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Bu sabahki 
haberler 

Alman 
donanması 
Manş 

kanalından 
geçti 

lngiliz donanması ve 
hava kuvvetleri hücu

ma geçtiler, netice 
müphem 

Londra, 13 (A.A.) - Bu sabah 
, etkenden amİTallik dairesi ile Ha. 
Va Nezareti tarafından neşredilen 
tebliğin metni: 

Dün sabah 1 1 de lngiliz tayyaTe. 
leri Almanların Şarnhost, Ginayza
ı:ıov, Prens Ojen ı.ııhlılarLnı.n muh .. 
tibler, torpidolar; mayin taraw...a 
gemi !eri refaka.tinde Pas de Calais 
boğazı•na yak'laŞtıklarını görmüşler. 
dir. Bu gemilere mühim miktarda 
avcı tayyareleri ıefakat etmekte 
idi. Bu sırada rüyet derecesi 5-8 
lt.iiometre arasında idi , Gemiler ln. 
giliz sahilinden görülemiyordu. Bu 
haber alınıır alınmaz Oouwre kuman 
danlığına mensub harb gemileri 
i~ avcı tayyareleri hücuma geçiril
miştir. Gemiler ve taıYYareler düş. 
nıan <Lvcı tayyarelerinin ve düşman 
&affı haı:ıb gemilerinin şiddetlli ate~ 
lerine rağmen hücuma devam etmiş 
lerdir, 

Yazı itleri telefonu: 20203 CUMA 13 ŞUBAT 1942 

Tiirk ·Bas 
badadunda 

biç bir 
bidlse 

geçmedi 
Müteaddid Sovyet · 
taburları müdeci 

olarak topraklarımıza 
geçmek istemiş 

İd.aTe işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruı 

idam cezası munakasası 
' 

Fikirler ve iddialar 
bir~irinden gittikçe 
daha fazla · ayrılıyor 

Bir müddet için her katilin idamı lüzumu~u 
ileri süren tekliften sonra idam cezasının 

büsbütün ilgasını istiyenler çıktı 

Japonların yeniden asker çıkardıkları Bomeo el nrında Celebes 
adasından bir görünüt 

"Ofi,, nin verdiği 
haberi Tas yalanlıyor I~ Pl'.Wll 1! :Si I ~ 

ıdam cezasını Katillere veriİecek 
, ................................................ '\. 

Tokyo -bEdiriyor 
Singapar 

çevresinde 
mabarebe 

An~dolu ajansmm notu ~ SiPgapurun düşmesi i 
~ BERLİN VE: Moskova 12 (A.A.) - Tu a~ çoğaltmak değil, cezalar kat'i ve 

ilga etmeliy_iz! ağır olmalıdır! 

' 

devam 
ediyor 

jansl bildiriyor: 

TOKV.QDA Havas. Ofi ajansının Borde -
.l 1 aux' dan verdiği bir haberde Türk~ 

AKl
.SLER Sovyet hududunda bir hadise ol • 

duğunu bildirmiştir. Hayat mukaddes bir 
varlıktır. buna haksız Bu habere göre Balumda bulu • 

nan müteaddid Sovyet taburlan 

"Singapurun düşmesi mülteci olar~k Türk .. toprakl~r1n~ y" ere kıyarsak biz de 
1 lsözde geçmege teşebbus et.mışleT, 
! imparatorluğu temel- : ölenler olmuş ve yaralı 300 kadar katil olmaz mıyız? 

1 
· k : Sovyet askeri Türk topraklaTına 

lerzne adar sarsacak ,! . d . Aılli tıb ~ıerı u.. 
• 1 ı geçmıj"ır. . . S d mum müdür mu:ı. 

1 

-- i Havas - Ofı aıansının ofya an 
• v • k · · f vlni dokt-0r F "D •• k k k• : aldıgı bu haberi anca· ısmı ran. 

Şehrin şimaliilde un er te ı i <Dev•m•' '"'; ,,,, .... , """'diyorş~~dci 

in gilizler muka· 1 ric'at yolu,, 1 Bir ls;;Yç:; t<17zetesi ~:: ı ·~~l:~~ 
d l 

bi (topyekun i 

ve met e iyorlar B ~~·l~~o~7 (AA.) - D N ,, Türkiye her ~:;;.> a!:~~~ :Ü. 

Yalnız akıl hastala-
rını idam etmenin 
doğru olacağını 
sanmıyorum 

Prof~ör dok 
tor Fahrettln Ke. 
rim Gökay dl • 
yor ki: 

•- Cürüm ve 
ceza m~lesi 7ıl 4 

lard:ı.nberi muh • 
telif ilim şube'..: 

rlni • ilgilendl"r...U 
karışık bir da--a 
'dır. Bu lşde •JS 

yolo~. adliyeci, P". 
dogok ve hekina o t 

Singapurun düşmesi Alman' dafaa eden Dr. 

te il• g"' 1. efkarında pek büvük bir akis •htz•male karşı Bay Sadi lr . 
'husul-e 8tJ!.imıi tL. liükumet1 k.' "Ik D k merkezinin siyasi mahfeHerin - ma . ın ı ya7.lll. o tor ayrı ll)Tl görüş ı,a-Profesör FahTettin 

~er üç ~emiye de isahctler kay. 
~dJltlığj tahmi;n olunm:aktadir. 
li n 

1 
de~~: A'lman donanma'illnln He 

~.0 ~n a doğru seyrettiğı görül. 
muştur. Tokyo 12 (A.A.) - İmparatorluk n.. 

el h"-1 1 • •t""hl ile 11 12/42 ta. Fahri Can hlbidlr. Feıilln re Kerim Gökay 
lh~di!:'1t~~zk~:;~;a~::ı:ğub~ i Sl a anıyor rihli Son Postadaki son yazısını o- cemiyetin emniye~ini, içtimai selAmetlııl 

k b h•dum. {Devamı 6 ncı sayfada) IDeva~ı 6 ne' s;ufadaı 42 tayyare kaybettik. Düıtman asıari mumi karargahının Perşembe ciinü öi-
18 tayyare kaybelnıiştir. le tebliği: -
Ravanın fena oluşundan dolayı lıü.. Bu sabah •ün dotarken h~va kuvvet. ;~~aa~ü::~~z:r~~:k. ::a~ry:~:: ·ve bekliyor,, ~~~ 

dir. Çünkü Japonya şimdi yal. ı Profesör itirazlara cevab verı·yor --, cumun neU<'esl tcsbit edllemem~Ur. (Devamı 5 ı~~~~adal 
Bir İngiliz muhrlbJ hasara uğramış_ Londra bildiriyar 

Singapur 
radyosu 

diln · çalıştı 

nız büyük Ok}'\lnu!la hakim ol_ L_ __J 
mak~ tcaımıyor. ayni zama~da .Bog"' azlar · ·-tır. Telefat azdır. 

Birmanyada İngiliz 
hatları yarıldı 

Hind Okyanusuııa ve Bengale ' ' B k kt 
körfezine doğru imkanlar açan = ve Tu·· rkı· ye en SO a an· geçen 
bir kil:id mevziini eline geçir _ i 
miş oluyor. 1 Berlindıe Singapurun Japon. La.usanne 12 (A.A.) - «Gaıettc de masum ada y~ k8&1'şl yapılacak ka.t'i bi~ Lausauneıı, «Türkiyede. ba>lıkı altında . mı 

Tokyo, 13 (A.A.) - Birman .. 
yadan haıber aındığtna göre Japon 
kara ve hava kuvvetleri birlikte Jıa 
reket ederek Salvın boyundaki in. 
giliz istihkam hatların ı tammile tah 
Tib ve İşga1 etmişlerdir. 

taarruz için bİT hareket noktası i l'Jll makaleyi neşrdmişür: 

olacağına dair lngilizler v e şi~ İ Türkiye bitaraf kalmak a:ımindedir. asalım, d" emedı· m !,, 
:mıa.!i Amerikalılar lal"llfl-r·dan i 1939 İlkteşrlninde incııtere ve Fransa 
~!r çok defalar yapılan gürültü. İ tıe muayyen bazı hallerde yardımı ta _ 
lu heyanat hatırlatılmakta ve : za.mmun eden bir muahede imzalamıştır. 
bu beyanatın gittikçe mütevazi i 1941 Haziranında toprak bıitünhitüne 
bir Tenk alarak nihayet Singa • ! riayeti ve tyt bir doslulk aıUva eden bir 

Bu sabahki 
Sovyet tebliği 
Moskıova, 13 (A.A.) - Bu sa. 

bahki Sovyeb yesmi tebliği: 
· Dün kı.ıtaatmız kanlı çarpışmalar 

dan sonra ileri hareketlerine de. 
'\•am etmişlıerdir. Birçok yerler geri 
alınm:ştır. Düşmana ağır zayıat ver 

diri imiştir, 
Slvastopolda 

Londra, 13 (A.A.) - Moskova 
nın cenubu garbısiııd~ Ruslaır mu. 
vaffakıyetler kaz:ınınışlardır. 

Sivastopo'ıda dahi Rus ku'W~tle
ri §ehre hakim ve müstahkem bır te 
peyi zaptetmişlerdir. 

-..0---

Hitler Mikadoyu 

Londra 12 (AA) - Sinırapur rıı.d ,. 
yosu, bugünkü Pe~embe guniı (,reen -
lvltch saatlle saat 15 te Londrada. din .f 
lenmiştir. 

(Devamı 5 fncl "Sayfada) 

<Devamı 5 inci sayfadal ) pakt imzalamıştır. tnı-ııterenln Irak a. 
, .............................................. , (Devamı 5. inci sayfada) 

C Askeri vaziyet =ı 
Japonlar Hindistana -taarruz 

teşebbüsünde ~ulunacaklar mı? 
Birmanyanın müdafaası İngilizler için gittikçe ehemmiyet kesbetti
ğinden Malakadan ger.i çekilen 100.000 kişilik kuvvetin kısmen 

· buraya yollanmış olması çok muhtemeldir: 

Yazan: ·Emekli general K. D. tebr·k etti 
. Londra, T3 (A.A.) - Alman japon'lar Si~g~pura girdiler: min etmektedirler. Halbuki bundan nın yeter&,zliğinden de bahsetmi~ti. 
devlet reisi Hitler Singapurun zap.. 9 Şubat tarıhl! Tokyo ve Stnga. evvel; ~falaka yarım adasında har- 3 - Sıngapura en yakın hava 
tından dolayı Mikadoya tebrik tel .. pur haberleri Ja~onların çok şid ~ be~en lngiliz imparatorluk kuvvet. ve kara yardımları Avustralya ile 
grafı çekmiştir. detti ve devamlı ttara ve hava bo~-ı~erının 100 bin kişi}~ yakın oldu. ~elemenk .Hindıslanından gelecek-
_ __::___.:_ ________ bardımanlarından sonra Johor· _ıl:ıo - guna ve bu kuvvetlerln ya':'hn ada- tı. Halbukı bu kıt'alar, kendi derd. r ğaztndan Singupuı cıdasının şımal da cereyıan eden muharebeler esna. lerine düşmü§ olduklan gibi Fele • 

Bullnac ~"l. larımız batı saht1lerinc asker çıkarmak su- sında pek o kadar fazla zayiata da rnenk Hindistanı ayrıca Japon ha. 
_ retile bu adaya karşı beklenen bü • düçar olmadıklarına dair haberler va, deniz ve KSra hücumlaTl karşı. 

""k taarruzlarına başlamış olduk • vardı. Demek oluyor, ki İngiliz U. sLnda kendi ha"a ve deniz kuvvet.. 
Iaurl'rıl bildirmekte idi!er. Daha . o .zakdoğu kuvvetleri başkomutanlığı !erinden büyük bir kısmnı kay'bet
gün bu taarruzun jape~lar leliınke bku kuvvektle

1
rin bü

1
yük kı~~ını baş.. miş v~ Birleşik Amerika da bi.ıtün 

lİ vereceğ ni tahmm etme I ·a m:nta a ara a arak Sıngapura gayıretıne rağmen henüz Uzakdoğu 
n: ced v ı' ldi Bunun sebebleı:j şun -ıçok az bir kuvvet bırakmakla bu a. mtntakasına devamlı deniz takvi \ 
guç eg ' ı..ı.. 1 d k d d d k l · ' • )ardı: .. • ·- :: . _ anın mu ~ eral~nı . a. <:ta. ço y.e erınde~ s:.rfınazat, vazıyet üze. 

l _ Japonlar, ?ı.ı pur ~?~. evvelden .tayın ctm~.9 gıbı ıdı. rlnde tesir g~sterecek derecede ha-

a ı ımpara •• · · "' · 1 B · ı. · · • 

Evet, hakiki delilerin . idamlarına ben de 
taraftar değilim. Fakat bunların daha evvel 
bir yere kapatılmaları lazım geldiği için 

bahsimizden haricde kaldıkları aşikardır 
Yazan: Profesör doktor Sadi [rmak 

IDiiııkii Son .Po:.tıı.da ı;ıbn clnayel ve riadeır detil, milletlmiıdn bu rcalltesln.. 
idanı istatistiği üzerinde durdutumuz den hareket ederek konuşsak daha ve 
vakıayı 0 kadar beliğ surette ifade etıniŞı rlmlJ neticelere varırız sanıyorum. "' 
bıulunuyor ki ceza hukuku nazarlyele • (Devamı 6 ncı sayfaC'lal 

Zirai seferberlik için 
Valinin riyasetinde 
bir toplantı yapıldı 

Altı.ıcı devreye aid 
bu\maca1arı doğru 

halledip hediye 
kazanan okuyucular 
(/simlerini bugün 3/2 nci 
•aylada bulacaksınız) 

d k
. . . torluk vetl rı·l.8~-:ı. 2 - Sıngapur mudaf.aa komuta. va kuvvetleri bile gôndercmemişti. 

. . 1 'liz 9 u st· ~ {rl genera ennclt gazele munabır- 4 - Nıhayct, Sıngapurun tah • 
ıncı ngı ve . ıa • "f . ·r h d k .. 
tümenile- dbğer y' "t an 4~r.ıned, vazbıı.led~.ınt kı a hususun adı ;.- kimau planı deniz cihetinden gele- i 

·· kk b 20 QQIJ''l U' talı, . ~ma ini l lr.t r en ava yar tnıl. (Dev°'ml :; üOl .111.ilôlJ&) 
mure cı , .. •'\,,. ~· .., _ 



r Hergün ~ Resimli lllall:aleı Miisawıtı iesis edecek silah .. ~ 

ln"Iiliz milletinin 
K arşısma çıkarı 
Çok mühim 
ıJüşünce mevzuu 

\.. Ekrem UıaklııiJ_J 

lobnası mu11temt>I bir sual: 
O halde lılrlnln leWnde, dik-erinin a.. 

kyblnde Jir __.. ıtıw•n l!l'ai wı. 
,çln lJd ıtı1r• ı&llil ~ ıae 11i. 
r.um vardı ve ;bir türlii arkaSı celmlyen 
frı'ııkidılılar& ınNaı katlanıldı? 

' Y:ızı•••n 1'!'...ıa tılır!ec'fjlrnlz sı'lıl 
Slr Stafford Crlpps 'W&krl -.e kıı~. 
ıert ne olursa olsun İncillz n •'ine 

miilılm lb1.r ·~ ~ •N lo'I. ............................................ ····-·· 
TAKVİM • Şubat 

Rıı.ı - t3 Arabi •Do ., 
Qmıa 

.l861 - -2 İD•,...•• Re8nı.i •>'.Je K.tm 
111 f9.t2 98 

GÜNEŞ P.1uharrem IM:ııAK 

:), J). s. , J). 

6 ., 28 6 ~ 

1 • 11 40 

ôtle ikindi Alrpm Yı11.ı. 

~. u. a. 1.) .i. D. ~- ~. 

E· ıı 28 ı6 JO 11 48 ıt 

:ı v. .. .., • 48 Ji - .1 

brı1m1~t lT. 

y,. 
-0-

amY&yG& 300 llraaıın 
çarpmıt1ar 

~nda Vali.konağı ıcadde -
mmn Seiacl ad1ncla l;ir zat 
rnva.Jla 'Tünele gİoeT'k~ i . 
300 lira bulunan cüzdanı 
1-iır ~ taraf.ınıdaa .. _ 

Be 
.iade IG 

dün tra 
çinde 
~ 
~ ' ıta IJa ~ıl ,.ank~i Zti> 
pddıi&e en..el.tadır. 

wıde ' ar oynarken 
,Y•hlaadi1ar 

omaniyedc:, K.-ıhnççılar ı80. 
9,a, ~ numaralı k.hnıde eon 

e 'kumar oynandJ,ğını tetl:ıit 
zabllt:a dün burada ani bir e.

nna yapınlf. içeride kumaT oy. 

JCals 

Nunı 
~ 
~ 
eden 

Mebmed. Oam.au -ve NU.ım 
dılannda 3 lmmaıba.zl ,,.hJaml§-

.rafU: 
~ 
.a 
tır. 
~ Ha)'darl. kumatôamT 

tttd& tcUl'Unt takibata i'b.,lan -hak'k 
, .ınlJUr. 

r iSTER 
lST.ER 

iNAN, 
iNANMA! 

Bu yıl şiddette olağan iıstüne çı

ka.n ~- :ki.ilk •eDDı::a ıaeao'l aı.. 
d•nlardan baŞka erlu."klu arasında 
da moda haline geti.nUiiAl ifi~ 

llakikat.te Avrup&am ııqcuk mcm
lekeUerinde mı:.ckler ~l kiirk 
tfymeı: dejlllercll, fakat kürkü astar 
l'<tıi ~ ........ ivine bP. 
.....,._, lha11nild ıJmBI balnlar ıt-

lltl tür tanıll ~· P'mek iiMıre 
.U..ı,..r1-llJ, '" ... ıtanb. Qııu1. 
•• • moa~ ..a.,..ae wUbtdif 
kmd teorilbe1et1a cW..tdili '!Jtiqjlk 
c.....ı&Fa. 4-Y~ 

Filbutb lıir eleeaia ~~ ılnsan 
Waud-ım lialtü hararetini riıstcırea 
3' 4aece lllCllkük1ıa 'SU cloldnrmuelar, 
~ı yüaje. 'l>8mlli'&. .mw.teıır clna
lcrde ldidte ııaı:ank utln .bava.la, 
.riizciıN1a 'ft :t"aim111'c1a Jıararetlodea 

ne 'kadarmı ka)4>eetlftnı Cilı:mltııiler, 
...-müşkr' ki Jaaili. ~ 1lıwa.. 
retlnln yiime 72 siıu, yatmW'da 1'iiL 
• ':19 ama k~kte dmuma 
mukalbil ta\ şan 4erislııln ,.byıbı aq. 
c• 7Ü16'1 C!J tft 31 dir, ;kftJllD .... 
sin.in tüyü dl§ tar.ıfa do(ru kulla,, 
ınııaıtı ~ verillii mahal•• 
~ ~ iç :ıtaratta kullanılma.. 
wıaan 11.5 '41efa ifa.eladır. !D1kbte en 
lf•la. ça.rpaıı nokta lş1eri horo:ı r4e.. 
ri6ı1ıı :incelliine ncmen ı:UiyJerJ .mu
Jllafau ~ ,.ariile muhtelif ha. 
'Valaııla taamreündcn .ancak J"ilade 
13 ıUnü DyWUğl ınokıasıchr. ıBanun
Ja lberabf:r lmıanlar henüz horoı df'~ 
:r.llılm ik8* olarak kullanmanm 70. 
llllla balamam1!91araır, 3\nıilı ta.v,ilUI 

lkiUM* ııı:e Ju:"tU 41eıiı;;in.ln .lçlne gir ..ı 
ımelıı&eiUıier. 

tSTER 
iSTER 

iNAN 
tMANMAI 

Dün, ~'leZbalıaoa kati :miktarda 
et kesilmiş ve hu etler tehir dahi. 
:linddti J.kuaıbRr11. Wv.zi .edilJn.i.U.r. 
Birkaç gün evvel ıc}ıre 600 kadar 

~ftlD!>l\D?f 
.onda 1"8teı'Hıa 6 2" 
lew-l"orlı llOOolu 132.20 
!adrid 1Gl.PetMa l.2.9375 

.ııo·m ıoo 1auç xr. l!0.72 
!Bir a!lt.an Llfm 34 00 
.24 e.;'.mk O*' l1'Cll k~e 
&ltm 450 

messilı 49 .-
:Mfll'Qcez 'BallbS '1'12. 
iNOT: 11/2/942 iar:tı11 blllıenlm!mde 
'(('% ., 1941 ~yJlurt !ı:ya~ı 2nXlf> 
o:ecat 4km 'l!dı'l'Sl !5 ~ıştır.. 

'Iladm!h ~-ı.c .. ..,. .... pU.en -n ihuausi bir müua.. 
de ile ..mezıba:hada keııci namlarına 'kesim yaptırım Bolvadinli eürü sa.~=============,.. 

iblcrl V.ali .mııa.vini Ahmed Kı - l R A 1 • y O =ı 
ık"e ltiır ımÜTaca.atta bulunmuşlar il 

ve tekrar 3000 koyun aetirmek Ü - ____ -oUBA ___ d_S_/'l._/l_t_lz ___ _ 

zere ,p\ldu]gluını 'hildirmi,1erdir. Bu 
oy;unJann da mez.babada eski şe _ 1'=34>: Baat llQ'an. 'US: •afif ı>aı·~alal" 
ikl~ ::k~meai için mü'Saade edil (Pi.), 'J1.H: AJısm .haberlerl, ~: Senf9nllıl' 

. - parçalar (Pl.), 8.15: Evin .ııaaiı. Safı:: 

· tır. Müzik (Pi.), 12.30: Saat ayarı., 12.33: 

(TtTA TBOLAB) 
lstan'bu1 Beledlym . 

Şehir Tiyatrosa 
r ep•başı .dram kısmında 
Bu .akaam saat 20.30 da 

RÜZGAR ESİNCE 

ı&.tiJJil caddee.i komedi lt.ıaınında 
Bu .akpm .aaat 20 . .30 da 

fWlALIK DDAl.AR 

lllfahan ve Karcığar m.ıkamları, 12.,5: 
Ajans .haberleri, 3: ..Kan.şık praı ve 
türküler, H: Jtaraiık ..mü4k !Pl.), 18: 
Saat ar.ırı,.18.03: Fasıl heyeU, 18.40~ 

Bir Konçerto (Pi.), U: Cikt.ısnd 'fiU,tl), 
lJl.15 Tino Bossl ve .Zara .Leandcr (PJ.). 
111.30: Saat ayarı, ve a)an~ haberleri 
:ıD.45: K.liıdk Ti.irk Mnı"i. !O.da: Rad~ 
iYO gazetesi, 20.45: K:mşık prkı ve türo1 
lliiıaa:. ıı: :ziraat .ıannıı. u:ıo: 'S'mıııiil. 
32: RadJe .salon orkestrası, 22.30: Saa' 
"·an, alans 'haltttlerl, ve 'borsalar, 
22.45: .Radyo -.ıilon ..,..sb'Uı. 

ma 
çiç 
rm 
hlıe 

E 
g~ 

iç 



Bağcılık: Çiçekcilik : 1 Yeni ev .. 
ı e e 

Bağcılarımızla .. stakil m Ba konlara konacak 
çiçek kasnları 

nasıl yzpılm:h? 

bundan sonra sık Çift im2lil ile bir m ktub aldım. vayı kurmıya ça' yorl r. Ban sc 
Y azanTar bir genç k z ve b r nç dukları s 1 u: 

Meyva bahçeleri· ne d'k'lecek sık görüşeceg~iz ! :~~~!~~~~ı'.:ı\ı ~ lı~ni~a::~ leşeb ,ı;~.ru~:~ ~~"~~ ~~~dr. f 
. sevdıg m, elımc fır t geçt kçe de kat b z ayrı b r v çm 1 d n 

. ~ı~hassa son senelerde mernleke. I tavsiye ettiğim bır usule uyarak nı. yanız. d mizdc me" ud pa a u 

1 
v 1 h ı tımı:ı~. her. tar~fındn bağcılığa kar. ş~nı -:'e nik~~ı bir arada ;apm l r. ) k ge''rımiz de şu b ı 11 t ' ·o an agaç ar angı §l buyuk hır alulcanın uyandığı her. §tmdı her ık.ısı de aılelerının evle.,ede '1 z? 

kesçe görülmektedir. r · nde a~l ayrı } a anı ıya devam e.. Genç evi 1 r · 11 ayrı b · r vr çık 
(Flloksera) ismi verilen ha~ere.. derken hır taraftan da muşterek vu. IDe~amı 4/Z tl 

S 1 
11 

• ı • ı " nhı tahri'hn: ına mana kalan eski 
Çiçek ekme mevsiminin yakla§- e as ara g o re seç 1 1 r er i!

1 
bağ sahalaTinda eskiden bağcılıkla 

makta ohnasl dolays'le içerisine yaz uğraşaniar ve yt:gÔ.ne kazanç vaııta.. ("Son_ Posta,,nm bu'macası 28 - <7l " J 
çiçeklerinin ekileceğı çiçdı: kasala. !arı lbağdlık olnn birçok kimseler 
rmın haiırlanmaları zamnnı da geL Me)va bahçesi olarak seçilen ve ıarzu~anlT. Binaenaleyh husust hahÇ" eski !bağlarının yerlerine yeni ba w - Bunlardan 30 tanesini lıalledereh bir arada yollr} arı her 
rnekıediT. hazırle.nan yere hangi ağaçların ve )erin meyvalarınkl yariııl yazlık ve lar yetİftİrmekte oldukları gibi bır okuyucumuza bir hediye takdim edec:eğıı; 

Bu İşe elverişli kanların U2unluk, bunlar.ın hangi nevilerfnin dikilme.. yarısı kı§Tık ohnnlıdır. çok ve eskiden ba~ı~kla hiç uğraş. Soldan 511.fra: 1 2 3 4 5 6 7 ~ ' l ') 
genişlik ve yükseklikleri; kısmen sini tayhı ve L-eshit etmek. çok mü- Meselu ya:ilıkrardan kiraz, v' §ne, maml§ ~imselcr, de ~ağcı Iğı kendi: (S~ - Gonnck l rı=:;===:;===r===t===::==::::==::;::==;---:--= 
. . . . . . l · · . ;ı_ _L.._ 1. ,__ ·ı. ık ) lerlne bıT mcşgnıe edınmek gayesi 1 ' 
lçerıerıne dıkılecek çıçek erin cın~ hımdir ve bu hususta ıner yerde ve şena l, ~yısı, erı ... yazıl c; ma ve ı'l b w · · k 11_ ) d g· 2 - Meyva su.. · .. .. · • l e ag tesısıne &ııı;;11mı1 ar ır. ır 
aınc ve k~en de bun1arın konu1a- her turlu vaziyete uygun hır usu armud'Panla kışlıklan:lnn kı§lık el. k 1 d k d f1I (Sl, Borek ya- 2 

1 cakları yer'Ierin vaziyetine göre tea.. göstermek de mümkün değildir, ma, armud, 'lyva ••• gibi. Ticaret 
90

i'-y;r ~r e nı~ ı>~ b v._e gl ~ye ta.mab. ı ııılır (2), 
· • b_ıı._ __ ,1_ 'nd b • k ula m ıe ayın ve } cnı agel ıgın ıca 3 Usta ddil 3 

bit edilmeli ve nynl zamanda bun. Onun için bu e~hetın hallinde .. u. ım~n e u işe on n serma. ettirdiği hususat haklı:ında iyice aY'-1 (5). -

la.nn kolayhkla taş•nabnecek büyük murni olarak hangi nokta'ların go~ yenin ~ümk~n oktıığu k~dar fa.~la dınla.nınahızın i§e ba§}iyan pek ç.ok .., _ İ,rl, muva. 
lükıe 1 d'k dı'"-- lid ' r, önünde bulundurulması lô.zımgeldı. kar getırmesı gaye olduguna gore kimııe1er ıbagwcılıktan arzu cttı'kl ı' fıt (3) İlihı ışık 

o maaTlnn ı at e ıme . 1. ~· ildi it L.. • .. .. er • Bu nokt la ...... d tut !arak ğinı söy ıyccegız. lgenc m ve topra vaz..,,.etı gozo !neticeleri alam.ıytnc.'1 nevmid olmuı (3), 5 
bu ı_ laa r goz~nun eSO , OuO Evvela diki'kcek ağaçları ve ~n.. nünde bulundurulmakla beraber o lar ve batta bazıları bağlarını ba. 5 - llaya (2), 

~asa ra umumıyetle - • san ·1 · · t · d Udun, · d Y ımlst d bir 6 ti 1 ıarın nevi erinin ayının e mevkıin yakın veya uzak pazarın a kımsız bir halde bırakmıya veya. un an 8 

tnetre uzunluk 2'>-30 aantmctre ,_ 'k d• rtl ymak h--.:ı d L • h · 'ki- · timan l4). deı+n1ik . . topraıı;; .ve ! tıaa ı şa ara u en QOk aT&nllan · para eden ve en ko \Kl a uu işe ta sıa ettı erı sorma bir 

l'k . V'C ,2~-25 santimetre geniş. mecburıyetl vardır. . . !ay ve emin bir şek.ilde sevki müm. ye ve emcğı k:ıl?ılamıyacak kadar ha~b :u::~a si- İ 
1 Ver lmclıdır. Muhtelif ağaçların ıstedıkleri. k" l ·1 1 ·1 •1 b cüz'i biT kazanç temini ile iktifa et. "'hı lGJ, l\latftm , 

Y 
.. .. . . un o an meyva c ns er n ve un. . ... ._ c 

apılnn kasaların güzel go.un.. hoşland'rk1arl ıklım ve toprak ha§- \ ..mahsu1i' .Ik t r mıye mecbur hlmışlardır. es 
meleri ve ınisbeten dnyanıklı olma .. ka başkadır. l'ktısadi bakımdan ise dardln u~~~ v~a eon .ur .a~ Bu hususta bağcı geç.inen bazı ~· - işaret ra._ l 
la 1 . h ol . a a para ettıgıne gorc.. nevııerını k. 1 . d . . .. i 
k rını temin bakımınd~n bunların husu&İ 'bahçelerle tıcaret ba ç erı. 

1
• d l.rnse enn e ycnı ~ acemı müte. miri (2), çklnlu 

oyu renk bir boya ili." boyanmaları nin durumunu ayı ı ayrı gözden ge. seçm.e~ az.ım ~r, . . şdbbislere verdikleri yanlış malu. arkadaşı (4). 1 C 
trı.uvafıktır F 1 · · 1 • k · b - _ı Dıkılecek agaçların cinsi ve ne. mat ve direktıfler bu zavatlılıırı ha 8 - 7.cybelı: 
ı.._ • aza suyun sızması ıçın çırmc ıca eacr. ·ı · h 1 .. t .-Lft dil • 1 il ~saların a-Jt kı ı l ı d b' k r. lklim .. ı'd oldugwu takdirde vı erı u esas ara gore e5'0 e - tadan hataya, huıırandan husrnna (3), Bir hayvan 
d-' s m ar n n ır ay musn d·n~ b 1 bnh k 1- k · · 1 L " " " (2) il o:ıik b 1 l # l k hı.ıen eonnı. un an çeye ar sev etmış!ır. ştc 'Dunu gozonune a. · 

u unma ı ve sızacak suyun hususi bahçelerde topraga uyu ara . •. 1 'k · h " w v v 9 - San'at 12).} '..ı, akabiJm i . . . . ~ . . . şık bır şekırde dı meyıp CT nev ın larak bagc hgımıza ve bngcılarımı. 
çıta .. e~ lçın kasalar ya ınce bırer dikilecek meyva agaçlarl ·~çılebılır. bir sıra dahilinde dikilmesine dık. za bİT yardım etmek emeli ile bun. 10 - Çabuk kı- !::::.·=======~=::!::::=~=~=~ 
t .. L uzcrıne oturtulmalı veya bu çı. Bu ~ibi bahçelerde dnha ziyade her kat d'l l'd' dan somaki yazılarımızda munta. nlan bir nesn (3)' Allınetl rarika.I dıgı ses (2). 
.. ıa.r kas h' . . rol e ı me ı ır. müessese ismi (5). 5 - Boşluk (4), Devl t, nılll işleri 
~r· a:a. tes it edilmeııdır. Ka.. mevsimde meyva bul.u.ndu ması Mu'hteiif neviler arasında da er. zam bir seri halinde .yazt hacmlml. 11 - Dik şten evvel yapılan (5) Ha.. ~ 4) , Nota (21. 
du ... 

1
· en lY1 funda toprağı ile dol k I b h ·1 b t fi zın müsaadesi nishetinde. bağcılık ilç bırakıhnıı.'k (4). ' 6 - Soru edatı (2) • 

.... rna)ı b . k eka'w' d 1 en açan ar 1\ çen n cenu ara a. b L'- d IA w• iyi :t. ve u mümkün değil ise 1,20.1,50 metre )'U s ıgın e ve l b" "k Jd--'-L aır;:ıı;.ln a ma umnt vereceglz. l.ı2 - Blnlenblrc (3), Blr reıık l2). 7 - D nı bir oku~:ı (3), Zulum ..,.3 • 
oaır 'b .L • • rına ve meyv~ arı uyu o uıu.a - ... ., 
~ .ançe toprağı bi:raz ınce kasaların uzunluklarına uygun genış 1 d .. ,. l I k I ] ki d·'k" Bagcıhk hakkında yazncağımtz Yukarıdan aşa.tı: pao (5). 

ve ,.,..: ed:ıı k'l_ı · rın an nuıgar ar a o ay ı a o u. ı'l dah rl b w 1 w k 8 U.o ks' ) hınd •n Yanmış gübre ve kıımen likte ve B'T'ZU .c.ıen fC ı uc ınce 1 . yaz ar a zıyn e agcı lgln te - 1 - Gelecek (9)' Uzak nidası (2) • - l un " ı (2 ' T arı m ' ~ 
a topr w 1 ı~ lenlcr orta.lam ve geç çıçok. açan ve ..... . b wı . b L rar \erme (5), Gun (3). 

~hna] agı ile karl§tırılarak koM çıtalardan kafesler yapı ması azım . J w ~ıgıne ynru ng arı.n tes~. attım, 2 - il ,-b tebliğlerinden ismi gf'.çer 
klır, dıT. bınaenaleyb l.kbaharın kıragı ve tımar ve ıhasto.lıkları ile ugw raşma ( !l - Eski paraların üs'uııde \'ardır 

Ka 1 d d . lm 1 '3), ~ erkelı: ismi (4). Perinin çfrld. (4), Kör (3). 
~-ı-ı sa ara. h'"'r e ·ıd ·

1 
ek dı'k'ıl• . Bu tarzda hazırlanan kasalara di onarın an müteessır o yan ar gibi hususatına aid o\acak ve •lrası ınl (!), ~ erac '" ç ş ç ç ..... 10 - !\lus'kldl' btr ıs'ıhh zı , Poker 

teıni..ıı .. 'buntarn sarılabilmelerini k.ilecek çiçekleri de ileride mevsim daha ziyade hahçenin şimal taTafla geldikçe hağcılğın iktısadi cephe. 2 - Alay (4), Avuçl~ (8). ile çekilir (3), Oehenucmlc C'Cnnet a 
ıı;ın lc,aıalarıo arka taraflarJoa al'raeı ile 1ıöreıceğiı. .., ....,. · ~ına gelecek iekitde dildlmelidirler. ainden de bahsedilecck.ti.r. 6 - Yan açık (6), KofUDan gıkar ~ .r.161 (4), ' 

,,. ___ 



- -
Damad lbrabim pqa din.adan ~-ı -1'ermanmm .,_ ~ 

bulı: kuriulda&ıı ltıia ha.reme &itmem~ 8a4lUDl u ..._.: 
U, .. Hasır odasında)) narıile Jpiyor, Ka. - Dannan i7Jıe1se,. 
f'& Aünin hayırlı bir haber l'dinnesini Xa.nı. Ati safa)< ~ odıarken 
bekliyordu. Ali cenlş ltalkena. girer ıu. nkit ~ ~erdu. \·e~ır sara
nıet.ıı paşanm yan &"eldiii ipek ıteceade- 1111* Tlksek Ye kan.nhlda lı.aJe beden. 
nJııı ~ aemaa ka9aklaaarak :rer öptü: ferine blensfyen daTarlarınl dolanırken 

- llay benim .....ıethi sultanım. arkumdan Jllraz Basan yetişti. Basan 
Saltan Alunedbı damadı n.al'~le 110luk solata relm.fttl: 

ma.ıınacanu •.ccade üserhı~ düilirdü: .' - Az mekseylen J'OldafOll. 
- zeliha 11kalese11 sfrebllıU m11 Dt,e Alinill höne &"eÇt.t. Kara. Ali 
- Girdi sultanım. Wnleabire palasma clauaıuıııea gülerek 
- Ya &'Öde~ &'Öl'diia m.iif ~ kanMı: 
Ali başını lalhldı: - D1lr bre :eorba. Yaltaneı detti, 
- Beli. &'ördük. ÖiJUe ıirip ltadeli.,. W.ü. Sü.iltl ~ efeMimls nrayı 

ın (1) çıktı. hiiıaaya.ııa gitmek llHll'ad ederler. Ya. 
- Sulta.nselfmde arabs beklıer mi nn itle mert tlöllecekleriıli &Öylediler. 

leli! Divaıt odası y&DıDdakl kahve oeatm-
- Bekler teli. ela 1te1Mlü.lerlnJ beklemem ferman ba. 
İbrahi.m Paşa bir lu.•se altın attı: yurdular. 
- Af erin. Ded:I. Alinin ft~ cenbı bf'Jde. 
Ali yer öpüp l'itmeh davrandı. Sad. nte4en 8'Ui7e dönüp geldi.fi tarafa 

r... eHle ~ e'ti: doğ'rw. koeaafa bafJadı. Ali yalnız ita-
- Dur im.dl lınca. şeytan şeyian ıülü~i, kı.-.a 

Jlrlahafız balkon rerlııiae çelrillp dur- dl:r:ll pqturun11D ağlannı tarialadıktan 
cıw. Alinin g-efüdlği haber lena drtildi .. sonr• kar&nhklara da.ldı. 
Delil m~ Zeliha blr kere riiRI kızm Zeyrelı:iıe~ çdrnıaz sok.ak a:eıtiıs bir fn 
~vlne l'irmişti, alt yanı keadiliğinden ağıu glılııi kovuklanap k•nır~o:.du. Xa. 
gelecetfne Jtiç !JÖl>he eimJ.,.onla. Fakat r.ı. Ali zelihanm cumbaııı onunde ih. 
aman dardı. Siy.-t ve Acea hududu ti7a.tla durap ~ulak. verdi: E•de hayat
işleri kannakan.'ılk oldutu içiıı İbrahim tan eser yekta. Cum'ba:ra öç fiske vul'. 
Paşa :istanbuldan ani bir aynima be. du. Bdded.,.ten 901ll'a f"ıskeleri tekrar. 
li.aından fü1riiyordu. O uman Mr teJ'e, ladı. Cam ki tac'attan yava..'98 ııyrıldL 

her ıtevke, bütün safıı.lara: Elveda, de. Zelilaa cumba tomde1l başını natııp 

ımtt icab ~ti. Bamsabe7 çeşme- 'flsıldadı: 
dDdekj şehlevend kadının hesabım bir - As beldeıı. 
rün evvel J'ÖriiTermdt lııe~e9ile yanı,. Ali pa.lıısmaı sapma sdo 11kt7& )'11-

ıvordu. Yan reldlii yerden rözlerinl pışarak kaPIJ'a yanaşit. Kapı )'ll'V&ffa 
kaldınp Kara AJi7i dillatJi dJkka.tli aralaadı. Zelllııaıı.uı llCSi solak solup 
•uJldü: 150rıda: 

- Balı:a Al, bİT kusnr etUa. - SaadeUô .,..... efendlmls J'Ok ••T 
Ali llıerleyip ,.erlere ita.paklandı: Ali ya.vaı,ca cıeTllb Y"enfü 
- Boynumıu kılda.n ince saltaıum. - Sa.adetlii hiinki.ra vardtlar. 
Cevab nüktesever vezirin h0Ş11Da cit. ' Kadın merakla fmldadı: 

U. Bir kese altın daha Cırla.Uı: - Ya., 1Jen1 neden cöndenlller? 
ı - Bre- kubbe a.ltma wzir olacak ., - Bir habet" lstedlln-. 
dam ım·~ ya., sım! zeıııaa teli.t iofnde acele acele HJ' • 

Kan. Ali artm keseııini havadan ce- led.I: 
lirlı:en kaptı: - Ü~ rün müınMle lst~ditfml sö:r. 
· - Ba.7 ben.im saadetliı c1ev~'16 e. len. EJt'ftl ~esünler! 
:fendim.. Kara Ali sadrazamdan alaeatı altm 

p_.. b ık aHmdan ıülümsedi: tesesfınt dtiştin•rek ~eri 11arladı. Ze-
• _ Bre ıy Zel!ha sana bir ıey demedi l llJha kapıyı örtertı:en sesini büsbiiiün 
:mi idi? alçalttı: 1 

- Yok erendim. Çı.tmazabm.da bek • - İmdi lnmda dlenmen. 
ler ldflı:. Aeoe1e ha.nesine girdi. Dedi, kapıyı usuna kaııa.Y'P ardından 
· _ Ya nasıl haber alurw? demir sürırii5ünü sürdi1. Yulta"lya ~

(1]~ ..... ,-
tığı zaman ltaf;mda bir atu''* duya,, 
IJl'Ordn. Bu&iin tok J'Ol'Ulıımftu. Soyma.-

STA: 
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Bulmacalarımız son Pootarun edebi ıeını-. 56 

/ 
-~ K'-"-" _! ,~, uı ~' -~ Altıncı devre bulmacalarını _ llQ.U\,~ = 

doğru halledip hediye 
kazanan okuyacularunl.ZUI ı 

lın_ ... ft_ ...... ta-- uzaruıı. başını uzatııı Nalıleden: Jlua~~ Tahıin Berk.ana ._....,, ,,_ 5....... isimleri 
küçük bir pmdanda tttreşe titreşe 1a. Bu cevaı'b111a ırağmen Şaz.iye ba-ıÖmcri en sinirli, en hırçın ve 
nan m11111u crpüflemetfıt 11.Dotmadı. .nımıın yüızü, o günkü oozleırini dÜ- zavallı yüızi.J.e göı düın ve hak~ı 

Sabahle,.in ı-merini açtıtı zaman Birer Ece muhtırası :şünerek, ~zı o1muştu. o h~aıt.i..n büsbütün dışında bır 
ııeacerelerddld abu ııer•eıenten 191 kazananlar :Jcadaır iki, lbaıı b.lıle ona ba.kıın:.tğa1ıkir peyda ettin. Unuıtma ki o 
bir ışık sızdıimı gördü. Komşu k311 ı - Kaıbe.taş lisesi SlQlf 9, 4 ç, lH.8 kesaret edeanıeden mah.cuh bir ses-ktt sen de ooıımaJ. biır halde 
halızlB ~en cçıa çın» herm Bül~ Oba. Jıe cevalb venlim: ğildin. Ayıni hadise. ~u 
ııeslerl cellJ'or, ris kapaldanıııda kır.,. 2 - Ortaltö7, Dere boy• Tiil~ i _ o ~ Sürpijte bu iııclivacı.n tekerriilr edeceık o~sa_ vazıyetı .<l. 
'panmak i&tiyen bir aiırhk duyu:rord11.. Ba.bıi scıllı:alıi No. ız. Kia.fye Kellv. :mutlaıka yapılması lazım ~eld:ğLlbaşka türlü göreceğınden cmın 
Tekrar daldı. Gön l7lce yVk.lelmişi.I 3 - Büyiik.duede Vehap Kocamaz Eni. ıboğ.azınıza .kadar bocç iıQindelMaaına.f.ih bu tafs:ılatı tı ırokal 
kf, blnlenblre 111çra7ıp ratatmcıa 0

• eşi Rühsar Kocaımaıı. ~uJ.u.nduğunu.zu. aileni•zin şerefini Sen örnerin fena bir insan ol. 
t.mııı. K91hı edada etr&fl:na. baJmıa... 4 - Tıb F~ 390.t Ra.bia. Do. !kıurtalımaık için ba$ka ça;re kalma- ğuna kendini inand.ırd.ığın . 1 
rak şeytan te-Ytan c1lltimsedi: Bugiiıı jana.y. :<lığını söylüıywdunu.z. Benim ha-ışı.mdi sana onun yüıksek meı:ıY 
ı~keek oek DriUaba ilflert vardı. E- 5 - Konya. Jtadınhaa sıhhat me- !ıiıme aıc.mı~· ~ gibi sözler ı~ bahsetsem bana ina 
...et, su a..tk 1'1 haJu'hslle bir başara. muro Hikmet 'AJmaar. !soM'aıdaın ortaya abldı. Binaena-yacak, anne gözlerimin be-ni 
w-,..ı, ndnumıiaa etekler tl&Jma 6 _ Ankara Demlrtepe, Fenl Çak. Sleylh oğlunurıuın be!üm paxamla daıtıtığıeıı zannedeceksin. 
aıtm alalıileeelrtl. mMr: sokak No.' ıs. Ze.kl7e Berk. Eev'lenaniış olduğunu inik.ar edemez.. - Hakkım da yok mu? Siz~ 

Evdea çıbrkea dalım r6~ü~orda. 7 - İstanbul, Hayriye Usest mut es:ntz. söylel"SenİZ ı;öVleyini~ ~e~ 
Sehsadeba8ııada eski Or~GDün~ 4/A. No. 415 SadreWa Akalın. ! - HiQbi!' şeyi inkar e4ımıİ'y~rum ancak ımasum bit- kızla niokuhl 
ıreçıt, Fatihte «Malta• dalu bak!.{al 8 - Çorlu, Sllü.tar mahallesi Akın_ iNeriman. Evet, ana kalbim onu.nldığı .gün ona hakaret ederek 
miıfe Raeıya •ira4ı. Un, .. 'jeker, kahve, cılar eok.ak No. 24 Saime Tezcan. :ve !kardeşinin sefale-tte kalmala-lwtü lbırc.Mkıp kaçan bir ıiınsan :;./; 
'yat ve sabun aldı. Bir kufer lve yukl·. 9 - Vefa liseal mezunla.nnda.n Sa- :r:ına raztl olımamı.ı,;tı., b ilhassa E:ski faıtfile mıuhakeme edeceğim. D"! 
..ti. Dotru cSultanselim• e git.!I, bahattlıı Güçlü. ~r aıileniın .ism~ ()rta.l:ıkıta .. çaL hareketi lkB.fi gelmemiş gibi, sOl"1 
, Boışna.k Alinin bost~~ında c•~~r-~aya.- 18 - Xı.Jlkluetl ctimhnrlyet me1da.. ~anmasını istemıyo;dum.: ~ı;ıer radan da be-nirnlle alay etti. b;;4 
rak dönen dolaba. g-illumııeye culumse_ m, yem*l HiiseJln Avc:ıotha. :beniım. !l'icalairınu bın m.uşkü•la;tl.a şu resmi yolladı. Onu boynuı:ncl' 
:re baktı. ıı _ Gümüşımyu, Yüksek Mühendis ~abu! ~i .amma bundan. kendısı- asıJı tutt~a Ömer Beye k~ 

Glizel Nigann ana.sile birlı1de sıtın- mek&.ehl talelJesiDdeu No. uı Balduo. :ne ~ı b 1r me~at t:mın etme- dı.eytluğurn 00 azalmayacaık, b l~ 
ııılılılaıı tek risli lııiçiMl kalöbe işle o_ 12 _ Eli.sık, ismet inönii c&ddesi ~ aklına bile fi.re.tııımedı. k.is artacak. 
racıkta7dı. Küfıttfye ,.eşıı ooyuı selak No. 83 de Emel Neş'e. i - OnUll bu husu~_a ne. ~~.n- _ o resmi çıkaır, at! 
blN ioiinde earmuı•ı lpret •Hl. Ka. 13 _ Erenköy, Bacıha.klubey S<>ka.k Wlü~nü o gün size söyiedıgı soz.. _ tmkaru yolk kocamın ~ 
ıpaıuı demir halkasını ya~a şıkır- ;:oco. 8 de Celal Ment.eş. ~lerdıen öğ;rerımiştim. yol!ladı:ğı yegane bediyedir. 
dath. Kapı 7anşea açıldı. Nıcann ih. , 14 _ Basıdınııa, ihsaniy~ mahallesi, : - Seni saplandığın fikirden a- _ PekAla. Esasen ben onu ,r._ 
Uya.r nJnt'Si hiç, beldemedltt l>lr ma~· ı ı Evler sokak No. ıo Neemi7e Anen. ~yııım~a irrlk.an olmadığını an.lı.. na karşı müdafaa edecek. onu ıd1 
•ra He nr..ıaştı: C<Rafı:r: hanım» .n- 15 - AJYıa.ra., aa.Qe m ._ ... zyarum. "st ğe çaılışaca:k dc~!iıll 
lünısöYor, kiifeelye ı-etlrdltl enakı ~e. Kapt.aıı.otla. E _ Kendi !kulağımla .işittij(im ~:_o y:ır:: sana onun evlcndiri 
~ koymasını s6ylfiyordu. tkı kadın 16 - Ankara, 7eal cezattl matbaam :sözlerden ~elen bir kanaat nasıl ten sonıra nesıl lbıiır yaşayış yo 
&'ÜS r&ze ııteldiler. Kftfeel çelttılp gttt.ltl (N 202 Jlrlehme4 Akkor. :Sa.rsılabilizf? t...ıı...:. ..... ""ti.n-ini anlatmak istiyoru 

..... _ tlnlıtt eTalelfti l•ttt. o. • f l ~~~ -..u 't:'~ ~...... ,,. .. ~ Zel.... se • l'1 _ izmıt, dem.İ.r)'olu No. 200 foto : - Bu hususta a<z a ısrar ~·~Bu izahatım, yaıpacağLm büwı 
etti: Ekrem Öo!I07. ~ğe hakkını ~tur. ~a~ız. ~~e- müdafaalaırtlan ziyade sana h~ 

- Bnhn nlltlt>eltlm, Allalı nsalll. 18 - İstanbul, merkez hali MMtala :"i!ri sonuna lkaıdac- dinıemeklıgmı kati 'bildıiırecektiır. 
c;ıin lııabul eylB. PDllaıı. ~a ederim Neriman. . Ha.yxetle sordum: 

İhtll"IU' kadının &'inleri ıevfnçle par. lP _ Ankara, Jtbım ösaıp eacldf!8i, i Bu kadar çok ilerledıkten so:ıxa _ Haklkaıt.iı ımi? 
!adı: Pehliva•lar sokak, No. 22 t. Öncü. :olduğı.mıurz yer~e dunna:nıza . ım- _ Evet. 

- Bay ADah kabul etsin nıtanım. ZO - Ankara, Yeniııehlr ·xoeatepe, :ıran olamıyaca.gını ta~~l'I' edıyor- Durdu tereddüd etti ve n' 
Ylyeoeklni birlikte odaya ıa.ıııdılar. KJSJhnnak caddesi, G~id sokak No. 6. :d\mı. Şaziye h.anımHı oıyle .rı:ıeyus yet şımla'.n söyledi: ; 

fç yam kararık ocakta el bl isli biı1 Orhan Aker. :br hali vaır<lı !ki ona ade-ta ~ a- · v 

... o .. mlek ""ayn•wordu. Dama.d İbrahim _.._ ;,,.dı ve ,"L..:.r-biriırrnize sövli'."°"' ek ne- - Klllım. ömer. QOCUklu .,.. • ..., 21 _ İstanbul, Gelenbe'ri orta okuıu ""'" ıuıı "~~ ,.,,fi, b h t geç 
Paşanın TU•tul göz ucne balıı:iı fakai : h varsa hepsini ortaya atıp b:r- danberi ...,von.. avare ır . aya . . 
d~meııMtten reıdt taıebeshıd.ea Hs Neeatı can. ~€'?1 tülketımEmiz ocab etti~e ka mişti. Bunun kaıba~au. keı;:d·sına 

22 - ~b-, Odun paca.rı. Yıldı.. : . 1 . ..ı d~l servetiıni;n bıtme tuken Bir gün evvel üzerinde ya.1tma<'lktan ••m caddesi No. ll/ A Semiha. Oyman. :Tlı o.uuırn. ' k b 
lta.Y . .ınnhk alametleri geçlrdltı yamalı : _ B•T'V'l•.-ıınuz er.fendim .sizi din- bilmiyeccğini mnnedıere onu 

23 _ KU"klarell, hususi muhasebe • ~J~- ~..b sa.h'L· '3""""" olan Örtülü sedir kenarına Ul15lp cöslerlle :ı;......... ... ~. mesıt:n a...,ı yııp~ ·~~ . 
evrak memuru ZeJd kın Şadan. o.Ll,YVH.Ull.. d cm Bı.ml zıye aiıd ....afmı aradı: : _ Sen oğlumu tarumaıyorsun baBm a . .. ar .:_na .~ 

- Benim Nl~i.rım nettde? 24 - Nazilli. basına. fabriJı:ası bu. ffieriman, daha doğnısu onu fena tahrr ise de uızerlennde durmaıs'Y! 
İJıti7ar kadın oeak baeaaa rf'mellp mabane tamlrw. -'a1J1 Faik Erensoy, :tanıyorsun. Onunla beraber bu- f.ayUa varoıır. 
gül~: 25 - Yiiksek Miihenclis mtkt.ml .._ :ıundtuğun bi'r iki dQıkika zarfında (Arkasi···v-a•r•) j 

_ Puıa.ra. silti Wl ebnufm. nıf 5, No. 905 Needet Göran. \.----------------------- .J (Arkala var> (Arkaa ,,_) 



POSTA 

'7'-~jlli"AVE rlt1il 
etıneJlten içine bir aiikin ıelmektedir. 

Maamaflh iğne, afır J>oJJeringhe ipe .. 
ii arasında .koşuyor, çüııkü Ilaı'be Win. 
kel $ehrin en meşhur diklşcisidir ve 
onun ~ileri, Bruges'ün burjuva kadın. 
cafızlarını adeta kraliçelere benzeten 
• şatafatlı brode fistanları örmekte 
mahirdir. Deniz· yosunu ı Fakat bazaa iplik. dikişçi kızın elle .. 
rinde kopuyor, bll'll.kdan iş yere sıyrı,, 

lıyor ve serseri düşünce, atlayan bir 
11~uşun mechui memletteUere, denizin 
ceıfedlerle kapladığı plajlara kaÇ17Ur; 
o zaman, kıiçük oda. hıekırılı:larlı& do
luyor ve kurumuş denb YOb"V.nu üstün_ 
de, sıra.sile. ya. ıö~ yaşla.rnuıı acıh&ı. 

J'&had buaelerin &atlılıiı ~13·or. 

Yazan: Ernest Laut Türkçeye çeviren: Halid Fahri Ozansoy 
_ Sa.hi mi efendtm.is, S&lnt.e-Un;ı.ıflle. nazarını onda• ayırmakslzm heyeca.u.,. ı Şimal stsierl f~lncle, şark semalan 

mttrıet~batı ve buauliesile ı:ıah.l ba.~ la. söderini dinlcyonlu. altında, nişanlısının hayali, uu, her 
mı? Fa.kat Fug,rer oorbacı, artık mü.ki- yerde, müstaıkbeJ •adetin düşiiocesilc 

HanM: koni.o Noo\ı\ts Fugger ~ba. leıneyl uzatmak laiem.!yO{"'d11; y~ tMı:ib etmişti. 
cı, ös1ündf', geniş bir parşlilllen katıda ·~•e .rekli ve bir .kqlui.liin lçin4lea Şimdi, uzun zamandanbeıri tasavvur 
rüamlar sıralaru111ş olan ra.hle:.lnden b.r avuç alta alarak u.zai.tı. edilen birleşmeyi hakikate lt>al etmek 
'bL'Jını kaldırdı; kaz tüyünden kalemi - Haydi, al bu.nu kıı:ı.m .. ve cesur zamanı a-elınlş. fakat Gilli@dts rande- * Günler ve ha.Ua.lar .reçti. Sainte., 
....ıurarak, iettlye gittn luuhn.a baktı. oU vuyu kaçırnuşh! 

Ursu~'ün m.ahTold"tuna a.rıık bi9 
k.i~enin şüphesi ka.lmamışl;ı. F11ı.rer 

{lorbacı, ıcmfsinl bir daha ıormek ü
midini tamamile •kaybetmşU. Ve Darbe 
Winkel daima kederi içine ka.panm•• 
dıınayor, sevl'llisln.in son ha. ıraısındaıl 
ba.$ka hiçbir te:re ba.k.ma)'auk., yalnıs 
onda, acı ve zalim bir ~ teselli bulu.. 
yordu. 

Bu, Flandr'h knlann keluı~talı man. Fakat kız, hediyeyi reddetti: Erftesi sene, ıızun bir sefaden henüz 
buna ınkı 'lı.kıya bürünmüş olan umn - Teşekkür ederim, hiçbir 5e7e ih~ da.Da yeni dömaaü.şUi ki, Fuuu çerba. 
boylu ve narin bir kadındı. tiY~ım yok... Yalnız ne zaman alırsa.. ! eı onu en (ii2ıel &'eoal.si olan Sain1'!-

.Kapın dışında .havalanan birkaç çıl- nız sizcien haberler bteriın, clendi.miz.. Ursule'ün kaptanlıtuıa tayin etmişti. 
anı perçeme bakıp hüküm verilil'9e sa.. Ve ismini söyledi, Fuıı:-er çerbacı da l 'Bn gemi Ue o, Şark Jüelelerine uğra 
rışın bir kadındı bu, ve J(amlı bir sol. bu ismi defl.t-rine yazdı. T&Cak ve Flaman -.nayil maaıuıa.i; 

ölü Sonra kJZ, kapııu alnma l'tk.ti, etDdi mukabilinde Fas ve Tunus kürkleri 
&'UJllulttakl yüzünde, kanalla.rm 
sub.rı gibi derin bir muilikte ikl 
'di.!)Cli c-öz parlıyordu. 

en- ve dışarıya. çıktı. Mısır ve Filiı;Un h&harat.ı ve samah * Suriye atumaşları &lıp re lre.::l"ldi 
Barbt', kanalla.rı.n hisarları yıkadığı Ve n~hsının yal armaı'I\ Ve işte bu testll"yl de h&J'°betmek Ü.. 

' - E ·kızım, alze ne bundan? 
- AJ:ı, efeudimiz, mcriıamet 

· , . v rına., t$"o idi. 
bu:yu.. hatta kadar dosdotru yü.rümeğe baŞ- meş nm bı~ı kablelruawıua rakmen, 

lamıştı. GHliodts giimi.şti. Hakikaten narin nebat, röz:. Jl'Şlarilıı 
~! 

Bu kelim••fcrde öyle bir yalvarı.ş a. 
~engi \'ardı ki, ibliYar ı:-emi sahibi, ta 
ruJıunwı derinliklerine kadar sarsıldı
gını h·sseuı. 

Yumusatmağa çaJış•ığı b.lr sesle: 
- Sana bunu klm söyledi? 
Dedf\ 
- Rivayet bütün şelıirtle doJwJ'or ..• 

)sunun için anlamıı.k bkdim.. .• Ve ge. 
bıı.nin sahibi oldutunuz için &ize gel. 
'dim ... Dotnı mu efendimiz? .. Seyleyin 

J 

J;ana. bunu •.• 
- Tayfalar arasında akrabandaıı. bi

risi mi var? 

Telaşlı halk arasında, hiçbir şey - Bu son st-yaha.t olacak, demişti; sıılana snlan~. ~-rhk dudakların nna-
g-örmiy4?rek, Furır.r çorb~ınm bir ö. sa.na harikulade ıpeyler, ince altından 1 zişi alt~d:ı dokulıneke başl&m~tı; ku.. 
lüın çanı ~ibi kalb1nde çmlal·an merba- ! mücevherler ve Lnoller ıeth·mek. iste- ~."ş lıUerl dağılıyor ve 'to:ı oluıt 
met çığ-lığından ba.~ka h içbir şey işit. rim, ti. kl ~n. nlenditlmlz gün, ni. duşuyordu. 
m lyert'k , fl'IDrsuzca ıidiyordu. $anlı Jı:ızlaruı en ,rösell ulasuı..» Genç kız o zaman~ kQ"mtl.U dmiz yo. 

Limana varınca bir lihza durdu, eı.. Ve hakika.ten bu, son !>CT&hat oldu, snnımu muhafaza etmek için hazin bir 
rafına geınilıerin balaUa.rı sarılan ı..,_ 'bir daha reı-1 l'eliami;ren sey~. ilhama mazhar oldu. Önce, ttııesinln 
!ardan b irine oturdu; ve nall&l'ları dal- * Spliji ile, inC'tcJk dalları bir kumaşın 
ı,:-ın. düşindü. Şimdi Barbe Wlnk..-1, Rosaire rıhtı- üs iine tesbit etmeğl duşiiudii. Sonra., 

Düc;ündü, ve hatırladı. mına -.anıuşb. Bruger'ün zengin burJu\'a kadınlannm 
İşte sekiz ay evvel. Gllllodt&, son de. Bu saa&, beJdenin ıüröUölerhain din. korsala.rile fbitanlarını örten brodeler 

fa. olar!Lk kendisini burada öınnüı:tü , dlği, hallerin boşaJdığı, amelelerle ta. üstüne bu hafif Vt> narin şekilfcri ko~ 
'kendisi de, saadetleri lçln ıne,'unı lıls. cirlerin alle ocağına rirdili :;aa.ıtt, zev- f'a e~k aklına. l'eldl. 
settiğl bu seyaha.te mani olayım diye cenin evde kocasını bekledli'i saat... Df'rken 1"ı yeni siJ'Det, •eda ehı. 
'Soıı derece ul'ra'8Jasına rağmP.n bura. ' Ve genç kız bu sa.adeti asla tanı~ venı:. 
da mağIUb ohn....ıtı: Saln.l-"-UlıStııle de. yaea.ğı.nı düşündii; yaln1ı.d1 ve böyle Çok yüksek ve kendisinden ~k kor. 

- Va.h! ... zavallı çocuk!.. mir ahrken, Gilllodts, ıreminin pupa.,. daima yalnız kalma.ta mahkiınıdu. kalan Phili.ppe le Bon'an ıevcc.i asil 
Fugger çorbacı aya fa kalktı ve sar. sında a.yalkta durarak, ona burada N"&Şa.Dlısmdan 4tendislne za.:t ıf bir ha... Bayan İsa.belle de Port.aıal, debdebeli 

- GilUodts Bapken nişanlımdır. 

llhp sendCJiyen sava.Ih kızı kolları a.
l'asında tuttu. Böylece zalim ba~.ika1J 
a..17.ından kaoJrtmış olan çulp:ıça. meT. 
ha.metinden dolayı, içinden, kendi ken
dl11lne lanet ediYOrdJI. Ve ,imdi fenalığı 
tamlı:4e yelknlyordu: 

<1Şöpheıriz, Sa'.nte_Ursu~ on beş g'Ün

dür limana ~hnle olmalı idi, fa.ka.t o. 
nun batmış olduğ'Unu isbat eden hfcbtr 
delil yoktu .•• Belki bir fırtına yüsünden 
Yohınu sapıtmuıtı. Dört aylı.k bir dıenb 
Yolculuğu e!'ınasında on beş cünlük biı' 
~cikm<"den ne çıkardıT •. ıı 

Genç kız kendisini topla:ını,tı. 
Sıuılli vl~anının derinliklerinde ha.

llkatı okuma& iitlyormuş ribl k.tsldn 

«Orövuvar» diye haykırmıştı ve bu tıra. kalmıştı: kurumuş bir denlz yo- pnlrrdcki tuvaletJeJ.i için bu l!iısten 
«orövuvarıı ebedi bir adlyJ olacaktı... ı sunu, ince işlemeli bir deniz yoı;;unv ki, 1stedi, n büıüıı saray onun miııalini 

:tk.lal de ,-e' im olan Barbe \Vinkel ile o, bunu, k Pndisl için uzak bir plajrn takib e.U. 
GilliocHs Ilapken çocııkhığundanberi 

1 

kumlannda.ıı almıstı ~e Şarkt.a.ıı ,relen Fakat bir tek ~ ile ıtne işi uzun 
sevişiyorlardı; ikisi de birbirlni11 bütün bir tayfa, Gllliodts'un son mektubu ili> ve gilçtü. Bwıun için Barbe Whıkel. 
ailesi Jdl? beraber bunu lkl ay eTVel Jı;endbtne kü~ük tahtadan ş~ere .ra.pt.ecıllmiş ık 

Bütün dünyanm St"rvetıeri yı~ılan •m getrimlşU. çok iplikler vaaıtasile bir yaı.Uk üsttin-
~ beldesinde, ticaret yapmnyan Ve i~oe o zamandanberl, b~yaz bir de çahşmağa karar verdf. 
klın~ anf,ak tayfa olabllinli. Gillloots, parşömen kiğıd üzerine konulmIDı olan Netice harikulade oldu. 
c;;erbest grmici hayatını ~ehrin taciri~ bu n arin nebat, c-özlerlnin önünden ((Broges iğnesi» nln şGbreU, eski ltel. 
rı"nin hummalı heyecanlR.rına terc:h ayrılmtlml$h. denin kanalla.nnı a.,makta. gecikmedi; 
etmişti ve sekiz yıJdanberl Fug,-f'r'ln Barbe. bakır J&ınbasının aşığında Her iaratta.n onn istediler: Gand'dan, 
rmr1nde, bereketli ve çalı'fkan Flandr'm çalışırken, deniz yosunu işte bunı.cı\ta, Toumai'den, Bl'lllelles'den, n da.ha u.. 
!iÖhretinl O'k~·anuslar araıpna gölüren önünded~ ve genç kız öylle sa.nıyo" kl '!aklardan ... 
bu sa.yısız gemiler ~lnde hizmet edf. bu yosunun sonsuı menevişli ince dal Barbe W inkel, etrafını çıraklari:ı çe-. 

1ord11. / çizgilerinin solgun renklerini temap viirmei'e "ff onlara iine1erl kutlaumalrı 

Şubat 13 

Gayrimenkul satış ilanı 
fstanbuı Emniyet Sandığı Müdürlüğünden· 

Halil, Re$Mle, Mehmet Fehmi ve Nadire 289/ 5961 hesap No. sile Sandı~ 
nııulan aldık.lan 608 liraya karşı Car~ıııba Beyceğh mahalJesl.nd Ca ba 
cadık-J;in.de eski 181, 181 Mü. yeni 2Q7, ~9 No. ıu ikf a.hsaD evi ~i ~ 
üe i.POiek etmişlerdir. e~ 

Dosyada meTc~ tapu kayıd suretinde aıerür ..,.,._.__Lal" ....... ~._ ........ ım aynı semt ... 
~ede ve aoka.kta ve ayni 11.apı No. ralarile murak.kaıı., bir tarafı )leacJ6 
~ ve bir ıtaralı t.a.rikUıaa ve bir tar&fı Cemile menUJJ ve tar-.ıfı rııl> l i ıa..; 
rikia.m. ile mahdud lkl ev, oldutğu bilcUıibneJı:tedir. (Yeni sokak i$mi l\la.113'118 
Dde ve kapı No. sı 57. 59 dıır). 

İkraza esas olan m.llhamrnJn ra.pora muclbbıce merhun pyrimenkallerln 
Pmumı mesah~rı 1100 .arş.ı.n murabbaı: olup bundan ZlO arşın ınurabbal .kıs-
1111 ~P illi eTıD rıemlnidlr. Binalar ıld.fşer sal.thtan ibaret olup ~9 No. ıu ha.. 
nede. dört. oda, iki sofa, bir matbah Te hını 207 No. ıu hanede 5 oda, iki so. 
fa, bLr ınatba.h mevt'&ddar. Umum binalarda elelııtr(< tasısatı vardır. Vacle
ıııinde bor~larmı Termedlklerlnden dolap hM*:mda yapl]an taklb UM"rine 3201 
No. in kanwnun 46 CI maddesinin matufıt 40 Cl madd'*ne .(Öre satılmas.ı ob 
leden J"llka!'lda :raı:ılı iki ahşap evin tamı:uaa bir buçuk ay miiddeüe açık arl.,. 
tll'Dla7ll ke:mn~. Satıt tapu ııicU kaıJ'dına röre ;rapılmaktadır. Arttırmaya 
ııirmek iste.ren <S%5) lira ı>e1 •k~esi ftl'ffe.ltth-. Milli haıalcalanmnda.n lıirl 
n_in t.anlna.t mektubu da kabul ohmıır. Blrtkmi,, bütün vergilerle bclediYe r:. 
t';tmlıeri, r.ıkı.f lcaresi, taviz tutarı De tclWlye rüsumu borçtaya aldıltl'. Arttır. 
ına. ~ınesf 172.42 tarUalnd81l Hib:ıren tetkik et.met isteyenlere 8an4ı?ı: 
Hukuk Işlni servislncle a.rık bulundurulacaktır. Ta.ııa slcll kaydı "Ye s:ı.lr lü... 
mmılu l:mhat ta prbıam.ed.e ve taklb 8osyasmd& 1'al'dır. Arltırmafa glrınkı 
elanlar, bım.l3rı Mtkik ederek satılığa oıkarılan gayrimenkul hakkınd." her 

ıen ötrenm.i.t ad ve otetakkl olunur. BUinei arfurma 13/4/ 42 tarihlıP musa
dll l'uarteı:ıi &ıinü Ca.ğa.loglunda. kain Sandıtın:ımia saa.t. ıo dan l; r e ta. 
8a.r ya.pWM:aktır. Muvakkat ihale yaptlabilmesi iÇin teklil edilecek bedelm ter. 
oihan almm:ısı lcab eden. gayrimenkul mükellefi)etile Sandık ala.cağını t&. 
1ba.muı geçmiş olması şa.rttır. Akı>I takdirde soa arltıraıun taahhiulti baki 
bl.ma« ~Ule 29/4/42 Wihine müsad.f ç~ günü ayni mahalde ,.e ayni 
..-tta ~~ art.tırıaa..o;ı yapılacaktır. Bu art.tmnada pyrlnemlruJ en eok ıuUJ. 
ranm usunde bırakılacaktır. Haklarl taPU f>lcillerile sa.bit olmaya.n alikad 
bı' ve irtifak hakkı s:ıhlblerlnln bıı hakİannı ve hususile faiz ve masaıifc d:; 

~ U:i.n tarih~en 20 ıiin içinde nnkı müsbltderile beraber daire.. 
ID2Ze bildirmeleri liıı:mıdır. Bu suretle haklarım ~olanlarla haldz.rı 
iapu slc:lllerlle sabl$ olmayanlar tıatı.ı; betielinlıı pa.ylaş:maaından h:ı.riç kal m 
Daha fasla. malima.t almak WeyenJeriıı 40/ 1401 dosya No. s:1.1cı Sawlıt • 
111*1* İşleri lltTVİ5ill:le JD.iiracaat etmeleri lüzmmı i1in obmur. uws 

* .. 
D İKXAT 

l:mni7ei Sandıtı, Sandıktan alınan rayrime.nkulü ipotek cöstemek lsf.e 
ıenl~ nıtıhanımlnlerimiıin koymu.'l oldnğ'u kıymet.iıı. % 40 nı tecavüz etme• 
ımek üzere UuıJe bedl'.linfn yansına kadar bOrç vermek BureUJe koJ.a.ylık ,c;s: 
iermektedlr . (t253) 

lst. Lv. Amirliğinden: 
ltıld.au gebre, forba, belleme dokutmak üttre bir ınutar uma llıtlysq 

Tardır. San'ata aşina olanların elleri.whki vesi..._..__. ... T '-~--~- •- ıı. -'-""'-· r.--··•ıa .._......., op~ at. Lv ,,,,. ~~~m~~n ,nı.ruu · 

tanmı öiretmeie JDffbar kalclı. Sıvaata yeniden dört kah"--• 
Çok g'eçm.eden, Taktft sessı~ \"e. mim- v ... 

ıııevi olan eıtlıı içini neş'di bir şakırtı • açılacak 
doldurdu ve yavaş yav~. ~enç kıı.. ça.. Sıvas (Hwrusi) - Haber aldı'. 
lı.şma aŞkında. ke~rlne k.al'şı blr sükün ğımıza göre ~ehrimizde aon zam8.Jl 
buJda. ., larda artan nüfus kesafeti göz önü.. 

Ve işte bu suret.le, bi.r insan ıztıra-. ne alınarak bu ihtya~ı karşılamak 
bından iJfilıi bir san'at doğdu üzere yeniden dört kahventn çıt. 

Halid Fahri Ozansoy ma&J. belediyece düşünülmektcd
8

ir. 
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•Son PO&tao nrn tefrlbs•: 214 

Memleket haberler· 
Çankı v·ıayet um mı 

me İSİ toplandı 

Satıhk köknar tomruğu 
Devlet orman işletmesi Karabük revir 

amirliğinden: 
1 - İşletmcmhıe merbut Kclpctc böf&'esl emvalinden olup Karabilkt~ köP. 

ril başı tomruk deposunda mevcud 407 adede muadil 237 metre mikAb 195 
desimetre mlkab köknar tomru~u ncılı:arttırnıa. suretile ı;a.tıiıta çıkarılnıışta. 

2 - Tomruldarm kabuklan auyulmUl'J olup hacim orta kutur ilzcrlnden 

kocAmusu 
Londra güreşleri bitti 

hesablanmıştır. Mösyö Dublıiye elinde düdülk. 
3 - Tomrukların beher metre mlkibıııa muhammen bedel 24 lira yirmi meydan yerinde bir aşağı bir yu-

yol e • • 1 hf 1 dört Ura 45 kırk 1Jleş kuruştur. kan ıi1ki hasmı !kontrol ediyordu. 
V rgısıne zam yapı masr mu eme 4 - Tf'minat akcesi % 7,5 hesabile 435 llmdır. dı . .B}ırielaxe,·a1lb~ Hu00ind1uriun~~ hyaeldiry.;

1
. azacı_-

5 - Bu ~e ald agık arttırma şartnamesi Ankarada Orman Umum l\IU.. -J ..,... r. 

Çankırı (Hususi) - Vilayeti Bütçenin bıı durumu karş.ısında diirlütü ile Zonınıldak Orman Çe~irgc lUtıdürliıtünde \'C Knrabiik devlet man yüreği ayağa ıkalkmıştl. Ha.. 
mumi Meclisi yıllık. toplantısına tevazün edebilmesini temin İçin, orman işletmesi revir i.mlrlitlndeki satış dosyasında mevcuddur. kikaten, Yusui sıırasına g&e c:ok 

baŞlamıştı.r. jyapılması gercklı işlere yer verihni 6 - İsteldllerln teminat akoelerilc birlikte ihale günü olan 17.Şubat.94'? hain ve gaddardı. Allah yarattı 
Vali Refik Noyan'ın riyaaetindeYerek imar i~kri bütçe dışı çıkarı. tarihine ras'l::ıyan Salı cünü saat H de Karabük revir amlrllttne müra. demiyordu. Eldne .f.ırnat geçince 

ıiçüncü defa toplanan umumi mec.llarak bütçe denk bir halle konacak. caat etmel~ri lüzumu llAn olunur. (%007) hasımını insanhktan çıJrnrıyord'u. 
İs., cncümenlerini !leçerek. vilayetinjtır. Y ahud d-a; 6 lira olan yol ver. Hindili e11nden .gelse ve tAitan-
İr yıllık. İcraat raporunu taavib et. ııisini daha fazlaya B. 1 O lira:ra çı. masa kendi kendine sırtüstü yatı.p 

tik.ıten sonra 942 yılı te:kfü bütçesi.karmak suretııe masraf karşılığı te. Devlet Cenizyolları işletme Umum hasmının eıiooen 'kurtuıacaktı. A-
ni bütçe encümenine göndenniştir.lmin ec111erek buıçede denıtıeşme ha Mndürlüğu·· lla""' nları 1man ıbir an ev'Veı beni yen diye de 

Vılayet ve daimi encümen tara.laıl olacak.UT. U jllalvaram:uıdı ya. 
fın<ian hazırlanan. 942 yılı t~klif' Bu ıtakdirde bu yıl lbüt;esinin faz Yusuf, yenmiyordu. Herkes an-
bütçesİnin ruah~yeti ha-klı.lfrida henüz lalaşıacağı muhakkaktır Haydarpaşa . Kadıköy Hattı Tarif es\ Tarrnıştı iki; Tüıık Hindliyi mahsus 

nun önünde hüxmet ve ilhtlraırn1a 
kavuşturaın bir zahid gibi Yusu:fun 
karşısına gelip elini sıık.tı. 

Güreş Hinıdlinin abon<ione oL 
maısile neticefonmiştL 

Zavallı Hind.linin sihırbazlı,ğı; 
Türk pefrıHvanının önünde üıful 
etımişti. 

Eğer, Hiınd1inin menajerS sün
~ari aıU.manuş olsaydı, zaten: Biır 
w dalk.iıka so.nra; Abdüılıkeriırıı 
kendi ikcnd'.:ne abondone olacaktı.. 

Koca Yusuf ve arlkadaşlan ... 
Hiç yorulmıadan yarıan saat sonra; 
Vi113lYa döndüler. . . Y emakler ha.. 
zır,c:h. 

( .\r.louı var> 
bir ma!l\ınıat edi~memek1e hen. 942 yı:lı biitçe8l etrafinda hisse- venım.iyor ve eziYQr .•. 
ber Meclise gönderilen bu tek:lifldi'len bu mütaleı.nırı birinci şikk l Haydarpaşa • .Kadıköy hattında 15/Z/94.ı Paur cüniinden itibaren tatbik Seyirciler: ba,ğırl\ ordu: G .. . } . l . 
bütçesinde vilayette gelecek yııl ne,imkansızdır. Çünkü imarla m~ul ıohmacak yeni tarife iskelelere a!Jı.J.mış ve cep tarifeleri ~işelerimizde satışa - Pehlivan! YazJkt!r ezme, OnU iŞ erı 

ibi işl'er yapılmasına yer verildiği bu-hınan Çerkeş kaza merkezinde, ÇıKanbnıştır. (!2lG) !'{en!... (Baş ta.rafı 3/1 de) 
ve bütçenin ne kadar lira olac•ğı10rta ve Ovacık nalUıeleri merke..•------------------------------ı Hindlin.in menajeri. hırsından mak hususundaki fikirlerini tasıvib 
şağı yu'icarı ke&tirilmektedir. izinde de olıe.ull.uın tamamlanması Türkiye cumhuriyeti Ziraat Bankası Ndudaklarını..: tırnaklnrım yiyo.rdu. ederim. Dağ dağ üstünde durur; ey 

Masraf bütçesinde hu yıl memur gerektir. J e yapacagım şaş T'tnı~ı. Rın~-e ev üstünde d d · A 

1 
stanbul şubesinden sünı:rer atıp A'bdülkerimi kurtar- lıların T" kl urdnıaz I erıkz. b v~upa-

maaşlarına yapıtan zam neticesinde Bu hal karşısında ikinci şıkkın 1-"- b ~ , J.t ur er en a ara enlmse. 
lwıru-te gelen 40.000 lira fazlalık o.ika.bul edi(i.eceği muhtemel bir kana. K·ıralık depo aranıyor maN·;\,~~~ a .. ~ ça~. )Or. u. M dikleri pe.k güzel bir usuldür. Bu u. 

cakıtır. at halindedir ıııı.ayet; rınge sunger attı. e- sulün alevhtarl.ırı t zl ı· 'ı ··d. f . . b ıh eık . t r b ~ e er n mu a aa 
Biftıassa denizden yaınbcak n.akliyataı elveri.'jli lı:iralık deposu bıılunanlann :ıa1-crınkırnı u,_,}r · etı es ım ayıra- iç.in k.uvvettli bir sebeb bulamayınca 

Bozöyükte bir fabrikada Scımsun tütün piyasasına · gını çe e!\<ı.a. A - ·1·1 - d · G 1· T. c. Ziraat Bankası btanbul şubt'si ~tia servWne müracaatları ilin olu.. y . hli t w]Ab ((,M.Cetnl lıı;; evrlı>. ({ enç ık dev~ _Lt ,_ l-L anı; pe vanın us ası :ınag u · ı_ ı......L 1 d .. 
yangın ÇIR ı ,,azır IR mır. (22!5) ld kl '--b 1 d k h rl» ır;;OKUıı;; atın a geçmek murec:cah 

B·ı 'k (H o.__ o u arını ~ u e ere· asmın k!l'nd .. . 
• 1 ecr ususi) - DIQIZÖyÜ'k:te Samsun (Husuıi) - Ziraat Ban y d H' dl' · ku t 0 d tır, şe l e ortaya muphem bır 
.._ __ h. r~• ~ 'd ,_ f b 'k k S b . d. A- f e ın en ın ıyı r arıy r u. ..ınl t .. .n 1-I k'k ·ı·L 
JONl 1Jiı vvraga aı ıı;;ereste a. rı a.. uı amıeun şu esı mü iırü tı 1 1 Dalı d w • H' dl' e<l' cu e a anar. . a ı ·atte acemi im; 

nd ,L f da 0 1- f d Ew D 1 t D . 11 1 t u M d ' a ogrusu; ın 1 pes tp d . . I'L d . . b' d Si a geçen na ta gece yarlaln n
1 

ifSllÇ tara lD an ge •tütün satı~la- ev e emıryo arı Ş e me 1 0 en: d t KOO w• • • evnnın., genç ı~ evrln!n lr a. 
90nr.a sa_at 2,5 .da fabrikanın tesvi~lrı ve alıcıları ve g.--en seneye naza.. ~ı· anı er . ecet.gınfe' me~_:ıerı ha ele geçmiyecek, kendisine mah.. _ -.,, ı=u ıvanmın ızze ı:ne sını 11\.vru- b' k.i d · 
ye ımalathanesı.nıcle yangın çıkmııı- ran fi at ilt.rkları hak.kın.da Manisa· Muhammen bedeli (9590) lira olan oem'an 46000 adet eğe, kuma., kÜJ't'k, maik · · ikeınıcr · t w ·ı .. · 9WI 

17 zev var ır, bu zevkın do. 
tl Y f b :ı_ ı ı.. -'- ı' ·1A1.ı. Ö ' ııç.ını . • 1 ıs egı e gureşı. ya doya tadılma•ı •~zım. 

T. a.ngm a rıııı;.an n. gece DC!KÇ sı Klilİsar; demiş müdürlüklerine fayrap ıküreiiJ çekiç ve varyoz saplan (23.2.19ol2} Pa.za.rtıesi günü saa.t t k +"-" 1 d ., ~ 
tarafından görülmüş ve etrafa ha. -~- ·1 ı_ fi ) (15,30) on lleş buçuk.ta Haydaıı>aşada Gar biıusı dıı.lıillndeki komisyon ta. W1 evıı.ırm~. Q uyor u. Yeni evli'lerin bana verdikleri 

'L_ . __ L •1 lı lk d Çc:Kl en sorgu teqsra arına ge en ce. .. Yus. uf; su.ngerden _v,e bu suret!e "'akama :L -kara'- oldukça bu"yu··k b:• 
er verl.lllll'CX sureti e a ın yar I~ bl.rd 1 1 2 3 1 l fi ra.fuııda.n ka.palı zarf usulllt• satın ahnacaktır. et l - d ma1- •' :oa ıs; ... 

mile eöndıürillmüşt.ür Büyük bir va a; say s o an a ıcı r - teminat, ~ı~;t ın nlım ıcde~en~c.egın e!:l u- evi döş.eyip dayatmlya yeter bir 
A • • • malar.clan başlıcaları; (Felemenk Bu işe glrm.ek isteyenlerin 1719) liral !25) kuruşluk muva.kka.t maı. ar o a ı,;ı ıçın musaıraaya eervet'le g l'ı lı'k ld kıı._ 1 yangına manı olunarak fahrııka kur S l 1. , ... l . k . ) .

1 
kanunun tayin ettitl vesikalarla tekutleri.n.i muhtevi ıı:a.rflarını ayni ~ sa. d -..J•:. d•· e re ma <>. u rar na 

1 Y . l' ..ı.. d ave yer ı tutun er şır etı ı e evaanı 't."U.Jlyor ,u.. hük d' F k b 1 
tan mıi'-tlr. aııgımın \ma aıuane el(T" le .... l . r d . k ') a.i (14,30) on dört otuza kadar komlsyo,n reislitı,ne vermeleri IAzımdır. Aırtb'tr d"d",r,.;; aıld M" - p· me ıyorum. a at en on ara 
bulunan ateş ocağından çı.ktığı tah- 'nh~r l tül~dn eri. ımldte w şıMr etı. ve 

11 
t ~l Un"' ç l ı.y °!:/0 

L imkanfarının belki yarısına İnerek 
1
• ed'hn-1~_..ı;. z . 

1 
ı ı~ar ar r aresı 0 ugu, anısada Bu ise aJd ŞIW'tnameler komisyondan pa.nı.sı& ola.nı.k da.ğıtılınaktadır. yer vası ası e mese e usu...ı.a an- .. od. , f k k f l k" "k b' 

m n ı OKı:co ... , arar zııyan n (1098) Iatıld'ı.. Yusuf; başını sallıyarr-aik: uç aıı a at . ·on Qr u W• u<,u lı' 
25,000 Ha 30,000 lira kadar oldu. ise (Di Amerikan Tabak<>) şirketi. _ Dur fbalkalınn yeni başladı'k aparıtımar_)1 t.avsıye edeoegnn. 
ğu tahmin edilmektedir. Vaziyete nin mübayaaya haşla.d:ığı bildiril s· h• w idare heyeti • f d ise be! . Küçükten büyümek kolay, tat:U 

üddeiumumilikçe el konmuştur. melde ve f\iatlarln da geçen seneye ıpa 1 ocagı rıyase ın en ~ D:ye söylendi. Seyirciler bağı_ Ve zevkli olur, aksi daima acıdır. 
--0-- nazaran yüzde kırktan sek.sene ka- Qcatımızın 18.1.942 tarllıinde içtimaı mukarrer yıllık konı-resl ekseriyet ol. rıvordu. · · Hizmetçi bahsinde de ihtiyatlı b~ 

ivasta karne ile ekmek tevzii dar fazlalık gö&termekte olduğu ımadıtuıda.n 15.2.942 tarihine talik ohmmuş'u.. ~ _ Yaşa Tiirjt!... lunmayı doğru bulurum, sabah ge-

(Hususl) - Şehrimizde ilave edilm~ktedir. Buna binaen ye. Saym azalnnmızın me:ı:kur tarihe ~'\düf' eden Pazar cünü ..a:.t 18 de klil- HLnıdli, iboynu büklilk, göz ika- lip akşam gidecek: bir kadın ihtiya 
meğin kame ile sıatısına Cuma kında açılması beklenen Samısun 'bö teşrf.tleriru rica ederiz. (2220) paıklan düıŞÜlk, iri ve kara ,gövde- ca cevab verebilir. Daha büyük bir 

"nünden itibaren b;şlanmıştır. tütün piyasasında da bu nisbet üze_ ......................................... ·-··-··-·-·· .................................................. stni ilki tarafa sallıvarak ve on beş evlle dıaimi hizmetçiyi bebeğin ge-

evziat çok. muntazam olara.k ya .jrinden fazlalık olacaO.ı anlaşılmak-)Son Por.a Matbıuuı: Nefl'İyat Müdürü: Cihad Baban daıkika evvel güreşe çıktığı zaman lec.eği zamana bıraklnlz. .Şimdideıı 
ptlmı,br. ! tadır. "' \ . alkmrtı· ıçaığanozu gi1bi iki taraıfa tebrik ederim. 
.,..,_~~~ SAHIBl: A Ekrem UŞAKLIGlL maı'kasvaıri açt1ğı ellerini mabudu... - TEYZE 
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r 
1 ab JJaponyanın Vişi] is'i lal caddesinde 1 . Tebliğlere gö~e 1 ("' \ f/\ C' r-Tı 

sef rİ ba kondan c··r'e:' ir ne bir Lıbyada son vazıyet ~ f y J-Jıı. ~ t: ' 

düşerek öldü hlrsı! ı:< v k'ası iki taraf keşif 
!Par '12 (A.A.) - i)'I haber alan kol,-rı ,, d ,. ~ 5 k 

mablellcrde .Japon)anın ı1ıcı1~ ısctiri Otomobilin, yanında .sarı saçb lc.\ arasın a '° nQıO. a SOn alemi iıga) etmiştir. Artık denUcbfllr lı 

d 
Sotama.lau Katonan b!r ~u neticcsln- b. 1ı d b l b" 1 1 LÇİ J uzakşarkt ~da Singapm, ortada Bornco ıc acar ra yosu de öldüğü tt>yld wıımatcııir. ır a ın u unan u · adam ~ :ırıJ Jşma f 0 uyar a en da Se ebes adaları Ja FeJ ' Zımnedi?ılfğfne gore sefir dun aksam tarafmclan ~ı?cfığı tcsbit '1- büyük fehJJ ke VQ en Hln .. fstanını tc~kH ed:;umae;:e~ 

h ... , JL 1 bal!:onda b!rdenb!r b don:rek edildı -- • Cava adalarınrn ~İmal ve şark kıy, 
~ Al uazır ıyor oka a dlişınuşhir. . - Kaıılr~ 12 tA.A.) - ın,mz Or.~-ark ' zayıf nokta ları bir filoya Ü! tqkfl cdcıne:; 

_ Kato Japon nıo FrJUJ u irllghıe En·clki gece Beyothında 1stlk1Aı cad- uvvetlen umunn karargııluuııı PCQicm- Sin .. .• f Bundan sonrn bir Anglo _ Sakso 
• 'Sonkılnuo 1941 ele ta rfo edllmi5fl t.'Sinde s;ok r'dkirane bir hırsızlık be ırünkii 1Cblıği: H ~ diiflü. filosu muhtemel bfr htırekette an 

Bu radyo nqrıyatı arasında · -- vak' ' olmuş, bir taksi otoınoblll IDP" cnıır ku\'vetlt'rlmWe keSif kolları dan ong ng-'dan soru , Maleey • cak Havay ile AvustrııJun d 

t ih T. 
•. Lr l M l • h <bir •- . - sonra, Pasiflfi .. ,. ! bi f bil ' ..,. ,, .~yıı ayıı arı te UTfuer. e acar ar B • J • ıil adam la.rafından çalınmıştır ınız Gaza.la • 1'•mlml - Meltill umum• .. .. dalar n ı ı r na rr. Halbuki bu :fkj kt J 

arasında yapılan eski Jıarb- ır svıçre ~rikonınd Avukat caddesinde ~tu_ bö esinde tıııırruz faııli..)'e lcrmc dc'liıun ~~ ~ nİ ayet pon hakfrnfy tf Rllma g;;o aaıı: 
lerd J ba ı.. __ .. t • ran l'aşar ldartSlııdr.kl 2025 numarab etmişlerdir. _.. afhca t ı da J pon dan binlercc kllomet~ nkts d 

en e llliCl. ı t e de ke t ohille J yani calDe geçti. J U7.a 8 tr -- gaze eSI ıyor , l e ~Vı>e ki. cadde • . öe cklll civannda bimJı tankla B _ • aponynnın en kudTctli yardımcı 
Ankara 12 (ltaayu razetesl) - Alma.n Qnden r~km bU' ,ara o1omobilini auil blrlık~ ~a~ket r.deu b düşman kU\' ., ~ oylc ib1~ ~..d!~tr ki, hele lanndan biri be ~~e J:>a uxnkhkfır 

)'1l llkba r .hazırlıkları ı.ı.rasında ı;lya.Sf llaş tarııfı 1 hıcl sayfacla) durmuş, yere inerek on metre il \ •ml göriilmiiştıir. Bu kuvvet ıto u • luk d resır.de 1:0rille.n çabuk.. Denb işlerinden anl la h-
fa~lyete coınlş bulunuyor. u fnaliyc'l J'3,kbn~asmı b:ıst.ıl'dıtmı Suriyeyi .Is. deıkf ~ttinruden bir et s~ - ı karşlSlD'1a d IDU ın ;geri dlsed o yısile ~ frumtlmaz bir ha Iiisa olarak diyorlar ki· ayan r u 
blllıassa Mncal'istan, Romanya Bul .. gal c1iiğin.\ AlmanFWW. ıda Yi oslav - ls~tlr. ~ckllmlşt&r. Başka cyyıır kollar da k • •. lr ki, 1lım:lı A.nglo • Sakson - Ja o • 
gnristan ÜJ:erlnde ~lanm• uhuıuyor .r:uı cerck l'.wıanl.stanı ve adaları iş .Fakat bu sırada ilU"aJU ba;vrot ir hi fedibniş .ele kıt'alannuz bnolam mu.. dÜft'nanlart propagnnd salıas-rnda 1 • fi P ~ar bu bafarılnr alhlle. 

acarlı;ta.nda. nalb vdı:Ui seç.imi ~, eaJ cUlttnf ıli~liştiu:. - ıdlse olmuş, l anında b1r de n 1ı O: barebeyl kabul ettir ı ır. dan. 1 ifade edett'lder, oteden.. j ~=Ü: ?ra bir orçludurlar:. '! fJloy k 
yapılan 'bbüsle bclld de bir Nazi re- ~ .hilkümcJJ, ancak hududuna t!ın buluna.o lr adam dbcıLle bkslye at. Alman trbliğ1 beri Britanya imparatorluğunun ha 40 ahuı; yerde goruLncmlpjr 
. . Jaırulacaldır; Naib ~llnln sesıinU ~vuz edlldlti takdirde harbe «ircoe • lamış ve dlrcksbı>n başına ~eçerck a .. Bertio 12 (A..A.) _ tcsmi .kbH". hdan .~a dogru hirl Cebt:lür.a. l · ı '-~ 1 tl 45 santJ~llk lop ll\§ıdı. 

sırasmda :mı.ılt'usan mecli a- htı; bek.j ~ ,-üksck tiCSle )lemiştlr, re modem rabayı Jıarettct ctUr.mlşUr. Şimal iAlrlkada iki taraf !; ' nk, drgm SüveyJ, 'SOnuncnsu da g. soy enen esrarengı:ı gemilerlnder 
ilenme ·en bir uha1 et .ııılm ır, ınu &ilii.lılara va ço :bi ııSkere ~k oidı$1 Bq o~ niye iç de ccrc;rıı.n ediveren canlı kcşlr harckclleri olmuştur a Al nda Slngapur olmak üzere - direk üze. ~;ç blri~I ortaya çıkarmamıştır. (, 

ye~ k~da meclisin feshi mevzuu !°~ 6:;u ~ıı:ı:ır~;!: ::>:!~. :a;.~to:.~:: ~~~ve _nv ta)7ıır~de? O:W. eb rlnd~d=~! ~~:n~atırlaya. m;Jı.au] ~l;~~k~~2 lı~zı:i~~ 
Ur. la berabcr,..pzetclerde sık ıoık Türldre • hayretle ıbakııknbn ır. miies.51r :::::::.ua::a. m~torlu kollarına - ru, Rdnclainın teh'!ıked t'1kıld1. maktadır. Sırf meehul b' nnktadr 

laear radyosu da balkı luı..urlam&k.. den bahsedilmekte ve durumu hakkın • 'l·aşar.uı vukubulıuı m aııtı mert.. .bu nom n1ır. uiumı, iiçiincü3iin"" d e u un • ha.zır dunnaslle de hakimiyeti le 
~· d.ro,, arlstan AıTUPa da çeşidJJ mütaleal:ır ilerJ siıriJ!mektedir. ~ .zabıta bu esnıttnKiz otoınobll hır - ı Mal~ sularında cDidoı> sınıbndan bir maz bJr hale ldl~I ı:d:ru~ı1 • mln e!mektedlr. . 

dm.Oretbıı Te i an'anelerinl korum:ık. Ek lk d sızını anımaırtadır ıuuvazor Alman bomba tayyarelerinin kad ge. a ecek A--lo Sakso • . 
.tarihte ıtrlştitt savaşlard :ve Ilı! onom unun • ııttıklan bombalarla cldili lıasarl:ıra ut- ar ileriye gıdcceklcrdlr. nt=. -.. .. n alemi bu JapOl'. 

Türtdcrle Mac.arlar arasmda ~· _ l\fUharl~ler Tü.rklyeyl her tnraTtan çe-: l ..f b•tdi • ramı . mıdan ra 1ayyarelerhnlıı Kayıb1n fngitcre hesabına çok bü .. . üatun bir kuvvete bt 
tnlan eski harb~rden ıü:rum~uz.,.ere~h Vl~~~dır ve ekonomik durumu E-O~ur. ont1ra 1 ırfyor Jl(l:mm hava me'J"danlanna, Uman te - yük olduğunu 'Sa.t{lamı_ta 1ü:wm yok. gmı ~ahi mallktlr. F~.t .bu ~~?' 
~ lhndi de A.! m~ et1n1 'Buıibikü hartı, SkandhtaYyat!a, 'Hola.n... s!slerlııe ;e bensin depolıı.mıa ı:ünaüz ve Japon kuvveti, bllglsi fedakarlı ~ı~ ~ olan biitun buyük 

dld ho~ ka ayn} 
1 

dada veya şlmıili F.rtınsada cereyan et. (Baş tarafı l inci f da> ~ ıtaa.ınıiları 'Y'llı>mtŞlardır. ğı ölümü l:üçe aa,yan f ' 1 k laiçük cüz.lerı ile bir noktada lop 
leTf lıns:ınnak n:- eli 1!•,. ~~ tfi'I miüldetre, ki':!!~ an ı.ar.ı İ~iz ıtebllğl anlatıldığı afbi bu t erlaghal l arılı lamak çok güç.tör. Top bile blı 

~ .. m caueıe ~ - daı'be d 3 larile . <et-'~Ur il:'<> • Al • enıc as et ere lerc l!J.lk ---~ • Q!mı -ylcınl.şUr ı a rıı mu r ~ . ·- Smgapur .12 (A.A.) - Dün . t bl•..,, • dayanan stratejlsl t le d l e m m\.~eyı ap-arak harl 
D'..ğer taraftan ~ulgnr «Zcna ı;aze~. bt talya harbe ~ce ~ ğişti. O~ neşrcdtlen bir :lebllğ şöyle c.nıcldedlr: man e ıgı sablı olduğu da ~~~~ü;tü~~ ~ ~na yanapumak ve bu arad 

flt1 otorıter .reJlmin ul~<dan lçlu hıandanberl Akc!enizde pu.r &efederl .Batıdan gcJeıı düşman ha ·ısı şehre Betlin. 12 (A.A) - Alman nu anlamak ~ ~ıı iki aytk harb da IW]>rl~er.~ - mahvolmaktan kur 
en run blr reJlm ola~ı yamuştır. ı>ek zln !ilkilmışt.ır. A: nu.nyanm Cm;. tevcllı edilmiş ve gece şiddetle de\'ll.Dl orduları lba~umandanlığının teb lıareketlerlnln blüuıço$lllla air g"' z tannak büabü~ ayrı bir hünerdir 

.. aaJ,ı ·z. gazetenin lleı'f ur. > karşı nh ma.t ~1 Kar:ack. t'tml tir. Bunılan .başka Çarşamba ıgiı - liği: • atmak 'kafidr: 
0 

Anglo - Sakson iıleml d nlzdr 
!dutu bu d tek1eJ'en her hangi baŞ ~ZI ıtehlikeli • A1ni umanda 4>azı düşman sırmaifuı da ohnuştu. Düş .. . w Jçoıı kurmayı ilk planda lktısa bu zorluk1arln kaı;ıla§lrlren karadt 
ka bir y tur. • lii~s miuttrlcr .-e ılşJ. ıYok:utar.ı ~ nıan Deri hareketi J,:mklar e mühim . Şarkta .duşmanın ye':1ıdı:_n ~~lgl di hedeflerden ziyade askeri hedef. da çetin bir du knrJısandadır 

ntıda •o , .... ) ""f b~-'- tl.reD Or7a.nt ek.sPrc!i artık emek- av ve bombardı.man tay)"arekrlle destek- hır çok taanuzlar gerı 'Püakurt l - lere yer vererek ilk hamlcd 1 • Bu dunmı biri Felem d ı 
tıı ....... ~ - ., t' , ~r tecili' 13--al ık<:Silnıl$'..ir • .. •. c so ce. b. 1 d Hi Ilı ecı:"· · le şattanat ~esılı1Jı -.e U • clenizlnkı bü l~lştır. Batı kesimini -O~ Jw ~t .,. muştUJ'. . mlhlarını korumak maksadfk Ha. .. ır e Ddista.n hududu oJmal :O: nl,n ibnesi haklmulald kır. - tim Umanları için bir dış liman Aıd - .iaimlz .çekilmeğe mecbur ol.nuıŞlan1ır. Done1z cepcsinde Mman, Ru - vay adalarına saldırdı. lnglllz Baı- ~e lkJ noktacLt kc-ıdlsinl gÖite. 

Jtro kabul etmiştir. 'esi. cörca. Loııdradıuı ıdaba büyük bkl d c::m.ba sa.babı saat ;vcdl ot~ ~r men ıve. Hl'rvaı't kıt"nları taamız ha. vekilinin kullanClığı tabhle Amerl. nyol'. Den1lebHb· ki Fdemerık ada.. 

T 
- u- kınııJı tr-•• _. __ k . ._, __ b ı üş tayyarcsl, lalezyadaki bütün rekeclerıne devam ederek düımaru, ka donanmasınJ felce ugr~ altı fn 11· !arına dlfarıdan yardnncı kuvve! 

U k 
..1 - ~~ geç.ırcn ~ u Cnwaratorluk kuvveUcrlnI fjrlsı ki · · g 

12 
eli ek büsbü •· ·· • r - Rus hudodunul yabancı l.ı&Purlar tara.fmdan bırakıluıış.. I dsı teslim lına o ı :ve ka_ muann ane :mUkavcmcUne ırağmen donanmasının Uz.alqark fımmını 2' nn tün guçlqıru, ve b& h• • • tır. Fena karşılapıa.lacdan korkan Türk n .z . o larını lSteyen cephe da~ uza:klara atmı şlaı:dJr. odadan kaldırdı, sonr ela An lo o.daların akıbeb kendi kuvvcllerl 

IÇbır hadise geçmedi şlleı>lerJ de ~ az kara sularından çit,. :;rnınan.danuıaım!1rta.ben ya:ıılını'J bir Cephenin medc-ez kesiminde bir Sak.son aleminin Pasifikte uzak gU: nln yeterllğbıe kalmıft&r, kend! ku'\ 
~ tar.ıı 

1 
.Lı:ıcl .saYiadal • cnak.~, rıhtıınlar önünde :, almakta.dır. :~ı nv: Jl:m:ı ba!~·lstikametinde şld- kaç. g!i'°den'be.ri b ir rlüı;ma~ grupu. rakolları sayılan Guam, Wfilı.e, G\L ı::!::! ~:!~en hemen Avmpalı. 

8lz o4n j ns taraftndan efendileri Bunların. ~ sayısı azdır, detJi sda tar a~a ~?Mktedtr. Düş nu içme .a!lan . me:ngene ~etin mu - bert adalannı ele g~dl, denizde l UU'. • 
~n · tlcrinin emrile ve t.ah.. 4te buyük bir kısmı itibarile bu hale anın ada Ünd 1 r aUy i bafiİ barebeler noUcesınde bı:raz dahıı 1 bu muvaffakıyetler sersini kaznnn. Blnnany.a hududunda ise İng,ill: 
rı lt ~kı- b n başa uyıduruL çare o ak üze ır hlikiı.;neU "° ., s1k1ştırıllnıştır. ken karada da sağ cenahını koru. kuvve~lerlnln pek mahdud olduk. 
mu lta-lıa "'\'le beeeriksl7. bh- yalan Almanya ile imraıaD11$tır. Aıevl '..-:....ı mak maksadile Siyamdan Male7Vn.. ları Çınden yard'm bekle~\ 1 i'k 
olduğu b 'Fakat en Umanlan iizcrlnden ıoJ.an er lf•MUC G J F k t -., - •· •• enl · · ç· L-.::.ı l zuııd nu Tas ajansı eıyana me - tnünnsebet el' D Londra, 12 ı{AA.} - Stngapnr. enera ran o • ya geçtl. ıkl kola ayrılarak bir ta. ~ ~ru ~ama ar• 

ur. Ve S ~e na.zam ~ rdır. <laki lngiliz ku' aln?'l şimdi alevler •• - • raftan Blnnanyaya sa!dırdı. Öte ta ile .sabittir. Ha haki Cıva adasınd:. 
AııadQ}g A: .. nıı.ının notu: Ana _ ...,_ nbı ~it.ere tararın&m iıic'all için& bulunan --&....:n _..,. _,._ ..,1 Saiazar goruşmelerı raftan da cenubn doö-nı sarktı ya.. 42, Hfndtstanda da 350 mHyon m 

d l .A -- 1· l ...., '8çık dt:ıılzdcki danmııt daha ıılyade ,.,,11.. a.,. "111nna'l e- o ' I__ B Ik A le~ ıı ~i .d• 4:11Rh1!.el ~ rca~.f.e - ~e~ • Jlıerinde ~ddet1c çerptşmağa devam Sedlle 12 <AA.} - G l ~ runaday1 baştan bap l,ma1 ettJ ve tnlli .. yaflyor. u .. tanft vrupa u. 
S d.e !Yftl> wı uhldıkat. uzcr. e "'!'u?'- T.ür.kbe A dan r r.ı~epebllir.. etmelcte?ıder. japon'hır tank.ta-r ve SJe Salazar arasında &aat ll,!lS 1c n~~ayet yarı~.adanın karııs!nda J&Ula asker ainak mumkmı olaa kar. 

O'V)-et • dudunda ıhıç. ~ır :hadıse Bucıin banun tccrübe6hıl J'aJ>Uir. D!i lıafıf Tnl'tr~IJ,.6zkr.J.e müce'hhez ta _ Jann ı• görii$me at !l!.30 da bit _ dunyan!n en mu.stabk~ mevklı aa..ıflllltza 40 ~llyonluk bir ord~ çı : 
K~Çttıem1 olduğunu bıldırl-r. ticaretin ıcl~ llaırsi .ı;ünırük geli bm4aT1a 'hucum etmektedirler. Ce _ ırrusur. jkl dc\'let ada.mı .saat iLG da .. . yılan Smgapar ka!esinı ele geçirdi. kar. Ha'bak:i Cavalılar oldugu gı 

. • mu tnuş e ~ b1r delik ~= n~ PeTcivar.c ıtıe!Jl lm olmna için 'llQere etmek üzere tekrar bu'losm: Bu, geçen gUuler içinde kazanı. bl Hlndlfierin ~e kendi topraklar ı 
Smgapurun dilşmesı .mıştır. lllr~ok ~:Wrı.kalaı' JıaJll ınad.de bu tyenlden yapılan bit >tek1if cevabsız Ye saat H,H da a;yn.bıl • Görüş_ lan ~ı!ann btlinçosudw-. Gele. özertnde c:ereYM eden döT .. e li-

- hmamaması . _.,..,_.isWlk ,.üziirıden 'knlm•ır. melerfn bitıfiti kanaati wrdır cek gunlcrde yapılması muhtemel kayd laddtldart anlafdmaktad • 
lDaaı tarafı ı ıncl s:ıyfadaJ e -....-- .. .. Ç J(" ıt 2 (" A ) • bar-'- ll -·11 k' lar f An 1 Sılkson "lemi 1-ln b-• . . . durmııstur. ıuiinakJLlatlaki ,u.ı;lıüklerle .ung ı°?.,: ·ı ~· • - Neş.. eae ere (CA nce, va a ın 6ey r g o - a ..,. en u. 

~ !}"at} oır ehe.m~yetı ol~~ D&vloıı.lanıı Ye ~rtaıarm yubelmesl r.cdilen ~ıgdc, Çın 'kıt'a1arının Tokv b·ıd· • istikametine baliarak bunu da ar'lık yük tehlike ve en zayıf nokta da 
sÖ}1 ~~ tu~;uı ~ım geldıgı dolanaıe ıu:rkeş1n ~y.ışı &0rta:ı;ouşt.ar. M~ m 100 idlıomdıre !kadar I 0 f lrıuor görebiliyoruz: buradadır. - ** 

t ~ le ık"tı edıldiğine İfa- haller bl}haa;a ata 1>1nıflar1 bilyük batı .§İmatinde bulunan Koyg'u iş. I Malezyaya "Yak bastığı gün nd. 
re H - fa.~ .. • zodaklara jl())nnuştur. T~r~l)'tnln Yu - ga!I ett.ı1cleri haber "VeTiliyor. lcıi ~alı ı D"4 rladal ye ayrılaa J~pon kolunun sağ ce. lzmir meb"usu Mustafa 

. en~ ~tW:. t.cferruatıle derpiı aanblal' bal'bdtitl ve buyiik dnletıe. .. w • dusunnıı kuvve~ J or "' Dahı Biıımanyada bas1'uına devam 
edılmemı;ı:e ım~o ?lmıyan Sin~a _ rin )Ja8kısmd•n ımı.dlnl kurlarilJ.l'ı uzak ~ aauz bulund~u takdırde kc:r.1.nde ana su 4 1.e:$1d~ $dı.r.ba mer- ediyor. Sol kolu ise yar&mıu:layı a.. P.engiSU Vefat elti 
P.urun dutmesının Jmpara.toduk j. cüııJcrdenberi dcl'let ve halk bö)'le bir dailıc A~~lu ıuzun bir muka-ve - .kil:& eden in&iliz evosu cmırıod;ıf temer. lıp Slnea1>uru lıgal ederken hare. 
Çin pek m' ' olan ınetioederi. bu- buhranla karSJJasmamıstır. mcte c:i~dli bulunmaktadır. Yu - için ş:idd tli b' ;a=avemetbıl kmnak keti bu noktada bitmiş saymıya. Ankarn 12 Cilususi) - İz ir nıeb•u,. 
rada b a:n ed.ili:liğine göre, iınpa. Bununla beraber, müsahldlcre göre, Y~arı.ncla kuvveıtl~ silahlanmış olan relleti•e e~ 2.leme taarruz ha - rak öncüleri vasıtasllc Selebes ada. 611 doktor Mustafa Bengisu Canaltkalcd,. 
ra.toihığu temdkrinc l:adar sana_ bültumrte .kar$ı hl~ bir .§ika.ret ;yühel- Türlcler Avntpada kendiler.ine hü • • Çaı-şamba •• . • Mala en c:ıeı:aab "cunda Malıasgıır'ı ,;erat etmiştir_ 
cakt11r. Fabt bu -d~e üçlü paktın memfı5tlz. 2'cnıhıe olarak. umumi intdJa ~~ edeoc:K d~ana e,ğw dıubcle.r l'ÜDÜ Buld: - TJmab'dan ----------------------------
etJ'afında toplanan milletler tara .1 bükfımetm memlekete ka1'$1 ftrlfeSinl ındinnıe,ğe bhiüyetlcrı o'hığu gibi &\!len Japon kuvvetleri du.c;man meni • 
fln<:lnn ıbir muzafferiyet olarak tes.. J'aptığ't merk.eziııdcdlr. 811lhll mahafaza Boğazlar da tah1"~mat ve mayin • lerinc ıder:ialftfne girmişler ve böylece BU 

Tokyo ı.ı (A.A.) - D. N: B: kes hükiimet~ minnettardır. Fakat milli taarruz Türkleri karşı tarafın sa _ ~ ellerine ~mesfnl ıı eylemiş. Akşam 
Tokyo As3h1 Şimbıın ıuek.ı;inin barb toprakların her ne paha mn <ılursa ol.. fına koyacaktır k.i ne biri, ne de lerdır. 

Sineması~ id .edilmektedir. 1 itin sarfettlği gayretlerden dobyı her - lede ıt~z edHebilir. Her türlü a4anm en nıüh m Uhkim tının tam su., r 
ınuluiblrl S-aıgnpur meydan mttb&re. -1 un korunması ve yabancıların her türlü öteki bunu dlle.memelidir. Bundan Singapur çevresinde muharebeler 

· / etraflı . · cE;!ıı müd;ınaıeslnbı şldir::-tıl br mukavemete! d.~L:yı ~yile görünüyor li Ankara Tokyo 12 (A.A.) _ Ocplıeden gelen Bütün l\lrraklan uyandır:ıca: ~ bütiin ~lr .şehri hcyecanlantıı.ra.c.:ı.k Esrar 
Cl.pura doğru g-klcn yohunu, ~ılWerin çarp.ırılmlUil hususwıda mlllrUe bükü- fı_ukumetı v.r. Türle miUeti lkcn<!ilc- :lıaberlr.re göre, 12 Şubatta Singapur et_ ve ctnayctler dnlp._<n ... na muth sırn _ bır kadm biliyor ... Dramın fırtıruısı 
Dunkergue'deki ric'at yciliına beırdyor - ~et mutab tır. Bu sc'bebte af:ır ıı.Skerl rmi cm:rriyette hinebnek için cici _ rafındaki w-rede .şiddetli mulıarcbeler ara.smda iki erkek bulunuy r ... i •Böyle hareketli, hl ve tnu r 

u iye lıJ' '9C •tıe yazııtır: yiilllere YC ı.ilnblanmış bir vaz11ctte tıek• di s&c4>1erre maHktirle cereyan etmiştir. • L E T ~ A. .... 
. :euı.ıt • Tlmah ıtr.simlnd k.i ku,•veUi yd etmeksizin btlıını113' • Bununla beraber. 'f~~iye endi • Japonlar bu sıencdc 11 Şubatta Bu.. 1'11 L ...... .&Y& I NA 

Ciİşnıan mev.ıllet'ülin kal'SL'>ında bulu • _ • • Boğazbr . . şe <ltııY'fllaktan kend1ni alamamak _ ldt - Tim.alı.'taıı celcrek bir noldad:uı 80 Filmini takdim ediyor. Bairollerde: 
IMirı BUklt _ anşag" oeruıbundakl ~ __ Turidye.nını beyııelmıl~t bır mcv. tadtr. Ve ~·n garibi ticaTCt müna. kı:.dm.atıa .nwwffQ& olmıısJardır. ~ CHn.i:S'.fİ..""A GHAB ve RUDOLF FERNA..."i S t 8,10 da 

. ptındao nra kıt'.abrııwUD ııtm v.ITdır. 1~36 tadMi MontTö ~beti Almanya e Abnnnyııya tfı- fer, bilhassa Sinppurun bat! .şimalinc 1 H ı· M •• •• 
~~l'i ha~kett, gitgide daha yıld~~ gibllmtı'.kaN~ gemı:kr.n ~ğaz - bı me.mleketlede ağır bir surette 1 kilometre ~de kiin ohıJt 11 Ş _ B R A O Z G U R 
~ hale ge~on111. llareke~er büt~. g~ .. iaroan geçmcsı hak.kında bır çok devam dt.i.ği halde sü.ahlarını bq.. batta 4ı:al edilmiş buluna.o yarış ey_ ö 

.. e e 111.rook ,,ı-ca.br ,öğiis §ald&r bym~. 24 üncü mac1 • k.a yerden ıtcdarik etmek'tıedir. danı olTannda ild euı bir mukavemet e ATEŞ B CEKLERI.' · 
#Ohe el bo.ınbaslle ve sün~ti ne ~arpŞ. deye göre 1923 yJlında k:urulm~ Tiiıi:iyenin Amerikayn harb mal cös&eriyarlardı. v n.n 
;:ıar olnıuştur. 'Gece o kadar karan - olan komisyonun sali.biy.e.tleri Türk z:emcııi sipariş etmiş ofomaı :manah Şehrin şimaliDıiekt mulaıveınet mu K ONS ER J: SWJNG • CAZ TANGO 
f.ını ki, çok dcra dost ne düsnıanı ayırd hülı:Umetine devrodimi§tir. Bu Ala.. görübnoktedir. Bu bir dcıreceye ka.. kn:l ._ amıçları bölgesi olup İngifu • 

t' il~~ imkanı yoktu. hitYeder Tü.ııkiyıe içfo hir vatlfe ma. da.r doğrudur. H1' Çhesiz Ankara Jer unU1a .Japon topçuslle detti -
Kon..er baslar başlam.:u Gişeler kapanacaktır. , 

hrıd UŞnıanın ıeçtlki yolun her ~ki taı:a- hiyetlni afuıı:ştJr. Filhakika 3 üncüthükıimeti burum tathik -edimekte o- baftl:umı:n!ar ıteatl eden kuvvetli bir lba- · 
eüı.e. a daba çabuk ka.çablhnek ;çın ıe1·~~ Fıkı-aıda ~ıe deniliyo.r: ıan es:kıi hi.r ıararaan ibaret oıdu.. ta.ryaya ahibdfrter. Bladmngmatı, san. fi ç. E. iL Dispanseri enlaa.Une ... 
tur~ at.ılıve~'J her ~d arabıı.. ~P·J ccT~ hükumetl, bu muka • ·ğunu b.ildirmek hususunda müsa • &i ve Ranjank l.atihStJlmlarmın ıto.Plan A N s ~ 
~ora. ve daha b;ı.Ska tec.hlzat gorulu ·ıvelenam~iın Boğazldrdan ha.rb ge. raa.t göstermt§tir. l>Omei ajansına göre, a~e.rfnl şimdi D L 1 ç A y 
~;.;Bu bozgunun ~~ Dun .. - mHerinin geçmesine aid hüküm!e. Şimdilik ibu ta.rafta yeni hiç bir kısm~ ~~lrınislerdlr. 
d film ~ .. to'latmakta ıiü. s JRU' mıı.. 1 ,.jnin ta ikine nezaret .etmekle had.ise belirmenuş bulunuyor.Ham Şehrill :üzerinde bombalanan trol IBRAHIM ÖZG"'O l Y8 ATEŞ BOCEKLERJ•n"ın 
bit ibnla OJJ?'tılt!ri tah~b -ı:6 ~ mü'.k.d'kftir·> Afrika lkıydarındn ve KtTlmda bü. depolannılan çıkan mua:aıım duman sii_ 
tcınaaı,- mıyorbr4ı. F.Sir~ın sayısı mu. Anbtmda bu suretle tekrar d - tün şiiddetile dev.ım ediyor. Asker tuntarı > ve ~or.me loıkamnı 
kıt•a~ ~=· ısaat 8 e ~ de edilen hakimiyet hakkının ve - taşıyan 'Va'Pur kafil~leri birbirini ta ıu.altmaktadır. 
ıaaaı. ~~ w.nhl&r. D . ~ ~ cibc:le:ri tazammun ~lediği ve ıdc.. kıib etmekt~İT. ~~er ~~lü lbir ~ Japon başveld11 beymıatta 
~en nı-.. _, ,._.__.1:..ı ı...ı- in.iz yollaü'n :nezar<:tJn kara lnıdud purun denı:iin dıbıne gonderiMıgı buluruıuk 
"'"---- - . ..... avenıı.:., C.,,...,. .. •• ~'"' çar_I ~- - -~t- .. • • •v' • - ı_ } Lil " • k --ıuuar ol lar~a neıza.ııeuc.: muvaz.ı gı.ttigl ~a. ~ e .,.urtır a'o enıerın pe ~z ~J~u - Tokyo 1% (A.A.) - it.imada pya.n bir 

Gnra a muharebclc :1 baslad.L HÜ naatı var.dır. Bunda ~dırlaz &.: gunu hemen hemen bergun ıst ıyo. mcnıbadan bUdirUdt&ine pre şvekil 
. efradunu ileri atllu~ clıişmanı Çünkü bunwuan bırine he.dıal\$?1 ruz. i'{onna:1 zaman1arn 'bütün dün. Tojo S~apurun kat'i surette dilstuğüııe 

ez1ne ~ sliniüler. Asker_ biT ıgev§CinC derhal daha büyük yada heyecan do~.ıran bu gibi hn.. dair :neşrccJllccck ola.n resmi tcblitdcn 
3iizlcrt. 'YC üıılformalarJ du _ gev~ sürükliyecekth. her.ter artık göze h iç ..çaTpmaz ol _ :SoDl'a .Japonyaum ta.ltih cdecetı harb sl-

işthakilc 15 Şubnt 1942 Pazar günü srtat 15 de 

Beyazıtta MARMAilA SIN_ ASI alt salonunda 
Dübuliye s"nema sişesinden temhı edilebilir 

EL HAMRA Sinemasında 
Ali BABA ve KIRK HARAMiLER 

~lleri ~ :toman kararmıştı. iErlcnlen Tür.k.lcr ~k. sağ ~u~~l~dur1ar. ~uştıır. Bu _arada İfUTkiy.c he; ih • yaseti hakkuıda ~apon diyetinin her iki 
1ar Y'Uka.rıaa teker t.ckm- ftl oCak QUP Avrupa lhcgbııu .tam ol,uau lle tar. tımııie karş'I bl'lzırlanarak 'Silihlanl- 'medishule de mühJm beyanatta bulu _. i Bugün seans!aT 1 - 3.30 • 6 • 6.30 da 

halinde 4UŞbıaD. askerleri oıkiı. - tıyozlar 'i:e Avrupa hudıldları bir yor ve bekliyor. aacaktır. ,_•••••••••••••••••İll••••••••m•I 



C Askeri vazıret :J · SPOR 
<Ba8 tarafı ı inci sayfaclal IÇine yardım yolunu ihtiva etmek • 

cek .b"r taarruz göz.önünde tutula _ le beraber bu hükumetin yan ve ge. Bu h::ıfla yapıl-.. cak 
rak yapılmış olduğu g.bi petrol, su rilerini de koruyarak demokrasi ~ _ 
vesaire yolları da hep Malaka ya. deY.letlerile, irubatını temin etmek 
rım adaeında.n ve J•hor 'boğazı yo. te olan bu kıt'ayl biz, buna-an ev. lin ve kupa m':çları 
itle geTmekte idi . .Bütün bu yoıllar vel'ki bir yazımızda Himhstanı pr. ::J llfQ 

J~onlar vtara~ından ~abiatıle k~iL lk.a kart~ ~ruyan bir ke!e diye ta~- :taı. Futbol AJanbiından: 15 şubat 
mıt oldusu cıh~le Sıngapur mus • si.ıf etmIJtık ve bu uvsıf, bir bakı. Puar aiinii 7&pi1acak ile maçları 
tıahkem mevkii hemen ıher taraftan 1 katti. Ancak Sal ven, Zittang ve 1. Fenerbabee Stadı: saaı u.30 A. HL. 
lruşatılmıı bir 9eki.kle ve yalnız rawad.i nehiılerit-: lıtunJ.arın arasın. llıU' • BeylerbeJi~ H: BabhtUn. Halid. 
kendi depo, mahzen ve aarQiçları.

1
daki dağlık arazinin vücuda getir. Sadık. 

Baş, diş, nezle, grip, romat1zm 
nın temin edebileceği yardımlara diği hekikate.n kuvvetli bir müda. Saa& 13.3t Gala&a. Ka.rtulut: ll: ~ 
müftakir ttiT halde kalmıııtı. ı faa mıntakası ole.o Birmanyanın ~. Müenecl, Nlıad. { 

NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTON AGRILARINIZI DERHAL KESER. 
Şimdi bu me.eleyı 1-ir tar•fa bı. çok zayıl bir ciheti vardır. ki o da Saa& 15.31 Erib • Dolu: B: Neja&, 

rakarıak brraz rla barka bir nokta prban gaıt1aa doğru derinliğinin Zdd, Faul. 

icabında günde 3 lıate alınabilir. Prılla lıataları ınarla iale,,inis. 

üzerinde dvra~ım: kuı bakı11 5 : 6 yüz kilometre ~ Kupa dömifinal maçlan 
Hattducladır, ki Uzakdoiu İle mak üze~ Pek o kadar çek olma • Seref Stadı: Saa& 13 Fener~ _ 

Pasniık Okyanusundaki bütün müt. meaı ve ondan .onra da Hindista. tat. 8p0r: B: 8eJ1ml Feridan Halid 
tefik deniz kuvvetleri 'bir 8irleıik nın Ganj nehrinin husule getirdiği Galib. ' • 
Amerika amiralinin. kara kuvvet • muazzam vadin.in baılamaaıdır. 1 Saat 15 G. Sara7. Betiktat: B: eaa. 
leı:i de. Pz.rglhını F elemenJr. Hin- MaılUm oWuğu üzere Ganj nehri, Neecle&, Muataı.. 

Hayır: idam cezasını ç.:ığaUmak 
değil, ilgd etn.el.ylz l 

• di9tanmın en zengin ve en kalaba. Hindiatarun timallnde ve Hindia • Ankara ~ J ta bul süreı 
ILk kıamı olan Cava adasının mer.,t&nı Tlbetten ayıran ve İndus neh. 

1 n (Battarafı 1 inci N)'hda) Tezin müdafaasında cher vat.,n 
kezi &tavya tehrindo kuran sene. rile Ganfın manaabı11.1 yakın bir maçlan Her fikir ve kanaate saygı dawuı mulıtekirk.rın asılmuını .ia. 
na Wavel'in emir ve komutası al. tabii olan Brahmapoutre nehirleri ı.&anbai - Ankara ekipleri arumdald 1 göeıtennek - bunlar Nkat da olsa • tediii» bellirti.Hyor. Bu, tamamen 
tıında bulunacaktı. arasında 2450 kı!oınetrelik bir im- srekoromeıı " Rrbesi l'tlret müsaba - ı lizımdır. Bi.naenaleyh {topyekWı ayrı bir menudur. Muhtelur, aJdt 

lfülqfk Amerikalılar buıün, Pa tidada ma.'lik ohnakla beraber 8645 lraları Paur dntl BeJ'oi'lıl Halkevinde i<:lam) tezinin aıcyın eahibinin bu batında ve fuııbue.tini iyice ince dü. 
•ifik donııpıması bqkomutanlığına mcıtreyıe vanı.n rakımı ile dünyanın uat H de J'•PılaealdD'. Atır siklet mil • kanaatine de hürmet etmek bor • fiinerek ytLpan ve nçile bir kiı'iyi 
amiral 1-lart'ı ~vin etmitlerclir. Mer len y.ükaek tepesini vücuda getiren ........... obnaJ'aealı:tır. cumdur .. Bunun• beraber M>n aöyii. değil, bütün blr cemiyeti aareanj 

koezi Havai adaları olacağı tabii o. metbUT Evereat tepesini de mUhte..,İatanbul kır kotuaa birinciliji yeceiını en batta tıOyJıyen bir a • bau& feJakete. harabiye götüren ._ 
lan am.hal Hart'ın emıinde Avua- vi bul~ me§hur Himalaya sıra t.tanı.ai kır kOfUu blriocllljt p...., dam olduğum için ben de söze hem damdır. Kanun müteammid katili 
tıralya • Yeni Zelanda deniz bölge. daığtarının prb kısmandan manaa • iiintl MechllJ'ek67iinde saat ıo da J'a _!(tez) in. hem de (müdafaaeınm) uar, birkaç kifiyi birden öldüreni 
aile centrb batı Pasifik mıntakası bını alarak 3100 kMometre uzun -ıPilaeak&d\ İkinci tattwori 4090, blrlnd eakat a'ldu~ kaydetmekle eöze ua.r: &mmenin vicdan direği de 
ve bu~alardaki müttefik deniz kuv-ıluiunda bir arazi dahilinde~ geç. b&esorl 7"8 me&re olacak. k•dac' ıoH ~~Jtıyaı:~~. :ıçı.n ~enim de hoı gö. kanundur, diğer bir ifade ile ita • 
vederı bulune.caktır. tikten ve bu suretle büyük hır ova .metre koıpealdardır. Ber ~ elin al. ruhnektigımı dilerım. nun cemiyetİ'n vicdan ve dütünce. 

Amin' Hart, .,u yeni teıkilittan meydana 1retirdikten sonra Calcuta Jet&en &eekll edl.lecelttlr. Sayın Bay Sadi Irmak, katil suç. sinin makeeidil'. Bundan ötürü, 
.onra v~ Birlelşik A~r~ka~~n. bü. prkında Bencıgale körfezine mun - Mukavemet koıuıu !arının. qafı ~·.~anın, . diğer bir muhtekirin asılmasını i.ıemek hem 

'+'ük deniz programının bırbırını ta.1 sa.'b olur. Sarıyer Balkevlnd . ıf~de ı!e tah.ail gormemıt olanlann umumi iet.eği tatmin eder, hem de 
kib edecek ohtn tahakkuk merha -ı Onun iıçin Japonların, ıayed Bir-

1 15 
! en, . elıınden çıkıtığıııı ileri aürerek yük • 1'aounlerln umumi mdtıumuna u • 

Yerine intizar etmeden acaba Bir. manyadaki İngillz mukavemetini ü ..:;1 './,..ı:!ePmr IÜDÖ ™'.ll.38lsek talwil görenlerin "yüz binleri: yar. 
Je,ik Amerlka donanmesının mev. kırmağa muvaffak olurlarsa zırhlı kaftllle7: &e! ldlometrellk llir ••,orta tahai11 görenlerin •yısı da mil. Bunclan bafka· ceza· cemb'etin 
c1;1diyetini. Uzak.doğu denizl~rinaejve motörlü unsurların Ganj ha~za. 1 _ K:°BtbW:::!:lş&lr· bamd ~nla~ı bu1u"c:JY~ kada~ her ka. - intikamı deıği:ldi;. Ce~ cemiyetin 
hıesettireıbılecek mH Bu aualın ce. sının ilk lueım.larına ilerletmeleri .ıe arası ela ılacak& Kini tılin ıdamını I•tiyor. Bır an içın .. dalauı içindir Ceza. daima auç 
vab·ı·n·~ vermek işini ~adisel~~n. te.

1 iht~ h~rici:nd~ değildir vve milli 1 1 :_ ~:•.,, bir ır.kllometre fulaaile 1 t~~sil ~~i~i.n bu ~erteb~ye ı:.ı; mütenasib ~ıdır.' Aksi tak • 
aelsul~~ bırakarak ~iz, ~u~n ı.c;i.n Ç~!n faatiyC:U ~C~•· Uzakdogu haır. _.ört dela tekrar ecllJecek olan bu ko .lyuk9Ckllg~nt kabul edelı~. Gene dirde zulüm"" otur. Öyle katiAer var. 
cene yubek ehemmıye~ dıger bJ1' I hının aç:ddıcı ıki 1.uçuk ayeanbe- ......._ dereee alanlara madal7a tl..lbu tahsılden m"hrum m.ilyon!ar dır ki yalnız. mazur değildirler, ay 
auai ıt0ralım ve omm cevabını ver. ri olduğu gibi yalnız Kanton prk Ula& &eni MUeceı1 ılbl kosaıar: m • var. O hdde gene adam ~ldürme. i ~nda cmuhteremıt dirler. Bu 
meğe çalıp.hm: ve ıima1 sahalarının uzaklarına mün aunıla en çok puvanı alan tıete llO ! ler devam edeeek demektir. Kaldı n • indi ki biT çok medeni sevi. 
~ General Wavel'~n ~alaka ya • hasıT kalırsa ~ ihıt!mal ~att~ ~aha bir de lnlpa hecUJ'e edilecek=... .,,....,.. I~' ~til!er hep .çahil insanlar de - ;:krlç ~ek memleketlerde kanun 
rım adasından gerı çeki:len kuvvet. da kvvvetlenır. Boyte bır ııhtıma. ' _ ı.tlnk edecek aUdlerln spor fU. gı~ırler. Sonra ıdam cezası ~ar ol la.rın kelimelente çevrek:nmiı hu • 
leri.n büyük kımıını nere~ere trön • lin tahakkukunı"', Büyük Britanya ltaalse mincaatlan. dugu fıa!de buna rağmen cmeyet. dudundan çıkamıyan mahlDemeler. 
dermit ohnaa muhtemddır) lmparatorluiunun en hasaaa kıımıı ter ekeHiyor mu) . . den ba,ka bu gibiler lçin efkarı u. 

-~u .kuvvAetlerdenl biT kyı~ı zhiç oltan.Hindiatanı pr~t.uı .v~hıcWarbden Hı.ndı•stan harb 'd Mu~t~m mSonuharrır, h~elıbleri de mumiyeyıİ temeil eden (jüri) usulü 
,.......eeız :vustra ya ve enı .e - tdıdıd etmek gayeaını. ıstı e - ı am aaı')"Or. suz ır ayrete k flur 
landa mıntakalarına gönder..i'hnit ve den Mihver planını ııerçekle,tinnek k b düttüm. Bu öyıle bir fikir ki kabiU onDmu ._"~ .__L d d"" .. limı 
b lr 1 :.ı • • ..._ • • -Lll • • d ·· L-- b'•- d "")d" A ,. b" l.ier uır DAl'ım an uıune u mıntaka la bun arın nerı mev • lıusueıunda münım bır adım te~ a JDCSJD e muna ... .,.... .: ecı ır. :tqıı ır Muh s d" 1 .. d ka.. 
zikri mahiyetinde olan diğer ada. edeceıii iee meyda.ndadtı. Bu aebeb. lıaatahk içinde hezeyan yapan bir eUite.r~b. h 1 lrm~:....:ddes 
lardaki müdafaa tertittata takviye e.. ledir, ki fngl}izler Uzakcloğuda, Bir temsı·ı edı·ıecek baatay1. 4>u ~eızeyanından dola~ı t~ !.t"1 B ayp. h ksız yeft! kı-

30serıe 
denberi meşhur 

BiR 

GOZELLIK
REÇETESİ 

KUSURSUZ 
BiR TENE 

MaUk olmak için 
Tecrübelerini 
GEÇiRMiŞ REÇETV dİ!miflİT. F .. kftt, daha büyük biT letik Amerika J:te büyük ölçüde mü. mılıhkemeye. venp m.hkiim mu ettı. ır k. b' tr.d ukatil a hn z mıyız) 

klmlının Binnanya ordU9Unu talc • daıhale edinceye h .dar yalnız di • LondnL 12 (A.A.) - Sa:lahi • receğiz) yarsa l'Z e .... a 
0 

a k li ı ı tte: donuk Ye sen bir Olldl r/I> 
vb-e etmek Uzere Binnanya aha • ier bö!geleri bınz ihmal ederek bü yettar biT membadan bilcliriliyor: Tez.in müdafauında bazı mem. Şu hal?e hızi de uma z m Julatıp JUMUflltm&k ft bu ..,. 
•illa gönderi im it olduiuna fiipbe 11 

t\in dikkatlerini Binnanya Uz.eı>lnde Büyük 81'lt11D7a llilkGmetl Hlı.d '4ed11dıe bi•ilık '1"1Hlaıın idam sem- mı.) Jede .. ,.m haym bir elJde • 
etmemek Jlzımdır. teksif mndde çok dolTu lllT it 1Mlk6metial lwullllilt U. ıcaı.w. ecllli.llL _.... ... ,.., •• O• t • lO t• • blr 

Binnanyanın ehemmiyeti buıifn yaıpmaktadırlar, kanaatindeyiz.. ainde ve l>üyük Okyanus haıö mec. it.terde )'a'bancl radyo dinli)'~u ~ oJe.. p . · ah. tmÇUk manzarasını idame 1ç1n tMI 
cNıha ziyade anlq&lmıytır Milli K. D )isinde temsil ettirmek jçin tedbir. ,de en ağır caz;ayı görüyor, ıdam ce m~:u" ": arı~v t~yız m giir.eWt reçeteaını kullanırdı. '10 J&• 

• ler almeğa davet etmi~iT. Bu eu • edildikllerinr bihniyordum ama, ta - kemesıının tas~ık . ettıgi ıdam ka - 11nda olma.sına rağmen genç kıs rol-

prof e~nr ı•tı•razlara cevab verı·yor retle Hindistan da domi-riyordara hqşüd kamplarına kapatıldıklarını rarlan~~a • .şımdı. ~aka.m ~~tlrı~.- lerlnl oynardı. önce PenkreaUn De 
~ yapı.lan kolaylı.l1ardan istifade et. eöyılüyorlar. Biz, Türkiyeyi onlara da degıl • .nid:>eıt mbarıle tuyler .. ur hamıettirllmlş bir miktar acıt trema-

mir oluyor. benzemekten uzak görmek isteriz. pertecek ıwthettıe adti hata.lar g~ - G Ue •JDJ miktar J1ne bumeıtlrD• 
'Bılt &aralı ı 1ae1 ..,..,., 

1 
larUn ıttillçe daha b1 i»tllade eWiln'" Sayın Bay Sadi Irmak ,,hakirrl .1 rüldüiü ec:snn.dan taıhakkuk etmıt- :': ıa:~ü~ U:e b:~ 

Mulaterem meüık•"tllll hbrl can, bWJonaa.. ' 1 ·ı h lıer hafifletici aebebler buluyorl.r» tir. Etm.ifdr amma,. ne olmuıt~r) nla. Bu tenlbl Ecsacmıa da ham• 
cTop7ek6n ıcıam .. foıalUiae kU"ll udLI Jıluh&ere!a tbı&ad profesir Falaret&in ngı iz ava kuvvet- diyor. Bunlar var ki. bulunuyor. Giden bir delıe. gerı gd~z kı... laJ&blUr. Fakat az miktarda pa~ 
ııati lÜla&' hJlll'U)'orlar. Bir...._ &es lltdıııa .,..,.,..,. c1an71 ça cıeterU n,, lerinin akınları B~rı buhnak da h~imiıf vazi. Benim elimden srefse. ben ıdam ~ 7& mal olur. Beyu renıtteld (J&lm> 
möılafaa e&ıljtmin tabii farluDclanm. ldrleriJe .,,.ıınlafmıt IMllQIUQ'orlaf cBil. Lonıdn. 12 (AA ) H feeıdir. Yok.-. hlkımler bunları zasını ı11amamen kaklırlTlm .• En Tokalon kremi terldb1n4!. aal ZeJtlD 
l'üat dljer eatrem :raa lefml1eUa .ıril k8'a bi'l ftl atar elmalıılırt cbaı..ne i b"ld.i . . • · - ava ne yoktar) var etmiyorlar. menfur biT euçlryu idam; onu kur. J&lı lle buaual surette bume\ıtrUmlf 
IDtlDfaatlerlal terdi f8fkatiae kurlNın e.. fı.te ~ ki ana &ea ele .,,n•ı zar'Ct

0
.. 1 rıyıobormb. d . . Deri Ue müıt.eıhevvlr bir arada söy tarmalcıttT. Onu müebbeden kapa • atU tremıw vardır. Cidden eli~ 

.. _ , 1 •- un gece ar ımuı M'!rvlaı- . _ ,_ ""ebb d k v h.. ldld sıdası olan bu tertip aa 

...,.. tezi J'erbulen OJ'D&•mail Çııa enun teDıariltl fep=ıktadır. Bele alkole Utl. b 1 Me h . lenıyor. Bunlar te.mamen ayn fCY• maA: mu e en taı ırmaga me cllcUnla beslenecek Ye ona ldeıa ına.' 
U.. adduu lla&l1ar e&mrk benim ~ ltlr oa elea mllerbaler tberlatle 11--•an ne menau tayyare er nn ~im • ı lerdir. k6ni etmek onu her dakika öldür· 

-- d bazı bed fleı t tmıtkr dl nalnuJ&C&k detteede bir ıençllk we 
"W'11J'e&&I ,. el'er ini m6nakap .,nancla ~ kQ'me&U bir ltaretdr. Tilrk mile. d~ B--L .. ~LH~ Hrru.z e B • «Deli. aetıla.caitnt bilirse k.oT • mek demektiT. Ve bir hatayı • t tuellk •erecektir. Yukanda ~ 
laer teJ'la laaJ'lrlm elan bir cmakul or. rlmlnln bir b11Aa17e&I ele budur. Alkole ır. ,....a ~ r avre v~ tett. kar, suç ,.apma.z» deniyor. Ben bu. de meydana çıkana. verilen ka • Dl 16rdQtllnüa kadın bıae JUlJOl'j 
ta• J'& vara1'lllraelt kuanconız 1'u olur. ııeca. Alkoı.m inine& "ft karar etlr'eU de dokları ıbombalamıılardır. nu anlıyarnaıdım. Sayın meslekta _ raT; miJllet namna verildiği için miL •Kendim blle ınanamıyorum, Tota-1 

Muhterem meslelıcl..._ pek l7i Wllrler .-ıır. Ve HDra pilalpınea J'aptıtı lein zı·laf seferberl"tk ı"çı"n ıım.ın hOfUna gi.mti~cek korkul\l l'i vicdan da, duyacağı aCl da bu - lon IUetnlnln Uc; sUnltlk lstlmal1n".!na 
ti ka il ~-soma teHllk roltlne ll- /arkında 0:11117aea1ı; kadar aarbot ow._ r ile b~ mevzu üzerinde fazla dur • nun dii:z'l!Sltile-bilece~i bakımından. sonn cildim beyazlandı, ıaaelendl " 
&lea .,. o«* li~ ... kallördürı tana siyler. Valin n r"ıyasetı"nde b.·r malt İ9t.etm!dim. bir te9tllli· kaynağı bulur. stbeUetü.• sız de (JllsW TokalODı 
DinJ'Ma 1ı:Ua1'm tarif etutt rizde J'ÜS Arbdaıı•m .enelenlen1terl bbiik 1tlr ı tremıuı - tenin siizellltl lçlD tecr6-

1Dlivazenell ..._ ltalma .... ltma lke bnıkterle tdDslJ ettlkleri alkol clils - top.anlı JBpaldı E K 1·11 ·ı 1. 1 beslnı ıreçlrmlf ve zamanıa ıaıtarrtır 
.-.cık bir ferdtJ'etclllkle her kaWI delL manlıtıru ba vesile De tebcil e&ınek bl.• (Rı. V8 t : a 1 ere ve rl e ~e :\ cez j ar =· b~u::1~1:.ı;~~::! =ın~ 
lllıD edelldlrtıs. ...._ ~· ,,..., ..... ~ _....... ... W llll m•alsef - ..,...._. " DC'lç MJ'fadat 

,..._. &.....- - 9 BI lırıeDaa ......_'*- &ela ~ k ' "' 1 k J 1 da ml11onlarca kadın her sabab 
11111b.... 'llJ'a ......... me7laane m•vlftıldlr ... -- -:ı ·t 1 V8 agı· ' ma ır JHDC..aman -bu knlnl k .. l"Dma• 

Cea. lılr fl'allllr. lılr m>•ae= '•. • \lr •:' ı ı _..,, :.:•:..= ~ a,nlıp ~ 1- ~ Ll t.adJr. Tokalon knsnlnbl ..... nlllll-
..._ ....__. laaftfte lllllııllll. w .... ..._ -1 ..... IA~ al clahQI... • - · Je& baht -.emerftl &emtnaUldır. Alıll 
~ ......:-...::, lr ~ We ........ llflli ~ llmwedor. • feri~.:. ~ .... uU: :....--== ( ..... 1 inci •,.ı.da) ı'* ellJr. bıiaelll .... mawı1ı ~ talı:dtrde paranıa iade olm•. 

(IU'e • Kalateniıl lftleelr laaklkl clelller ü tahsisini daha cloi'ru olacatı lfUmada ........ ...,. .. , • ._.eler. !kat l'llhl hhraDl9r lterWncle it -,::: ==~==.:..:~ ......._ lı:a&eprlk bir bilkmüa tU: ppılan ~celemelerle ve elclekl Uısal ma_ ı Ba Hn Dtln7& Barblndela en-el Bo .1 fmllen ~ ki 'blJ'le aaıarta le-r 
leDdl;tal laabrla&aup 1tbAım sirmem. 9er& elaeaimı &eı.rtb eWriyorlar. Ba - liimatla beW oldatunelan tenlr içi zeri • ,mada toplanan uluslar arası K.rlnilao - , De .. ur karanhia cliifar .ıar. Banlar BE LFA M 
a-e&e laavadlalerlae bir sh atmak bDe ldkt .•u hüJrmıla ben de tamaınile ratmela ntanchlıllara kolaylık olmak 1- 1 loJI kona-resllıdeo memlekeıtmbl Ye t1nl • ı reak&lf pel\oalar deditlmls ruhi baller .. 
.. ilpbı Hlttirdea :mallram '- olfttu..ı lı:mdilert clM •Wntlrtlm. l'üa& • • .t m'tl 8fJbsd dikimi ve J'eÜfÜrllmeslnl bil.. nıwl&eJI &emallen buır bulunmuştum. lıUr. Biyle PJ'l'I parl anlarda 7&Pıla .. 
- cös&ennete Jder. Klltilr baptmuıı hın bu baldld delilerin tolraldarela ııer • llren netr11at yapı.bnası ve arzu edenle. Orada ela bu clava menuu~bı edildi ve clnaJ'et.ler keza bütün dlln.Ja halı:alı:ou • 1 . Ned~r? 
ana edllea olpnJuta ftl'lllcı:ra kadar ~ rezınslne =~ Ylll'lltemetı " n ....,.... ftJ'• ~k ctlz'i br fia&la vtlA- kaUI vak'alannda verllmeii lcab ede~I .lan &arafmda11 :ra büabütlln affa mas.. Bır harıkadır • 
.. dp lbertnM terbllıi .ar t.lr npınak ceml7e&.l ":!:"8 t .ta whn konmak Je& ..._,onlarmea fide teminl 1 enalar tiserlnde münakaşalar cere,.an 1 har olmakta veJ• biç olmaııaa cnalar ... •••••••••••-~ 
.-..ncıa cletll mlJ'ilf f1sımdlr. ...::: :::':ı:..."1db'- mal' Vali Ye Wedi7e reisi cloktor Ltttı Kır ettl Bir um hUlıealnde bltı fiipheab büyü nlabette baflfietUmektetllr Cein. A 
Mlllıtenm arblı-: dlllJ'at müad.. =:::.er ne9i liltllltfo~ del';;.~~ :: to..-hda telıMt olanan ba esular 1 vak'ayı muhteıil cephelerden tahllJ et- cil bir &lb ele LomlN'olOGan ~ ewtl . l L N 

cıe. nrbld1r, bmıa baUıa Jfft luJ'al'llalıı blreolıi met1'UI mtlcrlmlert libanunıı 1e.. veUJ'"::r ':""tle faa~ı,,ete ~llmeal (Çin -..ek IAuıııdır.· Ne olursa olsllll bir ad~ «anadan mllcrlm clotmut olanlar• cllr llaı1Ddır ullfe bakak mahkemabı .. 
~,ı. de kati obıuıs ....-T. bQf'unJJor. re hlmaJ'e Ye clna1ete tetvtk olar. Mtlc-l len ~We ilcab cıden tetebbh.. I bun bayatını ortadan kaldıran mttcrlm ld bmılar her cemiı,&te hakiki bir teblllı:e dm: 
ar. Ben de llOltak&an seoeıı masam ada. rlmlerln ba role ilk ıdı: bq YUrchdda - Dinkti bt7e& ==~ b 1. hakkmela verilecek hüküm kat'i ve atır ~il et.ekte.lirler. Banlar& tarwı ee • n.ncı ~uıdınn ~aibrablm ma • 
,. mlmı demedba Faka& bı!Un tar- 1'1111 bl&ıfs. Ba had., tat, ofsllna-.lı '81" ID&nh bir sare&te >1lrtl~ oal u:.. olmalıdır. Bilhassa aarbotlü sibl haller. mlyetm t• silnden l&DNaren dlkka&U 1'11- bal..,..ndeQ llinne~I İbrahim otla All 
.:smela erkekçe ve mllletimlaan ruban ,. toe baklki cleHJ'i muar dmıek, falra& hr. Ölltlmtisdekl cuına rinü ud:ea bir Ae trad~nl keneli anusu ne kaldıraralt lunması seTekıtr. Bir Unclnt bir Ber. Mumea tal'a[lndan müddelaJeyha is&aa. 
an selen &ema7We 11J'S111l sellllde hare.. d•rhal bir mtiem"ftJe k•Jl9m'lk mava. top'antı daha Japalacak ve alman ted. "1enlten 1111Çlar bizim eesa kanun9mu• man ,.tbl.. Ba cepbelerc!en Jştenen ..t bul ee.lk~ Tuababa camll )'akınında. 
et edelim <1Ganrcutuma dokunma• -.. 1 B ktada d ı artuuıa biri ....... ,_., ___ ._ . ls'il tm k • • · 

'-- o •· u no • say n _. er ı--en rq,..~&ir. d• dahi çok atır. cesaları zam e e • nayetlerde hukukçular affı kal'iyen ka- ~ık~ mu.ekaid ölü Ömer kıa ı.lhnlJetl cemlyetlmlse sarar yeriyor. Ba- lllJD)a bir aJnlıtunıs yok demektir 
:rca bıUr mii.mkln miWilrf · ledlr. Her hanıt bir menfaat için Y•J>l.ı W etmes ve derıı.l mu-~ blaelDIDı Mvbe ale1hlne açılan karı kocabim 

Benim t.eslmde bW illi bir cllz'dir. J ~ !~JI.-.: .lan cfıı&7e&ler be b~ ıüphesia ayni aiıt'l"esilmeslnl ı.terlıer. Dlter ruhi bubrao • .,.... " lıı&ali clavası uzerine muddela.,. 
F.eu &ezim, her neYI ms'ullJe& u.r.-m. ngilterede asker dolu ~ ~_.~ lıükumlerle ieC.:7e o'unmahdır. Binaen. larla cürüm yapanlar hakkmda Boma. ley.hanuı lkank slhı.na coııder)leıı da -
da tiddet, erkekllk, oeaaret ve keskin bir b• k aleyh bu nok&ada Sadi Irmakla bcrabe. da da scıylecliibn g'.bl haklannc)a cıez-.ı vetiJ'e ~ezbıırerun. bu evde ulmadıtm .. 
adaleti ihya etmtıt•lr. Çünkü Türk mil. 11 tren aza J 3 riz demektir. Herkesin, her hukukçunun dan bf.tateblli Jade edılmfs ve balen ba., 
1eU ancak ba ıdhnl1etle yükselmlıJ ve ug" ra:h ha ... ber lnaanuı bu meselede durak kanwıJan hükümleriilıe ıöre aflv ka - lwulutu 7er ite.ili olmadıkından huluık 
maau~ tarihini yaratmllf&ır. Bunda ladıtı nok;;a euur nimetinden mahr.a~ ranna clotru cldUse bunlann uzun mud mul muhakemeleri kanununun 140 ncı 
Uatl.tafım.ur var mıf I Londra, 12 (A.A.) _ Derby!I.. olanlann 1.$1,..Uklrrl suçlar 0 ,.._.nela ._ det memlekette kolonyal ıslahhan~Jer JQaddesiııe tevfikan a&nen &ebll&al ifa~ 
Arkadaşım adli hatalardan bahis bu- h ·re' de Beight.on' da vukua gelen Sınacak kararlardır. Butacla ise lkl mli .. tlt'n len yerlerde a.raatıe, baJıçeclUk ile suıa karar verilmiş olmakb muhakeme,. 

~or, idam ceuııı ale1blne en kuv _ bir -demirıyolu kazasında 1 O k · ıti öl. hlm noktanın ırlzönünde bulUndıar11l • let Pi ettirilerek oldukça aıun müddei nln ı Mart 942 Perşembe gUnu saat ona 
ve&U delilin bu oldutu malum. Sliphe • müt. 42 krti yaralanmıştlT. Kaza &nası lkt.ıza eder: ceml,.etten azak bulundurulmaları fay. italik kıhndıtı ve dava lsilda5ı •uretl T&, 

.. taaaa elinden odı:an hlc bir te1' bils- Çarşamba gecesi olmu§otur. TrC'llde ZAYİ - Nüfus cüzdanımı kaybettim. Birisi, fiil ve barekeıterlnden tama - clalı olur. Seyyanen idam Clft&SI bibi • aavetiJ'eDin mahkeme dlv;ınhaneslne .... 
Mltün kmaısm olamu. Fakat. hakuka, aeker lwvvetileri- bulunmakta idi. Yenisini ~-ndan esklshıln halnnti mile habersiz olan, J'&DI ısuunuıu tam:ı.. ~in esasen muhakeme Ye tenıylı kucl .. İlk edlldi;t Ye mezlturenln muan• 
laltabet, ldm7a, teknik ,-ardımlan ar& J Kazaya uğrıyanlar arasında 22 as. 7okt.ur. mlle kaybrtmlt elan haııtaların 1aphı&ıl reUni btbetmle bir alul bas1ası için stlnde blaat veya bUveki.le selmfıcllil 
tike& .bata tmH.nlara aalmaktamP. BI.. iter hutaneye kaldırıfmıtlardır.Bun Çorimıun Sarılar kiJ'tindea bUUer ki burada tatbik edilen ticlde&.ll Jlotnı olaeatuu saanetmı,.orıma ft Sadi ,takdHe haklnnda pyab aran Ttdlo ~ 
.. adale& cibuuıama ela bca ,-ardımca.. lardan 2 ainin durumu tehlikelidir. Abdullala otlu Vaaü Zorla ~ bu anormal fent lçbı bira& ıaauu._ Irmak ._ IJa fJklrde detllcllr. ('>eli uu olPUI'. 
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