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C>.maıua yazılarile ÇI knuftn. 

Zirai istihsalitı 
• 
ıçın 

• 
rttırmak 

Ziraat Vekaleti yeni 
tedbirler alıyor 

-~ .. -~~-~~~-:~-!! --- /Bir istihsal kurumu 
sı::ı::~:=~ teski ı edi idi 

"" 
Ziraat Bankası da alınacak tedbirlere 

geniş mikyasta iştirak edecek 

B uıün en cüze! ba:rramlan
mı.zdan biri olan Kurban 

bayramını kvtlulayoruz. Kur ban 
1ı...-k, bizim İçin dini bir ıba. 
det o duğu kadar da içtimai b r 
.,uaven.ctlir. Buıün büyük kü-
çük. kadm erkek, herkes müba- Ankaradan bildirildiğine göre madde ve aletlerin de satın alın· 
rek b r ıunii idrak etmekle ac· 1 zirai istıhsalat n arttırılmasını tc- ması vardır. 
•İnd ğı kadar fıkM"aya bol bol min etmek ve bu hususta gerck.li Koordinasyon heyeti bu itler 

.. 1ardım etm k imkanım buldugun tedbırlcri almak üzere dün Zira- için Vekalet emrine bet ntllyon 
dan do aya da aynca gönül fe- at V<'kfıletind . Vekalet umum liralık tahsisat verecektir. 
rab ığı duyar. Hele içinde bulun- müdurleri Vekilin reislıği altında Diğer taraftan haber v•rildiği· 
du"umuz bu sıkıntılı ve dn za- bır toplantı yapmıflardır. Bu top ne göre Ziraat Vekılj Muhlis Erk 
...,.da, b"ze nısbetle ınaİfetini lantıda zirai iatıhsalii an korunma- men, bayram tatilinden istifade 
batarm'lkta lriiçlük çekenlere az •ına ait bütün işler görüşülmu' ederek yurt içinde bir seyahate 
•eya çok muavenet edebilm k ve bazı kararlar verilmittir. Bu çıkacaktır. Vekil, yıurt içinde yap 
laepim'z için bahtiyarlıitn en bü- kararlar arasında tohumluk. zi- tığı bu seyahati-rinde zirai işler 
JÜğiİ olmalıdır. 1 raat aletleri ve ziıaate ait diğer (Devamı ıalııf• ı, aut"" 4 de) Kurban kesmek, senede bir de- _____ .....:., _____ _..::. ___ ;__ ___ _:__:__ _ _:.....:...,:..:, 

fa olsan, ihtiyaç içinde olan mil- -----------------
lıett .. tanmazı sevindirmek •esile- A k A 

- bu1malc için vacip kıhnlnlftır. s erı 
içtimai Muavenet, biz Türkler 

İçİil zaten milli hasletlerimiz n 
haflnda ıelir. Türle, yalna müs
lğnlanlar araamda değil, batta 
ı,er.kler araamcla da miaafirper· 
nrliti ve İbaante•Prliti ile f(i'h
ret bulmQftur. Türkiyeyi ve b"l
...... öz Tiirkün yurdu ... ian Ana-
4o1UJU zİytıret edeo birçok ecne•i aeYYah ann en ziyade dikkat 
.. zarfanm çeken, bir falrlf köy. 
IİİY" h 1. misarer oldulı:lan vak"t 

0 kövlünün misafirini aiırlamak 
içİlt ırösterdiği fedakirltlr olmut
tur. Bunu. hemen hrr frenk 1ev-

Vaziyet 

ahı överdc anlatmı.klan adeta 

Almanyanın yeni 
hazırlıkları 

Yazan : Genera 1 Ali Ihsan SAh·s 
------~----------•SKi ORDU KUMANDANLA.RINDAN 

A iman kara ordularının T\ıkr.ek 
kumandanlığını da, eııaııen 

Ba,.kumtınt! n tıın Alman Fuhrerl 
deıuft.e etti. Acalta bunun harp 1-

kara orduları deyınce aade Ruıı cep
heslnı değil, İn •ıltere Ye Amerikaya 
karşı olan cepheleri de, memleket 
dahılındekı kıırıı ordularına muteal-1 · d H . · · bir ae.utÇ uyar. emcmaırrıız"n zerıne ne t.esh lerı olab lır? Alman 

y•rd""ına k~,mak hususundaki 
b milli ve dıi'uttan Relen basle
~isin rserlerini bilbasaa harp 
deV!'dinin. _ her. rin y~kııul!uitJ 
.,.tıın bu,unlennde aoıtermiye 
..,ecbur olduğumuz g~bi ~~Y!'am 

(Deva111A ıahı/e 3, nıtu11 ş d•) 

"'n1erindr de bu vazıfemızı büs
rilün cÖ~er~lik ."~ Reniıı1ik ile 
yaprna)"I buyuk bir borç bilmeli. 

JİZ· • h [)iinyaYI saran arp ate,in:n 
kara dumanlan iıtrr istern~z bi 

. ufuklanmızı da karartmakla 
ııurn • b" beraber yıne ız o ate,terı el'an 

asan ;ıınak rribi bir ninıete maz 
:'.,,.. Hiç tüPh.e yok, ki terPk 
~k, prek !ıyecek huauaundP 
........ ~elle~ umanların, hat· 
ti treÇeD aenekı bu dnlPrin ho'. 
~malik bulunuyoruz. Fakat 

• .!:Lnnla kaydetmeliyiz •-. ,.... ..... • - • d • ili 
....... elcetİllllS uzenn en bl\rp a-

'Huııar kabia-;;i mi ·~·~ 
8 saat süren Merkez e 
bir lf planlı yaptı şiddet 1 i 

çar şmalar lçtimada mutat 
işler görüşülmüş 
Sofya, 28 (A.A.) - Nazırlaı

Meclısı dun ake:ıın toplanmıştır. 

Celse akşam saat 17 den ııabah 
ıaat bıre kadar devam etmıştlr. 

Toplantırlan ııonra ııeşred len 
tebliğ, Mecllsın mutad ı,lerle 

me,ıul oldutunu bıldırmlttır. \.._.., _______ ~ 
oluyor 

Ruslar üç şehri 
daha geri aldılar 

Berlın, 28 (A.A.) - Alman ordu
lan Baekumaııdanlıtı tebliğı: 

Şark cephesinin cenup keslmınde 
mevzılenmlze bazı akınlar yapmıya 
tetebbus eden düşman, kuvvetli mu 

(Devamı ıahi/ • 1, ıvtını ı dı J 

1ı10STAKİL YEVMi GAZETB 

Pazartesi 2 9 Birincikln111 t 941 

Tlirk flnlil, Tiirlc alav1111 ee
na6ı, diJngtUUll emmsü bir gartlıın 
w fazilet lcagnafıtlır. Karhan har 
ranu, 6a nt1cip varlılı11 tezalıilriin• 
•n 6iizel 6;, fır•ttır. 

(8vbl 1 MI ahit..-..) 
Telefon : Z O 5 Z O 

Telı. Tuviriefklr, İstanbul 

~-------------------..) 

Kurban Bayramı 
kutlu ols n 

Buaiin Kurban Bayrama. Ta niri Efkir, okuJUCU)anmn bayra ımm laıtlularlren. w'*ketiamia 
plec:ek bayramlan da bugünkü sulh ve eükun ban"' içinde idrik etmeaini Tanndan diler. 

Guetemiz Ba,nm münue betile üç gün intipr etmiyecek ve cuma ıünii tekrar Çllmuya bat-
layaQktır. Bayram Namazı: v ... ti S. 8. D. 7 .................................................................................................................................................... 

( l::::f J:an Haberleri)' r Müttefikl~1 ı: {?:,," Haberleri : 1 

lpoh'un müşterek Hon-Kong'da 
zaptı için harp planı 6,000 esir 
çarpışılıyor hazırlıyorlar a I ı n d ı 
Japonlar yenidea 

bazı adalara 
asker çıkardılar 

-
Vqineton. 28 (A.A.) - U

ukprkta dü,maa tlıyyarderinin 
bombardımanlan aeticeaınde ikı 
muhrip hafif buara uiramıftır. 
Havay adalan cıvannda dol~pn 
Japon denizaltıların• karfl fid
detli tedbirler alınnuftu. 

Açık tehir ilin edilmit olmuı. 
na rağmen Manilla. bu 1abah ye. 
niden yapılan ve iki 1aat ıüren 
fidd-:tli dütman bombudımana 
neticeai!'lde hali yanmaktadır. 
Şehre verilen zarar, en a,ağı 2.5 
milyon dolardır. Yangın dolayısi
le telefat miktarı tesbit edileme
mittir. Düşman Luzon timalinde 
vıo doğu cenubunda mütemadi· 
yen takviye kuvvetleri almakla 
ve buralarda çok fıddetli çarpıf· 
nıalar olmaktadır. 

Manilladald radyo cihazları 
dün. Tokyo radyosunun, Filıpin 
Reısı Mamel Quezaıı..:.:_ hitabt"n 

(Devamı aa1ıtfe 8, autıoı ı dı) 

Hint mlln 
kongresinde lht·ıat 

Vaıingtonda 
birbiri arkasına 
toplantılar 
yapılıyor 

Amerika donanmasının 
Atla•"" Biigiilc 

Okgonusa taksimi 
m1:ulesl lıallttdilmiı 
Vaııncton, 28 (A.A.) - Roo

ınelt. nrdlti bır beyanatta ıun 
lan aöylemııtır: 

c- Bir hafta zarfın1a 1apılan 
mOt.eaddit toplantılardan sonra 
Bırlqik Amerıka DeYletlerlnın 

ve bızımle blrleşmif bulunan bü. 
Uln mılletlerın darumlannın son 
derece kuvvetlenmiş olduğunu 

soyllyebillrım. Muaakereler de
vam edecektır. Bunların ne za
man bıteceğlnı ıımdıden tahmın 

etmek mümkün degıldır. Bugun 
biz m için en onemU nokta, Mih
vere muka\'emet eden dun~a c p 
hesının bütun askeri ve ekonomik 
kaynaklarını en verlmlı bır du
ruma getırmektır. Bu hosa~ta 

şimdıden çok büyük terakkller 
kaydetmıı bulunuyoruz.> 
(De11amı ıahıf• 3, ıuhııt ı dl) 

'-- ,,, 

Kuvvetlerimiz 
Malezyada Perak 
ırmağını geçtiler 

1 Tok10, 28 ( W Bonc-Konc 
kaleaınln Japon kunetleri tarafın

daa alınmasını müteakip wehırde hlr 
reemı ıreeıt J&pılmııtır. Alınan esir. 
ter ilctn iıılk binı seemfiU. Şebırdeki 
elektrik, tramn1 ve telefoa pbeıteaı 
derhal tamır edilmııtir. 

Malezyadalu Japon kunetlerl 2S 
Ukklnunda Perak ırmatına •armıt
lar ve burayı geçerek duşmanı ta
ldhe devam etmıelerdır. 

İmparatorluk kurmayı ile yakın
dan temasta bulunan mahllller, Lu
ıı:.onda çarpışan Japon kuvvetlerının 
Manıllayı açık ıehlr telakkı etmek 
lstenıedıklerlnı, ıma bu şehrin Fll1-
pın mukavemcbnın merkezını t<-şkll 

ettlglnı söyluyorlar. Bununla bera
ber, Japonların yalnız askeri hedef
lere hucum ett klcrl de ilave o unu
yor. Japon kumandanlığı, Manilln
dakı ı-yrı muharıp Amerikalılarla 

F lıpınli'ere .Montalbandalti Polo sa. 
hası cıhetine sığınmaları tavsiyesin
de bu1unmue-tur. 

Fılipın adalarından haber verildl
ğlne gore, Amerıka makamları, A

( Deııa.mı ıalufı 1, liitıuı ı de) 

I Almanlar 
Batı Avrupayı 
Boğaziçi ne 
bağlayacak 
bir otomobil 

yolu yapıyorlar 
Alman Münakalat 
Na:r-rı bu iş için ,, 

1' .. Jjgaga geliyor 
Sofya, 28 (A.A.) - Oll: 

Bilen Bud 1tede bulunan Al • 
maa Munaka;;~ Nazın Todt'ua Sof 
yaya ge meal bekleıtlmektechr. 
Mumaıleyh, batı Avrupa timalt..& 

Sofya yolu ile Boğaz el ve İstanbul& 
bağ.lıyacalt beyııelmılel buyuk to • 
mobıl yolunun yapılmaaı hnkinlan. 
Dl ıncelemek makaadıJe cenup do&• 
AYrUpada bir tetkik 1e7ahati yap. 
mak taaanurundadır. 

Alman Miimık.ıit Nuan Toclt ...............................................• 
Qtrika muharebe[) 

Gedabyada 
çok şiddetli 
çarpışmalar 

oluyor 

Sollum ve Bardia 
hala dayaıHyor 

Kahıre, 28 (AA.) - Orta• 
tark. lngiliz kuvv~tleri umumi ka• 
rargahının teblığı: 

Dün kuvvetlenmiz G daby• 
bölgesınde du man uzer ndcki 
baskılannı şiddetlcndırmı erdı . 
B.ngazı ile Gedabya arasındaki 
bölge, timdi tamamen duşman-
dan t mizlenmie ve geri kalan 
miınf~rit liıçuk du m n grupları-

(Deval'M ı .. rJn/e 3, ıııhnı 4 de) 

Bardoli, 28 (A.A.) - Hint 
Mi li Kongresı icra Komitesi, beş 
•ün süren müzakerelerden sonra 
kongre programının tarihi hak· 
kında henüz hiçbir karar verm"· 
mittir. Gandhi ile diğer komite 
azası arasında ve bilha&1a Rajah 
Gapala Şal arastnda vahim nok
tai n zar ihtiliflan çıktıiı anlatıl 
maktadır. 

Esine ender tesadüf edilen 
bir dolandırıcıllk vak' ası 

feti ~it ınemle~etle~ nisbet
le diinY•11"' •. mea ut, .~ huzur
......... leketlerind.e~ bıridir. fn
..... itiraf etmelıyız. ki bugü 
T&rkiJ•cle 9Ç kalan bi~ tele ,e:; 
.... ..- edilemn. Busunkii bay
,.... ...U118Rbetile ~limizder. sel
~ pclar et tevziile çoluk 

Mehmet 
Akif in 5 inci 
ölüm yıl 
dönümü 

·:······························································ ............................... . 

91111" d!--L • ÇO..... ,.. _,, ... ır--. istediiimiz 
~ .atandatlanmız Wle, belir· 
....-ıer ıibi mütenev.j ._ --~ 
_. ,_..ekler bul~ da 
...... ele bnnl•n doJUftcaJ• ka

ıJar ~- ........... lclllau,.... .... 
Hükümet bir taraftan llnlhtetif 

tedbirler alarak herkesin "'-itet 
• • • mürn1rii1t mertebe llıilaına 
i:it-nuya çabft_1tı ~ada, halkı
_. da t .. arruf• nayet etmek 
iter türlii israftan kaçmak, İr il • .tifa ~-ile ik! ••rfeırn: 

· e nıshette •l•
EDKN, tdelci riçlii~ 

Tokyo, Z8 (.AJD tiinlerd 
.. ber verfld t n k e 
tn J' le ne ~ Olıına-

a nda Çu11c-f bir t.raf-

'rtıf ve 
difer ta 
ı ıt nzi-
eı olur. 

ım· 

AıV.fl

.\a. 
.) ...: 
• 

Merhum Mehmet Akif-

Dun, İıtlklll Marfl ıairı Mehmet 

Aldfın 1 lncı 6lilm Jlld niimll idi. 
Bu milnasebetle ke.rıdısınl ııeven. 

lerle bir kıs m yık eli tahıı"I genç. 
r dli merhumun lrnekapıdaki 

e ırıderek z arftt.e bu unıuue 
a ruını tuıa e1l•nıltlerdir. 

Bakrşfer 

Bayram ve cephe kurbanları 
Pegami SAFA 

B. ucün Türkiyede kesilen. 

kurbanlardan botalan. 
kanla, cephelerde harbeden-. 
ilerden akan İnsan kanı arasın
daki farkın tam idraki içinde 
bayraml-.ıyoruz. Bu farkın al· 
tında fÖyle bir hakikat aaklu 
Evlidı lsmaili kurban etm~ 
mesı 1Ç1D babası lbrab:me 
gökten koyun indiru Allah, 
bugüne kadar Türk oğuU.nnı 
da kendilerina yabancı bir da• 
vaya kw-ban olmaktan koru-
du. Otuz üç yıl içinde iki ih· 
tilal ve dört harp geçiren Türk 
milleti, kahramanhk tarihine 
borçlu olduiu kan ve ıözya• 
f1 verpini fazlaaile ödediği İ· 
çin, bugün de, çoktan hakket· 
tiii bir •lhun aiali ve bulanık, 
neteai içindedir. Siali, çünkü 
uhıWau kapalı; bulamk, çün-
kü iltikbal karanlık. Milet 
olarak duyduğumuıı natenİD 
üstüne iman olarak duyduiu· 
maz büznin bulutlan düfiiyor. 

Bia bep fsdin bauuiyet 

................................ 
göbefinden haktılrça, harp 
cepheaile mezbaha aruındak.i 
büyük farla ula göremiyece. 
fiz. Hüzniimüz bu körlüğü
müzün cezaudll'. Buıün kesi
len koyunlş harbeden asker 
arasında fU fark var: Kurban 
•e kahraman farla. 

Bana mürtidim aöylüyir ı 
Se71 iSl kt o raıaıınl 

Ben kimim? aadece ben; o 
kim? Hepimiziz. Beni bize 
kurban eden her tasfiyed e· 
bediliğin aım vardır. ÇünkU 
ben öliir, biz kalır. 

Cephe kurbanJannı bay
ram kurbanJanna benzetmek 
ten sakınalım. Eğer bugün bia 
8Ulıan ~f'esini bayranumızm 
sevinci içinde iki kat duyuyor· 
aak, ba, timdiki harbi dojTu. 

dan doiruya bir lurk davası 
telakki etmediiimiz içindir. Bi. 
se bunu böyle telikki ~ttiren 
bir tecavüz önünde sulh detil, 
barP biaim için bayram olar. 

80,000 liralık susamı satışa çıkaran Hasarı 
(Bey/) bu malları nasıl ele geçiı miş ? 

İstanbul ubıtaaı, memleketlmiıdr l 'lasan (Beyi) isminde blr uUa ta-j Dun ifleri hakkında mal6naat ecUa. 
eelne ender teaadnf edllen bır dolan. 1 ınıt Ye ahbaplığını ilerletmlttlr. mele cahımaktadır. 
dırıcıhk hidısesıne el koymu, ve lkı tacir buluıtuklan zaman binbır. Nihayet bir gece, iki dost yine 
suçluyu yakalıyarak dün Adlıyeye lerıne 1şlerlr.den de babsetmltlerclir. otel aalonlannda sohbet ederlerken. 
teslim etmlıtir. Hasan ekseriya: bir posta müYeuli, Refik'e bir kq 

Tqtarı cS0.000> lirayı geçen bu c- Elhamdatlllih, ıılerim 70ıun- mektup getirmit. o da, bunlardan 
dolandırıcılık vakası bakıkaten ııgü- dadır. Adnnaya gelir de yazıhaneme iadeli taahhüU!l olanlannın makbua 
zar, zeki ve sahte bır tacırın man- şeref vermek lutfunda bulunursanız !arını iırızalamaia bqlamııtır. llu 
!eUdır. Vaka hakkında ıu malumat 8 zlnlc maddi ve manevi nıilnuebet.- sırada Adanalı Basan (Bey!) h t 
elde edılmietır: lerımızl genl,letecefimi&den em1- kimsenin farkedemıyeceğı bir el ça-

Menılnin sayılı tacirlennden Re- nım > ıtibl parlak ve umıt nriei bultlutu ile, taahhütlü mektuplardan 
fık Bur ngfiz ile ortaj'ı Mehmet Ak, cümleler lcılllamnakta ve yeni d<MıtG- (D•vamı u.Af/• ı Htvw I da) 
dürüstlükler le ıanınmıı kimseler. 
dır. Ref'ık, ıkı ay kadar evvel bazı 

mühım işleri takip maksadüe lıtan
bula gelmiı vı otellerden bırlne 7er. 
leş.mıttır. 

Zengin tacır, iatanbulda kaldığı 
müddet sarfında günün yorgunluk
larını ikamet ettiği otelin büyük aa
lonunda ırıdermeyi it yat edinmie ve 
dolayı& le otelda 7enı yenı dostlar 
e e etmltUr • 

Bu arada, a6zil sohbeti ,erınde, 

temız k yafetll " otel dah llnde ken 
J nı berk e andımı ı olan Adanalı 

Tasvir size iki güzel 
hazırlıyor Tefrika ,, ; p 

·uyor ... 
4 600 
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/(ılı6ılcl.,,. /efltJlblılı w ewı6ın anıı• lııalerin· ı 
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Beyanname 
flermigenler 

1 Eti" ender tesadif . 
( DoGU MEKTUPLAR/) edilen bir Japonya Yeb yull: 

dolandırıcılık valrası Ok,anus 

E E 1 . ,, .. eaM/ ... .,._) J••· ..,. ~ ,......, ,,,,,,.,,.. ... : r z ur u m v er 1 fulaca Mlaıın elanım at'nut .. .... • ._ .. - ..... ta-
l - Evltldtkl •Ofun teni& bic iatifinı boaaadaa Befık'e: ..- Pı ele ı.P. • itila fnls. 

,... .... dalaalua Dtra•na- c- 1npllah lta11rh baberlndlr lide fuli79l I~• 
melerden .....ıce al•ll olan bir efendim. Allah auvaffü elaill, stW B1Jms ~ .. ı..- ... 
kısım evlerda b1l tı.Jenneme)eri B _7 k • A J 1 171 tnıeuı-. IMIJaaarü eclauaa IDİDJonunda llİll olaa Yeni Ze-
hentl& doldlll'llp iade etmiyenleria uraua es ı auetıer yavaş cekilmııdr. lwl'm Bapekili, IWillıklsi .... 
vqa 11obaa aalimM •erealeria Refik BOl'lqls 1• •7'UIU WI • ........ Mlaiale GiJ11ert ........... 
-tablanMül - ,.... ... gavaş kaı'kmag"a başlıyor meditı mektaplaruıı eebıat ıerlet- Japoa ....,...._ ........ it-
~ doira ve tam olarak &lrent ulonclaa Qnlmlfbr. ıral .a.liiini .... •• iıtir. 
doldanp llt)'annameleri tevdi~ Adanalı Hasan odasında, mektubu HaY•Y adalan Be A~ do-
...... 1 a• aektabaıada Ersarum1111 L l leltllea feci hldisel•, 'ba cetit .. ._ derhal acmıt ve içinde Meninden min,_ ...... buhmaa Gal-

i - Evlerine lıerhnd !>lr n- aarı meselesine ait olaa ces- ıarın yapıht tanıadan tevellüt •t.- eonderilen (1800) crıal _..ıa bert ....ı........, ı..aer~ ait 
ntle ..,._.me bırakılmamı o- kinin icinde kalmak .. rtileb paro- mektedir. Son Erdncaa selzeleaınd• (kontımaco) aanu prlllce teviacl .................. Yeni Ze'•nd'm 
1aaJana .. ba beyannameleri .. laaılllll bir cepbealni aalat.a. dam altlannda blaalana NU. bu son derece a11mı1tır. filna&.cleld dilw lnırlls adld.n 
,.ısm ,.u. merkedııdH telllim catı ·····o o o ana o o o o o o o o o o o tızden kurtulama O gece derhal bır plin eiun Ba- sibi l.anlann emni)'elile d ha zi.. 
alarak doldanp .... tllHlal 1 E:..w 1alr Yazaı. N ,. ~ııtı~. Sebebi ıu: ... ertesi aunü dosıua ftda ederek ,.... Yeni Zelud'ı.ı. aliluacler 

mO:ron lgib bhl • • • Kerp ç duvarlar otelden he ab nı keamıı ve Jleraıne b'lllummılctaclırlar. ÇiWdl lla .. 
tebUI en... • ı11ıraurlyetverenBGkGCmed,lm- a:roldana ... •ra••,__•• ••••••••••• kolayca ursılınca hareke& eımfttir. et.la,. ._. ...... Yeni z land 

.._ ~ j k it olarak Menfa Ticaret Bor. ...1-~- __ a.._ ... ~ h 1 •-~ ~ok kaba ve ağır olan kirııler, bır- _,....... __. u... e •O 
al isti den düıüyor. Ustel''" L.--aları itap- aas na elden Ha an, orada sahte bır wabilir. Yeni Zelaad hükUmeti, Maliye Vekİii geldi pı ıtinia psönibıe ınmuam • ·• - ıreaıka ibraz ederek (1000) çuval aa. 1 !I .,_ .. _~ L k 

ror. Fakat yap1 meseleabıde esk ,. lıyan atır toprak tabakası da datı- samın kendlslna satıldığını alJla- HaYa7 .. e Yeni ~ uüvü a• 
Malı-. Vekili Fuat Airab, nasıl batlı kalmalı11aT O ha de önee lınca vaziyeti tasavvur edebılinlnl.a. el.lan anmncl~lci Mıuu"lıiki ada• 

·ı- mıt, b1l ıuretle oradan aldıtı bir mi -..L.-'bere ı. ild :.:-..ı-Bayramı g~ımek üzere düa An- eski " leri anlatmıya plıplı111. Yataklarında yatan zavalWar, ini &aade ile tekrar lıtanbula dönmiit- larle de 11JUKN •• ·;.-.-

karadan tehrimize aelmiftir. Ve- Enanım nlerln·n çotu bir kath, felaket lizerlne toprak ve direk yı. bunllll'IJI da Japonbınn eline .. 
L!ı ba · ~-L- •-L·- •·ı-· -·mur ve mlreffeh olanlan ıı.1nı içinde her türlü kurtulma im- törH. b ak b ... _ u ıu.u:.- hükm~tedir. Fakat 
.U. yramertem IC5J'U ~ ·- - 1 d lk- • K asan ıua7a ay aaar -am -.- L.--1. _ _._..a. 
ya dönecektir. lkl katlıdır. Banlann 1apı ııın a kinl~rından mahrum kalırlar. ea- elindeki lrontJmen&oy• ve diğer w.. bunan Jam....,._ Ya ........, ..... 

Vali An karadan 
geldi 

hm .. rtlannın tesiri f6plıes sdlr. dilerıDi kurtarmak latiyenler b le, ki Mehme' Bab isminde blriM bulunan Tokelar. eliler ianile 
Alt katta 11111amlyetle ctandın h pralı rieatlan aelimete ~kem~ aa ıı Union ad.lanm Lraltwe Mmma 
mQtfa'-'ar, ·-b nda Wr fki aa&..m T b . 'k 1 ıı. d yap coatererek: L--L _ _._ y • .,_._ _ _. ·-

... - •• ler. a atın gece aran ı.ın a c-- Aaıı brd81im, bea Adanaıun ....--et - - - ....-
llayvanınıa lıanndıil ve 111Jaflaruun tıtı ıulüm, insan otıunan becerlbb tanınmıı bir tacin;rbL (BO.OOO) lı- Telleri muhafua ebn=,terdir. 
•ahafua edllditi cmtlalrltlb '" Uğine lnsimam edlnee mamara nıtlt- ralık •mm aldım. )la) Umanda bek .................. A....rlrtt ft 
•--k6 •- bulunur. Banbır, tat hl ·•-. Nitek'm akrabamdan bır ka- L- .1L...1e L_.__._ Da-.aL ftl.. 

D- y; ı.,,,,,ı. ....... • RT o.u- llyor. Yanımda, onun tahliyesi, ve uunua - - ._T_ va• 
-•• tıml a katlana kolayca ıam•....ıa tok d nın başına Erzincanda bu hal cel- muamelesi için para kalmadı. A- J'Ulm - Hafty adalarile lntrl-

~recelc mOesııtrdh-. mııtl: Gece yansı vukua gelen ael- danadan Uıe getirtmek bir Ud atine lis •npll'lllurhaiwı ld lıı&"6lr 
ŞeL • 1 L L "h • L lılutfaklann mOnulp 'bir k esin- selenin 1ıktJf1 duvarlar '" c6kerttl- ba'"lı. Susamın ftyab be -'mdi 68 dom&.,._. Anatralya "* Y.ai 

qnn e eatna ı tıyacab ve ... • . i _..._ ntlm -1...1.1 tinde k ·ı t • r •-------• • 6 • d aJ•L d rla e 1ırm • _ .... sa ~-- tı chatıb }arla topra ve eı yı ın· .. uruıtar. Belki yana, ilb6r -n dü- Zelancl ......... Mitin Ullf'Dm 
'8 m-e91 zenn e a&a • .r- •.a-...ı•- "'e mukaTYea 'bir -- 8'• 1 al1 ... -. feeı ınrreUe • ... -11. --t.. -"-- L.-
la ıır, 6 L Ü A L -- ~ -·..- arı, l&V mm uaıp .nı eer. 1a••neniı 4000 lira verin de aiıe a.ferlnl ~ ı;w•fl ---.loıfnıe.: .zere n&a.raya ırı.t·. ,._ __ .. _ "--""ırlar balanar. Orla hal- . F d " ko-pnlar - o1ı...- _._ 

J V li Be)ed R ..... - uuıu dqıyor. erya .. zenne ...- , ın;ICfe on kir temin edeyim.> ınelr aQll'a anaıaa;w • 
... ~ 0 

8D • Ye "· e ıa illerin 'ki katlı evlerinde W kab '-- f••'"•• ..a-.....ı """'e llu ekaa 1 .. & ___ ..__ a.....-- ıil~lftllı---. Duı_.. L fi K d d L_L 1 ' -'* _..an ......... ı• uu Mehmet Sabri elinde Jı:o-·1meto- ~ r-- .......... tuor Gt rr u, ün aıuı1111 ...___ L-'--a-""an muhafa&a t..n ıı.. d k ianrlar - ..a....n.a- u__ 
_.._ 1 hTi d ·-- ·-- mı ~ fle•nı arasın an ce em ı- . •U bulunan ba adama itimat. etme- • ,.m ..._.,._ ,....._ ..... ~.,rea e te 

0

mize önmüttür. iMi tan eok m6naaipdr. Yuaıt. Jo.. Dila .. r toprak taMkulle lrttlG ırıek •·ın hıçblr 11ebep prmeJDiı ve ..,... sel~ ~ .._. __ 
Vali 'barrlln 'bayramın birinci -llaf1D11 ·-L pa-·ı·nnı ihtln _,__ 'L.--aı E--mhılar ,.. Anmlrahbına 

- --• ·- - u.oı:- ar, _..,,. ••••• bıı •atlı '•1 t.a-ırma--L '·1- ... __ .....n..L..a...._..1_ .. •e i~nci günlerini ıeçiımek üze• ı- "· ... ..,, - .._ .. - --
h Yalnva aidecektis. eden toprak hlT manpl. üaarıya lçln ldeta 'bır hahcedir. Miikemmel ( tOOO) 1ıraJ1 vermıt\lr· .._ eclecelderl _,.....,__ ÇlnWI 

edalara çıkarılır Ye ctalan denm ıarette yetfllenecek, ba~lewek Ba aaretıe "' kıt17i daha tlolu- t.a ..,_, ~ PIP ... 
etrafı açık, tıt6 kapalı, d6rt k6'ell nw. bim ltalkın~•· daha aıyade Be- chran Baaan derhal DeniQollamla lııiledıaıia leli ........ liahlndw-R urtuluı •apuru bir talıta baanm lcbie ,,. ertasına ledı1esnun Dnnalı, llkQda.t, lıa1ata cltlerek tahlıye muameleaıal ikmal • ......., .................... .. 

Y • f •ıt• konulur. Ban1ann heriM 'b6y0k ıre iaaanca Jaf&ınta 1ıclrmeı verme- etmft " ceeeıı !>ır ıki el• sarfında ,. Okta ..... i •MiJ;;atlea ... 
..._ ._ K .......... Cr8',.lt karada cAalrer Çonlu adı U17&DIS ana gı I JorcanJar ve battaniyeler lrttfl lalmesınden lt6rtl, ,..Ultkala'" bab- aahlp oldatu naamlara bam afltte- .. AmerlEa ..,_ .......... 
........ ,.. 8lvaeblar .._ --ı De lnr lladla ~ lnmllmattur. Yunan..._ vft..ecek IDl!dclele- •1. lruannt lci tiels .udJ• laiT 1ıa- çea a kalan Ermnrmda ba bacalar. 

1 
...._, t ...s __ .. .___. • ....._ 

ı ·ı ekl L h rı er uuımııı ar. - ...-uııır. ~-· .._ -lıh•; .... ı ... eWL h eemı,eı askerler lcua 1alaıs to- ri ırötürmekte ol- {Kurtulut) taretle dolmqtar. Akpnı ~rn e- bir fkl JU ayunn berra. Ye me • Diler taraftan ise maim asıl .._ 'Japonlar timdi .......... 
• .. Mfle lu ı 'r• _...._. rap tophyacalmr. ••para. de. alqam betinci eefe- rtndft aonra aile efradı ı. cıapn taplı ~ omraa :perltrMUr .. bibl tacir ReCık, Meralndeld ertak- l.u. Sinppaa ..,.._ .. _. 
~Hra'ı-ae. A,. , - l'.o.,.hlar bir rini yapmak üzere 1800 to yük etrafına toplanır, ayaldamn '" clıa- Helt klflll kar Jaidlktan aonra bu luının ken•ı namına (l•) CQ9a1 nam bahri - W n S.--
pbna ..._ - Se•..: KURTBEK cTek Yemek Ce- ile )imaıumızdan Pireye laareket ıertnı ctağan a tıelrarlar. Ka~a 6a- bMalar, htanballuların ta:~vvar1 ~ suaam Ot bntlırıent.oıana s&ader- .,_ ad•.n ......_ ......... 
.... .._. ...._ ~ • • a17etl> tefldl ... elm.İftir. tfine eü1da konan pa lhıba arına demı,eeetl bır eilenee u1n1aa 0 ar. dlklerınl bilmedıti için lflerbai ltltir. d Mahdm (t.. a ......... 
ak•111 - mitlerdir. Bunun Türk vatandaflannclan ildyen timdı bul evlerde lüıam blmamıt- Bakınıs nasıl: Kar ıatı.ı clıncllk:D dıkten sonra Mersine dönmtltdr. ~ diJodar) .,_ • ..,. 

1 ._ • .. _...,_ .... _ Jenn" y ..:.t d L• lı: L la tır Zıra elektrık lDlımea Enaramıı sonra bacalara cıkılır, damdan a- • L.......1 ı •-- •-1anı t.qfm &de 1Dı bın erce ınUD aza11 ~ ... .,... sDa &ek JJ8ınekıı lk. un ..... an aıu a raoa • te~vlr etmektedır. ma top oyunlan çocuklar araııında Mersinde (80.000) lira kıymetinde )iild....., DUJ_,OU•·· -
tea ft kardan ihntkWdır. Harp Wa ederet taaarrufwuı cBaıra Ku.. nna göndermek ~ ı..zırlayıp Her alle ferda okuyaealt kitabı, devam ecleTlten Jqlılar da eolc cldd1 (1000) çuval •uıamm kendi emrine için ...... Ja~ • l..UW-

.._ ı.11.- anı una .. - lnaanhk. ~ rumua> 9Ueeek\ir. Cümriik idaTeaine tealim ettilcle- 1 ı ka Jd tı k hnentonan __ _. v- tllrim ..___ __ 11 

._. '""" dokuyacağı çorabı, lflıyeceti bezi bir if prlrJer ve karı ııüpürerek ba JO & cı n I Ye OUf , , -· VQllll ...,...,..._.. 

t lfltı eortı mı1en karanhk bir Devletinın Tat kuırnWe •e bin- ri 3000 kilo ağırlığındaki 750 •eya örgüyü bu ctatan tarın OıtO· calardan ııokaklara atarlar. Erzu. mektupla bir ay evvel gönderildlt ni cef'e79ll ediyor. F.at .ı.~ 
il sfrmlttir. Nenıe cidJJorT b r müıkulltı yenerek memleket llril parça paket de bu vapurla yollan ne kor. Hele hazan yabı1ya d~ru rumda kar süpiınne, baealan kar- ııtreninee pilrtelif İstanbula danmilo bir defa Pftlallg ~dllllile Binnaa

hlf seee ne bdaı sürecek? dafautna calıttıil bır anda fel'dler. Dnftw. lranı meynlardan mtl~ kkU ~,.. elan tem z nıt ideta bir meslek ha- ve d6rt taraf• bqvurmıya baılamıı yama ce...._._ı ViktOlya ~ 
bümlıor. JaJnıı kendi •uıfelerınl 7apmakıa Aynca. Kmla}'ln hazırladım ı:.pııılttl de ctatan lar tsenne kon· j ıını a mı, r Sitl>OriHen ve ııol<akla.. tir. kini almlt W••" ı•n1e Hint 

lla lMa lıaflaan. Aehlr 'w ._ lktıfa edeme&Jer. İçınde bulunduju.. 2000 kilo kuru incir de dafıtıl- da 1118 ke~f tamamdır. Tren yapıl- ra atılan karlar, aokaklatda heJbet- Bılihan hldtseye el k01an ub ta Okyanmana ~ o1"1ılr'wm-
t. 1alaaa laarp ic nele olanlan de- •• harp, tam manaelle t.oJ)yekQn m111k 6zeTe Yummi9tamı cf5nde· dıtındanberı En111'11m, be~a 1Mnt- 1ı tepeler ıe,kıl eder M~lenın derhal Raaanı yakalıyarak Adliyeye Jaaw>i tamaim ettlılufne 1~1-

dıt ada blabu.ııert de mahıyebnı bazdır. Bu demektir lu: rilmiatir_. ---------- leltet köeelertnclen gelen 78t mera- lcötO olan tarafına bırakıp etlerıcelı tesJ m etm e de, enelki rece tlçtln- dan \iltln ~ Cla elf! ge-
9'rmak ı.tWad nı s6a r or. BIC Devlet her türlO maddı, ......ı_ r." ' """"'" · '"• """ .. 

1 
_ 1 lan da ka•11t1118"111'· tarafını anlatmıya devam edeyim. d Asliye Hukuk Ceza mahkemesi, t-. wafmclılla ••ı ıedilmekte. 

etiph etmtmeh tl bu sefalet arta. ıktısadi ve aıyaal kuvveuerwnı mem.. i • Is p o R • :1 TaaYır ettlthn bu ıııınnıa ldetlerl Karlar a6pOri!ldflkten ııonra ba - marn1111 Hasanm atlclafauını dinle. dir. 
cak. Yuısıatarlle, llaat•lılrlarlle, ae- leket mödafaaaına aarfed ek, hN !. -•-mıımı '' " ' , __ ravat 7avq ortadan kalkıyor. Er- caların clotfanmu •mehyat ,,.r. dikten •e ehndelrl ,,_ılcalan ar&d~ Şimdicim llmm ...... ~ 
lık ve Job lujıı ıl .. ölümlerU. ber ferd, p}nıa ve 1alıH memleket mö. ~ aıncanhlar ckOnib iamkıi .ardtk- ılır. O halde bu ıt de ne 1>!0,or dı- ,eelrdikten 90ara hıçbfr ·~ delili faa ~ almak &sere Hın. 
sfin daha ....... k. dafaa•1nı dtl,llnecek, kendl vuıfeaL Be'i"'"' Galabsvgy ıe,, bu ctaian lardan. atraclıklar yeeelullnlz. acele etmeytnıı. •Lot- göremedltlndea clolanchncı,, •rbee& crıstantn ..rlnndald .... ....,. " 

Vuı,.thı ba kadar cldcll oldal1& nı yaptıktan sonra Jıuııual Jıayatıncla 9llU9• JI U feliket Jbünden ftmdl tamamen ay lanmu iti clot• denen, ldeta f05e· blrakmııtlr. ca•"'8deld 1r.a ılW H=..listan-
lık samancla, p.ıelerde meael& ve ,,.nıa bot zamanında da bttün it ı ı rılmıılardır. Enurumlulara ırelınee ı ••ri dfllelten •illndırlertn lptıdaf, Fakat din Adana. '" Mentaden clelsl lnciBs Datlsaırmda111 Gene
tlıle aaMrltr 16rmek ia&erd11l: hanketlmnf. bOt6n duıllncelerınt 1 a r' 1 a '1 y 1 r a r medenl hay•t ve 11ınma YUıtalann. küçük bir nimanesıni andıran tat- celen telırnrftaT .... nbıtanm etde nal Wwff/I!"• ..... lllal'Mi •'h-

lauu. Wr cFaklrlen IClt plnıa 'ha lıedefe tevctb edecektir. 9 9 ~ dald prıUıkler. ctandın 1 ,,. cta- j ıarla Japıhr. •Lotlanma• lttıe bu ettıtl delıllerle dolandırıcılık •~a na wr .. r,tlr. MwJfeyla dehi 
Ta • f....,..> tsftkkOJ etalt • ToPJekun harp o d'emektır ld lıer Galatuan17 • Betikı-. lÜmi· tan ı lflttikçe fakır halk tabakala- ,Jotı Jarla kan aöpOrGlmlf nca- ublt trlrlld&ftlaclea Ha•n MtWdeL .... •aamt _..........._ teill-

B• ~""eı fakır aılelere, J1Y9- fırıl -unkt memleketi 1aJnıa bqı. lan 1arm aut 14,30 ela biı ful· nna mönbuar kdmaktacllr. Şimdi l ıarın topraklannı baabrmak, bu ııu. amumfhkçe U.kff edilmııdr. nl 8\...-,a k 1 ..... ta-
... ıabcak ft silecek toplıJarak na o m6dafaa edecelımtı 1rlbı • kad- bol 1D11Ç1 :rapacaklardu. Ernrum etrafılHluı k6ml'I' maden- retle toprak eserinde kalmlf aa ve dl Jia ebalttlr. 
lıiMI J11ece1rt1r. retmden tulaaını )'apmak ı.unıaı Kmr __. , • .,.. ıerı. 1sta11batdan selen kömır ııoba- tan eıoprata yec1rreret coprafl ,.ıı. Bir hamam ren Cıaral w....._ ~ 

- llvl8Ca Wr c.a.br AlltlertM an1ac:ak. lddafaap 7aral'lıtını ......... ıartle bua evlen ~nniı bulunuyor. le1bmıekt11. Zengwnlerin bu•ları. Dla ubaaa B•lctat'a Batik lla. Selt'ln ....... ~· Y..-
Yardm c..lJ'ld> lnmalmQltar. 8iın arttırmak le••............... Eminöai Halke'ri tanıfından Hfikumct de bu H•ıtalann f8hırde tanaU baea •Dptanaelı olan klnkcı- aokyaa adnlda Wr ......... u•ına bir iDii ., .......... ._ ... .. 
.... ..... ilD Mili 19'••· ilk ...s lnavwdenııa wfedeeekür her •ne kaz eporcuı.n arumda eetal....ma elhlden ~ldltl tadar ler tarafından nıaanen lent mu- aıt buhman K~t ...._ .. erkek- tllll ............................ ... 
..,._.. ...a... ....,_: .,.. llra. • Japdmakta olu 7iir&JOt milea- eallJll'l&ktadlT. Maamafıh ba Bkle • kablllnele e11>1rt11ırten, ba ıt "9r ıer ır--. nn.ü icla aaJaa .,.... Ç"..._dca .... ....,_. • l*ft...., * • wı.er. • Yine ..,,.._ ..... 

0 
.. nıeblr baka.lamam ikincili dGn oa ._, "mct.n .. ,.. s.....- l•llmua, .._ 11111111 ortaham "fakir ..terde f'91n liavlalardan Wrlnhı attt aJ...Oe DUi. t.ı.:..a aımn'81e ~ 

•ar 'fıL ld. ._,.. ""1•••• ""' ~ henll kilom~tl'elik bir ..... dahilinde - .ı. ctnek ten ta af ncla ı s ..A L-..L..A W IRt........m B _ hıa • 'ili tt• .. ı• ........ teııllb •aJınde a., bpla ı..ılamıt JapıL..- _ __.. ı...z --:.-•- ·'--. relr malhabtm > . c n- erkekleri tu ı n JaPI ır. , ... r ..... ,,.. .. , ,...ıa o1 • .-. ......,. 18 ........,11 ._. 
.. -. ..... ,.,.. v• __ ..., - dın elan ,.. ctatan daa tamamen mene 'kadAI' ıalh'lıetll l9e lotlaınna. Bama••• lıtr tarafıaa b1J1mt ..... ._ ~ .,.......,,,. ........ ....... 1 r 1 o.·,.. ... iri'* .. wra &il .. -· llGtlıb ... ---• 

.. &.-..._ ~ ~-.- ....._ -- hnuld\119 mlDUI cwbnlma .. h.. tla o bclar eil•Hhchr. Bunun C'tn latldadı s6*nn J'USIU, ,etfltn it- ......... W-. ...... el \da ~ 
...... ,.. .. 1 ... lllalan. ..,. -- - -· ... -'»•rt,.l 8ob • 1 ........ Juıd nJ k ıJ d bu _,._ .. lh'll- a...•- • s.. 1 _,t .. ~ ili 1 ..___ .. ...._ ıt1.tve dır. be1&n ı ar we ı ar a na falJtnha ı .. atldahal..U. _ 19161 • ..... ~ va '** .. 

._. - ı cıı - 1 • - • ""- -L...-- r_:_Jtnu· Han..-a· a-.u i •-·L.... --.ı•- 1 ı.. .. ~- ._.. - d L l _._ B rl 1 ı .. ~ ~- 1 ........_ 
llUll ......- IWlll- ıa .. ,. -- tam r • .,..aua 1111..-ı• WI .., .. ıra,. _.. ...... -ı a:.~nnn a uU mötUlr. Daanca saJfat ,, __ • a- ,.1111 '"--- GOklGi Mt ~ ........ " ~ tll••.,.. .......,_ ,... .. "* ft "tan •lonunda Lu--ı:Jc L-L_ -.n.....-L-. ı -aıı.....ı....•--L•- ln1 _, __ .. _,,.. -ı bpal --·- ı~-n L~ ..a.....a .1... ı. 

11 ıu uu.. -- mar ... --r •··-·• .... - - ence. ı, ..... - ....... u ıre ıı ..... n1am lıarap olmuttar. l'IWa .......,. _...,... •HA r 1illl ..-~ 1ıltla ,ualan cKaaal- '"l'iBi his rhl... ki1111eaia ı8P• kalan npalm fbr. taplarımdan blrmde aalatacatnn. mahrum bır lıa1at Jatı:van kıılar ....._ et1tıWerillt • 
.,.. • ıu•li1tl!· • ~ "r ,. lıalm ~. Pabt • lladıar Halkevi tarafından tertip edı- Emmna evlermın damlanna "91• • ,,. kadınlar lçıa bir nevı h1lnı7e\ topu 01111yu Emırmn toeUJan, ..... .,...... P...t TOOA y 
lıda ...... • - _..,&e .... ._. bir hrp brtı•ıaa '6rl• tea ·· bak.a. -taL_ .. _ •.L: ıım. Snannncla damlara •baca• • ._ •ealleaiydı. ne de lotlama ball•nesOe Kot " 
wm • ~ •• •ı .,llria ele • - - ....... "'--'- ,.ıı:ııır ___.. ...... ~ -- - ._p -""-......- ,... __ _. __ ._._.:1:.,..,_ ,-. , ... - ,_.,...... - edifınlfth. kalflbeletbte de danı dencftttnt bU • Y rh ... rtm. 1-calan lol'Jıya11 Paland6kea clatlaneıa ...,_ ....-
...... tMlp _.._. tlflae 1etterbt tanmest ele herlıalde ciddi Bundan -.n Uç t.pik Ye Gç meın bOiJ;w ........ , Halbukı ba- yavuklalan, ~lınleri taıvlr eden •'· kalarına Ufll açtk 11hıledal .,. lfllll IJeflakhı ttrafmla Vrl ... 

- -- --------~-- -- - - --

...... in -.ra .,e.terml)'or. ele eeçme miaabak.I ppe)acak- ea. lmnlndcla w c111er memleket ırler yaurlardı. Şımcll ne o hayat cpuıu. den•• baı 6rtüleri anaından tik: onun dedllf yolda 7i1rtlYOraa. 

1 

t~erıncle duma1illl eıttıtı oeak var. ne de ba .. iri Yeni bayat. Er datıla• a.ıeıa ıacJarma alıMl9· Bu :rolcala'lrta ııepı..ı. dflten qaffe 
·-- .._ -~ -- 9.ıu.a. .__,_.n -·- __ ,_._ tir... .. .... r ere...... hfl ı.,.t eemln& 1aaJlncle .. ,.... .... eal1t-- -• _,_ ,__ - -. _ • .., _.1 _ •- becalannaa lmalcllr. Mektabama Er- ıunaman kadınını ,,. kıınn1 hcyat ba ııuretle birkae dalriblık n 1ıu 

._ aaraından ,....,_ sere ben baca mleadeleaine atalıdan. hele 6atl Ilı.. h.,,aaını tneffh eden Eraanna kas- malmr. Danam ~ ea • ~ .... __ ........ Marlılrm lıtlJat " hıama Pf9 ltletebilen •ır lrO .... U ierJren m elam anla-ıı! remıt 6rt611 e•ler yapllmıya başlı. ıan! A'l'\ık ati 'SmmmPUi ..... hfllluua 18 171 fe'll '* mlftl bn-~ .._ 4eld7or ac ıı• .... ı L- .......... ..__ ı·~ ,.. Ja.J-•- _._ eı.-
Yanam hrtdae ve .alUne laiamet •- ...-. - -~ 11t111 lft· lla7anlu Çukurova ..... Ba -...ıo, clıatd• clenea kalı• 1aJıdanberi karlarıa dplrillmeaı. larına bol ve ferah samanlar Jq&- "'- -..u • 
.... lcla llllll .. vacıblıam illa- met bclıetiııl haıtlaa• olarlar. düa 2000 mebel.ik bir 111e1afe ii- " MnMtll cllnldtr 8aeriJıa kon- beealarna loll•...., iti ele .. nnıdan tan Jlka1ıt. bayal.&Ddaa - ;ot. 

1 1 
' , 

mdı 1 t Jlelallla llialıiıa ......_ '*dur. zedncls Mecicliyek8yüncle yapıl· muı, celi• 11tnalarnnn af1r bir top. kaybediyor. BlllkıP ba puklar.,,. • kıs!&T tim- f V • _._ ""'• j 
• mrf ve 10 dakika 36.8 aan=-• Ue rak ta'bakuOe ll"tlaa•lnclen vtlea.. a- sırtlarda l!rnra .. ohlakea dı sabahın erken aaattnden ldbaren Mı 8CIZ8 .--ın J .. llJM ( il' 1181111111T•l•l1"8111e111111aı111 ıaıı-•-- .... •••IM••••••••••••••n•unı •ı V- -'-

,- ayan Adile. Güzide ve Nefiae· ela ıelmlıtlr. Ba tanda cbaea• la- kar yatch. Şımdı odamın peneet'8aln tah11l 1•rf elduta •• ......., lllaa- ı ı ı ı ıı --

--.......... ŞID'in 
GÖZDESi 

................. - ..,. .. - ..... Atlt .......... farlı 

....,.._. bM Mrulan... ............ y...._ rUkw 
.........,_.. SA.Ta.uı tlltnallm... ıo lııl.._ .._.,... .. 
•- et •••- x..aa tı.seew_ 

Tbxçs IGlı.tt ........ 
0.w Wıtda liYXAJt'la 
eaııe.m ,..ı ı .-. a. 
nnrı. .. ~ 

y SBlQ 

Tlllııll ...... -...ar llıau' 'Wıldaa 

01110 GOLSOI 

nin tefltil etmif olchiu Mithat nn iki ... nı • .,.. "9AP nrd iti den baıı bacalann dpGl'tllüıAa •e tep iamlnl verdltlmls, ""'~-!- T•lt ...,., rar• .... 
Nemli takımı 'birinci, ve Feshane 96phetdsdlr. E• dahDJnha mk kal. lotlanııııu temaea ederek ini mek- cokatu denen binalara dofl'U sotıı- .. een-., .,...,.,.,.. --
takımı 11 dakika 38 uniJe ile maa1adald 1"0ll ı.o,ttktGr Jlaamaflh tttbama Ja•ı:vorum. Jl'akat ne eski ıap daru:rorfarı... ..,._ Hr ,_. • losi et 
..;,k;...in~cl.i.;•;..Jın..;...,..;if;..le,_r_di_ır_. ______ n_•_•_e_ede7tm_ lri selatle samanlarında Enaraman. ı..eatan tamn le kar fi. 1. lıtqnttftdar. K•6.n ._,,... 

.......................... " ... 

Fakat. verdıtı karara ratllllll, 11- ılerdfkten .,..ra aeçea • ... atin 1111, la ,,.,,,,, wor:,ıtıl ,..._ 
tanbuldan aynlmak ınecburiyet.ınde 78rlmda l1d me1rtap ,_.. aeden 6irilM .,. ... el lir lrr..ıta. 
olıfatuna. .laadeye dyll,emyordu. dola11 hlll htanlıahlıla Qnlmadı- Tlık. ...,._ • clvaıımeırt. 

Ealdat ıtbi. ller sin ldribirlerbu tını Jl'trhadclaa eorm ,.. Dellbnb, • a&ılt -cin IDUD1 olmak ~ 
~rmete batla•lllardı ,,. ba •ferllı bu Mfttuplara cla ..., "' ••it- ~nl iariJalaclta n cma iDlan-
bulDtnaalan. evvelkiler ~ alellde t1 Veneek eeoıa!>r ,.,.._ daad. ilı .. _ alın 

8 d Ta.ı .ay el•le, .... __ _.... .... _. .. Nlallln bia sMfl.- d1nbı-. lfbr • 

'
.a~fuı.• e'me ~ c1ettıdı Ferhad, sene .... strmete .- .... _ ........... .,_........__ - •- ..• 
U4WIU'• kıvaınnu !>elı:Jl-l'US>. Tahat cKara. ~--- -1~ .a..- ---r .. .., -..a-..a.- ,. ............ ı.--n andan, .ı... ,,_ il .. 1..1.; - t)IM; 

'5 ....... _ .. .__ .... - k6• nhtınımdaa ~· ..,... --... ~LJ. ... r uy ~w .. '"': ... Demek lıl ... -... ..,tD. ftlta.' aa1t fhHi btuıam. Burada bL atalan penanedea farbıldl. " _ .-
lcnJp -cdıull lcha, bhu .. auhlte dıkp, ı..ı.mm dedlif siW, bır baJ. Berstln. ml9n tıkal'kell, o KGft, :~:::. :e:: ... ;!,. ~ \19 ewen ~ -~--------
ılıtiJaeı 'lal'. ....... •• disbıde taıa up elamıyacallm aalqılı- UJahat kararanı tene ima artık Ubnan Ti 
_.,_._.... ..-..... -'--~ •-ta ... , __ _. __ "" d t) k h be .--4 k f. aevda flJltelerhae clolf'l 191 ab,wanı. ., , ........ ~ı, - : JADJA• --·• --- 10r • ......, ıaen - -ıu a, n- ma a a a r v ........ ,. arayor, a. • •w.ı en; 
ıtmaa pırler fllln, blbtmcle ..,._ lenmeaıne lmkln :roi. EYJenmıye, \at onıınla kartı kartın gelip t.e, t, m batımdan •flml· Telme,.I ala. tin laapl• ... 
aa ..,.udu a,.nmaaı kin •Glal& Aaudeyt ı..tıuıncJaa iattDılJe U.nr ıma mabııaa tflrlil ttlrltl losyon lto- bura wlılU-tne ,,.na 'blralnnmak t.edlrJooıt)ııy 

bir _.. J&ratb pllbal verdım, ve mubakbk, eh, 1ıı15rı. o- kulannıa clo1dardata lıava ~ıncle l~•. yelkenin ipini aıln tutmın 1llec A~ .. crt· fuıy 
!anca, bir ı1 tutmak mecburı~i mat, OIHl1l tUerlni ançlan letnde barum>. df)em-9f yal fal;pii {. 
var. A.ndeye vuiyetl baylı an a- ••)llettlii anda, blUba ...mba 9"· r.w111, ,.ıcaluta ~ • ""' 
bnea, o da bana 1iak wreeelrtlr. E- tfflllni da1910rcfa. .ınc1t. .laaı1971 11q1 bat tnnımaa.- ıatt;~•rı 
......, ona aD• aden bttftaelı ltht Yı ,.,ae.J•. lllJI~ ~ mı. anan. dolrma • fula laWm • " ... 
....._ tavaanta lbım. Ba "6· lellfa ... , ....,.,. • nktla ..,..._ ....... i'8 il.,1 _ -~ 
••fite wkttapla -'aUG r• tir ..aa.. 1411,...d.. . 

GJJ ··• ~ --• lr ~rt~~esi 
·~ 





l 

---..... :, 
liEl•SEJI 
DöR1' GONl.OK PROGRAM 

U/U/Jt.U PA~Altf'•SI 

f•Precna 
f.11 Jlüaik 
.f.65 Haberler 
1.00 Xüaik 
8.16 Evin ııaaW 
8.30 llıfu.aık 

* 

* l8.t0 Pr gram 

llOIOıbetra 

1 50 Su e..n.t 
19.0i llhik 
1~ O Haberi• 
19.'5 Berbutaaat 
1 .65 Şarkılar 
to 16 R. gauteai 
•') 4 Milz k 
21 00 Zıraat T. 

3 U/11'1 SAU 

11 F n 11aati 
1.30 Müzık 

* 1!.30 P ram 
12 Türkuler 
l!.45 Haberler 
13.00 T rkuler 
13.10 Milz k. 

* 18.00 Program 

1.., .. trbl' t aat 
)Q "51-asıl heyeti 
20 ı 5 R gazeleai 
20.46 td utik 

1 00 Zıraat T. 
1.10 Oda mOzitl 
ı 30 Konuema 

wl.45 KlasıkMuzik 
2.30 Haberlft 

2245Müzk 
22 !l5 Kapanlf. 

lllıtll9Jl ÇARŞAMBA 

f.!O Program J 8.ı5 Çocuk klilbQ 
T .33 lt ı k l O H b rıcr 
'1 45 Haberler 19.45 Serbe t saat 
100 Müı.ik 19 55 Saz e t:rleri 
1.15 Evın saati 20 16 R. gazetesi 
l.30 Mu k O 45 Muzık 

* 

* 
ra 

18.25 Konu ma 

y n u 
24.00 Ankarapalas 

n rı,> atı 

1.301 nzdırma 
a rvi ·• 

ı/t/Jı.u I'EI'.ŞEMBE 

7.JO Program 
'l.uv k 
7.Uı liı&bcrler 

8.00 Mut.ık 
8.16 t.vın saati 
l.JO Mımlt 

* 1!.30 Program 
12.13 Turküler 
H.'5 Haberler 
13 00 Turkilkr 
11.JO Müsık. 

* ıa.to Procram 

Cırte fasıl 

111.0lı Kunuşma 

W 15 Muzik 
19.30 Haberler 
19.45 Muıik 
20.15 R. gazetesi 
~O 45 Şarkılar 
21.00 Zıraat T. 
21.10 Saı. eserleri 
21.30 Konu~a 

1 45 Orkestra 
22 SO Haberler 
22 45 lılüzik 
22.56 Kapanıı. 

YENİ 'NEŞRİYAT 
&slAm - TUrk 
A •lkloped si 

2 5 incj aayısı intif6r etmittir. 
Bu .. yı imi lere., yini müalü· 

Baş, Diş, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında gı;nde 3 kaştt alınabilir. Her gerdtt Pullu kutuları 1Srarla isteyiniz. 

.... • , • "-. :. ~ I "': .-

iNHiSARLAR iDARESi 
BAYRAM ve YILBAŞI HEDIYESf OLARAK 

VİŞNE 
.ÇİLEK 

FORTAKAL .. 
IYJAf Ji:IALINA 

TURUNÇ 
BE VENDİK 

LERINI, 

Ve SİP i 
SAMCUN 

<ı: E İT 
OGAZIÇI 

NANE 
MUZ 

ALTIN 

YENİCE 
SERKLDORVAN 

BAFRAMADEN 
GELİNCİK 

man valilerle mU.IUman Maliye 1 
memurlarına tı.hsia olunmut. on
ların halka karşı ne auretlc mua· 
mele etmeleri lizım ge1diği, asrı 
saadet ve d n ı,slamda, Em ·vi· ~ 
lerle Abbitsı er devrinde halk il 
hukumet arasınd ki siyasi ve ıda 

SİGARALARINI 
TAVSiYE EDER 

ri m'ın sebetler h kk nda m hım 
tetkikler yapılmış bu husu tak 
ial" m tdikkıııı tcbaruz ettin mıs. 
lillbuaa isliim aıyasetının ussiıl· 
e~a nı os ren. b la atın \ie ia· 
lamt adaletin bir tah ııeri olan, 
Haz ct 1 Alı tarafından Mısır Va 
liaine yazılan meşhur bey nnar 
nin me h ı Mt-hmct Akıf kille 
mile tcrcumeai derct-di mi•tır 
Bundan b11 ka Mehmt-t Akı'in 
(S"!Cde) ve (Gece) tiırleri ılave 
edilmif, 1 l"ma Ansıklopedısin 
ia\irnj meb ıh ID nıçİn muate.,rik 
ve misyonerlere bırakıldıtı Re 
dakaiyon Heyetinden, bılhassa 
Şerafeltin Paltkaptan aorulmu 
.. r. 

••• 
INKILAPÇI CENÇlJK GA· 

ZETESI - 27 ncı sayısı çok ne
fia bir surette netredilmit'tir. Bu 
aayıd• fU imzalar vardır: M. Şa· 
kir OUtütaşır, Hüaeyin Namık Or
kun, Mehmet Kaplan, Ömer Fa· 
ruk Toprak, Cahit Sıtkı Tarancı, 
YUMJ Mardin, Bedri Rahmi E
,Oboifu, Fethi Giray Y.ı idealist 
r.nçlerin çıkardığı bu gazeteyi ha 
raretle taTsİye ederiz. 

DOKTOR 1 
Sedad Kumbarae1lar 

CROLOG - OPERATÖR 
,.,,, rol• .. ~ luutaıık. • 

1.,.. ''"' •ı\asnn 
Ademi iktidar vı belpvıeklıfl, 
rece lteyen çocukların ıeda.ut. 
S rkeci, Ankara Cad Semıh 
L tf apartımanı. (T n Mat-

t> sı). 

MeşhurMısırlı Mugannieye"\ 

Bayan A_LİYE 1 

Udi Arap FiRDEVS 
Kemant Demir ALİ, Klarnet: ŞEREF, Cilnbilı: 
ZEKi, Kanuni: NIVAMMER, Okuyucu Bayan. 

lar: AYDA SÖNMEZ Guelcı, ADViYE, NA-

DlDE, Ml:.LA tA f, ŞÜı<RAN, Okoyae!o Baylar: NUMAN 
•• ISMAIL Her akt•m eeanalanna 

Taksim Halk Gazinosunda 
(Tabım meydanı, Ayazpaeaya rtdcn caddede Ankara BakkaUyeal 
berinde) devam ediyorlar. Paıar günleri aaat 14.30 dan itibaren 

lçk sız maune. Bütün uz hey'eUntn ietırl1dle •••• 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
ı - Mumammen bedeh 23750 lira olan 6000 M3 Sultan 

kumu mektupla t.eklıf uıtemek auretlle ıatın alınacakbr. 
2 - Muvakkat teminat 1781.25 liradır. 

çıftliti 

3 - Bu lf tçın bazırlanan mukavele proJ-i idare levazım madur

ltıtwıde gönileb llr. 
4 - Teklifleıın kanunl TeSalk ve muvakkat temlnaUa birlikte 2/1/ 

1942 cuma gftnil aut 17 )t kadar Metro hanının 4 OncO katındaki le. 

vuım müdurluiune lmu mukab lın de verllmit olma&ı lazımdır. 

(11437) 

M. M. V. Deniz Müsteşarlığından: 
Deniz eratı ihtiyacı için kışlık ıayak elblsellk kumaı Ue kaputluk 

kumaı ve talebe ıçın lacıvert kumat satın alınacaktır. 

İıtekhlerin, aatacakları kumaşlara alt evsaf, nOmune " fıyatlannı 

10/1/942 tarllılnı kadar m41lttupla muııteprlıtunua bild1ımeler1. 

(llölö) 

lkromi11• Jkrami11t lkra1ııı11e 
Atltdi Miktan Tutan 

Lira Lira. 

1 100.000 100.000 
1 60.000 60.000 
1 60.000 60.000 
2 40.000 80.000 
2 S0.000 60.000 
2 25.000 60.000 
6 20.000 100.000 

20 10.000 200.000 
60 6.000 260.000 

100 2.600 250 000 
400 1.000 400 000 

ı.ooo soo ı;oo ooo 
~.000 100 400.000 
6.000 50 250 000 

60 000 5 250 000 

IOS8' YMb 8.000 000 

L J 

• 

Devlet Demiryolları ilanları--
Tue n 1ae meJTa •• aebae Dakli7atıaa aahau D. 1' .. UO Ne. la 

tarife detiıt1rilmltür. 
Yeni tarifenin tatbikıııa 16/1/194Z tarihinde baflaaacak Ye \u ta

rihten it!baren portakal •e emsali nakli1atıaa mahsus olaa D. D./!21 I 
No. la tarife liğvedllecektlr. 

Portakal n emsali maddeler mikdarlarıaa c&"e Jfllli tan!eabı n1ıab 

1 
S 

telif Oaretierbıden istifade edecektir. l---t-_..,.-+4--+--t 
Fazla tafsllit için istaıyonlara muracaat cdllmelıdır. 

1 
(9376) (11162) 

7 renkli 6 harita ve 72 d'·vletin bandıralarile 320 aahıfe en 
lüzumlu yazılar ve mükemmel bir muhtıra defteriyle 

HAYAT TAKVİMi 
çıktı. Hayat takviminin taklitleri vardır. Aldanmamak için 
(HAYAT TAKVİMİ) ad na ve (MAARiF KITAPHA
NESI) imzasına dikkat edilm•ai. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

Mekteblmlze pazarlık usulile 20000 kilo et alınacaktır. Beher kilo· 
aunun muhammen bedeli '72,50 kurut ve ilk teminatı 1153 lıradır. EJo. 
siltme 2/1/942 saat 10 da yapılacaktır. Fazla malümat ıçın Müdiırıy._ 
te milracaat. (11009) 

Sultanhamam, C1&mcıba11 H1&nı. 

Halkalı Asken Satınarma 
Komisyonundan: 

1 - Aşağıda cıns n mtkdan yar.ılı yiyecek maddeler hizalarında 
7asılı cü• Te saatte pazarlıkla aatın alınacaktır. 

2 - Bu maddeler ihale tasdik inin milteahhıdıne tebliğinden itiba. 
ren 15 gün içinde teslim edilecektir. 15 gün çlnde teslim edilmi1~ekler 
için mukavele akdi meeburidır. 15 gOn ıçln teslim edılecekler için mil

Su ustası aı anıyo 
Köyümuz içinde mevcut k 

halındeki ıuyu, elli metre k 
kanal teıisatıle çeRme hal n 
kıtmak için bır au ust ına 
yaç vardır. Bu işt n an ayan 
şerait ve bedelini Ökrenm"!k 
re Gedızin Merkepviran k 
muhtarlığına her gün müractl 
lan il&n olunur. 

, Boz:tu:t -Emıa, • 

f 

Sa1ın miltterUerlnln Xurba1' 

Bayradlnı Te Yeni Sencaı 

Kutlar. 

T11ksl111o Telefon 

Ankart Şubeal > 

İst. Ş.~i > 

Göz b@kimi 

: 4353t 

: 230$ 

: 240flS 

1 Dr. Plurad R. Aydln 
BeyoJlu - Parrı.akkapı, J.. 

1
marn5. 2. Her öğleden aort" 

ra 2-6 

ür. Hafız Ce::ı 
LOKMAN BEKİM 

Dalailive MiitenHsldl 
Dlnnyolu 104 

Muaffll• aaatleri: Pazar harlC 
her ~n 2.5. Tel: 23g! 

teahhldln imza ederek kabul ettıği ıartname mukavele mahiyetindedir. ------------
8 - İatekliler ~ili giln •e saatte kat'I teminatları le birfikte Büyük 

Halkalıda Askeri Satınalma Komısyonuna murııcaaUarı. (11410) 

Jlikdc&n Nvııt. Tutan Pazarlık giinil 
Ciui Kilo Kur. St. Lira Ku,.. TcırlA Saat 

Pırınç 20000 
K. Fuul1e 80000 
Nohut 15000 
Barbun1a 

fasul1eal 16000 
Yeşıl mercimek 20000 
Çekırdekll 

sarı üıilm 6000 
f ncır 6000 
Sade yatı 7600 
Z yatı '7500 
Sabun 7500 
Şeker 12000 

42 00 
25 00 
17 50 

!2 00 
24 00 

41 00 
26 00 

175 00 
105 00 
61 00 
47 77 

8400 00 
7600 00 
2G25 00 

3300 00 
4800 00 

2460 00 
1500 00 

13125 00 
8750 00 
4575 00 
5752 00 

8.1.942 

> :ııı 

> :ııı 

9.1.942 
> > 

> > 
> > 
> > 
> :ııı 

Marmara 0 .. &übahrı K. Satınalma Komı .. ,_,nundan: 

11 
11,SO 
14 

14,30 
15,30 

ll 
11,30 
14 
14,30 
J5 
15,30 

1. - Kılosuna tahmın olunan 190 kuruş bedel ile 45.000 
kilo aadeyağı kapalı zarf usul le ekaıltmeye konu'muş•ur. 

2. - Eksiltmesi 2 lkindkimun 942 cuma günü saat 15 te 
Jzmıtle T euanekapısındakı Komisyon bınasında yapılacaktır. 

3. - Şartnamesı bedı-lı mukal- imde Komisyondan alınabılir. 
Muvakkat teminatı 5 5 2 5 lıradır. 

4. - Eksiltmeye iştırak edecek taliplerin 2490 sayılı kanu· 
nun tarifatı veçhile t caret ves'kalarını ve yukarıda yazılı teminat· 
larıle birlikte tanzım edecekleri teklif mektuplarını muayyen gün 
ve saatten tam bir aaat evvelıne kadar Komisyona vermeleri. 

cl 102h 
••• 

1.- Tahrrun olunan mecmuu bedeli c 11 . l 60:ııı lira olan 40 
bin kilo nohudun 1 O ikincıkanun 942 cumarteıi günü saat 1 1, 30 
da kapalı zarfla elı:siltmeıı yap lacaktır. 

2.- ilk teminatı c637:ııı lira olup tartnameai her gün lı:omıa· 
yonda parasız olarak alınabilir. 

3.- isteklilerin 2 490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan· 
zim edecekleri kapalı t"klif mektuplarını havi kapala zarflarını en 
geç belli gün ve saatten bir aaat evveline kadar Kasımpafada bu· 
lunan Komisyon Batkanlığına makbuz mukabilınde vermeleri. 

el 137·ıh 
••• 

100 adet Cankuı·taran aimidl cnormal tip Ye euafta• 
60 kılo Torpovil yatı cııUmunesı irlbl> 

U9 kilo Sarı boya 
60 kilo mavi boya 
16 kılo aiyah bo)·a 
21 kilo yeşil boya 
12 lulo Elamı talk 
5 kilo Kırmızı 

50 kılo ıül)·en 

25 kılo bezir 
2 adet Akümülatör 6 voltluk 150 amper saatlik 

Yukarıda cins ve mikdan yazılı malzemenin her bir kalemi ayn 
ayrı olmak üzere 6/2.Kinun/942 salı günll saat 14 de pazarlıkla alına
caktır. 

lstckliler1n belli giln Te saatte Kasımpaşada bulunan Komlqona 
mllracaatları. (11488) 

Sahibi : Z. T. Ell(1ZZ1YA 
Neşriyat Mildtlrfl: C. BABAN. Basıldı~ı yer: Matboai EBÜZZlYA 

rBORSA 
1111111'1 MUAMELESi 

Loıulra 

Ne\')'Ork 
Maclrid 
Stokho. 

l Sterlin 5.24 
100 Dolar 132.20 
l 00 Pezeta 12 
100 f11•.Kr. 30.75 

ESHAM VE TAHViLAT 

El)vtılki BıtV 

İkramiyeli ,: 5 938 20.25 -· 
İkramil eli %5, 938 

Ergani 21.80 -
Cf0 7 Mı 933 TOrk 

borcu tranş l 23 30 -
cy0 '7~ 933 Tfırlt 

borcu tranş a 23.30 -· 
SlvM-Enm-um 1 21.10 -
Siva F.rı.urı m 2-7 -.- 19 
Anad in D miryo-

lu 1-2 49.25 -
cy.,7 1941 Denıir-

yolu 1 19.80 
f B nltası nama 12 O 

M ı kez B:ınk ı 136 50 

ş rk değırmrnleri 4.95 
Turk kllmür ma-

dt>nlerl 18.- -
İttlhad değirmenctllk 29.- -

Retadl1e 
Kalın Beşfblrlık 

Külçe altın j!ramı 

Dı&Jılni Bu 

28.55 28 
133.00 t33 

4.0'7 4. 

··············· ··········T;·~;i;i··Etkar 

l\üshatı <S) Kur .. ,tar ....ı 

1 '1'1'rki1t• lf' ,A ne Şeraı ' ._ IO :....---------- -Senelik ............ 1400 Kr. 2~ 
Altı aylık ........... 760 > l --
'Uç aylık ...... ...... 400 :ııı ,,; 
Bır aylık ............ 150 > J0"'1 

DİKKAT: 
Dercolunmı7an evrak iade oJu 

ıssı H. 
Zlıblcce 

10 29 
Vakitler 

Gl1D•t \Yaı'aıald) 12 
ötı~ J7 2d ... 
ÜU.aJI 9 47 ... 
Alqaa 12 Ov UI 
Yaba 1 59 ıl 

12 49 > 
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ıa ız: _ ...,alih 
11ula '6ateı 

eca ti: Eczabanesi BMcekapıda Yakıflıaı karsısında seierci H1cı Bekir sôaöı b3smda~ır. Baska yar•~ sıkesi yıkrnr 


