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Bu sabahki 
baıJerler 

Singapara 
taarruz 

başlamadı 

Japon tayyarecileri hareketten evvel 

Japonlar, taarruzun baıladı· 
iuu •Öyliyerelt dikkat nazar· 

larının ba~ka tarallara 
çevrilme.ine mani olmak 

i•tiyorlarmıı ı Slngapura 
Londra 6 (A.A) - Royıterin t 

~~r:rnÜnEMUdi cAmalisb bfil- karşı op 
Japonlar Singapura karŞı ha. t 1 d • t 

zırladı1d'an büyük taarruza baş- a e• Ol' 
l~;ş oldliklarını idıdi!l etmekte- ., 
dırler. Fakat bu haber !~iliz kay. mı• sli 
nalklanndan teyid edilmeme-'kte· 
d lr. 

Bu haberi işae etmekle Japon- t 1 
lar malfun olmayan bir sebeble ar ırı 1 
dılokat naza.ri!arının başka tarada. 
ra çevrilınesine mani o'mak •ste
.rnektedirlcr. Ne olursa olswı ada 
garn~nu ıher şeye karş~ hazırdır. 

Singapur, 6 (A.A.) - To-p<;u 
düellosunun j!ilrültüsü dü.n bütün 
gün devam etmiştir. Düşmanın 
bi.iyıüık bir hücuma geQmeğe henü~ 
hazır bulumnad~~ı veya hücuma 
~eçmeği münasib RÖrmedili aşi
ka ~-

Japonlar bazı 
mevzileri 

tahrib ettiler 

talimatı alırlarken 

"Ofi,. ye göre 

Dinin 
meselesi: 
İlkbahar 
taarruza 
Esas hedef 
Kafkasya •• 

Milli 
Şef 

Franıız: •eliri mareıal Petenin 
~önderdiği bir kitabı Milli 

Şele takdim etti 

Anduı.T~ 5 (A.A.) - R~icüm. 
bur Lımet fnönü b\ıaün Mat 16 da 
Fnaneı:z ~it elçi•lnı kabul buyur. 
~ITo 

Büyifk eılçi, marcş.tl Petaiıı tara
fından Reiskumhurumuza gönderi. 
'5ı biT lditahı takdim etmiştir. Bu 
bbu8ae Hariciye Vekili Şükrü Sa.. 
raıcoğlu da bulumnu,tur. 

Başvekil dun Müna
kalat Vekaletinde 

meşgul oldu 

Ceza kanunu tadil edilirken 

Bir mnddet için her 
katli idam ile 

cezalandırmalıyız 1 .. 
Avrapada ammenin emniyet ve •elcimeti i~in bir bwk· 
let çalanın, bir ve•ika tahril edenin idam edildiği bir 
devirde Türkiyemizde kaıil yüzünden her yıl yüzlerce 
ailenin •Önme•ine ve bu korkunç suçun gittikçe taam-

müm etme•ine göz yummamak lazımdır 

Yazan : Profesör doktor Sadi Irmak 
(Yazısını 3 üncü sayfada bulacaksınız) 

Tatbik mevkiine giren 
milll korunma 

ka ununun esasları 
~~r~ ıradyos~, .dün gece saat ı ticaırcthane ve müe~elcrin açılc 

23 elen ıtıbaren .rrullı_ korunm_a ka- ~rundlurulaca.ğı günl~ri ve ug.s.rt 
ZI ~leler etnıfında görüımüı • nummda ya~ıl~n .. tadıllere _ daır ~a- ış saadetini tıeabi t etm-eğe aalühi • 
tür. nunun met.nim -~ saa_t _ ı.., da~ıka ycililidiT. Tüccar olmıyaniarın her • 
.................................................... deva!!~ ~en anu<idet ıçınde ~ıkte hangi bir maddeyi ticaret makr.a ~ 

[D •• •• } J ettırııniştır. dilte .tıok l ı l b"1: 

Ankara 5 (Hususi) - Baıvekll 

doktor Refik Saydnm buııün öğle -
den evvel Münakalat V ek.aletine 
giderek bir müddet kalmıı ve Vekil 
Amiral Fahri ile Vt•kalete ald ba. 

u'unce er ~u kanun hüfkümlerine göre yapm~::.km~n o una bı.r. 
hangi bir daire ve müesseseye Kanunun 32 nci maddesine gö.. 

Felemenk Hlndlıtanında S.ingapu.r 5 (A.A.) - Neşrcdi-
Looon 6 (AA) B len resmi bir tebliğ f()yle demek.. 1 

m~ olursa olsu~ ~u kanunun re aş~ıda hareketlerde bulwunak 
Gözlerimizi biraz da tatbiki~ kusuru gorulen memur yasaJkrtır: 

"Harekatın cenub ve müstahdemler Ba.şvekil tara - Muhik sebeb olmwı.zın bir 

Cephesı·nde başlaması linyite çevirelim ı fın?an ~~ati cezalarla tefrik ı:ö malı fazla fiatla satımak; muhik • · - omeo a.. edir 
d•mdan bildirildiğine göre Balık- t 

0 
.. : t ı · . .;:n.. k 

Pa.pan _.:ı.__ d k' J u:şnan ayyare en .,"Ult\.se ve 
cıvarın a 1 a.pon hatları l ak "rtifad 11. • • .. ı 1 s· Felemenk lwvv le • aç ı an p..Ae ını~er e, ~ 

et rı tanfındaın ya. gıınur adasına bomba ve mitral -

zetılmeksızın cez~landırıl~rlar. Me sebeb olmaksızın bir malı fazla 

ı•htı·malı· çoktur,, .. murların, memurıyeUen ıhraç ce- fiatla satışa arzetrnek muhik ae 
M~etlıı mubtao oıauıu butun ·· sı ı k " d ' :ır. ' • • . .. Z8S1 mu esna o ma uz~re ı,.er beb olımaksıın mevcud mdı sat• 

kömürü r•lnıı: . ZoJll'll~tan bek.le- inzibati cezalara karşı itıraz olu .. arzetr.•ernek; r11uhik sebeb olına'k-rıbnıotıT. _. 
--........ --- yözlerle taaITuza devam etmekte 

Amerika Hariciye 
musteşarının 

beyanatı 
«ilkbahar Alman taarruzana 

mümkün olduğu kadar çolı 
karıı clurmaıı için Rcı•yaya 

•ilah yollayacağız» 

ve ni.Sbeten az hasar ve tel~fata 
sebeb o!.:ma:kıtadır. 

İngiliz topçusu J ohore • Bahru 
çevresinıde'k.i düşman deniz taşıt -
larıru tara!lSUt .ıneVlkiler:ini ateş al
tma almış ve Japon bataryalıırını 
susmağa rnedbu.r etmiştir. 

tık taarruz 
Toleyo 5 (AA.) - Si~apura 

kaıvı umumi taarruza Çarşamba ak 
(Dev~ S inci ıayfada) 

Çinliler 
bir şebrl 

geri aldılar 
Vaşi~on, 6 (A.A.) - Sumner 

Wells !beyanatta ibulunarak B iI'le
\Si!k Aırnerikarun ilk!baharda Al
manlara karşı duıımak için Rusla
ra ımi.iımkün mertebe fazla sil.ah 
~llama'k meselesini nazarı dikka.. 
te abnış olduğunu bildirmiştir. Nankin hükumetine menıub 
Amerikalılar tarafından Sovyet 500 a•ker Çan - Kay • Şek 
Rlausyaya f>ndcriien bütün vapur- lruvvetlerine ilt~hak etti 

r azamı derecede hart> malze-
mesi ile yü'klenanişlerdir. Çunki~. 5 (A.A.) _ Çin tch.. 
Vaşi~. 6 (A.A.) - Salfıhi. rw·. 

Yettar mahıfellerc göre Ruslar Al- ıgı. , . 

Bü1ne,. 5 (A.A.) - Ofi: 
l'lld:uıhar taa.rnn;u ~i daha 

'm.didıcn günün ~l ol • 
mu,tlir. FiDıakilta. Rusya kııı. 
nın heır çevrede a.yni uzunlukta 
devaın eıtmediği ma!umdur. Şu
bat 90nunda cenub, Mart orta. 
larınd da. merkez k.-.iminde 
hol b.r yağıtları du.ıur. Halbu. 
k.i Leningra.d keahnindc Mart 
90nuına hatti Nisan baoına .k.a _ 
dıar soğuk.far ıidldetini mubafıı. 
za eder. Bu ;tlbarla, Alman 
başkomutanlığ ı nın her kesimde 
ba.va şartbnnın normal hale 
go1rndllini bekleyip bellem.İye • 
oeğini., umumi b ir taarruz em -
rini verİip vermiycceğini yahud 
evvdi cenub kesiminde taarru. 
za geç.İıp gcçmiyeceğini bilmek 
lazımıdıt. 

E.au hedefin Kafka~anln iş. 
gali ol?ına.slnil göre harckutın 
dSier kesimlerden ziyade ce -
mıh cep'heıııinde ha !aml\Sl ihti. 
meli çoktur. 

Kafk~anın anahtari: ha • 
1e:n Alman kıt'alannıın 30 liıo. 
metre mesa.feeınde bulunduk • 
ları R~tov olarak kalırnıkta • 
diıT. ~ fAtt11lrl; motörlü bir
llik.'kriln 1ru11anılmaşİna müıaid 

(Devamı S inci aayfada) 

ıtnanlan, petrol kuyulan cıvarın- Cemı.b Kvantung da V~y~f 1ı _ 
da bulunmak için ellerinde tut- manıttıın batısında ve ?og\:~nda1d 
ınak isedikileri mevkilerden çıkar- Ja.pon sızma hareketlen gerı aıtıl • 
rna,ğa muva.tfa"k olmuşlardır. Bu mııtır. V~f Japonların . elinden 
hal Almanları !ıadbaharda ı."ıtedik- alınmı'şlt,-. Vaqşofa 18 kJlomctre 

lerj gibi bü:yii k ölc;üde bir taamı- ---~(~D:..:e:.:.v.:aını=...:S::.....:.l::nc::l~ıa::yf:.::::ad::•:.:J:_~===============~ 
U girişme!kten menedecektir. -

Londra Almanların 
merkez kesiminde 

çekil diklerini 
söylüyor 

Çiçek bahçelerine 
sebzeler ekilmesi fikri 

Londra, 6 (A.A.) - Lenin~ad 
cephesinde faaliyet fazladır. Sov
Yet kıt'aları burada hücwnlarda 
bulunmaktadırlar ve teşebbüs 
kudretini ellerinde tutmaktadırlar. 

Şlusselbur.g' da pek şiddetli 

İstanbulda iyi karşılandı 
Ziraat müdürlüğü, bahçelerinde sebze 
yetiştirmek istiyen vatandaşlara tohum 

ve fide temin edecek, diğer her türlü 
kolaylığı gösterecek 

Çiçe.'k bahçelerinin gebze bah ~ J tiyen vatandaşlara her 1ıü.rlü (ro .. 

mck doitıı dd'ildlr. Gözlerin blraı. da n'>lmaz ve dava arı1amaz d ı t·..+ imt. . . . ,_. ....... ... · • sı.zın mevcu ma ı sa ...,.an ına 
linJ'He c:evrılmestni ... ı1oruz. Bu kanuna müsteniden teşldlat etnnek; mevcud malı her ha~i blr 
• BAklıyu:. ve müessese &tadrolarınıda istihdam suretle ikacıl'IO\ak veya saklamak. 
, Yurdun ıurasında barasıncla dliı.iinc. edilenlerden 1a2:1a rnesai ve muvaf mevcud malı muyazaa yolu ile eL 
lerce linYli madeni nr, bunların MZa. faJdyeti görülenlere tazmin.at ve - den çıkarmak; mallan piyasada 
•ıoda kalori dcre<:esl Zonruldalnıldne rilir. (DeY&ml 5 inci sayfada) 
•akı·-nlan ...... "Ok bir tanesi istan- Kam.ımm diğ~ maddelerine gö. -------------
~a1.::--7anı ;;;;ında~ır, ôbür muharl'. rıe hü'kUmet un fabrikalarına ve de. /'"'"" .......................................... '\ 

fde üo sene bol bol ~ledl, şehre bol ğ-i'l'ITl~eri~ ve d1~e!' nayi ve : "Son Posta da 1 
bol kömür Terdi. Kltıdhanf'ye rldenler me.adın mueasuelerıne el koy.arak ı " 1 
O samandan kalan cJ.ekovillerlni J'Cf jŞjetelbfk,ccJc. işlet.menin dıcv11;m1 ziraat sütunları f 
ı,,.: el'an röttbllirler. müddetince mü~ıese eahibTerıne f 

Yurdun malt köşelerinde bulunan münuib tazminat verilecekfrr. iş Ziraatin tıarlcı ziraati, meyva. 
tnadenlcri o köşelere 7akm ycrlerdı= yerlerıirıdlc. lüzum göriı1en hallerde cılık., bağcılık gibi teknik iıleri 
oturanlara bırakarak istanbula en ya. iş saatfcrl üç aaat'c kadar arttırıln - hakkında en salahiyetlar biT 
lllm olanını, kömürü en fazla sarfl'den caıktır. kalemin yuıbrı 
btanbul şehri lcln neden kullanma- Gene milli korunma kenunu ta. 

ralım! dfnerine göre hafta tati1ile ulusal Her halta bugiin iç •ayla· 
zenıln oldutumus muhakkak, fakat. bayram ve genel tatiller hakkında -
Paramızla alı.nmaaı en kolay, ele en lci kanun hiı"'kümleri hükumet kara. lanmızcla bulacaksınız 

rakın olanını harcamak i tedl~imlz de Tile kısmen veya tamamen . ~atbik \ (Dördüncü saıyfaya bakınız) 
muhakkak. E. u. olunınıyabilir. Hükumet bılumum ........................................... _._! 

Universiteli gençlerin kurdukları 
lokanta faaliyete geçti 

' Talebe lokant:ııından iki görünüş: Yemek seçen 
ve bunları tabaklarına koydurarak masalarına 

bizzat ıötüren talebeler mu'harebeler olmaktadır. Alm.ın
lar merkez kesiminde daha fazla 
cenu'ba d®u geri çekilmeğe ka
rar venmi.şler ~ibi görünüyorlar. 

RurSk ile Harilrof arasında şid. 
detıı muharebeler olmaktadır. 

QeSi haline ~et.arilınesi bütün yurd- layl~ gösterece'k ve bunlara scl:>-
da olduğu ıgfil>i şehrimizde de lbü - ~ tohwnu ve fide tem.in edecek .. tBir mü'Cldet evvel :profc.sör Sadi ı nın llwrult1$Una aid bütün haL~r • j oldu~ ıtadar ucuz ve temiz tıar.ır-
yük ıl:>lr al~a uyan~mıştır. tır. .. " Imnak'ın Son Postada çıkan , Un'- liklar !bizzat bu müte~ilö a&n.çıe- la~a~~dır. Lokantanın yeınek 

Sovyct teblltt 
k ' ~oskova, 6 (A.A.) - Bu sabah

ı ~et resmi tebliği : 
Dunlkü gün kıtaatıınız taarru7.i 

ha!'eketleııne devam etmışlerdir. 
38 Alman tayyaresi düşürülmüş
tür. 11 tayyareıniz kayıbdır. 

·Birçok kımseler çıçek bahçele - B:'yülkderc meyıva ve sebze ıs - versite talebesini nasıl yetiştirme- rimlz tarafından ilana! edibn~ 'Vl: servı.~crı bıı:uıt tale~eler tarafın-
rinde patates, fasulye, nohud, mer lah ıstasyonundaki tohum ve fide- . ? • dan ıdare edılım ktedır. 
cimek, sojtan, domates, ve yerel - lerden lbu sahada QOk istifade olu. lıyiz . ı. mev;zulu yazısından mül - Jıdkan'la ~ılaruŞtıır. Gençlere bu mühım te...,.li ü::Je. 
ması ıgibl sclne yetiştirmek için nacaktır. Önümüzdeki ihkıbaharda hem olan bi~ kısım gel'l!Çlerln Kı:m ~antada k~a.nılan gıda rnad.. rindıe alakadar makam.ar :ve bil -
hazırlılk.lara başlam1şlaron:. tstan _ şe'lırimizde hemen bütün çiçek bnh k~pıda kendı emek ve ~.raları ile deleI" muhtelif ıstihsal mıntakıı • hassa Kura1t:>pı nahiye m~~ürl\ 
bul ziraat anoo~·· .. ~ ~b~hçele _ çel.eri sclne bahçesi haline ı?etiri • bır talebe lokantası tesıstne karar larmdan doğrudan doğruya temin Mu1lili!I Töresayın 'bü·y:ük yaulımı 
rinde çiçek yeri e ~"'eıtmek is- lecelctir. verdfilclerlni yaznuştık. Lokanta :. edildi~nden yemclder müm'kün dlrnuşt.ur. 

. l 1 
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Cuma 
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SON POSTA 

istiklal caddeai kom~di k11minda 
Bu ak.tam .aat 20.30 da 

DlALK 91).ALA& 

'7.31: Saat ayarı, '7.!J3: HafJf parça.. 
lar lPl.), '7.'5: Ajans haberlerJ, 8: SeO. 
tonik p~lar (.Pi.), i.15 Evin saati, 
8.45: Müzik (PL), 12.3t: Saat ayarı, 
.t2.33: Saz eserleri, 12.45: Ajans babd' 
ıeri, 13: Şarkı vetiirküler, 14.: Karış• 
ınüzik (Pi.), 18: Saat a:yarı, 18.03: Fa.. 
•ıl heyeti 18.45: adlf aolelar (Pi.), 
19: (İlttısad saati), 19.15: Dans bava,. 
lan {PlJ, 19.31: Saat a:yarı, ve ajanS 
halıakri, 19.45: mülk Türk müzitl, 
!8.15: Radyo ıazetesl, 21.4.5: Koşma .,e 
8emaller, 21: Ziraai tallvhnl, 21.10: 
Temsil, ZZ: ltMbo aalen erktstrası, 
22.30: Saat ayan, aja.ruıı tıa.berleri, ve 

borsalar, 22.4S: Jlad:J• salon orkestrası. 
. 

ldanbul bors~rn 1 
-····-6/2/942 aÇl!lış _ ıc.a,panış fiaıtnaın 

CEKLEA 
Açılı4 Y1 iı:a ı , , . 

1 Bterlla 5.22 
'-'ıw. Tut 100 ı:>olar 
'dMl.ri.ıl 100 Ptte*a 
i Lokholm 100 İaY~ Kr. 
m- lll'1ın z:re. 
24 ~'lk bir gı'1am kil!!ç.e 

129.5275 
12.89 
30.75 
36.00 

aJtıııı 490 

EaJaa.m n TabYIW 

Swas - En:unım J. 7 2{).05 

.. 
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Bir müddet için 
katli idam ile 

cezalandırmalıyız! 
Ceza kanunu yeniden gözden geçirilir

ken hatıra gelen dü,ünceler 
Yazan : Profesör doktor Sadi Irmak 

Şehir Dram Tigatrosllnda: 

"Rüzgar esinCe,, 
Yazan: Nusret Safa Coşkun 

ltalyanların Pirandel1odan son -ıhatırlıyonun.. Aceleye mi geldi.işle. mağı tachız buluru G"'p k 1 
··k k · ·· Ilif' I m. o. ece o an-ra, en yu se tiyatro mue ı o a - yememiş mi, n~ olmuş bilinmez} ların yan zevkı'nı· ; k t t kt' 

k kah 1 ·kı.. · c· h' F s r a e me ır ra u ettı K:rı ıovacc ıno or M bu.. Lüzumludu• d'ı 0 1 b d 
· R · · ı· evzu: · - :Y r ar, en e 

an-onun «< üzgar esince> isim ı pL dört çizgide belirtmeğ! çalışaca • 
Y~i ŞebiT dram -tiyatrosu sa.hın.esin. Ben, eeerJ.erin mevzuunu anlat • ğım: <~v~mı 4/!ı del 
de .• Bu defa, es.er hakk:ndaki hük • 

emilekatimizde katil Ml'ÇUnunllAT ~ lı.arf.i.fJeh<:ı ıeyler bu.luyorlaır'yıor. Çolk dıefa tavaesut eden Lir 8- mümü:zü, itiraz ve tenkid hakkımız r J 
olldukç.;ı. .fazla İ§lendiğiDe ve lemekti:r. Fakat bu nevi aıuçları iş. damın delaleti Le ve biT bamıledc vu baki ka.1mak p.rtile peşinM söyli~ 1 ''Son Posta,, nın bulmacası ·. 21, - (7) 

yüzden birçok ocak.ı..ı.rln sunuu.. leyıenlıer dturiya en aıaiı içthnai lwhulımaktıadır. Nişanın akdinden yelim: Güzel.. İnce hir piyes, espri. 
··ne fÜpllıe yoktur. Dıycb.Hirız Jti'ta.ba.kaya meR9Ubdurlar ve bu taba. bil' nviiddet aonra kadın<:ağız n.İşa.ı:ı. si, te'kniği, entiriği zayif nahif de- \.. ----

. .k...nıunlarımız inıceklikçe, hafiflka i.Rermdle h~s cezasını'? :ıe. ka - h~ı~~~ .. ~iiı'tü ha.ba.aetıni g&rü)·or ve ğil. Jçirıde bir sürü edebi hokka _ Soldan sata.: 1 2 3 4 5 6 7 ~ ~ 1 L) 
1- El sa.tan tıci eebd>leore yet veN:lıjk-ç.e katil dar \JEUll ohrsa oleun teılıihı bıır ro yuı:;ugu ıaıde eöiyor. Bu onun en ta.. bazlık bulunmakla beraber cıvık 

çu a:ııtıınaktadır. Bu iddia., Lom ... 1Iü yobur. Bu gıibilerine kan göe.. l>ii biiır hakktdır. sayılmaz. Muharrir, bir hayli felsefe mııı 
so'nun kitabını Türkçeye çevir.1 lıemlek .lazım.dır. Böyle suçlarda hal Ge2e8im tehevvür maddıe&ine. yapmlyıa kalklfmlş, «fa:zil.et mai(lub ---------- ____ -..._ 

iş o1an b~ adamın kaleminden fif\c;tici ~ ar&rken mütekamil ve T ehevvürii:n de asili ve eefili var. olmaz» meydanına çıkan biTçok liııl 

(5), Nota (2). 1 
2- Bir nevi 

tatlı (5), Su akan 2 
arib göriinebi4ir. Füat hakikatte bhaa: da mcrank.olik adamın zavi.d'ır. Bu gibi katillerde rol oynıyan yollardan yürümüf anıma, muz ıç ----------~,--.----
ir tezaıd yoktur. Çünkü Lombroso

1
yeaind.en inkisara uğramıı, redde. tehevvür oinaıi bu.brandan geıl-iyor. bir ukala addedemeyiz. Fikirlere, J E 

coza kanunlarının rrwııha1li hL-.u.1di.'lmıiış aMl bir aşkın doğurduğu his..ıTammnen behimidir. Asil t"hev. tela'kkilere.. hadiselt-Te garib tcıkla • -- -----nl-----ı 

yer (4). 

3- Sarılmak- 3 
tan emri hazır 

'yeılea.e UO"ffiSşlnl i•~en.leırdencfü. lıerdıen h.a.relcet etmek isa~tli g?rün vür; doğru olduğUına inandığı bir lar a1t1Tıyor. Bunu da bir Piran. -
un biiriin cezaları k.atdtrmak is.,1memektıedir. Dlr defa kadına ka.rşı'.fi'krin karşı-sına çıkan manialara doll.o mua.lcıkihi oluşuına bağışlama.. 

4 
_Noksan de. S -_-_-____ ..... ____ _ 

(5), Ga7rl ıualiım t. 
bir ı:aaan (2). 

"yen l:frr .adam ota:r..k gö.tıerilmesiİhedıangi 'bir ıuı:tlc .el kaldırmayl,kaırıı duyu'lan hi&tiı. lı. til (3), Tutamak ~ ;::: 
nlıt Mr görüşe dayanır.. Çünkü t.ekim.ile mcınetml' hır asırda yaşı Gö~T ki kadın yüzünden İt- Muharrir, esa ve mütercim: (3). l • 

. c:Liai uM.ücl'i:n. insan» aıdlı ese -ıyonız. ~ücrim, ~daf&ae~·s.ı.-~:yıf1Jenen ~uçların mahiyetinde ve itle.. G. Fonano, iıarct ettiğimiz gibi. 5 _ Geniş vo -------- ------
ıflde tö:rle diyor: bir va:ııl1g1 -dkecrıya z~ u~ .ı Veyenlerlln phsiyet.i-nde haki.ki bir mu Pire.nıcleHo'dıao eoı:ıra ltalyada en düz arazı p;.u-çası 7 11.11111 

- J-
«Bu fi1ı:Merını, cea:a.1arı kaldır.kendi ha.yatını garantiye aldıktarı 1haffef eebeb yoktur. VCTilen ha.pis çok takdir ed-ilmi~ bir müellıf.. (3), Neltaiın &ÖV- , _ __

1 

____ ......, _ 
iateıdıiim zannını uyandtta . 'sonra.. şeıni bir tecavüzle öld'ürüyor. 1ceızaıı11n.ın hiçbir terhibi tesir yap. Genç nesle menaub, fakat Piran • d.:.si (3). c __ ı _____ J __ • -
Ollila.rı ilk ola:ra\: yırtıaıcak be-

1
Dikkat edllir.e öldüri.ilen k.adınlaunelclı-ğı pnada.n belli ld ayni 81.'Ç, he de& mektcıbiniıı sıralarında otur _ 6 - Bir içki 

1
\ ·· liiıil 

» leur.İya lkıimse$iL kadınlardır. Ya~imen ayni şekilde v_~ ayni taTZda o. duğu belli .• Kötü bir mukal} d de. (4), Çok ıath blr t 
.. Ceza. lcaonıunuınuzun yeoi baştan1mücrim pekB.la her §oeYİ he&ab etınış la~ sık sık tcker~r .etmekte~~r. ğil, belki usta.alna yaklaşan i .. tidad. madde c3ı. ------ \11111-- ----
oz.dlen. geçiıilece.jj fU Künlerde bu'rir kıeıldıisi iç.in bir tehlike olına..I Bıze kalırsa, !urkıyede yuk~ lı bir kalfa .•• Muı:ıo!ınl ile beraber 7 - Btyglr \Zı,1Ü ) 
esddleri açıkç.ı .ortaya atmaktadıiına ka.naat getirdik.ten sonra ha tahsil gönm~lerJn .. sa~~ı _yüz hın. uNapo\yıonwn. hayatııını yazmış, Bir nota (:?). --.--. - --------. 

ayda, v.aırdıT. . reket etmiştir. llor, ortıa tabsı~·~ gormu!l.erın. sayısı bundan da gözde olduğu anla~ılı - 8 - Yeni deiUl. ·~ il 
MemJ.elk.etimlzde lte.til, mıntaka- Son.ra cürmün motifi, kadınınmi1yon.laTa baılg olacag.ı tarıhe k~ yor. «Rüzgar es.İnce)J hafif piyes (4~. - Bahçıvan}~ ----ı-.- ---, ı•-=---··•ı 

ra göne dğişen .rnoriflerle icn cdilsırtıJr.k ve her l\r:ruya minkad bir et
1
dar, kaı:zaen o~nlar hwrıç, h~r kat! nev'inıden .• Melodrama kaçan ta _ 

t:ıed.tr. Şarki .Aınadolıuda kan d&. ota-•- A 2aA'"ki edilmesine dayan.(idam)ıı cezalandırmak ve yırm1 .. 0 • rafları da var. Üç tablosu bir vod~ aleti CS). 
·"114 'liel r;ı • • h ·· t d 10 - Suçlulara verilen <4l, Uedlye 1 i - Ort.a (3l. rı, orta ve cenu.b Anadoluda na rrwılwııdı Katil gözüne kestirdiği tuz tııene ıçıın te evvur, aa~u ' vil illarvası iıçinde gidiyor. Burada, 

us meıılelıeri, büyük. .tolı. irlennizdejluıııdlı.n.n T;_ _L --~hal avucunun içineımulı8'ffd aebebler fa~ına-rın~ hır ta- İtalyan içtimai hayatından bir di • (4). 5 - Masallarda b-ıni ıeç~r .m' No-
ddr. f 1 k d UCllllOUft: 1 _Q_ k d - b 1 11 - Bir Mayvan (2). J ta (2) • 

'. mıe.n aat er ~nı, a ln me ghnıetıini ta.bii ~uluyor. Yani psiko rafa bırll&llua en . ogru ır :yo a. lim\e, ltalyan mahkemele:-ile alay 
lde.rı b--1.c \ • d \ · h A b k l k t lZ - Zaman lZl, Şark rllayetlerlJni:a 

1 
6 - l'zl'k < 4 ı. 

6
- _ ~· a ro u O'Yllam. a·K. ta. ı r. o. j ııs.i Afrin___ ço"l\ıcriınde Y'"•lyan ,.a lw-. ~mn. ırço_ mem e ·e. - ed':ır'ı"""rmU" hissi geliyor insana... 7 
~1~ J~--L- ld b 1 ·.ıua _,. - ı~ 11 J~ " d"'n bi~l (3) - Oyun('unun yap'ığı 131, 8at_ 

,.. ".""""''oı.ı ft _son. ?r ılcı yılşfilerın P9iic.olojisi<lir. Hatta höY"lelıerindle ~en_ı~ emnıyet ve .se a. Sonra birdenbire son tablr>nun hı- " r maktan enın hazır (3), Güzel ,
3

,. 
"'!:ı~nen ~~tıRerın en etle gövaat'alaırda lc&dının evvelce nişan_lanmeti için.hır bıs.ıkl~t çalanı~, ~ı.r ve rinci meclisine kad'a-r piyese bir aiiır Yukandan aşağı: 8 - Br uzuv (3), Bir nt'vi k:yık 

erd I . ke~dısııe ev).,n~ ka-maYl lcıabud etımlı olması da hafıfle 8ika tahrıf ed7nın ~dam edıldıgı bıı başlı!& çöküyor, Bitiş pek roman. 1 - Bir kumaş (6), Nehrin aktıtı m, Büyük (3l. 
rsa u kt~tyen hır k~dı~·. c.ezalandır. tici bior .~. olırııe.ımılk l8.zımğır.1dıev'İro~ Tür~~yemlzde. ka:il ~züq. ~ik... ~r (5). 9 _Büyük dtğil (4), Kaba bir ko. 
1i a~ • ~:ı~ hıç .bırısı asılma.Çi.inkü bızde nışanla~ma .A~~~ada 1~ her yıl yuzlerce allenın ı~n.me. Teroüme oldukça hatalı .. Halbu. 2 - Yemek CZ), Nas (4). maş (3). 

~ıgına gore halt..11nlerınıiz ve lcanun_,01ıduığu gibi tarafeynin btrb~Tım ta.aıne ve bu korkunç stıçun g1ttıkçe i Ahmed Muhtarın pek çok dili _ 3 - Sükut dmıek l6), Tavru hart. ıo - Takım, '"1P m, llir nevı ser_ 
._:~ıız taammüdu k.abu~ e(mİyor nııyıp anla.şmuınclan sonra olmu..I (Deva.mı 3/2 de) · ___ ., ı.· A••rı' bulundulrnnu ket (t). ıpuş (6). _.,, ..... ~ ....... _...... ............... - -- • ....... - -- ....... - _......_ ....... -- ................... _....._ ....... ....-.. ....... ...-.. ........ ....-... ..................... ~ tnl.U çevmm § .......... "-F mçr ....... ..._..r•~"'•""-~~wr...-.r••.h•~~•A•A• ...-~ 



C<Sori P--.;~1 .. f>Ai'~ - Bir müddet için js:.-;.:=-..,:;::;;::-;--
;~ KvNA. HAlil, ce:aaltah.n didırammaillıe ·ızt. IU~ıidJJCG bnııım r ... dlkk:ım &ıratu d111- ·----~· h J I ~~~~:iis~:iE:::§~§:~s~~~~l!~~~~ 

-··._. -·· bpmwdaa. clıal•e.. ..-..ı .. ac1ını nrdiii bıı b&IUndan en.. NalıleJen: llfUU2eS Tah•in Balı 
Jl7onlu. 8.aY.n Ah •• taı.ta aertitf &ea ...,, • tU ııta peelerde PQiidatle pınldaşan (Bae tarafa Sil ••• 1 Onun beni x..-~·ı.. .. 
l'inden'9rl rah&i n u.fı&Sllll ar..u. na.ad bnWm Pile&, chterl öniin • 1ıldızlan aeJl'ecll:rer, kaşti:riinıleo. ı.u.. tuımıüm etırne•in.e ıöz Y'JIDIDlUilak Sz.ihe hanım ıa::aau .. -. ıçın _Ne- ~i111 kıap1SJ11.a varmışt~. 
&an b&tka bir te7 düşüowe•iiini ya.. de belki bilı defa tekrar eclllen bu 'tıklara Jaslaıup kataaıııa dlıılendlrl. ve fazlıa nerrnl.n hi.slıere kapıhna. ~~ni ıhemen a.nl fırıdan Jt(Jnderıl~l. evveillo k.oııku tekrar benı 
kından ltllditi loin .Padi~luu ne dle.. uv~ıı «ıuaa» ptlnlltf ı.- bir CJ•ıda.. 1 ~ .lkımchr. Bu umwni furmül inelecanla ~ b v~ kalbı:n Büleınd n elini tuttuım. 
•ek lsteclitilıl IJ'Wea IJri;;-e ~enla. a;,ak enet •....-ak letiy....._ :aaaen. Temm• soa• l'eeell tatla Mr nıeltem dalh.ılinde harek.et edllir.e belki bi:r !ru keşfe~ a:k ~ Doi- - Korlkuyon.ım. 
Sonra kendiat de &7111 .rtkil'de ldi. Fa.. -'ı kalana Wrer ikiler seldlklerlıai si- esiyer, balkoall?l mermer parmaklıkla. j~:i, bıi!r yum d-eti, bi.r miltehevYir İdi: ş yanıma ıel- - N çın? Neden korku 
IAl Ahmed ........... .c>ynr .. Ye cGlrllb 11iMe ea111 -*1YL smk -.1, art. tam- naı ......,. ~ k .. ırdaşıyonlıı. ih. l>ıraz ..tipe -*ll<llanmıı olacakttr. ı _ Hanımefendi · · - Neri? Büyült annem ve b n 
harblerlndea 90nra Oema•lı onloıısuna ltar~ iki &aitim", io keman, ldr düdllr, rahim PIMt& eteı.r etunaaz Eyült ,.0_ I Fek.aıt oeımiyetin kaımru;ı bu t.;:-ük.. !istanıbul"' " "' y.·- ı-• ..w~z.!.lmça.gırdLyod~· dayız. Bizim yanımızda iken 
&"dinliii keırkaot aan•l.mıa kefanti. ... ufi .... __ .. . ..... _ r .___. lhaa- 1 ........ • ~ u.;_._ ,..~ !~ l !«Mora Ye Varadin» m....,.eltelerlıule r, .- " illi --ald• --• bll'llldlit Alt Cav11tu sorda. -•ırz ıjı he.~an mahe)ağ telafiye i - Peki şiımdi ~~YonKDı. · " · se sana bir şey yapamaz . 

...... IU &aklDU alır ltlr fut& cirit*i 'İootlanlar: ü.Eidi:ı. i Koşmak i9ted" B-ı nd k - Bili~ aüılünç bir 
idelldjji icln deftettn la.tne ,....e&ial On ao ob)ı...,. kıs YIU'tL «llti&eyniu - Beli nltaam. Akp.m•an relcll. Tahlil aeviyyemizin bu. kadar ilumdan ya!kaladı~elıiış~~ al O- bu; fakat hesaba kitaba sı~ıın 
lbfıp &anltaıı Wildir. Her ta - den bir tarkı 81yleclller. DM.Her, Vesin idıaul rösled ..ıı::.-::.ı.. ikıtıaa.d ' __ ,__ . "L !etti· ay Kodruyorum işte. 
nlla 'DJ'1lfllP rllllM.,,. llanr lıofn4e s.. &nMPMa JNM'lpll Wr iL ...... ..,....._ 8 ~ -......-. ı ,.... .... ımrzın tstı.a.. : , ~&a en fa,..alı wah lluhaJt.Jr. itli. Bir k 1llla .. ~ Y o~ il& - NıRll2 bub.d~u bir devin:le vatan İ - A<:ele edecelk ne var öyle? - Çoculksun ... G el«eç zad

0 

ela. Kdup ...,, .. .,,. elia1 Mr ._ titüad apa h sadruaı':.... nmtl1dar. fllllla &'~ al_ ~aqarlı :ıcıa • daoıın baıyatı uümani bela gibi ~ LMutıterem kayınvalideni bel asil bir aile oldu~nu. senin 
ipilti: • )(WIMlan leDI'& im ~ JIL& selin ......... Miİllıe seldi: Sl,. beklemediği, b~ç eebebi verme- :Jdka SOil!l"a ~rünriin. rinde hema~ bir tazyik ya 

- Ahali inil lkdeıte. rtt1o1a ellll\ü ltilnliruı .. &J'aklanna b•enda. ~ü nlf, nada " ~alı reHn! Sırma UkiiL diii ~eılere :K ·ı dı S - Bırak Bülend. yaca1dannı })jhiyur mu!Wl? 
rabUe pdiphım, hiw ~ Aihmecl_ r-:ıerlnl ııtbıll: .lerl YIU"dL Gülen ,sayet. .ıüseldi, Gi.. lik•ini Ciallemek~~ ~i-t/~~ i - Canım dur. nefes al. Bak di cesaretini topla, içeriye 
rif.Me. - B •leri 1lll'app sWreet ..ı.tz? •iş senlaalı. ince belll ve l'Uftl"1ak ler .mı.alt · d !korirudan titriyonwn, yavrum. Art* eskiden oldc 

P8f& Mr dalla kapaklandı: •a~ı WL AUıtı fmü aıtmı söt 1 . :r:aruretı vaT ır. : B " Uık · ih' lA · · . .. 
8altu Aluaed ,tn psrmaklarfle sey. _ Abdl meıaliki.nl.m ... lşalıım. 

1 
ılilııd•kl llı:f tttrm )'1DIU'1I arasma kN.; . Yer.ı ~~~- ,_~~·~ üze. Eu.tan~ 1( l te aş ettijimden bı ~Jl!Yada yapyalnız d 

relı: ııakallannı taradı: öte faııclan baaeade IPalar .ı>il, n.. umca tuh •1r oıthk koparmıı,Coa. ı l!'De de birbı~ı 907. eoylı.,.drnı: Ka. : - H~m var Bü'end. kencr ~": 8!-vbeen dost ar111 ~ar:. O 
- Baka ibraıtlm. eeage tema.rikff.n )'iine baJuaaktaa IM&IUllDI mı efen Veztrii•im ucnahlr macunu• holı: nun vwzn, ır yaAılanma vak'a - :me !1-~.1. : _, ..J.- ı ,_ ıquor..&erı r zaman seım uze 

Clti edıwls [1] • • .nida 'L) wJ k {_.......___ :__ı• " l~IOl Ulaınl&ıı;uııı.. d" • ddJ __ .. 
dimT» diye bir f&l'kı7& •qlıt.lllışlarllı. t:asmdan bir ııanaak macıın alıtı. Be;r- . w. • o çag n aç ~ntun·•:nc- gı;ur- i Adıımlarımı ağırla~ Ger. ır 'Ve senın ma ve manl"V• 

Deıil, on tio lene blrlikıe .n Ye ... HÜDÜı' blr ku,a .. ralt d.ıJaa ılikU. •tnl bir tebftt alm d&laılıtını duya_ !1-Al. )'WMlll.n kaç gımcN: şıfa ~.aa içek. Bülendin hakkı vardı, aklmı1 hatın.ı ~alla yeltenec~k 
fa süıtdikleri ftllfrtnln silllel"l içine 11eypff da•adıııa isin Tel'di&lnf ilaret 7erııla. Ba «&"elhı k&dınıı İataDbul iL& gll'lıl pek lüzumsuz ~ılde Incele. :·b,.<nma toplam da C!... • h h8JIRI bır kımse, karşısında 
•aktı, arduMlaa silllerini öaine indir. t. te • mekted'iT ç·· k"' ~ 1.. _ _J. ' _... . a n ..,..zıye anı-m.. bulacaıktır 
ti: e tik ıı _.. p&lall•n 7erlue kapak_ d•ı Zflli....,.eahı kansmdan da pzel · un u Y ama ..-a"'°ı ve :1a karşılaşmak doğru olmazdı · 

_ ıt.-am ~! lana karHua ptlelıae ı.kma7a bile ift Nah idi. ı )"llıdııma ba~!eti_ mevcud o?'duk. iBirden'bire kalıbim ona karşı~ .. y~ ruhlu, a~I _~_k! 
İbrahim Pata .. flkanna•L K"9 IMnm cörmNea &ekı'M' pıü ._.. . llua Alt Cl•ftf ayaldartnm acana '~ ~ ~ııça.g~n uç veya on iiç nn inettarhkla doldl.IP siider·Je ~'!a ne bü~ ~ır 

e:Telek Wr cari:rerf •isleri ...... .._ basa hlk ... rfnll; bıat kesip tıme'tre pmesı, yManın fU veya :' _Ne iyi çocuıksun sen Bülend. ıı:t 'ft sükimet verdı~nı ta 
•lrbt a.T kaldıtı bir ı.amaada han ü- tektl ...... ......._. Blklert titre.il: ıbu kwdWr müddette şifa bulması ta. ~Sana aıtabey diyeceğim ~1iyor. bile ~!~-IJ. Ona cevab v. 
mertu .ar &et• aemak. her teYdea sL lbl'llllim Pata ~ _...... .... - Gel AH, 7üJae. memen tıea1:lüAeFe bağlıdır. Bu te. i - Münas. ib olur Nerı· 'l:"l'Lakı' - den. telcrgul.u tahta kapıyı ı~ 
1Ue Jı:ellMll nltat.ııu Juı~ıraeatını dil, "- •- -ı...... _ .J..,.n _ _: • • • ı: "UJ k ~n~ 
fÖ8ÖJ'ordL t.ianballlll karlı ıı.a....ıara eeye o•t.ıtı 11&maa A;raae~a minate- ~ Alt peldae oelsfılle 7Ülılth a. -.aW- mıücr~n Wı n aleyhin. :«a benim sana ka.r"Ş1 olan duy.gum oşa .~ içeriye girdiım; 
.;ulıaas heln aellbeUerhd luraklıı lerilUle 7a&eı oll1mal'...._ ~ii Alt., nıla'-a P ... _. et.ti: }de ~tlendınne&. doğnı olamaL ~pelk ·b;r kardeş duYJtUSU deiil am~menliven beşmda dıurdum. Kıt 
auılı dl~rlenlea U'aldar•• .. manıa _. teSJllesl imİilllle ..... .eımr ~ - otv illldl, Ve••• ger~k Ulil ge• ya.,.la. ima... validenin beni delivmen bir 
Ye karlı datlar aşma.il lıoş bir şey dle- • 6aleılL ft&e " reeıe .,... 1ıı1r 1se Bir tilki &'1111 sıntaa ıavwq .urua. .nm cürinnlerinde ~ıekerimiz.in 5 Konuşuıken gruptan aynim yetıle ~mesini iat_emiyord 
ttı•n ~lı •lllclL Fatma Sultan 'hallumm ... bltlaıu. mermerler mertne dil ,.rtl.rına. ~n 1ca"J:>laonna d.Aa Eyalnızıca bizim bajta giden yolda Saçsm elimle düzeltti_~· . K• 

t}@pctl Ahmed fada bir şey 91y1e- a&r&J"lllft hlaeatı i9ia telMlil oMırak cilı:t.il. Saüaıı Aluaedht • Jı:~bar ta. uyvuo. .nımı 'IN!llfaatı daha fazla :ilerlemi.,tilı:. Bülend devam etti: ı'ken yana kayan etekh~·ıu c 
meden yerinden kalktı. o kalkmca p&- t.k!tliii J'ft'lenle seslp ~ ae- YU"lı •amadı 1avqça aonl•: gÜidlen bir c:ıema ka.nunun.a muntac.ız. 5 - İlk zamanlarda sana karşı ~~·~ ~~nt~~an çı.'kaNb:{ım p 
wa da ayalı:lanclı. Padişahla birlilı:te b:ı.ı Yhabwdll. Al'duMlaı daran iki ıAlftl'I . - Cey~~nın lnt k&ndedlr? f olan hislerim, herhangi bir erite-~ yürı:üımıde dola~ıraı~k 
Olhdan tü:tılar. Y1111hk btirimcü fis. maiyet çnU1JUna taldb etmelerlai "" ""'Ali ctUiimlledl: Mezarlık demirlerini :kin, 'hoşuna giden bir kadına karşı :ıümlü ser .nl~lt'.m ve agır all 

t.aıııarı itinde pi'.. Vlicudlan ırgala- m e4enk at.mı tept.f. Teaba Mblr. - Sultauellme nrmadııı. çolı: be,, sök- Eolan hislerinden başka değildl. Fa- la ~a ,gırdiım. 
nan cariyeler dar koıüdorcla öteye bt>rL ları rtbPr slbt 41elaa61ar ..... k•JM- rilerde nlt.aıua. [Ellerlle tarif ecle ede E • .,,. uyC~~Ud§ d SelA :kat şimdi seni tamamile anl Kapıyı açctl'ğım zaman i k · 

11nda nalr J' d'-- la F t t• ] -• vve~ gece, •~u aT a anı. , .. ı....:-...J. •• •• diık' ldi N 
ye kafıetılar. suıtaa Ahmed .. hünkar ..,.. ııı '""' anı u < a • , aaJa. •I -rınet b:>1taa detll, iktacl de l: v • da d · :ve tanıdım, kocanın nikihı a!tm-~ uuuen yu:ıuıı:oe ı · 
sofası» öninde darup •&lftadma döne- la& &•itan• ••n.n iaiacle atlanlaa ı detfl. öçtlnci bostan .... randa ltr eız mezaır ıgı cıvarın evTtye g:- Eda bulunduıkıça dünyada ondan banımmkilel'de endişe ıle kar 
rek cöltbmedl, 7aftlfÇa ıeertre rtnıf. bulaer. ~u'öbe Yar. ::,. zabıta \e.?1ıurl~rı, m~llul btt Eba.t&a hi~ir e:rke~in senin içVI. b.r ~at va.ıdıı. Şaziye ba.1 
Salonun yaldızlar içindeki kul>besln- hrahla Pat• brlın Patmt 8ıdbRlll brabl• Pata me:rdaa ••harebealnl lın me.za:r ıga ~ d.~r par • :ıneıvcud olınayacaA'mı kendine ReliIM:e. beni tanımadığı mu 
den sarkan avlzelerden nur J'&bJ'o1'du. aarayını yeslrfidnl dafreırl Y•ımttıJ, :ra. b.saaacatına emin Mr kumandan clltl :i1~ıklvı_bıT~rl ~~r eokmekte ol ipreil6ip ittihaz e~ini iijt kaktl.. Yii:ıünde: .Bu hanım 
Bamedar kadınlar p&dlş'lh• hiinkirla- nındakf ııAbdurrümaa Paıp~ ke...P. 1-tmlu ~u ~nnu~ e iT. :ve sana karşı olan duyJ,?ularımın acaba?• ıdiy~ m.ran bil" mana 
ra mabns sayeban .ı)tına rotönlülfor. nt sa)IWenlı: arM*i cı.nn :rıkt111B111t - And~ mi? O a7 pU'fası o muh. Bl'r müdde~ eonra memurla.T ta.. iüstüne kabn bir ümidısizlik J)erde- dıiın. Onun ~hali beni tesicn e 
'Oohcti Ahmed damacllM• ,...... aldı. iki sarayı Wrbfrtae blrleıı,tlrma.tl. Tesir leye mı .Ueclip dÜfel"? rafından yaka.ııman bu adamın o :si indi. ~anlıl.ığımı tophyarak 
Bönkf.r :rerl inünde sart>:an meşhur ıttn.wılvnu lı:~ndt n•a11na kart•y••· - Bell s11Jtaaun. civarda oıtuıan ve İ:aaiz gü~z takı. i Bunlan sana söylemekten mak. iık; ad•ım ilerledim. 
bl11v top 1151k wrdalıça al Y"lfll renk- .,. ... 1~ Wttinl b...ı e'rindea idare e.. - Ya kimi khnsesl Tar m•'l mında.ı Mustafa eıclınıcla bıTı oldu - tsad:m şudur: Her :zaman ve her- - Bu kıyafetle karşınıza c 
1er aae1Yordu. t'tilncti Munıl 'ini to,.a .. ,...... Afi yaTsak ya'f'l&lı: sıntıı: ~ anı..ılmıatır. ihangi bi!" vaziy~tte olursa olsun ~nm için affinizi d ilerim efend" 
•r&J'IP yakala••tı tıab!f&n oıplak ea. Sadrua.m MftlDe rflti. Doiru ee.. ' - Bakire imllf aaltanım. Blr yeni~erl Şim&ye bet.ar bu tarzda ayni ~beriiım dıostluftımıa ,aüvenebilirsin fakat sizi daha fatla beklr-t 
ıt1*ft ~er, laofana rldeai 1an Jf.mldl t&r:tfma sfttl. Onıcla, ynfrlerl bahlıl'1'1ııtla!Fı ••lhtısı -nr mat.. ~tan mühim miktarda de • iNeri. istemecf.m. j 

._hl .U. •lft• lnlnldıı blb'i'lı: *1a - Ya aaw ...... ., mir çaldığı t..hit edilen Muata.fa : - Teşe'klkür eclerim Bülend. (Arbaı var) 

[1} lb6 • ....,,_, il 'ııll, ........ ıealt Mr _.. .. ........, dlull' • (A.rbu var) bMlkıncfa tıakihata t.t1amaı,ur. \.._ ----

• 



~Z:i·Jı.A~J~A 
Yazan: Franci& de Croiıset: 58 Tercüme eden: H. V. 

Yenilikler : 
Yeni bir ' ispiı·to 
nebatı bulundu 

/ ( Başka Memleketlerde Ziraat ) j Megvacılık: 

Bulgar tütüncülüg"' Ü Meyva a~a~ları_ne 
zaman aıkdme:ı ? ----------

Japonya.nın i9 alemi -------

Yeni bir nebattan alkol iatlmali lçJn .Tütün istihsal ve ihracatının dünkü 
İtalyada yapıl&n kerııbelrr .ma..ıfta- • 

Sonra, onun yüksek ricali Fa!kat su, ayni sudur. Bu palas1ar 
sonra daimiolar, samorayfar ~eli~ bu amerikanvari ve avrupavar 
yordu. Bun!lar, asıl asker sınıfı idl. caddeler, bütün bwtlar gc}runüt
Onlardan sonra. işçilerden, tacir- ten ibarettir. Kadim Japonya oow

Afl'lar; umamiyetJe yapraklıınn di. !erden, ziraatçilcrden mürek..lteb arkasında, sapsağlam. muannid 
kö.lmmnden ;reni yaııraJdarm çıkma. olan ih.a!k ıgelliyurdu. Bunların ka.hıraman ve cazib, durmaktadır 
ısına kadar dl.klleıtilirler. Fak::\t atao kendi tiyatrolarıı, kendi musikile. La!kin İngiliz milleti müstesna 
dikiminde bu umumi kaide ile beraber ri, kendilerine mahsus imıtiyazları ycr,yürıünde hiçbir mille1., adetle. 
iklim w toıırak Tazlyetlnln ete dalnıa mevcuddu ve bu tabaka, kendisin- rine, konforunun hususiyetlerıne 
ı-özönünde balunılurıalmasa taı'ıtır. den evvelki tabakanın imt1yaıla. değişmez yaşama tarzına fazla 1• 

Çüııl:ü 111uhtelif ildimJerfle atar dlkıne rın.a müdahale edemezdi. En ni. ~ad:la bağlı kalmaz. İngilizler, bu 
fşl; tik veya sonbahara &ere değiştci hayet, ayak takımı gehyorou ki, adetleri, beraberler:nde taşıırlar 
gibi fidamn dikildiği zamanda -toı>ra. sı.nııf harici olan bu adamlar hiç Bir Japon. Japouyadan baŞıta Yl!t'
tın ela tavında oınası yani ne ~ok ku- bir fıakka sahih dei?illerdi ve ihiç de yaşayamaz, denilir, yanJı~r. 
ratı:: ve ne de çamur cibl çok sulu ol. bir kanur:ı ooılan bİ.m.Qye etmezdi. Yaşar, fakat ne!'ede yaşasa bed-

.luyetle ueUcele.mnlşlir. LİILfaee lsmir vazıgeti, bugünkü vaziyeti 
Polymnia edulls olan bu nebat, hayvan Bıı.lg"aristan zlraatinde tütünün me.: 
7eml olarak k.ullauılabıtdiği clbl kea. . .. t.. • 
d . iı d üks' k mı•·•- .. . ... d el j lkll büyü.it ur. Bulgarlstanda tütün zi 

lb • ~n y e .-r- a..oo' e - • 
de led lmektedir, 

1 

raatl; biı Törklerln Bal&'arie;tanda bu. 

Dektarma (on dek.arma) 1488 kilo lundutwnuz zamandan başlar. Evvel. 

kadar mahsul veren bu neba'm bu leri yalnız «Türk tütünii» namı altında. 
mllttar mahsulünden 96 IPı. ispirto &- Balkanlardan ihraç edUen tütün bug-ilD 
lınma.kt.adır. 

Yosundan istifade 
·Türkiye, Bııl&'arist.a.n ve Yunanistan. 

dan dış memlekeUere cönclerllmelde. 
dir. 

maması JbrmdıT. Maamafih, nazırdan köylüye, ba'htitıT ve bir Japonun, ancaık Ja 

}'eni gelen mecmualarda okundutu
na göre Ameıikada. denız yoı.un'arın- Gerek memleketimiz ve ıerek ba ikl 
dan dokuma ı;aııayiln~ istifade edil- lBalka.n komşumuzun Udim n toprak 
meye başlanmıştır. Bunun l~n deniz vaziyeti, yüksek vasıfta t.ütüı• yetiştir. 
yosunları evvela kurutulmakta ve on. meye el.,.erlşlidir. 

Helt nmnteketlmi-ı gibi yazı ~ok ini. da.imiodan kanurı harici insana ~a. ponyada ölmek istediği doj?!rudur 
rat crçen Jl'rlent~ Te..vin aylannın dar, bütün ruhları ayni gurur On kişide bir 'kiş'inin Avrupal 
eonlannda bile çok clda tOJll'altta lyl tarsi111 ed!ivordu_ İıntparator Maiji ~uıyafetile gezdiği 1:>u 'kalabnhk a 
bir tav bulwı.ama11. kl.nk asırlık an'aneleri yıkıp ta SL ras·ında dolaşıvonım. Bu mast>{.a 

Onun tein birçok ıyerlrrde ataçh1'ı nıflan ortadan .kaldırdıiı. l:Wylü- ralılk beni aldatmı~or. Bilivoruır 
dikmek için toıır.ı.im .eıı miisald olda. lere toprak verdif!i. daimioları va. ki evine oomrn<:e, b·r yab1neınır 
h zaman Şoba;ı. Man 1ı7lımdıı. Çok li. sanlan ~i ~kanun harid o· hemen hW. . ...,;rmed'<T1· bu har'mde dan sonra. da Jtlmyevi bir mua.meleyıı Bu harbin başlamasmcla.n evnlki ae. 

tabi tutuhnak suretile doluıua.bllccek ·m(!erde bu ü.ç memldt~Un fü ün iStih. Sene Tötün sahası ist 'b ı dil • .__ """. "' 

elyaf elde edilmektedir. tr;afi.tı AYTUpa tütün rekeıteslnln U1'Sİl.. 

1 ~:ı e en ıe\l tutan ve dolayısile Şublt • l\lı:ırt l lanlan ihür insan haline J?etirdi_ği bu iş adamı, bu maliyeci. bu fab-
(helı.tar) ~~ aylarına kııdar iyi bir ta.va ınallk ola. zaman, nihayet, bütün kadim s!s. rikacı 'kUiilduralarını çıkaracak 

\"osundan elde edilen bu e1Yaf; ıa-
1'~ parlak olup yıkan ı ilm kk, bıı. 

yanabilmdde '\'e mutad dokuma m1.
ldnelıerlnde işleaebilmek edir. Bu b:ı.. 
kundan YOSllD, son snnell'l'i.n müblm 
biı- ham maddesini ~l dınck.tedir. 

Yo!undan hJr.ıbet içln iYBd iSUiısal 
fıdi!d1ğ" &'l'bi yeme karıstarı'.mak sure. 
tUe hayvana da ver:Jebl ir. Son zaman. 
larda yo.<ıon Norveçte sabun yapmada 
da kullanıhnaktadır. 

Hindyağı netatmm 
faydalar. 

. Tobunılarmdan hlndyafl çıkarılan 
h~ndyağ'ı nebatman son araştırmalara 
c-ore ~aha birçOk faydalı taraCları tes
blt ed•lmlştıi.r. Bu nebatın saılları . yük 
11ek kalik~ elyafa malik ol . • 
mı f4ellüloaa. lşlenebilmekt.e vU: böı kıs.. 
eldc edilen sellü.lozıuı pamuk•-- 1llıda.n 
f:ızla . -o daha 

.. .. emme hbillyeiine ınali.lı: elduğ-u 
gorülnıektedtr. 

Bundan başka b 
ııebl r bl u nebalta bulaa:ın 

r 1 r maddeni lı:I de öld" .. .. Q çe rgelcr üzerin. 
orucu bir tesı t -

edlldi(rind r Yıt.P ıg-ı d.:ı tesbi~ 
en bu :achlrH madde b ·· 

nıtıhtert Ug'U.n 
•~-·'-- 1 zararlı haşere.lere karşı kul. 
MUW.Dlaya b:ışlanmışfır. 

(Devamı 6 ncı aayfada) 

~ı 'Ve cihan tütün istlhsaıa.tınıu ~ 

6 sm.ı teşJı.:ll ediyontu.. Yana.ııls' an bu 

m .kta.rm 40.60 b n ton ile şark 
tütününün % (0 ını, memlckeliml:ı 

:J7M5& bin ten Ue ~ !S iinü n Ba&Jıa.. 

1933 27209 2'456 mayan topraklara alaçları daha erken tem yı3nlırp ta Ja.ponyavı enkazı lrost.ürmünü atacak. yakalığını fır 
1934 ı.23(.1 %1176 dikmek tcab eder. altına j?Ömnnek tehlikesi ~österdL lataeak ve jestler sembol;k ola 
1935 HS44 &8U9 Binaenaleyh ataçlan; memleketimi.. ği zaman. rnevcud kalan bir duy- cakt•r. O anda. rPd ve ınıkar €'f.ti-
19S6 43U3 ~9 sin fklimJ mutedtı olan mıntakalarmch j?'U vatanıın bünyesini ve şa"ktn ~i. bütün gaıfu.dır. Küıcülk hi?m,.t 
193'1 31861 &5178 ~ toprak tavmda olduto takdlrıle • atisim ilmırtarnnı~. Jaoon ruhu- ç;ıeri, orada. kanı eşiği.rıe diz çölt.. 
1931 3i069 17153 ,soıibaha.rda. n tışı şiddetli olan ymM nuın esası, işte bu du.vgudur: Na. mü$1.~rdir; bağ'das otur.ın ka • 

r.stıan 38-4& bin ton ile 9' ti lnl temin 1939 42715 3liü0 lerbıde llkba.lında dikmek mu-.afıkttr. mus, cesareıt. f Pral!at mefhumu, n&. o gelince, yere kapanacaktır-
ediyordu. Bö ün tütün thracaiı Yuna. , 1948 52715 5Q105 Yalnız her lki mevsimde de a~la. 'hül~ı::a. Japon ~u. a:kşam yemeği, lake bir tepsı üs.'. 
nlstanda takrib-.n % 51 Tıirki.Jcde. % Bu mlkta.rlaru ve lalllı~sa ıon LU 'l'1l1 dikilmrsfni rü-r,rirh, fırtınalı, ya. Bu binıleree yıll~ an'aneler ve <tüne futimamla yerleştiiılen ufa-
3% n B11lraristanda ~ 39 alsbetlnde senedeki uı.tt~Ja.rda, Bwcaris&.audaki tışh ve karlı cfuılf're rastb.tmamahdır. ibu ani serbesti müıtemadiyen zi- 'cılk fin-can tahaJtlarıında onu bek. 
,idi. tülün ıstihsali' anın bli,)lik yülm:l.ş Mü~akıb yazılarımızda muntaram hinde tutulmaz:sa, bir seyyah, Ja. 1emektedir. İçinde rahata kavut-

Ualen Bulprldan eltn(lr <>lan Gar. ni6bet.1 ı-örülmiekt"9lr. blr 94'.ri halinde meyvacılık bAklnnda ıponyadan hiçbir şey anlamaz. Fil- 'tuğu !kimonosunu çabucak giyer 
bi Trakya. ve Cenubi Makedouya en iJi Muhit, lkfun Te toıırak nıalyellerlne ma'iımat -vt·rlleeektir. halkika, turistlerin ekserisi, Ja. 'koltukların ve sarıdalyaiarm r~ 

&"öre Bulıar tü·ün peşidleruun ıeuet, ponyayı ;pek dtavrayamazlar. Nice 'hatsızlığırufan sonra, hasırına uza-
tü ün yetiştiren :aunb.kalardır. nu koku. -ve yanma kabillyetleri arasında mıştır. Bu plana, Bulıartstana nrllen seyyahlar varclır ki, bu acayib a. m:r, hariçten ithal edilen o beorbad 
mmtakalardan şimdi Bulgar:stuın Is. e e ce farklar vardır. l yeni mıntakalar da da.bildir. Ba plan. dayı dolaştıkları zam.an, :rm.ıkaddes şarablaroan sonra çayın, sakesi.ru 
tirade el-nıesi Bulgar tütüncüliiğünıi P s:n senelerde ıstafa suretile iyi bir' da tütün nevilerinin aslabt, tütimiin şehir olan Kyef.onu.n modernles. 'içer, barbar] ar n meniur lisan.uı
e.d i seıırle1'e ıö·e blr misli artırm•oŞhr. 'tüfün cc~idi bulunmuş ve bu~iin mel'. h __ stalık ve haşereleri ıı_e m~:adete, tü- mesi!l€ teessüıf edenler ve roman- dan sonra kendi dtlini konuşur, ve 

. t • Harbd~n 3yvel ...... .. n :s-·ahasının % 35 ine bu yeni tun tohumunun sanayıde [ l kullaM tmc :n.itür~ manzaralara meftun 'b''lhassa, beyaz --.11-ı, b·;.. adam 
Bul&'arıs anan umomı ~ " cu .. •ll•U • • __ .,_,. "oe::uııı..u ..... 

. b t" ·~·- 'i k.ibniştlr .nılmaıııı, ttilün işinin mu~kün olilağ'a oldu'kılan 'çin. ktmonolar arasında 'kadar, ibüıti.in rnhile nefret etti"' 20 bin hektarı bulan tütün s:ıııası bat u......... ncv e . • ,.. 
1 i d bunun üç misline Hü',umet, yeni ne-.ın memlekette ya,. ,J<adar makineltmlesi ve bütün bu isler. bu kadar QOk ceket panta1o;ılu i~ o beyaz adamlar kada.r kabiliyetli 

sonrası sene er n e T" k- Yu yılmasına ve bu suretle tütün kalitesi- de uğraşaeak bir enstltönün kunılma~ san, Ç€İkoçek arabaları yerme bu old~u isbat ıit>in ınşa· ettim ,, 
.._ da ""~ ım· ıse de ur ıye ve 1 rd ,.,.],.. ı~ıı.~ d 1 -.. t-t• "' ... a r y......,e l.'J _ : nin yükseltilmesine çalışnı.akta ve bu husm an ..,.. ır, kadar ~ tramıvay, ve ır.Gı:;l ev er lroca binalar•:n feci manzarasından 
nanistanm rekabeti ve umuanı iktıs:ı.di mwadla. yeni müteaddid tecrübe ve Bul~arlsb.nın son senelerdeki ttitü• yerine bu kadar <;o.k. büyük bina. sonra o 'kfı.ğ'ıd oo1mele.rinin. zarıf 
buhranlar ee"btbile tekrar a.şaiı yat:ı.rı ıslah istasyonları ltormakta, yeni kn. ihracatı ilP bunun Jnym .. ti hakkında. lar _görerek öfkelenirler. Fakat, paravanalarııı:ıın, tertemiz, avdın-
esk.I saha. miktarına düşmüş l"ken 193:t ırutma y\erlerı inşa etmekte, tütün<'ii. (Devamı 6 ncı sayfada) asrl enteresan olan şey budur. ZL lık, ufacık evinin zevikini tadar. 
s nesinden itibaren az çok nıuntıızam ·nün muıı•aç ohloku. malıtme 'fe elemıı- ra, ıgörünüşe rs~en. bu manza- Yanın, onlar.ıın esvab1Jlll tekrar g.L 
\~r yüks,.ıme cös•enn•ştir. ını temin etmektedir. [*1 Tülün tohumunda vasati % 27_ rada. iki zıd cereyamn vücuduna yecekıtir, onları taklid arzusile de.. 

Aeaiıdakl cetvel, Bnl&"ar·stanın muh- Bundan b~~a 2iraat vekil~• b •ş 30 yat v:ı.rdar~ B~ ~af;. yemekllk ola- ihtimal vermeme'k lazımdır. Bu, f!il. onları mağlub etmek maksaM 
telif senelerdeki &ü üncülük vaziyetini .senel'k nmnm1 ziraa• pllnı dahilinde\ rak kullanıldıgı rıb• sanayide, ıabıın a'"Tli ŞC'h:r;n ik\ ayağ"ıd1r; onlara dile. 
ıöstennektecfır: ~tün io'n de ayn bir pro~am yaıı. Ye MJ'&cıhlda d& kl&llanıhr, a.beden manzara başka baŞkadır. (ArkaSI nr) 



Memleket Haberleri 
Yurdda karakış İzmir de 

TİYATRO 
<Bat tarafı 3/1 tle) 

Ne ~e iyilik eden ne ele iyi 
l'ilk bekliyen. ~ndi kabuğuna çe • 
kilmiş bh adam, kapl•lnln onum~ 
çöpleci bırabrk.cn, rüzgarla kapısı 
kapandığı için g~k kıya.fetile, 
apartım.a.No sa.haınM.ığında kalnuştır. 

Şubat 8 

dan Po.fa. DID tefrlbıt: 209 

kocAJlfusuf 
Hindli ile güreş . giin ii 

Soğuk sıfırın altında 25 i geçiyor, Çankırıda 
60 senedenberi böyle bir kış görülmedi 

Kahve, ~ ve diğer mad· 
delm saklayan 5 ki§i 

yakalandı 
Kıyamet.. bu n~ t~r~ı~sizlik ~ <d» - O d.a; senin gibi ustasına 1 den verdi be? Hiç ayaksız bo,i!uş. 

.~ıyor. .. Çılıngır . ça.gır ·mı yenilmiş?... ma olur mu be? 
~~ı ~~ 2 liret . te~f et· - Yoo... Yalnız ona değil... Şimdiye kadar Paris, Belçi-

İzmir (HuMisi) - Fevzipa~a ı:ıg.ı k!üçük kızı, çırkın uzu • Aliçoya da... ka ve Londrada güreştiğin pehli· 
&ga (_H~-:S) - y Geçen hafta jk.JTJdlit. görü'lıueMif bi'r kıt hükiim~ulovarında bakkal Osman oğlu Meh lar için k~~ırma~ çah•ığı iddia. - Bu pehlivan kim oluyor?" vaınlan nasıl buJdun? .. 

L•~ .emı~ı ııacdıgımı.z k&Takıı aiiım~tedir. İki ayd.anberi yı.ğan mıed., d'i.ikk.anında pirinç, bulgur, ı... kend!aını ~mı'yen, komşuların, - Yiıımi a1tı sene Türkiye baş.. _ He~i, kaba soğan be!.. Hüs.. 
lJUl[Ui[I fl~le geoe geldı. .. .. kar erımecleın donmuı ve W;iincü fuul~ V'e makarna mevcud olduğu borç vermıed.iği bir arkacl&şın ~ha~ peohlivanlığı.nı üstünde tutan biri- men ağanın ökü.zü gibi ilikleri bo.. 

Ayın 2~ sJ.ne. l"llstlaıyan Salı gunu dıe.fa yağa.nl.iı.r W;erine birilrnıi§, vi. halde müıPterilerıne satmadığından, deti~ polis, 1'.uakol ma.b.keme ni. si..• şahniş ıbu kızanların be!. Hiç .zora 
şaını htrdenbırc bastıran kaır ve I l:ayelt ç.evre..ind'e bu:ı bölgelerde ..ı.ıı 1·v. v ı"l i•; hıa.yet 3-0 esy ba.pia .. i~tinaf me.hke - Yirttni altı sene mi? Nasıl Relmezler be! ... 

f -~ı. · · b au1 /~e er m....,....r. 
ırtıru ~ıt.t astıran ki§, gen.e lhırın kahnılığı biT metreyi geçınİ'"" K .1 __ _ı._ V 1. d . m~inden ümidi var, lıdınaen.in yü. ohtr? Kaç yaşına kadar güreşmiş - Hindli i1e ne yapacaksın? 

~-.c ..__ k y I . .. ,,.. eıçecı enwe atan ot~ ın e mı. b-L d .. · ll k kb 
-ı -•ıp a'V11TmBga, orta ı. tıT. Bıt yuzden sılc .ık Kaıtamouu _ f' b L__ B ld 1 A "I 0 zi.ine ~ama ıgl ıçin zava ı, ıo a u... - Baka bey!. .. Ben de Kezibe~ 

w L-.JI_. _,_ b' .,, LL '- Ç--n- . ıa ır Ul'UIMln u anı • o0g u s- ı_ı_ ..J_., k. ·u 1 d'l · Eli' ı. k d aı -.~ıın ve y~ı.cı ır 80gu-.. ıı;am --.ırı am.sındakı ~olun !~az da. .,, eo.u1,4 UfUllaışma ta.. ı 5.a e ı mi§ - ı aı.tı yaşı.na a ar... nin tenceresine benziyen surat 
ıMunaığ.a ba,ladı. Dört günctür kar l i1ndan geçiıi münaeehetile kaır buman Pamuk ve ;Ahmed ogl'.1 ~eh- bir kız kendini dereye atarken kur. - Nereli :idi bu?... var mı 'be? Ne ahp ne yırtııyor 
imakta, lcih toz ve tipi halinde, yoJ&.ı k.apa.Jl1T-.k.tadtT. med Topun İzmtr halkımn ıhtıyacl taırmak gibi bir hadiae ilııe karıl ku. - O da bizim memleketli... be!. .. 

IDih •pa 'li.pa olarak mütemad.iG-"en Ço4c. yatlı kimseler bu çefid kl§ İçin yet"ilen bir miktar çekirdek ıııya gelliş.. k.ıztn ifadesine göre, suç - Senin onunla giireş:n var -=- Tencere ve sahan yırtımağı 
· · sinei düşmektedir. 60 ıterıoe -evv-el bir defa daha oldtuğu k.alhveıyi N.lln alarak Buldana götür. lu dıe1fkanh ia.tina.f mahkemesi mı? bırak... Silhiroazlıkla uyutuyor 

Kıa,..ın faz!la.hğından ge'ne posta nu cördülderiıni .Oyk.mektedirler. mok: ü::ı.er.e oldukları haber alınmış rei'sintt. .oğlu.. fırsat, bunu söyliye- - Var:.. . insanı :görmedin mi? 
i.ina.~tı kı.ilmiş bir yerden bir ı Kı 11:n bu hali karşı.ıında halkın ve otdden ayrıldıldarl a.ırada eşya-,rek: be1ki kendi d~vuında da mü: - Senı yeneme~ı demek... - Tehey! ... Bolca uyur öyle 
~e gi.di'km.ez olmuıJ. ~kes oldu • .Y'C3'W .ılcınusı ve mahnnniyeti,larl arasında ara§ttrma yapılmıştır. zaheret görebil\r. Kızı himaye eclı.. -. ~n, ıb~hlıvan sıras~~ giderim ~şe be!.. dedi. 
i-ı yıerd.e kıalmı,tır. Ktrılan yumur. , malırubıt yo]duğun-dan doğma'ltta. 154 5 k.ilıo ka.lwe bulunm~ ve bun. Y-or. gelmiştım. O, el'.lı altı yaş~~da. 1~· ~z muharriri, Yusufun her 
talartn aaT1Ja.n ~uf-\k birer iM.tik .dıT. Köyle.Tle şehir a!l'liSlndalci yoıJı 1 'tahmis Ahmed oğlu Şevki ile Fakat. İstinaf reisinin oğlu, kil- Kıı1kıpın~rd~ altı saat gureşımız biri birer vecize olan beyanatına 

ihi dıü kt k l d ld ,_ ,__ :ı1. ı__ 1.. 1 ar .. 'k b" kteb talcb i d mıek var lbu :i.hıtıyarla be 1 hayran kalmıştı. Gazetesinde Türk 
y P ~bi ;.___ ıme sulac, ep abr a o u., ııartn IUI.?'• u.panmaııl §e'nre kafi M~med., Hasan ve Mustafadan aL u . k lThm.e l .. l ~· 's' e 1 - AJ!tı ~M; oil.r~.:.:ı Sonra?. 

gı ~tutan r ..90 anın ya,,mikma:rda odun gelmeeine mani ol d ki L _ _/L' J:ı . b.. .. 1 delı an ya an eoy emıı;. on o a • "'- ~- ... b b pelh.livanile ıneler konuştu ise hf:p. 
ınde. saatlerce iceldığ· haJ.!de. eri ma1c.t111elır. Gelen odnulaı ise çokılaı - ar~ loıt ecu :Iİ·lf, utun ~~ç .u.. ratk gelec~ randevudll yakalamalı.. - Scıaırası; hepten era ere sini aynen nem-etti. 

me'moekıt.e, kıöyl'Üe\er şehre ineme. foaız1aıya. ea.tı~tııdır kr d'!a 8 anmış. a ıyeye verı mış. Gel'i'r mli. hiç} Bir mek.tub, bir özür •. a~ıld~ be!~ . . K y İ.ngiliz etirı uanumiyesi, Koca 
Wflldlt'tıe, ınepJı ekmekle-r _ortası don Kömür cierdi dah~ çok miihiın. r 1.r. .,, E kız, adamıın evinde.. bu iyi yürekli Jluın 1fu~ ~~~rı; .. r::.kl u:ru; Yusufıun Hindli hakkındaki beya-

dbrma:L pa'lltaya d.önmektıedir. dir. Ağuı;to.ta vi!ayet namına aipa- .. Tırede .~med og~u Ah~~.kk. ~- adame m.İnnet duyuyor, Kadınların h t tm;~·. ~-a sıok~ eK1 eny~ natmı enteresan bu1mu$tU. 
<:..~"k fı lt _ı_ 20 25 L cılın Atatürk caddesındek:ı du a. . 1 . . 1 ı· k lb ayre e ~~ı. ~me ' oca - Hli'"'dl' datıa Avr ada hi"'bir ~u , el r'ln a, ına-a • tu. rif edi)en 5()0 lon kömürden şimdi. minnet erı umumiyet e scvg ye a sUf 'b' b' hl" 11" altı ya. u ı up "' 

Bazı yıer~ kar, 'bh metreyi bul- ye .kıa-dlu ancak yanal eelmiştir, nında ya~ı!an ar.aştırınada beyan· olur. GeceHk kıyafetile apaYtıman şmd~i \~ır a!r~v=~ı esa~t güreş- -pehlivanla ~reşrn€di~i için mü-
uıştur. Geliboluda name l.a:rıcı 29 ikılo keme teke~ bu. eahanhğı.nda, küçük .kızı ~andırml- ttilklıeri halde mağl ub dememişti. himce dedhodu Itl'eV'Z'UU oluyıordıu. 
Fınııatta.n is~ifadeyi bilerıı oduncu Geft>otu. (Huauıi) Haftaılunmuş, 8UÇlu hakkında takıbata . a .çalıştığını yeminlı şahıd olara'.k Muharrir ~rakla sordu: Y<U5uıf; lbermutad Kanadalı ile 

r, ıııt.ok odunlarını ça.lJıya çıkaT. İçicde b~ın tekrar ıkara çevir. başlanmlftır. ıdd.ıa edenler, etraf~l"ln_da perva • - Pehlivan, bu adam sağ mı? idma.nJ.arrIU ya.pı·y~miu. 
alı:.ta, lki.lıosunu üç kınuş:ı kadaır . __ ,___ 1. y •• .. ne .. yaptıkl'arıınaı n.adımdırler ... mah Alla"- r-ıı..-et eylesin ÖL. Günden güne üste koyan Ka. 

meıın: ve ..,._._... &.ar yagmuı yuzun. M • d b• d . . l b' - ·u 1111ıa.u . ••• 
tma.1'ıı:a.chr. Dondurmacılar, kuyu.. d n köyleriıe kasabanın al•ak.aeı ke- 80198 8 lr 8 am ke?'~e ele .eben ı~ız ımza ı ır dü. nadalı Koca Yusufa aı{ır bamlağa 

.kıaır gömüyorlu. .~. _.. Ka:r J' • tal d • •• •• istıda dayamışlar. Netıce: Kız gebe _ Nasıl bir adamdı? başlamıştı. $aı'lta değil, Kinson 
U " l k k Sl.-nlrlr, QCnl;ı: poe arlnl a mır•s yuzunden d w'}d' ı __ d' • •• } tm"ı y 'L' b-& }ad nbe • h tu"rlu"' sut''istı" nnıah ap.cında.1 y~pı an u:a • gecilı:ıtirmıelk.teclir. Gcılibolufar 8 gün u eg

0

1 ır: ~n ısı oy e ~anne ş za. _ Beniırn ~ir bU:Çugum lfıtllJl, ö..na r a n er -
larla mıerıaliılar guel-erı. Duba. ala111 dıe.ıbe i· aa:et dkumamlşh'r yaşlı •• •• •• val1ı zaıftıkten .• evlenıyorlıar... :talkaıt daha çetin... maiden !kendini koruına~a başla. 

.:~:>kıu,,..wındll karro<Jkta ve bu auretle tıaır ~ Ha:b.indenberi bÖyle bi; karısını Oldurdu Na6ıl oynandı? - Alafranıga ~üreşi nasıl buL mıştı. 
ıı ~ıne devam etmekte. k .... 1._ d' w. .. 1 _ ı_t d' dunuız? ~er; Yusı.IDın oyunları ~alib 
. ıı goruııne ıııını soy eme.A. e u. Maıni-., (Hu&Uıi) - Şeluimiz San'eıt:kAriar çok yavaş, adeta bL _ Te!.. Hepıten maskaralık be! geJımese Kanadalı neler yapmaya-

Marcllnde civıa:r:ındaldi. Saraçlar çi ft'tiğ.in<lc bi-r rini uyamıdımna.ktıulı k.orlrnyorlarmış _ Neden böyle buluyorsunuz? cakıtı? 
Gediz va Bakırçay cinaıyet oll'muştur. Çiftf:.iin meıl aa- gibi konu .. m•lıırı bir tarafa bırakı - - Al-1ah. insana avaklAn ne- (Arkası var) 

Maıdin (Hu11Usi) - Bir aydan "...,.. ı =~~~;;;;~,;;;;;;==========!l:::=========:::s 
-L- r "dd tli k k yu•• kselı·yor hihi Süreyya kadının bağdaki ku.. Iırsa, eaerin vazı ııı.hne eclilişindeı= • A ... 

i ba~ııış o aı. ~ e ar ısa "''ı. __ ;_._.ıı_ Az' . , _ı k' 1.IRJ da ..... iht"m kuaurlar -mki trıaıldardlı.n kurtuhnalı... ıaan atkar lbana k.ızmazsıa., çok: sogulr 
la dbvam k d' B"t'' l . (H ') G d' B ·~ oturan ız ıımlna.e l ve oynen...., n ·~ 'r" • v· R 1 ... 1.. d f 

_.'9t!lılkNla .,, f~e ~e ~ u 1:1r zml!r usuıı -: e ız.,, ve l a ortıa.kıçı kaıYınbiraderini n bulmak. müşkül .• 1. Galibin eseri Samiye, gene güu~, fak~t ço~ ~·a dıyece~lm'. . o unu . uzuımun. an az. 
a T yapn aza. a n geçı kırçeıy yük.seltnektedır. Yagmur a.. . . .. .. _1 a_ k • itina ve vaş konU"'""'Or Rolünü ~y!ce gıy • la karilıa.t(irıze etmıştn. Refılt Ke • 

mez oJnl'-h'r. Odun ve kömür fL rın d-""'m _ _ıı···ı .,_ Man'ı.,~ mınta·ka ahnek .ı:ırt.eıınesı yuzunden lk.arısı sıı:nneye .ıı;.oyar en azamı .. -J • ___ n h ld O .. 1 
~~ '-'TY 0Q y y-,., '7U • • ı•w• •• d'~' n1a l p •1 tı' maıe aıyT8'Il O um. ne guze 

_ _.._ -..::ıL...-)m' d k ti .,, aJ F a.tme. ille kavaaya tU.,.""ffiU"' ti tı'Z ıgı go9ter ıgı a şı ıyor. er. m Ş • • , • .. l . 'k . 
-rı .ru""""' iş ve yan ıra ı ıg1 sınde. yai.aın k . rarın erim~e baş. .. .. . ~ u.....,. ..,., de ve ııneydandak.i. fener ıOna ihanet Mal&'1Ile Teiai rolünde Zıhnı mek.!a.J, ~ ne g~z~ mın:~J ve ıest. 

il göeıtemıiıııtir. Fa& ka.r yüzün. J..maısı, ekilmi~ araz.inin su lbaslcını ara1ı.k 8'<J'Zll donerek tabancası ettiter amma, bu masum ibanetleri Rona azami d'e11ecede kötü .. bu ta~. l'erdı. ~ı:ye •. HadL, Neş ~t, Muaz • 
dlen DiıyayJ:ııaıkır treni i"1ememekte teıblikeıısi bTşlı>lnda kalmasına se. Fatmayı .<Hdürm.üştii. 8ıu sıTada b u, 1 ~ llcle a\m'iliğe nıe lüzum vll.T? Galı- zez, Samı; bıJhassa Nevln Seval; 

po8talaır cenub demiryolu ile ya. beb'İyet verırnok.tedir. tabancaaııı:n namlusundan kazıaen a~~:~:. baş rolde, hazan gül •ha da «- Sıuunuz diyorum a!ze•ı rıollıednl. muv~ffakiyet~ o~dılar. 
ıhn.drtaıclı.1'. Evvell'ki gün Man~sa mıntakasın_ çıka·n illdınci bir k.~ Azizi kan. düroü, ba~n. dü~ndürdü, bu te -den bajk-a da bir şey konuşmadı. Pi~ ibllftlz pışerse; ş~e.ız. daha 

ÇanktrldA da fazlıaca. kar yağmış, İzmİTde de lar İçiındle yere sermiştir. Aziz de zadlar arasınd'a bir haylı da yoruL Kani müclıdehımumi ~~nde ta • cacı:ı.'b; olacaktn: kanaetındeyım. 
Çank1n (Huauısi) - Bu yıl an- hava yaığı,h geçmiştir. . biraz 90D.1'a ö?m .. tür. du. Fakat daha i~ oaıa.bi:l'ir. l.1k ak. hammill ed:Umez bir tıptı.. Genç ~UKet Safa C°!lam 



-------

so• POSTA 

TelgraS, Tele:fo11 Ve Telsiz Baberler· 
Libyada mihverci- 1 Kahirede Nahas 1 General Mihailoviç 1 Alman ~enizaltıları ı · 
erin ileri harekeUeri Paşa lehine Sırbistanda 200 6 Amerıkan vapuru 

devam ediyor n~!a!~!~~r _J!!~~ bin kişilik kuvvet !:h~,~~fı~d~~ • _ Köşe kapmaca oyu. !::.!~ ... ~: ... =--:.: 
ı Al Ve:flt partisi reisi Nah.as Papyı toplamış jansı, Alm.an denizaltı g.emilerinin nuna benzıyen Libya '8, u bhl k şJUk b..r k.unet Ü<! dövüş_ ngiliz, man ve "'""ni ltabmo..i +....ıı,:ıe memur et _ Birleşik .Ameribnın doğu sahilin- tütünü - •- •~tt tn ru:ı.1 · 

• •., • ~~...ı.;.... --J• ~ de VAniden .6~-t.-.•- 47,0()() ltoni - muharebelerı"nde SOY..::m"'il r ~ erın uıu y&-1 l t bı -ı uuq;ı.u. J-- llUl-"J"""-"'"'.I. 1"-'h ve esir olarak ftrdiltleri ı:ar'iatın ta yan e ıg erı Nah.as Paşa bundan evTel de Yunanistanda kalan Yeni ~ lal.oluk 6 v~ı:r1:1 ba~~anıu v: 1 • tutvı 18,.20 bin kadardır. Dö')tn.ınclap 
- b~ekil ~ 1~ ~ kral Fua- • .. bwbrdan birınm dermr cevheri an aş1ımıyan a1maıı esir 30 lainden laal&Ciır. Cila 

Kahire 5 (AA.) - Ortaşark 1rı- dm Ciiiım.iinden sıı:ıura !~tere - lantlalı biT miilreu Sırb :yU'k:lii 15,000 -tooıluJıc bir ~ oldu- b · kt VenHrilen za,.Iat ise bu rahmifao ay. 
giliz kuvvetleri wnrmi ~ihı- Mısır anlaıQınUı miirakereleriııi lruooetlerinc ilti.hak etmiı ğunu f.tsber vemıekbedir. tr nO a rıd•r. 
ruıı ~eı~ tebliği: . . ya.pmıŞt:ır" . . V~ .5. (A.A.) - Bahriye ()i.I ~:reni bir sa.r.ı.a:ra cir-

1 
8a)<~ı ~t mı yanı .. ntınıı, lJis 

Dun btııtun ~~z.de RY- Ml8ll" siyasf ınahiel!en, yenı ~ N~ 5 (A.A) - Britaoova na.zıtlığı. bild~rıyw: . . _ di._ . . . . mı urs anladık. b.ilnıiYorıız. Fakat .._ 
yar lkollanııruz ve keşıf müfrezeıe- çimlerin yapılarbilmesi .çin meclı- ajansından: cS~ yük gemı.st. dün ıAme- ln&•lizltt BinKazideu 80ıDra. J)ernıey&j yed ortada bir hata yok ise. 
nmiz faaliyet göı&tenm.ışlexilir. Ha- sm f.esbini m~l te~ et ~ Bu 'h.aıibin en fevkal&de hadi - rika sahilleri açığında yent .İ~a de bırakarak, bu ıehrin hemen ı;arowı.! Bir baçuk yıldanberi sürüp elden IHc 
\'3 kuvvetlerimıze mensub .av .tay- mekteditler. selerinden lbiri, Yunanistana li?IÖll • ile FJarida arasında. 1x>rpı~e~ış ~ ee.ııuba doğru uzanan ıenış bır h.aı Afrika savaşları lkJ taraftan ancak kır 
yareleri ileri kıt'alanmu; üzerinde Kahire 5 (A.A.) _ Royter: derilen İ~iliz sefer heyeti iı;ln _ v_~ _b~t:ınJın:ı4ıır. Gemi, yemış yük- uzerind,ıe yerleştiler ve son k.aııadla.ıu.: kar, eıı r bin kişi ile yapılmış, bu Dr-. 
devamlı taarnız uçu.şlan Y~P:r1.tŞ - Bu sahalı Kahire soılıtaklannda deki yeni Zelandah mü.frezeler _ lli idl. . .. kemil~I Ya.kından taltib eden ~L lumdan da orta çağlann mübareze 
ıa.:. ve b_amba tayyarel~r~z de Vefd partim lideri Nabas Paşa le- den biri tarafından meydana ıgeti _ Va~ 5 (A.A) - Bır düş- ma • l~an. kuvvetlerine kal"lı cetin ~ela.nana y,al.ıuz lief.1lle 'beuu ınuba.. 
mı.lıteaddıd arıı!baları tahriıb ea.erek hinde !bir n6mayi$ yaptlm.ı.ş vıe . . .. . . . man dcn<Zal!lısı Neshes petrol ge - bir a&Yaf& ıiril)tUer. rlbı çıkararak etti.den onları ~re ca... 
du;.uııan lrolil.ar.le muva.ffa.kiyetli sa cYaşasm :Kabas P~ seslen yük- rı~:U:· Bu müfreze, 1::::J.1z kuvi misini batınnıştır. 5400 tonil:iı.toluk A*ui mütaııassıslar ba. ciimlelerie lan ordularına benzemiş demektir. 
vaşlara tu.tuşmuşiardır. sehniştir. !~tlıe.nnın Yunanıstanı ıye~ftt olan bu~. 5 ıımsiu!k 4 topla ve basit olarak Jfade ed len mnıımı duru.- Afrlkada piJ'ade, hıtta toııçu yar. 

Alman teblii~ Mumaileyh yıeni kabineyi tefiikil gı sırada 0~a.d:a ika~ dag r- 3 !Pusluk 2 tq:>la mücehhez bulıu - mu b&akara.lı. :reni sa.nı.tbnn inı:-n;z.. damcı kuvvet haline düşmüştür ~avqı 
Berl •n 5 (A.A.) - Resmi tet:>llğ: için istfşlrelerine devam etmekte- ~ ~ızlenıınıŞtır. L:.. n . ite en nı.ıywti'u. lere mii..':ia.id bir şekilde neU<'el.cnm~sı tank ve tayyare ynpıYor. Bu düşünce 
Afr.k.a şimalirı<ie ric'at halınıde <Ur ı?anılır haı'berlere go-re, Yenı Ze - halinde Alman • 1 alyan ıtuvvetJerinin ile lk>ri atılarak rakamların az ço1< ıza 

bulwıan du.sman '.kuvvetlen :IJerne . la~a.lıla~ Yu~lavyad~ ~ral sı·ngapura karşı tehlikeye girebfleceı&Ierlni soylüyorlar. hı ka.bft olablJtee!f d~iinfilt'b lir, a,. 
ilerisinde doğuya doğru takıb e - d k 8 Mıkaılovı~ kuvvetlerıne .ütihaka İıııilhler de bu fikirdedU"ler, hat.ta :relim. Bununla b-~abr-r Lıgtıterenin d.hn.ştir. Savaş tayyareleri Tobruk Amerika a i karar veronışler V€ gecelerı hare - t t . d••rt bir hıa-ilis ,...~ Alman - İtalyan ' .. Urikada olıhıi!'a &"ibl AsYad~ d~ fa 
batısında inuPliz 'kuvvetl~rı,ni da - kete g~re~ Yunanlı 'k.ıılavu.zl~ op a eşı Q bneUcriDin lnı derece atııcanlık ı:us kn'l'Wt luıllanmawtı anlqıldıtnıa. gön; 

~ıtmışlar ve dü~anm rıc at yol- Fransız gem·ıs·ı y~I: nihayet S::rfb genEralı ıle • • termderi -~ İqilis kam.ııtaJU- Yak.lns&rkk 75& h~ kişilik~"' knneUn 
]arını boınll:ıalamaŞ!ardır. bırleşmege ~~afiak olmu~:ır~. mıslı arttırıldı nm diişmaıwu tama.men imlı.. edebil,. toı>lanmuı oldulu hakkında cenc İııg\. 

Şiımrliye kadar gelen raporlar, d ld ~ı.ş mcvsı.rrıı, ~ral Mıkhaı .- ms Jcln &.J.la.rdaııberi arama.Ua. oldu_ Uz bwıınmda ortaya atılmJ$ olan rııka_ 
3500 esir, 370 zı.t'hlı araba, 192 to- müsadere e i i lovitctı ku~tlerının hareık.etlerı- ma. &adla 1 bıcl 1&1f ... ) tu fırsa.tı ele ceçırebileoePııı söyleye_ mın anlaşılması nıüm.kün değildir. 
iJUll zapt veya tahrib olu.ndu~unu nin muıvalkı'ka.ten kesi~ s7~ at 

18 
d "dd tli b. bon Aıek derecede ileri &itmiştir. Fakat ya ** 

bildiır.meıktedir. V . 5 (AA.) _ Bafıriye o!mı.ışsa da mımıale,tı..in, şımdı şamı ~a e şı e ır ıha tahminler hakikate 11Yl'Un çıl.-mas -------------~ Alman deniultıları Sonum açı- '- ~Bi le .. jlt Amerika 1'i • Çetnnt birılitkl€ri de dahil olmak esnasında başlandığı Japon ajan • da Denw!nlıı prk.ından cenaha d .. tru Amerı· kanın harb ı!mda, muhribler tarafından hima- K<>mf@G"Onu, r ~ üzere 2()() 000 lkişil.ifkı biır kuvveti ıımın verd.iğ"i bir haberden anlaş.ııl. manan hat üzerinde ~mı i.lren-
ye edılen 'bir dÜŞman kafiles;n ta- manıarında muıtH~~ bulun~ top.· bulunmas; itföarile Ukbe.harda k.en malkıtadıır. dliimis son savaş da.hl Alman ve 1tat. 
~1!'111Z etmişler ve top ateşlerilc ka- ye'lruo 43.000 tonılaroyu mutıeca~ız iınd lbahsettireceği tahmin edi - Top aleti bir misli arll1 J'an kuvve~lerine miisa.ld bir netice a.. tahs·ısatı 3 9 m·ı'\yar 
filedeki ırnuhtelif blrliklere tam 8 Fransız gemiain-i m~ere etmı§- ~--en Tokyo 5 (A.A) - Fecir vak - laca& olursa ue olacak? Askeri müıa_ ı 
:sabetler k.a~de-tmişlerdir. Bir rlüş- . 0 __ --!l-rde Amerikan muho.. ı.r.:r-· tmeıı!beri Singapura ka1şı yapı - Jıass~larm. bu ihtimal iızcrlnd.e müta.. d 

1 T an anuhrıbının battığı muhterneL l:U'. DIUI ıırcıu._.. . . e l lan topçu ateşi şiddetini dört misli 'Jea yüriitmiiş olduklannı henttt işitme o ara çıktı 
c'ır. fızlıu-ı lıuhımak.ta idı. lt l n arın artmnışbr. Kranj batarya mevzi - ıılik. 

Malta adasmda, av tayya.eleri- a ya !eri, düşman ateş açınağa muvaf- ' Dün,. ..................... ....,_ Vaşiı,gton 5 (A.A.) - A,,.an 
n·n himayesindeki Alman savaş Rusya ç·ıne • ·ı Ah fa!k. Olamadan tamib edilmiştir. Ay lerinlu hartta.tarı arasmcla )ıılı:r. en a.!JI. meclisi lba.J:ıriye ~in 1;6 ·ı 495 
tayyareleri ağır ve çak ağır çapta yenı Sl a ı ~ığıırıda, t.opçu ve hava ku.vvetlerı wı. relenl ppbe yok ki, ~ali Afrika milYQn dolarlık tmrisa.tımı~l et. t.remı;balarla Valetta limanına taar- hi • tarafıından Si~apuru-n bombardı· 71 ri>iterenldir. Gözlerimizi kap11.1ı.ııc:ı miştir. u 
ru

2 

etımiş]ı:>rdir. mu •mmat varıyor IBern c; (A.A.) - ~ de marn bütün ge<:e devam etmiştir. Trabhıs hududundan Derne:rc kıtdıu B t1 b . . ~--- .. İtalyan t hllğl . •- t•- .. ııme . b" ,,..._ u sure e u ~ YC:'V~SllUll Rom e . . Genew gazetesi, Roma muhabiri- Seddin cenu:buındaki bir cmnan tu. bll' a.ıçra1ı.ş- a aaya.,. nın ne uy..,. ilk a nıd ham . . kabul Jarı wm a 
5 

f <~·A.) - Itaıyan ordu- Naıoikıiın. 5 (AA.) - Domeıala • nin verdiği şu haberi neşrediyor: tuşturuılanuştur. Et.raf ufuk alevle. bir &'ayre\ lıaa:ırhl, Defeıo sarfına ~ • ~t ~ün ;ım .
1 

edilen 
uırn arargçtıının 614 nu - :ienst <iı.-i l>ir bynaktan ha.her 

1
- n·n parılt:.sile a·....ı ·nlanım~-t..ır. Sale- vak.kut etmiş olabileceğini kolaylıkla llkımışa 

1
Y u mı yar dolara .truı"alı te'Wlı·~· ' •;r• M:L...er ikıt'alarınlll son minler- ,....., Ç: o u~r :M·ıı.. ,vı gı: ,..or: ııuv ,.,~ tar harb limanı da ateşler içinde- kestlreblliyonn. Faka.t. ayni za.mandıL --·~:r---ııver kuvvetleri Der.nevi f!e<;- ~--ıoıL- Birliğinin Çun~king de Libyada lkaz.andllklan şaşılaca'k i.ir. Demeden Mısır hududuna, oradan da 

tikten smıra dü do o.A#T~ ç muıvafiaıkiyetıerin çok gwi tutulan da Çinliler bir ~ehri gerı· t t k 'b ş:manı ltuya do~- elçi~ mal mübadelesi İ9İn an - b ir silah sayesinde elde edıldiği Japon tebliileri Süveyş kanalmm kenarlarına ka r y 
u ~' ,' e devam etmektE-dir. Si _ K r-ı, büJWmetile bir anlaşma . . ·ı~ı. 'Nk 

5 
(AA.) _ U· .... unu· :ı..- _ 'ne büyük bir mesaf .. e ve .ne a•ılmaz ç.ö~ aldılar l'f'naık de vapılan muhar ... ı..-ı r ~ . aıY - ~ ...;~ı A<>ı1.-_,;a anl~yor. Bu S!.wıı. yo ........ - u 

d "°~ e =- ımzalıaamştı.r ~.,,,._. ~ ....,. ı l .. hh b · . te'bli-. bulundulunıı ela rort'b ıyoruz. Bıınun nasın a 3500 esir alınrnıs, 370 hü- R Ç: üıhimmat k iri çapta top ara muce ez ır ra~m gı: içindir ki, yeni savaşın da Alman ve <Bas taralı ı bıei Ba3'fac1al nırrı ::ırab~sı ve 31 Sorilranuna ka- usya, -'~Ç~ eml '--v~ bam. İta.tya:n hafif sav~ tankıdır. Bu Japon askeri tayyarelerinden ıa 
<lar 192 top za~edilmi.ş veya tah ~ YerıeCCL,. ın m e&ıetln atı tanık., QÖl hamine bilhassa müsaid mü.reıkikeb büyük teŞkiller, Singa • ~t.a.f7an kuvvetl_erine mtisaid ~ceı er mesaiıedıe, Çiruiler Poldo şehrini Va 
rib olurunu~r. -~ ·OO~eStndeın çıkaırrlaa maden ~. !Bu yen.t tanık, teker .. puru. 3 Şli:ıat günü zm.iteaddid de- 1.ıöstermesl hahnde dahi ln,ıll~lerln l'On ~ ,-eniclen de seçhmiJ}er " 

İngiliz ta"'V'areleri dfuı Paler - ~den Rusya.ya satış yapa.. lek!ler üzerine oturtuhnu.ş bir ~liık falar bombaiamı.,.~ardır. Kill4? Dok :::ın~~:~ını ~~~1$90°!;;,.:V.;!~; d.iır. . ... 
mo civar.ın::ı ~alar atmışlı:ır ve cakt:ır. kaleden ziyade süra.tle yer değ~ - ciıvarınıdakl liman tesisl~ri ağır ha r1nı dti5iinüyo1'11Z. Yalnıs mıi&e:madl -4. . ~oyang golune ak~ ~ neh ... 
ha-relket hal'T'da b!T katara isabet tirebilen bir .topa byas edilebilir· sara uğ:rarnıştnr. Bü.yü1r bir yangın dip cehnelerlr bir köşe kaprnac• oyu_ rtnın batı k.tyrsında, ÇmH.ler, his' 
ettirımı~1ern;.,.. Ka·~t" mi13tahdE'm - Bir lngiliz denizattısı battı çıilmnıştıır. ..una pek beıneyen bu Afrika unlnde stre.tej3: noetayl zaptelmİşlenfü. 
leriındo~ a&dü Öılml~r. Kaput bezler·ın·ın Japon taY'Yareieri, limanrla bir bir ttirlü anlaya.madıtımu. iUJama m• Ayni ndu'İID doğu kıytaıı:ııclıa da de. ---~ Loodra 5 (A.A.) - Aımırallü.: dii.wnan !kafilesini gafil avlamı~ar- Yaffalı: olamadıkuna bir nokta llahm- miıyo.Juna. beiiı bir ,dır.i. de 41eçİT. T tb•k k.. :makamı TriumPh denizaltısınm dır. ıBüıyük bir gemi tu.tuşturul _ · _;...J_.Jt-a 1 mey llne j:?eCi~iiini ve ıbu ~eminin kaylboL ti fi 00 nükl"kte 3 · •utunu ltlral edeUm: .. ...._..Cl(UM. 

• ·-
1 

v• • bil p ve vası arı muş, 07,t~ • . ~- U · ~em.ı ve ""-· ~;;.,_. a• eVTCI İn&iliz ordan Ras 1'.L-1·in hiik.U:meti Jmvveıtlcriıne muş saıyıknası Jazım g~eceRını • - da'ha !kilıçüik dıger gem•ler bomba - uu ·- " ~~ • ·ı k dirımektedir. } :müUeflkiııe a.tırma bir yardım yap. ınc~ 500 ukr, kaçaımk mare~ gıren mı J orunm a .Aıdkara 4 (Hususi) - Kaput ~~ı:~eıketler neticesinde hiç ~k. a711l samancla. da ·rumu hadıı_ l çan.Kll{Y-Şcık kuvvet.ileri.ne iltihak 

k Rusyada k"mOr, benz"ın bezl~inin ıtip ve vasıfları bakkm - bir Japon tayyaresi noksan değil- •una dayanarak h~m Afrika, hem .ıe eıtrı:ıli.;ıerdii!r. anununun esasları u daıki nizamnamenin bazı maddele- dir. Fransa, İspanya f.5lerllıJ esaslı surette Amerikan tebllil 

Sarfİyatl Y8 Ua~9 rradde· rinin değişt.i~ine ~e b~ niuııı_n Batmlan .-emHer ve diifiirülen ~aaıntet~~ıı~. ~~mı llı eın· il~~-~~~:•kı;;~,: V~. n .• ~ı_(1A._._A.) HarbL (.Ba,tar.lı 1 inci sayfada) . • • • '"':Y nameye bir madde •lavesıne da~r .. ........ ,. u ... , •• loCJ. ~ _ 

da~lık veyahud !:atlarda yu-kBeklk ferlftlR IStthtikl azaltılıyo r nizaırmıame He~ti Vcltilece taS(fık lıayyareler .,arkta '750 bin kişilik muazzam ~ir or- ye Fn.~a:itn.J.~bnınSo ıgı2 A· •• d d 
- T-ll- 5 (AA) U 4 k - · •• Bo ıeı 11.l'P er: n , -.at ıc;ın e oguracaık derecede mahsus eller- edilımıiştir. Bu deitişi.kliğe ı;röre bez va.;yv · - mu.mı a. •usu bnhındotaııa so:rlemış.... - • • . • b1T 

de 'toplamak. .. Mo~ 5 
.. (~.A) -. -. ~ovyet ]erin imal ve ısla:lllında kullanılan rargahın t:obti~i: . . ırar haberi •ıse kadar retirmltf.I. biz ~~ =~r~~~;~~~~- ~~hare be 

lier hangi bir maddenin ticari hük.Umıett. h>munl9't. paırtısınm mer a.pıre mılkıtan bez sildetinin yüzde Japon <i-enız tayyuele'!'l teşkrl - de :r:ıZllllf'ıJı:. . . . . 
taarnUı haricinde muhtelıf eller - ~ ~l Pr ... vda ga,zetesi vaı~a.. onunu tecavüz edemi:yecek, azamn leri, 3 Şubatta Surabaya. deniz üır.. Halbuki muhterem -~ngil~ Ba"tveklli nı8beteıı: I~ de~c~de •ayılan ke. 
den geçirilımesi suretile fi atın yük eıill:e her vataın.daşa, her t~ekk.iile rutubet ~e sekiz olaca'kbr. Bilu süne ve Ca.va adasında~ Malaıng l .av:ım Kamarasında soyledlgi 90ll nu- t~ faalıyotııne inhisar etmiştir. 
seltilırncsni istihdaf veya ıntaç e- kömür: benzin; elekıtr.ilc sarfiyatını mum ~ QZUnltAJan 36 metre ve hava üsaüne ~1u bir halde hücum 
den zincirleme mu.ameleleri yap.. 'V~ • .JclıU.~ iaşeainı azaltma\ em- bir rop azami 3 ~ ıbaret o- etmıi~rdir. Japon tayyard;ri. . ha.. 
rn.alk. rını veınıı~ı:r. . laca!kıtlt1". va 99!Vaş}MJnd.t ve ~rde 6:> duş -

Ticari muamele aykırı ohrı-ak Gaı:zıeııeıırn baf?Ilalc..alesıı-nde her Ka 
15 

.. yü.rm'~ man ta::Y)'6Tesİni d~rm~ ve tah • 
diiber bir malın da sahn alınm..H·n. husu.rta aıık:ı bir ra..rruf ,..pıhnaeı . ra~ eıın soora rih cıtırn~İr. Bu tayyarelerden 6 
1n«hoıri kılımak suretik satış.ta hu. lümınu 'belirt.ilmekte, fakat :ZUUTi g:irecelk:tir. sının tııı!luibi h.aheri tey.İıd edilme -
lull1'n.ı13c V'ey'a maiı satlŞ«ı. bu putta ma.d<leler için muayyen bir mi.ktu Al bJ•.., • nıişıtiJ-. 
P.rxetıznıe.k, fiııtJtlarJ yükseltmek mak.. tesbit edilmediği: söyJ.cnmdd.edT. man te ıgı 3 Japon tayyaresi kayTbdlr, 
sa.dile propagıındl\ yapmaık. • Cava denizinde yapılan keşif 

Zer'iyat Rasa hane e i e Bertin 5 (AA.) - Alman ordu- harıdcetleri eşnasında Japon tayya. Kaıwmnn 38 inci madd·eeine gö. y n y r lan 'başkumandanlı~nın tebliği: rdleri, 3 gün z:arfı.nda 6000, 2000 
re lriikU.mct. lüzum gördüğü mınta... sarsınh~arı kaydetti Doğu ceı:,hesinde Sovyet lruv - ve 3000 oonluk 3 gemi batırmış • 
kıaia:ııda rer'iyatın çeşidlerjni tayiu ve-tlerin.in yaptıiJ müteaddid bü - Yardır. 
V'e. l'e!ÖLt .e. dıebi~ec.e~igibi herhangi İstanbul 5 (A.A.) - Bu saba:h cuml.ar d1şmana ağır zayiat verdi- Blnnım-.l- bir •ehir Ko..J ~dildi 
b ınıeıb.ıJ Jci el • saat 3 ü 16 dakika 39 saniye ,e;eçe .JGUG .. ·:ro-~h un e mıoı e men • meıikez Ü$Ü İstanbuldan 540 kilo. IileN!lk. .piaürtıülmÜfWl". Kıt'ala ~ Oıangbai, 5 (AA.) - Birman-

Bug:in 
2 şaheserden. mürekkcb miieteıma ve fev'k.alade bir program: 

Madam Yaşayan 
La Zonga nmya 

TAKSiM Sinemasında 

Baı Rolde 

LUPE 
8" RoTherde: 

DICK FORAN 
. 100 milyon lira metre mesafede bulunan ~ıddetlice rmuz.ın b~bk taarnı.zlan bazı yada Japon kıt'aları, Satı giinü 

·..ı ~-'- bir yer sa.rsl!lı'tısı kaydedıl.mi$.ir. mahalli muvafiakiyetl.erle başarıl· Moclmeıiın'in 30 killomıe~ ~alin. (fRA.NKEŞTElN) den daha 
Kanunun derpi.~ ettiii ı~e~ ............. _ ~ a. :--ı- b' .1:> h · · d L ·• d Go"z L~.~..tırı..cl bir zenginlikte r.in icıı:b eöfrece1:ı eed'iy~ler iç.in Btmdan evve-1 ayıni me?lk.ezden ~e- ~wı. v~"'a ~esaı.an:: ır au~ de Salvan ne rınl'll oiu aaniun e uıım~· 1ı:uvvet]1i ve daha müheyy1ç blr 

Wallance 
ile 

Ford VALEZ 

lıülimeıt em.nine f.z.inece 100 miL len biri saat b!ri 21 daki.ka ~ ve birliki sanının, ve tahrib olumnuş- Jcain Paen fdwini i~al etmi~Ier olan bn fi'lınde 6 yeni fan. Tüyler ürpertici sahne. 
y·on lira kad.a.r bir ~e temin diğeri de saat -i dü 19 daJrika ~eçe tu.r. Alman hava teffdller' ~a~ dir. dana gÖreceksiniz. ler ... Yürüyen ölü 

ilki hafif sarsmtı daha olmuştur. tnplululda.nrıa, yürüyüş halindeki Japonlar~ ulret- mi ________________________ _, 
o'lun.ehi!f'B. .Aadıisar 5 (AA) - Bu ~ece ltollara ve hava iiSlerine muvaffa_ _

1 
__ __. 

1 
"' 

c,.ı- saat 1 ile 6..30 arasında burada iki kiyetli ta8.ITU!Zlar yapm.ı.şlardır. ""ıaand ar , .. •••••• 
Bu b.:.ın hiil:ümlerine -rta.yet et- hafif. üçüncüsü .:,dıdoetli ~yer sar- Londra 5 (AA.) - Japonürm --

ıni)"enfeır t O bın llTaya kadıH para sıntıs:ı olmuştur. Birkaç evde e- Denizlide kurn tuirleri azaldı: Singapura aSk.er ç.ııkarma teşeb : 1 
ce:m.m.. Ça?J>t.ulaca.klar ve hapı.e h€'.tmniyetsiz !hasar vardır. İnsan D ti H • ) Ç cak E..• büsimde bulu:nduklan hakkındakı SİNEMASI rnahkfun e.cU'f.ecek!erdir. eniz . ( •.u.İ -. 0 ır haberlere ai.d olarak, şimdiye ka-Üc:retlı iş mükellef yetine ria- kaynbı ydlctur. geme Kurumuıw::a fakır ve dal kadın da'r bu ihususta hiç bir malOmat 
yet etmiyeınıler alacakları günlüik "Ofi,, J8 göre larla yetimlere mahrukat ve erzak ,gelmedi~ safPhiyıetli .mahfeller -
ücretin 5 mislinden 25 m!sline ıka.. dağıtılaealı:t;ır. Bu suretle kışın bu~- den öğre-rıilm:$tir. 
dar hafif para cezasına ma.1:1.kUım CB&ıı matı ı inci aayfadal lar iizerindeık.i tuiri biraz tahfıf __ __,,_ __ 

edilirler, Tekerrürü halinde iki o~ aaman Ro.ııov'ım zaptının eclilmi, olacak.ttr. . . Mareşal Göring 
ınisli para ceza.sile 'h"rllkte 15 _ı:;.m.. lbi'r gfin znmelesi olmaı ço1c nnıb • Soğulda.r Denizlide çok ııddetlı 
den iki aya kadar hapis cezas na temeldir. ohnuttur. ~ir İçinde bir ç~ R d 'd 
tnailik:tlım edil:rıer. Rullların Kalkuyayı müdafaa L donmuıt. at~ız-l~ten donmak ~e.. oma an ayrh 1 

. Stdk1ar hak!(ındalti kararlara . e!leri.Ddıa buiua.dw'Clulda:rı k.uv .. re bulu.nan hır aıle doktonın nu • 
ııayet ~Yeınıler. 1000 lıra para ~ d:ııeıı.nmiyeti göz önünde dıaha'leaile 1rurtu!mu.şıt.ar. 
c~ıe 'l>İr1Dkıt€ b:r seneden 3 se- tuıı:ulm:a oim-•· ceırmb kcsi:minin; Belediyte ç.eki ile odun satma u.. 

n~ad~~ .lı'.ipısedilirler. . . ge]e.ceit tıiUJerd~ doğu ..terinde .u:lünü kaldırdığından bol odun kö
riayet .!._~:nne memnwyetıne L~·~ biır rol ""'nama.k. Z&TOetiııde... mür ırebnektedir. Malıruh.t eıkıntı-- ... .,.qenler de ağir 'PUa ce- Jal,I; ı -~ kalın ~ 
Ulam& 1ne1:Aftm edilir. bı•..Jı,r&ııı M'!b aJ \n. ın am.ı,,.ır. 

Rama 5 (A.A.) - Mareşal Gö
rir)g AJmanyaya cbıımek ~re 
Romadan ayrılmışt!r. Mu9$olmı 
bimat ~ara ge~ ve mareşale ve
da etmiŞtir 

BUrün hlT hayat olan ... ve Utn1!.U'.li b.e:FCCaın uyandıran emsalsiz 
B 1 R D O K 1 O R 'un R O M A N l 

Frırncmıca .özlü filmini BİR HAITA DAHA GÖSTE.RE.CE.K.TlR 

13q RoJl.erde: CAMiLLA HORN - MARİA ANDERGAST 
Sa~t 6.30 da ıarkın eın müiemmeI or'k.estnuıı 

IBRAHI M ÖZGÜR 
ve ATES BOCEKLERl'nin CAZ ve TANGO' KONSERi • 



H 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma DOôAN 
NEVRAUI, KIRIKLIK VE BOTON A~RILARINIZI DERHAL KESER. 
icabında pnde 3 Juı,. tıluuıbilb-. Her y.rtle Pulla lıatwlan urarla id•yİnis. 

Si&ORTI anonim ŞiRKEli A&kerıtıı ıı ıeri 1 j Bulgar lülüncUIUğO 
338 dogv uml ular <Bat waıı ''1 cıe> 

Satılık eczane iskeleti: 
•ır tflıir nrllmdı: üzere de ... tıdald 

muayeneye çağrılıyor lceı.eı toaıaimOJtar: 
Dıracat I 

1100 kllo&Tam )111.roa len 1 - Hl 4otamJalanlıl Uk Te 80D Jek,. 8eııe 
h·e·•na b ... a.n•lfkr. 

I 1 - IS'1 4otumlal&ı' Uo blrlllde maa
_.,,.e üW ıa-.ıup da erıe.1 ~ 
tortııeclllenler de ısı dotu.mlalar ile bir. 
ltk&e maamele ıaptaraea.lda.Nt.•r. 

1 - Yok.lamaT& •elecek müelkfle • 
rba ailtu. chdaıılan, »elil&en muad -

l.a ikamet ICndSt 1'e ' td'• fo • 
-.ınnan ile birlikte &f&lıda •Weıi • 
)la tarihlerde fUbe.re mtiraca&Uan. 

1935 !Clto lSH,l 
1931 !Hll IZU,I 

1917 12091 lht,'1 Adapazarı icra Memurluiun • 
1938 SS53S IS63.9 dan: 
1H9 1'1111 H88,4 ....... LO .. 

Bapa.ııcaıun QW&.IM oa4desinde 11 
Bil 1eneJer urfında ~her kUo tltll- ' nwnaralı e•de muklaa iken taıbolaa 

nün naatı lu.rmetl 56 98 le.adan bat-
, SdıJı Nl7asi7e 

Çalışmalarına 

başladı. 
\ 4 - Müdcleti muanenesl içinde yolr.
)aaa.ra relml.renler 11.akkında ukerlik 
~anunun ceu maddeel tatbik edile • .... 

lamakta Ye tedricen 7ükaelerelıt 193' 
Sapancadan J.mlail ~lue olaa 

-esinde '11,51 len.rı 'balmaUadır. """mJı 131 lir 70 ,_ t 
ua a •IU'Uf ve &Trıcır. mu,. 

Ba ~et.elde muhtelit ıenelerin lbra. raf borcunı.ıadao dolaıı .bacaedilen A.. 

F&Uh mertes n.ahlreei Ue Iwnkaıın 

mahallltu 

Tarih 
5/Z/9U 
6/1/HZ 
l/Z/H2 

Giiıı 

Pertembe 
Cuma 
Puarlesl 
Sah 
Caııamha 

Perteıüe 

cat vuintıerl arasında farklar vana dapaaarı tapu ldare.tnln Atu.&o. 929 

'lla aoa aenelerde daimi bir artıtıa tarih Ye 3, 4, S, i, '1, I, t numaraların. 

mevcadl,..:ı de cörülmektedlr. Alınan- da D&mın•ııcla lr.a7ıdlı '1 parça ca1ıt 

.r• ile Bal&'ariııtan arasında aktoluoan ~en~~~ muay7en ht.enlaia C,.Mart... 
.,...2 .-~De nultYı&D Ç.U;;&m.ba (ÜDÜ 

'ticaret muahedesi tütüne her iki ta. saat H.U de Sır.pancada htllı:6met u_ 

rafı memnmı edici bir flat teıbit et. natı l»inaaında açtll artırma Ue para1a 
•lft1r, pevriboeeiDe karar nrilmlt oldutundan 

Sermayesi 500.000 Lira 

10/ 2/ HZ 
11/Z/HZ 
1%/Z/942 

U/!/H! 
11/!/HI 
1'1/ !/941 
11/Z/NI 
11/1/IU 
lt/!/HJ 

Almaa7a, Bulcar!aan tötiin rekoltfı- muayyen mahal ve aat&e aatıı;ın yapı. 
ılnm ı.e.te •inllinü (41.'5 :mı1yon ıtl. lac:aiı tebut yerine &'fJÇmdl uae.re illa 
lo) u.tm almakta, bundan batkır. ttaL olunur. HZ/578 

ya, Jılacaristan, (:etoslovak7a da Bul. ------------

carı.tandan tütün almaktadır. Oaküdu Sulb Hukuk Ha.kimli • 
1939 aenealnde Balcarlaıtanm dıt llnd~: 

memleketlere 7olldalı tiitlin mıkwı Makl»ıale: İataııbal llıiçiikpasar &antar. 
1'üWn lhraeatuıın "' '1,1 aau ~ cı S. '1 No. da m*lm 
e'-if&lr. llOC&JUa Ömer taı'afUMlaa aleJl&laiMI 

lstanbul - Bahçekapı, Taşhan 

Üçüncü Kat. 
---o ikame ohınaıı ıallı. teeebbiiaii uvMıA • 

Y · ı ·kı ma .... ,.. JIMaUllll& çbnlaa .. ,.. JI eni 1 er bclda Taaai& r.clH9ial .. röaderllen cl&-

(llat taı'ah t/1 .. ) •eU,. •• 19t.Wa .unı&bala lbmeı.Uu • 1 Yat latlbsal etildlkten aonra ıert bıauı :mefh11l 7~ lluebile blllteblit ıa.

1 kalan n albomoooa.11 mad•elerce •n. • ıe-uı-lf Yo alM 15 stln mtWMtle U&- Kısa Telgraf adresi: DO~ANTAŞ • IŞTANBUl 
11/!/K! .ıo olan llüabeal kı.fmetll bir pbredlr neıı teltllaat loru•n• ft maJakeme&ln 
U / !/NZ Salı ve elAle edilen 1at 7alnıs tababette ele- H/l/HZ taribiae mii=adlf Pereemlııe 
11/1/Ha ~ til. unı samaada .,.&nı De 11anıttan. ctUaia aa& - ~ •e-h"-•e ._ 
11/1/HI J'erte;mlııe larak tanare •ot6rlerlnl 7al'lamada nr -u.ate o .. al'1mda• __... ... ftl 
1'7/2/HI Oma& da k111lanıJmakladır. a&aUe mablııem .. e hasır balanman• 

--------------------------- 'ft bahınmad•tınm takdirde H. V. M. 

tnam·ye 
M k.dan 

LlrA 
1 20 000 
1 10.000 
• 5.000 

40 2000 
co 1 ooo 
80 500 

400 100 
400 50 

,000 10 
80000 ı 

ıtramıye 

Tutarı 

Lira 
20.000 
20.000 
20 000 
80 000 
40000 
40000 
40 000 
20 000 
40000 

160 000 

1498'7 Yeldin ,H.IOO 

1 
Y'Qz bilettıe 21 ,24 b!Je.t tuıaıw.cadc 

Tanı tJl!!ııııt 2, Yıanm bliet 1 llracbr. 

* • •• • . . . . . . . . . . . 

Şirketi Barrıreden: 
HlSSEOARLAR UMUMi HEY'ETININ TOPLANTISI 

Blueclarlar umumi heyeti 1942 11Ja Martaım 7edlncl Cumartesi .Unil 
aaa\ (11) onda firkethı Galata'da Ftırmenecller'de klln merlı:esl lılattain. 
•e nrett Utyede totimaa davet olanv. t.ba toplanf.ıJ'a Elli ve daha d _ 
J'&de hlıı8e aall.IM olan hlaaedarlar ftliıü ederler n re7 aahlt.i olurlar. 

RUZNAMEI MÜZAKERAT: 
l - 1941 sen~ bewatı hakkuıcla !idare Meclı.t ft müraldb rap0rlan • 

nm oluuunan 't'o metıkQr besablann taM.tk.I ile idare MecıUalnln fbruı. * - MU•etlıerl biten asalann 7erlıerlıW ıU& aetıllmeal. 
1 - Nlsamnanaei clablllnln ahtreıı frad.11 edilen 10 ancu maddesi muclbln. 

ce t4are Meclı.t husur tıcreUnln ta.rlni miktarı. 

' - Müd•etııerl 1'lten mllraklblerln yerlerine müra.klb ııeçllmClll .,.. tıcreL 
ıertııln taylaL 

_... ................. -................. -. ......... _ ... _. ................... -. ...............• 
Son Po~a Matbaıuı : Neplyat Miidtiriia Cihad Babq 

aAHIBI: A. Ekrem UŞAKUClL 

l[aıı.anunan 391 inci m.addeahı.ln taıl»/ll 

M!kceji Uineo tebllt olunur. 9'2/ 131 

Nafia Vekaletinden: 
Elmi"Jmeye IDonula :ı if: 
ı - Ankara tehrlnde yq>ılıaca lı: ohıın Anbra fehrl ~ Cıeel.l&tma a_ 

Jd 1.mal'A.t 'ft 1nşııa.ı Te teferrüat1nın muıhıaınmıen lceflf bede?!. •ahldl fl 
at eooı;ı üzerinden 7101303 llra. 37 tu~. 

2 - l!lts1Jtme 18/ 3/ 942 1-rihlne ra&tJıGtan ~ 'ü.n.11 saat 15 te An.. 
kıa.rada su J.ıı[erl reJslil l blnaaı içinde topra.nen su •bllt:ıne lı:om1.syonu 

odıasmdW. 'ltap:ı.l ı WJ.rf usul!~ ya.pı.l :ıca4cb. 

3 - İsteklller, eksl'mıe p.rtna.nıeal, mıuabele proJeaf, ba.ymdlrl* if
lerl ~el şıı.rtıı.a.me.s! , umuml su işleri tennl ~mMile husuat ve fen. 
n1 §art.name erl ve p roJe:eri 50 lira mullcabill.nıde aı1 itleri r•l.$ifil.nden 
alınalbllltlier. 

4 - Elcsf:lt.m<'Y9 girebilmek için Lstaiilıerln 226'789 lira 10 kurUflu.k 
mUV'3Ö8ot t.eml.na.t ve~l ve ek.slltmenln ırai:n'v.oafı ründen en u Uç 
ırün f1Vv91 e rinde buluna.n vc.sl lı:alam blıUlctıe bir dilekçe De Nat,a 
Vdı:Aletlne mUraeaa.t ederek bu {4e nıaıh'JUS olma): üzı,re veısl.b. almalan 
ve bu ~ ibraz etmeleri tarttı.r. Bu miidd.flt tçlnde vesika t.a.ıebln.. 
de lbuhmmıyaruar e-'ksilt.mey'e iıpt..lrak edeımemJeı:. 

6 - ~rln teklif mek~ut>:armı J:kh'ıd ma.dded.e yacı.lı aaa.t.ten blr 
•at ~ klY.!ar .su lş.lerl rel&lll!ne ~ multabllndt nrmelerl 
fktmdır. Postndll. ol'a.n gecikınt'ler kabul ed'anes. (f2L568) 

TiCARET VEKALETi iÇ TiCARET 
UMUM MÜDÜRLÜ~ÜNDEN: 

TilrJdyede .ruıa'm n nulcyat, slrorta ieJerlle mewaJ olmak tbere kanuni htl,. 
tümler dairesinde teacU edilerek buıün faaliyet halinde bıalunan Nordo1oe Slıor. 
ta Şl~t.tnln Türkiye tımlllDI veklll bu kerre milracaatl& Slrketin İzmir A.. 
cenOelliini ifa edeıı Edoardo AJloti'nln nzlteıdne 11/ 12/eU tarihinde nlha _ 

7et verlldljinl blldil'Jrılttlr. Bu A11ente Ue &IUtaaa olanların htanbul'da Yeni 
POIJtane Caddesinde Vltall Hanında Şlı1tert.ln T~ Umumi Veklllltf.ne " 
tcabmcla Ticaret Vekaletine müracaat etmeleri llln olunur. 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Mııhammen bedeli (9590) lira olan cem'an 64000 &4.et ete, taana, kürek, 

fa,,.rap kiltttt, oek1ç Ye nryo& aplan (23.2.194%) Pıuıaı1.eı91 a1lnll u.at 
(15,31) on be.t buçıık.ta llaydarpapda Gar blnuı 4ah1llndeld lı:omla7on ta. 
rafından kapalı urf asalile ıatın almacalı:kr. 

Bu ile rlrmdı'. ~yenlerin ('119) Ura (25) kufUflıık muYMbt tem.lnd, 
kanunwı tayin etti.ti vMlltalarla kldiflerlnt muhtevi urnannı a111l &iin ••• 
a~ (14,30) on dört otuzır. tadar komW.rıon relıd!tfne vermeleri lhımdır. 

Ba ise aid tarlnameJer aomlı1ondan JMl'Mtz ıolan& datıtılmaktadır. 
(1098) 

1 lstanbul Belediyesi llinlan 1 
K&raatao müesaeatı paçabanest için 1erine vaz'edllmek eartlle yap\U'ıla.. 

tak bir aded bahar ımsana ve teferrUatı aoılt eblıtmqe konWnı~. J[e. 
~ lMıdeli l2'11 lir& n ilk &.emlna.iı 32~ Ura 15 kıanlttur. KeŞf ve taı1name 

Zabıt. ve Mııamel&t l\llidiirlii.ill k.&lemlnde rörülebUlr. ihale 9/ 2/ 9'2 P&Ul' 
f.-1 ctınil aır.t H dıe Dümi Eacilmende T&Pılacaktır. TaUblerln ilk temlnai 
ma.lı.bu veya Jlleld11hları Ye Hl 1ılına aid ticaret ocl.uı vesikalarlle ih&h 
stinii mm.nen saatte Dalml Eacilmenclo bıalıınmı•an. ('111) 

1 
''Zevcim Gözlerine 

inanamıyor ... 
""10 YAŞ DAHA GENÇ GÖ· 

RONDOGOMO SÖYLIYOR,1 

Bayan WACNER. Montreuil. (Seine,) 
bunu ve sebebini şöyle anlatıyor: 

••yuı Walfter'ln .. aıec:eı" il 
yeni oll~ unauruftu kwll•n• 

ınaa4'e• ovvelkl f9'91rafl 

'? e"VClm ''bu• '°tNden .. lr harika
• dil",. d l)'OI"'. Ancala., Od "7 tadar 
evvel alnmda ve .. ıler~l• aba· 
mm etrafında fi.lırller n burup&lı· 
b*larm vudı, Hakllı:aten yaslı &G
ril•01'0rdwn. 8UC(la iM, bOWn P.. 
lilorlnı a1Undl n arltadatlann. bir 
ıooc kwn cUd1 ıRJa 1af ,,.. ,.unn.ııall 
olan crlldtm. takdir l\&Urlarlle bakı• 
7orlar. Onlara, benlm yaptlilm ıtbt, 
elld unaun.ı olan "'Biocel" U Toka· 
ton kremini ttuıı.nmalarını tavaQ'e 
etUm. l)woll onlarm blrçol\ı bena 
IDJmQılerdl. Fakat 4aha IODra blz,. 
at &ecribe ~!derinde, 1GrdOkMırl 

PJ'&N ba7ret, ıenereslnden c:i4· 

~~~':. 

• ••yan w ..... ,,," ltlrkaf-ltaf'ta 
•.,fın~•kl .. yanı hayret ,s.oı. 

tlkllll ....... " ,....,.. .. 

tar. Cll41 ıı•aa elan l*lllbe renkteki 
:n*alon knmtni her üeam ,..ı. 
mud•n evvel kullaDDU:a Terldbln
cle Virana lJDJveniı.& ·Prol..ade
rmden blı1 llnhndaıı k..U w tıp. 
ki cllıdlm!Zn ~il bee!Qia1 unsur
lanna benW7m ve &ımt bQ'vu
ların cildinden ı.ttbraf tdllen. 
pnçlltln kıymatll ee11berl olen 
•aıoc.ı.. varclD'. OündOzJıari de bo-
7u renkteki Totalon lı:r4mlnl kul· 
lenmız. Bu al:rode cUdhıb · beyaz. 
J'Amufldı:, vo bOtQn ~ah ıddalar· 
dan ve açılm11 mesam~ttan kur· 
twmue bir hal ~... Tokalon 
bemlerlnde 1nDıımir vo f87&DI man· 
nunt,et neticeler temtnatbıbr, A@I 
&.Ildır. puanla !* olllmır, .. 

1 

l 


