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Yeni Sene Bütçe 
• 
Bazı anıy r Yüksek Sıhhat 

Şuras ı topla nd ı 

Fransa'yı 
asıl 

yıkanlar 
1 Pasif ik'te l ........................ ,! s· 'd 

Muhtelif fasıllarda kabil olan ıngapur . a 

Ankara, 12 (Yeni Salmlıın 
bn usi muhabiri bildiri -
yor) - Yttksek Sıhhat §u
msı bngiin saat 14,30 da 
Sıhhat \'il lrttmai Mruıw
net Vd<filcU bimsmda ~ıh
hQ·o Veldli DoJ.1.or Jlıılfı. i 
Ahfa~'ın r<'i li~indf> tı>pl.ma
ra.< a.cUi t .. Jrrp ait do-.. ~ıl · ı rı 
tı-1Jıik etıı:i~lir. ..,;,,.. .. , 

0

) arın 
.:ıııt ı ı .:w <lı• tc-1.ıur topb
n. ı~1i t-.ıh~m11l:ırı. 1 .ı dr' ,uu 
edt't.,•lı1ir. 

Fransız siyasi hayafmın 
çok çirkin hakikatlerini 
ortaya dökmeye ne lüzum 
fJar? !Jugün için ben bu 
lüzumu ~iddetle hissediyo
rum. Düş.nana hizmet ~den, 
taraftarlık eden adamların 

daima ahltittsız ııe m ıırdar 
kimseler olduklarının şıı 

sıraJa iyice bifinınesi ve on. 
/arın sö zlerind'en .1e prr,pa. 
gandalarmdan <akmılması 
ltizrmdrr. 

1Japonlar Martaban'a 
yeniden mühim 

kuvvetler cıka rdı lar 

er türl ·· tas rruf yapılacak- Ar~vler .içinde 
yanan şehırde mu-

• 

Hiihüınetiınizin bu sene içi11 bütçede ınünakalenin 
önün e gefecer"fi tahıı:in olu11uyor harebe ş iddetlend i 

1 ~ 

Amerikan as
kerleri de Fe
lemenk Güyanı 
açığında Aruba 
ve Kürasao'ya 

~~~~/~A~n_k_a_ra~m __ u_h_a_b_ir_i m~iz~t_e_ıe_f_o_n_la~b_i_ld_i_rı_y_o_r_:_~~~~- Ada kuman· 
danı teslim ol· -

~f.ıJiye Vı·l.alf'ti y<'ni ,,.,ne biı t<'f' lıaıırbHarına başlayarak ~el.aıı-tluin 
t ah,,i-.:ıt ıniUarıııı fasıl ta.-;ıl g~tenıwk •prtiylı• ılısan aymın 1ıra.;ı...ııı.ı<'•OO 

m uhtaç -OltlulJarı 
kadar nuıllreyf' 

ma teklifini red nAZETTE DE 
ett i. Japonlar 

giirıdı·rilme..ini alakadarL'U'a hil<liııni,,tir. 

Yazan : Hüseyin Cahid YALÇIN 
la aıihte "Boc.) al lnkt: 
lF" liıp,. adı altında "'yası 

ihraç edildi 

\"<ı•i•ıgton, 12 (a. t.) - Hnri
dy<' nezareti bildfriyor: 

~lalİyp \"ı•lcildi, y<'ni -ellt'l>iil(.,,,;.ıin luı-tasİ)f', ıııahmlrat rn n.·.ı irat fa;,ılJ.ırında kaı.il 
olan hf'r tlirlii ta, ırrufıın ya pıl-.ırak '" ii'ılt•tlı•rimizin hu fıu>ıllanndaJ.i t:JL-.i."1t miktarını in
<lirm~lerine i.,aı·~ t ('fmiş, öniimiiL<k ki yılda. dt•vlet hlitçeslnin, lmzlı1t• "•ıriılatmın artnıa..-;ı do
la) " iylf' yüJ;-.t>l.ııi~ ohııa.~ına rsı).lllfll hallPrin ical>l'tti rcl iği ,,Nı.ilıle bu varidat fazfa . .ımn en 
mülırt'nı ihti)aı:lara ha ... n'tlik<'f'~ini, bilhassa 1*ııe or!<ısıııda hı-rııaııın ı.ır n~lı:i lrtin yooi lahslsat 

i i slt-ıııiyf'N•k hir "~kil<fo hilt<,-elerini tıazırlaıı ıııl'lrı nı hildirnıi~tir. · 
Ruı11da tahmin edi ldiğinı- !(Ön> lı iikflllli't tın M'nı• i ı:i n bir pttn!<ip k.ı.r..n alarak fasıllardan fa. 

"ıllara münakale )apılnın.."moı dn öniiıw gl'>\'f<lf'kUr. 

büyük bir taar· LAUSANNE' ı n 
1 ruza_ geçtiler . MAKALESİ 

1 
Loııdra. 12 (a.a.) - Smga- --

pııı-daki İngiliz kıtalan ı;imdi 1 --· QJevleı· i~indc bulunan . •;dırin l "Türkiye teca
dış mahalleıinde şiddetle> ç.<rpış-
ınağa dffar.ı ftıncktedirler. Ja- vüze uğraı·sa 

bir teşekkiıl bu.lunclııı:cı 
ııu ve Deloncle' ıın idaresi altı,ı 
daki bu partınin Almanya ile 
iHbirliğı tara ftarlığ"ı y;ı ptıi\"ını 
dün sabah Londra radyo,nnda 
dinlerk<'n, Dt'londe adını i~idin- 1 

ce, birdenbire ben bu i,mi tanıya 
rağını ciiye i(imde bir his lıwıl 
oldu. Dıi~ündüm Ye pek ıyı 
hatırladım. Rııgtiıı ,·atanıııı i~

"gal eden diisman ktı\·vetlt!rı~e 
hizmet ('(]en bu atl:ı.."llın ııe <:c>'Jt 
bir malıliık oldufunıı gö>'l ml'I< 
!~in yiqnı dvk.uz st'nc c ·vdu 

Birle~ik Amerika, adal:mn 
1ı1ıi,ıafaa•ında Felf.'meıı k kuvv<'t
ll'ı im yardım etmek maksaılıl~ 
l•'ekmenk Giiyaııı aç•ğı n da Arn
ba '"" Kiirasoo adalarına aRkPr 
kuvwtleri g,önıı,·ı mi~tir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ponlar tanklaı ve hafif mitral- J h b • v • 

yözlerle ınÜlehhcz taburlarla ar e gırecegı-

Ru kuvYetlcr Fc•leırıenk hiiki-
ını tinin İRteti İİ7.eı ine ~evk "li!
ıni~lerclir. Ameı ih<L kunretlt•ri, 

1 Kii, . ıNıo Yalisirın un1umi ne/..:\· 
ı'<"li :ıltında harel<N edec<'kler ve 
iA' nai şartlar ortadan kalkt!gı 
:ı•it geri < ekilefekler<1ir. 

(Sonll sayfa 1 •Ütun 1 de) 

ait b:tzı hatıralaıtlan bnhs leçc-j----'--- -''-----
ğiın. P'ran ız hiyaı.i hayatının ~ekiıhlilcleı i için heyeti mtı
çok çirltin bakıkatlerini vl Uya rahh.,s.ı ıt•isini ıh<"lin<lc ziyarPt 1 
dökmeğe ne li.izüm var? Bugün +:trnc·gi ıniinasiıı g·ördii. 
için ben bu lüzumu ~idd tlc Gı·h•nter üelonde ıle Le Jour
hısscdiyorıım. Diişmann hiın.ct nal tlirektöıü Lcteli<"r ve Havas 
eJcn, taraftarlık eclf.'n ad.ıır.la- I Aja>ısı ınüdüriı Reı;nieı· idilcı·. 
11n daima ahtaksıı. ve~ nıurd:i.r ~ !l'Selt-nin esa. ı ~ll idi. 1.Iat
kim,der olduklarının ~u ,ırada buatm ne. riyahn.lan bir fayda 1 

iyice bilinmesi ve onl:u ı·~ ı;özlı;;- gtiı ulmt'Y~· t~U(~ iı10 hi<;bir ~yf: 
zinden \·e pro11agandalannc.b n 

1 

geçmemesine ra :ı ol"ınıyorl rclı. 
sakınılma.ısı lazımdır. LTzun mliııakaş;ıia r oldu. Asga-

Türk - Sovyet 
hududunda hicbir 

1 

hadise olmamıştn 1 
Ta.'Js Ajansı 

tekzip ediyor: 

"Bu, Almanların em-
rile uyduru'muş 

kaba ve becer iksiz 
bi r yalandı r,, 

·---~ ____ , 
1913 senl'sinde, birinci Bal-' ri olJrak beş ı"ilyoıı frank is- Mo.~kova, l2 (a.a.)- Tamı a-

k~n harbinin ft·rda~ınrla mali lc'<lih. r. Azami haduin yirmi 
l"k ·ı jano,ı bildiriyor: Harns, Ofi a-ve ,ı,'lt.~i biı K ınuaı a me- 1111 yon fmnga ~ ık,m!nıaıuna iti-, · b ı jansı, B-Ordodan Yerılıgı·· bir ha-

•lckri hal ''''' P.crıste "yn<' • zum gösterdiler. Delrıııde tP-
nıilel toplantılar yapılmı~U. Bu- şcbbii,ten Fraınıa hüklımetinin b~r,le Türk · Sovyet hududun-
raıla, tabii olarak bir Türk heye- hab<-ri olduğunu. "iY~h·rinin san da bir hü.dise olduğunu bilrur-

d O · h • ~ - mi~tir. Bu habere göre, Butııın ti muralılıa.'< sı da var ı. s- ki Pıc on un ag:<ınuım çıkını~ 
rnanlı Dii'"Unu Umuıııiv :.ıec-1 gibi telakki edilnı~ini temin <"t- ıla bulJnan mıitcaddit &ı ·yet 
li•ı de- l'~riRO Jc.ıdar ·gitmi~ti. ti. taburl:ın rniiltcci olarak Tlirk 

k • 1 1 1 toprnklarıııa sözde ı:e~rneğe t<'-
'l ürk dayinkr ve ·iıı om .. < sı- ı De oııclc Ttirl< heydi nıurah- şcblıiis ct.mişlcı·. Ölenler olmııs 
fa tiyle Diiyunıı Umunuye ıncc- haıs1sı reisi ile bir lokant R da iiğ- , 
Jisin;n miizakerel~nne i~tirak le yemeği yedi. o giiıı ~ 11 süzle- ve yaralı 300 kadar Sovyel as
irin b<.•n de Parı.ste bulunııyıır- • ri söyledi: H ariciye nazıriylc keri Tütk topraklarına geç · 
d0ıını. !. te o tarıhte, bır gün ıJir J ı;öı ıişmü.~lil.. Pithon matbuat 1 mi.ştir. Havas Ofi ajan.sının 

. , . . Hofya<lon altlığı bu haberi, r.n-IH1"m fürı.: heyeti reisine mii- meı;desinin iyı oır netıceye baı;-- 1 k . F 1 r~t.uıl ettı. Ken<hsını tıır sene laımıasıııı tav.ıiye ~>diyordu . ca '"mi r:ıMız o an ajans ta-

l 1 
rafından efendileri Alman fa-

~n:etkı seyahatinde tanımış ol- T.ı>minat mcsek'lıinde Türk le- şiısth:ıınin emriyle ve tahrik 
ııııg-ıınıı bıldırdıKten svnra, zini siddetle mfüfafaa edecıık-1 
l.'i"İııı,;ız mebu.san m<·c·li.~inde ti. Türk heyetinin gıızetdere maksadiylc ba~ta baı;a uydıınıl
Tiirk c>t;lrnnıı hamillerinin huku-1 \'erc·c~>ği paııın'n bir kısmını muş kaba ve beceıiksiğ bir yalan 
kıınıı ı•:ulıafııu nami!e bit grup parlamento gaz. teleriııe ayır- , olduğ·ıınu Tass ajansı h«yana ' 

rnezuııd ıı r. 
ll~kil l'tt*ıntlen, bımuıı için mak lazımdı. 0('1oncle bazı 

P . h • b 1 ı ·ı ,, · ı Anadolu aj.uıM ela !Mllahiyı-tli 
(Hariu~e Nazın) ıc on un mu m(' us ara< a l•"ta ven <'Cegını ıııalı filk·rde •·aııtı<h tahkikat/ 
Vc\fnkntini aldığınd;ın, Türk zınıncn anlatıyordu. 1 J ,.. 

hrytlti için r'ransız matbuatını 1 Ddoncle Tür• murahhas hey- 1 iizerine Tiirk - S<n-yo>t hıı-
k ti 1 · I t . . . ,, t el •r • .ıu ctumı .. lı iı:rnr lıadl-.e """nw--elcle ederek ma ba anna 11z - e ı reısıııı ._on esse e ,, .. e 1 ""'"' 

nıet ttlinncık liızını olrlııgun - takdim etmek iHtiyordu. Orada -:=':n:is:::. :o:l<l:ıı::ğ:::":ın:u=bil:. :'ı;=·n=·r=·==::
dan, Balkanlıların bizden iste- 1 Fıeru;ız si) as<.t adamlarından 

iikleri te,,;ıni11at pı eıı,ibini kabul 1 i~tcdlkleri ile ditJk>maUarla rnü-

1 etmemek liizım gelclii\"indeıı n~'cbette bıılıınulabilceeğini sr\y 
bah8etti. Fransız siy~şetini ~icl· liiy11rdu . Türk hey~i reisi mat
Jctle tenkide ba~ladı: Onun o;öz- huata Yerileı•ek paraJ.ar i~in mnk 
l('rine bakılırsa, Poincarc Ru8 buz isteneceğini bildiı-di. lJe
parasiyle dimhıırreisi ıılmııotu: 1 lrıııc-l~ ra1.ı oldu. 
impar, lorluğ"uıı en Hlkı de\"lrle- Tlirk heyeti reiı;i Delonclc 
rinde bile sö1. harbini o günkü ılt• b:rlikle Conte.-;se de M.'in e 
kadar dar<ılLınış rleğılcli. Mat- vine gittı l er. C'-0nte de Castellan 
buatı.1 on milyon frank verilme- da orada idi. ConteSRe salonu
sini istiyordu. mm Türk heyet ine a~ık oldu-

Rusya' da 

Almanlar Harkof'ta 
dayanıyorlar 

Donetz cephesinde 
nıuhaı·ebe hızıştı 

iLKBAHAR 
TAARRUZU 
~~AZIRLIGI 

~1ihver, kendi ine 
yardım edenlerden 
alaca- k vvetlerle 

beraber 
Oç, dört milyon 
ask eri cepheye 

sürecek --Mac:-r radyosun u:ı 
manası z n"şri yat ı 

1 Radyo ı.,18:ı:t'~iııclen : 1 

:Muhtelif kaynaklaı·dan 
alınan mnlfımata göre, 
Mihver memleketlerin
de ilk bahar taanuzu 
için h azırlıklar ilerlemek 
tedir. Bu vaziyet, gelen 
haberlerden de anlaşılı
yor. 

Sanıldığına !",Öre, ilk 
bahar taarruzu içiıı Milı 
vere yardımcı devletlcr
d~n de a~lıer alınacak, 
teşkil edilecek t ümenle
rin heyeti wnurniyesi 
3 - 4 milyon a»keri bu
lacaktır. Bu kuvvetleı-, 
harekattan evvel cephe
ye ""'"kedilıniş olacaktır. 

1 ~"r taraftan Macar 
radyosu halkı harbe ha
zırlar mahiyc:ttt> n~ri
yatta bıılıııımaktadır. Bu 
radyo, Macaristanın g i
ıiştiği mül'adPlelerden 
bahsett ikten sonra Jü. 
zumsuz ve maııasız ola
rak Ma<·arlar arnE1nd.aki 
rnvaşları cl ıı mevzuu hah 
setnıiştir. 

Bıı a<laın m.-Ous Delond" idi. ğıınu. istedikleri siyasi adam -
O " •'CC Deloııele te-krAr ot~le ge- tarla burada ı;örü.~ebilecekleı-i - ' 
lcr°;k biıiın heyet reisi ile g-ö- ni, <limlomatlırd:uı kimi arzu 
ı-iiştü. Frnııiaz malbııatınm taz- ederlerse buraı;a ona tesadüf e
nıinat preıısibi aleyhinde bulu- debilcceklerini, RuBv .mın L:l • 
nacoğıııa, Türkiyeye borç para hey sefiri S"ctı·Ji;n · in. :'iaza
\'crılmcsi lf'hinde makaleler neş- nof nezdinde nüfuzu L !dııRun
ı·l'-lCt«·iiine '"'' buna mukabil biz- dan, onu buraya dan·L ,.,. tizım 
den on beş milyon frank alaca-, gelirse Peterbburga g-ôıı ı •crcce
ğııı.ı ılair biı· program yazdı. ğini, Japonyanın PetersL\ıre; .K · 

l''ı ~r 1ız matbuatı ilu ~ cbuk an- firinden de istifade (>dilı bilcce
ln 'lp lıu ne~riyata bir ıın e\Tel ı ğini, İran ı;efirin.iıı Rue ıh lege
h a -lanınası iön sebep olmak ü-ı si ÜZPrinde pek ziyade nüfuzıı 
zı ıc llıı~yanın tazminat lehinde olduğundan !ran sefiri ıle bi
şıci.lı:tle ısrar edeceğini ileıi 

1 

zimkileri görüştüreceğini söyle
fiiiniyorılıı. Türk heyeti reioi o di ve Hariciye Nezardı me
ı;ı-ce not <leftt.>rine şu sııürl rı mııı lannılan bu me~eleye tam 
kaydediyordu: "O kadar hahi~- , nıkı:f..ı olan Baron de G. !le 
le nı ateşle bah~ediyor ki bu- görili;rnek üzere murahhıı.sımı -
ııun GClx·bini k.-ndi kendiml.' ·sor- zı yemeğe çağırdı. O akşam 
mnm~k kahil <.lmııy.:ır.,, 1 'rii•·k heyeti murahhasa reisi 

1 
Moskova, 12 (a.a.) - Har-1 _.:::=::::::::::::::::::::::::::::::::.. 

kov cephesinılcn gelen bir h" - · 
bere göre, Almanlar ilkba · a 
kadar mevzilerinde tııtun:ıbil- , 
rnek i~in mümkün olan herı;eyi 

Dcloncle Türk sefaretine gel- not defterine »U satıdarı y:ızı
ılı. Orada heyeti murahhasa rei- yord:ı: 
ı ıJe ve Türk St'firl Rifot pa. a "Bunlanıı hupsinin evvelden 

ile ıı-llrü tü. lstanbula Ronnak hazırlanmış olduğuna şüphe 
~nrl'yle Jıu ışın prensip itibarile yok. Ve hepsinin yapılacak iti
k ı'ııı· f.'di!d!~i ken, lı,ine bildiri!- laftan hisse alac.ıklan da tabii. 
di A"lcak, Rifat Paşa neşri - Yalın, bizim işimizi bihalddn 
Yattan hır fayda gorüldiif;ü tak göreceklerine !tim.at eılebilsek .. ., 
ılirce ı·aram'l Yeıi l ece;'l;ini a- İnsan bu cemiyetin bu içlerini 
ıkç.ı rt koştu. gördükçe büyük bir hissi nef-

1 '<·loncle bazı ıre~ ekrle bir· ı ret duymaktan. hali kalmıyor. ,, 
likt dip gilrüı,mek iıı iyordıı. Bu neşriyat dııvam edecektir. 
F.ı..V < d r • ancye gPlmckten. Hüseyin Cal'.itl YALÇ'E • 

icra Vekilleri Heyeti ı 
yaımıakta<lırl ır. So\-yet ktıv - Ankara, 12 r ... a. 1 - İPra 
vetlcri hergüıı biraz dalın art- Vekılleri Heyeti bugün 1 

nıak suretiyle birçok şehir Ye sa;ıt 15,30 da Başvekil Dr. I 
kasabalaıı Alrnanlann elinden Rcfil< Saydamın Reisliği 
kur tarmakta Ye ık-rle:nıektedir. nltıııda rnıılad tuplantı- . 

(Sonu sayfa 3 sütun 7 de) Hını yapmıştır. --- - - ------ - - ------ '. <il"·""\" - ,. .. •'l- .~ .... · - • ~ •• :'-,, - -·~ .. .... -- -

s ş 
.V AZAN: Ç EV 1 REN : 

KLOD FARER İLHAMI SAFA - -----
Büyük Fransız edibinin meşhur eseri 

Yakiiiiİa Yen· Sabah sütunlarında -

/ Tahranda hiılunan 
lnoiHz Devlet 

Nazırının sözleri 
" /ranın tehdidi 
geciktirilmiştir ,, 

Şimalden gelebile
cek tehlike Sovyet 
muvaffakıyet 1 er ı I e 
bertaraf edilece tır 

hücuın etmcktt'd.irler. General • d d 
Perchale te•lim olnw;ı için ( Dl mO ern Or U• 
yı;nidcıı yapılan hır teklif ce-ı ( suna güvenerek 
vapsız kalmıştır. ) 
T<'Slinı olma Mdifi tttl~ılil<li 

1

) yüksek se s le 
Tokyo, 12 (a.a .) - Türıı1wne- ~ l • t" 

Pal Yam:ışita, bu sııbah f!inı;a- svy emış Jl',, 
pıır ı;ehrinin J>İrııalimle mu~tah 
kem mevzilı;rde bulunan lngi- "Vatanın tecavüzden J 
liz kuvvetleı ini saat ona knıl•r J 
teslim olmağa davet "''' n bir masun bulundurul· J 
ültimatom vernıi~tir. İngilizler I mas ı için hükünıet le J 

1 

bu iillimatomu kabul etmemi~- ~millet m t b kt 
leı· \'e rnukav<omcte de\•anı etme- u a 1 ı r,, J 
le btıhınıı:ııışlarclır. . ı - • _,,_, 

1 
~lıırt' ll>lM! ;.;ırdik·r ~ 

T k, l? , Iauı;anne, 12 (a.:ı.) - '"G~z.,t 
• 0 )O, - . (a.a. ) - Sını,'llpııı le de Lausaııue., , "TürkiyeılP., 

1 
harp s:•hne~ınd<'n alııı&n Sön ha- b:ı 11 ,-;1 alunda hü!aı;at•'?ı şuma
beı-le0rden an.la..,.ldığllla göıe bu bı.kYl nesrctmiştir: • 
arn.Jrn: nıırn_talıkem adada ayni ''Türki:\·e bitaraf kalmak az

ı zamanda ıkı e~aslı muha.ı-e • ce-ı ınir.t.lcdir. Ankara hükiuneti, ,:n-
Tıthrnıı, 12 (n.a.) - Oı l: ırk 1 re.v:ın Et!nektedır. . .. ca k lımlıı~una tecavüz edildiği 

ta bulunan devlet na.zın M. Lyı- }!lvvt'la Japon kuı:·..ııcrı du,ş tnkıiiıde harbe gireceğini yiik
teltıon ı;;ızetccilere aşağld ıki m_.. um mukavcmetını . kıı mak H<-k sesle ooylcmistir ve modcııı 
dem"-ci vcrntiştir: ıçın S.nga.pur:ı muhtelıf i•tika • r iliıhlara ve çok iyi askere ına • 
"Anla~ma imza edilcliltlen > .m nı<'t.l~rdt ıı gıı·mı~lerdır. Şı:-hire , , .. 

nı ılk ~ı~>;ıüta_ ~'ahranı ziyaı.·cl ı cenuptan giren japon birlikleri CS<"ı" Su. 3, .~ ... J dP-) 
eL1ınJ Zİ.\ aıe~n1111 m.ak &Jth İ·, (Sonu sayfa 3 ı:Otun 6 da' • 
ro.n lkabınl.'.'>l azala.n:vlt,; tc.:.:118.l':i ı -
et.mek ve bir çok mcscıc:er ü~e- ------ - - -- - - _,_ -
rindı· kendi!criyl.ı görü~r.>ek - Heeııı•ı•11ı ••••••••• 11 11 U U il il • H il U • n ı •H•ı 

:~2~~~~~~~;~~;:;!(;~~; · s ı· ı u·· L E R ı 
duılarall lraıın şimdidr•n ilüyiik . 
nıiktı.x·da buğday getirnıi~tir,.,. 

M . Lytteltoıı Libyrulnlıi clu
mmuan bah:;ederek demiştir k · : 

.. Mısınn, Libya seferi L'l<ş
lı:ımadan ._.vvelisine nisbetle da
ha huyük bir tehlike karşıınn -
daki yazıları okudum. Hayal 
mııl"ı~uliı olan sii•Jer doğru . le
ğildır. Düı;man 3ıl ile ·10 bin 
aı>kPr ve Mı•ırı pec;eleyen ehem

( ::J(AJll llfl:l/f<t ,j ltiitıııı 4 dı>) 1 

1 Libya'da 

lngiliz taarruzu 
devam ediyor 

Zırhlı bir .IJ-lihver 
birliği dağıtıldı 

lfahire, 12 (a.a.) - İngilız 
llnı:,rgiilıının peıııembe gıiııkü 
tebliği: 

Sı:yyar huwetlerimil.fe ke~ıf 
l·oll:ırırnız Gamla - 'liııimi - Ae 

1 

------- -------
Maarif Vekaleti, bu m üesseselerde 
ok uyan talebeııin fazla istihsali 
temin etmeleri için ekip biçilen 
arazi sahasını genişletmek istiyor ___ , __ 
Maarif müdürleri arasında tayinler 

1 Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor. 1 
* Maaıif Vekiılcti, bilhassa köy enstitülerinde kendi ;ıı. I 

liyaçları için zer'iyat ya!)an bu enstitü talebelerinin verimini ; 
arttırmak ve önülllüzdeki istihsal seferberliğinde bunların da ; 
bir v:tzifc 8ahibi olmaları arzusu ile bu talebelerin ekip biç- ı 
mekte olcluklan arazi miktannı çoğaltmak için alakadar mıı.- • 
kaml<rla temasa ba>;laruışllr. Tahmin edil<liğine göre talebe- • 

!erin bu seneki istih,allcri iki misline çıkarılacaktır. 1 
* Ş<'hrinıize gelı>n malumata göre yurdun her tarafında 

faydalı w bol yağmurlar devam etmektedir. Çiftçimizin yü
zünıi güldüren bu yağmur bolluğu~ bilhassa cenup \•ilayetle
lcı-imi7.de bir aralık büyük zararlar yapmak istidadını gösteren 
ve Ziraat Vekaletinin huHusi Pkiplerle it18.fma çalıştığı tar
la farelerini öldürmek suretiyle cenup vililyetleriroizdeki zilr
raııı yü:tiinii bir defa daha güldürmüştür. 

kilı lırnum! bölgesinde taarruz * Bulgar hiikiı metiııin teklifi üzerine hükumetimiz, Fili-
faaliyetinc devanı !'t.mişler<lir. bt panayırına istiı-akc karar \enniştir. Panayırdaki paviyo-

Garpte Mekili civnrında blr numuzun komi,erliğine • 'izaıneddm Abanozoğlu, dekoratör -
k: .. , tankla bıı likte hnreket eıkn lüğünc Hakk ı Arman getirilın tir. 
bir ofüRman kuvveti göıiilınUş- Panayırda pın-i~onıımıızun ı gal e<leceği saha 400 metre 
tiiı . Bu kuwet topçumuzı;n at~- nıürabbaıdır. Burada balı, çini, ı·e el i<ılemeleri ile Türkiyeye 1 
şi brııısınıla dağılmış ve çekıl · ait fotoggrafbr tctihir edilecektir . 
ıtd~tir. 

THyyarelerimiz bütün harek~t * Umumi Murakabe Ht'yeti mütehaı;ısıı;larından Emin 
bö•~esi ii;;erinde avcılarımı•.ı hı· Toka~', açık bulunan Zonguldak mıntakası lktısıı<l Müdür- ~ 
nıayc etmişler, bomba tayyarelc lüğirne tıyin edilmistir. i 
rJntiz ise dü~mnn gerilerindeki • 1 
hı:udl ,,.; ateş altına almı~lnr- * 'l'unçeli Maarif Müdürü Şevket Tezel Malatya ınaaril 
dır. 

1 

müdiirlüğüne, Çorum ilk tedrisat müfetüsi ll:rabim Tıınçay 
11-al\aıı TPbli~ Tıınçeli m:ıaı·if müdürlüğüne, Edirne kız öğretim okulu tedris i 

RK·ma., ıi Ca.a.) . İtglyan or- usulü iiğrclmeni Hakkı Çobanoğlu Niğde Maarif Müdürlü-
~1!'.uı ıımıımi karargahının teh· ğüne, Tokat Maarif Müdürü Ahmet Fazıl Gön n Afyon S 
!ı~: harnhisar ınıtarif mUJiirliiğüııe tayin edilnü~lcr<lir. S 

ı:'ır .. naiktt> kayda de-.'.;er nıü 1 * Düıı akşam, Anadolu klülılinclc, ~ısır Kralı F1ruk'ıın 6e-
hıııı bir şey olmamıştır. El • A- nei de\Tiyeleri m' '>l<ebe. iyle, J\fısır •efiri H. Hakkı tllı-atın-
deııl dolayında düşmanın mothr- dm bir dyafct verilnus '" bıı ziyafet; bir resmi kabul takip ct-
!ü taı;ıt to;ılulııkları tayyııro1~- miştir. z:, ııfetle Hariciye \"ekili fl. Şükt il Saraçoglu. Na-
rimi~in hücumuna u~yarak kıs fia Vekili Ali F'ııat CLb< oy, bir (Ok scfirleı, mebuslar \ ' C ta-
lll(·n t.ııhrip edilmictir. Alman av 1 ı runnu~ zeyat hazır bı.:.ınmu&tı r. 

('Sonu ı~fa 3 aütıın 7 IH) 'iit>M>Ml94194~~N<N<MNM .. ,•ııe•ı4114141MllMllHIHeHı•~N< .. N<MofflGOO# 
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liferhızm Şeyhülislam, her çeşit rezolf!lm mübch sayıldıeı 
d.evir.d• gnrr..uıuı hızmet eden temiz ıir. 'tln1ardandı. Mu
harrir, aşugıdaki gazısile bu merd ve hak se'flt!r fıizzl:n 

sr:lta:nat iaarıesinde :çirkin eafrika il• cı1 
mücadele ettiğini aıtlabyar: 

J : 
İ a Si i 
! ~ : 

Tohum v~ fide tevzii için SO bin 
liralık kred· buluınacak 

~ 1 Başkomiser, 2 ırn· i Şenrlınizde zirai seferbei'liıt.:ı 
:: lıazrrhkhı.ruıa b: ~ mr mzıa 

1. !cinci Abdülhmıill: dewi Ti·, m~yen bunamus'k'ar'Tiirk devlet~ mIS'9T muavini, 2 po- • devllL'.l ~. '!Dan sa-
ca.liarasında dalkavuk arın, ud~'llındanmıim1<ünmertebcu~,. fis, 1 gümrük memu· i bahviJayette ValiveBelediye l 

d 'sk · ·· ;-;:ıhıa .Ya..t;full k · mrdı. 5ahip runu n cezalanJırıl : Reısi Dohtor Luı;fi h.ırda.r n Jlıt ... alcılarınvedalet iı •• unu 1.. - -~ d } l ' • ... "' !" tP"'"ti-ttın.:l- . ·~ · i.11 1.1 ,ı • • 
] · h k · ti t k "l ı.1t.:y, mw.ıye j 1e ıger dev eti< a- · t · - J"""' il.l uu. ~ .... ..... 
larJSca. !arlll C Sel'JYC l;§ 1 m.aSI JS ı0f1Jt :. at ' "·•"dııru' "f!i>L" ""'..,-'.':..ı...dnr.·•- ' - d · h '·tu p- ~ releri aı :ısındakLı..ıdlfı.fJann lıaL ..,.~.., ...... v_ ., ............ c=u - .... 

ctti,gm e Şilp e yo.ı.ı.. r. AU..l.§a- iW.e ı.acmur !komisyonda a.m ıbJ.- • rın ~tmc.üy e ınulıun bı.r t-.ıp- 1 
hın gö.illne girmek i,Çirı lıa~ı] ı · - d b. · Üsküdar a«liyc ceza malı - la.ntı yapılırur .. -tır. J jurn.ı.l cdeı. evlatlar, ciğeı---pfı.re- unı:tugu sıra .u. ır gtiıı Y.amamn , d 

1. ŞeyhillisHimı E ad efendi }- n- ııc1::mes:.n min ~:'et enteresan ?J.'op!ruıtı onle ten "'onra saat nelerini Kı:t..ıl Sultanın ı§kence ı b · 
istint<ı.klarınu. t{'slim eden baba- J' ilisl!li ç mtt:ır ve der k: ir runet ve vu . ıfeyi suiisw - ı on i..~ buçuğa k~da.r de ::.:ı..-n el-
lar bile crörülın;;.,tür. Hünkaıa. -- Be:;efendı, bi:iradeisE!/\iye ıu.ıBl d.ı.d{asıııa ba .ılınrş.tır. nıi!?w::-. ;0._vp.a:ıtıcls. Z raa't se -

0 
- • Un an altı ay eV:\'.Cl m;:•~ - fer.ı;ıriı~ et.r.a.i.uJUa. rrcuıı.:. mik - ' b~~hlıgı-nı , .... sadakatm· i isbat Edirne vilayeti naibıigir;e taym ""'"" "ı=>~ ,, -x 

"
0 

" ' ahlıit L..ak, Beykozla Çubuklu y.a8i:.a ..irnnı.~ımı.ıru y1:1. nlınış ve 
için her cins rezaletin ırtikip e- buyı uldunuz. nr-.u:.ma.a.ki yolui bmirmi luf>- bazı mühim ka.raı:lar v.e.:rı!m.ış-1 
dildiği, hatta bunl, rın milliatı - Gidemem, mnzurum. '!line ahru.tır. ls::ıı.I{ evvela ve;;..ti- tir. ı 
E.a)'!ldığ;ı bir de:-,nı·de tıpkı güt- -- Biı. ıradeisenB'c tayin bu- 'i;i naıt ye azlıgma n oıa}ı oü- Önümüzdeki y~lık ekim Gra-
relklertle yetişen na..d!d.e çiç~k- yurnkh~ğu~uz!J söyledim. Onun yü.k tir müŞı uıa.. ıçekmi)'tir. zis.nin hazırla.rıTia11>ı , tohumla
ler gibi, bir kaç namuslu, hami- içk gıt!nCe,CYu mecburnmuz. .Nıhayet bir kan.yonu v!a;ı .Abi- rın tedariki Ye tol.umlara musa-
yetli alınanın gbze ça.r.ptığı da ·- Pt::ıra:ıa ... Mademki jradc 'din is.inui bi=imyle ta.nı.şn:uş ve 1 it mmtakalarm tayini işi siır'u.t. 

ratJaştı:rılm.ı. Vilayet tara
fıı ;:&.an a_pılaoa.ir wlıum te.v.zi- ı 
~ ıbu ;,plin esas ıu~- ı 
tır. 1 

7.ır~at islerinde ç:ıl~ak 
k ... use1ere, c.ıum ve biçim ıgi.ınle
rıne . .aahsus c ına.k ~ere :aıaKa
c.:.ar mıilianılaı· tat a.iın Jan IBin 
verilın'es .kararla.ştırı.'.nuştır. 1 

• • 
ÇI 

Feci bir 
oto üs 
azası 
--00---

Zavalh bir genç 
tekeı-lekler ara· 
sında parçalandı 

1226 numaralı kamyon dün 
OlakçılarU:1 ateş ıtuğıa fabri
kası önünde sür.ıtle gideı ken 
;lni oları:ı k fren yapmış ve 
tek:t:ar yo1una devn.m etırrJş
tlr. Kanl'ıouun fren yapması 
csnı:ı.s:nd~ üzcı inde bulunan 
18 yaşhcr::nda amele .ıRecep 
birdenbire fırlamış ve oto
moıbilin tekerlekleri arasma 
düşnıiıştür. IJtecep ~-eci suret
te ezı.lerek ölm!Ştür. Suçlu 
şoför E.'min ~ ıı.kalanmış ve 
hakkıncıa takıb':ıta bnşlanmı~
tır. vakidir. Engın bir 'bataklıkta ile tayin o1und11ğumu ve bu Ifü:· nınYonu kiralam19tr. llrunyon 'ı _k: 1.,.a...w:u.aı acnırtır. 'loprağuı 

çabal .. yan, debelenen ızamaınn ml.l'iJcl.i .kabule mecbur olduğu- ı:ir !kaç .gün ç:ılıştild:mi so.nrıa. hazırlanması )çin köyleıde teş
kokmuş, ıriyakir ve:tlrlcri, pac; .. ı.- ıraı söylüyorsun z. O memurtfe- \Be.) koz Thuşkcırniseı"i Selım, şo- kil edileCE.k heyetler, kuJ timuı 
lar.ı &.rasında tek tük seçiler. J ,u ü La.bul ettim. Fakat ~:ahsi hin· 'fôr Muratlı çagırtmış ;ve çalış - 1 h<h.'llk, .tacn.ire muhtaç ve 1::ks1ıt • 
toemh. nasiyeler arasında eski . . d ' k cld ~ . h 1 ı ıyı.:tJ me e mu ı ugu:n cı- ll!l;i'!h.cı.smı enıretmistir. belim,. ziraat ıvasıtalarıru, Jbu i~ 'ta -

'.tohumluk tedarikinde geç 
ka.lınnıan.ıı..ısı için mınt.al,alara 
gvre nıuvafık gurüle-cek tohum 
cmslerinın birdeu ~ merke
z. mr ~-eı e depo edildikten ,.,oııra 
ıisteyeıııere mm:uıkasma ve za
ıı...ı.n. :u göre sür'atle tevzii için 
eo 'brn liralık bir :Io·edinin teı:ııi
ru, çiftçı1ı.!rin fcıııu ve bulun
dııkları ının la.lmda münasip 
gcıece.~ ta:rzdn zira.at yapabıl
melcri ·!:ın vilayet kuycüli.ık bu-
ro::.u tarafı:ıdnn bir rclıber !"._ ____________ ,, 
ba.zırl~nması Vt;} k3y heyetlerin- İ b l 
cc ı.ur·aa maı .amua..: lığü.tler Ankaıra - ste.n u 

ŞeyhüHslfun Sahip bcıye müsks- ııcile ~imili kabJl ~1.tigım o me- &y.ıi zamanda Beykoz gfünr u.k sis echleeek .avansın tamir vey:ı 1 
mı bir nıevki ayHmak icap eder., muriyette;;ı. §ımdi istifa efüy.o- memurlarından hitemle İsak'a. ikmal ettirecelcl.e!'tlir. 

verilmesi ("bu hu.s·ı$1.f:. her turlü aü e.G. mü.saba-
teşok~fildcn istifade c<lilme;:;i), ~ ·~ 

lStarlbulwı .en eski 4'ilelerlıı- mm. bir haiıe!" yollamı.§ ve günde 5 istanhulun nııntakalarına .g-:;~ ı' 
d-:n Pu izadeleıin neslinden 12ı:>4 . 

şımdı;ye kadar eıüimemiı:s ohm k a ı a r 1 
devJct ı.ve içtimai tcşeık.küllcre 
a..'t ho3 arazinin işl!filmesi için 
lfızıra gelen te~eobüslerın nıü::;
tacelen yaptlması kn.raı~artrrı.l
mıştır. Şehir d:ıh1lüıdc bahçe -

1 -a - .s.iı: eı·ba.bı ,rütbeden ·ve mc. lıra verir_?~ ~caırıyonu seı·bcst i re, en iy..l neLiChl verecek :tohum 
Hkrl .:yılında stmıbu da dog u murinct:.ı bir ı:zats.ll'.CZ .Ba ir.a e 1 bırak~c.ıgıru söylemi!}tir. lsa.k la.rın ayrılması ~ tohumlann 
ve ~ bir tahsil gördü ve .he- haberi alır a1maz <lerhul 30 li- cinslerıne göre müs:.ı.id mınta -
nb; (l'4) yaşında iken Anadolu tıısm olunduğunuz memuriyet- ra 3,o11u.ıruştır. ık:alarnı bir -plannıın yapılarak 
knzask.u-lifri tezkcr.ecilcrine .bı.- ten frtifa efüyorsunuz. Halbuki f p · ·u · - k 
'"n edileli ise de tahsilini ı1erlet-! 1 arayı gmnrt rçı.i Etem al- köy heyetleri.ı.e dagttı mm;ı a-
J' ora..vtı. git.n m.ız müste1zemi sa - mı8 polıs li'chmı· vas ... ...,~ı·yı,,_ ko mek n:rzusile resmi hlznDtte!l - - - -' ~..,..., " - · 
...,.kildi. haı.~dir. miser muııvinı Hasan Basriye Odun ve kömilr geldı 
... ~ ___ Ben Ainıdi haiz oldug-uı•' vermiş o da haşkoı:nis~r Selime Dün sehrimizde m•ıhtelif is -

Sahip Bey Abdülfı.ziz cıcVTinin "< teslim etmi8tir. Ar.:ı.·1-- biz· haf~ t:ilıı:;al :nllntakalam.il:ın miihiıı.1 
trik ı ıı: .... hm ... t Nedim r.ütbe,yi doJ.erkedeI'.irı.l, .nh:ai1hı.n- - unu -

en a arına, .<Q "' --..- r..a gAM'TT;~ eeı1·m, lsıık'a tekrar ·kt ~- d lk""mu·· 1JTelmı·ş 
b . h""nk. ·ı---~ ı mı üa iaae ederim. Benim lstan- ~ ~ mı . ::ı..rU<ıo o nn ve o r l> 

P.aşa gi ı u an çı ı:uen çrı.rn.- 1 •hır· lıaoer y0Ilaın1." ve "'errı·a·..,_n tı·r \.;: :ıeı· ı r ı· Oilld.an gitmekliğim matlul>u şa- " ,,, • 
rıp ulr zır u 1 ıa ıne ge ıren 30 lira i.stemicıtir. lsı::k ı"ı::ten 1 f'lig~·e tarafta bugu· t ]erde gel 

f --.1 ti · lm 11. <g.m kfa hane ise işte imdi kalkıp Eur-
1 

~· .. ;; · r n ı 1
1 

me 11>\:l\tP. €nne 1"l?1 ·n.oJ, .. a • rkayuı;ıkam Sadet iniıı haıber - mes:i beklenilen .kömürl r de yo-
il~ lmslamıe dcğru sözl.üliii,ü ve 63,j'a ,giciiyorwrı Artık P-e.r ~y- ı dar etmif.!, ık·"".,.," ı. m <la ,,.,,,;_ I la "''kmıC!tır. Bu partide ~elırinıi- 1 
ı... • .ı· ~. ·ı ~=~- ı 111 n d.ı:.:n .t!!ı...er.rüd eltim. Ec: yere g\. ~ <vuı.a.n. .ru.. ~ ,. 1 ıı.nn"!'evc.dgı 1 e uu.']Tnan ar 1 yeti EnLJ.ıyet Mıictti.rıyetme y:ız ı ze 36,00 ton kömür brrelccektir.ı bilo.~ tak lirini ırn.zanmaya muvaf. <lt·bıııriın. Bur.sac.lan ela Kooy:ıya nuştır. 

1 &....k 1 .. .,, ... , ırıder, ora.ua <lu.a.yi pa'ı;~..,hi ile Bu ay içinde gelecek olan köruür 
L• ru.m~. 1 - .......,.... ı Vazivetten lıa.l>erdar ol.,•ı Se.. lerle se, hrimizin kömür ihtiyacı 

1• . hal' a·ı· . meşgul olurum. J .... 
Abdü aı.ız "' ı ıp yerme lim moto:-:ikletle Çubukluya gi- tamamen l.an;ulanmıs ola<caktır. 

p::ıfüşah ilan olunan !B iJ'TOr>i Mu· 
1 

Sahfü Bey bu sö.z üz~rine .Şr>y- derek Etemc pat"ayı almW!nauı-

lt:rd')ki 3er'iya ın ııububattan 1 

ziya.dt- ş-eı'lızeye talıBisinin daha 
tloğru obcağı içtimada yapilan 
inccle.me.lcrle ve eldeki .ihsari 
ı::ıalfmuıt.b. belli olduğundan ııe
hir i_çi zer'iyatında vataııda.§lıı.
ıa. .k<ılavlık oiruak üzere sebze 
dikimi ıve yetişlirilnıesini bildi
ren ncf}I'iyat yapılması v.e tmm 
roen1ere Tıa.rast7. VE;)ya p~k Ciiz'i 
bir fiyatla vilayet jr;:taşyonla -

1 nnca fü1e t.eınini i.§i iQ!iınada gö 
rüşi.'lmügtür. ( 

.-.aam da tedavisi imkansız brr 'mı.ıs1iım efendlıun yanmdan kal nı teOOih etıniBtir. E 
çılgın -Olduğu taba1tkuk cd!n~ kar, e.ı.ıne gider, hemen lıa.zufa- r.t-.-: k d 
3altanat nöbeti ikinci Abdüfüa- 1l1r ve o ılkşarn Bursaya hare- ı.!...ı.ı.wıyct Mfülilriye~nden e a ·v a s 1 

Ş d b . ~ ke:. eder. 'Daha doğl'u u ken.l<Si· Se.H.ı:::ı. ve :ırk:ıcl.ışlan lınkkıncla ,_ _, 
mide gl'lmişti. elıza c ır ar, cürmümeşhut rertip etmek c ' 

1 .....,ıı.. .... _ k k · • btr.._.,... ni n"ryeder. Lakin bu gidis <'V- l e~e1 l.ö11"" çı ma ıçın sa ı:;.,..- ir·i .. konıiiier ınuav ni Ner.mi ile -
l --" s-:ı.. · E bir O't-11 halJliı pacU~ahm kafasında fırtı· ~ 
amyuıuu. <ı.ulp ey o • nnfü; 'Zeki tayın· eilllıniQfir. Ze- a"'"~ edİl'°'·D 1!-~dın .• "DDS'atır., tii"J atdl'! '• r-revJ.evibanedc Şeyh Qsman F,,.. :mı.lar koparır, bir g'ün icindc.Bur ~~ N "" :r1 ~ ~ .N_._.. C--.ııı. il!.-• · 1 a. • 
ffnfünin oOasrnr'!a kendisTie u- .snya '1i.rh1rıni nakzedc:ıı üç emir b:iy~e ecmi BuyKw.a gıtınıij- ır k h k fiil.... - _,... 1 
habbct ederken aamu.d l.b:hnıut gefir. Sahib Bey Konyaya git-ı Jcr ve gJınrükçu Eleme prra i'.ll"' a at en e~e an ,g~~·nH::!.ui'!m., 
C•ct..~1....ıd~·n Pnı:ıa celerek f.ahıı> m.ek lwsusu.ndn ısrar eder~ Hal- verilirık,.n clirmu meşhut yap- d d • • 'Z. 4- • 

~-.. ou .. " ı:. m1ş1ardu·. Ett!ın po1hlere ııil.di- e 'l V e Y e m l :C c ı. ıı.. 1 
Beye: baki ı-ıa1 a,y bu doğru ..söz.li.i ada-

1 

. 1 tını l l3 
- Abdrlhamit F. .mdı 'hn"':ret mm ne Bursa da, ne Konya.ela sev• ay!h~ 1 an a ·. ır. unun l\hib~irın Ved.at ve Naile c.Ii:ve ı•arayı 1esliın etti. tnsanlı"k hali bu., 

üzeı me Eteıue tc~rtLr para ve-l~i E{'lfun :cdiyo. lar. Diyorlsr ki yerlesmcsini hos görmez, kendi- yübelen esini •ınlteakıp yaşl bır r;ı...-mez ı.rlkımız bir Allah ... 1n-
üiraderleri Sı.ıltan IMur...,dın hal'i- si .e Ş~y.i 'D .. vl t n ~h~nn UP.· r.ilerak Seıırue ~;ouaıımı;jlır. Ha- k;ııimla se:ıç bir erkek tela_şla sa- i<m ne oldum ctczil ne olacağım 

dıseJen ha'!)cran.ı• olan Selim lJtı. 11 le kenc'!ilerirıin idası · çin Mithnt v:ırnı c>mı i gclır, },foJla d:ı kalkar Jona :ira..h:r. demeli ... Pek sıkılmıstım. Ban'l bı-_,_ 1 c-r. rayı :ılınadıgı gibi Elemi de Ra,,,_ ile bir fm evxel görüsülcr'-= sUı.n'Ullı.a döner. Kadın ba,;-uıa ba§örtu örtm~, raknğı paranın ı<;inden GO lirac:ığ1-
v- ko\'muştnr . 1 ':rlr ka:rar vcr.ilr-in. r.ı:kıısına eski bir manto givmi.ş, nı <yıyıverm;şjm ne y:opalım, b,ır -Bunun 1i.:t;rino .suçlular ya - ı * 

ÖnUmfür,d.cki pazar günü Be, 
yoğlu hn.lkevi salonunda Anka -
ra - htanbul güreş ekipleri ara
~mtln Rerbest ve Grekoromen o1-
nı?k üzere gu""rcs -:ni.is:ıbakal:ırı . ' 
yupıJacaktır. 

l\ar1';tlaı;;malara saat 14 tle ba;ı 
lanncaktır. 

------• ı«:----

A~kadaş·nı yaralıyan bjr 
genç mahkum oldu 
Buml:ın hir rnüd,]et evv~l Talı 

ütkatccle tütüncü Yusufü Uükkfı
nıı ım önli.ııı1e Kamil Keskinli} 
l\fr>lmıeL Ali ve H:ıcı B::-.ynını kav 
gu etmişlerdir. Kamil bıçağım 
.: l«nir;; ""' .Bacı Bayra.ını 3 yo -
rindr~ı. ağır surette yaralamıştır. 
Suçlu 'Cli" ok1 duruc:mn:n, netice -
sindı:: 58 5 lira para cezaL ma 
ır.ahlnım cdilmişfir. 

~sılsız ıbir ıhaber 
Bctzı ga:r.etekr şelıriınizıBölge 

İaşe l.füdürfüğ ıi tarnfından <lağı
tilmaktu. ö1an çay, 'Çivi ve petrol 
gibi rnaddeleriu tevzi·atnun cl.ur-
duru luı:ığ'uııu ya.zmwtır. i 

Üğt'endi,~"inıize güre bu haber. 
tmnanıcu asılsızdır. 

foşe Müdllrlüğfuıcc 'Ytı.pılma1r
bı. ohm tevziat her za.man oldu
ğu ışdnltle devanı etmektedir. 

----»flıt:----
Seyh Osman Efendi bu teklü • kalanmış v.:ı V< ,if e.:;ini iyi ifa et- 1 : ü71i kısmen bururmuş ve çok b 1- cuırıuzdur, ödiyeceği::. 

ıtRİ-şısrnfüı. dmıa k:Uır. albaki ı kjnci 1 bdiilhamid, amcası mevip vazivettaı Scliıu ve ar,<.a ,... iş • :r tavırla erkeği uzunca bir E.~cjc gelince, bunu ne gördüm,. .Amerikan «Cız Kole • 
Abd.. • . .k .,. ,,, ...... ·ı· ·,riu"-',eıı soıır~ k"'ndıs.ine gösteri- d tt v dad b '"'· t···l "' hip Bey pa,,,cmva: ıılı'zilln atili sıfatilc d'lşlarını 11aberdar oocn Noo.ni - ~·~ "' " ~ nP e sn ııu. e ın ause •1t jirıdeki konser 

- Paşa Efendi hazr~tleri M:ith.Rt Pa,şayı guya ..muh::.keme ile .Zeki de adli) cyç teslfrn edil - ı len yere oturdu. 1ık m-:;::ı la belki merhum babnlığının bana "·ne.·•}r!'ıı Kız _UoleJlil·· de I\.~J-
.. 1~ ~~· l .tı ']; tt• · ı. ~-ı· • · • • hl...:' • tir. p .. keğe gelince; ma e ...... e a - sat d"ve vcrdıği 20 sene evvelki ~ ·" ··"' ~ 

JJ 

alkDoktoru --r 
Kuru fasulye en kuv· 

vetli bir gıdachr 

V fünimetimiz (kuru fasul .. 
ye) cenapları kıymetlen.

di. Değ·erıi arto. Çünkü kııi şid· 
detlcndi. Sebzeler azaldı. 

Cenaıbı Hak galiba eti zen
ginler ·çm, uru f.aaulyeyi de fl..
karalar için yarattt. Dua edelim 
ki ıbu da eksilmesin ve pahalı 
olmasın . 

Çünkü; ·kuru fasu!ye (kalori) 
b1kımm.Cla:ıı .kuvvetlidir. ~liz<.le 
60 nisbetinde şe'Z.erli maddeler 
vardır. Yüzde 21 kadar da (al· 
büminl.i, azotlu) cevherler bu· 
lunma.ktadır. Yüzde 2 miligram 
ımıı.nganeız ile yanyınıa. yüzde 
17 - B kadar çelik bnlunduğtı ci
hetle kanımızı ;kuvvetlendirir .. 
Sinirlerimiz~ beynimize kuv:vet 
veren (fosfor) ~o~dır. Kemik
lerimizi, dişlerimizi o;;ağlamlaştı
ran (Kireç l de oldukça bereket
lidir. (lFosfor) ile (Kireç) ara
sındaki nLc;be.t yüzde (0.35) de
recededir. lş.te \bu iki maden 
bir arada bulundukları cihetle 
kuru sebzelerin bir çoğuna. ku
ru fasulye üstrın gelir. 

Kuru 'fö.sıilye (vitamin) ci
hetinden de Z"ngindir. {B. l) 
vllamininden (135) ölçü kadaı 
vardır. (B.2) vitam.tıindoo de 
(!lfö) ölç1i ıu1unmaktadrr. Bu 
vıtırminler çocu kl&rın ve genç· 
lerin büyumelerine, boylanma
latıııa ynrdım eder. Vücut a
ğırlığının 'W'Aılmasını g.iderir. 
Sinir ağıılannı az::ıJ.tır. 

(Kuru f~sulye) asid, yani ek 
şi değildir. (Ka.levi) denileın 
(A1kalen) dir.. Bundan dolay.ı 
kana ferahlık ve kuvYet verir. 
Kum yapmaz. - Kuru fasulv.e cok venilirse 
gaz yı.ı;pll,r. Karnı - t>is:irir. Böyle 
oklue'u halde (:11 kuvvetli ve .kıy. 
ta 16.zıntlı biı y.iyecektir. Bazı· 
fasuljel ri ne lm.dar kayna.tırsa
tılZ jyi pL<uuezlc.r. Pek az {kar
bonat} kurı.a.nız çabuk piŞerler. 
(Kuru .fasuo/enlıı püresi) ya.nı 
ezmeoi dulıa ıkoluy hazmolur, 
Sindirilir ve gıU azalır. 

L-rJl:.ruarı Hekim 

Kadıköy· Haydarpaşa 
seferleri 

Öğrendiğimize g"3re 1.5 ştibat· 
tan itibare.n Ka<1ıköy - Hayc1ar
p·ışa. seferlerinde bazı tadilat 
yapılacaktır. Yeni tanfede sefer 
lcr•le Wıdiaat y1pılmamıştır. 

----o,n-----
f ktısat gecesi 

ihıivereite İktisat f.'akültem 
Tulcbe üemiyeti, fakültenin ku -
ru1 aşundan beri ilk defa olarak 
bir iktısad -ıgoc~i,, fa: zırlamak· 
tadır. 

Mezbaha resmi 
Mezbaha resminin 938 sene • 

sindeki hadlC'r~ cıkanlmnsın.a da 
ir umumi mecliS' tarafından 1m
bul edileııJrll!'ar, dün tasdik o .. 
lunmciı: Ü7.erc .Dahiliye Vcl a.ıe -
tine gönder.ilmiştir. 

ı:uçin ace<o&;; .u.ııyor :ı.:ı:. una ın- ~ p M .ul mı .ıaarna mn ı.um mıı:ı . caklı sı1'ıiiyle Lıu1uııi:luğund:ın kıs- zılay ;:menfaatine Viyolonist 
cet ıvar mı? Kaza ve kader ::kcn- etl i1 d.\ği zaman idam hükınüıuiu Hadlı.ı:yi ba. ındanheri takip 1 :nen ıuagdur, kaı·a··a .tiraz. el.t.;-in- yaşlı Kıbrıs ~egicfü.) :b'etJı.i Ko_puz tarafından i.'ir ıhm İhti i.I" vaka J.a ... 
ılerini "Zat• n o ır.c de yn!daı; - u.cma tnrafmc1an da tasHb cdıl- eden mııddcim. umi muavini B. den doh?yı da kısm.?n miltect:ss;.s... Hakim, Vedada ne diyeceğini sor ser. cdlmi.cıtir. 

lırıvor. iz bunun tatili .sebepla- ~neöini ıstemişti. Fakat Sallip 0rh.an H.ımmni dün Ü duı uş- Arzuhal cıkucıır.a~o 1Jıı_ş1adı. du. Davacı ·'emin tdillf edilnıe&iru KonS'.!tin birınei kısmında: 
tr~f nüşii.ncreginize clendi ~7.- 13e3ô1e ır..amnmn Fetva emini N'u- ma esnasında sucluları.n teczi- ü . .ıwdarcfa ot:.ıra 1 davacı Yeıfat i&teı.ll. Naile: L . V. BL-ethoven'iıı (Trio Do-
retieı:i. yarın -o makama~çlı1cle- d .Bey bu lutltsız ve kn.ralı:aşi yesini istemıştir. Dosyanın tet. ı bun•lan uir ıuüdı:.ı ... t c\.·.,eı komru - -. Hazı;:ım!> d~ !.'E!vap verdi. ıniu) .Ve {Smıate Fa maj) "llk-
l".İ zaman yaııına kimleri getire-. hlı1mıü yalı,ız tasvib ve tasjik kiki :\.'C karaırın tefhim kılı nıa- lıırıııdc.n Na"l..:ye 6aD "!ıra il~ bir Bu ha·ı-eketı m itetikip luıkim ı.ve bah.ur -sona.tı,, parçalıırı çalın-
t·~t{\nizi dü~liniln. Cevabını ve- ctmc-mekle kal.Madılar, hükmii sı için duru§IUa ba§kıa güne bı- en:~~ tesl m etmiş. ve bir yere gez- salcr>daki dinleyicfütt ayağa kalk- nnşt.ır. Bu kısunda P.lıı.no (Ru.-
' ı·. iiikümdatları:ı s.aıuu.daki acıht.an açıta proteSto ettiler. rakılmtŞtır. ıneğe gitmiştir. tılıir. Reis: n~ Seven) {<Ok muvafL.ık ol-
ımlkn.vuk llla:yın:ııı pöhpöMeıi ·ıe Zamanın ~hüfü~4i.mı bu:1mksıı; 'e~ht cliinüp geldif;inde Nı:ıileden <- Söylt'diklerimi tekı·ar et. nıuf.!lur~ 
fi\. k çabuk 1baştan çıktıklarını knnu karşısında boywı eğc"l<eu ımr:ıc::ını ve eşe_ğin' U:l.cmL":"t r. 13u- dedik len sonra; Nuile bakimin 1;öz Konserin ikinci kısınmda Vi-
ljHcn koca Sahip .Bey Abdiill a- , Fctv.a emirü ile Sa!'ıib B~y birer Sar.hoşluğun son.u nun üzerine Naile pnı-:ıyı iade et- ]erin; aynen tekrar ederek yemin yolorıiı,;t F-ethi K!ıpuz çalınan 
lit tahta çfkmca etrafını bir sti-

1 
ce1iıdet tıeykcli mctantttile: Yclada Darülhadis sokağında 1 mıı:::e de içinde co rraSl!'ı harcet- etti ve yalnız 60 liralık borcunu p:uçalnrın ruhuna tamamen gi-

rö dalkavukların sarma:n"Sl ·- Böyle şe_y olmaz! demek 4 numaralı evde oturan .Şeı if ki- j ti,,:r.i ve eşı.>ğin de kaybolduğunu kabul Pi!eı:ek ödemeye hazır oldu- ı·alıilmiş lV'f' t.'1.bi< ... tivl..:ı cok mu-
i~•n fkazda bulunmuştu. <F:a'kat cesaretini ,gösterdiler. Tanrı ber racı oğlu aun ke.ndismi bilmiyc- s::;~· ıemi,,'-'fü. ğ..ınu sö)aedi. vaffnik olmustur. 
bflillh:ı.mit'Eiendi pnaişab oJUn. .ik.isfr;.e de .r.alım.et etsin. Sahip cek derecede içtikten som:a Q- 1 Panısmın ,.e CıiCEi n zayi oldu- Duruşmaya bu suretle nllwyet BHhall3a.; i :Massenet"in (Mc-

ea Mollarun korırtugu ba.;ına ge1 Be Abdülh ·d· h 1•. . dun kapı yokuşuudan çıkurken ~.ınu g{L·en Vedat so1tı· u ıımfıkl.._ '\"erildi. ditaiiC>..ıı de Thais), Frit.z Kreis-

Çakı.ıX°-Gılarda yiin iı)liği ~a· 
tan Arda.şı:-z elinfieki mevt'ut ıp· 
Iikler içın beynname ve-rn,e· 
mi§ ve dünkü auruşması n.:
ıticesinde 25 liı:a para cezasına, 
Balıkpa.zarmda baharatçı Pro-
t{~" i fa~ fiyatla limon tuzu-.sfJ.t. 
tığLıdan 5 Üra para cezasına 7 
~lin dükfuıının kap.at.ılmamna. 
mahkum edilmi§lerJir. 

i1-:=-sun pasa.da kömü..~illük :ı.a
pan Mehmet f zb. fiyatla köı11Ur 
~ •tnğmd<1.11 :yalmlana.rn:k iCtikB.r 
ıruı.hkerncs!ne terUim edilmiştir. 

- ,;u Y ikinci . aını uı a ını .. · · k bede ı ,~·· -• -•-- ır v · d h d N ·ı bi Jer'in: 'Schön Rosmarı·u) ve .H. dı. O da haraya ugr:ama.z oıuu. gö-rdü, halefi ,'Q""'İnci iMehrnede .nıuvazene. ııu ay e ( ıuuş- ınede alını~tır. Dünkü ... uruşm<Uill.ı .em coa , em e aı e r- .ı. 
1 F"akat günlerin birinde yeni J>a- ~ müştür.13aşmClan yaralanan Şe- 1 esn::ısında: Naile; birlerınl teki-ar df'Tin bakışlarla W:icnia:wski'.nin; (L~ M6.netri- , f ---

disahm cülfısınıdan beri sara.ya. Ş~1.filislamlık etti ve <1'328) ı·if Cerralı11aşa hastahanesine i ~Ffcııdl.m dedi, V.ednt bana bu f'i.izdühtcn sonra salonu terkcttıler. er rr:Klfu.z~uka,!) ~a~ç.alannd.ı Ye~ .i abı!Sl 

~ımem~~anS~~B~ysa~ _ı~r~ıc~r~l~~~b~n~d~a~m~d~U~.~~~~~~~k~~~&~n~l;n~~~s~~~r~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~n~rı~wiıı~~~hl~~~~~;a;~~m~ı~~~-~~~ ı •~• ~ ~ı::adı. Sahip Beyin gelcli_gmı : ~ ~- ,,.,,,.,,..,,.vvvv-vvvvvv"-• 

giireı:ı ~~unut Gelfiledilin.P~a. 'Velit bin Mus'ap, büyük bir i~·~ 
1 

~~.-..... ~------~~~....,~~ - Ey Firavun! Yerleri, g;iik- ı ABONE BEDELİ 
kend~iOll~ı ika.rşılı~ . k~~tııcfe~ toplantı esnnsmdn ayağa. kallı:- MUSA , I lcri :ynrntn.n ve sana bu saltı.um- Tür-kiye Ecnebi 
na gırdı, maooyın dnlr~ın eKI1 tı. Tophuıtıcla bulunan Ve?jr1eri, TEFR1KA HAZRET YA.ZAN/ tı veren All.a:h, '.Mısır halkına J;:ö- a~Nl!Ll.K 1.-00 ı<rı. 2100 Krı. 
m~ıa u,grama.dığında.n dolayı s~- ~ı büyüksünere'k bir mliddet _ _ _ _ _ _ _ ıbir oğul \'erecek. Bu çocuH: senin' a A 'lL ı K 4.:>o ,, soo " oc.hJ>ın~ gıkard~ ve kendisme sa- l 'lln'Zlr1an ve hükfımet adumlan- ~)---..att•·N •• o.:7~78 ---ı-• .n...-:j , .. -••• --.~.~11! .. ~~.f-.b.~w_.ı ._~~·ı le e'ltiğın Beni lsrailden birisine • AYLIK 1so .., • 1450 • 

nlşlE>rde _bulw1du. Bu serren:Ji· göz.den geçiröikten'BOnra.: Nakı'I ve ı'ktibas hakkı mahfuz"'ur millkiu:ıü dagıtac&k, tahtını Ue- ı AYLtK 1.&0 .., .soo .. 
ler·e Sahıp Bey ue cevap verse - Ey benim has beudelerim! u virccek; .seni ~aadettcn ciüşUrup l 
bcı';"mirsiniz. D.edi ki: aive baö-mlı. Bütün Mısır hal- -ebedi amba dü:?ürecelt. T A K V İ M 

.. ~fcnôim, ben srne dk- kının mUştc.rek vatanı olan ko'Ca - Sende!l! ve yürekten secdcy.c k ıdığı- ru~uncz, duyulur, duyulmaz 1ıet' 'Ve1it bin Mus'a.p,bn ter içlıı-
tile efendimizin cü1fısundan ev- Mısır ülkesinin mutlak hültimi - O lıal<le beıı neyim? Alelfı.- m görUnce btlSbütüıı gururlandı. şcyi11 yaratıcuoı olıın hakiki Al- de uyandı; yatağının üzerine 0 • Ka•ım<98 GÜN 4'4-
ve! kendiledne kiınlerl takrib e- kimdir! ~ . de bir hükümdar mı, yoksa sizi Muh~eme lrn'.biliyetıni kaybe- l:ıh, onun ömrüne, saltanatına turau. Rüya.smcıa duyduğu ~\iz.. •----
d -· .. d"" •• •• .. d işt' Yüilerce .a_gız .bır anda açıla- in'am ihsan etmeğe mukte- dt?rek kendi tanrilığıruı kcrn'isi .no~qanlık vermedi. Bi1~ilds, da- lcrin tesırile titre.~:e .titreye :bir 1361 
'a:~w ~ununıız em ~· rak cevap ~·erdi: · dir o1duğunı gibi .kalırelmeğe de inantlı. Artık mesele kalma- ha çok &zı:nası için muh~ oldu- n~~dct oturdu. ~3:1"şısuıda 'bir Muharrem 
~r kere padışaha yaklaştırdıgı. _ Sensin! de muktedir olan bir tanrı mı- mıntı. Buna ..kendisi d~i .inan- ğu büilln ımkanlar.ı, biliıin ıse- iliriliycn :varmış gıbı: 1 1 

mz ada.ınlara bakın.-.. Meftur al- - Mısır lıa.J.lwıın refah içinde vım? diktan soL.ra cahil 1.Iısır halkı bcplcri bahşetti; aynı g;..flet ve ...- Hayır! Hay.ır ! diye bağır- ~ '!I 

13 J 1357 

tJBAJ ilci Kan. 
dum . .Artık etr.afımza yakla:?- _yaşamrumıı temin eden, • onları w Sual nıülhişti. Ona "alelade İ8ter istemez inanacaktı. Hiç bir dalfılet, ayni küfür re a:zgırilık dı. Ya1a.n ııö_ylüyorsun! Beni iz- Z."I 1942 31 
marn. Beni lsrail kavmi üzerine ha- bir hükümdarsın,, diyemezlerdi. frısm:ıa .na.<;;ip olmayan mağrur P!ıde yılllirca. saltanat sür.m,e-- zel 11e ililialden düşi'mıcğe hiç ı •

1 
°"" U M 

kim ve efendi kılan kimdir? Bö,Yle d€;clikleri takdirde velini - bir eda ile: 'Bine göz yumdu; yani miisama:ha bir1ruVllet muktcilir olamaz. Sen 1 ""' A 
Saltanatı Hamidiyenin daha - Sensin metlerini küçültmüş, tahkir et- - 'Evet, dedi, ben si?jn ulu gösterili. Bu mi.ısamalıanın dla- mı.ilıakk:ık 1ti şeytansın! Beni 1 Günoı öğ1• Jklndl 

)MşlangıcınClıı. 'bu derece :yeis V"" - Siz.e daima lUtufla mua- mis olurlaı dı: tanmuzmı; tanrınız• sizi tekrar nihaye devam etmiyeceği şüplıc- kıskunryorsun; sinirlenfilrnıcge, J .20 6.49 9.4JJ E:unr 
füt.:ır gösteren Sahip :Beyiı:ı ue "mele ,-eden, her birinizi e.yr.ı ay- ..:._ '.i'::ı.nrısın ! Tanrısın! secdeye davet ediyor! sizdi. Allahın gazabı elbette bir ıahatımı bozmağa calı_şı,,orsun! 15•20 V1ı1au 
Jcadur uzun görüşlü olduğunu v.u 1 rı yazifelerl~ C',;azifel ndir~rek Diy~ giir1eclilcr. Velit bin Hepsi birden yine yere kapan- giin tecelli edecek, tanrılık iddio. !ı'iz:avunun ba.&ıra ba:ğu::ı .ko- •·59 72•28 

v~n·sek me~kilere cıka.ran kinı • Mus'an, .sr..<Y .avag-ını c.iddctle ye- dılar, zalilı1, lın.iıı ve miistebit sında bulunan azgın Firavwıun nus.mno::.,·ı :~--nn· e Asye de uu., .. _ "" .. ., iVataı 
lnuıt fazlasile isbatıetmiştir. ,,,ı:lir~t ~ :: '-t' !:b ,.,. '::/ bı"r lıük" um·· da...;;ı __ 1-.nr-ka bır· "'°Y ... ~ .T._, 

ı~ vurarak lıaykırÇl.ı: LU4.J,U ucı.g ""' cezası verilecekti. mı;ı; kendi!kcndine krınll§an ko- 11.2.00 I.'32 
lmaalc 

11.40 Enınr * _ Sensin - Öyle ise niçin secde ctıni· olmayan ulu tanrılarına. tekrar * camın hayretle seyre dalmı§iı.: j 17.40 19.11 
• - Sultmılık icad edildi edileli yorannuz, ey kullanm? secde ettiler. Firav:un bir r,ace gaflet uyku- - Ne uluyorsun Velit? diye b===========~ 

I kinci Abaülharnit kendisine su üzerine ta'ht kuran hiıklimd r Cevap veremediier. 'Başta Ha- Velit bin Mus'ap, kiifür ve az. .suna da.,;;ınıştı. 'Hiç uyanmıyacak sorc'lu . .!oksa heni kotkut.nınk O J 1( K A T -

S.'19 \lıa:ıtt 

solrulma.)'llll tok söw Sa- 1'.imdir? n:ıan olduğu halde hep birden gınlıkta o derece ileri gitti .ki mış gibi uyuyorı}u. Rüyasında. mı istiyor.sun? 
h) p beyden çdkinir 'Ve korkardı. - Sensin yere kapandılar., :tanrılığını ilan hükmü :ı.ltmda bulunanlara yer bır ses. işitti. Vücudü görliıınıe- Ve1it 'bin Mus'ap, kendi:sinaen 

"'Bu Yüzdendir !ki kendisini 1s- - 'Ta:ptığmız yııaı ... Jardan, eden lıa.ı:ımetlu hükümdarları· yüzünde kcnaisinden başka tan· yen birisi, ta Lurnu.nun dibinden daima saClakat ve itaat ..gordüğü 
tarı bul dan uzaklastırmak isler,\ putlardan göremooiğiniz bu~ nın önünde secae ettiler. rı olmad1ğmılaibul ve tasdik& kmıdisine .aesleni_rar, oşuna ;git• sevgili .karısına; 
p ıa~a. Tiltbeye <;hemmiyet-çcer- 1utufla-rı kimden görtlyorsunuz! Firavun, o kadar insanın can tirdi. Canlı, ıcmmz, -görünür, SÜ- ~ektşeyler soylil'yordu~ (Arası var) 

Cuetem17!e gönderilen yazılar 

n~edilSin edilmesin iade oltııı 

Jn1l7 ıve %iyamclı:m mes'\..~y.e~ kı 
bul (.~flrnez. 



ŞUBAT tM 
e 

HIRP ZIRAATI 
Patatesler pek soğuk olmayan, 
rütubetli iklimlerden hoşlanırlar. 
Bunun için Karadeniz iklimi pata· 
tes yetiıtirateğe pek elveriılid:ir. 

Turfanda Patates yetiştirmek usulO J 
- 6 - [•] 

Patatea. herkesin bildıği gıl>i ekmefin ,mat muvaffaki
Jıetle tutan bir llebzedir. Bun lan ba :ka etli yahnun, ezmesi, 
töfıe.i, eaW.ı yapılır. Aynca et ,.ealellderine garnitür olarak 
~ kulJmubr. HiWıaa aofralaı'BDla petJrtean kadar, hatti l&t
lıC'andan fazla çeşiUi yemek veren nrube.rek bır nimettir. ~ 
lı~ ~ıa.kımW.U hup ıııiraatilMh' p:ıtates ckıırjne ve y •i.,.timtege 
b~ük bü- orıeın ..-mek ıcap eder. Şimdı gelelim patat :s y ... -
tı:1tırnıck, hatti. turfanda patat .. f yetıştirmek usulüne .:;ukrü 
AkE:r ark da.ı;ımız "Haile ~raati, ünv,uılı eserinde turfanda 
llat;EU! ın naaıt yeti~tiğini Ş<)yle tarif eder: "Ev bahçelerinde 
)'el.ışt ilerek pat&teslenn en uuı cbul tin. leri etlerinin san, be
~ ve kırmızımtrak olanlaı·ıd.r. Bunlardan sarı rC'flkte olM. 
be ita ve Marailya cııısa pala!:c.sler c;ok nefistir. Bununla ben.-

tar Yur~wnuda ydişen Adapa.zarmın, Ödemi§in sebzelik pa
lE.alcı'l de çok makbukfür. 

I'ut .. teaıer pek soğuk olmayan, rütuhetli iklimlerden :hcş-
1.anrr~r_. Hunun için Karadeniz ik1 iıni p:ıtat<s yetişümıeğc ~~ 
(:olvera,Udar. Patatesin se'•diği tCJ'l·a1c • Hafif, kumsa\, meyılh 
1.orraklardır. İyi iı1Bım9' güb l ., ıı;ı, yumll'3k topn1.kiarda 
l a.tat~r ıy· 1:etfıkkw ederi t. ratates ekil~ toprağa. bin 
metre lllurabe.bma. (200U) kilo kaı.laı çiftlik veyn hayvan giib
"' ile ben&Mr (30.) kilo (SIİpe"l'JOS nt) ve (30) kilo bdar da 
! Sulfat dö potu) gi.Wreai vermek çok faydalıdn·. Patates eki
eceJc toprağıa deriu sürWerek veya bcl&eırıerek iyice hazırlan
ma.ısı l8zın1J.ır. 
. P~ Uç IWl'etle ilret.ırı.ek l.ab:dir. 1 - Tohumlarile, 
2 - Giiz~\l kablolk adle, 3 - ~ı:un .. ulari.le. Sebze ~erin
~ tobwnıa pata~ yetilürileıılttZ. Ytımrular~ iire.tmccie ei
~"'cek YLUıll'Ular ne pek kiiçıik, ne de pek ~iik Dllnama.bdır. 
~uçiik elwa cesametinde ola.n :rumrular dikilmeğe elverişli
dır. Biiyiik yanu:ı,Uar ~r part:u) a bölünerek dikilirler. Pa
tes.ı ri hemen ditmek do~ dt-oolmek lbımdır. Kesi'en pa.ta.
tat"sle.r.i 111.wılemaeaoa .kesmek, gıldir Bunları ili;, dört saat gü 
ııe!Jk, ha aya bın.Junalı ki kesilen kıeın,Jarda .bir nmık hasıl 
0bwn ve t .prakta çüriiruesin. ·turfanda pulat.es ycüşlinnek 
Intseleiıinc gelince .bunun ~in Yl mrulan evvelii. çimiondirip on 
dan ı;onra dikmek Jizımdır. B:.ı usul yalı.ız ufak bahçelerde 
:a1bık olwaa.ıı bir usuldilr. Böyle çıınlt.ıdirildikten sonra eki-
en patateRler {25), (30) gün ewE:l mahsul verirler. 
ı.."L. Yannlri mftmhabemizde PAtatesleri çimlendirmek usu
umden bahlledeceğiz. 

NOT: Bundan ~yazılar - i - 8 - 9 - 10 - 11 Şublıt t.8li 
nGMelarınuzda çtkmıştı:-. 

.... , 
' 

1 
-' 

n Telgraf Ve Ajans Haberleri 
Pasifik'te 

(Ba§tuafa 1 incicle) 
._,, 1 "* ;' fi 1 g , 

Amerikl ila V' şi 
arıundaki ildilif 
ciddi malf }1111 

(Baştua ı 1 lncıde) 
lik ol~ ıçia her y ko: · -
cak ~ bir .tar ı ka na 
onu inanrlırnıaktadu. Ellllun a 
be:raber, gazetuerde sık 6 ı: Tur Vaşington, F\:}t n'in 
Iliyed"n bahsedilmekte ve lu U· Hitlerle görüşmek 
mu hakkında çeşitli mi.talcalar . • . , 
i'eri &iirülmektediT. tçtn yakında P rıs e 

ııtııhariple.r ~ her ta- ı e i d e b i ı ece ğ ini 
ra. u.n çevirmektedir ve ekono- bildiriyor 
mık dormnu zordur.Karadenızın 
ve Ha.::er a~nizinin bütün liman l 
ıarı icin bir dış liman vnzifeşi Amerika matbuatı 
gören, ı..~mclrad2:1ı daha büy~k ı y.;.; f--sız ...... _. 
bir t<lll8 ı trk! ıt 1arnk g . - ~ • ..-. a.a...., 
ıcn İst.ruıbul, ya.ban v.ıpuı' r •th .. 
tarafından bırakılmı tır. Fr 18. 1 a:m eaıyor . 
karşı}a§nı~lardan .korkan Türk 
·.i!Pplerl de pek az kara suların
a~!? çıkmakta.; nhtımıar önün le 
yatmakta.d r. 

Sulbü muhafaza. için surfctti
ği gayre~lcrden dolayı herl s 
hfürumete minnctU-rdır. Faknt 
ınilli to1 rakl&.rın he .. n babası
na olursa olsun korunması v~ 
yaben~h~rm her tür t müdahtı-
lef>me şiddeUi bir nickavcnc~e 
ca11)'"rnlma91 huRnsuniR mille o 
hülriintet 11'Altabtktır. Bu aebep
le 6ğır askeri yüklen~ ve silah -
laıı~ bir vaziyette beklemeye 
katlanıyor. 

İngiltere ve Rusya resmi bir 
dım.ecle TUrkiye.'\hı topraklan
na veya haklarına .k.aq.ı hiç bir 
fena uıyetleri olmadığını teyit 
rylenıişlcrdir. Alnıanyada hel' 
tiirlü fena niyetleri ortadan kal 
o rmak için aon pakta güveni -
•·(\r. 

Vichy, 12 (a.a.) - Marc:-,ıal 
Pet un, Amerıka Büy;ık Elçısi' 
am al l.ee y'i bugi.ln .kal.mı et- 1 
~tir. Amiral Darlan hu müli
katUt haı.ır bulunmuştur. 

* Vaşirıgton, 12 (a.n.) - Birle
eik Amerika Hariciye Hum M. 
Swnııer W~les beyanatta .buluna 
rak Birlı>şik Amerika .ile Fraıı&a 
arwJndaiki pek ciddi noktai na
~~l' tcatıJeri yapıldığını 'e Vic· 
hy hh1rüm tine Amerika ic;in is
tisııai ehemmiyette baa SU&l!cr 

Tahranda bulunan 
tng :tiz Oavlet 

Naztrımn siizJeri 
(Baş tarafı 1 incide) 

Türkler çok sağ duyguludur- ·.~ı. trate ... ~- '- k 
iar. Avrupa harbini tam ö1'$lisıle .nıı,,.-. s Jı •• -.ıı.auamu ay-

v A h d tla hetmiştıir. Bu noktııar şimdi bi-
t.:ıı hyorlar. e :vnıpa u 11 ·ı sim elimizdedir. ve kala-- 1·""-. n brr tecavlhıe maruz buhınduğu ~u 
takdirde dağlık Anadolu uznn Libya harbl bir :İale i 111idir . ., 
l-ir mukavemete elverişli bulun- ~:eözierine IDyle devamı 
maktadır. Yuvalarında kuvvetle 1 
tülilhlanmış olan Türkler Avru;I "İraııın şimal hududuna kar 
pada kc:ndilerine hücum edecek şı ~pılan tehditler g~.tn.tiril ·1 
riüşma.na ağır darbeler indirme· IM~r. Sovyet -ordtıaunun mu -

1 ~e ksbı'lı'yetJeıı· oldnl7n gibi Her 1 v.ıffakiyetleriyle bu tehditlerin 
"'" --- büsbütün bertant edilmesi ğaı,ıa,. da tahkim:ıt ve tnSJ'?llsr-
lo. techız edilebilir. Her tüı,U muhtemeldir. 
trıarruz Türkleri karşı tarafın Bundan, gerekeıı haz:ırlıklan 
ı:.:ııma koyacaktır ki ne biri M yapma~a devam etmiyeceğimiz 
de oteki bunu dilemeraeLdir. nıan .smı çıka.onamalıd.u.:. -B.ı. 
Bundan dolayı öyle görünüyor eebeplerlc bütün milttef1k 1-uv 
ki tın!~ara hllk!1mcti ve Türk vetleıi bir kmnanda altına ko-
mP!E::ti kendilerini emnivette hi nulmuştur.,. 
a:,etmeJ< için ciddi eebepiere ma· dilnç verme_kan_UDUDda_ n .fa.yda
liktirler. Jımabilcceğin.e.dair v~ı.>i kanı.-

Tiirkiyenin Amerikays harp rın bir manası vardır. \'aşw,g
maizemesi sipariş P.tmiş olmMı ton devlet adanılan bir tok .ııok
manalı görillmektcdir. Bu bir 1 W.aıda uzağı gömıem.iş ola.bilir 
acrcceye kadar doirııdur. Hir. ler. Fakat, Almaeya ile müna· 
şüphesiz Ankara tıilhftm\?tl b1ı- 6eheUerin kesilmesi arifesinde, 
nun tatbik edılmckte olan eski Türkiyenin Mihverin yanıbafın-

bir ı~an.rdan ibar'!t olduğımu bil da yeı nJmı} acağı ha.kkıı 1n cm 
dirmek hususunda müsa.r.aa.t gös ; iytıt haf:Rl -etmeden Tü..-ltiyı..-y.i 
termiştir. Fakat 'I. Ruzveltin sHfilılaudınnıvaca.k kadar dira
Türkiyenin de kiralmM. ~ ö - 1et göstermjp!l'dir.,, 

Gıneral f raııkn 
Seville göri!pne
leri Gün haşladı 

Jıfadrit, 12 (a.a.) - General 

inui:terenin istilreal 
Nann söyliipr; 

Batanvıa, 12 (a.a.) - Pwwew 
be giruii .neşredilen &>Jlaoda tıeb
lıgı: 

Franco, M. Salc.zar ve Sunuer " Yeni mo:ial bir tank 
bul,i\n ~il'c geL'1lislerdir. lio· 
rüşmeler bugiiıı y,tpılucaktır. ı savaş topuyaptırıyoruz" 

1'"'~ takım adalamım 
muhtelif kısımlan üzerine dili .. 
marı tarafındu bir ke§if y~
mış ve 11 ~ubat sabahı bir ja.pca 
'bombardıman t;a.j-yareai Sureba
ya 'ya yaklaşmıfbr. Bu taJ1Yar9' 
avcılanmmıı havalanması üseri
ne umklapuştır. Müstevliye kar 
fil muharebenin devam ettiği ta.
kını adalann mght:elif lammla.. 

Se\·ile, 12 (a.a.) - General Londra 12 (a.a.) -Yeni harp 
Fr:.ınko ıle•M. 01iveira Salazer 1 istihsal naıurı Lord 'Boe.vbrook, 
l'mtndaki görüpne Ellranr -- b11errun "Lord ar kamanasmda ver 
uıyında saat 11,15 de ba§lanıı9- dığ: bır .,d~ 1ngiltcrenia 
ur. ~nıdi ymi model bir 'talık sa"VldJ 

rından hiç bir haber alınama ~ 
mıştır. 

sorulduğunu &Ö~ lcn.ıiştir. Mare • 
.,.aı l'etainm :Mihverle yapıla.cil.k 
isbırlıJi hakland t g0rüşmf k ti
u: re yaK nua l'·~r Jc l ıll !o 
hu:ıışı.ıası mümkün acldcdilmck
tt!Jir. 

;.X..:y!cndiğine göre, Ahnanya:yn 
t slim edılmek üzere mühim mil 

topu yapmakta bulundugmuı lıil 
dinnış "" yüksek mılrtarda yapı
lan bu topların biitün Alman ve 
1ıa~yan tanı tarının zırh1annı 
c! ... l bıierck hır kudrette olduğu· 
11u s\;ylemiştır. 

Na.zır, Lıbyadaki kuvvetler 
tarafınd n istenilmiş oıan tank 
yedefk al:samının hepsinin gön
derilmiş bulunduğudr da soz
lcıine ilave etmiştir . 

SiyMllıl. Blı ...,a arr-a. 
Bangkok, 12 (a.tL.) - BesmeD 

bildiriliyor: 
10 Şubat günü. Siyamla. Bir • 

n:ı:ın)'lt arasında hudut yakının' 
da Chiegiaya dört 1ngmz tayya.s 
resi hiicum etmiş ve sivil halkı 
mitralvöz a~e tutmuştur. 
Ha·ktan bir kaç ki§i ölmüş ve 
askeri olmayan hedeflere isabet 
kr olmuştur. 

* Rangoıı, 12 Ca.a.) - Japon -t urla kauçuk yühlü Vichy vapur 
J:ırı Hindiriniden ha.-eket f tn i~· ı 
lcrt.lir. Bu vapurlar abluka~-ı yar -•ıllllll!Wllıılllllııı .. _. ....... 
ır.aya ~h~acakJ .. rdır. 

lar, dün akşam, gemilerle tatı
dıkları mühim km~ etler llbr
tnbanın şimal batısına ç!kınu -
1 rdıt'. MarLlhanın batı ve. doP Vic1y'nm Tunus yolu ile I..!b

yayo 10 .Almnı. tümen ne bir lı.Y 
yetecek mikt .. arda bugcl:.y ile 
~c·o t0~ ben:rfo. 2 bin ton tayya
re lJı.;nziuı, 5 biu to:ı .3eyl inya~ı. 
2 b:n kamytm YC 2 milyon btı\: 
4aı ap göndcrdi~itıe a:ıı r 1ngilız 
ıktisadi Jıarp na.ın-ı t;ıı~fındnn 
yapııa,ı beyanat Va.ı)ingtonda c
henımiyetlt. karşı lanmıştır. 

* 1 
Nevyork, 12 (a.a.) - Herald 1 

'J'ribune gaz.et~i "şimdi de Ma
daga~ı:ar,, hatıhklı baş yazısıııda 1 

~yle diyor; 
"Japonyanın hi~ muhalefet 

~östermeden Hindiçln~yi arma -
ğan eden Vichy Frausı::;lan ol
muştur. Fransızların bu esaret 
altıı•a gMşlcri Birmanyanın ve 
Sin)?apunın ateş ve ka!lla kap • 
lanması neticesine vardı. 

Nazari o1arak bitaraflık ban· 
dırası altında gh-Jice zırhlı km· 
vcU<~ini besliyenler de Vichy 
Ji'ramnzla.rıdır. 1 

Simdi de, }4adagaüıu"ı kul· 
Janmak müsaad"8ini almak jr.in 
ıaronlann Vh:hy ü.,.~rinde b&skı 
yaptıkları eöy~i:;...vo_r_.,_. __ _ 

1Und ffükômeti 
--00---. 

-Harp 'kabin sinde ve 
Pasifik harp meclisinde 

tem&il .edüecek 
Londra, 12 < a.a.) - Salahiyet 

tar bir meııblı.da bH4iıitiyor 
BüyUk Britany hükumeti 

liind hükllmstbıi k&disini hı-.rp 
kabinesinde ve büyiik Okyanus 
harp r. ecıisindo temsi' <ıttirı ek 
iç.in tedbirler al 11aj:;-a davet et -
nuştır. Bu suretlf' Hindistan M. · 
clr>inyonlara yaptlan kol~Jık -
laı c:1a.n istif&de etmiş olu) or. 

SINEMAS1 

Si. npapur'da sun.da muhtelıf yerlerde japoa . 
ıara ağır zayiat verdirilmi,tlr. 

ÇtNDE 
(Baştııl.rafı 1 incide) Çunking, 12 (a aJ - Peqeın-

dÜIDMlnın limana doğrıı -çcicile- be Lcb iği: 
rok .gemileı-e bınma i imkarum l~anton do~u ~vresmaeld 
bırakmamJ4lardır. Dt.Wman kı- Cank Ka\' Şek-ordulan, japon · 
talan Y' teslim olacaklar ve- ıSr tarafından işgal edilen Swa· 
ya tam:wııişle imha edilNekler- tow limanına bir llkın Yft~ 
dir. dır. Petrol depolan yakılmış 158 

İkinci hnreket Si ?J>Ur1lD sarftık cephane havaya u~ 
şimalinde ..;u lıazmeleri CJ arın- ve iiç b n çu\-al r.eker ve pınaç 
da )apıknaktadır. Burada dü,- ate~ler ic;inde bırakıtmıştıT. 
ıoon kuvveilcrinin k'ılli kıı:Jı1uu _.:.:=.:.,..:.:....:..:..--------
teşkil eden takı .i:Len 40 b' n 
kısı çeır.ber içine alı mı: br. A
danın bu ' ~'ittnda. şimdı iddet
li bir imha. muharebe.si yapW:DU 
tadır . 

'8.rlıolllıu111 tılLaırnu1I 

Tokyo, 12 (cı.a.) -- Singa.pn· 
run batı ş mal civarutda bnlunan 
js pon km veUerinm bu s.U ah 
Ingili~ Jutalnn bak 3ıelerme kar
Şl şe-hrr istikametinde büyük bir 
taKrnız yaµtıklan Smgapurdan 
h1tber ver.iliyor. 

D. N. B. ye göre 
Tokyo. 12 (a.a.) - D. N. B. 
s• "apur .cephesinden gelen 

rr.porlıı.rııı da -bildirdiğı giii e 1· 

rin za!J ı için yapılan su ü mu
harebelr.!i fiilen bitmla ve (e

ıHıp b&t.ldaıki ticaret llirı..w.ı u 
t.esısıer· de dahil olmak U:t.erey 
!fehir, japonlar tarafıruiuı altn
mı~. 

~-.widll 
Tokyo, 12 <a.a..) - 1tim!\da 

pyan bir meJnoadan bi.ktintdi· 
ğine göre başvekil 1.'öjo Sınga
purun .kat't ~urette cınştilğflne 
dair ~redıll'cek o1an n:smi leh 
ligden sonnt. japoııyanuı takip 
edeceği harp fi~ haıkkınd.
ja.pon diyettTJhı her ik" mecli -
smde de mürum beyautıLa bu· 
luu.ıcakur. 

Japoa tebllti 
Tokyo, 12 (a.a.) - İınpan

torluk wnumi karar ihuı n 
perşembe giinu öğle tebl gı: 

Bu sabah bün doia.rkc.'ll hav.1 

R sya'da 
( Ba~ta>vjı 1 nci aal&i/NeJ 

lııl~k , 1~ (a.a.) - So\')let 
gec · leblıği eki : 

Mc: kez wpbesindc kızık>rdıı 
eri rı geri çekflmekte btılunall 
dıi an birliklerinin muvasala 
l tlaruıı kesmi§ler~ iki A lmaa 
taulı. 4 top. 3 siper topu.. 
2 tank bqı koyma topu, .6 
kamyon, er techizatı ve yı~ 
cek dolu l 00 vagon ve dığer 
n1Wı.im miktarda harp malı.e
nıesı ele gcç'rnli§lerdir. 

Ahuaa Tebliği 
Bet rn, 12 (n.a.) - Aman 

tcbli;:i. 
D ııı tı cep ıc.."in le AlD1811 

Rumen ve Hırvat kıtaları taar
ru., harekı;tlerine d 1 ~ 
düşmaru, mu:ınııidane mtika • 
vemctiııe rag:wen daha ~ lda· 
rf. a tm.ışlurdır. 

R Ahn.11.u tabunmun kısimi 
önünde 290 bo*v.iık öldürDl
dl gü tesbi.t edilmiştir. 

Dıin mohn.reıbe tiRyyarelerin -
den n urekkcp mUbnn teBkiDtır 
oopben ·ıı orta ltesiruleı iı e s"'..,.. 
yet ıne~e "Y,e Jr.Ollaı ına mta
v ff k j tl arntz ~r. 
D işm:uı t" :. ı eri t J rede 
hl lunan · alı r lı-
nııı.n ~ mi ve a tıhnı 80 
ara.! ta . ed 1· al 
Jıa.s: ra u.a. atılın tlr. 

Libya' 
kuvvetleri tarafından d tl'ıklc- (.0.Whnalı 1 • 41e) 
nl'L Japon ordusunun kuvvet tay~areleri bir Cw-tiaı düşir -
lı l$illeri ~ehrm meı: .. ezmdc 1 rıui ıerdir. 
&M .ı>ll dtj>.'.>SU civsıındll lOOJCI· 1-Java fU'tlannuı fenalığına 
.... tız eden lng iliz m ~a \'ell!E't1ui ra; men Aimaıı tayyareleri Mai
le.ırmak için ~iddctlı bır temiz- tanın hn:va meyd-.utlıanna r-cıe 
leme taarruz hareketine geç - ve gcludpz t.ah.r pkir taarrm.i.ı' 
mi. lcrdir., ı yapmışlardır. 

Ç..arşamw giinil Bukit - Ti- 1'..ge dc:nizindr-.ld ~ 
malıdu. gelen jqon ku\'vellcri dii,jman tayyarMd netieellis bİI' 
d~ mevuıeriDe aeriıılığwe u\( u y~dır. 
girmı~ ve l!Oylcce adanın ~n Malta .su nnda "Dio" •mfla
mu~ım l& kmıatuun t, m -su ... cifrJı L ı "UVazC .A1man ı..nllıe 
?'\!tte ellen.:ıe geçmesini t.emin t.ayy ı elerinin a Wdaın 1r ı hr 

\'t! - Bu ml\nakaşa buı·ada bit ti 
b Şe\kct iyi oluııct ya kadar 
1 ~k daha ne Ma.rikadaıı ue evlcu 
0 u len bahis açmadı. Ancak ıyi 
1 k J.I a~ aga kalktığı bir gün Ma 
1110~ıuu llerede olduğunu dayı -
\ıı .;n Sı)rdu. Abıdin bey, kil -
hU /;hangi terziye götürdüğü· 
ın~ ~ en undi lmın orada ol-

rHAY ÇAPKIN HAY! i 
~ Çn.iren: fJBllÇET SAFA Tefr;lco No. 11 j 

-- Evet, şımdi öyle. Rica e- eylemiflerdır. 1arin cidd& ~ ~-
nıi~ yerine g~çer. Fakat blr kere~--~============================================== 
~n koca oldı.i.k mu? fler şey u-
nutulur. Sizin sözünüz baba. bic ,~------~~--~·;:.~--------..~~----•ı 
emir yerine geçecek. Doğrusunu lSktn fÔf lklflf Sa~a '8iisJIJI lft 

'~Kmt ~ytıedl ' ın, 11:ih ket son ~ mahzun ol· 
h ınUı';1 D~ kızc: ağız lmyıptı. j 
l; a.r !ı. ı.:abef tergi lstavroya 1 

it : t>nÖ, ~ hir .ş<ıy !ÖY• 
lli~ ile a ~ odahtrnu Mı· ve-
~ ~-- PÇirdi. Ç'.ahşaa 

rc:.r,._-<li ,,, 1!'*· •rilnıyı gö
• .ı t l'UYO. 

l'ı; ~ ./'tİltiat ~ yeğeni· 
ı-.: .. ~- Ul ~, 

,. ~l ~ ,..__,· ~ ..u.. 
A.bidi ·-- - ~ ...... f!ll-lca yı ara .. llıeJia..(le galip Jılari-

1-rı.<: g\ind ~..L~Rl~at ltw.an bir 
v~"ılt. Ne~ -.uol luğlDlu haber 
gıtnıinli? ~_gitmişti~ Nasıl 

llı.ını · • Glll9l ,·ar nu idi? 
~iY~ek"" ... Jllaliımat ediDe • 
d~. A.ttı~ ve tıcri.-zı döu
kÖaitel'eo 'M~~disiıır- pek alaka 
tet etnı -~ heyle kızım ziya-
~liıct ~ ve onlarla müna • 

ha ka. ~ çahfmak-
f:A~ do~~cak iş yoktu. 
l ~Çe r.Tı:~ bu dul lwbnı 
uy t'Q ~ ve cazn.cti de bu- 1 

.ı\k u. 
:tn ... ~trı k0n .. ~ .. d'" d'" ~ . 

''" I' ~':*"""lia on ug u zrt. 
ı, ••Pt önun<le ~enç 

bir ~yacı ile çeki&irken b~d11: 
- Ne o? Ne kavp. ıecl\vor • 

auıı Ahmet? 
Diye sordu. Uşak gene kaba 

akal göı üni.ıp dayak yememek 
iı,in: 

- lt ojlu it. Qedi. G~ınm ı 
öııündeıı a,yl:ılmJ.y.ı. Tekmil or· J 
tavı kirletiy.i Yü•na gozuna 1 
he;,reUyl." Her gun t.cmizl~ 
111ek'48 pabhm 8eye{awli. 

Genç l<>*aca bqmı eğmiş, 
se::t~ ~ıkarmı~du.. Ve bu. yü
zU gözU boya içinde mazlum bir 
biçarey~ benzedi~ için Şevket: 

- Dışme, dedi. Zava1h hvra· 
da ekmek paıuma 9)1annaya 
~.alışıyor. Gtiuah değil mi? 
Soara~ ~bir 

çeyrek attı w i9lft prdi. 
Artık sık sık KadıköyUne ge

çiyor, Naim )>ey1ere kadar gidi
yor, Naim bey M'de ile onunla 
binı.z 9911e ıçaldılrtaıı .mm kızı
nın pyanoaunu dinlt,oı'. hayran 
olu.yor, eğııer Maim bas' -4e yok 
sa •aş 1-1& bu dıJl ndmla eaat-
1 'riYordU. Bu ...... U'a.
~%d~rtlk istikbale ah proje
ler de hazırlanmaia baflam~. 

Anrak Şevketten ağır şartlar 
İilt'Diyordu. 1 

Artık Marikalar, As,pasyalu, 
Nazlılar unutulacak, 'Macrı.r krz. 
lar ile maceralara girilmiyecek, 
pek akıllı uslu bir ev erkeği ol· 
ınak icap edecekti. 

Evlenecek bir erkeğin bu tart 
ları evvelden kab"1 etmelii ~bilr 
dk. Fakat Şevket o kadar y~ 
11u.~ acağı bir it teküi edildiğine 
kaildi ki bir çbk def&ıar bir da-
11a Neim beylere değil. KaAıko. 
yilne bile ~ak atmamaya yenıU.. 
etti. Maamafih genç dulu aev -
meğe ı.,1ı1nt11 o&emlrt• ki J11!11Di 
niısde duram2yor, gene gidiyor
du. Hatta nihayet onun bu tek
liilerini ETgisine bile atfetti: 

..ı. Amma kıtıkanç 9CJ...... Re
nim dışaı ıdaıki aŞklar.ı.ma d~il, 
ya111nda bir kRdm.a dikkatle ltak 
Tn3ma bile kmyor. Bu belki de 
bir &.~k işaretidir. Belki de beni 
se'"1iği için böyle yapıyor. Hoş 
ı;ötmeli. Diye dülfindft. 

Abidin bey yeğeninin evlen -
mek n.i,yetini öğrenince pek manı 
mm oldu. Amk bu tmtvaç ka
radaşmıftl. • 

istersen Şev.ket, şu evlenmcık de- -
nilen şeyin erkeklere verdiği lıür 

F-. bir ...-ı, riy~ti düşünüyor.um da korku-
bir mıüme'1iflll yonım. Keşke yine cvlenmesek 

Bir gün dul ve pzeı Melahat ve dalına böyle sev.i.şse.K. 
1 

Şevkete: - Neden böyle söylU.Vaı:sun 
- Bu gece hep beraber Sieii- Mcliltat? Sen beni bütün edce-k· 

de Semihalara gideceğiz. Bizi ve ı lere neaen benzetiyorsun? HilJi. 
sizi davet eitiler. beui tanıyamadın mı? Ben oka

Dedi. Şevket memnuu olma:_J· dar vefasız mıyım ? 
dı. - Darılma amma Şevket aaıı 

- Aman. fil ım.lındaa . çok çal'ook ~~yorsun. Seıımle 
ho~yorum. Her bali allte, anlaşmak ne kadar güç!" Bu -
! apmac.t. Onunla ~l arkadq. nn için seninle mUnasebetiJuiz 
hk ettiğine hayret eaworum • b• halde kalsa daha iyi olacak 
l&hat. Bil siyaretten vaz geç. sanıyorum. Ben bu segimiı.den. 

- Şevket, dQğr..u ben de lla pek mes'udmn. 
lwJwdan _pek > ı' -am Ye Se-. - Peki, olabilir. E~lenme,e
miha benim can ciğer dwotınn da Bın. Pakat bir kocanın sa.lU8 o
değildir. Amma iJli bir 1!1eelısl 1acağı bütftn baklan llw \8" 
vardır. TanıcQjl-. kibar, hem. melisin. 
mü-.evver in s' dlr. Hem da.- - Şevket, işte bu olamaz. Ç'dn 
yın, hem bab3m '-a 41aveti mem- ki berilin anladığmıa göre bir
~ kaı.t edecekler. Hat- mini sevenlerin evlcııdiktaa 
tl '8bulı. k knaı lllle. Gece Bm!ra aoğumal.vuıa itte hep o 
sm ~la d" p nm' Bu· Enin bahaettiğin lıaklardır. E
nziyette b\z ~asıl ıitmemalik itt lmcanm aşıktan fazla hakkı 
ederia? 11...,.ti lub&. ellenir:z. olmasaydı kocaya daha ileri git 

- Peki, ricma emil' teli.kkl -.ır müsaadesi verilmeseydi, ev· 
t.-dPrim. lenmek aşkın mezarı,, olmazda 

)J.elihırt hanım g{Hdtl. Şevke- .o ilk günlerin heyecanı daima 
ti ciledell ~bnm \ir bl.lnfla. aevcut olurdu. (Arkası ) 

KırılıAalede yaptırılacak f nşaat 
lteaıil bedL.>li dU:>l~> !&r-ı • 4, kuruı dlllı ~ T<WJ; JOflWlt A.kt:Wl 

Ftıbrikalar umum nılidW"~..l merkez .ı ınalma k~wııca ~f2/UG 
çu~aııba .aıw ı:;aat 15 ~ bpuh :aı! la imle .w.wtır. Şartname d~ 
~r. Mu\:akat ~t &l: 41 Um dlıt kurultf.ı:r. 1"1*lil m*1arıbııw 
mukür &imde saal 14 de .kadaı kOm.MQ'Olln vermclerı. dllla 

• • • 
6000 çift er•t flıllni alHI"'* 

Tahmın edilen bedeli 46.001.1 lıı ,\ olan yukarda ,..m ~ çJI& er.at ı. 
.folıni Askcrı Fobnkıılar C.: mum l' tldı..:rlüiü Merıiıcım satualııaa ~
nuııca n,rı,.a sal• gibıil 119'4 H <lcptzlrlıkla iade ~. Şattmme 

230 kumf'8r. Kat'ı tıırmimrt tiJ('.lliradır. 

4ff1S. 
Klifi* v...-.. Y• ptıl'tlllolllc ....... 

X• IMııMii. •1M87 lha c.17> ku. ş Y. YOl$1Ua yaptınlac* 
ı...- .tr.sileri .htırikala= Umı.ım t.liidü fllltti Mt'll"kft SatıRabna lı:oausyo -
ı•.-ııa ~12 N2 ..:ıı günt; ııan 15,111 d ıc l'ab uırtı:ı ituıae 'r.dlJecek1lr • 
şutaame ü k.uru§tur. 1411 akkat temi. :ıt c7 lım c4> :kunıpur. TekUf 
JDMiıqılarmı meıdWr gı ıie m• 1t..JI .ı adar loc:.a:ıisyomı vemaelm. 

(m8) • • • 
U50 Aôet 2 bt, 26dx012 metre ebadında k rHAaç Ye)'ll beyaz kontfptalc 
ı.ao aôet 2, x.1,!5xO, 808 -.atre et-adında ~ veya 'beyn kontrpllk 

.. n11calı: 

12 ve 8 mm. k.almbkla ,, cdiiı hıkdirtıe ndetleri iki mfSli ola-
rak a veya ' mm. k:ilınlık:.a 1Dd:ı da ola lir. 

Tabm:n edilen c%1..~ 
beyaz OIM'irplak ı\skeri Fnt,.ıı.-,.1 

k mis 16 2 '9l2 
cektir. Ş.ı t umc par3SWlır. Xnt f 

ı n yuk~ yazılı kara ğaç '<ey& 

Un ı.:ın ınudurlUA:Ü n:ıerkcz satıruıtma 
u .. te jla2arlıkla ıhale edile -
tc .. ı t tll'SO.t liradır. 
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y ~v~b~~ah~~ • • !J 
Yöriiğün de, Hafızın da na- olm.ıyacağıııı temin ederiz. Yö

raiarı manidardı. lki pehlivanın rilk Aliıtin hakkı ka~bolınasın. 
birbirlerini yiyeceği ve ezeceği Diye yalvardı. Ahali de bağı
hissecliliyordu. Nitekim de böy· nyordu: 
le oldu .. lltisi de şiddetle bit.bir- - Yörük, haklıdır. Gürct} 
lerine giıdiler. Daha ilk girişte neticesiz ayrılamaz .. S ABAl-1, e A~ŞAM 

Her yemekten.sonra günde 3 defa mr·· ::._""..nan dişi iinizi fı rçalayımz, 
Ali ense verirken sıçrayarak Nihayet ile gelen ağalar, kay 
hasnundan bir boyunduruk tkap makama kadar vardılnr. Ve 
tı. Ve mukabeleye ba§ladı. Ha- Yörük Alinin haklı okluğunu, 
fm meydnn yerinde solutarak, asayişe taallUk edecek bir şey 
hıı latnrak dola.~dı. Seyirci - olursa mes'ul tutulmalaıını ar- - .. ~ 
Jer bağınyorlardı : I zettiler. Ka.y:nınka..1111 bunun Ü· , • ' .-

.. ... . ... . .. . . . .. .. ; •. 

l - Boğ! öldUr!. ~ zerine gi.ireşe ruhsat verdi.. Hoş IHukuk lstılablarıl ' 
- Ali haklıdır. Hafız da bir daha boyunduruk t 
- RO) unduruk öyle olmaz, çekip Yöriik Aliden tekrar bir • . J,\')GAT • 

b<i) le o lll°. intiknnın meyda.ıı verecek tek Babıalufo 1 l\ n A J_, D E · 
- Rır.ıkma Alı.. bir cür'et kalmamıştı. Hafız, \. 
- Sın .. l efo · aldırma. ... , yılmı~tı. Hasmından müthi~ bir ------
Yöı h, c>sa~en gaddnr yaı.ı- ders alınıştı. Z A Y l 

tılmıı-ı ll.n ıl.8?11dı. İntikam al· Cazgır, ortaya gelerek zap· Ehnck knmeıııız. kaybcttık. Yeul~ 
masım bıl.rtli. O kadaı fcıw 'e tiyelcrc emri tebliğ etti. Halk ni r ıarnğımızd:ırt e kı "nirı h•ıkmıi 
azııp'ı bog-uyordu ki Hafızın daha. ,hal{L bağırıyordu: ) • kh ı·. 

ozJui uııad ın doğma <lı~an - Uüıeş olmalıdır.. Süteymanlye Avn p a sokak 
iırlamı ... ı . Bırakmıyordu. Haksızlık olmamalı<lır. No. 4 Ayşe Unlü, llharı ünlü ı 

Nih ~ ü kayna kam zaptiye Zaptiyeler ortadan çekilip 

ça,~ı1ı)~~ll~~jr.e'Jrı~!.~!. ~~i::~:. bc~:~~~nc:aşı~~!~ s~~t~~ 1 RADYO PROGRAM! 1 --~ =, ı 
Zapti) eJe.· meydana koşu:,:tu- H 'lfızın boyunduruk damga..:t 1 •n•ı ı 

:::· ,~;'~~:.~::~~.~~;~~-~~~~'.: f;,ıı·E~:;::~~~~~güz~.1;: c1:;: - 13 şusAT 1~42 .:_ De!;et ~emir Y oll_~~ .. ~ ila_nlarıa 
makam, hak8ııdı. 1<.,akat asnyis mosmor olmuı:;tu. Giires yeni- -= ~ ==;:.:= .. 
itibariyle hnrcketıııdc doı.,rı·u idi. den basladı.. Yaıım s.ıat d1tha i.30 Pro r,ım lS.40 Konçerto 
Ali, bağırıyoHiu: ayaktR. güı eı::leı· devam ettıği 7.33 H fıf {Pi.) 

- Ne <lemek? O, yu.ptı, ben halde bir kere dahi obun Ha- par< hw l9.0U(tktisat s .. nt.) 

k bel t . fız, .oadd· ı lıgr.ı. kn•'dnıadı. Yö- 7.45 Aj, ns 19.15 MUzık 
de mu a e et ım. w b :: 

1 1 w haberleri t0,30 Ajıın'l 
Çalık, Cazgırla beraber mev- ı fü!"iiıı boyuncıurugu rn agına 

J ~ 8.00 Senfonik haberler i 
d ana yürüdii .. GÜl't!!'.İn clevaııı k\'pc olmuştu. P• ı ı;.ılıw 19.45 Turk müzigi 
edeceğini anlatmak i:stcdiler .. Co•ıaı la. Ki.iııteci Hasa~;~ ıı.15 _ı.:, 'n ı ıtı 2 ,15 Radyo 
Hakem heyelindE'n de, ihtıyar da giiı e~lcl'i tıpkı Yör iik 8.30 l\ttizlk gnzet~l 
pehlivanlardhn bazılaı ı ıneyda- ve Hafızın giiresi gib.i zorh! ~·c 12.30 Program 20.4s Şarkı n:ı 
na geldiler. Onl..ır da Ali.} i lıak-1 ç~t.in. ol~yorcJu. He.: ık~ı.ıı d~ ?il'- 12.33 L<>fiıharı •. e tuı kult>r 
Iı buluyorlardı. Fakat 7.Jıptıyc- 1 bırını yıvoıdu. Guıı-- m ıkmcıl 1 , 

d • - .. . k <urcıg,,r 21.00 Zır.ı:ıt 
lere laf nr.latrnak miimklin e-ı santlemıo <l~?1·u 

1
) trkll)b·er~· • 1 111.ıkaml. 1 tnkvırııl 

ğildi. K. ymtıkamdaıı ııldıklaııl hatimma bir rıft dil anı ~ r .. ı2•45 AJ, 1 5 2 10 'lem ıl 
emrı yt:-Tınr •!f'til'İyoı lard ı . Caz· ı dt. Altınn alır nhmı2 da k~n~- h. beı ı~ıı l 2.00 !'~lo:ı 
J'lr kaym.ıhm, koştu. Ve: I Jedi. Vaziyet bir tuhaftı. ~ ız 13.00 ş, ıkı ,e 

1 
otke'>lrns. 

Heyp~endi giir~1 ayııma - g;diyor gibi idı. F aknt çok c;e· ıu kuleı· 22.30 Ajans 
:ak ıyi ohıı·? \'ik Ye usta olan H.ı:tız, derhal 13.30 Karı ık haberleri 

_ N,. ı olur usta? Cöırnü • sol ayı>mm hasn ı mın oniinde lk •>t> • k ı ı-vgı .ım 22.45 Muz 
:voı mm;u'l bu bil'leıiııi boğuyor- bulunan sol ayağı it,ınc köste - s.oo Program 2:!.r>S Yıırırıkl 
ar? Hal! ı birbırine dü~iiıecek- leycrek \'e tutaıak kıintenin bo ııtaa Fnsıl hc;>oi pı-ogrııın 
er.. Bıı a ktıı bu her iflel'i... zulmn yolunu buldu. Yoı·iik _ 

- Efrr!dirn, blı . eycik ol- küntcyi :ı~ıramıyordu. Çiin •Ü 
maz... ayağ1 kıi.;tr·ge girnıi~ti. ~ıç 

- Nasıl olm<1z? Sopa ile mey UstU yere clil:ımek vımlı. l<~<>r 
dana ) üı iıdul ·r.. ı diışeı•l:<'ıı bit· tle kiinte çöziiliir-

- Ah' i nıiid:ıfon için çıktı-· ı:ıc yüzde yiız '1<0ık diışerek 
lar be\'iıl:.. nr.ğlfıp rııyılacaktı. 

- J{imi muc!ı..f, idn ohu-s Yörü!c, künteyi bo:ıalttı. Ha-
1Jbmn? fız da kôHteği Lo.::nJttı . Yôı ük, 

- B<>Yefondi, Yöı ük Ali, hnsmını yandan l{\.ınane-lemis 
lıaklıdır ~- ... fokabt led•· bulundu.. duruyordu. Hafız, lmndıın h;-

18TANBlJL Bl'~LED1Y.E!S.t 

Şehiı, Tiyatrosu 
'l'eıwhaşırıda Dram Kısınınc>" 

Bu 3l·snm Sl'lat 2,30 d.1 
R'\lZGAR E. lNCE 

- * İ!'4t.iklaJ Catl. Komedi Kr...<ıinmds 
Bu akşmn ta."'\t 20,30 da 
K1RALTK ODALAR 

.Muhammen bedeli 33.~50 <otuı ll~ bm ıkı yüz elli) liı'a olan 149 k.ılf'ııı 

MUt.tdi! cins b:lyalı yataldar .?5/3/l!H'.! C:arş ınbn gfüıiı saRt 15 de krıp lı 
t.aı.C usum ile Ankarnda idnrc h.na ı.ııl<ı toplnııan Merkez 9 unc-ıı kon iryo-
nıır.ca satın alın::ıcaktır. 

Bu işe girmek tstlyenlerln 2.4~3.i 5. (ikı bln cliiıt yiiz d\\ksnn üç llı·:ı yct
r.li beş kuruıı) liralı!' ınU\·ukkat tı .niı • .ıt ilf• kanunun ta;> ln ctıigi 'csilcaln
r. 'c tekliflerini ayni gün sa::ıt 14 ılc k.ımır 01dı geçen komisyoıı rc.ı;ligine 

vermeleri lazı..ıdır. 
Ş:ırtn:ımeler parasız olarak Arıl :ıı . do:ı l\T:ıucnıe ıi:-ıiresiııdeıı, lfa~ıinrrın-

§«~a Tcsl'.'Hiinı ve Sevk Şrtl •indcıı ıcrı'ıl ohPıur. (2003) 

Aııkarada yaptınlacal~ Zırn t baş 1ufcıt~lijli binası .ilt! depo igikıi 

•o~ ı ı l.. yı"-ta yeri '<' 't' ıı:ı ı inşaatı k.ıpalt zarf u u J'lc \l! 

H•hiot Iiy t üaerinden e, ıltme., e konr. ı.ııtur. Bu ıll§:iatta dö eme \ e lcııto
ı. r iı,;ın Jl ktezi deınirl• r ıdarccc \"l'ı ı koeı·ktı• 

l - Bu ilin muhnn ı l'n brclr.li 50.000 liı adır. 
2 - ısteklller bu i§<? .ı t .ırtnnmc \C snir evrakı D, D. ;>ull.11, Aıılrnm 

\ eznesındt•n 250 kuruş ınt 1 ahilinde alnlıılıılcr. 
3 f,kailtme 2/3/942 t.ırıhındc ı .ır..ıı1~ü gtlııü sa:ıt 16 da Aıılrnradn 

D. D. yolkın YQl dniı"e iıı.ıf' toıplan:ıcnl... ml'I ~-1'7. blı inci konıl::;yoııunca y;ıpı-
ld•; ,fr,. 

4 - El,tjJtmeye giı·t•hılııhk ı in ., cı~l lcı ııı teklif tn\:ktuplnı·ı il11 b:r-
liı.k r rıgıd:ı yazılı teınuıat \'C \t' ntki .ıynj giın saat 15 C kadar koınısyorı 
reıslıg·ı~e ,·ennelt!ri l!lzıınclır. 

A - 3750 liralık nll.v .. k:>t ic nnt 

B -.2490 sayılı knnunun ttn 11\ dlıici VC"Sikalar ile l>u İli" mahsus 
üz.::rc Münaknh'it Ve .fılctlnckn , lınınış ehliyet. vesik:ısı •ehliyet »e

s•h< ·ı için ihale Uınhirıde en az ekiz giin evvel bir istidrı ile Mılıı:-ılc.ıl:ıt 
\·ckfıletinc müracaat otun , :ı ı. > (803-995) 

Gtinnh tır. Ber~lY. re kalır lııı a 

1 
tifade ederek paça k. ptı. Ve a- M'uhalT'men bedeli (l ."• lir. oJ.n tl't.ıl.tı lif eb'atta cem'an 2300 ııwtıt' 

hakkı boşa ~ide 'l!k.. ycğa kalr..muğa te' es.'>ül etti. •B••••nı••• den ... · ;t.ız borusu (25/2/Jll4!?l !:nr.:ımh .. ı unu «aat (15,30) on b<'ş bm·uktn 
_ .E\·et, bt:ı ce bili,orum ki,

1 

Fakat Yoıiik deılıal bükerek fliU!ii! XM 1 UZ m9 1 " lil 1 H.ı;:o;d~"P~fF d:ı Gar biı el.ıh lıodı kı koıni "on tnraiıııdnn_ kapalı rnrf u u-
Y1>riik Alı hak ıdır. Fakat asa- altt.:ı. tesbit etti, ve sanmaya ı AKBA Kitabe vi Jıle :-~tın a1ınacaktır. 
y~i boiWl-• ki. r.. ı giıdi.. \ \ B~ı i" girmek ist•' l •, (10:; Ilı: (i5) kuruııluk murnl:knt t<oınlnat 

}>e\•f•f•·nll
0

ımız· • lı'ıro b'ıı· "'ey 1 (Arası var) v~nk~' r Cu•ltlt"'\0 ·~· • l 1: k f . rı . ı· "> .) - '- "' r. Dö .,. - ,.., .
1 

k:rnumın t:ıyln ettıgı ' ~ı · a it il lel .ni muhtevi zar arını nynı ı•ı 

=:~.=.=~.=:.-:~;:;,.-.-;,:•::.•._•.:.•::. .. =~~-.:. .. ::.~m:.:.::~=:~=.=-=~~:~~~:~:::::::::~~~~:::~=, = A N J\ A R A ı S• :ıt ı H,30) on dört o .• 1 ıcl. • kvm 'l'.V• ı ,·nslıJiııc \"ermeleri llıwrnlır. 

ı ____ A __ SKERLİK İŞLE_R __ İ ____ ı ::;:·:~:~~:::~:·;~~b~; Bu ~<c •it '"'""~"' ''"''"°'"'"'" ''"'"'" olnrnk (~~~;\<lmnktodıc 
Niğde Val ilig .. inden . Yedek subaylann şubeye daveti ~:~~:d~~;~ Şubesi yol~tur. ı - Ek•llbn<'YC k n. n ı , e - llo,. - Akslrny yolunun 74 + 740 -

82 + 670 ~ ilomclı el n • ınri o enin esaslı U'lmir:ıtı: Fatih askerlık şubes: reısliğinden : 
• 1 IJ, 1 .llld b. 1.ıy. y~

dck ub. ~ :> okl • ı bu cı: 15 ı:u
Lnt 942 de ~,. layaccıK "e ı., Maıt !ı·ı2 
<.e ıııh .. ;>et bulacaktıı·. ı 

1 - Hcı· ;>cdek suba) yokl:ıM•l ı 

olv.at gcbr ek ınecburıyetmdcclir. 

!ı; b, re, uvaı ı, dot 'r yolu, jnnd, r
a hava, ölçme-, hı:ırita, im.-ım, "di.ı, 

rr (o vir, san,ıyii h, rblye. 
l2 Mm tın G '• 7 inci gı.nkri Ue. [ 

1. m .. l;ıne, deı11z gih cı1t>, fi<ın'ntl.'ır, • 
rr • mele ınC'muru \"e mızı, • ' 

1. Tamira ın k~:c b1:cklı 1~340 !mı 33 kuruştur. 
DOKTOR ••••Al 2 - ntı ~e ait şaıtn. neler \'C C\r:ık cuıılardır: 

HAFIZ CEMAL 1 /\.. - E'tiıltmc şnrtn.m l, 
B. - Mukavele p ojesi, 

Lokman Hekim c - Bayındırlık 1 l<>ri gtl'el c;a~tr.a .. 1esl, 

Dtıhiliye Miltehasa1sı E - Hususi §artnamc, 
2 - Rah:ıt ız olup gelem.yccek h 1-

,Je o1unlar (mahnlli hükumet tab:bı11-
den musndcl.ık rııpor.1 baglıyac,ıld;:ırı 
ttı<ıhhuth\ mektuba şube defterınuc 

::ny!Uı oldULll sır::ı kn) ıt ııun'),"lr.ı ı V,! 

l? - Du yokl::ımalnrn :ı <>ı;ıdaki ı 

'csr ika. ıll. nle birlil,tc t. dH ız .ıla

r.ı • bcr;ılıt•ı Jrı· nde bulmıduı'lll:ıcıık

l:ıı clır. 

1 

D. - Tesviye! tıinıbi;:o;t', c \e ki>piıleı fennl şarlııamr.~ 

F. - Keşi! cetve.li, sıl• ıl ·l fiy,ıt f'cl'."ı'lın metrnj cet\ t•li, .ı:;rafil~ \ ~ıir 
Dh'Ulyolu 1 1 j 

.. -··-------•' c\Tı,ık: '!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!llll!!!!"!!!!!!!!!!!~~r~~!!!'!!~ı hkyenler bu şartn~n'ı> ve -<'\'T, kı Ni.ı;dı• N:-ıffa Müclürlü~ünrle \ t' Vilayr·t 1 

Litbc ilo ınıfını bıldirınck ş.ırtilc 5u. 
beye gönde ccektir. 

3 - Hukiımet memuru olup ta bc-
nyi \. z1fe ubc mınUı~.ası hnricinoc, 

, lnt>lar (t. :'.ıjf cdildikl<!ri emrin .:ru
ı dl) reı be ;t me lek S<ıhibi olup !a 
'ınılçte buluı anLı.r ~bu mccburı) e.1i I 
uh nau dnrı mahullın emniyet mlı

lı.ı·l, 'Lt ,-e~a f.mll'lcrinden alac:ı!.ları 
"<:ı::ıl\r.Lır) yo1d ırı<ılaıını kerrc dahı-

1 
:ndekl 'e alhl m<.ktupla. göndcrn cı~ 

.. urdile yaptıracaklnrdır. Vcsik<ı"IZ 
t-Cındc>rılcn mektuplar makbul degıl
füo \ c ;ı. okl, m~ya gelmemiş acldcdıle· 

<.el•lcrdir. 
4 - Mektupla yoklamalarmı ;>'np

tıral'akl. ı· yokl, ınalarmı blzznt su
! ,,lyl rm getirecekleri aşağıdaki ve· 
:ıik' de ta. hhütıU mektupln göndere

' eklc.rdiı'. 
'i - Şube mınlaknsı hnricindc olup 

(• - Tt•rhl, tı>zl,cı· 1, 13 - NlÜlL> 

cıld\:ını, C - Hekim, ec7~"1l'I, cli-çi, 
,,+c lneı· (dıplon a \"C ihtisas "e

si.> ) s11retlC1'•, D - Müh<'ndls ve 
l .myı l l'lerin h:ın"i ~bede il.Usa l:ı
rı bulunduı,:u ( u, clekb'ik, ~ol ... ıla) 
\C il al. rı. 

11 - Hali hazır mnhnlli emniyet
ler tnrafmd ın t, dikli iknmetı;ah 
ı:encdl. 

15 - Her sınıf için tayin edilen 
ı,··nıeı-dc yoklamaya gelmesine ri. ;>et 
cıi"Jtııcsi. 1 

: 6 - Şubemizde knyıtlı \'C bu kere I 
t<.>rhlr edilip tc ı;ubcye ınliı:acant ct-

1 
ıne~en y('(lck ubnylnnn da heın"n I 
miiı":.ıcı.ıat etmeleri, aksi takcllnlı' 

;.anuni munmele y:ıpılacnğı, ı· 
17 - Yoklam:ıl:ırm ı:abah ı;.ınt 9 

elan 12 ye kadar uglcclen sonrn 13/SO 
dan 17 ye kndar (Cuınartesl gün leı"i 
13) lmdıır dc\·aın edccegi ilün olu-

·-:Z --- D;.ı;mi EııcUmenfndc g(lJ t IJ lırkr. 
C) Vaı sn nskcrlik vesikası 3 _ Jo~ldJtıne 2!i/2 l~J" • rıhfııdc ç;ı.-· ı.mba giin\i snat 15 ele )liı,;ıic hil -
D) Her hangi bir fen !iUbc inde ll.· Jtüı. e:t binn,1 dnhillnr! \'ıl'yet D.-imiFnnin <-ı ele y;ıpılı11·rıkhr. 

tisas yapmış ise diploması 
F) iki adet 6X5 cb'ııdındn \'esi· 4 -- Eksııtme knp. 1 "' ll"-ulıı İh' J• pıl:ıı·aktıı·. 

knlık fotoğraC 5 -- El.siltmeye ghebılmt:k 'çln i~t ldıll'rin ı 188; Hı·a 6 k11rus mu~ 
••; 1.i.ı.t tt nı;nat verme i lf11.!ındır. 11 - Yedek subay ve aı;keri n,e. 

6 - f~t killerin t ı. l'ı c ı;unundcn en :ız iiç giin evvel Nii;Jc 'il.'ıyct!ne murıar: 

A) Nufus hüviyet cliwnnının tr<;-

1 dikli mıretl 

miıı aen<ıt ederek ibroz Ml'<'••kk>i mnli 'e fl'nni rc·1H:ms muknbili «Nlğdo' 

o) Askerlik vesika ı (Terh's le::· 
keresi, yedek subay diploımts!) 1 

(') Hcı· hangi bir fC'n şubesinde ih-1 
Usns ynpmış i~e diplomaeı 1 

lJ) Sıhht subnylarııı ~ı>loıııa v~: 
ihtisas \'csiknsı 

F) iki nclet 6 X 5 eb'ııdınıda ve 
vesikalık folo~r:-ıf 

vila)cH ehliyet vcsik ı•ı .u ~ oa ·ncfan nl, l'.ıkl:ırı cksiltmey~ i tiriik \'csi-
l·asını ibrnz etmeleri şnrtt . 

; - Tel Ut meklup1nıı ~ ık::ırıdn y:mlı sa;ıtten bir s:ı:ıt eH eline knd..ı 
Ni;:dtı D::ıimi Encliınerı od: ında En ·ıim .. n reisliğine makbuz mukabilındc 
Yerılc..:etkir. Posta ile gıfol ~ ı ılert>k ınt kthplarm nihay"t ilçlincü mnddcdo 
y:ı:.ılı snatc k adar gelMi oln a ı lazımdır. 

':rostnda olacak g • k 1tlu kalml ccliJmCL. 

1 
1 

ı·k~iltıncyc / 
Balıhesi ı· Valiliğinde11 

ı - Biııhaniyc liman d.,ıı. in .. 11 knı)alı zart urnlile 
Jconmuştur. 

2 - Ko .r bedeli 22421 lırn 1 l.ı,;n,, •• u\ aldmt teminatı lfı82 linıciır. 
3 - DM"ası her giin N.,tird .• ~dri:lcbılir. 

DEPO ARAnlYOR 
l>lrkcci veya Hal~o uhllde, yahud sahllo yakın bir yerde·l!l:.%bUt 

bir depo ar~nıyor. Müracaat yeri: 

Elaziz Umunı Nakliya t 
4 :V,P:fM 9 , .... fi 

Gayrimenl<ul sa-tış ilanı 
• 

lstanbul Emniget sandığı 
mfidiirlilğüııden 

Jfolil, Re~ade, Mehmet Fehmi ve Nnôirc 289/5961 hesap No. sile &1~ 
dıi~mızdnn aldıklnn 600 lirnya lmr. ı Cnrtmnba Beyceğiz ıııııl.allestndc Ccıf 
ŞnTr.lıa cnddc;;indc eski 181, 181 Mü. yt:ni 297, 2AJ9 No. ln iki ahlap evi 1'i' 
ıimi derecede ipotek etml§lcrdir. 

Dosyada mevcut Tapu kayıt suretinde ir.czl..."!tr gayri menkulun ayıl_ 

ı;emt \'e mahalle ve soknktn ve nynl kapı No. nılarilc milrakkam bir ~m: 
~t arsası ve bir tarafı tmiki hfts '" bir tarafı Cemile mcn21Ji ve 
nıbit t.ntd fan ite mahdut iki ev olduğu biltirilmektedir, ,(Ner>.J ı:ox 

btlıi Jllllır.ıszadc vıe kapı No • .sı S.7, 50 dur,.) ı 

tı~razn esas elan muh<ımınin rnporu mucibitıcc n'ıerhun"lraJri mcnlitif 
lerin umum mesahaları 1100 rırşın murah1'~ •• olup bund::ın 210 a ı. rfıur ho 
lnı k• nıı ahşap iki e\in zeminidir. Biıı:ıliıı· iki eı· s. tıht;ın ·b. ıt.t ı o "C'f 
No. ltt hrınecle dört oda iki of,ı bir .nat. h \ c kuyu 207 No. ı lı. ned. l 
oda iki sofa hiı· ırn:ıtbnh n•t•\'< uf tur. T'ı ı.t ı lnı,ılıırdn (•Jf'klnk \t-. • \ .. 
dır. \'fü:lcsiııdc lıon;larını \ermı:dıklc\'İııclcl' dııl,)ı lı:ıkkmd.ı )••P ı. t.ıh ı 

ii;-~riııe 3202 No. lu lmnunuıı 46 ını;ı n, . l"iniıı tncıtufu 40 ıncı ı •• mı. ı.;, ı 

gbre rntılnınsı kııbedeıı yukıırıda yazılı ki .ılı :1p <'vin tamamı OJ bu;.t ~ 
ny mi.ıtldctlc a ıl nruırmn;>ı:ı konmu t..ır. &.ıtı- t ıpu idi ı~ayd ı, ·• rt: ) 
p.l.11.lktaclır. Arttı mnyn girmek i ı:yc • "25 1 lıra ı>ey akC'a"ı u ılcu!1' t ~ 
Mılli l;mıkalarımızdan birinin tcm~.1 t n.< :lubu ela I;, 1:. ıl oluııu • Bıı ıkn.• 
biıhi•ı \erg.in-le belediye r~imlcı-1, v. kıf i.-nresi. t:ıviz tutarı ıh ıell.•lıvt 

ı ü• umu borduya niltir. At ttırrnn ~ıırtn::ın ı 17 /2/9442 tarihinde ltıbrrcı 

h tk ·k e• meh. istiycnkre Snndık H..:k ıl I> leı·i en isinde açık bu1urı dunı'a

.... kt r. Tapu ski! Jrnydı \ c sair lıizuml;.ı ı .ı.::ıt ta artnamcde \ c ı...ı, dC' • 
yn.,ı:ıda vardır. Aı1tırmaya giı·miş ol.1n!;ır, buıı!:lrı tetkik edı:.d • tılıc.ı 
t;ıl=nrı•rn g:ıyri menkul h::ıkland.ı her c>yi ' ı eıııııiş •• d Vt' telcı .ı 'l ı: ır 

B:ı 'ı ( i : ı ttırına 13/4/ 42 tnrılııne nı.ı'l ırliı pazartc,;i giiııü C. ~:ılu:..lı nclı 
ı...iın .. anıiıt:ınm:ct:ı sa:ıt 10 dnn 12 ~ c k. ci r y. pılnl·:ıktır. Mm~ ki,, t ı't rlı 
y:ıpıl:ıbıl•tll'Si kiıı teklif crlilecck l>l'(fı liıı fcrcilı:ın .ılınması icııl:ıedrn ı;a)· 

rıın'"nl,ul ıntikı•lleflyl'lile snnclık nl:ıc.ı nııı t:. nnnH'n gcuniş oln-·. ı .• •t r. 
.<\1.ı:.i t:ıl.<l•rılc ı:on arttmıııın ta::ılıhti .• tl ...... !:i k,ılnınk şartilc c:arşnır.b. ~.rıı 1-

nr. f'ıiıımrli[ 29/J./ 142 glinii ayni nır.lı.ıicl,. ve rıyııi santtı• sc.n :ırthm. sı .•• • 
pıl.w:ıktır. lJu :ll'ttırnıııcla gayri ıııcıılaıl ı'n ı;-ok ııı t!ıı·aııın lhtiiııcit İ:J) akıl::· 

crıktır. Hakları tnpu sici11crilc .,:.ılıil ı,lnı ~: n tıliılrncl:ırlnr ve irtıf: 1. h.ıkk:ı 

sah.p!ninin bu haklarını \'C husu il .. r: iz 'e nın. arife d:ıiı· idc\iulnr.n :11\r 
t.ır;J•i ıden 20 gün kinde evrakı ıniı l·ıld<rlk beraber d:-ıiremlzc r)•]rtırmc

le•I ı; Lımdu-. nu suretle h ıkl:ırını li!ıiı MC 'ıi" ulanlada h:-kları ı.;.pu • 'ı 1· 
Jc•·ı!" sabit olnııy:ınlar r.atış he<lcfüıın pavlrı<:m:ısından hnriç kııl ı ?ar. D:ı'hı 
a.d .. ınnlüımıt alnı:ılt i tiycnlcıiıı ;G/H' J cfo yn No. sile sandıgııı ı f'ukuoe 

hkı i " niı;;ne mıırac. d e/.meleı i lı, tm•u il5n olunur. 
~ 'O ~ 

Uf K KAT 
l'ınııiyct san<lığı, Saııdıkt,ın :ılı•1.ın !!"':> ı i ıı rı\lrnlıi ipotek go ınrntk f;· 

tcycı.ıl'rc muh ınıminlcriıni1.in 1 oynllıJ o1ch ~u J,ıyındln ('I 40 nı lNfl'111 et
m<'ınt k llzl•rc ilıule bc<lcliniıı ynı ıc:ı n ' ;-tl,ıı borç \"ClllH'!I: sUrflhle kol.ıy· 

Jık fr•tcrmd~tı-dit'lcr. {22!i3) 

l ı stanbul Luizım amirlıli satına '.ma komisyonundan 
-. ........ ram .... -.. ......................... _. 

Delıcı· gıyiıniııe ııo kunı hıhının ı r!ılt'n 6000 gi) im oJ,üz nnlı n1ın;ı • ı~
tH. I''iltc.ıhh!d nam \ c hes ıbıııa p ... ı·lıkl,ı ek ~itmesi 20/2/942 cumn gunu 
::<ı:ıt .4,30 d.1 'fophaııcdo Lv. Jrnidiili :ıt •n ulnı:ı kmlsyonunda y .. pıfa .ık
atr. J ık tcıııııı:ıtı 450 linıdıı-. 'I'. liplcı ııı lx lli '.ıkiltc koınisyoııu gelınt':t r.I. 
Nümu clt•ri koınisyoııd,1 •oı ulıir. (ü6l - 2230) 

• • 
He herine 35 km us t;.ı!ıı 1111 ed.lcıı ~ljt} ~-r:ıın !ık 400,000 kııtn tw. b. lığı 

kon«•ı vesi y;ıptırıhıcaktıı·.P.ıı:ırlıl.l::ı , k~tl'ıc.~ı 20/2/942 cuma g\İ ıu ı:t 15 
el-O Toı,ıh:ınedc lst. L\'. llınırlıgı sattıı Alına koınisyo unda ynpıl..ı~·aktır. 1.'k 
teıııiP..ılı 82.ıO liradır. Ş:ırtıı.1ınc I J,oml•yor dil ı:ıörlilnr. isteklilerin J,1bııkaln
ı·ıı ı l>cycte ıı uayeııc l'ltiıınek ıizcı~ ek.;ıttme gumindf'n c-\•vel f'n ı:ıı. h<'ş gtln 
e\v"l hi. Lv. i'lmirli ine hır dilek<• il~ ınliracnııt etmeleri \"C ılı.! giinü 
de'• te(e;;,Jeri :ıınb,ılJJ ~:ındık ııııııııı clcıirıdc komisyona gelfr1•eln·ı şnrt· 

tıı· .. r\J..si takdirde ınlinııku :ıy.ı tslıı ı1l. u:ı~ınezler. Tliı kiye Cümhıırj~ • t .l'u
clu:\ıt dahilindeki hillımıım !ah ·il.-ılcr d,ı,ıl1m11yl' i tirnk edebilirler. 

(!i5!l - :!228) 

• • 
P,.-hcr kılosunn 22u J:uıuli hıh.ı i,1 cdUcn 4000 kilo itlrofil p.'ln\Ht ~ -

ııa,·nJ,tır. Paz.ırlıkla l'k"iltll'C j l 6/2/<l~2 fılız.ıl"lesi günu s::ıat 15 dı '! opı :ırıC'-
clt! Lv. Aınirligi S.'llın alına ko ı!ı:yoıı•ıı•da y.ıpılarnklır. ilk tcrr .n et.O 
ı-ad•r. tsıeklilel'in bdli Y::ıkilJc knı i :1oırn gdmelcri, (55S - 2 

• • 
Ileherinc 1450 kuruş tuhınin \'dı1cn :':CO , cld ulıınlik :ılın. lukl 

z:ıı lıkla d:siltmcsi 17/2/942 salı gı,.ıo: "ı~t 15 de Tophanedt 
satm ... !ın.-ı. komhyonuncla yap1!:11'.1ki·r • ıı.- lcrııin.ıtı. ::12G lira 
Niın'tıncsi komLyonda gorulür. fı;l •. 3.: .n belli 'al; ltt· !:o ı 1 , 
Jer;, (560 - 222!1) 

A tlet 
2::;0,000 

i.800 000 
. .,000.00) 

Z,000,000 
3 550,0(it} 

400,000 
400,ıJOO 

500,000 
500,000 

J,000,000 
~00,000 

~ı·0,000 

:?'il .000 
:.-;;o,ooo 
fıOO 000 

• • • 
Cinsi 

2,fi x 6 pc-rdıı r,I ı•l 

2.~ x 8 
2,5 x 10 

> 
> 

2,5 x ı2 , 
kiiç\ik p<'n;ln ı)lıl.ı 

4Xfl perçin d, i ı, 

pcı·çin pulu. 
5,5X15 perl'in c;İ\ t"i 
liXJ2 ,. 
buyiık perein puh;. 
5X6 nmtr:ı perçin rh hi 
ortrı perçin pulu. 
!iXO perçin çivisi. 
5Xl0 ~ ., 

pulları. 

!-" lr ... -

Yuknrıda ınikt:ın yazılı 15 k:ıkr.1 peıdn civlsi 23/2/94:! p:;z •tc" ı;ıın• 

sr. ıt 14 de Tophanede iN. :lıniı Hiii ıı. tıc ulımı komisyonunda ~ npılaı•:ıl!tır. 

Hc:ısiıı n tahmin bedc.>li lli,895 lirn ilk tc n:ııntı 714-l füa i5 t· tHtı.ır !ıh -
ımım llri komlsyond:ı giıdıHit'. btPldih. in !·t•lli saatte komisyonr eJı ,.lu ı. 

(563 - 2~32 

• • • 

ın yol.':-.m:ıl:ırmı yaptıracaklar iste
' ıc l , " aikl bi~ dilekçe ile şube L:ıs 
ı lıc.ına mürncant etmek suretile 
~. um bileceklerdir. (Maliye müfct
r k ine) aittir. 

G - Gerek mektupla gerek dile';:çe 
le JLr aau. rdn n iCus cilzdnnların

da OH yo lnn:asında ynzılmtş su!>c 
ı!('!'fcr sıra knyıt numarası ve ıi.ilbJ 
ılc ınıfının bıldiriln <! i J,izımdır. r.Te 

nur. 

* :Emeldi ,\•e yetlek subaylarla 
a~keri memurları ~ubeye 

dawt 
Bt.şlktaı Askerlik ıubeılnden: 

Hıılcn tstnnbulclan hariç mohallı>ı·~ 

de bulunan emekli ve yedek ı;ulı:ıy-ı 
im la askeri memurlaı- yukarıda yo1.ı

lı \ f.-slkalıırın birer suretıedni bulun- ı 
durdukları yerin nskeı Uk §Ub<'Slnc 
mürnemıt ederek pul nsak ctmekst-

t zir, t:ısdik ettirip laahhfitm bir md::-
tupJa şubemize göndcrmeğc mecbur
duı·j:•ı-. Mektuphınnda bulunc1uk1.ın 

mnhrıllln nçıl' adresini ynzınnkla mil
ı·cllM"ürler. Senelik ihtiyat yoklıım 
gna i:ıtirak etmeyen vc:ya taşr:ıd.ı o
lnnlar yukarıda ynzılı ve: ıka sureUc
rHe lıulunduklnrı yerlcıi bilclirmC'yen 
ler 1076 sayılı kanunun 10, madde
sin<' tcvtiknn 50 lira para cezn!ll tnt
bik edileceği ilfın olnrıur. 

lldwı kilosuna 95 kımııı t. hın in erlilen 5500 kilo karnmnn ı 6 ~ .. n <. i 
r.tın1c .. ktır. P:ızarlıkl:ı eksiltmesi 14/!?/{;~2 cum:ırtcsl günii saat l1 de 'I IJ• 

haııcdı Lc\•azırn 5mlrligi satın :ı ın1 1 oınl yomında ynpılacakiır, K:.t l {<'· 

min::ılı i83 fün 75 kunıştur. Şıırtıınını..? i komisyonda görulOr. trlel 11 c ., 
4 - Ih. esi 25 Şubat 042 <' r. :nba gllnu ı;aat it) dıı Nnfi:ı MüdurHi

E:ıitıdc mi.ıte· ..:kkll komi.yonda ~ .. ııılncaf,,mdan isteklileı in tı1Ul gıinlerı ı nrlç 
ilıtlc tarihinden en az if' gıln C\'\ <'l '.'ı!ayete mlırat'aaUa ::ılae:ıkl:ırı dıhyet 1 
\u.İka,,ı \e • 42 senesi Ti nrct Od. ı Hsikal:ırını hamıı 2490 sayılı kah m 
hukümleri d.ıircslndc ta•ıılın cclccd.lc>r: kapnlı z:ırflarır>ı Ih le giınU ııa.ıt 1 
15 e k ... da ı omlsyon ı ıJ "tine vcrı ım<'l<'ri Postada vuku bulncak gecıl,;-

!Jelli :mmte komi yona gt'lmeleıı. f'iG:t - 2243) ............................... 
Daniz !nazım satınaıma komisyonu ilanı~n 

Tahmin B. 
Li ra 

18.246 
16.304 
34.550 

ilk tem ln;ıtı 
Lira Kr. 
1368 4-
122Z.8:> 
2591.25 

1 

el~ (ycdc'c top te~mcn 4/160) gibi. 
7 - YoJ,1 m y.1 dmeyenlcr u-ı..1<:' 

'• !ı • n ı tupl ynptırmnynnlar 

ı b7G ~ılı J,n11ıınn göre 50 liı'n ceza• 
•a tabi tt ı ıl c. ı. rdır. 

8 - Dı.. :> ki • 1. rn nı;nğıdnki gUn 
!erde mw. ·,at c..ı.ı ne .. ı. Şubat lG 
lan 21 ne 't. d. r piynd"lcr. 

9 - Şubrıt 23 den 26 sına kad:ır 
o çu 1 c:- p m uru, nal Uye, Jstih
\0m, Ol • 

10 - 2i \C 23 ünleri klıriyager, 

cvnzını. vctc er, ccz:ıcı, tabib, 
11 - 2 M t 5 marta kad:ır mu-

Ticşiktas Askerlfk t:tıbcsindc knyıtlı 
heı1ü1 yaş haddine ugramnİmş olan 
c."tlekli ve yedek (eski tabirle birinci 
ve ikinci sınıf ihtıynt znbitan ile me
murini rskcriye) subaylarla nsl..;eri 
memurların senelilc yokl<ımnlarıııa 

15/Şubnt/942 gilııllnden lUbnren bas
lnnal"ak ve 15/Mart/J142 aksamı nr
lıayet bulacaUır. Yoklama gilnled 
haftanın cumartesi günü hari~ diger 
gil"ller saat 8,30 dan 18 e kadar a<:n
f;ıdn yazılı vcsiknlıırla birlikte bizzat 
milrnca:ıt edeceklerdir. 

ı - Emekli subay ve memurlar: 
A) Nu!mı hllvlye\ cUzdanının tas

dikli sureti 
B) :Mmı~ TC:mıt ::encdi (Berantl 

* Fatih Askerlik ıubesinden: 
Karagümrtlk Hnrnççı Muhittin 't'c 

tC'rC<"iler sok. No. 28 de S, 8. tü!ck~i 
ustası Ömer oğlu Cemil (328 • 1) 
yahut (321 - 1) 

ŞıJbeye mürncanU 

ı ı<'lerin k, bul e<lilrniyccl' ıı:ın olunur. (782) 
~-~;.-________ ... ,_ _____ , 

Bcklerınıekte olan 

P OKER 
' T raş bıcaklan 

' gelmiştir 

Beşiktaş As. Ş~cslrtden: D i K KAT : p o K E R T R Aş B 1 ç A K L A R 1 
Yccıek Top. T emeni Kenan AMl perakende olarak bütün Türkiyede 5 kuruştan 

(33765) in acele olarak şubemize mü faz 1 a sat 1 1 m 1 yac a k t 1 r . . 
mu at etmesi mın olunur. lll•••1ıı•·a11m1•••••••••·••mı••••••••••ıJ 

GO. tJOO kilo sii t 
40.000 kilo toğurt 

e - l\Jıkfar. tahmin bt>dl·li ve ılk lc-ıninntları yuknrıdn ;>azı'ı qi 
~·o·m,·uıı, 20 Şubot 9·12 cumn gilnil f; ınt 15 ele knp:ılı znrtla ck:lilı <'ı:.ı . 
lııl",ıktır. 

,. -
2 - !steklikr, bu stil \"ı' yogurttnn yıılnız birine veya ıkı 

tdtlifte hulunabillı lcr. 
3 - Şartname h ı· gun ınc ul ı ı fl,.ri d hlllndc> ı,omıs: 

ru. lıcdcl mukabil~nclc alın bilir. 
4 1stcklilM n, ka ıuııun l ri • h c' ıl1ilinde t n im edccct\'t 

tekli! meUuplaı ını ha\ i k. p. lı .ı;.:ıril rı •ı en geç belli gurı H 

saal C!V\ ellne kadar Kn ımpa • dn bıılun:ın koınl yon b, k. nl 
mı..krıbilinde veım !eri. (ll90J 

l 1 l ' 

Sahibi: A. Cemaleddın Sataço{ıl10 Neşriyat r'ıuiıir • M, Sıırr Ka a c 
B.aııklı4ı ~r: C "'- BeJ.clr Gursoylar ve A CC;ın ı,,ddın Sar:ıç<;ulu matb:ı:ı 

, 


