Resmen blldirl.. .., lan bu """Dk Mustafa isminde nln cesedi morra nakll'dllmlşUr. 

IJ,.or· ..,.na a v--
. birinden olmadır ve rene iddiaya naza.. Adli tıb i$1erinln mutehaas11 doktor. 

Llbyada harbP.den Mihver kavvt'Ue. l\lmt f kuçük Aliyi kendi evl&dı ~arı timdi bu küçük ceaeclden alacakları 
Hne Tunus yollle Frans:ıdan yardım- raıı a a, ktad r •'.tanla Mustalanın kanını tahlil ede - YAZAN 
larıı b 1 d 1 t ııı ıer ııılarak tanımama ı · 
tar a u unuldutuna a r nr z İ$te bu sebebled r ki, l\le rure bir .cekler, bu suretle nesebin tayin ve tes. O statl 

Bir hayal oyunu 
Fikretle Halid Ziya 

arasında bir mübahase 

arından verl"n hııberlrr yalandır. . 
1 

· cı,ıeıuinumllli:\e. mura _ b16.lne )anyacak olan raporlarını vere. 
Llbyada Mihver kuvvetlerine bütün müddet evve ma a,ı • " - bir 'celı.JenUr H l'd z· u ki ·ı 

lakvl:re kıtaat. ile levazım münhasıran caat et.ml.t, Musta " a.17:1:' Cl' ye ş md.;e kadar ölüden alman bir kan a 1 ıya şa ıgı 
ıl'Glz ve hava :rollarlle yapılmıştır. Bu.. .tava açm.,t.ar. ~:'~ta - la bu ~lde ilk defa olarak t&hlll J&-. (Bugün 3 üncü UO"fada) 
lla e67leme.1ı:ı~ tn,ll'zlıer baYa ve dept. ceza ınahkemf'tl r;r. so e: pıldıiınde netice merakla beklenmek.. \... ~ 
•e 'bMıfm balanmadaklarsnı saklamak nan bu davA. . . 
~ektetu~. ·win ve ~'ti~ tik Alı bası Cıedlr. Katil Blrlnci Mtrcc=:\ mahkemesin.! .. 



Hergün 
Avrupanın istikbali 
Meselesini yeniden 
Ortaya alan 
Bir denıeç 

\.. ___ EJaem Uıakhrll-

7 • 

1 • 

*' Resımn maJraleı -- Hak iki sevinç = 

Dıbba .._... .pbeabule kayullı 7e

•• w emeldi süaJ Te askeri memur .. 
lllna plrlamalan ~•PJIAMtmilaa 15/Sa. 
lıaıVMI tufllWm 15/)lar&/M2 tarı -
.._~ MheNeft Ma& 9 ÜD U a • "---------------------------J ·-c ......... mlNeadan. 

,--------.. 
Sabahtan Sabaha~ 

9000 köylü çocuğu 
Daha neler bi .. me i? 

\. ___ Burhan Cahid 

Aııld&I ~· ta 1 
.A>Ddr& 18terliD 6.24 
~-TM 111~ 1J2.20 

>hdrtll - ...... 12.tl'li 
'haı1m 100 ...... ICr 11..0051 

Siı1!M • a.a- Lf 
s '1 lMl IJ&iUfDm 
.... 'Rw' T 

··-fi.-
1 'l2.-



San.'ate Dair 

Bir hayal oyunu 

ıraıa.. onlar itin WU. llldr .,.. lllr 
ID&baııllerinin bir ~tmula ba ea. 
IU't~r. Bwuı her vakit y.&pmak müm.. 
kibı mUdör, ona bl.tmı;rorum. ÖJ'le zan_ 
nedlşoram ld ba her zamaa mümkün 
detflcUr. Mesell f.l&e 1ıllardanberl ka. 
laJdarımııda pı.nlayan: 

Üsküdara giderken bir mendil 
buldum 

M endiı.m için.e yem.iş doldu.rdu.m 

Fazla ihtiyatlı bir okuyucu 
İznıf Ue ohınuı fazla ihtiyatlı okuyu_ dln'le ~z 

Halid Ziya 
calarllbdan blrtsi mektubuna adres yaz bu Ba. Mum vardır. Der Jtt'YSe gelelim 
ma:rı Uıma.ı eH'"'I hald • Y • B. nln istedltinl': ............ ,..... e zarfın içine Okuyucum hl k 

Ya.had: Pili koymuş, adres yaz.matı unutt tu ç onusmadıgı, hiç ta. 
Beyoğlunda. Aynalıçarşı na hükmedeeetlm fakat melı.t bu u ~ ı nışmadıtı bir genç kızı üç Yıld ınberl 

Uşaklıgil Yazan: 
'b ana ~tz 1ıılr oyua olarak;GDun ~ ~lannda böyle sö:ale.11'CDÇ bir çocuk c6rii;roruıa. Babası ona I Dükkanları karşı kar§ı kenarına cevabı ~a.zetede hC:led~ . 1 cıldıraı;ıya sevınekle«Ur. Şlnıılıyt• kadar 
G teWdtl edlıılıı, l.derseniz h&TaliDlı1lııl su:aerek diııleyişlert olurda. Söyle)Lıtanbalun köpriisfuıü, büyük camllerl Da.ha bunlardıuı yüzlerce.si Yardır ki dair bir riiınJe llive etmlı, ani 

1~ ı defalarca kızın allcs;ne ıntiracaat e • 
1cac1 luıd~Une bir niımwıe oıaraıı:_ ~ malıaJTtlae malik olan ba aclam-jilı sör.ıün. bira:a tfkri açılauı di;re ba: hay8' ne kadar ufratsa, şu senin yap_ cevab abna)'!l pul dnderm\ye ~ath j ~erek talcbde bulunmuş, dıılnıa red c<". 

anblı; Tevfik Fikretln ili.sar yalı_ clııı daha zor olan dl.nlemalı: :mebaretl ~ &'öoııh:nnlo. keeeslne &e epeyce ILJtına bemlyooek bir -rhe muvaftfta. aannetmf'itedir halbuki 1 r:ı.ln almış. kıza mektub yol mı hep 
,.._ d ,... - h • PD a ancak iliÜkfiUa k•n·"'ıb.n 1 1 ailjııce birkaç söııJilk. mlsaftrlltfme _, var L para koymıış, ondan sonra köyünde olaaıaa •. » ıısusi mektubla ~vab lstenfldlği tak f -~ mış, in !>ukı şimdi 1 i.. 

beAe olarak o da biae Biiyükad.a_I «N~en öyle lııakıyorsanf di7e sor. kerıd.islııJ bekli- yavaldWlil• d'"'ün" l-:;:=============--------''..:":e:_:v:a:m:ı~3~ı:!~d~e~ı _ .,~ "' - - cEnlı! diye mukabele ettim. Fakat 
h aUeoe mlsaliı- o~tu. Geı.dik, toS-

1
4wn; yanlış. mı sö1'edim.h •- ııa:ru, ııö Y&P&C&k. htanbala geliyor; b•rad• onlardan bt'iltlenen şey daha :al ade c 

chıa, Yed.it, ~t.lk. takat her şeyden sl ~e; &edı; tasvir biç fena deill! .. ona lıartılayan, ö•öne dıi.şüp l'ezdlren bestıesidir: bizi, bizden ziyade halkı)' et- ''Son p t b . 2 
kOBQftak. Onan muhaıaraalda Semah llÇ'lkı'öz bir hem.tıebrisl var: onunJa laulireo, oyalayan mevkidir. Senin ıul. - os a,, nın u.macas) : 7 - (7) 

mömkün ohnayan bir ta&.hlıkı o Sonrası! diye .-,._ el.tim; ı.en I&.. bahışuyorlar. Lıtanbulan kbrtisünü l aı olarak zikretUiln iki tiirküdro bl ' ) ~~ Pilcrı oradan era;ra sıçrar; ba.. iı: dei9im, ~ ~n de ha1&Jlmin. il-ı&'ÖTÜ)'or ~mma ~eri ıesıulyorlar.,~1.sınıe u çok bir eerh yapmak müm: Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıvan 
llaaı alır menuWd& secJKir, 1'au.n bot hamlarile bo;rle tasmlnler 7apa.bllıyo. Gelıd•leri ;rerleır bö.abfttün başka .•• Ni. ltündür. Onun arasından aevıllisllt~ be. /ı her 
\ıir. nük .. Uıe şuh bir zemillf' utrar; nım, mensur olarak". Bana söyleme(e baycr, paraJar suyuna Çt'klyor. Burada 

1 
m.ber üskudara bir kaçamak yapan, 

0 uyucumu.za bir lı•diye takdim edeceği; 
cJcldı IDe9ele.lenteo, pkralt zembl!ere/lü:aum yok. ' on &1in ~n en l>e<J, yirmi ıün C'fl- belk.1 Batlarbqına Çamlıcaya, elinde Sold.aa sata: 1 2 3 4 
t~~llt(ıe t.l:d ~. cNasıl t.azm.lnkr imiş unlar, :J»a&a. çtyor, b&baaından ~kiab nv.ktub ö."-j ict yemı, dolu b.; mendille. kolunda l - Uaakşarkın 5 6 1 8 9 

Gene ~~ aöylemelt kablliyeUerinln hm!» Mdl. aSıuaa bir nömune vereyimı~· Paralar bitince hemşehrislnde de ifı1a Utibini buluveren genı: kısı ı.;ör. en mühJnı yeri 111 
a4e ~f rinlerlnden blrl;rdi; l'd amma ~hl ki alay ecleceıksL'"l ..• ı. r'"u t*ıntit tedblrlert artıyor, artık kö. inek, k&ılbine alyah paltonun pek ya. (8). _ı---1---ı-
~ Y&ll7&n&, 0 hep söJU,rettk, btn da...1 O, bütün l&brmı top~f;ı kararı":" d~~li. .. iş~ onu köyünün hkr.I&- ln~tıf~ o_nun &Pından i~lUyor olmak 2 - Bir &'ÖZ i 

ıly&c1e Al.Uy.erek ak.şam se,ranı ya_ venıılş btr eda ile: - Dınl17onmı! dl.lj!lalle ceı iitt'CCk olan salııpar:Yanın riL mliınkündür. Beyotlunda AynabçlM'St. l"e081 (3), Boşluk 
:1'°~1*; :roralacak kadar yüriidiik, ye beıkledl. O ~n baflatlım: Beuim)ve-testnde sırtüstü yalmış, iun~t Ur. dazı, onun kal'JŞl karşıya dükk~nlarm • C4). 3 
. ~ dofru sa.rtta.rtten 11Artık otanap )>arada pek ı.evcl1lim bir dostum var. (nine dotru yola çıknrkM c»riiyorm. I d.aa bahsedea türküye rellnce bundan 3 - Kanun 14), 
~ llefn Msak!> ckdlm. Hiçbir :d.. Aynilt- buciin sa 7aphtunız aeyrana ~saraybarnundan seçer'.ren • &iint'.lJln Ye emsalinden be&.lenebılecek zevk yal. Böre& yapılır 151. ı 
'-11 Yiirü.m•teo yılmayan 0 beniınN ~ yürii,yüşlerimb olur. O, anuura1y~lkenlf'ıl' tiT.f'l"lncle eyunları ona ban- on pkrak besteslııdeıı ve oynak tara. 4 - Kuytu yer 
~ ei.U: «Scıı Jtöylıeıııln, işte •.•• dedi <ıefAl'K, etratma Lsi*tirm.ekteu oe. kine. lan ıll"llMllarl& iıflenmlş ıö.tttiyor, bından başka blr IJe)' obmaz. Sonra\ (ZJ. &y detil \!). 
~ı va.ti, ben onun kadar 'fÜriiJC.: ıt'k, valUlle Darüşşalab. talebıı:siodeo dlftDMI yelken ~arken• diyor, ve bir• trunlanb. kafl;re Jahud onun flkcia,nı_I 5 - Mekleb 14), 

ı ') 

'aa. Ala;r etti fakat mMafalıa t tıa l.ken, orada m.asUU denkrinden Yadl. tkn hayali istanbalda ~lrilm;, etten. na mukabil baa seslerin tekerrürü Bir renk (2). l ~ 
~ OracJa ohlM'*. JPL- ka.1aJf şeyler Jllll'l)danu-. Bunlar oe aaatle.rh!e •~ak «'flr dolcla-/ besteye bir taUıbk tti11e etmekten "') 6 - Mıis1ahktm 
~ cereyaıı etlen mubaYtte e.t flldtılardır. Hafif~ fü.rek bir a.esl "111' ben ~eno diye bir lta.tıra t>a. mananın ebllı:lljinJ örtme.iden de hali~Jer \2). j 

~i:rata UlrdL 0 bula cllvllıl tairle.. vardır,, fakat. ~anlan JO~ ~e~n 1Jlr
1
1w...vor. G~latuuıı umah . bir Dlf'yhaae. ı kalmıyor. Mes.ell senhı misal olarak 7 - Kıl cm m~.lı __ __ 

~il .biinerlerindıea. iW'&ılerindcnıı.._.. ye:le söyler. Bir türkiisi Tardı slni &'Örit;ror, soıma Yük.ekkaldll'mı-, aö1lediiin ikinci tiirkı&cle hem kafl)e faı.aaı (31, 'a. • 
lıab.~ordu. devam eW. Meııeli oıı... jd ona her vakit tekrar ederdi: Ben ele dan fllrmanaralı: .Be7othıns dotnı ıt. va.r, hem kafiyenin 0 sesi. ) cudclak.i tl-t<lnltıı: =t _ , _ 
~ ..... _L: _ _. ,___,,_, ·ı. ... ..- 1 ıen :alyade ondan hoşlanırdua; • kaclaı)derleı1um :yolunun üıaertnde bir yemi Bahİll ba noktaya ıelince fikrimde (2), Seçimde verf. ı •• 
·~ -.-n, -er .. _... .. Aıı:t ' .. • ol .__ tar b--..1 Be ti le (3J tıuı al:rp et fmd flGpl&WL- fd baUa dlnle;re •lalt-ye otre11111ıt - a,. •• yor , l&<_.a :ro annn YOS.. bir şlmss ta.kh, sanki ş sesinden ba- n • • ~ _,__ ı 
~ IDAh~~'flD.nas:;" refa~t ka'bili..·dum. Sana ltuna.n ciiftestnl sö1ıt1eyim: ~la.rı var. K~ retfkln~n . acar, açık-/ tuşa.o bir şlınş•k... Dedim ti: .-Bak . 8 - Bir erkek,(.. ı 1 - • 
~Wııde fJlrirıer n.rııa onları alıp bil" cSarayburnunda.n geçerke-R, ~" arkadaşı bo Jibü coıii açılmam'! 'lten' başka bir türkü daha hatlrlıyo_ imıJ (4). Bayatı ı iiiii - ---- !- -
~ &oJllamak ~in ıöeterdlklerl me. Sırrn.cılı yelkeıı açarken. eocuto çlledf'ft çıkanyor. ~ hUi rum, batta bun• ben hasin. bes1.esl1e (l). l 1- •-i• • ı 
~! .. :a.n. b!der 7apama1ona:.ı, it- Ycir doldurup ben ~rkeıı..... «DrsK olmaz mı?" diye ı :ıslı~or; e çocat Bı:aı sö;rlerdim de. 9 - Fransada • c-- ---- -

Galatanı.n a'sma.sı, saatleri anarM. .• sıwı iom seni. 1oa. Erzincandc bir kuş var meşhur bir böl&'e "" il 1 • 
GiiJti Beyog-lunım yosmaıt- malar nasıl coşarak pJm· e&k1t' oy111l& Kanadında _nıimii~ var (6), Baklamat:\ :::::ıc::==:::::::::::;;;;::======::::ıb:=h:~ 

'Dlectiaı; une pliiyorsu?• cti7e ., ,_ in :1- ""'( ·--"' C2) - --
il Sar0 ak olmaz mı? 1ca•mtf)ardı. Allll o (''1ŞD1DŞ•u: &evk - Gitti yarim gelmedı" ı>--· . ' - Su yolu (3). Rumen na.ra l '"). • •Sis pirler, bua-iinün p.lıılerio " .J _,,, n.. .._ -'O B"..ı.. b" 3 •• •a 

~J'llltanı..,oıs. o.nu bilmem.; takat Çil çil paralan, ,den, Def'etılndm P
1 eti guıa..,, :rıara._ Elbet bunda bir iş var. • - buen ıre ( ). 5 - Batışlama <2), Bıiyük 13), Br 

ı rını ~"· kttlann alınlanna. :rana'k. 11 - Gayri maJüm bir zaman C2), saz (2). 
t-.. ıı bir de tanıin. ded.IJder; marl. Sarı lira arı, t Bunda kafl7eler bozıö.: Kış, cümüş K rad .._ 
""" larma san liralarını bıHımış ı! Hali 1 a m ... de bir kaza (2l. 6 _ l\la.lı be 
~ V&rıb, tkif.1 mi! Kendaerhtclcn ev. Bassak olmaz mı? .. -> .. Je lmasın ta!ıasrirl ı.e •e! Fakalı ş ler . u, ü ve i refabiladc 12 Karad su n verilen l3), Gü:ıel 
~- aörlenmış beiend'ltlerl bir JDtSr'&I O, susarak dlatlyordu . .-ieı&e. decMmallmln• oy Ç. 'ol 'l a l tt çatlı;rarak ahenk veriyor, ve kafiyelerin aleti (5). enldt (3). Bir tuvaleltl (47). 
--crarr onan e&.-afmda tevşihler yap. ben ill~medea, çalışmadan, bay 1 Çt para arı bozulı.lutonu örtüyor •.. 

tan ibaret b1r oyun.. Jıa1allerbıin ta'6r altında ltlr tşlemeslle bunu yavaş San liraları - Dotnı! dedi. Fazla olarak bu tür~ Yakandan aşatı: ı (3). 
onuıu .. Sanlı:!, bir an kova.nın•.ın',a.-. tazmin ettim. SalM'ın vana diın. ı Bas~ak .. olma.21 mı~ lı:ii kanadında cümüş olan kuştan baş. 1 - A'lara bakan (5), Amerika balı.. 8 - Öt.eberf kon 1 .. 

i dtişil.nuyor rfye na.zan (4), Modern (4), u an Ytııtsek yer tı), 
'-.\"ak bir dala konuvenn beylerbd le. •• • ye ... » b hayalde nişanlısı asken: cttmi., ve 

:tf, eden bir arı. kümt'&L bir oiul ki - DlnJ~onın, dedi; 'bea de taanin" Fil.ret: •Anladım, dedi; bakllm nr. kendlsindea. bir haber aJaınamış olan 3 - Ya1lll& nsıtası l4), Takib e- 9 - Sacsız (3) Eski b' h b l 
et).,_ ,.._ ,._ ıı:..ı-;u-rını __ .._ dilen yol, gaye, )>l'en.~ (4), Nota (2). (2). • r ar a ti 
~ ~iralmı sarıp kuşatırlar ... ll •pi•-:. Ra... ... .... .., ........ mak içl.n bö7lıe bir luscatuın endlşeshıl de zihinde u,. 

~ ~ _cözleıfni süze~ _di!_il~'!,.a. __ ~ ~~~ ~~~ _!~l~a~~le!.! ~vı_fh.!" _!~,!"'-~_!·~-. _ ..-. -'~"!.m.!. 4J.! ,!c~ __ 
3 ~ ;ıalk (l), Afrlkanm en büyük 10 - Saha (4), İstanbulda bir semt 

w.~~.ır.-rwr......-...~ ........ ~·~~~~ .. ~wr•~~ "6hri ( )J A.Jatm Jude bırakt.ıtı l2). (4). 

Kısanın aksi (4)' Rir mcyva 

• 



(Baf tarafı 3/1 de) 
Cıl7or: Kız bir hafka.sile evlenmek be • 
nıdlr. Ne J&PDW16 Iizım? 

VerQeeıek cevaba tam t.örkoe eski bir 
Nl•lr «-8~1.-r'» ..-n~- __ ....,.,_ ........... 1 -...a.- _.._ -.. L-.J --. ile an••4e.lliı: ,_._..,_ ---·'-- a. 

• ~-.uJu • ...... ~..., ----... ......,.. • ·~·-- u.uıes.., UV3•an& açı_ tlmı, mutfal'a, ~abasının :raıuna ar. ~ -, ~ 
~üzüne baldı, anası hafifte sislertnl lan lıah{)e lmJ1181 ÖllÜDe eömeklller, ttrUt. SaWıtanbed it slbl koşmlllJ, :ıe. nutm'QUJll. ~lerinl 1lir t11rlil ta • . NalıleJen l Macuzes Ta/uin Ber 
ılnl'JKL YeşU feraceli bclıa eDerini bir- abdest 1.amebR'•. llııMun BNDalt'ı:r ~sl sokaimda- ~--- 01M1ıı lrJa tllnlm. - Yanı?! sele zannettiiin kadar sade 
denbire konuma s6&1rerdt teıa, eW: Nll'lr bu aeWQ Pili kadına &aHlr lı:l 9"len r*-Nmı bekll7erek Allalıın mB'8dan \!Ul'eçel'ek si7Ji1eylm. Olu&- - ~abamdwı bana kalan mi... cfur • 
.,- Mosbafı eeriflmls. muhafı şelifi. Ye ... ,. .. ile lMıltıror, on11 Allahıa t.en.. l'ÖIM!lll al_.. man saa\lar ao ıakslr ~mı yapacatı tek şey yeni ~Jile. ~ı ômer !Be'Yle aramızda yan -: ~e ollll'Sa olsun, ~!raı 
mis! dJ7e batırana.it :rertnden ncndı. dl erierfne ~ imllıJ'ordL Pnekle:riP dannUJtu. Da.ha soma. Ze. rlıı saadetlerini ........ al ederek cGsle.. :yarııya t~ etmemiz ~ile a. velkı r~ telkrar edecc.gtm 

Ana km merak tolnde sordular: N- oma -ma ıulddar. el açıp ~ çıllmu ~ eTlne __. rhıi b .... a tara~a çevlnaekten ibaret - :raı:ruzda.ki bagın lropmasmı tek.lif <fm. Lt~en tekli!ıın4ı 
- M11Sbafı terlllnlz mi n.r iııllf .ı..ıar ettnu. YetU feraeeli kadın ar- 'tıal6 ~ ilr. Bu 7U ~e oaa MWecek. Wi • ~um. bildirdıniz. 
- Var idi ya, koltaPın1b altmia tik atdecektl. Yetil atlas kaph mu.sııa.. l'llattaa: mı d :recd. RVceliline raa olaeak bir baa1ra ! - Yavru~ ben... - Onun. prensip itibarile. 

idi. (GtlltiınRdt] nıınadan &JlhDlf-' fmı k•J'Dua .-ıa. KoJ'Daadaa blrkao Jaa eflli ...,.__ 111'11P ifil.. cene m elbetıte YIW'llır, 7e&er ki ekle.. i - Rı:ica ederim hanımefendi, şamnaıya muhalif olduğunu 
htmıa Joktar! aJtım tı*anlı, ... ne •taaa lhtf7ar ta.. ._olt.:::: = ~U ~ ~ dal Jııep k...U 11eTi.Jesinde &.ıtnn, ne i~ filkır.ime itiraz etmeyiniz. Bili- ~:m için boş yere yorulacajt 

- Sokakta diillftesinf . tlllllll afteaaa 8*1ftırdı: .-..: Y s 14ai'17a lndinln. ne 7Ukar11a kalıbrııuı. ~. I:m:ten bu teklifimi oğlunuza dlan eminim.. . 
Kadın ,.aın.nr &il9l ellera11l, kellanaı - ADaJa 1'11819i1ia kaMJ. Qlm, fa.. Ye&er ki talebiaJ mUTalık ~ :r•P- :l:iild'irilıız. Ben, aranuzda tatc;ız - Servetımın yarısını ona 

mlllttı: kbls lliL - Ae .._ yo1c1..-.f .... .ı..n. :biır vatlilyet çılkımadan. uzun dedi.. raılmnakta olduğumu öğre 
.- Aman nıtanım, diiwmtil l9e 1"JI'. .&......, hlrmr•- aokalc blNlftll L Alt lıılr em.i sii9il 1w'111e lıutlnp TE'YZE fkoduiara. rezaletlere sebebiyet llk.i de lbu prensioi de~'ştir 

Jenle siirlhrmeııün? ı.ledi.. KAiM ......._ Nlcinn 1a.utuu 'INlt k.U: 

1 
Ltanbaı BeJedL--1 :vemneclen lbia-birimiızden ayn.ima- Bu defa sesimdeki istihzayı 

Neli' sokak lı:.apau &WiL K.ap1J1 a elqıa:rarat J'&ftft& Ml'da: - .,......._ ·~ :mızı, serbest k~ istiyorum VP de fne11tim amma iş i'şten 
Pi' açmas erMla, :retti ~ kaplı bir - Alil• ........ e'n: smf Awwlırılta 6&4hlEI ·~ _....., Şehir Tiyatro.. ibuna mulkahil de servet.imin yarı- iışti. Şaziye hamm birde 
Kaa'an sirdii. Maslaal iki t8' a.raıamı Mdl' kıardı: «Pi, ,_.. lrle)w. ~ ......._ Tepebqı dram kMmında :Sanı feda edflyorum. Filhakika bu-doğruldu, Mite ile yüzüme 
•ıkısmıştL Kol J'enlerUe toaıau sildik- - Nlr&r. · · .., -· Bu aktam -.at 20 . .30 da i~ babamdan bana kalan büiün - Yanılıyorsun kızım, 
tıen •e iie defa ÖPÜP bqma ko14luk • lbılln -.ttı: .. ~ All..:=~.!.ı ~ ROZGAR ES1NCE i~ v~ mülllk Ömer Beyin idare~ paran o~umu cezbetmiyecektit 
taa sonra 8eYinele iOerin k81JU'&k r&ı. - TaanJa mnaet ol tını:lrml. pnın da7ale& detilUnne» ltlerlndı! i ;~neledir, onlardan diledi~i ~ibi is- Gurur}a söylenen bu sözler 
terdi: Ka .. aralli'mdaa ,..~ htan,a k1l&ndıtı K.tra. Duan mai.fak kapı- l.tiklll eaddeai komedi kı .. ıncla 5tıfade edeılXli!r amma ne de olsa o züttne ateş Çllkmdı. 

- Mubah teritfnb b• m• 141~ u1dı, Sd'•ıeDme slıden 1ohı acele amtba bqmı tanı1t' eslend·· Bu akşam aaat 20.30 da :Servet benimdir. Halbuki şimdi - Öyle lise, bu aıcayı"b ve· 
Sedir iilsttinde otlll'au k:ulına ekle- wle yliılizıete -....ıı. OnMla, ~lala _ Bl'e ag•: Kan~~ mıf KİRALIK ODALAR !bllllun YBlr".ISlll4 yıa.lruz boşanma. izdivaca onıu beğlııyan nedir? 

.. parladı: dq 111&P1Sı iDiinde eMmlan ıcsık bfesliıı :rmz ıŞartile, tamam.ile ona terke- - Nikah memuıruna. baııa, 
- Beli elmasım. Mr &l'Üa -.ı•_.u. ArHacı '"un Alotbafı: Tobt Sulh Hukuk Hakimliğin.. 5diyıorum. Ömer Beyin de benim idun ve Yıusuıf Beyler~ v 
- !-. Jı:IMluu sirtir cirme• ~elere y•PlflP - Yok 1oldaşım. dl7e cüldü. bir clea: :ı:flbi serbest «a:mta.k arzusunda oL old$ söz ..• Onun hakkında 
Çab9k ahbalt oldalar, s.Mauellmde_ lıaftlı:ete- -... Wr ......_ aldL ~4' Tandan t1a blltı'le .&inin ltulundgp ı - ro&aaua Tala&uı. k6)'tiDde ..,. • 5duku muhaıldkaktır. Benim haya- ne düşünürsen düşün çocu 

ki 1ııtilb8l Hs&nlı eakrM lııalıslardan E.. sa•l,.e -.. araba Cal1am'b.l • Fatih• ~ köte:rl Jeu'et •L u. ft saı-ı.- Ye tim•._ Bark. OfllN. itmdan büsbüıtün uzıakla.şmam iıçiıı çok asiıl 1huYiu bir in.sa 
fiibdeki Je71ddere kaUr ua 11SUD WeiTw ~~ etı&i, ~ :rolı:oşu ita- Kara AU ari lokma taba aı..tarabll. ııı. Alıımed. Bey ıt.. 4Yte Be ...ıadad ;herıhaJde o da büyük bir fedakar. Başlka t>iır vaziyette olsaıın, 
~er. ...- ............. Yeell fencelt bdlll a. IDdt toiıı1 .. ,...._.,. ... , Kiraz ea...... , ..... _ ~ U7 aiia n it/il j1'k yepmağa hazırdır. · de kaıyınvalidemin bu sö 
~ meseldde lkhldt eanı e- •••• atWı. ı..lı hızh 7*8' ... tı ya--. ~ 'beklb'ord•. ~ Baca Ali ~ otı. eıa y._ : Ş~ye ha.nım bir ilki dakika ka- ni kıa edebitiTdi. Amma 

•11Jl1D&ia Ntlamışta. s.atwelim ~ar. baeftlk aH ı.r..akl .._..'*ala sapı.. Buaa ~ arıluı ... AlialD um..,....., ... anı ün lu;Jaeti !dar su&'tu. .Be.şını iskemlenin ar-leırdenberi beni ntihı altında 
l>eslme ha&meWrmete clderllea düşb zelfu o*-•-+H n bptltadan r.. ewlai ~ ...,......: IDlllnnm eit dıetlrms 7fll'i Ue üni • ~ına dayamış, gözler:111 . kapa- tan adama karşı kalbimde 
kJ'llan 1uM1m, esan 8ellleri•e derba de. nrba ı.ı-ta tahtan cheflıı fenim i _ Kalk 1ını ••,.oalı:! :Jeli 1/1/H! Pwrtıl!llıi rinii ..- on ı.ır, pnı$tı. Sıcaktan, Üôı'Üntüden ~ruıl- li lbir ldın ve hınç duyu 
.-ta kalak ft.l'dikten Mma Niıinn a- --. biDa ~nnclıuı oelı:ibnete Alinin •YWdlal'ı uıvn. önbıle de T._ .ua lmlmk -.ıııılıkemest ...ı. • :~ ve uyumak üzere olduku- ki th~ düşilnmeden. ~i 
~· döndü: •Yatmria. aef'is 1lir börek ..,.,... ....,..., Batmı Dmıııla ao* -'ama nreWe aa&ı.ln....._ ~u zamıefıtiAıüm bir anda yüzüme bütün lıı~ı açıta vumı*ta 

- SaWı Jıamae:rl [11 eU. eder mi. Çık...- loknk ...-.de ;renioerl ki- ılöndtırmeden 'boPla Mtula Jaemar ta-. o rin • .... tiSJil k.17-*' •• -~ • .şu cevabı venfi: gıomıed6n, 
.ısr nletll ltlr ıi'P Qnrdantb. İln'altlm ldandı· • trç zamhi ~ 71 lal blllmadıtı tak.. 5 - Seni diıkkaıtle dinledim Ne- - Bu hUSllSta sizin iiılttkıize 

- Beli ınıltanun. .,...._ _.. mabafm Kara Ali, ıteJ'. · - dinle ete aa aiia iemdlll obulaı'ak 12/I/ 5riman ve büıtün istedi'klerllıi söy- irı* etmek arzu etıt~ h 
Gölümte,ıe siiHiın8eJe Nlsira clindil: ten te1'- ılll' ae7enık Zen-ek ,.oka. - SabreJ'lea 7olılqmı, IUl• lelıJ Mı~ Pni uat •'binle Jklnd Stemek.te serıbest bıraktım. Şimdi rmıvaffak olamıyorum efen 
- Ya Biz elmumı? lllD• .....,. in t.,,,.Wu. Sadrazamtn f!*leJ'ıe,.eilm. iıııl'* ariawa PPllan* • t* ~ 5anlı}'OI'UIIl iki Ömer J{ibi her ba- Öyle hatıralarım var ki, on 
Nlcir •ısararaı1ı: ba.fUlı etiaee kaşla • ......,..... Yanlaiı ........ ortalık karar- • Baaan öfkıeli ilkeli laaJ'lardı: ut'i 8lalıeıti tem eılhoektlr. !'mmdan yükseGt meziyet sahi'bi brır hatu:'l.am* biie tüylerimi ü:r 

ıııu. oaUa: JD8ia. -.hra,.rtı. Konatın elif kaplam. - ~ ıın.,... elendtmls ~- ı - ı.t.mıtler malaawn ~ımıetl 5gencin kırnsı o1ma}da iftihar et-~· 
- Na.mu sseJerlnl bilir müsibf .... ,.... Jı:ılıt nlbet \ekHna Bd nö.. ][ara Ali Wr parp ""* daha ..... "' 7,5 nlılbetinde pey aQesl Ter'• baD. srnelk şöyle rU'l'Sun, ondan a.ynl.me_ - Her şeyi söyle Neriman, 
Güzel lmcJaa eeYH ala111a,ıDea a- J»e~e ...... m Mr ~ere Çlltap eıkma-1 tardı: b iwlıta&a wıe ........ mektulta ~ :~a heves 'ed:iyonun. tıdıc ar•nızda gizli bir nokta 

nasına baktı: •iW• lenhı. NAe~ kaPı J'ehla.•. _ zenıewn 7........_ J1&1& efen. len l&umcbr. 5 - Belkıi .de. oğlunu~ ha~ikaten mmıı&11ı, bütün ~a . 
- Yasık! Beftetmeli lıllnis? lenna istedftl llıaberl vermekte ceolk. '4lJmisia dinads olıl11klanıu ltlltirü. 1- İhalerf milteakllt Diba7et iiç pn rak !kı~tlı bır ~ettir ha- arm ortadan lkaJkmasmı ıstI 
İhtiyar kadın kendi de nwazda o. ınedller. ik:s1 bbden Wr makine sibl lelede lbalıe 'bedeH ~ iclenecek.. 5nıımefendı. Omı tanı:m.ayon.mı. Ba. nım. Söyle ltınn. bu batralu 

~annıc9* teJ'lbri bi;t l7or, kararlama. eöJfiedller: mm. Buna Wr dalla ı.atlrdı: tılr. Ödeme1'enler hakkında lera itlia 5nıa gelince, daha basit te olsa, tam imiş? 
dan namaı kıbyordo. Sea eıkannadı, - Pata elmdbnls ı111'1Ulda. - Bre bllae babuan, eaadetıe e. kaDllDuaan bR mıena müteallik• hil • !rnanasile benim olacak bir kocayı - Evlend!iim gi.inü, sizin S 
Ötekinin sözlerlndf' ~ca bir pa- KanU Ali ~ r7 &ö7lemeten başmJ leadfımls dJ\'alldarı ç1kah ,....... aaeı kümlerl tatbik edileeektlr itereih et~ müsaadenizle söy- pijrle fransızca konuştuı';U'll 
nıtı çüh R~.n -.yata blkJp oda Jul. -.naaı. Ni~ haber 9fll'd1k1erl ôlmQhırr f - Jl'uJa ıneliımt almak lateJ'enler il~· · atırlı~ 
pmna dotnı J'iiriidii: amm. .........._ saraymda lnlratan Kara All aldırmadı, ııen parea71 da .mailıkeme b&tlltnıf Ahmed Onara Dıii.. 5 Galiba, istemiyerek, biraz müs.. - O zam.arı seni tanımadı 

- Buunm &bdest taallleylp edayı Pnlük -.aalaftbn biri leli. Kapı al- almıa t~ntlırıbktaa soara yerlnclen raca.t. edebUJrter. . i elh:zi· bir tav](' takınmış olacailıDl i:c:in .,aflsi dütlünoelerimi ona 
aalit edelim. tmılaa llelAml* tuatma ,eeerken, m11.. 91eradı: cBaydla yol4afım!ı> .ı1e mut.. 5 - M"*nıe 411,.....aıuwinde •e Tail :ki kayınvalidemin kaşları Q&tıldı. ıöyl~ 

ı...taı ~ Wr lldld ile 7&.. ,IM&aa dıpnıa fll"Jaclı. tıaı. kiFiinıle w &on Posta ._... i - .A1'ay etırne ~ukurn- Bu me- (Aıbli ..,.r l 
4(1] - "'*" WllM. reiaA -- .... Wr ...,. ..... •• (Aıkua .-) .. ......... 1/1/MJ \. -·-.... 



ııiyd··- im •. Haksız ve fena hareket et. ve y"ca.cıl r a-onderlyor, fa1- t bun. el J l - d la .. n y:or, e e am!ar gön<lerlyordu. 
!Iglme ınanıyor um. Fakat nedense rı okumayor, kabul etmlllordum. Uzun müdde~ okiuguw m y••_ıe, 
ınsan hazan kcndı tarafını iltizam Daha .sonra bab•m•n tca düf j k ... u 
cer H 1b k. . en s - sın ı bütün vüc•Jdun daiılmı" gıbi 

fyor. a u ı acnın hükmün knt'i tanbuldan uzakla,.oım~ı imdadı kald O k " 
• olacaktı. . Cevabını hiç bir zaman yetişti. Buradan gitmenin bana c:: . . ım. • adar çok ağlıyordum 

da e dl• ı I n h a u a 1 de n s o n r 
1 

bana bıldırmemck şnrtile sana ıztı. unuttumcağ m umuyordum. Halb kı, bu vazıyette oradan nyıılmn bnn ı lci u. illa imk.iın yoktu. Nıhayet büyük bı"r• 
:rn ı an atmıy;\ karar verdim: öyle olmadı. Senelerce hep onu kuvvet a f d k .. . .. 

Me'ktchden yeni çıktığımız vaz düşündüm ve her zaman dai ·· ·· üd"· 
8 

Dr : .~re gozl~ımi sıhp 
s yfi ed b 1 '-i • ' nUd .ı_ --J · • ı:na u. yur um. UfUncc kabılıyet t a Y e aş ıyan ıQ r macera idi UCö edım. Beni unutmıyncnğı • kenmi§. beynime al . m. ~ 

Y Sacide Arieİnel bu .• kalllı karşıya köşklerde otu. na kanaatim vardı. İstaııhula dön - rız olın • Y nız hır fıkır a.. 
azan: ruy~rd~k. G_cn{.. bir mühendisti. Sen dü~. Günlerce şehrin nıuhtelıf aemt ni saad~%~~1 aden;z ~enan, ay. 

Mevhibe elini telefon ahizesine fteşekkiir ederim. Bu SteCc geleceğim !veda ederek ayrllml.flar, Cemile ar. ~e~ım ı1denlım olan erkek tipini bi. le.rındc scrsertyar:e <lola~or, ken. Değ~en ne var?' ;1 k~z~ .. haydt. 
bdkı onuncu defa olarak tekrar u. lkardeşim. Annem de gitmem için kadaşını sabahın bu saatinde ve bu rsın. §te. ~a~limde ya~ıyan o in. dıme bile itlroızdan kaçınmama ıağ bcnd n ba k k dı an ı k 1 unya a 
%atb.. Ve gene diğer seferlerinde çok ısrar ediyor zaten. Evet ben de/kadar sarho~ bir halde evine gön • samn aynı ıdı. Bütün yaz seviştik, m.en yabı12 onu ar.tyordum. Yalnız tı~ Ona ce:ı ;apn m} 

8 kamış.. 
olduğu gibi sanki let ateşten imİI çdk eğleneceğimize eminim. Baba. dermek iste.miyerck altkoymuştu. sonra_ b~J"bad, yağmurlu bir eonba. bır tek yere gi!meğe cesarot edemi. getirmek gibi gülü ~~g~ I akant 
de _elini yakacal.:mı~ korkusile geri nln otomobilini mi göndereceksin~ IY.atağını M~ibeye bırak.arak ken. ~~r gunu.İ dııha d<0ğ~~ aon ~ün ••• Y<?~ı.rm. Bana yemin dtdği ve ettir. di hayatımı balta~:mılrtım. r Saa~n.. 
çduldi Mütereddid adımlarfa oda. Zahmet olacak amma ... Peki te - dLSl o<i&daki b!r şezlongda yatmıya iZ artı~ ~tB:nb~la oon~yorduk. Her dıg~ aaaeet yuvamızı kurncağı o timi müdafaa etmek c!aretini .. c. 
da Yeniden gezinmeğe ba~ladı. Bh tek.kür ederim Cemiledğim. Allaha karar ver~i. F~k.a.t Mevhibe, uy~u. ~amankı gıbı bızim ev~? ~rka soka. deruz kenarına. teremiyecek kadar budalalık et g~a.. 
aralık POW:er • • ••• d durun ısmarladık au olmodıgml soylıyerek., yatmak ıs. ga açılan bahçe kapısı onunde bulu. Nihayet bütün ümidlerimi lı:ay tim. Onun d"" b . mlş.. 
_ı· enın onun e ·-r • lııt • _.ı D ,_. .. b ''- _.ı ,.,.caktık Ya;; lt d l b • • uııynsı enim rnevcu • 
uıfarlya ııörrni d Jgın &'özlerle -r tcmıyoRJu. enaı goren aU1.onua r- • .,murun a ın a sırı cttım. ona rastlamama imkan kal. diyetimle kaimdi diy d 
haktı. A&cşam ylen, da Otomobil Cemilelerin pırıl pınl. omuzlarına birer örtü alarak karşı sık.lam olmu~tum; hfıla gelmiyordu. mamıttJ. Dün ubah, e1"cnce bir Halbuki ben ~u d U:,~ne ~ or :im. 

Heniiz vl 
0 ıryo~ u. . . b zenııin kötklerinio önünde durduğu !karşıya oturdular. - Birdenbire köşe blloında küçük bir eaatte elimde olmıyarak, garih bir sın<ia hıçkırıkta;:ı ı:- 'r ~gaç aba.. 

Yirmi altı e eleı;ış, . yırn:~ eş. ive terbiyeli §Of6r ona kapıyı açtığı Cemile arltadatının mühim bir otomobil durdu, İçinıden o çıktı. hissin sevk.ile giy;ndim. Ve dqğruca nim varlığımdan ~; en ° d.k 
&İbi bir kıy:ş dir a dnce:ı ' O)& zaman pencereJer<len ve balkon ka. derdi olduğunu çok İyi anlıyor, fa. Bana işaret ediyordu. Koştum. he. Bo.,t.anaya, o M güzel hatıranın mea'ud dünyasında _iher şım ı ı 
Pan ve h z ~· ır ;n a g~zek;;r- pılanndan taşan coskun bir müzik ltıat sebebini bilmediği bir hi.le 80. men beni içer! aldı. Otomobili iten. saldı olduğu deniz ltcnarına gittim. yordu. Benden bn§k ı,.uk.ayat Y~. 
tuhaf bı· a~_ır .. an rdçı mJG!.8kca. dar L:r anda '-ulaklarını" ve bütün mev. rup öğrenmek istemiyordu. Uzun disi kullanıyor<:!u. Nereye gittiğimL Bana yuva kuracağı güzel razldc ~ olmamı tı a ımseye ır 

r YUZü va ı. oz rl ve u. °" A 1 b _a_ • • b"I · rd " l · k · · r-.T • dald:ırı .. _. ı._ __ ı.·· . k b" cud· ... ·etini ok .. adı mekteb hayat aıı erll'Der ecçmış, zı 1 mıyo um. ı anız caddelCTı ço zeneı.n b..:r köşk yapılmı• oldu Senelerce onu be'-li,,. k b. -
mu.,..oen:ı, ner IC'Y ·uçu ır " • · . "rl . . l . L•· _ •• A "b" · d k 0 __ .__ w •• _ _ı.. .. - . 11: ,,ere uttr) 

yüz Jk· · · k.. .. d 1 Mehtabın aydınlattığı uzun bir bııbı erıne aevınç er.nı ve c;ıuti.ın 1'\12gar gı 1 geçJ}"Or u • U0GUW1r.1. gunu gol'Uum. Yruıılmıyordum çiın insanlardan zevkten eğl d 

Yon.tu .. J !kırı }omurh. ~a~çasln akn b .. hr~e yolunu tatlı fı•ırtılar rıkoran üzüntülerini !lnlatmlş iki candan ar. dan epeyce ötedf'. deniz kenarında kü biraz ilerideki büyu""k inci; agwa. zak "' . .,.dıg:lml ve 'ı._ ~nck: endu. 
ara yapı mış ıssını verece .. .,, " " h"b · · ı__ d d k O b"ld · 1 _ _ı_ . . • ,,. .,..... 'DO ın s r nn 

der-- d k . -L •• l lve lbir bulut yıüını kadar kabarık, kadaşıtılar. Mev ı e ı em oı.aa ge. ur u • tomo ı en inerek sahı - cınuan orasını çok ıyı tanımıştım. onra art • bir o h d v -' '"""e c oyu eıyan goz er, ., 1 . ld v "b" .. h . d .. .. . b ,_d k O d b B k . . . a -ogn.-.amıya. 
kıpkır ızı I" ı k beyaz eteklerini ellerile hafifçe kal. ne cakıden o ugu gı 1 §UP C.9IZ iz. e yurumıyc a ws •• ra a ana u arsa ·end·sinc aıddı. Şu h ide cağımı dü}iiniiyorum 
l>iiv.~k mh. v ve k~ e.~~ .~0P1~r ~j dırarak geçti. Salonun bahçeye açı. tırabını kendiliğınden anlatabilirdi. h~ç aynlm1yacnsım1za yemin et.tir. acaba ev kendisinın mi idı~ Yok. Beni davet ett g~ ~ 

-,,.... IJ agız.. UÇU>t s~"'m ı r c H-"b k. . . d B dı B d 1 tlw h .. b . J k b k d wı dün geceki ~~ b"" .• b 1 1 L lan kapısında bn~a arkada~ e • ın u ı ıstemıyor, susuyor u. u • ana oıaı gımız o aa ayı g~ ensı:r: o ara u ·a nr muhte.oıcm cg ence b"C" Hızır gibi imdad ma 
, sonra utun un ar a emısa L. l . _,,ı_. h"" k 1&und t k. bi ı- ·· "- k d · • eiz zerafett b" t d t k.H eden mile olmak üzere bütün ev •anıb erı ~u'ta urmet etme J. erere · r .~ve ~m gonnez, ıou ·a ar ka. yett tı. 

u~n mu t e lr b~b ~ !onu ku~a'klnmalnr arasında karşıla. Sabahın güzclliğinı beraber aes.. - Sana burada bir köşk yapa • ti yu~ı:Jt~ı olamazdı. Muhal:kak bn,_ Cemile. bü!ün ibunlnı sana 
• n azam ır oyun. k d ·ı V L w b.. .. .. .. .. b . el La ,L,_. ı tm . h"bl . n ç n 

C .... d .. w .. h b. h t dılar. Mevhibe üç dört sene a ar aizçe aeyrettı er. e nava epeyce ae. caglm, utun omrumuz u gi.ız ~ v ... s ne sa 1§ ve yeni sn ı eri yazdım bilryor musun} Bu zavnllı 
orun ugu er mu itte ayre .. 1 A d 'ud d"w" . · • · · · h"ld b sb k raf l iti . kA w Uyandıracak ~a$r nefis b~r mehluk babası v.e annes•. lhe ftnaJı: od a gez] rlnleı_Jgldl 1ıçın Cı~erıy1e gırmıye mec. Ba ~ C ~ _ ~a geçdec.lle , . ~t 1ını CV diy~ptlrm.ld'.~ .. o.~cardar di~,e mÜle _ ng) ıd parçasın) iy" sula. Onu se • 

olm w ,_ d _ .. miı ve ni-hayet bır a a a ar evve bur :a;a ı ar. emı e uzun zaman acnın ve oc:nım mo e erımız o an ma yen uıunuyo um. ı ahud bel ne erce aonra tekrar tekrar okuya 
asına ragmen o ıı;.a ar az ııorun. I . d k k' d d w w k"" "kl d l_ı k k" _ı • L_ • nıi od d" ,_. ~und in- dönmüştü. kı arka a, te rar es ı arka aşının uy!llne. ıııını, yatagln - uçu er o uuraca • ı ue aynı yeıde düvündüğümüz ca.ıtıSln. O bcn-ien. hak."k.i bı.-nden 

ye gayret er 1 ~ı. 'f;) an, · · 1 b" b" 1 · i b l l ıd ·· d" d""nd··~·· ·· d V b b k L::.t..·· k b · h b' sanları çolk fazla s~edi~iu~ hük. aamımıyet e ır ır erın u mu~ ar. a ~~t.~a ıyen o uaunu uyu.. .. e . una ~zer ço tatlı şcylcı ~~~ >:aptırara ~ım. ntırama son ır attra olacak. Bugünden 
rn.ot bj.)"rd" D h d w on. dı. yor, uzuluyord:ı. Fa1'.at uykuya da. soy\ech. O cun aynldık. lsıanbula dbodı hır dakat gostenyorou. bel. sonra ben cs'k.ı ben olamam. Ya.. 
larau,~a 1 1".b baır· ak kognıd~:,•yor, 1 Yarım saat geçmişti ki Mevhibe ha fazla ınukavcmet edemiyerek taşındık. Kış ge1mi~ buluşmaları ., ki ele beni bck1iyordur diyordum. ölmem. ynhud kendi kendimle bir 

urşı gan or u _,, - I B" k d' d · ··.ı·üll . On k.ad 'be · ld w . l L 1_ İçindeır hiç bir samimiyete inan _ hütün davetlilerle tan1ı~!~ı mı~ı:b ı~ en ın en geçtı. rıız mu?" d e~~ışıı. za
1
ten artık ev. un od. Ur h nım ka U\una

1 
unak ~ nıÖz ~aı_"Uadan yaşamam ı· . 

rna.l arzusu gelmiyordu. Fakat bu. çok ağızlardan 
1
güze l~lg~,f 1cazıd~sı * dcnmcmız e L azık~dı. şte o sıralba~- boun vkar l w emenk pi !1r;_ı ah~a1• d dır:. hnek istemiyorum. O hal. 

gün •. 0 kadar büyük bir üzüntüsü hakkında tekrsr anan ı tkı adt arı ~n- Uyandığı 7aman vakit öğleyi .a.d •. onu ç.o.- yal inen tanıyan ı. ..nad o~a~:na "::. ~e11ıın_ı1 an e egl'şmcm llızım. hem de ıldı.. 
Vardı ki. b ıdan kurtulabilmek ]İyordu. Buna zaten o ·a ar emın. bulmuştu. Hemen Mevhıbenin ya • rın en uzun ene erdenberi berabeı vucu um a _ıssctUgım 11;.o arı e ku. rlm siiTat"le dr-ğişmem lazım. f.ğ _ 
için muhnk~akc kendinden, kendi di ki ~ ufak bir gurur duymuyor. tağına baktı, boş olduğunu gördü. y~şndığı bi~ ~ad n oldu.~nu öğren. ~yıp ~~enı. dosdoğru ~vamıza lcnmcm. gülmPm, ki M vhibeyi 
şahsiyetinden uzaklaşması f8Tttl. <lu. Demek ki gitm"şti. Birdenhire gozıi dm. Kendısıne söyledıg m zaman gotureoe.gınc ınanıyor, hatti\ bekli. unutmam lazım. Evlenmi)e gel"nce 
Bütün ahliiklacınclan, bütün yaradı. Gece yarısından sonra herkes d;- komodinin üze•<nde duran bir ka • !nkar etti: ~uknv.cmet edilmez bh yord~m. işte yalnız onu yapamam. O, bcra.: 
) ından sıyrılmalı idi ki, kendisini lice eğlenmi~.e .. bsşlnmışlar~J. Neşe ğ~da İ01İşti. Hemen uzanıp aldı. Mev l~anmak ıhtı?'acı .. ıle ~unu k~ul. c!- . Bırdenbire yüreğim a~lma g l _ ber. :rıemin .. ettiğimiz dünya l'Üz.Ün. 
tanımıyacak bir hale gel~in ve onu ba tnnbaşa butun salonu bır duman hiıbenın yazısı ••• Merakla okumıya tım. Fakat bır S'\Jn hır tesaduf, ıkı. dı aandım, evet dediğım olmu~ dckı en ~l cennete; hayallerimi 
boğan hislerinden uzaklaonbilsin. halinde kaplıynr. vakit vak·~ keh • başladı: sini karşıma ~ıkarttı. Bera be-reliler. mermer mercfü•enlerin sonundakı yıkarak; yeni yuvasını kurdu. Ben 
Ve bu da ilk çare olarak yalnızlık_ kaha güriı1tüsünUn müziği bıle bas. «Cemile, dün gece ~ütün an~- Kadın .ne ?enım lcadar genç, ne de büyük demir hp: açılmış. o güler bu hayallere ha!n kıyamıyorum. Vct 
hın kı rtul.makla kabil olat>"~irdi. in. brdığı oluyordu. mn r ğmen, mektebde yaptığım sı- güzeklı. Bır ıın yere diMıeeek kad r bir yüzle çıkmıştı. Faxat ayni za. diğim ye.mine ölünceye kndat bağlı 
aan yalnız kaldığı zaman kendisini Ha.ttn MevhLbe bile gülüyordu. bi ellerine sarıhrak sana yana yana sarsıldım sonra müthiş b·r tehlike. man<la arkasından sarışın bir genç ka1mak: istiyorum. O haide· 
ne kadar çok dinler'.;) Fak.at onunki ncş' eden ziyade aar. derdimi anlatmak cesaretini göstc • ,den uzaklaşır gibı ko,arak kaçtım. kadın, küçücük ~irin bir kız ço. mam la.zırngeldiğ" ni b.l ' ne YtP· 

Pencere önünde eon bir tereddüd ho}luk gülmesiydi. Çok İç?1İşti. Bü- remedim .. Bu meselede beni muaha. Ç_ok feci anlar ya~adım. Fnka-t gev. cuğunu clin<len tutatak göründü. yor musun Cemile} 
1 

mem an 
1 

• 

dak.ikaııl geçirdikten .anra tekrar tün yüzü. çıpla~..kollarJ, b r Yunan. ~e edeceğınden, haksız ç~.ka~nc~ - gıme ~~rşı işlec!iğı bu. hü_yük ~ata Büyük incir. ağacınt kendime e"per 
telefona bu aelcr adeta koprak lı kadın heykclınde ra.atlanacnk ka. I g!.ndan korkuyor'1um. . Çunku eger bende oy le mmınam btr kın do~ur. ederek. ve tıtr('yerek bakıyordum. 
geldL J;tediği nu:narnyı acele acele dar mevzun bo)'~U ?ir ?v.uç kırnıı- gayri makul h__areket edıp lbü_t~n ha. muştu k~. bu kuvvetle yaşamlya k.a. Kapıya kadar JÇÜ beraber gülüp 
çevirdi: :ı:ı toz boya Sf'rpllmış gıbı kıp kır • yatımı bozdug11mu senden işitecek rar "er<lım. Onun bulunduğu muhıt.. konuşarak geldiler. O, genç kadını 

ZAYİ - T. C. Ziraat Bankası istan_ 
buı şubesiude ll296 numaralı tas rru., 
llumua a1d cüzdanımı zayi eıilm. Yeni. 
6Jni alacağumla.n eS:dsinln hlil.-mu kaJ,, _ Kimsiııizi Sen misin Cemild mızı idi... olursam, uğra)"'llcağım pişmanlık a. te kalmtık istemiyordum. Belki ay. ve küçük kızı uzun uzun öptükten 

Gönderdiğin davetiyeyi aldım. Çok Eğlenti bitmi~. büt.üıı davetliler zabı içinde, yaşayamıyacağıma ka - larca aokağa çıkmadım. Mektublar sonra uz.akla,u. Mütemadiyen dö • ma.dıillll b1ld1ririm. AyŞe Nermtn 



Memleket haberlerı· Dikilide Liman Binası yapılacakhr 
lzmir Nafıa Müdür!üğünden: 

B •ı •kt .., •ı 1 D~ yapt.ınlacak ola.ıı ~ dalrGSI binaaı tnşaa.ııt 16427 lira H ıkunış 1 ecl e egl men erl•n keşlt beddl Uıerinden .aı21!lu tarihindea ı~ 20 &'Ün müddetle ka.ııalı ==t ~~~:.:=:~ ~~~::~=/~~r.İmıir Nafıa Müdürlü_ 

Bu tnşı..ata a.id k.eşif, proje. silsilıei . ft;rat ceiıveti ve mukavele projesi ve 
dUler fM'lınameler İmıJr Nafia Mti.dürlüfiinde tetkik oluınabWr. 

kocA}f/ÜSUF 
Hindli yerdenyere yuvarlanıyor! 

Bu taahhüdün on bin liralık kısmı ,941 mali yılı loilDde tamamlanacak 
~ bedeli ödenecek Te certsi 1942 mali )"ılıam t8' iki &71 Ioinde iamamla.. mez ıkahlkah Jro 

z.ira. l seferberlig\J e ehemmiyet ver:ı.·yor ~~el~4c;:~~U::0~u:'ıe:~:'::"'~yacak1an 1233 liralık i i;;inoon ~:y~ı~::~r~~~ıı;1!~ seı;!:n~~~~ ::a!:~~~li ile 
1 muTILkkat t.emiııMı, Nafia Müdürlötümka a.lacaklan ehliyet vesikası ile ç yıaıılll.C!a lbulıınan Mosyo Bi- !hasımına çapraz girmek istedi ise 

~~ıleoilt (H.~llll8İ) - Vilayette1patates elemesi kararJ .. ·~ırıimı-ıT. T~ Odası nsikalannı muhtevi tt-klitnamelerin.l 23/Şubat/942 Pazartesi yere ~'lli .. "? U de, Yusu:f mukabil oyunla budadı. 
ıtm t-ı..=~ 1938 ı -r -r- rı; .. .. 11 ... _ +_ - 0 uyor mıosyo. ··• sta +--'}' t 1 · · · · di~· ~ ~tına de ba~lan Bu Mirede Bapveldlimizin dhek. aunu !laau _, llUllr Nafia Müdür!Utünde mü&eşeWI komisyon nıisUğiııe neler söy!lüyur? Ll~l lZ gaze e erının şışır gı 

19ıı40ve ılk devrede 24, 1939 da 30,1tifleri üzerine çalıwan Valim.iz Rifat tevdi ile nıakbas alaeaklanbr. Pustada Tald ~ ka.bol edilmez. Piyer an1 ~ K' da Hindli .Tüıık ıpehlivarunın ıka.rşı-
da .12.' f941 .de 29 ki c.e.-,Şahi_nL-- Ve ıwık.....l-~-- m;:....,_L_l•ı: «542:9 «lt12» rıı.·;.} " ro' a 1. ın.son Smda ıbır ıbayTam balonu gibi be~ 

95 - ...., .....-..pcuı ..-...Q.9 n "' .... uyo . u. on da!kika 'ç.inde .. "şt"' 

B 
aıı egıtm~ faalıy~t~ geçmıştır1teşvık eclereılt vilayet dalıilinde her ffndl' · sihirb ı ~ dalı ilik 1 son.ma.ı u. 
un.~~rdan on bJz" tane& ılk Gluıllar.türKi .zin.at .C..liyetini a.rtınnlflar. Orman Umum Müdürlüğünden 1 

.. mm · . az ıgı a HaJacın sihirbaz ve efsuncu di-
dıa. ogretmen]e~ yardımcı Glaralt'dır. ekie Tii1'._.k: pehlıvanın.ı.n elensesile ye 1ıarudı.ğı Hindli, seyirciler kar. 

hşmalcta.dırlar. Mütebaki M eğitj ~ Dekovil etüd işi d~adagın .0~~: şısmda !hiçe iarn.işti. 
n möıııtaltH L __ '- f l' b B ._ Hindlı ezıle bü~e Yusufun .n~ on cıtiin ı, +,.,. .. 'nd 

oıa.ra..ıı: ıtuıyette u. oDyii1e • ü~ir ve Bıır•tı k ldi Şiımd' """"°~ "'-4 evve aı.ç~ uzen e 
lunmaktadır. 84 eğitmenli oılc.uldan ol J I) k.. .. . .Danııaaıbey -1evlet orman işletmesinde yaptırılacak ve 15.1.942 tarihine arşısma _,g7 : ı ; makasl~- duran, IYiirü.yen, oturan bu mu. 
51 İnin temeli atılmıı ve kıemı aza y un a tr opru UlfGSI lı:aclar kat'i tekJJt1eıin bildirilmesi evy~ 1l&n eclllmifl olan ve taıun.inen to n:m eli~ b.ııra.z toplamıştı. ~ı- !hayyedlük:u.1. olan adam. şiımi, 
. ·ı i.km:al edilerek tedri.ata elveri,._ . . tamamlandı ldlemeCıre uıanfuiunda bulunan dekovil battıe•n cörüleıı fenni lüzum Te lıirJ?~ gün kırpmadan bakan IZIOZ- lbir zavallı nan gibi yerden yere 
ı bır hale kıonulmuttur. Bunlal'dt.n BıleeıJc. (HUMJıBİ) - Birinci aı. u.rarMe mebni .-ı1aamesbıde bul de;ı,tklikler :raı>ıldıi'mdan bu ite taJ1b t•ı: kapaklan oynam.aya baş- yuıvarl.anı,yordu, . . . 

·r k.ıenıının binal.n da tedri-ta e nıf yoltarımıı.ııdan. ~lUr • Bozö. ebınlann ,.eni ~meleli. cönnelerl ve Nafia Vekiletinden a.Jacaklan eh. Bix iki kapma savaşı.ndan son- Y'USUf; iste_se ?~!ı. Ca.t'Qa• 
verİfl'i hale gtirilmiıttir. Ahvali ha~~ - .Bur1a yıolunun Karuu üze.. 117et veslka.larilıe birlllde en l"e\l i.S.942 Puaı1iesl sa.at 17 ye kadar ,e. ra; Yusuıf hasmına sıkı ve darfblı lbullt yenecekt.~. L~; ışın alayı.. 
ıra do~ile ıİnşaatı batlamıy.n_ rı_ndeki 2 X 6,00 metre açıJdığında- Pi ~ cöre kat'i teklif mektubl&nnı Orman Umum Miidürliiiüne bir elense daha çekti. Zavallı na 'V'llrarak ~reşı 112atıyordu. 

lardan pek az ılroy kalmıştı.r. Bu yıl ~ı Derb.en~ k.öprüaünün orta ayak ~ uaıı olunur. (999 • 2154) Hindli bu sefer bir evve1ıkinden Kurnaz Tüırk; !halık arası.nda 
üçüncü yılını ik.mttl eden 350 den 1~ .bıtmif, ~at ~vaların fena 1 daha zıiıyade hafiflikle uçarak ip ~~a dedikodusu büyüye~ 
fazla talebeye mezu"iyet l:!lsdikna. r~~esı .d~ı..y.ı.ı~ ~ahıye be11onu ~ Devlet Demiryolları şletme U. M. den: dlireklennden bixine çarptı. s~d- ınnaııyı masttara etmek ve, pehli-

esi verilmiştir. Urmun tıalebe mev küfmemışıtt. Valım.ız Rıfat Şahın. me !k:uvv€t.Ji idi. Toparlanı.p şöyle vanlığın. n~ demek olduğunu ıı68· 
udu 2616 ltific{ir. bq her ne paha.ına ohınıa o1eun Hnhanvnm Jıjedelf 34.000 lira olan '-' aded dirsekli peroiıı makinesi 30/3/ bir sallandı. tem:Jek istli~u. 
Binası o'-un olrnuın bütün eğit.'m~i~ .biz ~~adaM~e~_:-ınb. dhöküL 1H2 ~ ciini. saat 15 de ~· eksUtme uu.lü ile An.karada. idare b\. Yusuf; Ü'Ç'Üncü narayı atmıştı: Güreş on ~ .d~yı ~uş.., 

enli obJJlarda fidan dikme ve ye.. meeını lfltem.lftır. .. ~.~ .. lT ava. JIMUlda toplanan Merkes 9 uncu Kom)qonıca sailn aJuıuMı:tu. - Haydi aslanım be!. ıtu. FaOtat; Hiııdli pestilleşmıştı. 
ittirme i~ne pek ~ya.de önem ve~ yı .. Lu~ nafıa m.~u:r; A.ım Ba ite cirnııek w~enlerin 2.550 lira.lık muvakkat ~t ııe kanDBun ta.. Rabenson aslanım 'kelimesine Hafta; Boll'l dıaıkikalarda Yusuf; 

rilmelate ve katl ·~· ff IGunç bızze.t nezareti albnda arka.. y1ın ettiti 'R8ikalarl ve teklillerini ııamUen ebfltme aaatiDe kadal' adı ce. gülm€den bayılımıştı. nuasınma slkııea ve ~uca bir i(kil 
ıyetle bşarılm=~u. 1 lliı:as:'; ~tla?.Je be~ «~5 >~. M3 betonu t'('.111 k~on reWiiiııde lfiba.tc vüıead e.!meleri J.Ülmdır. Hindli, elenıseyi yeyince büs- ~'llnlk ta 'V'lmllUŞtu. 1 

·· yatleırı üzerine t d"f cd jbır günde do'k~uşıtür. ŞarinameJer An.kanda l'llalsıeme Da.ireeinde, Haydarpafada THeUiim ye l)iitün allak bullak olmuştu. Miiı-- Ahcfülkerim; yedfki ~'Wldu-
ani meyva ağaçlar~ a;ılanar:~ B Bu euT~t~ ~~İr • ~~. • SeTk Ş'efliiinde cörileltilir, t2189)1 ra'kabe ve ipnotimıe yapmak jçin n*.lardan sonra; büsbütün if.l.Ah 

faydalı ve vrimli hl h le t' ·ım urea yolu ttı:erınde em müh.ım lop bir ndktaya diıkilen sabit baikışları olamaz bale gelmieti. Boyunduru.. ı 
• .. _ __.ıı_ d r ad' ge ı.rı e.rü ibnal edilmi,tir. Mabvnmen bec1eJJ. (9598) Ura ola.n oe:ın'aıı 64000 adet eie, kazma, kürek, bomnarışe bebeği gibi şaşmakla- Jtu yiyen Hindli, kesiııt bir horoz 

•ine onc:nne evam e ıhnelttodir. f~p tkütttiJ çek.iç ve varyoz saplan (23.2.1942) Puaı1ıııst &'ODU saat mıŞtı. ka!ası ıgibi Ql!'IPlD8rak lunlda.ınıQtı. 
Mt~in ,__i~bl~ne gbö~teh bazıp böl Merzilonda karne ile ekmek (15,30) OD Ueıs buou.lı:ta Haydarpaşada G&I' binası daJı.Ulndek.i komis1'on ia. Zavaıllr .Aıbd~eriınin sihiroM: KinBon o'lduğu :yerden baiırı-ı 
~-er e-~~ı-. .. ve 1 vafll8a azar tevzii1le baslandı ntmda.ıı kapalı za.rf osullle aatuı ahna.ca.klıll'. •.$zleri ıparıl tısını ikaybetmiş; de~ ()IOrdU: · 
ı.x mlDULXasında arıcılıga ve ek.e. ~ Bu bJe clnneil isieyenled.n (719) lini (25) Jtaııaşluk muV'akkat teminat, ğil lha:mıını ikendini bile görür bir _ Bravo Yueuf! ••• Yenme tbl... 

riainde de böcekçiliğ~ yer verilmek Merzifon (Hususi) - Merzifon, kanmıun b.yin ettıtı veslkalarJa tekliflerini ınuhtevJ Ul'flannı ayni &'ÜD -.. adeseliikten ~ıkmışh. ba, ez... : --:J 
te ve tavu.k cinai.oin ıslahı için de büyük vili.yeıılerin birçoğ:.ndan ev- •' (14,30) oa döri otma k&Clat komisy~ refalltinle vermeleri ü:mndır. Koca Yusuf; h içbir ha.~ına '(Anui vs) 
. an n.Mbetin.de (Ligor ve Red<iy ve] Kame .ile ekmek t~vzi.i~e baş1~- Ba. işe a.id ~ k.omis)'ondalı paıaaıs olarak d&iıtılmaktacıır. yaµm.ad~ı şeyleıri yapıyordu. 
a.n) tavuklal'IBl:ın teılc.sirine çalışılmak suretıle kazalar ıçerısınde hı (1098) H indlinin kafasını ellerile ~lı 
maktadır. Bu eeıne İlkbaharda her rekor kırmıştır. T e't'"Zİ~t büyük b i sollu tartalkJı'.VQr. Bileğinden tutup 
eğitmenin ugari yüzer fidan aşıla_İntizam•la devam etmıekıtedir. inhisarlar fstanbul B d l d biır tarafa savUiur'ken, ters tara- <Bae tarafa 111 .., 

si esas kabul edilhıiştir. Hüku • --0-- aşmü Ür üğün en: fıırıdıan el€nseyi çakıyordu. ~aa~or mufl 

San'ate dair 

metin gıda maddeleri yetiştirmeleri Sivasa demir gönderildi Baı>müdörfül'ümöz mıntakası da.hllincMld Wtün ve ita.pah şişe ile loki satan Hinıdli daiıa on dakikada turşu - .bWm! cliıe Jlf.wı ..ut. ..,.. 
hususuında köylüye her vasıtadan ie Sivas (Hususi) -- Vilayeti mi • bayiler ihtiyacı karşılayacak nlı;.bet'-e oldujundJl.n ikinei· i:li.na. kadar tüliin aline gelani!Jti. yalnu; tıöıfdllen1e delil her neır'inde 
tifade etmesi öğüdleri, göz önünde zin Şina demiri ihtiyacını karşıla 'ille mü<lkirat ba.yil.lii ifin bryhude müra.caa.Ua buhmu.lmamaeı ilin olunur. AıbdüLkerim, bir defa dahi ol- b6yle tumlne ımıhtllo tanf1an wdd:.. 
ırlunduru?arak pek az ıkülfotle mey'mak üzere Karabük de.mircilik fab_ «2194n n Yusıufa hamle yapamamıştı. Bmıa ~ ollm baf1l1 ._ 
na gelen patatesten istifade ediL/rilı:aları.ndan 90n haftalar içinde ·-·--........ - .. ._ ...... ·--·--.................. - .. - ... - ...................... H-eı:!halde afyon yutarak meydana aa.n'atıba se'Vtdne t..naınOe TU'&ID&a. 

fsnesi düflinülmü, ve her köy okulu-,şeıl:rrimize 15 ton Şina demiri gel _ Son Pos'.a Matbuıı: Nepiy.t Müdürü: Cihad Baban ge'lmil<;ıt:i. Artık bu bahie kiılt Slmdt d~ 
~ziraat seatlerinde asgari 5 kilo miıştir. Fakat; Türtk pehlivanı da HincL .-ene 1ula ı•'mllHHL 

SAHiBİ: A. Ekrem UŞAK.UGlL linin hücwnlarına meydan ver- ı B. ~ U~ 

·-- -·•••~-.•••T"a•• &'"'6 •••ua., a.a.oca... 



elgrd, Telefon Ve Telsi~ Bab 

I 
1;::0:i~! ~~~~~~~r 1 gö~degr~~:vLiı:a; 1m~~!~:n k~~Je~~e~~el '(~~~ 

ir · ıer - askerlerı Sırbl ıra yardım meselası l!flt~~~· 1 
R syada ş· ~eili 
s vaşlar tlJ r 

Berlin, 11 (.r-\.A.) - Alman or. 
dulan ba~omutanlığının tehi ği: 

Şiddetli soğuğa rnğmen doğuda 
savaılar devam etmektedir. 

Donetz cephesinde, düşman yal. 
nız bir Alman kolordusunun i§gal 
ettiği bir kesimde, 18 Sonkanundan 
beri 1639 c,,ıİr, 7.000 den fazla ö. 
lü, 6 tank 19 top, 164 den fazla 
tnitra\yöz ve bomba topu ve ehem. 
tnİyetli miktarda harb nıalzemsİ 
kaylbetmiştir. 
Doğu cephesinin cenub kesimin. 

de muvaffakıyetle yapıian taarruz. 
lar ~nasında, Rumen kuvvetlerine 
rnensub bir kayaktı teşkili müstes.. 
na yararlık göstermştir. 

Leningrad önünde düşmanlın mu 
hasara ~mberiııi delmek için yap. 
tığı teşe'bbüsler Alman cephesinin 
•leşile kırılmıştır. 

Sovyet tebliği 
Moikova, 11 (A.A.) - Sovyet 

ıabah tebliği eki: 
Cenub cephesinde mühim takvL 

Yeler alan Almanlar; bir sıra kar~ 
ıılık taarruzlar yapmııılarsa da, ağır 
ltayıplarla püskütülmüşlerdir. Düş.. 
illan savaş meydanında, aralarında 
atı'baylar da bulunan 850 ölü ve ya 
talı bırakmıştır. 85 inci Alman pL 
Yade alayının birinci tabur komuta. 
rı_ı subayla birlikte 20 J\lman aske
tı eısir odilmi tir. 

Leningrnd cephesinde 
Ynlnız bir güıılük savaşta Alman 

lar1n müstahkem bazı m ~vzilerile 
'46 blökhavz"ının tahrib edildiği 
leningrad cephesinde, Rus kuvvet. 
leri ileri hareketlerine devam etmek 
tcdir. Almanlar 1.500 asker, 3 
tank, 6 s3hr., topu ve diğer harb 
:malzemesi ıca_>ibetl'ıişlerdir. Ayni 
2.amandn, b"rço~ gnnimetler ve 6 
aahra topu alınan merkez cephesin. 
~c •. Rus kuv-:etleri d·ğer iki yeti dı:ı .. 

a 1 al -ctrniıı),.rdir. 
. ~~~ c;ct,.J,.rinin. bir Alman tre 

nı geçtıgt 15hl!ldıı havava uçurdukla
rı köprünün Atılml'.s\ • netict!$İnde, 
henüz i~mi h.lirımiyen bir Alman 
Generah de ölmüştür. 

---.-
üttefiklerin Pasifik 
f loslİ k'ln1utanı 

değiş· irildi 
vaşlncton 11 CA.A.) - Bahrin ne.. 

saretl bUdlrl1or: 
cenob batı Pasifikte müttefikin t.UT. 

yelleri t-ııtam Amiral Hart hastalıtı 
lla,seblle vazifesinden kaldınlmış, yeri. 
ne Bo'finda aminli Belfrlch setiriı ,. 

mtştir. 

Japonlar Filipinlere taze 
kuvvetler getirdiler 

Cllas ta~alı 1 UJCI sayradal "ıltı·hak ed·ıyorlarmış Vaşington 11 {AA..) -M. llnye,dün, Amerika - Fransa oatı bir destek yoktur. Fransayı bu \'3 
• t'l,I' lVell si a ı·a. .. 5 db'•ik ık ·· d.,ctten kurtnrabl!ccrk olan tek •·ıı.re 

Duşm .. nın mukavemetine ratmm sa. :-::·atta.ne soe ı~~ '6Aılm'S anAA a 1 ınu .. münaseb Herinda <İ Amerikan - İngDl2111osunun Uuı"~;rk_ 
baıtıWıberl t~-kııer k!!YdetlllIŞ ~n B l I (A A ) B it w-. ~.. kıt'ala.rmın nQ 

Japon kıt'alım bu sabah saat ıseklzde l . erne, · b. -
1

- r .. anop:;: Fransız şimal Afrlka.sından Libya.ya gerginlik t:ı. vaziyete hlklm olmaları, Rus ordu. 
Siııga.pur şehrini hücumla saııtctmlş - svlçr~y~ gl elen hda v~r ~re ekgor~. - rCÇ'tiklerine dair ola.o haberleri tclu'ar sunun da Almanları şark cephes ndc 
ıer ve muhielif J'erlerde mathib edilen man kııt 11 arını .. egl§tırm uzerc yalıı.nJamıştır. l\I. llaye, kendı hüküme- a.şlnıtondan gelen blr telgraf 1 C'Ok zor bir duruma du~nnelerldir. Hal 
İngiliz kıt'alannı bularak esir tılmış • Yugodavyayal ~~der~~~~L b~~u~kan tbıin bazı hareketlerden dol )ı hnksız bu.berine b:ıkılııcak olursa Ame. buld 'Uultşark a Anglo - Sııkson filosu 
l:ırd Bu gar a er erı en u,...,,. ır ıs yere IGham edildlf1nj ilüve etınlştlr. rlka ile Fransa anısında si5as1 munıı -ı hattl.ete geçmek len munas b aaU 

a. - . mı Genernl Mibaloviç kuvvetlerine Fransız elcisi şiın 1 durwna dar o. ısebetler bu birkaç cun iclnde on dere. ilıenıız bulm mış, buna karsı Jn~onya 
Askerı tesi:sler tahrlb edildi iltihak için kıtıılarından kaçmışlar. larak hıuiel,ye naurlıl:ınıfa kuv\ctll bir ce gerglnleşmlşttr. Sf:ngapur adnsınn. da ıı~ak b m k su-

B:ı.ta.\rya 11 (.A.A.) - Singapurdan dır. ihı.tmalle daha başka muzakereler ya. Amerika mllhfdlerJ bu gcrg" nle--qJDeye relUe P~IJin! nrtırmıştar. Şarı, cep • 
b ldbilı) or: P:l<'a..'lıtır. beb olarak bllhas iki h!dil>C>, g&.; hesine gehner, So\"5 et ordusu ıı·c dur-

S.ngapur deniz üssundcld bütün de. ş• }" Af •k d t....ı.. - tnada.n saldırrnava d"vıım ctınekle be. a rı a a l\I. Haye, hükiımctlnden ınun:ı.a.m ma -..·...,orlar: " ~ 
polarla tekmil eri_ tcSisler düşman lffi l lWııat lstercce ini basına oyleınişt4r. 1 - \'işi hüküm ti/ lJz~la bu - rnbtt henüz ilk günlerde taldb cttJğlnl 
eline düşmemek i~ln Ingllizlcr tarafın-, ııö ·lroiır.ı hedf"fe vanna.k'~n u•nkrtır. 

d v • • kl • k ı Kat'i beyanatını ancak l'lcby"dcn bir lunan ticaret gemilerini Siyam bükü_ c;• "'' .... 

dan ta.ıırlb olunmuştur. egı şı 1 y o { CC\-U b aldılttıın sonra veı-ebilccıcktir. mctlnlıı emrine verıniş. Runa mUkabU hergiin cectfkçc lıahar 
Londra 11 (A.A.) - Londranın sa • lılra:ı: ctnJu yakln.,....,ııktadır. Bn va:ı:I • BcrJJı l1 (A.A.) - ı·arı r<'si bir 2 - Afrikada harbcdm Alman _ ital ....,, ••• 

lib.yetU bir !kayn:ıtından bildiriliyor: :Berlin 11 (A.A.) - Resmi teb • ka)nllıktan bildiriliyor: .ran ıkU\'Vet.lcrbıe Fransız remllerl va- yettc Frıı.ns:ımn dorumu oldul:o gı"bl 
Siııgapur adasının batı kesimlerinde, ~: 1\llhver devletlerinin Lib)ada kazan- &ıtaslle Fransız limanlarından malı.eme kıı.lııc:ıkt.ır. Amcrllmn notası bu <'!urumu 

İngiliz kuvvetleri karşılık taarruzlar Afr:.ka şimal:nde miıhiım düş dıldarı mu,·nffaki)eUeri mazur ~(ister. SC\1mlilınes!ııe miı.saade etmiştir. deflştJrcmez. - ** 
yapmakta ve bazı muvatrakl7eUer elde man lkeşif Jrnvvct"'ri piıskürtilım'iiş mek üul"C Fransayı Juıb:ılıat.li göster • Amerikanın kanaatine ı:örc h r iki 
etmektedir. ı lerdı:.r. Stu!kaiarla ta:hrııb tayyare - mek l(:in Brltanyıılılnrın karada ve de- hareket de }'raruıa.nm muJıarlbler kar. 

Muharebe devan ediyor lcri düşmanın müteharr k malze - nlzde utradıkları muvarfaklyetslzllkler şısında muhafaza etmesi ;:creken bita. 
Tokyo ll {A.A.) - Nişi Nişi gazete. mesine müMm kaıyıb1ar vcrdi:muş üzerindeki dikkatin"n ba uı blr tarafa mflığa miıhallftir, binaen Icyb \'a - (BB.flarafı l inci snyfnda) 

Ziraat seferberliği 

6!nln blldlrdltfne göre, Japonlar. Sin - leııdir. ~cık için ;)a.pılan ırtıcı bir ma. elngt.on \'işıyo blr nota cöndererek \'l.., Her kazndn ekime müsnid ne ka. 
capur ada ının, demiryolunun şbna.ı ve Tubrul.k şmal doğusunda bir Al. nevra dd bilmektedir. 6iden hes:ıb ısonnuştur, dar tarla, bostcın ve bahçe bulundu 
cenubuııdaki tepelerde mevcud 1stıb • man tayyaresini!) bomba hücumu- Fnuısa. ile bir harb çıkannıık lStt'l:\, Fransanın Amer kaya ne cc~ab ver. ğu tesbit ohnmaktadr. Halka her 
kll.mlnn yarmata çalışmııktadırlar. na uğrayan lbiır In~ ILz ihaf f lkru - nln de buna sebeb ohnn ı muhtemeldir. djğtnt veya ne cevab vereceğini bllml .i türlü tolhum ''e fide verilecektir. 

Avustralya kuvvetleri vazörü aına yatın ~a baş1amıştır. R • R ıt• yoruz, fakat her şeyden evvel Amerika Halkevleri ve halk odalnmda da 
Canberra 1l (A.A.) - Avustralya İtalyan tebliği eıs uzve ın ta.rafından alınmış ol:ııı haberlerln ha- ziraat sefrber.lığ! etrafnda halka ve 

b:.ı.hrlye nazırı Forde'nln bildirdiğine Roma 11 (A.A.) - İtalyan or - kllı:a.te tevafuk etmesl Uıtimallnln ol .o köylüye konferanslar, öğütler veti. 
cörcı Singapunlaki Avustcalya ku,....etL.auarı u.'l\\lllM :karargahının 62() mı.. K-lini e tel --rafl dukça kuvvetli corünılüğiinü knyikde .. lecek~~r. 
!erine kumanda eden General Ben - maralı tebl~i: .1 Um: Dıger taraftan, Manrif Vekilliği 
net'l'lll dün akşam alınan son ınes.ı.J şu Aynelgazalla cephesind7 ikeş]f Londra ıı (A.A.l - Moskova rad • Fraııs:ı. bcdbaltt bir mUharebedcıı on_ de ziraat işlninde okul talebelerin. 
olmuştur: 1 kollam ve ıtopçu ateşi faalıyeti ~~- .J"OSU Kallııin'iıı RuzvcltJn 1ıldöniımü ra mütareke yapmak zorunda kaldıtı den istifade edilmesi etrafnda tet .. 

Avustralyalılar di"cr imparatorluk! muştur. Mekili'niın doeusunda duş m~obe!ile göndcrdlkl kbrik mcs:ı. • ı.aman ingiltert"nin Fransa ile lyasi kikler yapmaktadr. Bu cümleden 
kıt'alan ile birlikte t.nadla ve kahra • maınını v.n•lıJı' vasrtalar IYa:ro.'ım!!le jma Ruzveltt.en a.Idai'ı cevab telgrafının münasebetl.erinl kesmiş olmasına mu .. olarak köy okullarnn önümüzdeki 
ma.nlılda dövüşüyorlar. yaptı,ğı b "r lhü~. zı:,hlı kuv:ret.. metnini nrşrctmlşUr. Birleş Amerilm kabı1 Amerika Anırta - Sak on fı.lmıinln ay İçince tatil edilmeleri mevzuu. 

Londraya göre }eTimiiz~ çabulk bır mudaha1csı sa cümhurrcisl, bu telgrafında dl)or ki: . müşterek menfaatleri namına tamam':11 bahistir. Ayı!ca şehir okullarlnln 
Londra ıı {A.A.l _ Japon kuvvet. yesinde a'kim ıkalmışhr. . . .. Değerli tebriklcrinlzdcn bli)ült bir cc..; nksi bir yoltıııta.rak bu memleketle r.1ü. müfredat programlarına da Zi t 

!erinin m alli 6aatıo 8 de Sinppur İtalyan <toııı>il tayy~rel~mın hu saıoct aldım. Zira bo tebrikler. müste. nasebetlerlni muhafaza etmiş efirlnt d 1 · k 1 r~a 
..... , !Ulk c•......,u""a u;;......,yan ka:fıleye Alınan. _._ d;;.,..,.nnın hücum""U "'Ok muva.r ...... ..ı ed d' l-ft" n ers erı onu ması etrafında tetkık. ı-frdlklerfnl bildiren Japon .-. ası - ........ u .,.._... llal. _...-· -· ., .:r~·nde lııra.kmış, bu say e e .,....,ı • 1 d b l kt d 

kında şfmdlye kadar biç br bıı.brr" alı .. t~~arel,:rl de Jıü~~ edP:e~ il!U t.a.klyetle 'Ve çok şerefle tardeıJcn bil' da Frans:ı. hiildimeU Üzerinde baıı;kt YllJJ er e U unma • a lr. 
na.mamışf.w. bUyüık 1:ı~ar oj?e:ı:!1ısme .ve ~kı refa-, de\·ıet relsindcn sadlr oluyor .SoVYell\'r mak. va.7.iyetten haberdar olmak lmkii- Ankarndn 

ııa.tırlandıtuıa göre Slnl'ııPur rad - kat g€'lll:sıne .mutcndd•d ısabetl& Birljğl mllletlerinln müt.aarrıı orılula- nmı t>lde tutmuştur, bu lUbarla Fran. ft.-n~ara~ 1.~. (A.A. ) - Bugün 
fOSUJlUD saat 15,30 aa yaptığı neşri7at ka·vıdetımiş]erdır. rrnı pü.skürtmetde gösterdikleri azlnı ve 8a.nlll Uzakşarkta bulunan gemilerin\ ,V~linın reısl:gı~de tor anan bir ko. 
natavya şehrinde lşltllmişUr. Bu neşri- -<>-- muvaffaJdyet, kendi lstlklallerinl koru.. Siyama dc,-retmiş olması glbl, Tunacı mısyonda Çubur:. bara) dan çok u.. 
yatta dcnUl:roııdu ki danım pok ciddi. 'ngiliz sefiri Crips'in. SÖZ- ma3ı; üzere çarpışan diğer milletlere ll_ liınanhn \'11Sıfaslle Alman - tt.aly:ın 011 lcu~ su v~rmek suret ile . n~ara çe~-
dr, talka.O hayati fhtmml>etl haiz bir I l I k l d ham vermclktedlr. dusunun beslenme ine mUsaade vermiş resındekı sebze bahçelerının geniş 
d~tşiklik olmamıştır. eri sv vÇte nası arşı an 1 olmasını da dol:nt olarak otrcnmiş ola.-\mikyasta ihya edilme< ve hususi 

Roytere göre (Bqlaratı ı inci snyfadaJ Al bilir. Ancak Fr.uısanın ~ok nazik l1u .. evlerin bahçelerinde d sebze ye. 
Ba.tavb 11 (AA.) - Royterln hu " Cripps işçi partisi içinde komünistlik manya ya ı;usi b!r dunımu bulunduğunu Vaşfng. tİştİrmek istiyenleıe ı.yni veçhile 

ımsi mulıa.birlnden: ıı.e sarmaş dolaş olduğu devlrdcnbcrl k l tonun r;öıönüne almadıtı götünmekte - ,kolaylıklar gösterilmesi karnrlaşt1. 
Siogapur adasında bütün {;Ün savaş tanınmış bir ada.nıclır. Şimdi Crlpps ha va a ın arı dir. Bu huSUsi durum Pran e ·ı 'Uzak' rılmıştır. Diğer taraftan Basvekilin 

devam etmişUr. Alman ra.polrar son 2~ lktaci baharını yaşıyor. Eski elçi Sov - şarkta Siyam, yahud Japonya, ana.'.\'Urd yazlık ekimin en aşağı iki micline 
saa.ı sarfında durumda baya~i bir de-1 yetıcrin diğer Avrupa milletlcrlnln aşk. Londra 11 !A.A.) - İngiltere hava da Almanya tarafından naz\kiıne bir rica çıkarılması hakkındaki tamınıi üze. 
tişikllk olmndıtı blldi:rilmektedlr. Sln.. .rme hiç bir suntle karımıyacağı hak • neza.retJnfn teblltl: karşısında. kaldığı z:ımnn o ricayı ka. rine Ankaray;ı baslı kazaların kny • 
ppur radJ'osu ötlodCD sonra yap~• yaı kında teminst vermlştlr. Ruslar bu hu- Dün gece bombanlıman ervlslde bul etmek :ı:onınd bırakır, elinde kul- makamları Cuma günü vilayet mer. 
yımla bu ıs:ıb!lh 61ddetU bir muharebe 6'USta oldukça kurnazdırlar. Bir cün mell.\>"Ub tayyarelerimiz Alma.nyıuıın ş.. landıt'ı bir kııvvet, arkasında dnyana • kezinde bir toplantı yapacaktır. 
oldutunu bildiriyordu. Jıı.ponlarm oe.. So-.'Yet.lerln komşuları SOVJ't'& müdaba. mal batı ındaki hedeflere taarruz et. ----------------------------
ııub istikametinde şehre doğru ilerleme lesinin korkulu bir rii,radan ibare& ol • mlşlerdir. 
teşebbüsteri · kuvvetli bir mukavemete dutunu Ye büyük bolşcvlk devletinin Ana hedefi Breme şehri teşkil etmiş_ 
çarpınıı;tır. yatnız başkalar•nm iyiliğini tsteditfni tir. Ayni zamanda Brest doklarına ela. 

Radyo yayı.mı bnparatorluk kuvvet- söyliyecek olurlarsa şaşmamnlıdır. t.aarnuJar yaııılmıştır. 
terinin bulundttldan hat bakkuıcla tam Stokholm. TldnlngM gazetesi .. Deh- -o-
maliimat olmadıfmı. fa.kat JaJ>OD rad.. sertli bir manevra» ~htı altında yaz., Manilladan kaçan bir 
J'OfiUllUn düşmnn lruneUerlnin Uerle .. dıkı bir ma.kak-de SovYetler Blrkllğiııhıı 
mUk için EOrluklarla karşılaştıklarını bıil askerlik ve siyaset bakımından kunet. Fransız vapuru mUtte-
dlrdlAfol lllve ediyordu. l IPnmesfne ta.rsı Avrupayı ihata.ya davet 

J'a.ponlann ÜC tümrnln yan )tUTVC- c1ınuıktroir. fialera iltihak etti 
tini hümıma ıreçinllklcrl saml17or. Tl.7 

yare bombardımanları bu sabah tek -
rar ba.şla.ın1$hr. 

B• ı } k •• •• Londra, 11 (A.A.) - Londra .. 
ır ngİ İz ruvazoru nın serbest Fransız mahfillerinde 

babrılmş bynn edildiğine göre Mareşal Joffre 

Ş ismindeki f ransız posta vapuru 
İmd\ye k:tdar Roma 11 (A.A.) - Stefani a - Manilladan kaçmağa muvaffak oL 

A. •k h" l • de ıjansırun tasr"!h ettiğine göre, 10 $u muştur. 
merı a sa l erın 'bat ~nü Masra Matruha açıkla - Vapurun mürettebatı 63 Fransız 

61 gemi batırılmış rın<la İtailya.ı; tayy~elcri tarnlın.. subay ve gmicisinden ve Amriknn 
dan baıt1nldı.gı :resmı İtalyan teb - deniz -ticaretin~ mnsub bir takım 

Berfin 11 (AA.) - nasın. Birleşik liğ'mdc bildirilen İn~iliz lk,.uva - subay ve gmicileıden ibarettir Va 
Amerika ve lncillerenln çek1lkleri ge-ml zörü cCumberland> sınıfıındıındır. ..tt fik 1: 1 1 · · ij 

Bu akşam saat 8.30 da 

EL HAM R A Sinemasında 
MEVSİMİN EN BÜYÜK FİLMi 

.A.Li BABA 
e BIRB BARAMiLEB 

Türkçe sözlü ve şarkılı 
Romanı bütün dünyada inUşar edm emsalsiz l\lacem - Şark s rayları_ 

nm ihtişamı _ Muazzam dr.korlar • Ba~ - B:ış rollerde: Hindin en 
kudretli artistleri. 
GULAM l\IUB.AMMED - sımDAR AllTAR - VAHİDA.'l - SURENDRA 

Beste.kir: Alll\IED YATl\IAN 

OkllJ'anlar: NEVZAT ıU.'.UNOK • S'tiZA..V GtlVE.~ - Gt}ztN ARKl="J • 
SEMİHA • İHSAN • ::SlThtA."'J iÇLİSES - IIASA.~ DRAl\IAU. 

ıSJ1uııtısınm Alman denlza.lhları ta.rafın ---<>- pur -~u 0 b .maFn na ge mh ış vke ~ 
<Bas tarafı 1 lnııf B&Yfa~~ tela ti rd bilhassa J I . "h ret'tc-Datı ser st • rıınsız are etine 

olduğu şayiaları henüz teeyyud et. ~ın:'a;.ı'~~~:aa::ıı~d::. ::n hücum apon !! rm yen' 1 raç iltihak etm_iş_t_ir_. -cıı---
30 ·s 1 ş 1 L 1 K s A z B E 1''etl 

ihtar: Filmin H kısmı birden gösterileceğinden tam seans zamanında 
bulunulmaSJ ric.a. olunur. ınemi§tİr. ikan tebliği lla.nlıı.n ilt'.rl celdiilnl bellrtnıeklrdir. hareket!eri Fransa Amerı·kadan 

Amer ) H 1 Berllner Boersen Zeltung diyor ki: y · t . 1 1 (A.A. - ar. t rBas tarnrı 1 hır. ıınyrad:ıl 
. aşıng 0 ,?• S 1 ünkü tebliği: Amerlka ısaıımerı yakfnlnde ba ırı • Te snrp ormatılnr nr ından kendileri_ tazmi at istiyor 

bıye nazırlıgının 11 1, g )an topyclriin 421,000 ıonllatoluk 61 ge ne bir yol 1 d Fel'ıeınenk 
Sol yanımızda kıt alarımızın Tap minin kayıbı, BfrleŞı"k Amerlk ili' İn _ idaresi it ~ış :~ve a n;ın laş. Vjşi, J 1 (A.A.) - D: N: B: Sa 

tıldarı mevzii mukabil taarruz ar, g!Itıere için en şlddrUI ve en r.:ıidi me-1 mışlıı.rd a 
8
1
n ak utın:ın. ısmdi Fınal uenk lahiyetli kayniiklardan öğrenildiği 

k l J ır. u uvve er 5ım e em .. F . · · · · 
evvelce saflarımıza so u an . ap?n kele teşkt1 eden g-eml sıkıntısını d:ıha kuvvetlerin· . nd J 1 k•rşı ne gore, ra:ısız hukfımetı, Bırlc.-, k 
birlikleri bakiyelerini temızlemış- nrtırmıstır. çete mulıa;:b:sıa.n: a k~~nr ara devletler hükumetinden Normandıe 
tir Münferid müfrezeleri kurtarmak ~a.pma a ı · transatlantiğ" nin kayıbı dolayısile 
gayesile düşmanın yaptığı hü<:u.m- ~ Tokatta zelzele tazminat istiy~cektir. istenecek taz. 
lar, püskürtülmu~t~. Ba~ ısahılın1e 1 BELF rninatın miktnn be!\ı değildir. 
asker çıkarmak Jçln yenıden yap - Tokat, 11 {Hususi) - Dün ge. 
tan tcşbbüsler, topçumuzun atışla- ce saat 2 ı de güzeyden güneye 00ğ- E vat : Rakamlarm 
tile durdurulmuştur. Sağ yanımızda 

1 
Nedir 7 ru iki saniye devam eden oldukça 

tİddetli keşif hareketleri yapılmış.. Bir harikadır. §iddetli bir zelezele olmu~tur Zarar belagatma bakmız! 
lır. Merkezde düşman bask1sı art. llb ~ yoktur. mas tararı 1 lncı sa) rada) 
rnı~tır. .._ il" --o--- zun hafifletici aebebleril~ ferde kar 

" Vatana zafer kaznnclıran ..• Bayrağını gökılere yükselten... Vazi. 
fesi uğrunda ölen .•• Aşk için kükreyen bir aslan kesilen 

Kahramanlar filmi 

"' TÜRKÇE 

DAGLAR KRALI 
JERO NI MO 

PRESTON FORSTER • ELEN DREW • RALPH MORGAN'ın 
J 941 senesinde yarattıktan en büyük Harika 

Bu Akşam L A L E Sinemasında 
SPOR: şı asi kar ve aşırı bir şefkat göster. Dikkat: Programa ilave olarak: 

d •v · • l t ., G l d San'atın en parlak zaferi olan VALT DİSNEY'ln Renkli MlKISI 

Erkek ıl.seler·ı voleybol ıgını ana mıyor mur azet er e ı 
her gün bir veyn birkaç kntil habe.. 1 - M İ K l T E R Z lstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan 

tıan No. 145 ' • 
ist b 1 t'.hrl dablllnde en iyi cln..cı mohtellf et ıızrunı sa.tıs (iratları aşa. 

an u ş _ .. ,...:ı ·.:c.ı ""-- 1 218"' iıda. rösterlldiğl pjlde tesblt ~1 ııo ......., o unur. « ..., > 

Knnınuın 

Dağlıç, ktvırClk 

~I 

Canlı Toııtan Pc-rakende 

48 
50 

85 
90 

95 
JCO 

) rinin çıkması da bu nıırı 1ıefkntin 2 _ Matbuat Umum Müdürlüğünün en son memleket jurnalı bu 
maç arı Türk cemiyetı h~abına zararlı oldu zengin program için lfıtfen yerlerinizi erkenden kapatınız. Tel: 

Erkek oku!ları arnsındnki voley. ğunu göstermiyor mu} Bunu inkfır " 43595 

bol müsnbahların:ı dün B•?"oğlu edbilir miyiz) ••••••••••••mı••••••••••••••••-. 
Halkevi salonunda devam edılmİş- -&--- , 1\1 
tir. Alına~ netic~l~r şunlar~ır:. . Bismilde lnönU günü Sinemanın en güzel ve en kuvvetli çift artisti 

Vefa Lısesı Şı,11 Terııkkı Lısesl- . . · · ·· JEANETTE NELSON · (12 14) karşı (15.15) ile, Bısmıl 11 (A..A.) - Heısıcum. 
ıılıvl• bı·r muh-::ııısı· a'M ynı o·ık·· ı.>'.e Ögwretmcnı (6.16) hur ismet lnönünün kasabamızı şe- O 
... J Al ... _ ........ ! r au~~arşl (,5•_sf;ı, ile ynmİ!ltir. ~a- reflndird!.ği giinim yıldönümii co~ MAC- DONALD EDDY 

Şark vilayetlerindeki bü~iik bir yol inşaatında istihdam i Bölge Snıı'at mektcb nı kun teihurlerlc kutlnnmıştır. Bu mu 
Uzere muhasebe işlerine bihakkiıı vakıf acele bir 1?nhasib arannı.akta • (;~r:; kar ı ( 15-15) ilt>, ls~an~u~ nascberle hal~ od.nsı.nda yapılan Yeniden buluştular ve "pek yakında •• ••••••• filmi 
dır. Dolaun aylık verilecektir. ia,e, !bale bize aldılır, Taliblerln s:ıat 10 ı Lisesi de K'.ab~ ta~ erkek lıses:nı 

1 

toplantıda ~ il ~e~ı~ı~? 1ka.rşı. s~n. geliyorlar. 
dnn 12 Yt', 14 dt'n 16 ya Itııclar Taksimde Krlstaı ilanda 9 numaraya lc ıS.6. 15) e !mr§ı (9 .. 15-6) ıle su~ s~y~ı "e bdglı 1 ıs erı ız ar , ________ m:m:m:mım:m:m:m:mım:m:---~---·--... 

müracaat etmeleri. #{mağlub etmiştir. ~dılmıştır. 

ile vehrim"ze 



. i 

Ha}ır: Suç işlemiye mütemayil kimseleri azaltacak yol 
(Baş ıou-arı ı l:ı t'i saTfadaJ heı< fa.ala. göre ölgiibaüş, biçilmiş hü - ıı1n hissedilen ihti~ı karşılamak üze.. 

ıretd haya.t verir ve insan kaza.ndU'ırsa. .k1imler w.rdır. Netice şudur: re kanwıu b~tan başa modern esasla. 
biz oezacılar da ayni içtimai gayeyi diışü Bug;inkü ~za. tatbika tile, un.ah sis • J'3. g-öre yeniden tedvin etmek ı;ibi ye_ 
niıruz. lle.t katil suç.lusunu idam sellpa- te-1ıeri.ni atltaşı gider bir hale isal e _ rin~ olan blı- karar ~ memlekıet • 
t>uıa yolladAtmıız takdirde ~lım1 a - «enek muhterem profesorün bütün en hesabuıa büyük sevinci mucib oJdu. 
ılalet bi.r mezba.hada.n faı-k.sRO ola~ mı? Gişeleri kendiliğinden ortadan k~.» Profeşöı>ün makalesinde katil suçla.. 
~za. terhib ve tezhibi ablalı: içdı ko. lda k. d "l • I" J'JD.Uı son senelerde çotalmasmdan do-

nulaa bA.r takım müeyyidelerin ta.tbik.i ma a ar gı m ıye ım, ta11 asil ve hararetli endişelere ve mut_ 
olduğwıa (Öre bu hudud d.lşına ı.ıüana.. cezaları artır~hm lak ola.raf[ ve memleket şerait ve hu -
ı,mız.a bnün. y<ittur. lllusqe~e UYC'Un flddlde tadlıit te • 

ceza kanunu müeyyidelerini şiddet -r * Avukat lh•an Mukbil mennilerinıe fştlra..k ederiz. Anc&k he -
iendirmeltten cemiyet fayda cörmıe~ Bir Ben Jiyor ki: men tıave etmeliylıa ld, bir zaman ~in 
sııç iŞI~ mü~ kimseleri ka • ı P f .. sft~ ... -.:.. ... ~- ...:-e f>ütün öldünne suola.rma, vaşıflan ~ 

la fi.hı- - ro eser -. .... __ m _....e...., .. ., .. ~-.L.L· azaı~ 
nuııa kesin cezalar koymak bu ~- ,__ !LJd .. Ralama _..,.,..,.._, ... eı sebel>Jer bir tarafa 
· _,_... B ... •--L< oeza ·-·1111aaa. - arme ve y .. ~............. ""'- ., __ _, •~ ... .rindıeQ -07am.ayıs. o .. u· ~ .. ye " , __ . ,_ .raatı.aJr __ _. 1~- ihı.1-.... 

1 

.... ~- ......... ceaa.sı ver........u ..._ 

"' ... --. .....,,..,...,. • .lıwıa. daha 11J'rua hi*üm1er yaz'ı tekli.. llJ'onlZ, u _..n ad:e-

- - --~-- - ___ ~ 
. --·---·- -

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
HeT yemekten aonra günde 3 dela muntazaman ditlerini.zi lırçalayınız. 

..n.ı:. ... _ ___._.idir 1 sge_., ".... 1 --a ft .,..,,. lifini varid bala B .__,. • •-

Su halde biz kah&hat ve kuurn bil- 1,_, t ... clikkatk ı bir nevi maraa., b.a.staıun tidyoloJlk 
''-1• •• • eti t-.-.ı ah1i.k . ..... Oıl' &Ylll ... yaa ya&ıetDıl o - asıfJ eh . ~ ed ( 

C"uu.n.U. oemsy ll -uaye ~ Sııli. j[Uıll'um. ÖteMn~ (CrimlDelOl'ie) ile V arma emı:D.O'~ Vel'Dl en lu~. • 
temlerinde aramatayız. , ,...1_llae 1 tile -ı.14. .:wu- uz ddls) de y&Qk eıı yüksek dozlu ilacı 

. . .. ·.· . . ~ ~ : .-~ . . . r . .. . - :-.::"' .... 

Deterfl doktorun f(ıUmai birf* me_ ~-- .-.: il•._eıF !!' _... .__ CUDl tawiye e&.niek mahiyeti arzedecejini sa 
.. ı7me.,.. -anu:naı ceza -nu.nu .. 

,elelıere temas eden -~!delen fa.ydah ya- 111111 esaslı bir ta•ili menlHlbahs old•- Ylll dok~uza hatu-latmak lsteriın. 
zılannı Son Posta sittunJa.rıHa ~- iu .. lel'M kanaatini ~-ld" . h Suç işkm.ince cemiyet her şeyden ev .. 
l'UZ. kak•:=::.. ~ ırm.esı u.. \'el failin cezai ehl(retıni tefıdk mev _ 

KendlifJl'iaiııı bilbaaa bQblta ı.a • ç nı memaaaı · kiiruleclir. Zira modem ceza huJı:u.ko 
)>fibane ai&temlerimi:rJe ıaeşcııl olma - ()esa hükiiınleri»M ce•i llir tadUi.t lı:ıa6di cöriimlıerde cemiyet nir.a.mm,m 
brm.a ve bu menu4a. bia;e tstlf&41ebah} icırası zarori itli. Filhaldka elbnhdeki Lı11.ur ve iradeye mu.karin şekilde u.ı.ıau... 
p,zılar veımeleriıd rica. fJlileeeiim. ıkan1m (1274> M tatbikat ııaha.sma. &'L bi ve ııuçl'Uyu müta.l- · etmekte, suçun 

Bu tıetklk a.ynt zamaada lt.,-ünkil nııı ff ilmi !kıymetten tamamen mail.. müesııirlerlııi riııönincle tutarak, evveli 
~ QOk ateşli hartt• etmil mm oluı. ilk ceza kanunumuzu !lıtl se- fa.ili cemiyet hesabma lı:a:ı:anınıya. ve 
oWu.klU'lDı ..., röstereeektV. ~•e Jstllılif ecicırken meııa.l 1mhı.. bakan cöremll'lSc zarar verenı.lyecek ha 

Birkaç modenı cen&T'ımit müstesaa ..... İtalyan ceza. kanmuı &ekaüde sev- le sevketm1ye çalışmaktadır. 

KAŞELERi olntak Üf:l'e bap.lsbanelerilniııı 1*g9 ~ iiııerc l•i. Bil.ibare 931 tart. Katli ele içtimai blı- vakıa ota.raı.. te:. 
~ teiM<ibll ca..ve WJ

0 

prensiblerine 11.Y - aiDdeit l~R her ti(:, tiirt l!lleltt'~ bir f lü:ki zaruretiodeyia;, Hukuk tarilıi ce .. 
pm cki1'Wlr. Dtier' taraftan lliıti. w_ ,atıdaa •~e ratmen ayakta dn- ranm, suç fii:Uerinin azaltılması husu -
viD ecWmS'teı olan~ )lan.....,11& da ~aeak 1lak &'ehil. AAJJiJ'e Yeki.lett.. sunda. ka.t'i tesiri haiz bulunduğıanu 

Profesör Hirazlara cevab veriy Jr! 
kaydetmiyor. Ceza, çaresblik müvace. 
besinde nihai bir har~kettil'. Suçu a -
zaltıcı, suçlu.ya karşı mücadeleyi tak • 
viye edici tedbirlerin taharrlsi devrin -

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrıları derhal heser 

Sıhhiye Vekaletinin ruhsatını haizdir. icabında günde 3 kaıe alınabilir. 

- B ~~~ ~ma ~.?ı. v~,! ~~ ~E~ !~-Rl. ... ,I (._...__,_ t · f ---"-..1-) lere ve Uae t.a.ı.öl cinnüş .tanlar1S ıı;a,... 
~-· UlC ae.T•- •e7iz. Nihayet alınması ı;olı: basiı; olan ,.••••19N• 

!lall6IDd3ıı haşbyaralt Jaer tör11i sap& JWI ~--.. vannoıya bur..> Jn.evzu ballis terhtbi tedbirlerin ca,ye 
mes'uliyet.inde şiddet tıa6lk et.u:ktlr. Bevlet Jııea- fe9'I cel!8. k.a.nWUJD.ılan içi.Jl kifayeti iddia oluna.maı:. Bilakis su. 
84' memJıelleUn :yat>llt:t 4.e~ _ lııl IMkk!siB, Wltısll ve tel'W,.eye IÜS1im yfi: _ . _ 
bö;,ıLe bir dıentn lçlDıle "11m11Yoraz • ._, ·~ IK&.t bu çizcliğim ideale l'un lkaına ma.ni olacak içtimaı ~arş1la... 

L... ___ ._ ....,_ .. _ .... _ •-• ••• .:._u1r nıa Wbirlerini almak Z&l'Ul'etindeyiz. ve dü:tı,anm kan!Jtıtı şu giinJııenle ~ _.. .......... y..-nu o .... z se.u.euw,' · . . 
B .. ..... _ f·-.. -~ •- lşte (crunınoloJie) bunu taharri gayre_ mes'uli.yet. flttini i.dll, r.kat ı;edid bir taınan var. u mu...._t zar u ... a -a,_ ~ed.ir 

6ekllde cıan.lanclır:mak limltdır. tin terb.lfıri kuıılret.ı.rulen ist.ifa.c)eye ~ec. Bım~a· beraber muhterem doktorun 
.-.~ Um··-~ ..,,_ .. bi .__....._._ ha•-·- Hnız. Büten istecliilm handan ibaret-

1 
··•- t llik" 

~ ...... ....... """..,_.... - mu-ıeasm.ı, bir nevi ceral:me mü ea 
ları.ı:. Sariyede bafl&J'an aatliblretff.. tir. . 'bil cezaların ar!ırılması, ve .ızaUtcı sebeb-

Masa, duvar saatleri, Altın ve Platin Nişan yüzükleri, kıymetli 
ta~larla süslü ÇİÇEK v e PLAKLAR ve Yeni (Şva liye) Yüzük .. 

!erinin Zengin Çeşitlerin i Bulundurduğumuz;u Bildir. 
mekle şeref duyanz. 

SiNGER 
«limiır.in çözümü keodiııti ~t.erdiği za._ r: Beter~ al'uk~~ız Ihsan Muk Xer üzerinde itina. ile tevakkufu ve tak. 
ına.n umllllli bir panife anoa.k asker ka. ~ benilıR tekJıfaai çok veciz bir şl.;! • tl.lıi muhafflf esbabın kanunu tahfif 1 
çaklannı asma suretile mDi olaWl- k~de ifade buyanhılar. «Keclekstekl en edeceli sebebler arasında cezayı aza!L 
dik. İstiklil Harblain 1taşla.aı-ıcı 'da Y'iiksck dozu ve: mek». Gerçek.ten ~ - maya müsald bugünkü hükümlerin dik.. 
hatırlarda.dil'. Memle*eiin dağınık klll' ~- 'batlurw Bll&'iin bu fikri y~lnız .k.a.; katle tadili suretinde faydalı bulmak - ıii. 

Saat Mağazaları 
ADRE..5: lsTANBUL EMİNÖNÜ 

CADDESi No. 8 
. . .. tU içill ileri sürdüm. Zamanı gelince .... ••••••lllİlllİİ••••••••a•••••••••••••••••••••••••••r vetlerini birlrştinnek, dvşman ka.n:ısm., h •.• ı:- t 

1 
i d ...,__ !tayım. • 

. . . er suç ve mes ._._,.e ç n erece ...... ~.,.. ---------------~--da müt .ehid bu onlu ile çıkmak ııçm ;on1 te2i müdafaa edeceğim. Türkiye .,.: 
de damı cezasına yer vermek meclnı.. . . L •··- •hin ..• 1 1.,.eı•-r , • bir tesir m .z ytnn o_... sene ~ mes 1a1 ., ..., • 

tiye-tinde kaldı.k ve bn ş fa.kar de en şedid bir hareket tarzı ihtiyarına., 
yaptı. Muhterem huk1lktula~nuzın tah en. yüksek d.ozu vermiye mecburdur. 
riri mütaleala.rını alJrtııen bır tara.itan Mi.lletimi:dn nıhu bmıu özlüyor. Unut. 

m.ıyalım kl arkamızda ilo a.su- sürmüş 
a.ra.sında anket. yapıyorum. Aldığım uetL felikdler, :lzm(bJaller devri va.r. Bu a .. 
oe gcçoo. yaaı..lanmda ela. teltıuüz etttr_ Sll'la Türkıiyecle mes'uliyet fikrinin a .. 
d.it:m Vt>.i:h le ,.,edid bir adalet ve mes'u. deta unutulmasile yürümüştür. 

da keneli kendime a.sal halk tabak.asi 

liy~t fiktr ve tştiya.lunm ha.lkımı7Alla Geınç cümhuriyetim.iz tahsil ve ter
kuvvetıe yaşa.nr.:ıkl.a. oldutona gösteri ~ '-'i3'ede yeni hıııcrnleb ya.parken ceza. ka., 

yor. l\luhte.rem a.TI?kıl.llaruınz yalnı.:z; nunu bu ma.zl mirasla.ruıı ta.sflyed.e bize 
meslekleri V<l meşca.lelel'i zavlyeslııden )'aı'dmı etmeli, ınes'uller kllrşısmda mu 
cret:-iJ de içinde yaşadıkları haJk•n te .. ma şidde~ davran~ıdJr. Bu lmumu 
mayilileri zavfyc&"nden mütalca yürüt_ muhterem avukatımızın benim kadar 
t;ellT emtnlm ki ayni netieeye vancak- Öuydutuna em.inim. Fakat avukat ol • 
h.rdır. Muhterem avuka.t İ'nsa11 Nazım f.na.k, da.ha ziyade ferdin 4lerile işt~ali 
Akkor (BiT bekim ııas.ıJ. menaub oldutu tnecbwi Juldaiından belki dmmenin 
c:.emiye'e ha.yat Yel'!r Te insan &azan.. nef'iıı nazarlannda da ikinci pli.na düş
ftırırsa. biz ceza.cıla.r da ayni içtimai ga- mektedir. Türldyemiz elim bir mazinin 
yeyi düşünürüz) bayuruyorlar. Hayır miraslarından Jaartulına.ya ve dünya 
saym avukat, bir zorba. katile şefkat gös medeniyetinde kendisine düşen rulü of 
t-eı<~k bir içtimai ıraye &'Ütmek değil. naznıya ınt'Cfm.rdur. Bu rı>lii kabul et. 
dir. Bilakis eın aziz nimet ve hak ola~ memek, esareti &'Öze almak olur. Ş~ 
can enınlyetini tehlikelere maruz bı • halde TÜJ'lkiyemlz bir yeniden lmrulu.' 
raknı.aktll', devr.iııd.edir. iliyle bir devrin ioeessüs e. 

Zannecliyoruın ki mLDetlnıizln reall - debilmesl için şedid, adil 'bir mes'uliyelll 
telerinden ders alarak hareket etsek zihniyetinden baŞka bir mileyyide bu.. 
1.sa!> •. ederiz. Birçok avam türkillerln • lunabilir mi? 
de, zorba. kendisine varmak lstemiyen Türklyemizin, en büyük mes'uliyet • 
sevı:-"li ; şunu terennüm eder: «On beş ilerde~ biri olan katil suçunun Ulka • 
&eüeYi almaşım gözümeı>. Hiç bir ha1k modern bir ferdiyetçilik zihniyetile bir 
t u rku .. i.mde "sehpayı göziilll.e almışım» nevi «&'iTUl"cutuma dokunma.» muame.. 
de:nmeditinl" göre hapis ce:ıasının ade. lesi gördütünü lnkir edebilir miyiz? 
1ıa bi r istihza mevzuu yapılacak lrad&l) Uet"giin g~ten elinize almca bil' veya 
yufka göriJidütü anlaşılnuyor mu? birkaç katil haberUe karşala~ıyorsunuz. 

A.ynl muhterem avukatımız «her ka- Bu ka.Wlttd'IO Y"ilıde biri bile asılmı -1 

W suçlusunu idam sephasına yolladıi;:ı )'or. Bunlardan be- çotu, üç beş sene 
t.akd rde maka.nu adalet bir mezbaha.. ~tıp bic affı umumlle hapishaneden 
da.n fa.ı'k.s~ olmaz nu?,, buyuruyorlar. ç,ıluncaı derh&l bir adam daha öldürü.. 
Ha.yar efendim. «kanunun kestlti par • )'orla.r. Bu vakıayı inlira. imkan var 
ıw* a.cuna.Zl> yeter ki kesen kıhç adil mıdır? 

ve kesklo olsun. Adalet makamının en Eter 'koyu tentlyetçı isek öldürülene, 
-~ ~ çetin vazifesi suo var ou, yok ailesine~ da ayol şeklide cöstermlye 
mu bunu t,tsbit etmektir. Bu hususta. mecbur detu miyiz? 
o ne kadar Utb davranırsa o kadar şe- Bu u:tren ferdiyetçijiiln Fransayı ne 
relb bir i!J ya.p~ olu. Fa.kat blır ckla l"elere kMla.r sötiikleclitlne bir defa da..; 
da katili ya.kalach ım 11e katil oldufunal ha. işaı'et etmlye mec\urum. 
1.c.ı.naat geUrdi ml on11 asmabdır. O el,. Şim4ll emlınim ki diker bazı znat, 
Ier öpölıniye layık, olur ve afnen p~ katil saçumla. iktiSMU şartların r•lü ü.. 
rren bir uzvu keaip hastayı klll'taı'an "erinde 1lara.eaklanlır. Bunu ka.ltul et. 
bir helrıtm cibi mukaül'.6 ltiı' b; ya.:ımall$ fiii"llBI ~ söylemeliyim. Lit.kbı 
olur. Bi1'e adaleıtio mesbahacılıkla a.- .... ~ Udasa4li şartlar da keıı. 
\ikası VM' mı? Muh~ a.vukatmwı fiiW.en düzelem~. Onun iyi bir su.. 
!IU{lta, terbiye ve ahlikın rolüBe ip.ret tıeıU ~ için bir talnm ltmfllelo 
buyuruyorlat. Ben ayni şeyi d2ha. Tal'd:lr. Bun1ann basmcla. ca.n emniyeti, 
ez:~ olarak düşünmüş n tıekli .t tıı.a.J eııım'rri.l gelir ki o ıla ni:bayet bht 
lif'ımde ~yle demtı;tlm.: «Türkl1e.te yük adalrıtı, hem de sert bir adalet mesele., 
sdı: tall8il rörmü.şleıin sayısı Yiiz blo. ,wır. 

it * fıQR 

,, 

KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT 

HER· AYIN· BmlNDE • PAAANIN • t='AI Zt ·VE RiLIR 

TÜRK·Tf CARET· BANKASI ·A·S· 

SÜMER BANK 
Gemlik Sunğipek Fabrikasından: 

ET MÜNAKASASI 
Fa.brikamızm. yemek vermek teşkilata. için muldıa.zi günde, azami ytnni 

kiloı:ram obnıLk üzere koyun ve sıfır ır'tlne thtiyaıclDl.17: va.rdır. 
Alta aylık Uıtlyacımız aclk arttırma. ile miinakasa.ya vazedilmiştir. Şart. 

na.me Fabrika Müdürlütiinden almabili.r. İhale 16 Şubat 1114• -riast ıtl.: 
nü sa.at 4 te Gemlik Sunitlpeık (abribsı.nda yaptla.ca.k.t.n-. , -· 
ŞİRKETİ HAYRİYEDEN: 

Dahili n izamname mucibince 2 Şuıbaıt 1942 de alelusul yapılan 

32 n.ci keşi.dede imha kur·ası isabet eden h isse senetleri numarala.. 

1 rınıırı sidlli Tic.ar~: . ~":etesinin 11 Şubat tar ihli ve 45B numaralı 
nüshasile nş:edıld ı g l ılan olunur. 

' ,: ___ _ 
BÜTÜN 

En son modaya muvafık 

MOBILYALARINIZI 
~idleri çok olan İstanbul'da Rıza Paşa yokuşunda. 66 No. 

AHMED FEVZl'nin ASRİ MOBİL YA 

Bronşiti ere KATRAN HAKKI EKREM 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 7 Şubat 1942 vaziyeti 

A K T l F _ .. :.. 3 1 F. 
Kasa: 

Al~: Sa.fi kilogram '12.605.866 
Banknot • • • • • • • • • 
U!aklılt • • • • • • • • • 

Dahildeki muhalllrferı 
Türk lirası • • . • • • • • • 

Hariotekl muha.birler: 
Allnı: Sa.fi kilogram 11.278.072 
Altına. tahvili ka.bU" serbest dö. 
vizler • • • • • • • • • 
Diğer dövizler ve borçlu Klirinl 
bakiyeleri . . . • • • • • • 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evra.kı nakdiye 
karşılığı . . . . • . . . • 
Kanunun 6-8 ıncı maddelerine 
tevfikan Hazine ta:ratından vA.kl 
tediya.t • • • • • • • • fi 

senedat. Cüıd:ı.m: 

Ticari Senetler . • . • , • , 
Esham ve tahvili.t cüzdanu 

c Deruhte edilen evrakı naküL 
A ( yenin karşılığı esham ve 

< tahvilA t cıtibart kıymetle> _ 
B ( serbest Esham ve TahvilM: 

Avanslar: 
Altın ve döviz Uzerlne avans • , 
TahvllAt üzerine avans . • • • 
Hazineye kısa vı\deli e.vans 
Ha7.ineye 3850 No. ıu kanuna göre 
açılan altın karşılık\\ avans 
Hissedarlar: • • • • 
Muhtelif: • ı • • • • • ı • 

Lira 
» 
» 

• 
Lira 

• 
• 

Lira 

)) 

Lira 

Lira. 
)) 

Lira 

• 
)) 

)) 

102.125.959,591 
Lira 

8.503.551,50 
779.516.30 111.408.027 ,39 

51.624,96 51.624,96 

ıs.s6;:.s10,64 

-.-
62.501.81'7,08 '18.365.327,'72 

158. 784.563,-

!z.227.905,- 136.520.658,-

321.4'74.053 .39 821.474.053,39 

45.501.881,93 

B.9'6.m,nl 5U98.33G,6t 

4.906.19 
'1.808.690,-, 

-.-
167 .500.000,- 17:>.3Hi.59G.10 

4.500.000,-
12.64:1.576.01 

Sermaye 
İh&lya' akçesi: 

Acil ve tevkalA.de • 
Hususi 

• • • • . . . . 
Tedavüldeki banknotlar: 

• • 
• • 

Deruhte edilen evrakı nalcdl.yt 
Kanwıun 6 _ 8 inci ma.ddelerln• 
tevfikan Hazine tarafından vaki 
tecllyat • • • • 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
baltiYesl • • • • 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilAveten tedavüle vazedilen • . • 
Reeskont mukablll 110.veten teda
vüle va7.edllen . . . . • • • • 
Hazineye yapılan altın ltarşılıkh 
avans mukabill 3902 No. lu knnun 
mucibince ilAveten tedavüle vaze.. 
dilen • • • • • 

MEVDUAT: 

Tfüit U ııı "' 
Altın: sa.rr kilogram 877.150 

3850 No. lo kanuna göre ha'11ne:re 
açılan ar.ms mukabili tevdi ola. 
nan altınlar: 
Safi kilogram 55.541.930 

Döviz Taa hhüdah: 
Altına tahvili k&bıl dövizler 
Diğer d övizler ve alacaklı ıo:rıng 

bakiyeleri 
Muhtelif . . . . . . . . ' 

Lira ............ 1 
» 6.01)0.000,-

Lira 158.'i <&8.563,-

• 22.237.905,-

Lira 136.520.658,-

• 1 '1.000.000,-

» 25'i .500.000,-

Yekt'.in 89-l.'7'75.200,30 Yekftn 

ı Temmuz 1038 tarlb.lıuloıa itibaren: İskonto bılldl ~ 4 aıtm tiUrbıe avans ıJ. ı 

Lira 
15.GOO.OOO.-

1S.S2Ulll,1S 

5?8.020.658.-

100.026.89Z,7'1 

7&. ı~•.167,90 

!%.505.744,69 
139.275.717,'79 

89'. '7'7 5.200,30 


