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Bu sabahki 
haberler 

Smolensk 
mldalaa 
hatlarında 
mabarebe 

Müttefiklerin 1( ............................................. , 

geni bir plllnı ı ŞEKER PANCARl 1 
A ! FiATLARI i 

vrapa ! Bugün bir 1 
lut'asıaa ı kararname 1 

asker neşrolunuyor 1 
çıkarılacak M .. h .1 i usta sı pancarları . 

Plan derhal . için °~ aıacağını 1 
tatbl.k edı·ıecekm·ış bılecek 1 İna1Uerede ilk defa olarak parqö~il 1ut'ala.rı tetkll edUmdltedir. Restı..ıerhnia• UD11ll lolo rapılan huırhklardan lkl 

lntabaı teshit edi:Jor. Paraeü~ü ıut'aluı etradı tanarelere blnmere hanrlanır, Ye tanarelerd.eJı atlarlarken Ankara 6 (Radyo ııazcte • : Bir Alman garnizonu 
Sovyetler tarafından 

muhasara edılmiş! Japonlar 
Felemenk 
ili o sana 
blcam 

Basyada 
SOD barb 
vaziyeti 

.Otavva 6 (AA.) _ Biıyük al) - Haber aldığımıza göre 1 
~ 1 Si d B ıt.a K ad k 1 teker pancarı flallan hakkında 1 Dgapar a r nya~ın an_ı a uvvet eti ko. yarın (bucriin) bir kararname: 

mutanı tıimgener.u Macııangton bu. •-

t 
nu:l'an g~eı:IUn verdiği demeçte netrolımacaktır. Yeni karama .. S 

ettiler 
Japon tebliği 

Londra, 7 (A.A.) - Müstakil 
Fransız ajansına gelen bir Stok
hobn telgrafına g6re Smolensk'i 
doğu şimalden himaye ı?den mü
dafaa hattının başlıca şehri Rzhev 
deıkı Abnan garnizonu General 
Zukov'un muhasara kuıvvetleri ta 
rafından tecrid edimiŞtir. Garni· 
zonun yiyeceği ve mühimmatı yok 
tur. Zira Alıman tayyareleri Sov
yet avcı taNarelerıne ve baraja 
k.arşı kol:ırnak suretlle şehre tek
sü edıhnış gıda maddele~i ihtiva 
eden paketler atma.ita mec:Our ol
muşlardır. 

Bu Mbahk• sovyet tebliği "Bir kruvazör bat.rı'dı, 
. M.oSkova, 7 (A.A) - Bu sabah- dig"erı· hasara u"gr .. taldı, 

kı ~vyet resmi tebliği: -
muh Şuba a «ıtaatımız şidd~m biri Amerikan olmak 

arebeler Ya'Plnlşlar v d.. d 
: ağır za~iat verereıt n!rıe~: Uzere iki kruvazör 8 

vam etırniŞlerdir. tahrib edildi,, 
~··~.~~ta .. 34 dü~an tayyaresi ı 

...ı.uru üştür. 6 tayyaremiz ika- ""-'!...- 6 (A-;:;-- İ~arator -
}'1..,Llr. . ... "-""JV 1 

D.. M luk umumi karar~iı.hı bildiriyor: 
-~ oSkova civarında a.,,,.ıca J d · ta 1 · C 7 düşman tavuaresı· dii~;;ru··lım·'"'".. apon enız yyare erı, a.va 

t ·· J J ""'~ • uş- denizinde Kangeang adasını.n 50 
ur. mil cenubwıda bir düşman dona~ 

ingrizler Libyada 
günde 40 kilometre 

gerilediklerini 
söylüyorlar 

londra 7 (A. A.) - Libyada 
yaz:iyet b.&la lca.rarstzdır. Ve Alman 
!)ezi har.e&etinin d:urouğunu göste • 
~:'1 lıiçıb'iır belirti yoldur. İngiliz 
11:uvvet'J.em, günde tabibeın 40 ki -
loınetl'C eüratk gerilembk.te, pek faz 
la ka.~ uğramamaktadır, buna mu 
kabil d:ii§man ağır kayıblaa- vermek 
teüll'. 

mas:ını tesbit etmiş ve Java tipi 
6.670 todlult bir Felemenk kruva
zörünü lbatırmış, 6450 ton1u'k diğer 
bir kruvazörü ağır hasara uitrat • 

(Devamı S inci ıayfada) 
·-·----r:ı---

Tebliğlere göre 
Libyada vaziyet 

İngilizler, kara 
vaziyetinde değişik

lik yok diyorlar 
Kahire 6 (A.A.) - Ortaşark İn

giliz kuvvetleri umumi karargahı
nın te'bliği: 

Kara vaziyetinde bir değişi.klik 
0~11'., 

Almanlar 19 mahalli 
işgal ettiklerini 

bildiriyorlar 

Ruslara göre Kursk 
ve Harkoıda Alman 

hatları yarıldı 

Berlin 6 (AA.) - Alman 
orduları baŞkomutanlığıaıın teb
liği: 

Doğu cephesinde Alman 
kll'V'Vetiteri hava teşkillerınin e
hemmiyetli desteklemesile düş
man taarru.zla.rı ve muvaffa -
kiyetli arşılık taarruzlar es -
nasında :düşmana insan ve· 
malzeme bakunından a~ır za -
yiat verdiıımi$erdir. Kursk'un 
~al doğıu kesiminde mevzii 
bir &arşıl~ taarruzda kar f1r -
tıınalarına rağmen birçok ~n
ler devam eden bir muharebe -
de, düsman, içlerinde bir tü -
men lkomutanı da bulunan 294 
esir bıraaanuştır. 
Düşman zayiatı arasında. 

bundan lb~ka 1450 ölü old~u 
p;ibi 6 zlliih.lı araba, 25 top bir 
Qdk dır ve hafif p(yade silih
ları ve diğer tıarb malzemesi 
de bulunmaktadır. 

Sovyet hava kuvvetlerine 
karşı yapılan muharebeler e;s
nasınıda, İtalyan hava kuvvet
lerine ımeMub hir birlıkin işti· 
ralkile 38 düşman tayyaresi dü-
şürülmi.i.ş veya yerde tahrib 
edi,laniştir. 

Opça müttefik. kuvvetler şenerinin A.v.. me ile teker pancarı fiatları ki. E 
rupa kıt eeına ~uker çıkannak ıçın loda ıoo para, 100 on para ve : 

dl il İngiltereyi üs olıarak kabul eden bir 3 kunııa çıkarılmaktadır. : e osa pl~n. be.ıztrfamt§ olduklarını bidrr • Bu suretle daha tlmdidcn fe. ~ 
mıı~ıı-. ker pancarı müstahsilleri pan • : 

1 En küçük nyrıntılanna kaıdar in. carları için ne alac.lklarını bHe. E 
ngiliz kuvvetleri ~ o'Ian bu plfı.n derhal tat • '-celderdir. ~ 

Birmanyada süngü bik odiliece&t~ _ ~ ............................................ ./ 

hücumu yapıyorlar Sırb ~çeteleri 1· V k 
. Si~apur. 6 {A.A.) _ Uzak • ıcaret e aletinin 
lng~~~g:~:;~?·0~~yda değer Belgradı her gece tütüncülerimize 
ı>dk az şet.o vardır. lngiliz topçulan b b 1 
Johor. Sa.hu dü;.ıman kuvvetlerinin om a ıyor tavs·ıyeler·ı 
yaptırıda:rı hareketlere taarruzda de 
vem ctmişci.r. Japon topçU8U SingL Moelkova 6 (AA.) - Moakova. A!rlkara 6 (A.A.) - Ticaret Ve. 
pur a.d ının §İm.alini ate§ altına al. dan öğrenildiiine göre, Sırb çete. kalet•nıden tebliğ edilmiştir: 
mlf ve lboJ>9U düelloeu 24 aattenbe.. let'inio topçusu her ıece eabaha K d . M 
· d b.d n ..ıı-rad homb ı ak d ara enız ve armara mınta _ 

rı . ov~ etmekte bub.ınmuıtur. in. a.r ~ ı a am .ta ır. kalannın bazı istihsal metkezl -
giltiıı; i'lcti unNl'ları Japon tayyare. Gece çe'teler tchre ke.dar gırerek . .. .. . !! 
~ ta.ra.fın<lan kıaa. ittifadan bom. Akne:ıı d-evriyel.erilc muharebe edi. rh~:de tu~ pıyıısaları açılmadığı 
ba 

·.._L.·· .._· ... ~-'-- VöT'--.. aı e mu:uayaat yapılmakta oldu.. ve ml:ı.ınu,.oz a ... ,.ınc ,., .. ı.uırnut • ,, - -... _ 
laırd'ı gu haber alınmaktadır. Halbuki 

T. Taanıız bqlamadı Raşit Ali ve Kudüs her ilki mıntakamn tütün piyasa -
Singapur 6 (A.A.) _ Topçu ları Ticaret Ve'kaleti tarafından 

crueııo..mun uğultusu bugünkü Per. rnuttusu Romada tesbit edil~ek tarıblerde açılacak 
tembe günü ade•a mütemadi suret- Roma. 6 (A.A.) _ Ra id Ali ve müsta.'ısilin menfaatlerini ko • 
te ~t~ir. F Qat düşmanın bii. Ceylani ile Kudüa müftüsü bugün ruyacak surette tanzim olunııc.ak • 
yi&. bİiT ıtıaa.Truza aeçmeie hazır ol. öğleden eonra Romaya gelecekler • tır. 

(Devanu S inci ıayfada) macbiı v~ucl bunu yapmağı mti diT 
naeilb görmediği bee.bellidir. -------------------------

Vqi~~CA~-:.~ıı_ Bahri. Ankara radyosundan ne istiyoruz? 
ye ne:za:l'Olıi. tarafından eaat 9.30 da 

n~ilen teMii: H 1 k d 
Fitipinlarde: Manilla körfezinin a a ra s 1 n a 

ceırdN ga.ıbi N.hilindeki Japon top 
çıu mevzi:IO?li ıatı:hk:imlarımızın a • 

tıe,illc talviıb ediimittir. yaptı g""' 1 m 1 z an ket Bwtaanda ve Luzan adasının d'i.. 
ğer nolkta.laTınd.a yapdmlf olan mü. 
bim d\iııma.n tıJııldatını takviye et. 

(Devamı S inci aayfada) "Bütün dünya radyoları sabahtan akşama 
İngiliz Elçisinin kadar çalışırlarken bizimkinin 8 saat 

susması ne demektir?,, 
Hariciye Vekilimize Yurcid& çok ııcnit bir dinleyici çok okuyucu!uımız da bize mek. • f ı• küt!lesi tarafından büyük bir alüka tubla veya bhzllt müracaat cderel. Kurulacak hususi 

mahkemeler için 
Hava lkuvvet1erirniz dün bilhas .. 

(J)e't1UIU S bacl DJlllUI 

zıya e 1 ile talcıib ecfı]diği mulıa~ak olen ~ ci~e ve temenniyi izhar et 
ı... Ar&ara 6 (Hususi) _ İngilte- nı.djyUll.Uzun günlük ne,rıyat prog. mıtlenlir. 
""""""'----_,;,, _____ _, ... renin Ankara büyük elçisi bugün raını etn:fıncla aon günlerde biT ta. ~~Y'? d"rueyicilerinin hu huam. 

Savaş tayyareleri 5 Şubat 
(Devamı 5 inci aaytada) 

Adliye Vekilinin Çiçek yerine sebze 
beyanatı z· t 1 t t 1 ~·k. 

ıAnkara, 6 _Adliye Vekili Ha- lTQa CIL~T 07 aya a ltan J l iT 
san Menemenci oklu. Milli Korun- hakkın da ne dı• l ? 

elçfük binasında Hariciye Vekili k.ım tenkid ve münaka§alara teaaeüf taki ~~ ve arzularını ~ı bh 
Şülkrli Saraco,ğlu şerefine bir öğle ec:lilme.ktediİT. ~TZd'a teebı! etmek mak.aadilc açtı. 
ı:iyafefi vermiştir Ziyafette meb- CeçnJleroe arkadaşımız Burhan rımız enketın. her sınıf halk ara91n 
~larımı.cırlan Rau'f Orbay, Şülcrü Cahid de gazatemizdek.İ sütununda d~ .~i:n bi.:r al~:Ca l!yandırdığ nı 
Esmer ve Hariciye Vekfiletı :leri bu mevz:uıa temas ettnit, ıabah n.e1- goruyor '!e bunlardan bazlarını çok 
_aelenlerile ~ltere büyil!k el~ili- riyatında yabancı martlar yerıne p.yanı dıkkat buluvoruz. Bir yuk.. 
ği ıerlinı hazır bulunmuşlardır. milli hıwaların çalınmasiınln umu- t1ek mktıendisimizıin evve!ki gün ıa. 
•• .. •••••••••;······~;;········••••••••••••••••••••• nü arzu ve ihtiynçlara daha uygun zeternizdc çıkan yazıaı da bu cüm_ [Dii.,unceler J düşeceğini betİl'tmişt.i. Bu arada b ir ledıend'ir. (Devamı 6 ncı sayfada) rna Kanunum.un Adliye Vekaletini yor ar 

aMıkadar kısıımları etrafında bu-
gi.in beyanatta bulunarak şunları Çiçek bahçelerinin sebze bahçe- Haı1bi senelerinde bunu yaptun ve 
ffôylemiştir: si lhaline çevrilmesi fıkn ıbütün çdk iyi neticeler aldım. Sonra. An· Kıymetli malı 

sakhyahm, fakat 
çürütmiyelim! 

cMilli Korumna kanununun ~mJeiltette büyük bir alaka ile kara ziraat anüdürlüküne tayin e
hükümlerini yerine gctiımck için karşılandı. Bakınız, ziraatÇiler bu dilmi.ştim. Orada da halkı turfan. 
esaslı !hazıtHklarda bulunmakta- bahiste ne diyorlar? da sebze yetiştirma4e teşvik et • 
Yız. Bu arada hususi malMemeler * İstanbul Ticaret Odası letat15tlk tim, bundan müsbet neticeler alın Bte aı• ,.oı arabuı bir d4J &.etkll et. 
te.Şkiline ıihtiyıaç ~erecek derece serYlsi raporiörü tanınmlf &iraatçller • clı. Faıkat, tbu iş ayni zamanda şüp- mit, Gala&&d&n Lıtanbal& otomobl ı 
~e ~1eri olan yerler hakkında den Sa.Jlh Zekinin fikirleri: hesiz iki, heı1kesin bahçeaınin vazi.. lıi.atttt tq17or. 
ıstaistik malumatı toıp>lamaıktayız. c- Bu, esas itibarile çok yerin.. yetine de bağlıdır.. B1r bilenden ııoruyonun: 
Gcle<:S,k rnalUınata .ı;töre işlerinin de ve zamanına muvafık bir ka - * Tanınmq ziraatçı ve muhanir Otom•bU acentaları.Ddan birine 1enı 
~iktarı hususi mah!kem~ teskiline rar. Mlüsaıd bahçesi olanlar, çiçek Lüt.fl Arif Kamberin dllşünceleı-1: Jelcli, depoıı;ıın& tafUU7or, cl;Jor. 
luzum gösterecek yerler varsa bu y~rine: se.~e. elon~_li, __ yet~i":1~1i- c- Çiçek bahçeciliki nonnal Satılacak mı, dai'ıtılacall mıT 'Oraaı 
Jnahrıccıneler teŞkil olunacaktır. dir. Çütrlkü. çıçek sustur; şınıdı ıse, zamanlara ve daha ~rusu gö • belli cletU. Ot.omobU li.ııtltt harb için. 
Halen vt&alette nncvcud' bulunan süs zamam değildir. Çiçek yetişti. nüllerdc h•ç bir ıztı;rab yQi8madığı de biltUn dUnn öl(ıüaiuıe göre nıtın.. 
:ınalfunata göre, hll8usi mahkeme- ronler bu işi biraz ihmal ederek, zamanlara aid zevk verici bir meş dan llı:fmetll olduh için atılmaaı v• 
ler teŞkiline ihtiyaç ıtösteren r a:ymi anesaiyi sebze yetiştinneRe galedir.Sdllhidir. Açık hava ve bol datıtılmasa emre hatlıdır. Bu. pr.k 
ler pe'h anahdudöur. Zaten bu:? hasrederlerse, 'bundan çok faydalı güneş tesiri altında vücuda zinde- ~otrudur. An~ bir p.rtla: 
dahi bazı yerlerde miistakillun neticeler doğacaktır. Evvela seb - lik vericidir. Scıbıze bahçeciliği ise, Lbtik fabrWladan oıktılltan tıonra 
:tn.iUi Joorunma suçlarına bakın e~ zelerini bu suretle kendileri teda • yorucudur. zcv'k verıcl de~ildir. bihayet iki sene bekll1ebllJr, sonra 1•. 
Ozerc tayın edilmiş ahk ı8 rillc edeceıklerdir. Bunların arasın- Fa'kat buna mudcabi1, beslemek ba. .nılda.em&r• başlar, J"H&f 1•\'&f kendi 
b'ulunma'ktadır m eme er da dcışa saıklanacak olan kuru seb • kımından temiz. taze sebzeler ye- kendin! 7er, çürür, l'örünU.te ıeprenı. 

Anlao;ı)d w .> .• , • • zeler de vardır. Bunları hem ko - tiştir.mek ve bunları istediğimiz Glr, hakikatte ömrü bitmiş 1oarılır, nor. 
:rana.tında 'liına g?.."~· \ ~kılın ~c • laylı:lda temin etmiş, hem de ucu- zamanılartla devşi:rmek itibarile mal olank 50 bl.n kilometre rapması 
husu:,i ~ahsettıgı ıe1t~l?e ha~en za maletmi.ş olacaklardır. Da.h~esi faydalı ve vücuda ha:,•,-at vericidir. lhı.mkf'n 10 bin tdlometreye vannaclan 
vaç .. ttneler tıefkıl ıne ihtı - o1rnııyanlar da, taraçalar:nda gaz Bugünkü yaşama şartlarına ~e. dllkWür. 
)ut r~ mahdıud yerler leıtan - sandıkları ve saksılar içinde biber, bu iki anütaleayı irx:elivecek olur- KınneW mah aaklıyalım., itina llo 
,~ b~ . nkare, Adana sıibi bir domates. patlııcan ı.tibi ı:ıebıeler ye_ san.rz, sebze yetişti:rmek işinin her tm.Mk De •s-ereret Iı:allanalım, falı:JR 

tıcaret rnıeı'ke'J!idir. tiştiımelldir. Ben, geç~ Dooy.ı: (Denmt 5 inci aylada) ôGrtitm.e,.ellm. B. V. 
I ·::~ ~ 
I \°'rt ~ 

(IURDDA KIŞIN Şİ~DETİ) · 

Y"IS'dcbl Ilı.şua ba sene ook .ıddetll reotJii herrtın alınan hıaberlf'rle anla.sal • 
6ı.akia4ır. But rerlercle lı:arm lrtlfamm 3 metı;ere raklaetıtı da bu haberier 
me7anınd& blldlri1mlttfr. Beemimla 2".0nculıılak haıtmdıa kar makineleri tara _ 
tuadan ~tlao. t aae&re 1~1iln4eld bir lı:aı' rarmuından &nala ıeoLlibll 
IWeriıOI\ - . 



--"""' ~--,.,,, . - • • .. _ .. -eı ~-- --- - -

. . -'··---===--~. ~-----=-· -==--. _;.:~.;;.. .. ___ ---.~c;..-~ 

r Hergün " 
Şark cephesinde 
Facianın en mühim 
Perdesinin açılacagı 
Günlf:.r g ... klaşırken ... 

\. Ekrem Utakl•ıil-J 
• aş ngtondan relen bir a,Pn~ ıel,. 

ırraıwdan ötrenqonu ki: 
.iUUerila tarafından Jlus7a.ya con. 

cierııecek yardunıo ~eelktıı;ıne, mıkta. 

rmın da yapılan vacUcre UJ'g"Un olm.t 

dıt:ına dair son yirmi dört saat z.ar. 
Cııı.tJa Londrada ba:ı:ı şayialar dolaş: 
ınıştır. 

Amerlk:ının salAhiyeill mnbiellerl 
d yorlu ki, 

Bu ~lalar dotru deilldir esasen 
bizzıı.t Amerika hariciye na~.nın ku. 
bğuıa da reımlş, onun tar.ıfıııdıın da 
kat'i etllde yalanlanmıştır. Aııc:ık 

Bay Summer Welles'ln bir basın top. 
l;ıntısmda. bu mesele münasebctJle IO 

ruJan suale Yerdftl cevabda ı.lr cüml; 
\rardır ki, üzerinde durulmaya detıer. 

Bay Suınmer W~ ljiylc dıyor: 
- Rusyayı ilkbahardaki Alman ta. 

SON 

a s!mlllllakal 1 

... 
insanları neş'eJI neş'cıslz, mlitebessfm Te7a aurath olm.ak üzere iki kmna 

ayırmak mümkündür. l f 
Taaıdıklarmm bir t:asalfe tabi tuf.atıak olursanız bu:nla.nıı içinde ayat,. 

larını IJıf tanıdın etmiş, muTDff:ıkQ't!tle yüriitmüş olanlan mutlak BUreUe 

POSTA 

=== = Surat etmeyiniz 

Neş'eshı adam ff asıJı: sura' hiç h0$lanmadıfınns bir yemefe ben.zer, aç 

bl.ım.k, mecbur olarsak ona taJ>ammijl eder, faka& ilk imUnda sevdlkbnlz 
.)'emeli bulur, ba$mm ona peTirlm. 

nes'ell ve müteb m olanlar arasında bulursuau:ıı. yal..,-z ai.kka.t ediniz. 
Hiddet, &iddd, asabiyet n surat b ıert fethetme:s, bll&.kls lr.atblcrln 10.. 

lunu kapar, zorla. kork111la, kam~yla tatulan adam dost delil. esirdir, fır. 

satı buldu mu kaçar, halbuki bir ~essüm, bir 71Ullusak J'ib Jıuı;ını kcn. 
c1l ihtl)"arlle, azad kabul ctma esir yapar. 

'bunların ı:ıdeleri n tebesSümlcrl muvaffak ohn ol.maktan ileri selmez. 
bunan aksine olarak onları mııva.ffakıjyete ~ötüttıı amil neş'eleri 1:e iebeS. 
aütnlerldlr. 

M'uzuna karşı koymak lizere önümüz 
deki iki ay zarfında. ordularını baştan: 
lıaş:ı kabil olduğu kadar çabuk tci). 
lıi:11 etmek hususnndıı.ld arzusu ne ka. 
dar şiddetli olurs:ı olsun Ru.sya, Ame. 

riluı. sanayilnln lmklnlanru ve &'eml. ( • • ] 
lerddrl 7tt meselesinin mahlyefüıl iyi. 1. e r e 1. 

:.o Iyl3·e bilmektedir .ıı 
Bu cwnlcden i)ıkanlaeak .ıan maııa 

~3~~d=~=eıi~b~I=== ~uç~s=oy=uu=n=cua:b;:-ir -;---;;Bı=-· r~ı.:-;-k-=-ı· -g-.:u .. -n-e-;k-a-;' d-ar-~===:::!._. 
leri hnkkında son günlere gcllnceye t hl kA 150 Celebler yeminlerin. 
kadar sık sık üzerinde duruJmuş olan a a arın 
iddia bırnkılmı.ş, bunun altshıc olarak eh e mebzn mı•kt rd tufmıyorlar mı? 
:ı1::~:nı:::;1:" k:ı.:ö:=~e :· l:rasmı çalddar · 
babard yaJJacaldıınn:ı dair olan Al: Evveı!k.i gece, geç vakit Şehre ~ 
m:ın devlet re'sl U!rafmd:ın yapılmış minı" - .11 ok ·· · -U-~ b" ncıe 9 cur c:rn:.nrane iT aoy. 
olan demece Amerlkadn oldulu kadar ____ Lı_ L' l '-- b" .:ı ·_ gunC\U\M. va.- as ounuş, ır a~ • 
Rıısyab da iruınılmı.ştır. Ru1ya bu 1 rl eb" d 150 ti ı ·· 
eora. karşı koymak için önümüzde bu ~ ? zo fa ;__ ın enıhn ıas uç 
l iki i . rd 1 • ıır.i'ŞJ tara ınu.ıu aoır l~tır. 
unan ay ÇI e O U arım baştan. Şdb.r _.!..... :_ .ı S r · 1-.- a.dd 
başa tcclılz etmek an ndad A emnuuue l JvTı ... .....,ı c e-
r•ka bu uğurda ona J':Odun ;:;~: ~in&)ılc.e 1 1 O numH~~lı fardı.nd~- tabbl~ . 
Ancak bu yardım Amerika. sanaylinln .. tır .yapan ırısto. a ınaa • ırı, 
bütün cepheleri a•nl zama d • t 1 evve~r gcıce geç vak.it f h"ındakı be 

J n ıı .a m n _ ,_ __ ı_ • k .. 
ef.melı. mecburiyeti dol:ıyıslle Rusyaya srwmı ıgöre~ eY!ne gıtmc uzere 

' 1 

Birçok motörler istihsal mıntakalarından 
hamulelerioi aldılar, "Adana., ve "Yelkenci,, 

vapurlarile de maden kömürü getirtiliyor 

Et liatlarınm yükseleceği 
ümidile ehre kesimlik 
hayvan getirtilmiyot, zam 

için türlü bahaneler 
ileri sürülüyor 

~ubat 1 

Sabahtan Sabaha: 

Patat .. s ekmek için 
Gül bahçe.sini 
Boznıağa ne lüzum 
Var? 

'----- Burha.n Cahid 
A Q.ı.[ı.r'""' ı.u.. , uanç~'üc: 9" 

a.;es, bakla vesaire 11:~.ııııc. 
ecl'ıne daır bır haber v<1r. Ctııcııı ı erıl1 

ı:ene bu münasebetle anlatmış.mı. sıl 
Dunya luharebeslnde ist&ııbulun ıılt 
!.'Ok cW b3lıçclen boı;tıın halın.: ıetl. 
rllmişU. ihtiJ'at, bo1le ledaknrJıı.111 
nccburi kılar. Yahıı:ı: bi:ı:ım ır.in bf 

kadar ileri gitmeye lli:ı:um ulup o .ııı .. 
dı ı mi.ın:ıUfD, edilcbiilr. Cıinkıı ııo! 
ve berckc1U &oprak '1Lhalaruııa blsf 
bugun için bahçelerimizi bo:ıdıırnıııY'

eııJı: kad:M- çoktur. prtla !ti bu 5f1. 

haları a1ıruı esaslı prop-aınla ~ 
seferberlik tatbik edilebilsin. Zira•' 
Veki.Ictinln meınlc.ketlıı cktm s .. hııı"'
rını tayin eden bir pUi.n hıı.zırbdıtııı' 
dair rene bu hafta s:elen bir h aber dt 
bu tanaaUmln resmi lfad dlr. Tur· 
ki1enln ü:ı:lim, tütün, pancar, batıJ 
.butday sabalan u çok tabü şekilde 
,ayrılmıştır. Toroslardan Bol• da.tlarL 
n:ı kaclar olan emiş Orta Anadola ~ 
timi en verimi! lrntday mıutak:ı.sıdı1· 
Marmara taydan üzümctilük oktasııı· 
Clan hususi blr kıymettir. Buıal l'L"l el•· 
cıındn bazı hububat mahsulünün ınef• 

kezJ~tltl yerler de vardır. Ynlnı:ı: ~ 
raat hayatım.ısın a&ıl ak.saran lıU'af1 
r.iraat 111.LOtaJtaların ilaha gen1.9 öl~tL 
de teshil ec1ilmen:ı.est ve çUtç1aılze bJJclt 
~en daha batta, daha fayc1alı c11ııt 
cinslerinin ötreUJ.m.emeddlr. ZlraAI 
Vekildi ilk 1$ olarak ek:bn habrtııl 
a11r:nıakta şilphesh lsa~ ı rıaf$tlr· 
Bundan sonra çiftçiye kendi lbtlyacıııl 
kadar olsan bakll13t clruıinden &eyid' 
ekmesini itretmcllylı:. KöylilJb set>te 
~.etlştlnneyc k6 et te ~ünril 
bir vaztfemlzdlr. Kö7, lalSaba vr. şeııtr 
ıava.ş yavaş btrbirlnc 7aklaşıyor. yeni 
ya.pıla 10Uar kilJI' ile lr.Jlsaba.l:Q'I 
kaynaştınnafa ve koylüye ;-eıılş pamı. 
Jnr aç la başlamıstır. dıye tadat 
kö1lfi yalnız yaiını, pekme:sinl, bul~ 
runu, yumurtasını en 7akın pazara. ı:e. 
tlrirdl. Bu maddc:lcr ara da mcyvıı1 
filCbze ve dlter zirai mahsalleriuJ de 

., 
Q 

8) ırabOeeeyl hl ·n derecesini'!, diğer yd'la çıbnı~ı r. . 
~ıunrtan da vapur eselesinc b ar. Ta!bedclir, ı:~u.~yımıf c:4~desl<n • Be!ediye, ~tin mahrukat ihti • Pazartesi günü külfııyetli. miktaTdaı 
Ikhıcl nokta. btıinclsln en daha mü., den geçe~ . onune 3 kıvı çıkmlf, ~lnlın temini etmfında icab eden madıen kömürü gelecektir. Kömür -
himdlr. Zira bugün Amerika ll Rusy ~ar&an bırı: . tcdb1:dcırln ahn.mMtn.a <l-evam et • ler, deı!ıal levzi mahEJllerine dağı. 
arasında ya mü dele '°in Vladi. «- Saat kaçl •. » dııye aorcnu~ - rndktedir. ubıcak ve halkın 'kısmen !kömür ih. 

~ Son t>lr iki sün iobıde CiChinleld 
lknsab dükk.li.nlarında et mlktamım 
ezaldıtı göriilmektedlr. Buııun se • 
bebl de bazı siirü saJılbJc.rlnln flat. 
lanıım yliUelCceğ:l.nl mnarak şehre 
koyun sevldyatmı ualtmı olmala • 
rıdır. Stirü !ahfblerf, c1'Vt'lkl iddia. 
Iannı bll&iin de tekrarlamada, ha • 
nlann miisaadeslzlltlBI, beslb'eeek 
ıııaddelerfn pahalılaşmasını ve l'lln., 
donan azlı!rnı ileri !rllrmcktcdlrter. 
'Bu ırfbf iddialar ;yenlz ötUlmı!lcte 

·katabilmesi ve bunlar sayesinde varh,. IZ1 
tını kuvvetlendirmesi lcln ona yol dı 
östermek bakla, nobud, .ı:asu\ya pa• ~ 
ta~ gibi 6eyler de ekmesini atr:tmc1' 

vostokun kullanıılması bahis mevzuu tur. ş_ıı.. • · _ J k~ - •- tiw-ncı 'kar!ı no.-caktıT 
olamayncatına göre elde biri Ulnd de. Bu sualden ıüphelenmiycn 1-lhis cn~ıze ouun ve 1om1;1r naıı;. • ~ • · ı ı d'"'e.ri Sf ı d ı:ı:ı 

1 
k U 

00 
db" d saat.!nı çıkıı:rtp bakmak ktımdk. uzcre Agvo. ve z:mıt mın • Aynı zamıı.nda, 3200 unıluk Yel 

n z, 1& ma en oma zere c ın en taWa 23 kli .. ·· ·· kcnıci» vaıpuru da kömür -.klet -
ancak iki yol vardır, tehlikesinden isterken l'llcçhui adımılann ÜÇÜ de . ı::ı~ na YC:. m.<0toru gu~: .. . erk . emrin e.. 
s:ırfınnz:ır ikisi de uzundur, nakliyatın bi.rdeılbire tab~kiuın üstün~ il · d'cır1lmişur. ~u motorlu.den 4 .. u ~. u~ ~zı .m . ezr e bu .. 
kafile sl~ernl ile atır bir şekilde yapıl. mıı]ar ve ı.avaiıl adamı bh anda kömür ve 21 ı de odun olmak u • rHm~UT. « Y dkencl» vapuru 
ması meçburlJt!t.i de ayn blr m:ıhr:ur. yere yatırmışl&.rdır. zere 100 er ~nlu1' hamuklerini a1. günleııdle kömür taşımak ÜZeTe se -
dur. ?u ha.ide yardım her iki ta.rafın • Hiri!stoyıu kıpırd~yamtyaca.k btT mışl'arcbr. MotörlıeT tki güne 1ı:adur ferlere _ba!Şlıyacak~ır ... Ba:z:ı .. kazalaT • 
<la şıd e~ . arm1anna rat o lst.eul. hale ~ütecavızler. bu defa şe'hrimize geleeeklenli-r. da fa!klr halk~ komur. dagıtılması. 
len gen şlijı blzunu alaml\7ac:\k de,,. n- uğradı tnı şaştmn uJ>lezkarln o~ f k"" •• t -i T n& devam cdıbnektedlT. -.., - . •. l~m' ta.t1L tan, 01DUr e..- .... me . . 
mektlr. içinde 1 5 O lıra para ~an cuz • kezi f.stanlb.ul fUbe~i ermine -verilen Dün de, Osküdarda. (nıTieTe bın 

Rusyaya yapılan \"C yapılae:ık olan danını alarak va.k. a yel'iad'en sa - 3800 ton.luık. "Adana'> vapmu ile ki):) IWmür tevu edi\miştiT. 
malzeme yardımı e müıı tbıo. vuşmuŞiard • Bu cür' etkiirane ı;oy. 
tile Kanacladan ıe! r a ıeı. cuncU!ıuk eenasınd'n bitab düşen 
graftan öitrenlyoroz ki, bu memlriret Hi.risto l>tr müddet sonra kendisine 
yeni Uptc ylr:m" r tonluk yarı atar ~fhniı e zabıtaya müracaat e
ıtanklar ya ıı7a ıır ve u der uğrodığ! dcrbeti al&.k:adaTla.. 
tanklardan ~nele ~ tane ll~b•Je ra arıı'J.aıtmı!ltır. Hadisenin tahkika _ 

Cankurtaranda bir 
kadın tren albnda 

Tramvay basamağın
dan kamyon albna 

yuvarlandılar 

Ye eeleblerin şimdiye kadar vermfş 
oldukJan sözü Ye ettikleri yemini 
tutmadıkları sôyleıımt>ktedlr. 

Toptancı et tacirleri balen, pera. 
kendecflere yaptıktan satışlnra bir 
miktar ıam yapmışhırdır. Buna mu. 
'kabil, perakendeciler ele doptaııcı 

kin• am kalclınlmasııu bCcmek • 
tedlrler. 

Diler taraftan da ~zbahnda Lo. 
yun kesimine nezaret edilmektedir. 
·Hamid &arabaJur ve Sabri Erikm 
adında Od celcbln, ellerinde Jtgyun 
balund halde •tın.aktan bntlna 
ettikleri cörillm n hakJarııııh 

Rusya için de hisse ayırnıışlı:r. ...ı' k bıt lbu .,,ygun.cu.. 
Günd nA t k d.a 80 lk" 'da Una ... ı oyan :z.a a e - aıı as • , ı a dan biT tanesmi dün yaıkalamıo4 Evv&i aki•m; geç vakit Sirkt>- zabıt hrlulmuştur. Şehrin et ııkın. 

180 eder, on blnlerceslnm lr.ulfa.nıldıfı Dün, Ab1rkapıdaki CankuTtaıran . .. . · · a.:rala:nm ·~ L tısı ~esi. ic,ln IUzumlu bütün 

kaldı 

fcab eder. is"1crede köylerle kasaba .. 
lar arasında bir karış boş toprak ııal". 

~aıır yoldar. Yolların bite her iki ta
rarı mavn Abo rlk cıot cııw. il 

mcyva lar köy b üçtesln ln en IJnşlı teU,. 
rldir. Şehirlrrd"' kıymttll olan tuprak 
,ne stbııe, ne yva yeU,tırıncye ney. 
dan Vt'rmez. Fakıı.t şeblrJe k 1 ara ın.. 
dıı her knnş Mıpralı: tehlrllyc lhtlya .. 
~nı, kö1l · 4e kUanonı tem!n e. 
lıler. Bizim köy, kasaba ve sebirlerfmls 
arasınd:ıkl kllemetrele.rce bo!ilukla.r. 

1 dan neden istifade ctmb'eUmf Cicek 
bahçesine patates ekmek fantezfye lı.a.. 

çan bir hareket.Ur. İşi iaba tt-melJJ 
'"C akla yaklJl bir öl9 Wtrnal< '•ar• 
ken!... BlD'haıı Cahid .................................................... 
Osman Fevzi kaza ile öldü 
Lhıo.tp makineleri fıabrWllnnıt :b ., 

C4Dbul cıubcsf mUdilrü Osman Ji'cvzi IJ., 
nomenln h2)-ata \'eda etmiş old11 ıma 
telSS rle ~ nm. bir h rbde. pek bü ·· bir 7anlım lnY. tıır. eh •• d U f mahal. istasyonund'a bir k:adınm ağlT su - cicle uç. ki.şiAın y . ası e net tedblrle!' aımm~r. Beledly~ fl:tı • 

mctl ifade etm. r c ı:cre.ktir. Kaldı ki, .Ş r~7 e zul nymud t rettıc yaırdanmaaile neticelenen bİT cdcneın bir kamyon kazıı.et olmu~- ı;ad müdürlü~ toptanrılar1a, pera _ , el _. lcslnd~ .> ııumara t ev e o uran Osmım Fe\':ll genç ve aılıha.Wy•I, 
''apar ve mu::ı.Ce babs c .o.aoad.anm ~ . • t d'" ·· tren !kazası ol.muştur. tur. 1lendl'eller arasında bbıl olan tı.U. 
Rusyaya kan,ıı durumu Amerikanın. K~~ ~~d:~ibt~T MJÇ u un cur. Bıı ci~a oturan 40 yaşhırında Necmettin, Nihad ve Rec:eb a;J- Wı tet)dke başlamış-fır. baUi ölümünden birbc t. önce ma&: 

kinin ayıüdlr. Buna makabll Japcm. mun:ı ... !lrnao n~l"tn da bugün V'ırjini adında. bir kıaıd'm dün Sir. bırında üç Jd~i evn.lki ek.,a:nı Sır. \., J ba:u~o~:r,:açı:;.;ı::~: 
ıanm har ıi c l Amerika kıt.'ası_ ~~~uvvctle muhtemel- keciden bindiği banlİ')'Ö trenile A. keciden Edhnekapıya htıTeket e • masmı yaptıktan IOnra Ülküdarda lıu. 
uı gşyaya yardunmı gil~tir d" hı:rkapıda!kıi Cankurtaran istasyonu den tTamvayın basamağında. aaıb Degvirmenden un (UIIAn cvfne ıU.mö: üztrc w.p~ 'h'ıi. 

olsa d:ı tngllterenln yardıJDJ 0%erlnilo ır. oJ i burada katardan in olarak Si:rkecid'eı:ı geçerlerken ak... "'Or, iskeleye .. ıkarkcn "Ya"'ı kayara .. 
fazla. tesir yapam yacak cibt görün. na g . m ş .v4: - • .. • .., " .. ıı; .. ekhıdlr, z.lrn in;U'tere ile Şlmal de. Vila vetin meılt ıstemıştır. Fakat tam bu sıra.. si. l~aTl'le_tten çelen ~foT Mchme. ve çuval çalan 6 denbe ~Uy ' te uma selene • 
nlzl arası nlsbe.te:n kısa oklu.tu clbi. .,7 da ıimeıııc!ifer hareket etmİ~ bulun- din ıdroıesındekı kamıyonuın eadıe • cclf.D ~ ıc 
el~flıe daha aı. tcbllkeUdlr. Sıı kadar te b • ği cluğun<Aıın. tıel~ ike.pıhn Virjini meısine uğıam:~laıdtr. Bu çaTpma 1 ı 1 d Osman ı·evzı IJnotlp makinelerini ame e Ya a an 1 bl:ı:at bıJ'tU, tamfrkrlni yaı>ar, le • 

\"ar kt inı-Utue de endüstrisinin blitün inmdk listerken, vagonun altına düı netioesinde bulundukhrı basamak - ğlnde iyi yetişmiş bir miiteııassıstı, 

\!f'rbnlnl ~ya31a hasredemez, Arrika El konan yapağılara aid be • müdtiir0 tan caıd'deye yuvarlanan yolcularln A ___ ,_ıt- J .. _u_!I b" h fransıcayı lm;illzc<!yl iyi blldlğl için Ilı. 
ordusunun mal:ı:emesinl U:&cleuıck U B "--~ L • ~ k 1 k'- .. . ~ruen muteşeıı.UJ ~r ı.r. . 

1 
• . • • yannameler ayın 10 uncıı ga· u WMu net.cesınac te er c ıe - üçü de vucudlarmın muhtclıf yer. aalık dbdk.esi ıı.ıkclanarnik d}i tlsasmı da &ıUıı ~fikce aıttnrdı. zakşa.rkı mkin nis.betlnde beslemek. •• • rin al'tında kalan knd'ın vücudunun . ! ?' a ye. d 1 bllyiik' bl k 

kendlst için de lhli,yat payı ayırmak nune kadar venlecek ___ ..._ _r"f 
1 

. d w leıiinden yarolanmışbıdı-r. ye tcısl.Dn ed'ihnııtir. Aramız an ayrı mnsr r a .. nıun'ti:WJ yer eıın en aglr suıette . w Bu -...ll..-ll..- H--'-. d Şa w yıbdır. Kendisine rahmet sı.lkslne. sabır 
torumb.dır. • _ Talanm Bunla:rdan Nıbadın ytıra"' agı; . gç.........,.. • ilOl!iOY e « rk degir dileriz. 

Bu ...a:r:iy-ei.*e bir taraftan kış bar Vilayetten tebllg edllmJı:lr: Ko. Y'& K ~ 1_ b d du l o1diuğundaın Cemıh~ bastanesı.. meni> un fabrikasında anı.ele ola • --------------
bl b l rk . • dıtn h . . 2 10 }'}4l azayı muten~ı tren ur ru • ak 1 H • K"' R . 

ol 1 ese en dı•er taraftan llkb:ıhar Ol' 8.S)"OnOO eyelhnın • • 'b. te.. muş. vak'a etrafında tahkikata baş. ne ka1dırılmış, kamyon toföıü ya.. r . çayı~-' :uıan, az~, ~ım, 1 J [ .. ._ j 1 
• harb ne azırbn t.: itin en adem ve 2 sayı ı arnr1 mucı ınce !.!an k lan Halıd. u:JUr ve Osman ısımlenn<le • er iH f ~ er• 

kendi kaynaklarına ··ftllelılleeeti vi3iycti.miz çe:vrc.ai içi.nıcre bulunan mışttr. ~ır. 6 lkişicfen mfüekkebdir. ~lular ge ._ ___ _ 
meydanc!ıuhr nı lmıln ecJl)fl,;lir k\, yıaopağ el lr.onm.114 olduğundan ( _ cef.erl fa'brikad'.ı.n aşlTdıltlaTI bfr Şubeye davet 
ıtusyanın l!J~al altına düşen toprak. lıa.lci'ki veya hükmi bt1umum şahıs~ hayli boş ç1JVa} ve unu pencereden · YCI. L•. Tl:"Dl. Ferid Bankıılın c38CJ67) 
l:ırcbn geriye taıpdıfı mab. e De ,,a. Jlı:rm ellerinde mevcud yapağılaTI 15 T E R 1 N A N, sark.!ıfnuık suretile f.&dkanın itti • acele 6"Ubem17.e miirnc:ıa.tı UAn oltm111". 

ra.ttığı yeni kaynııkbr ih ı edileme. ın"lha.y-et 10.2.1942 ribine kadar l STER (NAN M AI saıinclelr.i Kaz.ı.ına a.id kahvenin ban ------
yecek kadar miihlm b.caldır. h\dund ·lfari yerin en büyük mül _ çesi:ndle depo ctmiikrd'İr. Buradan ı A D y O 
" a s:ıtdan soldıın a:ı: çok JUrdım kiye funiri'll'C beyanname Tennele. cl'a. ba:Şka. yere lkaçnırhrk~ yaka -

!~~!' .. ::! .. '.? .. ~~!.~~~ .. ~~-: ;;=i ı:1't:e ko~rtti;;:'[r0:e~~ b::::~ :!ı!c:ıe;~rı~:;:ruı: ~ı:-::a:~~r3:-m~~ztı:ı;:d:m~n: ~=ızl~~:e;:erg::~~~:ir~lh CUMARTESİ, 7.7.1~2 
T AKVİ t hm.üm1erinin ta.tbi:'.ıe olunacaği bi-r tcldonla, flat münıkabe komisyonu. ]aşılıyor. Menfaati ycmlne tercih e'- ceza mahkemesinde yapılmıı. ne • 1.30: Saat ıı:van. 'Z.31: DafH ınilı;iJ;: 

n------.--....::..-_,...;__ __ _ıı 'ker.e td>li~ olunur. na. sös vermiş n yemin etmişlerdi: yccck iııısa.n lmak m·· iil. Fa.kat ticede Yusuf had~ diğc.rl:eırinin tev. (Fl.J, 
7·~= Ajans baberlerl, S: SCııfo.. 

Rmm - 7 Arabi POc Et flailarwıı hic bir Al'C.Üc zam mndemkl b53J>lar yeminlerini tut • ldfine kam1' verihni..ştir. rJk (J'I.), lJ.30: ~ ııy.oı, 
tm 

1 1 
g'C]ii:,;t,ifrrı:ı.a,e plıştnen, bir ta. )-apmıyac:ıklanlı. U.U: Kanşdt şa.110 n türküler, UA.5: c.,..,. ...... _: m ıar. Iıb nbullular ,-em.in e - ~-g- --

n cml nun raıuıtça Bıı:ünkii caukmizf •kUJ"anlar, ıc.. 'dip bir müddet et alaıaıal:c au~ Otomobil alhnda kalan AJ:ı;nS babcrlcrl, H: nly.ıseUcinıluıt -2 incı K.inun dan vc:mı k c et nauannı artınıınk için d al • yota relme-ıler ml?ıt c1c4i. fenç kız b:ınd , H.50: an rlu ve ttır .. 
mtit.ellll3'dliyen tından, türl ç:ıttlere TI1rulduğu.. - külcr, 18: Saat ~an. 18.03: lullte.lit 

GONF.Ş vam ederken Al nm Dk. gi:irttdtlerdir. tistellk toptancı • Jl<'Ş on kfşinln 7emlnlerlnl tufa.m11. Gcdikpqadh, 1 2 ntmıarah t>vde lp.rk> ve tilrt..'"Ü.kr, iS.A : Radyo (lamf 

s. o. bahılra ne zfl'dte çıkabllecrğinl bil. b.rla, per~ knsablar arasında dıiı bcsaba katılırsa, bUtün bir eeh. o'tunm D~iya edl'l!da genç bir prıte5tra 19: (Bli:Yük anılar),. 
23 

'l 06 ft ö 2U medlğimf:ı:i itiraf edelim. Falı:at ~n 1m zam m<-Seleslnclen bh d lhtuaf rbı :vcmiıı edip, buna tutabileeettno '. kıız, .dün Çar;yıkapı tnınwıry cadde. 19.15: lt.'ldyo dans orkeStr.ısı, 19.30: 

1 
B• A S tm '1 isid.ir ve Bükreşten :len ~ıJtmıs butunuy0r. B havadi3l bhı lnanml)"oruz. fakat ef okGŞucu 1 sindıen geçerken şof&r AUnin ide. Saa.t ayarı ve ajana lLabcrlerl, 19.45ı 

11 G3 bir td:ratta ~lbl ernuba ,.an bir arka ş: sen: ,-eiru:i:eki 4099 mıma:talı otomobi- (İaşe saati), 19.55: Fasıl beleli, 20.ıs: 
ÔA-le llı:indi Ak,ıua Yatsı Rmyada bir ay sonra kar durur, bir lin sade:mesi11e uğramı~tJr. Bu çaTp Rnd)lo pzetesi, 20.45: Türkiilcr. 21: 

l"izı~D~.ts..;... flu""."t-:-;>

1

·

1 

• .:-;ı~~;::.~·+s..;.~D:.....-ll a ıtar, 1 STER 1 NAN ma neticesinde ba,ıncfan t~h'Kcli Zlraaa takvimi, ıı.uı: Miblk: Dtnlcyl. 
E· 12 28 16 ı. "'iA l9 °' 1 ~örmeye IS T ER ( N A N M A ! s:uıre'tte yara!3.nnn bT.izede kız, Hır.. el istcldcrl, 21.45: (Posta kutoS'u), 2%: 
V. & 66 a 42 li _ 1 seki 'hastanesine ikn:1dırılm1~. şofür Radyo salon orkestrası, %%.30: Sııai 

yakalannımk hakkında takbata baş:. ayan, ajans ha&erletl ve borsal&l"~ 
f.a.nmı r. 22.45: ttadyo saıoıı orkestruı. ~ 



~(Tarihten sayf~la! ~ S1.hhl ha~sler =1 
''Devleti iki kocakarı Safra kesesı taşları 

Yazan : Doktor lbrahim Zati Öget ·a d . , ' Meelıv Wr tıh profesörii, cöbetln il_ 

l are e lyor ariuıde l'Öriilen Ye hluedileo tidde'IJ 

• ' ' iönmek ıı.:::;~~=~':r.k~~-~~ 
YAZAN : KADIRCAN KAFLI birçok defalar mide airıl&rı sannedl. 

lıeo, bu krizler nihayet ateş ve sarılık 
Sebenlik udrualll Gllreil Meh .ın ııe91e anlatlJ'erlarda. Baaaa padlta.Jıltlinnma J'Ollandalar. Koca tanıkla ve :yapqıca aebe'bln safra ta.ılı oldutu an

mecl Paea Geno Osmanm. kaWlerlnl Al&aa .Mus&alıuwa aam«* oh• eltu ldililıla, renJı: r,ea.t oakşarh, çlscW min. Ja.,ılır. 

iraslı 'bir surette ılfayab olmuş olar, 
Safra ta.tı ameliyata her ameliyat 

l'lbl şüphesiııı mühimdir. Fakat nonnal 
şera1tle ve dikkatli bir operatör tara. 
tından yapdarsa hiçbir tehlikesi mev. 

cad delildir. Şüphesiz ameliyattan n
Tei haStalann kanı, idran ve kalbi 
IBu&J'ene ve kontrol edilmek lisımdar. 

Safra tatlarının tıbbi tedavisi eaaa. 
lan: Mlbu olmamak, salamura ve 
I'•• tnlld edici eeyler yememek, sucuk 

Te pastırma ve buna benzer şeylcrdeı 
çekinmek, içki içmemek, Dl!lden sulaı 

kullanmak ve senenin muayyen ıı:a 

manlarmda kaplıea kürü yapmak ~ıt 
şeyl,.rdlr. 

Dahilen de safrayı bol bol akıhcı v 
o clvann muzadı taaffünıi yani nıev 

cud olması muhtemel olan mikroblaı 

bale için hususi lliçlar da kullaıımal 
pe'k muvafıktır. 

\ Dr. lbrahim Zati 

"birer ikı.et' J'Malatmıe; idam ettir Wi elıılat-Ua OD1ID J'eriae lflere ha. lan aiJ'eıı. l'flllit ipek k1qaklannm ara.. Malimdw ki, haaı bünyeler Ticudun 
miştl; SODra l'Uek İ.liaa'balda, ıerek dı. itala kad•lldaa Wle çlırkbı liderle hahbı aınd& J'atatanlar, Jaanı:erler ve Pie&o'f. mahtelit J'erlerinde llrüçök ve btiyö 
prıda ~ahk edeAlerill çotwı• u ıAflJ'9rianlı. Görcö. MdamN P&falun o. tar l'irtinen ha palablJ'altb korkRDf a • taşlar ,.apar, Bualar bafhca ııaCra ke. 
yok etmişti. Biyleee memlekette bina nan.la ~ dOllt olaeu da bir niıkteye damlar l'iriindlliö saman halk Weta sesinde, böbrekte ve mesanede ıeşek. 
emniyet hayası esmete batbmıt aiblY .. ·ebelt olm.utta? ~lflJ'Ordu. Kaltanıue koltuklarını J'al. köl ed'l!t'. İlk aafhalannda haıtalar 
eli, - Dnle&l iki koeakarı idare eıllyer? pa. nıran bir ldirek l'em.iai g-ibl sallı mühim 'bir ter hlsaeimeder, falı:at 
' Fakat iWe Mene Düetin Paşa DiJ'•larıi.ı; t:üıkti erkeklik kadretlnl yarat ilerliyorlardı. Onlar loln eYler ve taşlar blrtklp nihayet hicret uslyetine 
aadraum!at wahmma l'Ö& llUmılşti; ea ~ klldı'M nı teref &a7&ll b• •r. konaklar birer köstebek yaYaaı, baaan. ıirlnoe eddMll Tetıa baf)ar. Blctel diye 
deYleUa ea kMreW ...._. olaa sadra. llalara l'e.ıe hM.ml elan Gürcii .Mehmed lar karınca kadar l'Öl"İİDse yeri vardı, taşın safra kaeslnden safra yolu n. 
&aınm Jıa7atı •e mut.Mlden&a ise sor • PQaDID da koeakanian fa.rll.ı yokt... lte11.dlleri llllrer «Ocaklaıı olduklara ha.1.. sıtasile barsıita dökülmek tein hare-
1-Jaı.ın ellerimle 14i. ~la.rı mem 1U3 men-' Saltaiıa ı.e.Pncl l'İİ1\Ü o. de işte aadrazanu, padiphm o mevkie ilet etmeı1lae derler, Bazan ba mavat. 
nan edeaJer mevkileri.ne aapaaağlam daltafılar kapıJ'a teplaıniıl&r; ıöriiı;me. ko:rduiu ve devlette en lrii1ük kudret t .. k olur ve taş dtifer. Basan da düş. 
Yeriefebili,.orlar; J'altild daha yiikllek ye baıJltMlalar. O ıll'Mla devletin ka.rrtı • ııaht'bl olan adamı de9irıaete l'idlyor- • jlDeS ve tekrar eski yerine, keseJ'e av. 

("Son Posta,,nın bulmacası: 22 ~ 
Solbn sata: 
1 - İptidai mek 

tebi ('1), Vll&7ei 1 
(2). 

bleYktıere etııeltillyoriuda. laftıtı ~lökler vardı; kolan ele aı_ tardL Ne kadar Ö'f'ÜDaeier yeri vardL t ede1, ft 0 saman kriz biter, hasta ı - Asmaktan 2 
ZorbaJan aa.11.1 elde etmelif dı:l&I': zaten Mil samanlarda de.le& itlerine munkkaten rahat eder; ıayrl mU&J'- emri haur (2), 

DevleU, .,..ıı.aıu 't'e Jaalkın hıLJ'atuu - Ernramda ve Baidadcla fitne n.. ka.,._.t onlar itin hastalık ulnuqtu. ,.en bir uman sonra iek:raır ınıbür et. Tokat (5). 

bir oyuncak aibıl panaaklarUe idare e. har eı&l. Lela kralı .-yular J'1'Pid'IPIDaha ıetenlerde arkacla.tlaı'ırulaa biT • melt tbeafe.
df'ltfien ba aıılaalanla Jale blr makad. IKar .. nit:e inip sa11fllert yatmaya Jaa. kaçı koca padl.ıalıı pek rallc.ı botdaı-. Taş hlcretJ krfslerlnde saaeı çok 
~ dayp J'Oıldu; Mltiin pye n fikir,. 'llrlansnnaş; Slllatre lteJi ltantemlr bu.. maşlarda; onlarınki dıe ocaldmın tere • ıldcletllıdlr. B&M kınanır ve haaale 
lert dühJ'alıkiL Bu itibarla Merre eterlnu blWirilti hallle sadruana aldıns et. flne J'alnemazdı anıma neler Japmap celea wıtumdaıı mide adeia l'Ule tlt. 
keaentn ... aoarııa sadraaamlık aev. ~!yor; ted•lr aı.m.,.or. muktedir eldulı:lannı röstermek ifan 'an1ş bir halde röriiliir. 
ltüııae &idea ,.01 u t.l'almı.ş olacaktı. Dediler. Her kafaian Mr ses taktı; mükemmel bir örneldl. . Gasyan hUJ olar, nlha.J'et uıtarab 0 

81Pahl atalan aruuada ltlr Arııa:nı• Görci Mehmed Paıtanaa kaclretalz 1'lr\ Di'f&ll önöndekiler yaklaşan bu hey • kadar flddeılenlr ki morfbı TeJ&hud 
S~Ynıan nr .. ; B~ylain soy~ı o. veairı oWuta hakkında çoktan edinmlt 'betli ve dıehşetli kalaltahtı l'iriin~ bl sesel iineıd J'aPlll&k unu-eti lliaıl olur. 
l117erd._ Fakat Jt.onyada doimll1tu. Bu oldU:lan tanaat bu mihıakata netlce .. ırer kenara ılndller; afra onlarla btr au 0 zaman ıspaun hali l'~r. haa&aya 
&elam aerllalar arasınll& ltüyük iUbar sinde sanki yeni edlnilmle olchl. takalaşmanın ldinı olmadıtuu 'bili • retıavei l'ellr " aatll'ablan durur. 
aablbi kil. Merre BiieeJbı eoun acJıı • Der biri devletbı ve mllletln aelillle .. yorlardı; ba kalaramanlara mutlaka Safra iaşlannm &'erek serlri, J':&nl 
•unı bahlu ... a; mabMlmı anlat~; ay. ti çln canlarını vakfetmş olan bu kalı.. boyun etilecekti; 7oba boJ'unl&r kıl • ııastanm TUlyetinl taklb etmekle ve 
ili zaınancıa Gttr.ıii Me1antecl Paşanın iş. ramanlar ltiyJıe bir vazbet karşısında lan ince idi. _ . vislerlni l'Önnekle ve cerene ron~en 
letj iyi Ware emedetial usan ımm bir an tereddöd ederler miydi? Ederler. Amavud Süleyman en onde yürü • lle kolaylıkla teşhisi kabildir, 
kenctı •nlaı-1tma l'ire llÖJ'ledl. Bol pa~ 5e yarın ahlreUe Allah onlardan hesab Je>rdu; bu zafer yürüyüşü hakkında sık Tedavi: Birçok defa pehrlsler ve ba. 
v~rdl: V.enetilı; ~. Frana .. ita • 90l'llla& nuydı? sık Merr,e Hüseyin Pataya h~berler ın hususi iliçlar ile bu krizlerin arası 
difeleri, Sam hırkalara. Hind şallara, ~ln TUifenlzl yapm1.dınıs? ıidiyl>l' ye oradan ıwrbalara .. ~e~~· par. l'itıide uzar ve nilaa7et yıllarla hasta. 

1 - Sütten ,.a .. 
pıllJ' (6), Yama 
(2). 

4 - Bir kadm 
laml (6). 

5 - Buğday ıo. 

n (2), Bir meu. 
ne hastalaiı ( 3 ı. 

6 - Karışık •e. 
tll (3), Olmaaul 
(3). 

7 - Bayna e.. 
vl (4), BU"alar 
teer (3). 10 

8 - Tersinden 
okananıs eok de.1 ; 
tll (2), Daya (2), 

Bir rıda maddesi l ~ 
.(2). 

1 2 

İran hahları llNiye etti. Arna'fUd Sti _ Demes miydi? Onları büyüt cezalara lak vadler u.laşayoı:ttu. Bele Gurcu Mela.. ya hiçbir rahatlık nrmedea halile 
lennan Te arkUa.tlan lmiirterl'Dlle lta •trataa.a& mıydı Beu.b pnünde Alla~med Paşa11 ulettiralnler; elbet lı.lmın alır. Böyle vak'alar çoktur u ölün_ 
derece oimenl ,...tr rirmeıaltlerdl; hın htmarana ak JiisJe eıkmak i91n el. aactraaam 7apılmaaı muTafık olılcatını ceye kadar böylece hiçbir ızhrAb ver.. 9 - Sarmaktan emri hat:ll' (3), 

hr ha ...._ aadraaa olarııa onlara bet dttJete dizen Termf'k lazımdı! Ba. padişahın ve devletin .sadık Jtull;ırı 0 meden taşların durduğu çok ıoriılmÜ$. Teninden okuyun bir uzuvdur (2). 
pe •allar ftr'laellıil; ne lltlfatLu et • nun için bl ıh ltlle ı.ecikmek clolt'U lan yen~erllrrle sw:ıh•lere soracaıldar. t'ür. Fakat bazan taşhr çok büyük o- 13 - K.orkuno hayalet (61. 
:'emdi. llrlaball&k lolerinden her biri delildi, ,W:anıa ~ e~ &'iin1 dı. Çok ıükür böyle b.r sorcu brş sında lur, krizler esnasında ateş ve aarılA ıı - Na.sari detll (5), Yak.it CI). 
l'ie:ılerbe,.t, kapı~ıbaft, J'enlçeri ağasıl oratın lhtlyarlarlle l'ôriişmek Jı:ararmı aüşünmelı:, adam aramak zahmetinden yaparsa ve bu ha1Ier tedaviye ratmrn ı U - Hafif vurma (5). 'J&pa==•en Jiibellr; clevleti çifüik verdiler. Giiriiştıöler. Ataya dediler lrl: kurtalm°" 'bulunuyorlardı; alacakları devam ederse o zaman cerrahi mllih. , Y'8karıdan aşatı: 

Zorbalar ara - Bla bir mödeWtlr veslr l'ettkilr; para, hediye ve memurly~tlerden başka baleye lüzum vardır. Kann aç.hr. Saf. 
Hanlarda ' larında konuştular. Alem llaraba nnJ'er; 'ba Tesir malı:aJ'. bu da 'bir kazanç demekh. ra kesesindeki taşlar blrer blrer çıka. 

' PUar 1erleri"e heıt sadı.._ Te4I obauer! Yenl~rllerl ile aral :btn filin istemeden divan yetine nlır veyahud cerrahın ~ördüğii lüzum 
ııd~ı tenkld ecliyorlwı; de"Tletin -- aldılar· biltön odah:ı•ılar n ıwrbalar daldılar. Gürcü Mehmed Paşa bu bek.. u"••rine kette Ue btrllkte heyeti mec. 

'61 ıorla)[la ...,_ -· ·- ' d ) ... ~ - - ~ ~~tan Airerek, ytk,, blT arada olduklan halde -~~~ __ ..-. _!~v~~3~ ~ ..-. - -. ..-. musı çıkardır ff böylece but& ela e.. 
•n.-..'9.na.-'9? "'L"L----...-...------~A'""L·wrwrwr'7~~97~_... 

l - Dört gözle bekledi(lml.s 
meYSim (6), Sebze satış yeri (3). 

ı - Bir 'Dlda (2), lsbldık (3). 

1 - ıtaaavetals (8), Tek (S). 

bir 

4 5 6 7 8 9 10 

' - Bir erkek ismi lS), Peyga.nı.bır 
(5). 

5 - Zaman (2), Bir erkek isoıı (3) 4 

6 - Arco l~sana para (4), Bir hasta .. 
tak (4). 

7 - Yat.altlı (2), imza yeri.De bası. 
lan (5), Bir nota (2). 

1 - Askerler (4), Temiz detll (31. 
9 - Beraber (3), Emmekten emri 

l 
hazır (2), Bir uzuv (2), 8\r renlt 12), 

10 - Damca ti), Güneşlik l5). 
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~;IPAlllONA 
·Tarihten sayfalar Son Poatanın llflebi telriluuu 

(ltaş t.ıltafı 3/1 ... O" K~'' ' \etunİyea llyatıet kat$tRMla ürperdi; 
beyaz satalııu nvasWı ve teoeeı ttt. lir 
ftdi. Atzını a<ıı• hiç bir şey .eyıi;remedl i:=:iaaiE~~:ii:::§§:§:§S§~~~~U:.=2~~iil 

- ısooasi 7os: S111ıaıarm.. l)lşlenk va. 
._..Mii fft Hnlıl ! 

bralılm Paşa blr kelle &Hm fwbUı: 
- HC117 söyltınhı ALI. 
Ali alim k~ muine kalı•klancJı: 
- Hay beni• iefteüt sa~&Dl. 
Sadruam 111\'1&f :t•Yllf ?fal• kalktı: 
- TeWll olap &atta bps ~ lD. 

ti.ar e.tlen. 
.Decü, Ali ıiderkeıı, ba&keaa aça.laa 

cıanllı kapııctan ıoeıiFe ctnll, 11elamtdııa. 
ili 1IUUsi odasıııa ofklldl. 

Da eda İbröia .,..._ .. fhll lle9ar. 
daJ• i.ltalertne s'l4ie1Jmmek lfln ~ly&
fedai alı: sık deti.türdlti ~·· Jlall&k,. 
Jarı sedef kaluaah •ütt bir Qiik.. tlo. 
la.in l9illdlıı ""'• elbiaeler 1Nlıantlu. 
r117onla. Od.dal anahtarı Ml ılfde em. 
n.lyei eiiitl lfotlaalantılan A.inJ1 Ha.. 
_ _.. klull)'or, o fataf& -~ 
bıu;ka ka...ter ıidemi7er.._ 

Kira• Hasala efencllainin kıyafet de. 
119&1.rme oda.sına dotru 7iiriMIİİ6iinö ıö. 
rünoe koşup öne •lt'ü. Otlüakt çift 
kellta ısamdanı yMiL İbralıılm Pa.a el. 
lblıle dolabı önünde dlll'llP •ıMhll lfetla.. 
'Dına hakmca Basan baş kt!9lp tkl bllll. 
lüm oldu: 

- Fel'M!e mi. •-nraeı saltaaı mı 
ferman hu71lf'IU'lriis nl&anıaf 

Pata ıttı••ı 
- Yelı: Basan. Bir ccti.f1Mh .. ,...., 
~ ve plyarı ı.ıen.. 

Kii'u Basan ŞILIJltın şaııılua 1tak&a. B,. 
fcmdlıdaln I»• ıeee ~ ftY& llultlY 
&araflanıaa IBmek illif'd ' tinl sana"''· 
Sadradlll blrdenl»lre Yabt14İI lı:ıyafethu! 
l'İl'JDfık fikrinden ca1d.t1 içlu Ml;r1tl 
yüklik e kaftan ve .. IYar orayaft .... 
im•ıı ardından omm11aa nriu: 

- Dur B ... a. Çölü. bltaaı lateDle. 
Jtia. 

Baean hayretle dönlMe •llt8ıiıir rtJN 
ba,ıJlt kaşıdı: 

- Sen bir cübbe ve sank çıkar, 
Basan yavaşça sordu: 
- Benim saadetli efea.U., •evlet1fı 

kan~ canibe elemek marıut b111urar. 
söz! 

.İbrahim Paea tıkla teretliW 
llOlll'a söylemekte .. ıinaM.h 

- Vetara. 
Basan ses çlkarmaclaa ltapnı rıalh. 

dL Halinden el n lslae Jaak verdljt 

an••hronla .• «Vefa ., &aratma tebdll 
rideoek IMIMD, Talnffil k11afetlnde 
llltislömaa evlerWea ı.trlwe ıtrembe. 
teil lela dOft&ıı lulrtıııaa ıtımek o .. aı 

tehlllıe91• Te pphe ~ bir şc1 ola.. 
caktL '!'uhk, lictl bir C!tlltbe CJkatClt. 
Bey .. 1"r sarık haıırladL ibrabim Pa 

..... 1~11 ~· ,.,..., ....... -

... Drmoa ~ Wr tekil alda. 
BaAa ~ i1serbM1e .ı.ran attın oem.. 
berh YllHrlü Itır a~ı ...... DIDllJ 
~ tvüii: 

- l>eff4tbUs nltaama, •iye all'ılda. 
•d ttau.se.ıL lMaaJm Pae& otta1t 
veraıı~ ..... •llıtarak 1-ntf!!linf 
bethte ..... (.)lkardıtı katlaalJUll it 
a.lılertn.hft eblk e~ soe.k siM 
.... lıft!e .,... lılelf~ ............. 
&IMUla lift~ütaa sean te«lre 
_......_ K.lns •-• apll:ta b4111er. 
ia. Pata pv..,. dlir ""11: 

- ~., Kan AlfJt osf'd'. 
Ba•11 Kara ~ ı.er IAl'll•n e. 

fetMllsi ile hraltel' o~ lffldili 
'9iıı .. rı &aWI ..... 
Beş liakib llGAra Kara All1l edaya 

..tlrtli, Kara Ali Wr maıaav k11aıettne 
cirınlf, ayakların ik~ b... Jaafit 
veaııenller • rçlnalftl. 

İbralıim Pata .a&a bq.W. llorlı:llll!I 
..ııaı ... , •1*Uüı dlkk&Ul d&Wttcn 
4eara k&flarutı oat&ı: 

- Silih aYlll ... , 

Ali ellD1 llllPima ıi6tı'H: 
- ~ ..ıtam. Çttı D&llllela Od 

..... v. 
Ve ?Mfrtn .._ eeyler sernuıema 

ı.eri:ın •ennt!llldt ltiııl acıele aoelb ııOJ'. 
iNi: 

- Dahi IMr ı.a.noer ve mt•flt&. 
ı - Aleffll. lllltli 110y•. 
1 hra Ali &erMıWd edtı.ee sett terı 
.emir • rdl: 

- ~tan bl'e uılaeak! bit detııb&tn 
r~fakatlnde •ır IRlaan lndandtttu r&. 
rülıniiş •il? 

AH sotanarken ,... llhıM na.ana 
•ö•dtl: 

- .u. .... Wr de,. •• ,... [1l 
...... cii* .. ~ 'NI'. 

Kara Allaln aJ&tadald mauv do"' 
nllba a•lıalfliadan 9'k&rlllUI l;la Jil'!tL 
nti pelk!ıereye dltidö . 

kara Alhıin •nn•• llteclrde &ate. 
bdl lfl)'afetlae ~ oelE dt'nldl. 
S ffi llfanıtı b'"ll•e t&lt.,.,_tl ll. hra. 
lllM Paşa ıuras Bua• ~ lıir fe .. 
ıııet ted~ d•mlni emretti. 

Jluan fewerl ,etthaf'i'e ~a. JCara 
All de kaın _..na ,elslHp 1ııekledl. Bir 

kaç daliİİla Mnra Jlaflhldi oda hltnnet..ı~~Zaıen~~ ~~~o~ Nakl.d.~n: M11au.s To!Wn Bo 
Olsi maıll terlM tai 7abn urit bh ana -

0 
a ..__.... ' !Bir 

fenerle bın etitlml ceriind.. Sack ı:Hile:rman 4tterl.etiadeıı Wr MI• lleft az evvelki helecanımdanıdan Jşıiwneaeydlm benimle 
llhl ·~u d~ elİ u. rtnd •. atnus sadrazamın J'iirine tiikiicür ıtbl :sonra ~ğzımdan t~e tane dökülen dildiğ;ne zahiıb olacakiım. 
k •Lt 

8 
ne ye en Mleta bıtırıyonlu: :~u kelımeler Nezihe hanımın üze- NeZihe hamın bu kel" 

a ... ı. ara:ruı ard 1'•1ııoe llaplpad.. •rınde ,....,1r jy· b · tes· ı. _, --n.1 .....ı.. 
klnıseye ~itöınne'lhn çıktılar Kara ' - Bele hak, sen vaktlle llllmn 1r.a • i .. ~ 1 ır 1~ Y~ıftı. a.ı;Wıua ~ı olan şüıj.J\l1eyi 
AH ellafeld feneri :yair;mak bkıiaee taıdaşlarllllısı btletmlştin. BS. seni i9. S~etıli! memrıuniye~i . bild irdi. rnamış g<:rümdü. 
IHa$& ~.ıan. ~·= tanıezös. Tava.fi &alfetıbata veareüe a... ! ayret e11mflk ~Ll'Ht ~azıye hanı. - Slı:!n sadık h izmetçin4 
_Anı ayand.ırman lmıtli. 1'kaa elduhna raaı detilİös. Yok •er !mmdı artık. V~udundan umul. madam Sürpik. Nerimauın 
Yn.irlW.. san .. ..._.. • ilen ~er Ü$Üriip seni paralatıı pnayan çevik bıır hareketle Yerin. le «elıneden evvel ne ~bi 

,.ınaa Yll•...,... uvar. , • :den fll"ladı.. · - · . · 
.larmı •ıııer &la ala 8okaC:ı ı~ller. Birltaçmm elleri timdlıleıa ıenlıj ve 1• _ Küçülk hanım . lardan ger;tıl{ ını sıze tasvir 
~e l'ılı:ıp tekrar karan.lık 110kak. kınnısı kupkiann aruuadaki .banoar • IQÜ.k b n.m'l1 N . · • • ~d · ;· • XU- lir. Ben ona rastlamak sa 
twa ılriihr. S.Uldar •ar lr.aldınm ıere cUmfttL O ellerbı kabır.alan Jaka. ·ı N • ha enman mbı ırrdl. nail olduğum vakit bu.gün 
tatlan 7aatık ..._.. 1'Ü)'iik ~ 1nu--.. lı1arak hanoerleri Bl7lhll&İ•n. ud.rasa. ı e ~.... frumdfırnceva ve : $İrtn ve sevıimli bir kıroı. 

; - .uvıc:- e en ,_ 1 .. ı·ı · -· b 
..-.._ Köee ~ aüril aiirü llö ma "-'ara &altta •ötstlae saplama • İ O zam k · lid ba yam12 ı.l{ı ve sevım ı ıgı e 
.-Jer dal&fl7....ta. İbra.lıhıı Pata a: ları Wrkat sanl7elik -..ı. Soara dile • İıteldi ~umaayınıvı:ıı ~~ na ıhir etti ve hemen ona ısı 
tiincil sekak1a Kara AltJ'e feneri :rak- diklerini on- J'eriae ıeiireceklerdl. iteessÜrJe~ sarı ' b«" Kayıovalidem karşu; 
~ lliylNI. Alt feaert yakıp ine Gereü Meblnecl Patanın laacl edip de ! _ N~irnar'i ... dedi. Hakikaten dinlemiyor Y.e .. kend: ba~nın 
d~tl. Gel .. s~ler «&ale~ •Jüna.. kendWnl mahvetme.t apWhk o1•du; Ek~l sen mis!n? Hikıtn~t Be. den p:e.Ge.n düıJiiırM:eyı :akib •••» Wr efaatliıtla ıaüdur .. ni kona. ha6tl. eanuıı ~ f•l"BMı ftl'kflD iyin kıtı Netiman. ~ ~ıbı cevab verdıı 
tma ıMinlttti'nti sanıyerl&rdı. onu kafmnam~ı.,.•ı; seli• .. de bö71e ! .Ben de Ne~he hanmı gibi : - E9kiden onu sıanı~. 
Padlşalun tl!UllMı Zqrek folmianan ~l.emelerine, hı~ bir ter. BO)'lemeden İ _ ıı:vet f!fena-tn. dedim. tam manasUe bir u'c\j:)e id 

aH f,aşıntlakl plloau solrata -.tı. lio. öldtirmedikJerhM f8kretmetiydL i _ Seni böyle gördÜğürnd n do.. kum; bir u'cube. 
~- tla.ı ft cis cösö ciremiyecek .ka.. Kol't5arMıl •J'da uıaı•ı; aulı &U • Slayı ne kadar mes'ud oki:kurnu Nezihe hamını hafifçe 
dar kannlıkt.. Kara Ali, saldıran bir rlt.erek .. 8Öllleri li1llyea.ıwıı !ta.ril edemem kı:i!ıım. sE!di. 
iki mahalle kiıteilne birkaç. moloz sa. '. - llademki lıl&enllles: eu.e& JNa labi ! Bültüıtı ~an.N.ıJtmu topla. - Zannederim ki o zam 
'Yurdat.tan aeara efendiıılnın J'a&IDa mualelette ı..hlıımıa1•. Mabad •.at• ;tnıştmı.. Terbıyeli ve serbest bir alaka ve d JıtlCatle bakmaıtt 
Mka1arak auıtıt: 'bımneuır; l*dı.aı.dblu hbmrittr; Wr itatvıırla cevab veniinı.: hanımefendi. Onu sadece s 

- Oraya mı 1111Jtalllm. lı"fsi pline ft!'klllp stıterıs. Adet.nııerı i - Bu saadet k~ıhklıdtr efen- le tıa:pi.&te kalmış, if nasız vı 
P ... lt&flal eldi: a-. elini ll4'7D11Da .Ut.•; 18'11 ·~ idim. Ben d~ sizi göl'ttl&ıe cıok ,; bir kı2JCağız oJara.:k kab 1 

, - Beli. ıae bil' k .. vıJuıriıı '9n9Jl wcaddnl i~un oldwn. niı.. Ydksa, ufak b:r müsa 
- :bkta •anıt unu fl•nlb'ellm MI? lutmım llıırl$ba iP beynana ..._ıror .. ! Bu !IÖ'tletMtiden J1ti mana ~ıka. nazarla onufı i9kelet .l{ltn 
- Bre mel'an, ıaaı liınn ••T 'd .. Knedea lllilbtö ahh; ..-ta '"*- !rılabil'rdi. Bunu bildi~m halde de'ki lharRr.uJAde ~rzleri, 
&&,....ta Alinin ıhllll'i parladı. liJ'.en kapıcılar tıethihlMlna ~ et •• sU9dlrıeti'fhf elimden bı.rakmadun dişleri "V~ ~zel ıaclar. far1' 

Penwi _.. Jriiltediht.ea ~ ...-. , ts, ""1"dt. Beme• mıa111a....-, >'*•lıp iv~ Neztlıe hAnırna hitab ettlnı: lirdfniz. Maamaf'h, onu t 
.. o a1röiL Çılunu s.u.tm sona bir _.,._. serelriıl. Zira .. olv • .... ! - Müsaade edetseniz esvabılru vaya ~Hama~da c;ok fayd 
.reııif lll l&tsa ıll»i lr.al'*Vonl11. &aua .. m&•I Bele ~ _.raam .. •ettwt; !deRi~inne~e ~deyim. üstüm ba. tş yapıMJ$ okhınuz. Ba:l<ınızr 
a11n elli ••- llahr seride olma., ııaasale " aııfıadDml• bir vatnıı; kul !~ım toz t~nde kald'ı. sal"tla:tm n dd1$nesl onu 
puıDHlarllhla hafif 1'ıktar titr_. taytll8lhm södn•e lrlr t:• lllldar IH1. 1 Kıyafetimde utanılacak bir hal norıma1 bit kad'ın yaptı . 
aetlı9&a e•Wden ı.ırtnın 1'<ıhfe duvanna meti 7elı:t& folma~ını lfll'VOt'dUi'tı amma mak - Kendın:tıi rüyada zann 
Ja)>aıpr ailtl ıilıatük ve .. ııüınıiı b1 ,. Gtircü llılehmect Paşa kollannı 1i • •ı"!!adııtn, ilk tesirden s0nra, Şatiye rum. Götlerime inanamı 
atıştı. n4•; abdetlt tıtlMıfanet tııtll'otnıae rlbl hanımı bir i'kl dakflta yalrııt bı. Hayretler içındeyirn. 

kara AH 'ie1Jnd"'11 tifte lritto•ıatm 'bl1' hıLI ilillmclı: hemen U.ıt11a dotrwıl.. ftakmakt!. Nez1he hanım bü dU. Nezi!ıe hanım bu defa ka 
tet.lkletlb latap nat1ıı1anllfll&an 90!11'6 du; kıi1••n• blıeaktarmm aruma kıs !~emi anladı mı bilmM.tı, mu~- ıle ğ(iMU. 
Ut'iyMla UetlNI. Çıbt• aonndalri \Iİ'ld._ bir eonıatı ıl.lldırıyGTclu: brtta.. !fik sesile: - Bir mucize karşısında 
,..U.• •• alMlllılY&ll ll:tkıft e.t11 öllllıule na ıııtlndeb r.e4Jerek olktı: bir tialla ıe. ! - Haydi g't ~um, dedi. Fa. nuyorsunuz. 
•uı-atall'. ıtulall vereı ... Wfce katan. rilnmd !kat c;d'ıt ~ç kalma, kayın'\faHden - Hakikaten öyle. 
Jıtı•• clltıllmiit stbt Jıaretcet.lh "' Kap1eılar kethüdası mflbrtl ba•lne. !seninle daha yakından tan1$n.ak - Su albimıüfl yapra.klat 
...-..ıt. Ya.,.... ~ 1IMIMIL Bir. darhat'Ya. o da PMlltaha 111aşiard1. sa. ~fstiıyor. viriniz: bt.rl'ada Nerim&nın !'1 
btrt 1n11 .... , lıf naM 'tarda, C111111Ja•a ra1dan haber seldi. E Odadan çıkmak üzete bir ad·m lif ~Jerini bulacak Ve 
bir ••,..... ottmea atallklt flMldalarta - xuı kbai ısıene ana nrllshı! :atmışken kaymvalidem1n söı'Llcti· dan aynld ı~ ~en !!Onta . 
79'İ ~ dalla VUCıı. V*• ttıerk1M ıtapıoılar keıhtidaaı ona aldı; Merre !ıe aıtııkadar olup durdum ve ()hla. di~ değ!şi!cl llderi ~receksit\ 
aıFhldı. Bit bdllı fıllM•ı ııefet lllU BtiıleJ"ln Paea7a cötürdü; 0 saten ba. in d~nlemeğe koyuldum. ıaoou ~lerlten masa üı 
dM ..,..: 'ilet hekllyordu; b~men seldi; divanda. • - Ona sokakta rastlasaydım dıuran kırmızı m~roken kal) 

- ır-..T ~• ,.er1nı aldL Zabitlere etı.ıader aiY • !taruyamıyacaktım. lUla da inana. ~ 'b!r a"M:>ümfl kayınvalidl cı 
Afi atsam bfts dellklerlfte ,..,...._ dfnlt; ocata koF11B paraları ......U; biD İcağıım .gelmiyor. Ejter onun ben!ııt za1lrnı$h. (A....t.--• ~ b 

~.. •• ..._., 7olla4ı. .~elinim otdu~u sizin alzıntı.. J1UIM l>aj 
(Arkası 981) ......_ KllGI '--- - = .... •• - - _______ ......... 
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A - Bu ::>Yun ~ 
11.rsin!z. <:aısı kendiniz yapabi.. 

n - Atın Ustu. tt... 
oynı.a test · J.1U Parç-ı. i;()ntrpUık 
olacak 

3 
ere.sne uyuı:ı.c'lk. ne;ııı: yele 

bJ'bir· u .o numaralardan iki parca 
başı ~ eklenir, u2> numaraya at•n 

~ratt.Qn d•• re:ılm4e gtlrU:n • 

Çmteı bıPtln h~. 

k.açm&Dın ko]Acyllll mrı_ 

mUıŞtu. Yoldaki kana.U _ 

zasycm çu:kur1a.rmdaın bi .. 
nnln kap{l!ını ok.aldın • 
yryr. 

onun bu tarzda ~nta 
ıursızı~ı yaptığ~ı bil611 
bir genç klz. 

-~- ------- --------~. - ~ 

men kaçı,or, ko.şuyo.r ve 
çukurun. olduğu ~'>ere ge_ 

lince. 

- Ben seni yakala. .. 
manın kdaymı bll1rinı, 

dedi. 

ve çakur Jiçkıde doıa,ı _ 
yor, d!Aer bir kfııp.eık.1.aıı 

çıkıyor, yü:.alanmıyor • 

du. 

limıız.ın e.ç~k bıraktığı 
çukura bir torba. koydu. 

Yeni 
bilmecemiz 

Bu resmi ga'aeteden kcsbılz, uygun 
gelecek renklerle boyadiktaıı sonra bl. 
ıre gönd'crin. En :!Jri boyamış olanlar .. 
da.o birinciye bir şişe kolonya, ikinci .. 
ye renkli bir Atatürk. tablosu kop)'a.$1, 
üçünciiye bir eli')i kasteti, dlfer 35 kL 
şiye muhtelif hediyeler verilerektlr. 

Yazan: Francis de Croi.uet: 39 Terciimc eden: H. V. 
D ğ·şmiyen Japon 

Zira, öteki milletlerin:, yeryü.. 
zünde bakim olan milletlerin mu.. 
vaffak o1dwkılar,ı bir i.şde, Japou 
da muvaffak olmak azanindedır, 
Barbarlar, tayyarelerile, şimendr
ferlerile, otomcbillerile, sanayile. 
rile, taş şeıhirlerile, metrolarıle, 
telefonlarıle iftihar ediyıorlar. J a. 
pon da önce onları taklid ederek, 
icad ed~rek, bütün bunları yara
tacakıtıır. Ve yalnız, kendı ırrk'111n 
üstürrli.iğünü isbat için değil. B.r 
sanayi yaratacak, bir barsa tes.s 
edecek, modern bir ordu yapacak, 
şeb~l&r :kuracak. bir cronanma 
ihdas edecek, fakat bar.harlan 
kendi topr.<rkları üzerinde ırruığlub 
edeceıkıtir. Daha ucuza çıkan ve 
ayni derecede iyi işl"yen lıw.içre 
saatleri yapacak, ucuz fiata" vere. 
ceğ! pamuklular dokuyacak, daha 
aşağ'ı fiatla bisiıkıletler, oyıuncklar, 
şapıkaiar, esvablar, koyserveler, 
daık'k aletler, kunduralar, mücev. 
herler yaparaık Avruµa sanayiini 
mahvedecek, nakliyat masraOarı
na, ,gi.i.rrın'ıük rüsumuna ra~en 
her iki kııt'anın rakib müess sete. 
rini ezecek, milletleri kol"kutacak. 

Bizitm medeniyetimizin eserleri 
olan bürtü!ı:ı. bunlara, Japonya, te. 
sit"Jeri altında kalmadan imtisal 
etmektedir. Modern dünyamızın 
hakiki devletlerinden b"ri olmak
ta ve medeniyetimizi ruQ..bir suret. 

belki y.ann. sırtıına asırli:k bir min. 
tan giy.ip, ecdadının mıhra 'n ö. 
nünde, eğer sadakat, şeref ve va
tanı öyle emıred1}'Qrsa, bir kılı9 
daıibesile karnını yaracak olan Ja. 
ponun ta kendisidir. 

D;siplini, çalışkanlığı, cesareti 
ve eneı·jisi hünmet telitin e:der ve 
Çin kargaşalığından çıkınca, U. 
za.kışarkta, bolşeviı.nne karşı. 
temelin edici bfryüık millet 
halinde ıgoruınen korkunç bir 
ııik. İttihadsız ve nazik, pratik ve 
kahraman çetin ve san'atkfır miL 
let, diplomatlar ve tacirler mem.. 
!~keti, şa rler ve muhariıbler mem
leıketi ki, içinde bütün zıd ş->yler, 
esraren~iz bir mutabakatla uyu.. 
ŞU.','Qr.. 

Japonlann, Uza'kşar.kın Alınan. 
ları oldu•kları söyaenir. Bu muıka
yese tarzı ıbiraz iptidaidir, fakat 
bu mukayese ve ka1'kışmca, J apo.n.. 
vavı hatırlatan, A'manya değil, 
İ~ilıtere olanalıd r. İnkişaf iı;.i.nde. 
ki bu ik: adayı idare eden, aylli 
emperyalist idealidir ve JaPOnya, 
seyıyahm ruhunda hatıraların t~s
b:ti ile da'ha parlak gözüken b~ 
hayal bırakmaktadır. 

S O N 

Sahte murakabe 
memurları çoğalmış! 

le massetmemellctcd'r. Oldu,ğu ~ - Son günlerde. bazı id:mısel'er:in 
bl, harıfiyen öylle kalıyor ve o ka. ıkend.ıleırilne Fiat Müra'ka.be rnt>mu. 
drr değişrm!Z bir şekil<le ki, ceket rru süsü vererek dükkan dükki\ıı do .. 
panıtalon giy-;p, bir dans;,gde. bir iaştıık1a.r:ı ve hatta dalha ileri ı;.de. 
bar taburesine otuırup koktev1 rek müeısseae sahiblerirıi tazyik et. 
için yimn.i yıaşıındaki bir Japon, tikıleri göriilmüştür. At''l'ka.darl'<ı.r bu 

hueut'Jta !bazı tedbirler aimışlard'ır. ,,,,. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,~ Bu-·.] b'" t ~- }" 1 . fe 
t • nıaeın oy ~. 'KOntro or er ''azı 

5 Geçen bilmecemizde i "'9:1'8~~~d.a B~:0.~un -:e Komisyon 
: : reı9hgının mühur ve lmzasm· taıı. 
i kazananlar i ' yan hüı\·il)'letl"PJr·lni, vazife icnlbl gir. 
i ,_... L- ıı... : di!k!e'l'i ~e.seye gösterecekler -'rla·kat ,.,.kurdaki çu .. rolis!er ııtoştula:', hu_ : Geçen bUmecem~a -:r.a.aao • di F M" kal- s·· b h 

Ve torbanın ai;?l!lm "' "~ &lZ1 çuvalın !çinde çu _ ! nn isimleri Pa-zarlesi gijnü Qıkacak ır. ~~1 __ ~~,.~ e d~k~;. ul u. 
.... ax.·~" vala. düştfil ve çuvalın ipl la H :: savunı_ .. _ ""- edilac··•·tlr. lleıth US>'ta aı=aua. narın lk. au. oma. Js>ini çuku!'Un ... ap. 6"""' 1 k~n r;ıkardl r. ır _ ~ ....... • CA 

lxıgladl. Hıırsız gene bir ı:mıazına sarıldı, çuva S'IZ ~:auı ele venn~. : kazananlardan İ~t.ınbulda bulu - larını tav:sııy~ tm_:;Jctedı~ 
ta. kapmıştı ~:ııkutıı. Jtaparu:li.. _ .. fi na.nlar bcdhelerınl Pazartesi ve 

ç.an • · Öire!men - Soyle bakayım JUll ....... '"'- .-.;nlnl ldare.lıısne.nrlatcn l.lanifatura tevziatı a.t1adı. . cr~muc "" 

E _ Boyuna takılacak ipler cB» de 1Dedi.r'? ı alabUtrlcr. Taşrada bulunanlana 1 ldıalat birlikl'erinden gönderilen düğü tarzda civilenecek.Ur. •-M> • ·~ıne 1 görülen v.dalara. geçlrllır boyuna ge. Talebe - T T ?Is ? __,._ ıL hecli.yeleri posta lle adreslerine manifaıturamln laş.-? Müdürhii';ii ta.. 
C Atın ooşıdır Dort "'""'eıer 1.,.. • Öğretmen - '.Elb en n~n yap 

1 
•ônderlllr _]~~ . • ..ıı,, d ·, 

- Ul'til · e·· bır kon~lllğa lecek ta.rafa. l:>oYltnU acıtmam.ası için \ , • • ,.,/ ırafınwm tevznıne o-un en ıtıoaren alınmıştır. :Bil~ " er ı. 1 yumu.şak blr bez geçirilir, ieriye etek.. mıştu. lblac hıd , ..... _ ......... , .. ,................. haslanm.ıstır. 
ı;ekllir V8 OYU ur. . . , ılır r liğ' çivilemek kalır Talebe - Babamın eskl e S eli. D _ Kuyruk. ıplı'ıt.ırden yap • ı · 



~ Memleket haberleri 
Manisa da fazla ekim için 

çalışmalar başladı 

Kttablar arasında: 

Anadolu Selçukileri 
devleti tarihi 

Dilimize çevrilen kıymetli bir eser 
Valinin faaliyet hakkındaki izahatı Çeviren er: M. Nuri Gençosman va Feridun Nafız 

Manisa (Huausi) _Valimiz Fa-si 8WICtHe mürcıkab.e arttınlmıttır. Ş.badiye kadar eliınılze gefen bütüıılhasırlannuş olnıaBına ratmen, ıarı; ve 
ik Türeı, vilayetin m1.1<htelif İşleri Pamuklu meaauca.t eserlere, tuih bakımından az veya '6k an.bi kelimelerden biraz daha uuk ve 
yol •nşaatı, ek.im durumu üzerinde Villi.yete a id olat-ak gönderilen lüzuıal• •enileb.idr mi? Bu 9uk şüphe ırak olması da ~ şayanı anıudur. tJ-
gazetecilere i.Jı.ıhı-.tta hulun:nuftur. puıwldu men!IUCatlll Wlıııa.a mulı. l'itiiıför; bhılnı ~n değeri ook büyük marıs ki, bası.lacatı bildirilen dihr Jti. 
ValimG:ıiın. bu i?aruatı ~nen bildiri. taç olanlara. tevzii bqhce dikkat o1a.catı kesin olan, birçok eserler gibi tabela &'özümüze oa,rpa.n ltu cihete biraz 

yorum: nwmav. aJımı,ttr. böyle ölmez eeer~r, l'arbia deter bilen, itina edilir. 
ödü, hil.-inleri~ dünyaca beUı olan a. Bilg-Ueri derliyen Ye yazan !1&7&n a. 

- SIM)'ın Barvelcilin radyodaki StlalU cl.....uı damla.rı tarafından yolu Ye yordamı Umfer, onüçüncü 7üz yılın senlannda 
nutukları gözönünd.e tutularak gü_ Kay'lümiiızün aıtıhi durumu ıyl bahınarak, h'ep alm.ıp cöUiriilmü.ş. bü., sat ola.a. Karaman otlu Mehmed ne. 
nün iıhtitya.çları !ıak'kında vatandaş- d'i ... Mevllim p.rtLm çerçev~kıde 7iİk eaekler oeltileretı: bashrılıp ootal.. yin elimizde buluan topraklardaki 
larle. sıkı t-muta bırlurunağı uygun herba.ngi bir ha-ı:alığa mahal kalma Cılmış ve istlfa4e e~di bilen ellere yurdda.şlua yolladıfı cGe.netı"u sl, gi(ı 
buldum. mak iç~n •ılhha.t ıle.rinde lüzumlu ftrilmek üzere dünyaya dat•tılmıştu:. uynatı olması da ceılerimizo çarpan 

Bumm İçin halkevın.de Manisalı. teıc!Lirlıer alınmıştır. Ne '7azık ki, yakın zamanlara gell.n- eüsel ı.ır köktür. 
larla bazı kıonutmale.rda da buluna~ - - - oeye )gadar birçok liizumlu eserler bb. Şayanı dikkat bir nokta da; U~vele-
ca.ğ;m. Bütün hzaların halkcvlcriy /unirJe y.?niaf'!fl yapılacak .de yayılmak şöyle d11nun, böyle bir ri yapan Feridun Nafizin pek yerinde 
le, köy halk odaları da haftanın melttebler eserin ,.etirtilme tit&Y&U Te gayreti blle olarak öz dilimizin en munis kelime. 

•• ....;a_ •• } d '--- L_ • f J p..ı.. a- mrülm· '°...;ur•• . lerfru· mebzulen kuJlanmıa Olmas!dır. mu~sııa gun crm e ou Ill<e'YZUI!M lİ- zmir (l-lmu8i) - zmirde yeni. "'"" - •- -· -
crındıe k.o~-:nalar ~a~lardır. den İn§&.al kararlaıan akşam kı:z Ruhu şidolsun dostum merhum Ayrıca Osmanlı devletiae başka bir 

H ''- h ... !il.'- !. '- •• 1 ,_ _ J - · k · M. Ce'fdetln İsta.nbuldaki tarillsel ve veçhe verenlere güzel bir de~ olarak, a.: auu1er &oyıere ~a.mtr r.ı- san' at oku]u binasının, ız enıttltü-
derdc. ~~zü irtad ed~dttir. SÜ binuının bulunduğu Kültürpark kıymetli evrakın yabancılara ~tılması Osmanlı devletinin Anadolu Seltulı: 

Yen~ mevısımde laılıa ekım yapıl ivarı-nda1ı:i rsa dahilinde kurulma sırasında Milli Şefimizin Baş-Yek.illiği devletinin sürüp l'iden bu nrlıiı el. 
h_L,__ .ı_ • w...· · ··~""dl c a zamaııında, yüks'ek huzurlarına takdim dutu bildirilmektt'dlr ki, bu düşüneeyl ması ~inCJ'il çı .. ,..ımıze ogu er ·· ··ı ··~·· 

vcnilıecdc, ltıftan nok96n kaJan zeri. uyygurı goru mu okur. ı.. ı'le ritij1 meşhu.r 'fe matbu blr açlk 'inek. ortaya. atıp müdafaa edenlerden biri. 
1ı: . · ·ı b" k d-.._ apl ve usta uı-u tubwıda yana. yakıla dediti rilk; bizim 'nln de Sinoble Dr. Ruıa Nw olduju da atın ıyaız e ını t e k at ana ta. • _ L _ 1 b"nal c:._ı. "dl d 

l · o{ k san at ~uıu t arı ~.ı er e 4a.ha birook 1ariblerimiz y&sılmann!!I t'ebarüz ettirilmektedir. 
maym zl~~. ~1~ l~naca Itır. mevcud geniş bir sahada İnta edi- klaivna cöe'e; cümbuiyet devrimisin Kitabı. derin bir vukufla. oeYiren M. 

a ıııı; e~ım ırın azım <>an to- . _L • ..._ · d 1 d h! ti ·· Iü 1 •k'-ı T t .dahi1i d t i lece1ı:t~. Blmların na:ı'trlanan evraxı 1941 7ılmda ( ..... nı Beybinin Ana o. Nuri Gençosmanın a m.me ve us • 
rlf m~~ :ı:~~g~ı tak~İT~ e:Ja: Maarif Vek&letine gönderilmiştir. Selçukileri tlf:'fleti ~ihi) nln dllimbe 'bundaki canlılık bahsedllmeğe deter. 

Ö Be oevrili» basılması ve ı.ıok degerli ili?e. Varlığı 1308 yılında sönen Anadolu 
kadar veltafetle .. den timdickn to- dem~ Menemen ve rgama ler ya.Jl',lmaaı biiyölt bir himmettir. Selsı11k de'fletiuln her 'bakımdan &'ÖZ.. 
hum iateoecektir. kaza merkm:leı-inde inıa edilecek Bu eserin dilimize çenilmeslude çok den gef}irtlecek 'fe lnceleneeek mühim 

-- - -- -
Gayrimenkul satış ilanı 

İstanbuı Emniyet Sandığı lVlüdürlüğunden: 
Rü3ey.aıı ~ 526/154.04 Hes:a-b No. sUa. aarıdıPıurzdtın e.lldığı (4000> llı.1'018 

lc:arşı ~ıd&, IJ.atçıeı;ı.titaaı matıallaslııde oanıtCşeıni!, Rl:Wci sokak eSi 
7, 9, IY'elJli. 9, ıı, 9; 11/ l Na. lu maa diik!ki.n bıa- e,pa:rıt..ımıwı.n tamamını bi,. 
rtna. <tereoede ~'* etıniştir. 

D~ m IVood ta,pu kaydı 5Ul-etinde mıe9lctlr 8'll(Y'li me!llw!fuı a-ynl semt 
ve maıb&Dedle w 81Y!li ~ ayn!i kıal>ı n~ mümktam satı 424 tııa... 
ır.1tıa No. l.tu ~ mıır.a, 3Kası emwıet mıı/..ı., tıdu 432 No. lu mahal ve 423 
No. 0ıı Dl&lha.t, öcü 30 meta·ellk yol iı1e cew'.J.i 116,64 meu-e muı'B.bbw moesaha.. 
~ mııs. dıükkAn l>k e.partwww. olduğu bJldirtlmetctecilr. 

İlarerdaı EBM aJan mutıa.mmirı nıporu muc:txnoe gıcyııi meclruli.ln umum mesa.. 
·bıı.51 ıa meıtre mlinabbe.ı oh.ıp bu ml.ktanaı ıoo me1ıre mümbOO.ı kıi.g•r apaıM _ 
IIIQn zem.'otdl.r. MeS.ti:r apa.rtml8n C1fut ket ve döııt dıalireıderı ibaa-et oluP bı ,. 
r'lDc:i kıatuıda D:r diikıkan, b'iır- methai lkl oda bi4" rnuı tak bil" b eJa il: ıııcl ka 

' ' , -
t:;ndja. 4 odla., 1 muUa.lt, bu- he.a, ücUncU bı.ta:ııd.a 4 ocııa., 1 mutfak, ı h eJa, 4 cü 
bı.tlllda y;ne 4 odla, ı mutfak, 1 helA ve ~unda bJı" hamsm mevı.:ud o1up 
urm.mı. b'.!ııa.d.a eılıe"ıtıtıı:IJt ve f/erOCos t~tı vaıııdıt, 

. Va.deısin.clıe borcun ödenmem€siınden dola.yı ha«lwı.dıa. ya.piian taklb fize_ 
rıne 3202 No. lu kanun.un 46 cı maddesine me..tuıfu 40 cı ınaddesıne göre 
r.ıaı:r.ı~ ıicab ecbı Ytııbr.ıda )'IQl&lh mıaa. c:WkkBn b!r aıı:ıcaıır.ımanm ıııa... 
mıımı bh' ~ a.y müdd6t)e aıtJıık ~ komnuştuT. Sa. 
Uş T.apıı s!oil lkıaıydwnıa. görıe v~. ~a g:rmett 
~ (1250) :kiırıa. pey elkç!:6\ ~- MllU bıallksJarınur.clBn 
lbmnh tıem.nıa.t mdrtıubu dıa kabul oilıuıııın". Blırldınılts bütün ver. 
trilm1e beleıciiye res m!!:eri, va.Jnf lıce:msi vıe ıteMra wtıa.ra ve 'tleıl!Al!ye r:i.lım_ 
mu boııv'uyıa ısldd.ır. Ar1'tırnıa ~sı 2/ 2/42 ıbaırthi!ıdaı JdAba...'"erl ft.etic!lk 
etıınek dst.eyenlere St..ndık Huk.uık İşleri serviSinde ~k bulundurulacaktır. 
Tapu sicil kaydı ve sar lüzumhı ma~O.mat.t.a şartna.m~e ve ta.kip dosyaı:ın_ 
ela vardır. Arttırm.ayıı girmiş olanJs.r, bunları tetkik ederk satılıb çıkarılan 
gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ~ telA.kk! olunur. B r i!lci art_ 
«mma. 30/ 3/ 42 ıtıe.ırı:h~ mll.'>Sdı,f PıaızıanEei ~ Caiallot'.oodıa. ica ın Saındıı._ 
ğrmızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılaeaıktır. M:uvilkat ihale yapılabil_ 
mes:t içln teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayr menkul 
tni.ikellefıyetile Sandık alacağını tamamen geçmiş ollI'ası ı;"'rttır. Aks tak~ 
dl.ırde 90ll ta.11ttahrun taahh!idil bıaJd kıaJnıellı: ıım<Sıe 15/4/42 taruılne müısıadif 
Çaırşamba günü ayni mahalde ve ayni sa.atta son arttırması yapılacaktır. 
Bu artımı.ada gayri.menkul en çok arttıranın Ustlliıde bırakılacaktır. Hak_ 
lan tapu sicillerilt! ~abit olmayan a.IAkadarlaır ve irtifak hakkı sah plerinin 
bu hakrlaını ve hususile faiz ve masarite dalı iddia.lvını ilan t.arlh inden 
itibaren 20 gün içinde evrakı müsb·telerile ber.aber daıremize blld.rmeleri 
IA.zınıdır. Bu ~ure~ haklarını b:1dirmemiş olanlarla ha.dan tapu s"c1lletile 
sablt olm.ıyanlar satış bedt>linin :ı;ıaylaşmasından har'ç kalırlax. Daha fazla. 
ııne.mmaıt ıafnıtılk ıMtıe:yenOOrin 40/1718 d~ NO. ıdle Bıaııdığuwm Hllkuık 1.ş!~ 
servisine müraea&t etmeleri ıı.umu l!An olunur. 

Yol lllfll•ti kız en.titüleri ve kız san'a.t okulla. kıymeül yardı.mlan dokunan, Temyiz ~esllı:aları da bu kitaba. eklenmiştir. 
Eğr~y. Yavla. İınnailli, Yunt. rı İçin area hazırianmış ve hunların Ma.llkemesl Başıniiddeiumumisl İmıall, Bunlardan birkaç örnek verelim: D t .K: )[ A T 

dıağ b~inia köylerini merkeze haritaları Vekalete gönderilm;ştir. Gazi TerbiJ"e Enstitüsü riJ'a.ıiye muaL Müstfşrik Boutsmanın mukaddl.mesl Emniyet San1ııtı, Sandıktan slınan ganlmeıtııkuıtt ipotek göstermek ~te_ 

'f 'f 

ailamak İçin Man.iaa, Akhiıee.r ŞO- Ti'r'cde yapılauk binaya aid ar~ Umi Nuri. Ankara asliye ce-.ıa hikiıni Gıyasettin Keyhü.sreve ald miıhlm nıa. Yenlere muham.minler'm izin koymuş olduğu kıymet.in 'iO 40 nı tecavüz et_ 
st ÜU'r'İ.nd.e bulunan KömüTcükö. aanın tedan1d işi Tire belediye mec Sedad ve Kon.yada. avukat Tabir ye 'liimat ki, bugüne kadar bu büyük ve ;1~. ihaı~2g;~el inln yarısına .kadar borç \"ermek suretlle kolay: ık 

·· mevkıhul<en 15 ~ilometrelik bir li.ioin Şubat toplilntısında bir ~ara- kitabı yazan M. Nuri Gençosman ve mühlm hükümdar için okudu&uruu:ı ve --------------------------------
aeniın İlkhalunda İı11Şaeına b~lım- ra bağlancaıktır. ili.veleri yazan Feridun Nafu gibi, çok eldP ettlğiml'l b!lcl çok &"ıdır. Rök..ı ZAYİ - AJ~mdar nörus memurla • ZAYİ _ Blivtyet cüsdamm saYI ol .. 
ak irzere şim.didn hazırlıklu ta. -· _, oı.uıı Te bilgili ceuçllriııılze, tebrlıtle. oüttln Süleyman lçln de haylice tarL,tuıulan almış oldutum nüfus cü7.danımı duiunclan yenisini çıkarttım. Esklııinln 

ınamlamnı§tlr. KaranıanJa meyva rtmiıd sunmah71S. hi bilgi mevcuddnr. Gı:ruettln Key ·zayi ettim, yen'sin! alacatımdan eslı:lsL hükmü oJmadıtını bildiririm. 
Bu yıol adedi 80 den ziya.de olan haualılıtları ile mücadele Eser 304 sayfadan mürekkebdlr. hüsrC'fin Anadoluya l'ellp, Konyayı nin hükmü yoı<tur. 318 D<>tumlu Ali Canbaz 

bu mınhıdta köylerinin her bakım- • Zen&'in tarih ba.bislerinl ıötsüııdıe muhasarası ve hükümdarlığı, Antalya. Sultanahmed Cankurtaran Saraçha. 
d 'A le · b b ] k · Karaman (Husuı.ı) -· Mer'kcz saklıyan bu kitabm ön ve llOn sözlerini yı fe hl, dönüşte Rum iilkesine «Dl. ne sokak No. (61) de Tevfik otlu Şişli Balii.skarırazi cadde~i ~o. 296 a111 ııe.r mııcı·n.e se e o aca , aynı .. ... I t 

_. n _ A·ı· ... ·ı lklliZll ve koylerde mpYVa agaç arına çok deria Wr dikkatle okuyanlar göre. ıans» a., harb aomasile şeb d oluşu ve Hüseyin Özkan Miko apartımııııı 
zanıan{;la oergam.t ve ıaga ı e vı- Ô . h · •• K k" !-================================ layeıtiın irtibatını teımin edecektir. arız olan lc.,e otu denıkn aetalı- (.-eklerdir ki, bu eeer ha.kkmcla söyle- üç çocutundan Izze' ... n ey avusun,1: 

Y;..,_ı. g"ıye,.•lt, yakacak mad. ğın t-cırnıizlenımeai yolunda açılan mü nilen söderde hiçbir nıübaliia mevcud doğru düşünceli devlet adamları, dost hayet işin muslihane halli, 1220 dekl yardımı, Erzurıınıun Konya Se.çukile • 
• ,,, __ ...., ...... _ı _, _ ı. __ b d deı.:tdlr. Tül'k beylerinin tavsiyeleri Ue hüküm- ölümiinden 50nra yerine AlaeUln Key. rine cetılfi, vesaire bilhassa iyi bir şe. ı __ ::.._._de, du··LkaAn, e~· t.. "ıra 1· cacıeııe rwmınalı ir surette evlılm 6' il 

1 
d 

1
_.a b 

1 
kt d 

le'I" ........... ..,, -ıı; • .-; K l.abuı deterinl arttıran, lçlne sıi. dar olma.sının kararla.şbrılması, kar. kubMlın hükümdar oluşu ve bunun da k de can an ırı...a.q o onma a ır, 
leTindıe heıb.aniıİ bi'r yofauzluğa meyetme.lc'tediır. Temizıetme işini yap- dD'lla.n tarih bilgilerinin \)il türkçemlzeıdeşi Keykubadın A.nkarada. hükümdarlık kardeşiııe eş m11vatfakıyetlerl hilafet Her saman için detcri mıihim olan bu 
daın vermemek için fiat müraka.be mıyan bahçe sahiplerine kanuni ce. çok yaltlqan bir dil lle oevrlllp yanı. yapmata kalkışması karşasınd4 devle. makmmm harici tecavüzlere utramak eseri &avsl7e ve çıkaranları ttbrik et.-

masadır. Bu eseria büyük emeklerle Uu lkiliiinl kalcbrmak ia&eaıeal ve nt. WılikesiDe karp o uman.ki J[on,-ıuna. ımelD YMlfed.ir. Celalettin Ali İmre 
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elgrd, Teldo11 Ve Telsiz Haberler· 
eni Mısu-1 Vişi Afrikadaki J Japonlar Fele- t 
kabinesi mihver kuvyetlerina menk filosuna 
arala or ~ mDhi.mmat hücum ettiler 

Almanyada spor 
karşılaşmaları · 

ibtal edildi 

1has Pş. kabin 
Londrada i · 
karşılandı 

gonderıyormuş ( ı l yl'ada) Bem 6 (A.A.) -Al:manyada MOttefikler için bulunmalarına kat'i eekllde tiCd çeke,. 
m Java tipi diğ r bir Felemenk villeıin trenle seyahatleri için ye.. J ff k mez, inrmerc ı,ın oklutu rıibı .Jııpon_ 

l..oıodm, 6 (AA.) _ Bugün k:rovazcıırünü 4.abrm ctmzıı ve 7050 ni ta'hditlcr laın:nıuştur. Ayni za. ıtpOn mUVa 8 İyet- 11a ı~ın de büUin luymeUni kayb·~ 
Lo..dmatn ~ ·a.. tonluk .. ~nhlcheacl bır Amerikan ~ ~~n. spor karşıla~alan 1 rini durdurmanın 1fr. Bu toprak parçasına lınklıw.ret ar. 
dlc - ine g~ VJdıy'oiıı ge k:ru~azıoınmu, de keza tahrib eyle... iptal edilmiştır. t.ık yalnız bir ref meseltsindeıı lba 
nem! R.ommefe mübinmıa.! oUa miŞtir. IBU haterler, .Almanyanın 19 ya hır zaruret Olduğu rettir, Jııı>onr.uıın 1>CttStlJinı ş:ı.rk aıe: 
dlıi'tna · eril.co babeT' Y d • Niha~t 5000 torıa diğer bir nd 40 yaşına kadar eıiceklerl ınfrute biraz daha art«m İnı'ilWcr 

v ~ 1t . . bezi. ~~ gcm.i de batırılmıştır. Bu muhare- silıMı a!tma ç~ işçi sayısı- gÖriJIÜyOr icin de yenI IJJr darbe teş'İtu cde.r. S• 
- .. -a tQln . c - bede F doaıamnası. ~ nı azal:t:rruş old'uğu bir zamana te- T halde lloyter yazıcısının t.abmıni pek 

ler . Bu y'! .tatıYa.ı tamamen imha edilmiştir. Bir Ja- sadü:f etıme:ktedir. BuDlar e =nı &'cleo klcı'&fla,.. b .. Ju. te bôş sa ılmasa ~rdıUr. Bun n boy 

T • • • ~ cır .~1 tara· pon tayıyaresi kaybedi!mitt.ir kadar sanayide faydalı olacakların Japon taa.rr 
0 

ursa ~aP\ll'a ~ le oluı> olmaclıtını bfrkao ı:üıı lçind; 
aymtS gazeteStOlll f. hm.,.e cd'ih:liit 've ohm. Batırılan vapurlar . dan veyahud beden kabiliyeUerin- mıştu, ua IHitiin ı;iddcUle b&ih. rireeef':z. Bu dal "-:ıda göze çarpan 

"Önüne geçilen e tri- · . Tokyo 6 (A..A.) - Ma!ezyada den dolayı aSkerlitden iS'tisna edil- .a s;ıattıeııberi b a4&d nokta Slnraııunın ele reclrIInıe ı mali.. 
bır bava imsüoden bildiriliyor: m' rdi. 1600 mdrellk bir ..: . ıııı anc:ık sud olsun ~ olmasın tıpkı Malta 

a,, başhklı makalesi Çocuklarını öldüren Japon booiıra tayyareleri, düa'l nı. kJSlnmda il' ve ia.z:; a~nla.n ta_ adam şeklinde dninıi bir basla • !tında 
Öğleden sonra Malaka boğazında Singapurda topçu ·~ar.ı durmadan ~ ~· ı;:n a. &ındmltnrş oldnftıdar. Yalnız, 

Kah!irc 6 (A.A.) - Yeni baıt- a bab bf: d~ kafilesine hücmn et.- daıım ~ ardı arka.si =~~ J pon harekeU sMdcce karayn, kııra 
vcltıı.f N p bugün mlc de - na ve a mişlerdır. ~ayya17ler, 10,000 tonı- du·· ellosu Japon tAyyarclerine cevlinıruı oiıoııs.. hrur.ı lnhls:ır etmiyor, dün a~ıım 
tn şı-ir •d • • Ui1X>lu!k lbır gemi'yi batınmışlnr, tur. Karadan, havad n denh:d mü g-elen resmı blr kblitdt-n öircııdlk ki, 

«P~lamento f~leccıktir. M 1 am edtldı 6000 tonluk bir ~emıd_e yangın çı - tcınadlyen menni yu.~~. lakat, • s JIOn hava kU\'YeUerJ Cava dehb.hıde, 
.. rulk tmi ~ i F ait.at ka:rnı!şlar ve 3000 tonil! d~er ~ ~lı 1 IDe1 ~adııl Londradan • 0 td,,"1'l".llara gore Kanı:e:ı ı adasının 50 mtı cenabund& 
Ol'CC o:_e yecee z. ·ı .. P . 6 (AA.) Fransada. .55 3 ıgeımiyı ku:Hanılmaz hale ~tir - mele Limgayen hmanlarınd SIDpPllJ' tAanılılU o1m &a r dll$rmn 1llosun n bulundu u 
~ vıe par~mento vasıtası e u ___ _ı_ı..__: ·ı~ d f- L k 'de. mlşlerdrr. Butün Japon tayyareleri bulunruı 9 Japon naldiye gmiai ka.. CGk uz.aktır n-•-r ~~--- n "11blt ediyorlar, han?kete • -ı~orl 
ııı;urnet sür ~ 1z JJ llCIJCUCIDD'Cl'.l ı "' e a omro. ı ma .. 1 . " -'·- k.tııd · ....... ,,..., •.-....-..ın eri • Y'.. ar, 

eceg • . Um edilen o· ka<l bu llS ennc dönmu rdır. ıra:Y<l er ..,...._ma lr. IY u:: ı inan11or ki J 1 lkl Pel tn\, b r erika kruv;ızörü_ 
~~ı.tuııs ~ mualı~n ~mil ~ Peıri:stc bap k.r illm' ı~ın B r- V"§İngtoa ~ diyor? Son 2~ Mat içinde Ba.taan cep. harekeU nınn~ ~ ır. ni bat.ın1orlar, bir kl.sramı da al:ır ha., 

eıtrı gı meoburıycticıe iki paıtınln ea ~T~ Vaşi~ 6 (A..A.) _ Cava de- hos?nıde niSbi bir .ukUru:t büldim eih hedntlerinı la.makt.r asıl ura. tıywıar. 
nıeaıfa:ı:tJıerı daıreıstnde. sadak.at .iÖI dıın ve ~ı 5 Y ındeki 1 nizinde Marblehed sınıfından bır mdkt · Bu bedel ne olabUirt alkl. TC Sin.tapar adalar • 
tcreoegı !hakkında rnıtlete tcımınat ~ o1diirmeıktcn suçlu b&du. Amerikan kruvazörünün cicidi ba- SBnsü bücwn1an Jtoftttin dıeıi ..___ ele bu hareketi ı k 

1 ~cvreshı,. 
v · · ~ Kocas ......-. ·dam cdi R 6 (A.A) J J"&Dcnı ....... u 1N ı er o ur en UE3k cmtlştl!r. ouy~ J-·-· 1 • sara uğratıldı.ğma da:r Japonlar •tlg'>On - aponluı 7or. • deıı.lzler JaPOD kune.U~nJ d 

ahas pap ile lngllh: sefi..ı arasın. leochi:r. ta~ai~a~ ileri sürülC1:1 iddiaya Salveın ~inin do(ıu k?:!"1sınd.a bir İnıillzıerin bütün dlkbtıai npJ>U.. ~ olduklan c6riilürtcn nAm: 
da teati edllm mektub d_aır hiç lbır ~aber Ame:&ruı bat1 • golk. z t:aa.mız deYTıyek:rı lur. run üz.erint oekc.rken Blrmanıa tize. Ye İJJKill:z tltolarınm rekd plfınlaJ'ı.. 

Kahıl'C 6 (A.A) - İngiliz bii- Rusya· da son l'ye nezaretıne gelmem.ı~r:. ~ktadır. Öte ~ıyıdan gelen rfnden mndistaaa doltnı mu saldırıla. nın ne ola 1 eğin) d. nmemek 
yük el . s· M 

1 
· . Bir Japon generaline gore bu mii.fııezelOr Mulmeın dolayların. eak, 7oksa. Cavaya atlanarak .. bil d.Mlcllr l ._...-..._ -

ır 1 ı es Lampaon ycaıı da«' J •t • · ~ - .apon;ra "'6 " • 
1 

.uapu:z b:lşveldll 
Mıs r hat-veıkıli Naıh k . h rb • Ü• Tdlcyıo 6 (A.A.) - General B n- . 1 ~ m.evzı erine gır ses iiUiıı flk madde iMi.raçlannı tama Peart lJaıtıur taarruzu netittslnd A.. 

ıği bir rnekt.uhd a,1 P~~~ ı . teatı a V azıye zai Sı.n,gapunm. dü$nesınin gec - czce :li.z .ıra ati gü büeumu yap • men tatmin eiınen un relen, diiny_: ıneribıı u mdl bir bale gel 
Cinin miia · ı a .~gı 1.z sıyue • miyeceğini ve Çine karşı yapılan mı~. ın en :r.cn~a adasuun tize.ri ı oö aıtinl söylemiştir A.merbta .. 
devlcıt.ı.lc lng'lt Vt: mMu efk Mısır <Ba& taralı ı lad rladal muharebenın daha QOk uzamıyaea.. Jng.ifiz hava kuvvot)eıri de düı • l:ülecek, 70 bütün lıeıdeflue ~ zm akında b" • bir ba~ırlvc na. 

ı ere - ısır muahe ~ k bl rc1· • ~lnJe . "rtı~• ll1 d ı harbi ınıın bukümk . w• • - ge<:esi Voronej'de bir düşman taş'- gmı say: emiştır. manıa m ayı ar ve ırmış - n mı 7U uwecek1 b Din dotr 
gilıcrc ta.rafındn~ı :;;J;c~ Ve in. yare fabrikasına bombalar atmış - sm,gapurun yakında dü~es•nin ~lr. Düşman üstüste 2 gün ağır Japon top un aotrumn aotru. eı&.ml$ilr fakat ~ aealını illn 
h lı ıı!eı1Lllıe müdahale edll:n n da.· lar ve ate, vemıiş\e!'dir. Bundan P harbınde yem bir safha a- Eı urett>c bombalanmışıtır. Ja at ~ne ciren Shıppnr ~lo. ' IUeınJ :ıWO:ak'm:n 

ısır Uc:, samimi itbirti - . ekaızın sama Goıiki' deikl otomobil :fabri - çacağ.nı söylıy~ ee~~~ o zaman Blmıııınyaya gönderilen kuvve'11er art.4' ne d~ ne hava, ne ek karu 1'31fakıye.U. du a eni • 
da)'laindı.gı tcıınüıatırı:i gl ei ı~ kalarma tam isabetler kaydetmiş - doğu .Asyarun istıkliilinı tekrar el- n 6 (A.A.) - Bir ı;ok ln lunetlerine ela.mu, JaPOn deıılı:d_ lam bir zanuoet oldutu d 3re k. 

Naha.s paşa, Sir M kcrm tedır. Je..rdir de edece,t?rni ve kelımenin en f!e- gi}1z müfrezeleri Sa!ıvecn nehri ıa., rbıbı Bin&fıle k6rteziııde tnallye:Ue tedir. a c nme • 
ynrz~ı mektu'bda ı .Lam~s~ · I>üşii:riiletı tayyareler niş .manasıle kendi ~ulkadderatı~a ywJnda Ja.pon llw:v-veıtlerini hır .. • • • ** 
teı&ıt .. vaztfesinı kabu{enı kabıncyı Berlm 6 (A.A.) - Askeri bh- ~i:b bulunacabnı ılave eylemiş- pel~. Bu müft.czeler Mul - Tıcaret Vekrueümn l Çiçek yerine 
Yilndıgı eıeaeın ~ l ihedeıken, da. kaynaktan bildirildiği-ne ~e Rus tır. . . in cfvarına kadar Japon meov filffi Uf • • • • 
nttJnhedeıı.rinin· ........ Mng ere -. :ı..~ıı.ır hava ikuvvet1eri -t Şubatta tqµye • Japon ordu ve denız kurv.vetlerı- me~nc dulmuşlar ve sessizce bi.r RC 8rlmlZ9 faVSIJ8l8rl sebze 
Yet' . • ~.,.; • 18lrln hulcimı . · · 30 Jldadbe · :. .. :w•·· tlic \ lne sahL'b devle f .k l . • kıin 59 tayyare kay'betmştır. Aynı nm Y n u~ı Y~ • e>ıra ~ hüounnı yapmı~lel'dır. (ll-....__t. l inci _.c...;ı ) 
oldtrğu dun.nu t 51 aıtı . ı~ız gün<fc yaln12 2 Alınan tayyaresi lannı ve !bütün izrti.nlan ~ - B~rce Hindi piyaClesinın Birman . ~... DCl:Jı.ua tarafı 1 

inci &aJ'fa4a,) 

bik- İngiliz müd i11~~eket J.şlerıdc mlerine dörımemişlerdir. rrü!ne ald.J!klarıru hatırlatan gene - yaya geldıı:ğt bildirilme tedir Keza Piyasanın Ti<:aret Ve'kfileti tara- b~ ve tarla sahibi için hayati 
ctnı.cd:ği keyfi ~~la ledaı~e m.JRab'lda: e Scnyet tebllğrlerl ral Ba112ai sözleı:im şöyle b tinnış. b?ı&roe r;n a.,\eri de ihtiya~ kuv fından aç&nasmdan evvel tütü • btt' 2aruret olduğu neticesine va .. 
nü . ye, o ugunu ı .r. tir· Y' • •• .. 1. d ıkarm r.ı.rsmız. 

ştır. !lfı:ıSJ<ova 6 (A.A.) - Sovyet ak- · . vet dtank cephe gerisinde bekle. m.mu e ın en ç aması, müs - . . 
«Önüne ilen cnulknıı şam tehli~i: .. cJa.ponya kim olursa olsunv her mek~. tahsile menfaati bakımından tav - Bu ışı nasıl yapmalı? Bu iş, ga-

Lo 
cç 

5 
Ş , d~na daıma ık.arşı koymaga ha 1 J . d- "riild.. . . yet loolaytlır. Başarılması büyük 

ndra 6 (A.A.) _ Times gaze _ ubatuı lktt alarımız, ılerle • ıırdır • O apon btyyaresr UJU u ~ edılır. bir lkıü!lıfct .iht tt 
tcsinrn diplomatik muhabiri, cÖ- me~ devam etmişferdır. · Ra~n 6 (AA.) - Bu sabah e ıyaç m~ ırm~ 
nüne ~eçilen cntrtka,. başlıklı bir . 4 Şubatta savaşlar es.n .. sında 22 R.aılg0011 3 saat lııomhabndı Rıı.ngoon üzerine yapılan Japon ha lzmı·rde hey ela" n ~ler zaten bazırdır. Çıçek d~-
yazısında diyor ıki: dlit;mıarı tayıyuesf dü.şü;riihn~. T~ıkyıo 6 (A.A.) - Cuma sabahı '"' akını esnuıııda 1 O dü~an tclY mek ıçm ne yapılacaksa. aynı :ış 

Kral Faruk'un yeni kabineyi ~·erde 1& ta~ tahrıb edilmıştir. fecir vakti Japon bomba tayyare - yaresiınıiın ıuıha.kkak olarak ve di • hmh: 6 (H .• ) y v ~bze dı'kme'k ve ekmek ıçm dP Uı> 
'kuranak üzere Nahas Paşayı çağır- Bu suret~ ~ahrib edilen düşnıan leti~en ~ m~eb ehemovyetii ğer ı O tayyıa.rMln de muhtemel o • ' .. uusı v - agrn~- kraıdır. A:rad. • :faik, toprağı bıraz 
nı sı MlSlrlılann ekserisini mem _ taY'J'SttleMntn sayısı 38 ı bu1tnuş-. tetft<ıller u<; saat müddetle Ran - larak d~ü lrlglliz hava ktnf lııud.an Goı:tepe daiında bcyclBn daha derın işlernı..~en ibnrettir. 
nı:ın etmektedir. Fakat şurası mu- tur. «<ıon cıv~ında'Jd havn alamnı bom vetior.f lcumıımdanlr~ tarafından n~ beıı,ıılmn1' ve brr ~ kayaolar lı:op. Zaten.. ~içek ibahçesi su ile bahçe 
ha'klkaktır ki kabineyi kurma~a Na 5 $~batt.a MOSkova yakınların- bal.•tn.L$fan!ır. Ja~ h~a Jc.:ıvvet-- Tedilıen ıtleiılığd'c kaydedilmekte • muştur. Kıı:ı:dçulJu cl'Y9mıda de be. olur, çı.ç ~ bahçesi bel ve çapa He 
has Paşanı:n seçfhrtest. tahtır. arka- ~. 9 "dôşrr\aTlJ tayyaresi düştl.riil - k:rmin hepst fisl~rıne donmuşler - clir. yelin bısı(l,üıtıeınui tir. işlenir, bahçenin topl'aj);ı gübrelen 

a ıgizlenen entrikacılar tarafm.. mu!ltür. dır. • m bulunur. Bu vaziyette olan bir 
n beğenilmemcktedir. ~ 6 (AA.) - Sovyet Sf~I inslla kuv~tf Tebı·ıg"'lore göre Karamanda Jomıı:larla yer seme yetiştırihnesin de Rayet 
Londradaki kanaat nihayet Na- öi:le t ğ?: 'ruk:yo 6 (A.A.) - Singa.pur a - O elverişlidir. 

h Paşayı hü:kurneti ku:mınita ça· .S ~ gıece~i. -kıt' abrunız, fa.. d~ındakı tahikimat ile İngfliz kuv- l •b d • t mücadele Yalnız. bir tek mesele vardır: O 
ğırrnat:J.a ab-a:l Farukun çok baldm.. şist • Alman lıt'a1e.rıı kar .ı fa&I ha.. vetleri haklk..mda Tokyoda. şu tah- 1 y , a vazıye Kuaman (Husuı;i) - Kazamı. da, çiçek yetiştirmesini seneler • 
ce hareket etti~ı me~ezi.ndedır. r rleriıtıe d.ıwe.m ~l§olerdir. rninlıer ileri sürü1mc'ktedır: zın &€M: mınta\..e&ıtJ olan Baş'ltı,ıa dcrlberi takiib ederek, ~enmiş o· 
Nahas Paşa, fn,gil't.ere - Mıs r mua- Almanların hatları ~·arılmıı Singapur adasındaki asker mik- t8qtarah 1 inci sayrada) ~ Bıucakk.ıfla nahive ,"C köylerinin lan bah~c sahiblcri arasınd:ı sebze 
~Cd~in alktind~r!· lnırt.ltere Londnl,; 6 (A.A.J _ t\u b~ tarı -4 DA 5 'filmenlik kadardır. sa muvaflakıyeoUer ka~r - ma~İne zarıır -yapan domuzla. yetiştimlemi olanlar bulunauılir. 
ıl bır dooth.tk iŞbırl•ğı prensibine _..ı.~-- .. So Y dır. Muhtelıf noktalarda duşma.n Bu gibi! lık b 1 · ı 
sadıftCIIJtım i?tıar etmi$ir Hatt.:A ~.,._,a gorc. vy~t k•t' aJuı f 1 417 000 muvasala ihatları boyunca ve Ce - ra ka-rşı şilddetle rnücaddcyc baş.. •ili d ~~e~i~z ;;e_ ~.e erın nas1. 
son aylar içinde: pa:rt"i>i mi •1met.. KunJt ve Haırkof da Almaın ınüdtı.. ransaya • • belia!kilar etrafında düiIIWI 1110 • lanmı~ır. Bu mücadeJ.e mükellefi. ~ •. ece-Rı_ru öıjp-etmek hl 
ten ayrıldıl!'ı zaman dahi, Mısırı fıı.afarıını yamııtlardır. beyann me abldl törlü taşıt iwllanna taarnız edil.. yet usu'Tü yapıtdığmdan her 1'öy mü . . Bu ış~ ~eşrı!atla ve Ha11k-
harbe dahil bı.ı.Iıumnama:sına rağ - Alme.a!ar .~hey~ 13 ,ünwn Va§ingtıo 

6 
(AA) __ Cüm m.ı.ştır. Birçok düşman arabaları k.eıllcfiyeti tarlıed.:n domu:ru öldür- e~~·~:-cılMııy~~ğızl~rın ve 

Ilı n harbin idaresi ile alAkalı ted- sondcrmıt'- hurrcisi ~ clf' · ·Utlh' Ea 1 • yakılmış ve tahrıb edilmiş, insan mıck edxıriyotindedir Yalnız dol se ekl ~ v~ik 1~!! ... 0 anların 
b rlere mümkün olan nisbette mi- Loncha. 6 (A.A.) - Reuter a. l . . "' . 11:1 • 1 r y, bcdwnından düşmana allır zayia1 . . A • .. verec eı: pra ' ıwıuer ıslarl 
zaheret etmiştir. jaa.ının Mkeri muhabiri At1ali.t ya ~ ~ılerrnıı_ı eon zam.an. verdirimıiştir. ma tüfeldlc~ lizım ola? mucade- yapmak Jazıırndır. Şunu da, unu'. 

ztyor: da 1 akı~k? Fnuuıaya Alman tebWI le mahemB'lnın kaza lnht T idare. mamalıdl:r tki, J\ınkarada yapılUıı-,ı 

italyada yeniden 
as er topla ı or 

Rusya.da. Alınaınl rın itgal &kın.. 1.41 7.000 ~-ıname &tt1klarını Berlin 6 (A.A.) _ Jesrni tebliğ: sfodıe mevcudu kalrnadığ.ndan kôy. gibi bir ittıum ve filet te\'Zı bü • 
dald, ırn.cmiek.etlerdc istirahat eden haber ~i.r. Bu beyanname. Afrika şımalinde Sireııaık'ıu do. 1ü bu ımücadelcde zorluk çekmekte rosu lkurulması da favdalıdrr. Cün-
veya gamizon kunnu$ bukı.nan ba.. kırdo Biıdkşİ.'k Ametlik~ .nı~z - ku ısmında düşman n tak•binc d' r. Ma:lzemenın pek ya!kın bir za- kü, halkınuz biis;bütun yeni bir işe 
zı tümentcır ön fa eürmck mechu.. ~ ~ A P!IOg~mın4ılc.i ınkı fa devanı edıhnişt1r. Alman .hava teş- mandn tedarik edilerek köylüye girişi en. lazun olacnk tohumhı!k 
ri)"dtinde bıidıJJarını göate.ııen bitr.. d.aı'I' tıa:fınlat vcrtlmek.te ":e Fran • kıllcrı İn:gılız ordu.gahlarını bom • ııevzi cdıo!eceği ve o zaman müca- ve malzemeyi J...-olavılıkla temin c. 

Roma.. 6 ÇA.A:) - D N ~: ~-..ık ee!>cbler vudtr. ~ «~kahlar ~Jyou de.. b~lamışlnrdır. Tobruk cı:varında dedeye d a çok hız verileceği mu demezse, bu işi tak b etmez> 
M. ~ni. ailih altındııki me Rus mahkDeı'İndc ~itini! n~. düsınan bava alanları makine! ta- halk.kak G O 

rnur.laırdan fimdıye ~ 8e!Vİe ae. ge;..e, Sor&iinunda cepheye ycnideın A • . • ~ ~Pl~lu:klan da bombardıman tu. · · 
bebleci do yısile geçici olarak a&. 13 .Ahnan piyade tümeni göooeriL tlas de ntzınde hır edılıniştır. . . , ____ , ____________ m.ıı:n••mmm.: 
lt.c:niilt Mzm.etbwlen müllfe91ltıı tu • -~- 1 ) . Maltada Valetta hmanındakı • ı_d 
tulrrmş dLmla.rın dıeft:.al mOTacaM ·~im ;...,. 

19 
ı..nı 

1 
al ta yan denızaltısı dü~an ~eri tesisleri He demirli t Mısır film san atının en &Ofl ve en LU retl. eseri 

etmelerirıi ermetrnittir. Hiz:ıoet ae. ,._, . me___ K ettiler b ld ~emılere arşı Alman hava teşkil· • R L • • 
bchl~ dolaytsile 30 ISoak!otlltdn. Be~lin 6 CA:A·> - Alman piya- abn 1 leri taraiında.n yapılan gündüz hü. z E H 1 1 ç 1 ç E K 
tıcıdıie edilenler bunOıın be1liç tutul de ımüıfreze1eri, ~ ~ Londm. 6 (AA.) _ Bu harb. cumları devam etmiş ve iki İngifü 

lllbr. medk.ez..kesi~ .. büıcuınlarına de de ~ oluak ~· bütün de _ denizaltı gemisi hasara uW&bl'?lllş-

~ ~~~~ M:zJıııLıd:ım ~ ÇOk g~ batı. tız. ~ teblliı TO \KÇC: SOZLO ARAPÇA ve TOR .Ç ~ ŞARKILI 
Habeş imparatoru 

lngilterey~ bir Habeş 
-~ ..ı..-~ __,,____ . ,..Jı:.... IDlJ olı.n. Ferraris ~ı ltaJ,ran İ 
.. ~ ~a.ı• ~lllll jl2rtn._...,.. ~ Ada. deni:doc ilk çıkı.. Roma 6 (A.A.) - talyan ordu-
ve 19 ımaball1i ia;tal ederek Savyet. flndıa bir lngiıiz di.ıtroyer.i tarafn. =~alu1~0~~. ra~ımn 615 nu .. 
leq-e ağlr Otayıblar verdinnc2e. diı.l boıtıd!rnlftlr K:'U""'S• 

livası hediye etti ~ anaheme, ~top~ --·--- Doğu Sırenaikte dü.$nanı taldb 
tınam etmeğe affak o:!muşlar Ja I • I ·kle · eden :ınüfre'Leleır Tüiıni'yi al et-

Lomım., 6 (A.A.) _ fı.n.ı>aza. dtr. - pon artn IŞQ8 8tfl rl ti'loten oonra Ayne}Ramla çevresi 
tor 1-ide Sclasie lng'lteR,y oğu1 1 akl 'd • istikamefuı(le ilerlemektedir. 31 
~ .. 'n k~tasıncfa bu : lngiliz ve Do inyon opr arm 1 aresı Sorlkfumna kadar tahrm veya ZaJ>" 
ırunan bır Habq ltvası hediye et • , } • To&;y,o. 6 (A.A.) - Teşekkii1ü tedılen :ln,ciliz t..am.yon rırun sa • 
lnlir,tir. kıt 8 nDID zayıab . giin ~l beşve.kil Tojo tazafın.. y.ısı. 1320 Yi !bulmuştur. 

lzmir, Urla ve Bergama 
zelzele oldu 

bıa.beıı- Hen Okynn:uısya top Vaziyet müphem 
6 (A.A.) - bııiiiz . veı: . .. - Londra 6 (A.A.) - Londranın 

m11.bt~~llS, BUkJik b ık kıt' aW.. ~ iş1cıtıneaı _ Jcoııtrol~. ~!ez sa'Wıiyetli ım.ahfellcrinde, Romme .. 
r1n1n hıınıbde verdikleri fatın oırga~"Oml, bük.Umct: aozcmu • lin teşeb'bÜ'rii lhalen muhaf azn eder 
britün ~r!n vcrdilc.leri aa. nün lbugUıı yabancı bM1n mümee. gö~e rakfficn Lıbyddaki 

ıbniıı\ 6 (Hnsu ·) - Enıelki ker te1diııl1 niabcde iiç buçu3c • erlne de bildircliğ~ gibi umami vaziyetin balen lmi.Phem oldu.ğ'u 
Keıcc 60at 3 tıtm itibanm birde ve nıWi ~irier. dm:ıktıIBeri tesbi~ ıihifa edecektir. öğleden Som"a sôylenmiştir. Her 

?ki. defu şiddetli zclzeo;ıe ~ Briıtanya bombardnnanla • Bin~ işgal edrlm.i.ş toprakla. i.ki tarafın mühim devriye faali -
~ ~dan ~' _ J1inıc1a ö'5ı vı sayun 100.000 tah ~ r1 kendi mim ekonomi ınin ida:resi yetlcri ol.muşt.ur. Muhasım iki kuv 
~~ ve Beryıunadı:ı daha ~. ıni:n od;Jca ~~ b. yc&aaa da. art.-~ ~n ııiydi wthl !kısmı lküllisi henüz çarprş -

~ 1-ıu- yokiw. Mı dcifld'ir, ydkba. ma.mıŞlardır 

Mcmlcketimizın en büyük musill Uatm:lia:rının i~ira ·iie vücuda 
trdiritmiş ıaezoııu.-n en büyük ve fac1a filmidir. 

Pek yakında TA SİM Sinemasında 
1 lanbulun bütün sinema meNklıb.rı 

N 
(Ln Malson d'en Face) 

cin toptan caktt-r. Pariain §uh muh:ti • Zevkli maceralaıri • En 
sevilen Fransız yıldızının şaheseri. 

EL ViRE POPESCO • ANDRE LEF AUR 
EL HAMRA Sinemasında 

Bugün saat 1 de tcnzi ma.tin~ .......... ~ 

• 



' 
6 Sayfa 

Ankara radyosun
dan ne istiyoruz? SPOR 

mas tarafı 1 inci sayrıl.dal 

A nketimize verılen cevabların 
neşri ne bugün d e devam e<i iyoru'Z: 

O Şiıli Sağdıç sokak 36 nu 
maralı apartunanda Münire 

Mektebli!er 
lig maçları 

Kaıablıgil: Mckit.eb~eır arasındaki lig maçla. 
«- Beni daha _çoık evin saati r ina bugün. Fenerba.hçe &tad'ın<la de 

aialoa dar ediyor. Önceleri bu neşri~ V1alin ed.'i:lcc~ktir. Şeref sahasindaki 
yattan cid'den faydalanıyorduk.. Fa. ımaı.;ılar ıtelıiır ed ilmiştir. Bugün ilk 
h~ ~n. günlerdeki mevzuların öğ. maç; ltıik • T icaret, ;kfoci maç d• 
retıcı ıb ırer mahi.yet taşnnad1kları Yüıoe Orkü _ Taksım Liseleri arasin.. 
görülüyor. da yapı!lıaoaıktiır. Maçlara uat 14, 30 

Bana ka1ırsa, evin nati muayyen da lbaşl~k ve müsıa.be..kalar Sa. 
biT programı dol!dunnaktan ziyade mi Aç.ı!töney idare edecdctir. 
ev 1'admına müsbet reyler öğretme- U d ..., .d k k I 
u~ir. .u aga gı en aya çı ar 

Biffıassa kadınla.rımtzuı moda ~·e G ~; B .. L T b' · En t' t"' ·· 
...r:_ • ,,_ • d k la ·ı_· a"' eooen er Jyesı s ı usu 
cn.m 1ptı1&lasın an yana ya ı ş1-.a. talebi İ d' 30 k k d" Ul 
yet olunduğu şu sıralarda gıyim, -1\

5
,w erı· ıımn ı':nl d" Kayafuç.ı ~n ul. 

L--- · d-'- ı_w u·..,gıa. g yer ... a neye "' mu& -
,,., .... , ... "" ~e, ı.çmr. ';"11a ~?ru~u ev fim reıJlaık.arı: etmektedir. 

,ıo ekonomt•lcıe aıd bahısl!er uzertnde ı tanbuı. 
kıonuştlbıalıdır. Bu sureLle ev ka- İ ._ __ ~.JI_- kpl~b"" çayı d t 
d ·•-· d ' b"l · ı ·ı · suau..,.uıapvr u u, azıa ve os • ınına h~tıea. ı ı gl er ven mış ve '--ı .c; __ ı. .. . .. Taık · · 
bu ..ı d .. · ·• Jll:llI' şereıı.uc: augun eım gazın-o.. 

ımeyanua ona mo a ve sus ıptıa ~ hi · f U t rt'b tm' 
etnl gidetd:ııilecck te~kinler yapılmış ti r 9aıy z.ıya e e 1 e * 
olur.» t'. 

~----------------------------------~ e Kumkapı Eıir Kemal Beyannameajz §eker 
mahalleıi 25 numaada C. A: kl l 

B
.. . d d . 

1 
. . 

1 
. aa ıyan ar 

«- ütün ra yo ın eyıc ı erınm F" Miinık be B" h" d 
de ayni kanaati taşıdı:klarına sureti .. ıat . a uroııu. §e il" a. 
k · - _ .. L · l __ .ı. d ' bT · bıilindelci eıra~ırmaları na devam e't 

at •Yeue emin o·~ ıye ı.ııım - -LtecJ•' o·· d F d k1 ..Jd 
ı.. · . . ı. 1 '- ı. lf n:ııetK ·ır. un e ı.n r ıcaue-
Kıı; ger~ a atur'"•· gere .. a a ıranga . - ..] 81 d Abd rı L K 

_ a;I ı. · 1 · d' 1 · · sınıoe nwnara a u au a • 
par..-.mrın en eeç."'ı n erı in ey ıcı k l OOO k" k akl d v 'IJtekl · tıah · 1 d · ra aşın Ho şe eı s a ıgı 
~ ek~cdir ala o unan saatte ın. görühnıüştür. Suçlu. •rnürakabe me. 
en::'e 1 , • 

1
• 

1 
.... 
1 

__ "1_
1
· • •

1
• , murlaırına. şekerin fia.t yükeeld'j•k -

or. a. K.rn z n ser.m zevx nı - ı. d w 'd '..ı: · 
pa.t etmdcle beTaber, herhalde muh- ten ıııoma . atın ıgınl l ~a etmı.şse 
terem rad)"O idaresine halkın arzu ıdıe fart:uıraı ~raz c<:lcmemış, ma~aTln 

· · · k - ..ı lbeymmamesız oLarak .alk.landıgı an 
"' ı Y'u •ıerıın ı .::le tanı tma ta.uır. n. '11...- r- k.a d 6 7 

F k k ~-: d" 1 · · · 11aşluıı.ıŞbır. Y"'~ı pı a numa. a aıt ınıe yazı a.'I, J.n eyıcı :ıs. d z,,111t·ı.-~ d 3 d k be 
td',deır ı ne ayrla.n zama.ı bu geni, ııa '& • ınırlKAnn a ~an l • ya~ı-

·ıhn· l"' ı. - ı· ık ı_ aL DaııneBIZ ~kor &aıkladıgı teebıt edıl-ve sam ı a """'yıı ay oıınıyac. &. • • 

luı dar aızdıır. ım.ı~r. 
============ıı==ı========::c=-= 

Ammenin uzusunu ifade ede.n saat eusmaic.'tadır. 
~nleyici isteklerine .~e.r gü~ü neş. Kanaatime göre; gece neşriyatı 
rıyatl'D<!a ofdlukça mu~1m. b.ır yer a. da dahill .olduğu halA:le 24 aaat için.. 
y ı rma.k radyonwL vazıfesıdır.» de vaısaıtl bir heaabkı. 1 O saat çalı. 

e Karaman okuyRcııları· §llln r~un bu faaliyeti azdır. 
mızclan Yusuf Aydın: Zeıten bu 1 O aaatin yarısından 

«- Son Posta'nın bu önemli fazlası da 9az ve caza a.yrılmış oL 
anketi bunda da halk arasında dıe.. dtığundarı. geri lı.at.tn pek mahdud 
r in b ir aialka u}'andırmıştır. Birkaç zaanan içeriei:ne sığdırılan konfe. 
arkadaşımın da hiesiyatına tercii .. ıranslaır, mıu.sa.haheleT ve mümasili 
man olarak d iyebi li'l'im ki; Tadyo .faydalı «11e'1.i1Ya.ıı bu vaziyet larıısın 
programının başlangıcını te§kil e. dla. baneı kifıır.yeteiz geıhnıeb-edh. 
ellen eıabah servislerinde yabancı he. ita~ iıcl8.reai, günlük neşriyatı. 
vala.T yerine milli marılar veya tür- nı hlç o'lm.ama 14 saate çıkarmalı.. 
k:~er ça.Jıınmaaı bizı mıccnnun ede. <h.» 
:ok-tir.» e Beyoğlu Cihangir cadde 

e Eıkifehirli okuyucuları·.; 42 numaralı apmtmtanda 
rnızdan Ferid yüksel: müteahhid Kemal Oflazer: 

«- Neşriyatını derin bh hazla «- Radlyomuzun alaruı-ka mu~ 
:~ilb ettiğim rad'yomuzdan istekle. ai'k i~ e.,.-rdığı saatle't maalesef b en i 
~İm 11unLardır: taıtımi n etmemelcted İr . Bu saatlerde 

1 - Sabahları yabancı havalar icrayı ahenk eden Hzende ve hanen 
rorine, milli Levlderimizi ok§aya. delerdımiz bilha.ıır.ı ltOplu çaldıkları 
c.ak nıaırşlar çıalınması. anlanıda ne yalan aöyİyey im çok baş 

2 --- Şu veya bu zıatin idaresin. taın saıvtna hareket ediyoraT. 
ddki a[afranga konserlere tahsis o. B lb ek.et bilhaasa eski klusilıc:. 
luna.n zamanın mümkün ol'duğu ka- lerinu ~~nümünde pdt göze batı.. 
dıat"3 kı-~Mtı~aaı. f b .lh yoıı •.• Sonra fasıl amsında tek sazla 

--- unevver aınl ve ı assa ılla tak•sİm d-: fazla uzatılı:yor 
'ta.hail çağındaki genç.l,er üzerinde ~ p~ramda büyük bir yer tutu. 
müsbeıt ~~rler yapt.ığında. şüph.e ol. yor. . . 
mtyan ş.ılr saa.tlertnın yenıdlen ıhdıı.. Alafranga parçalaT da ıyi seçtL 
ıı. nıi, dleği!1ero ir. H ele haftf od3. mü-

4 - Seılbest oıı dakikanın tama- ziği alltınıda çalınan paırçaların için. 
men ka'?nıhn~~n » dıe öyleleri var k i; aı:letıa b ir cenaze 

• Sırkecı Hocapaşa cadde mıaTŞl gibi inııana kuvet ve hüzün 
ai 26 numarada Hayreddi.n vet'iyor. BiT yiı"kııek mühendiıı i n ga 
Erdaf: ~eni~ çıkıan şayan! dikkat yazı-

«- Yabancı memlek& radyola. sında meVZ'tl.U bahsettiği gibi, tek
rı bü tün gün faaliy~ halinde ~lduk niğe tıaafüik eden şu yabancı İstu. 
t&.rı haıfd~ b izimki eabah saat 7,30 yem müd1&haelerıni de bİT an evvel 
dan 12,30 a kadar ve öğleden aon. ortadan kaldırmak lazımdır. ı) 
1lll da 14 den 18 e kadar tam sekiz F. Öner .......................................................................................... 111••············· • • 

Devlet Oenizyolları işletme Umum 
Müdürlüğü ilanları 

IZMIR POSTASI 
İzmire her hatta Pazar C'Ünleri 1apılma.kta olan ve muvakkaten litve. 

ılllen İzmir postası 8/!/942 tarihinden itibaren her hafta Paı:ar süııleri 

muntazaman icra ohmacaktı.r. Xezkfır tarllite Tan vapuru saat 13 de Ga. 
lata rıhtımından kalkacaktır. (2066) 

Yüksek Ziraat Enstitüsj Rektörlüğünden 
Kurumumuz enstitüleri lçln aşatıda müfredatı yazılı yerlere 19 asistan 

alınaeakt.ır. 

MıisaıbaJı:a imtihanı 2/ Mart/942 tarihinde yapılacaoktır. Fazla malllınat 
almak iStiyenlerin Rektörlüğe mtll'acıı.atlan ua.n olwıur. «8768• t.10393> 

Aded 
Neba.tat Eıı8tit.Us11 1 
Umumı ık.imya 2 
Zooloji ı 

Nebatı Lif ve boya ve köy el san'atları Erwtltt1sü 1 
Zirai ham maddeler Enstitüsü 1 
Ziraat mak neler cnst.ltUsU 1 
Ba.A - Bahçe em.titnı.u 1 
Süt ve süt ma.mulMı enstitü.sil 1 
Toprak enstitüsü 1 
FIZYoloJ! Enstlıttıstı ı 
Pat.ol~! Enstitüsü 1 
Dış bastalıiklan EnstitUsU l 
Zootekni Enstittisü 1 
orman Muha!aza Enstitüsü ı 
StMlrültili EnstU.UsU 1 
Amenajman ve Siyuet Enstit.üsll 1 
Oeodezi ve Sl.yıuıet Enstitüsü 1 
orma.n İşletme tkıtısadı Enstitftsil. 1 

Sorf POSTA 

( TiYATROLAR) 

1 İstanbul Belediyesi 
Şebiı· Tiyatrosu 

f epebaşı dram kısmında 
Bu akşam saat 20. 30 da 

RÜZGAR ESİNCE 
Pek yakında 

PARA 

7 

letilclal caddeai komedi ki'aminda 
Bu akşam saat 20.30 da 
KİRALIK ODALAR 

' " 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

Salllık eczane iskeleti: NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTON ACRILARINIZI DERHAL KESER. 
İ1i bir halde blr ~za.ne iskeJıeti 

maa Werrüaıt ııa.tılıktır. Anu e _ 
icabında günde 3 kate alınabilir. Her yerde Pullu lmtuları nrarla i!t,..viniz. 

, . . . . :. .. ' . ~ ; .. .. ~ . . . . 

denler Cafalotlu eczanesi mes'ul Son Po.ta Matbaaaı: • A 
müdürü A. Bertwıaaa müracaaı e- 1 L N 
de bilirler. 

'-.._ N~at Mudü.rü: Cihad Baban 1 s 
1,--Ue•k•lellanı•uc•ıı.t•e •_.IA•n---·SAllİBlll!llm•t:•A.-Ekr•&m-U•SAKL-:t•G•İL-~ , ~~~ .. ~~~~00~~~~517 ~-~dk~~~~~.~~v~~k?.:. 
POKER 

1 ead Vekalee ıamıim i mucib ince bütün meınkket dahilinde mevcud 
ya.paklaır iç.in Zır:uıt Banka5l ıube ve aja.n5larına ve bunların bu.. 
lıunmad!ılklan yerlerde kaymakamiııUaırıa verilecek beyannamelere 
dahill y~akların AnkaTada Y enişelhirdie Lını.etpaşa caddesinde 15 

TRAŞ BIÇAKLAHI No. da Sümer Bank JpEk "ve Dokuma Fabdkalları Müeeeeeeai ya • 
1 • • pak m~aıyaa e.k! plerı tarafında.n, beyemıaımeler mıntaıka ıtibarile 

ge mıştJr. bir aLııayıa. tabi tutıularak, sıraJan geJd'ilk.çe • a~ğıdald Ticaret Ve. 
DİKKAT: POKER traı bıçak.. k.a.leti fiyat ve ğartlariyle satın a.hnaca.ğı alakadaT:arı\ bıldirilir. 
la.n peı.kende olarak büfüa Yapağın Mahallinde mü. Bursa ve latan. 

Türkiyede Cinsi bayaa kilo flatı bulda mübayaa 

5 K U R U Ş T A N KUl"Uf kilo flatı kUl'Uf 

fazla Mtılmıyacaktır. 1) Kir1i l\Ierinoş 170 170 
2) Kirıl'i Yaıımkan 150 150 

Ustabaşı Aranıyor 
Türkiye kömür satış ve tevzi 

müessesesinden 
Kazan ve kalorifer tesisatında ihtiaaıı olan terc1han 

&an'at mektebi mezunu iki ustabaıı alınacaktır. lateklile 
rin çalı§ma hayatlarını hülasalandıran yazılarile. A11karada 
müessese merkezine müracatları. «2071 » 

1 Is tan bul Belediyesi ilanları 1 
!l'ahmln B. İlk temina.tı 

105,75 

134,00 

1556,tO 

7,H 

10.05 

116,70 

Fatihte Müftiiali mahalleslnin Müftü hamamı soka. 
tında 19 uncu. adada 105,75 metre murabbaı .s~halı 
arsanın patıı;ı. 

Abarayda Çak ırata mah&Uesfoln Manlllltıll'h ltlfat 
solı:atında H,00 metre murabbaı sahalı arsanın 1ataşı. 
Beyotlunda Kıunerbıatun mahalleainin Çukur soka. 
fuıcla t'7 numarah kilTlr evin satııı. 

l T&hınln bedelleri ae llk teminat mlkdarları nikarıda J'asılı 3 parga ra7rl 
'menkul aatılmak Usere un 3,J'l'ı ıa.oık ariUrma)'a konulm119tur. Sarf.nameleri 
Zabı.t. .,-e Mwunel&' Mlidürliltit kaleminde lförtileblltr. thakı 11/Z/BU Çar. 
pnıba Pııü saat U de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliblerin Jlk te8'i. 
nat makbuz veya mektublarlle ihale günü muayyen aaatie Daimi Enciı., 

mende bulun.malan. (809) 

* ... 
Taksim İnönü re-ıislnin mütebaki &oprak tesviyesi, duvar, korkalat vesaire 

inşa.atı, 2490 numarah kanunun H noı maddleslne röre pazarlıkla yaptı. 

rılacMdll". Keşif bedeli 6654'7 lira 4.6 kDnı.ş ve ilk teminatı 4577 lira 38 ku~ 
nıştur. Muka.vele, eksiltme, ba7mdırhk işleri, renel, hu.sost ve rennt şıırına. 
m'eleri proje keşif hülasasile buna miitefertl di~r evrak 3 Ura 33 kuruş 

ınUkdılllnde Belediye Fen İşleri Müdürlütifnden nrileceld4r. ihare 10/2/ 
S42 Sah rünü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. TaUblerin ilk te_ 
mlnat makbuz veya mektublan, ihale tarihinden 3 gün evvel Belf'dlye Fen 
İşleri Mlldörlüfüne mtiracaa.tla alacaklan fenni ehli~, 941 yılma ald Ti_ 
caretı Odası vesikaları ve kanunen ibrazı Ii.zmı releıı diğer vesaik ile ihale 
ıünü mnanen saa.tte Daimi Encümeo.tıe balunmalan. (668) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAA BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aJanıı adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelert 

PAt<A BıRiKTiRENLEnE 28.800 
VEniYOR LiRA iKRAMiYE 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en 
az 50 Jira.sı buJunanlaro seoede 4 defa cek:ileedıt kur'a ae a..•t•dak.l 
pli.na ~öre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Aded 1 000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2.000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 1) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 ,, 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 

Dikkat: Hesa.blarındakl paralar blr sene içinde 50 liradan aşalı 
düşmlyenlere ikramiye cıktıiı takdirde % 20 fazlaslle verllecekttr. 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Badran, 11 Eylül, 11 Birin~l 
ldnun tarihlerinde çeldtecekt.tr. t 

3) Meninıos Kuzu 130 130 
4) Trakya malları 77 81 
5) Tip Trakya 71 75 
6) lzmi?I 69 73 
1) ;\ardınLı 67 73 
8) İnce Anadolu 67 72 
9) Kaba Anadolu 63/ 62 68 

1 O) İınce Şark Malı 67 73 
1 1 ) Kalba Şark ma.Iı 62 68 
12) Er.zurum Kızı t 67 75 
1 3) Erzurum Beyaz 65 73 
14) Van Beyaz 58 73 
15) Kara.yaka ve Koç 56 60 
16) Deri malla.rl a id olduğu cirain o/o 5. nohanile alınır. 
1 7) Besi malları a it olduğu cır.ein fiati:Yle alınıT. 
18) Nonnaiden yüksek randırn::.ıılı yapakla:rın beher randıman a.p.. 
ğıdaık i fiatla rla alınır: 

a --- T rakyıı malları 
b - TJp Trakya 
c --- İzmir 
6 - Aydınh 
d --- Aydınlı ince ve kaba 
f --- Şark İnce ve kaba 
g - Erzurum ıkıııl 
h - ETZurum ve Van bcye.ız 
t --- Karaköse ve "oç 

19) Gömlek baılindle olmayttn aşağıdaki 

mani aşağ ıdaki fi a tlarll\ alınır : 

1,47 Kurut 
1,42 D 

1,38 ,. 
1,38 • 
1,l8 •> 
1,38 ,. 
1,47 • 
1,43 J) 

1,13 
malların o ...... -~~~-

a --- Kasaphaışı (ince) 1,20 KU!l'Uf 
b --- Kasapbaşl (kaha) 1,08 • 
c - Kuzu ve güz yünü (itnce) 1,30 » 
d --- Kuzu ve güz yünü ('kaba) 1,20 » 

20) Yapaklarda bulunabilecek parça, deri, lıc:cçe, koç, pıtrak, 
ç.alkılldak ; ruLubet v güve gibi mad.ıclelerin tıoferansları ve bu.nlar 
için yapılacak tenzilatlam- aşağıda göstJerilımiştir. 

a - Parça: o/o 8 nisbetine kadar e&aı9 malla 'birlikte kahUı~ 
olunur. Buı nisbetten fazlası esas mral fiattmın % 25. DGkaaıniyle alı. 
nır. 

b - Derl malı: Esaa ma3.1a bi'rJıikıte g;elen d-eri maUaTl bu 
mal fiatLn.ın o/o 5 noksaniy1e alınır. 

c - Keçe : Esıaıı malla birlikte % ( 3) e kadaT kabul ed i. 
fü. Faızlası yukarıki 15. ci maddlede yaızıiı fliatla alını r. 

d - Pıtrakll : o/o (3) e kadar elvam" pıtra'klı mal kabul 
o.Jun.ur. Bu ni:Jbetten fazla sıvama p1ıtraldh malla.r esaıs mal f iatın • 
dan kilodd 1 O kuru'} noksanicyle al1nıır. 

c --- Koç: Esas mal ile hlt11i'kte o/o (3) e kadar kabul edi~ 
hr. Fazlası yukarıki 15 ci maddede yazıl'!. Hatla alınır. 

f - Güve.ti mal ahnm82. 
g - Çakıldak: Esaa mallfa birlikte % (3) e kadar kablll 

oıuınur ve bu nisbetten fazlası daradan tenzil edilir. 
h --- Di ğer yal>ancı maddeler: Azami o/o ( 1) e kadar ka_ 

bult edilir. Fazlası daradan tenzit olunur. 
iı - Rutubet: Normal -olacıalclır. 
j - Çuval : Çuvallı mübe(Yaala.n:ia çuval daraei o/o 2, 5 

ni~ini "şanıaz. Bu niebetten fuzıl.uı dara.dan tenzil olunur. 

Satıhk köknar tomruğu 
• Devlet orman işletmesi Karabük revir 

amirliğinden: 
ı - İşletmemi:ı:e merbut Kelpete bö~e,g emvalinden olup Karabükte köP. 

rü başı tomruk deposunda meveud 40'7 adede muadil 237 metre mlkib 195 
desimetre mlkib köknar tomrutu açık41'tıırma 11urettıe &&tıhta çıkarılmıatır. 

2 - Tomrukların kabukları IO) ulmuş olup hacim orta kutur üzerinden 
hesabtanm.ıştır. 

3 - Tomrukların beher metre m '.kabma muhaınnıen bedel 24 Ura yirmi 
dört Ura 45 k•rk beş kuruştur. 

4 - Teminat akçesi % '7,5 heeablle 435 lirada. 

5 - Bu tşe ald açık arttırma ısarinamesl Ankarada Orman Umum l\lil,. 
dürlüğü ile ZOn&'Uldak Orman Çevlrre Müdürlüğünde ve Kflrabiik devle& 
orman isletmesi revir lmlrlitlndeki satış dosyasında mevcuddur. 

6 - isteklllerln teminat akoelerile birlikte ihale l'ÜllÜ olan 17.Subat.&H 
tarihine rastlayan Salı rünü saat 14. de KarabÜk revir imirlliine möra. 
eaat etmeleri lfu:umu ilin olunur. (200'7) 

Devlet Demiryolları ~şletme U. M. den: ' 
r va~d.inde llalıınll veya tahllye edU ıneyen vagonların tatili eden.t ucret,. 
leri ha&kındakl D. D. 506 No. lu tarifedeki ücretler, 10.3.942 tarihinden 
ltlbarıen '72 den fazla olan saatler lçhı bir misli faı:laslle tatbik edilecektir. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edllnH!lldlr. (88'1 • 2044) 

*. 
ıo.3.942 tarihinden ltSbaren baZl inşaat maddelerlne ald olan D. D./22' 

uwnaralı tarifenin karışık olarak hatıKI maddelerden bir varon yükü tef. 
'idi edile~itne dair olan t-atblk şartı ile ateş toprajı ve ateş tuj"laaına W. 
bik edilecek kısmı deiiştlrllmlştlr. Faala iafsilA~ &olu istaayoul&ra mi&racaa& 
~llnıelidlr. l885 .. 2048) 

.. 
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