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Bu sene Saray sinema
sında haftalarca devam 
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8-6-1942 Pazarteıi gürıü 
Ataparktc ucunda salıibiadl'!n 
başkasına yaramıJacak bir anah · 
tsr bulunan bir. %İncir kaybedıl 
miştir, Bulan, Yeni9ol matbaası. 
na ıetirirse memnun edileceletir. 
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raati hakkında 
etmi~;Oi'. Bu flkd trast ı~ı rllğd' 

~·s ları f lçi l ç ki :ı.. b. 4 l l· 

Çif tçı~lere O
••g""'u•• l [er f Junun kenarında derin hfr koyunun içine. gömül

m Y. la be::olı'·r v('t bir d 11 11 l~ i 
olroıyacagı etıll hlbre dojlt9r 
l'Bporiyle lcsblt edlleoelitlr Ka 

melidir. Çok küçük olanlar haşlanarak ıneklere 

7 - l-Iasad: Patalesin otgunlaştığı yaprakla - yedirilir. Tohumluk iriliğinde olanlar ile pazaroa 
rında yuvarlak esmer lekeler görülmekle anla- yemeklik olarak satılacak olanlar kaldırılıp sak-

nun doktorun k, ç klşiti m'Ute 
şekkii olt c~ğaın tasr!tı et lfle l · 

ğine 'gore ll!ıkim is ters bir 
doktorun vucc .. ği r~orln da 
ik.tUa edebilir. 

6 . tmtizaçsı:ı:lık : i D lanır. Bunların ekilinciye veya satılıncıya .kadar t1 ır. aha emin olmak için bir ocak açılır. Çı· iyi bir şekilde saklanması lazımdır. Patarese sı-
arılan patateslt:r parmaklar arasında biraz o- caklık ve rutubetzarar verdiğiodenm tahta dö

vulduğunda kabuğu sıyrılıp çıkmazsa pe: tatesin şemeli, serin, havadar, az aydmlıJ.c mağza veya 
çıkan lma zamanı geldiği anlaşılır. Patates tar- odalarda bir metreden fazla yığılmamak üzere 
larlada fazla kahrsa çürümeğe başlar, erken çı - patatesler muhafaza ediJir. Ara sıra yoklayıp 
~~rılırsa dayanmaz. Bunun için hasad vaktmı' çürümeğe başlıyanları ayıklamak, çimlenmiş ise 

\ Arnla'tıudn mUştı;:rek ıia· 
yatın çekilmeı btr hale gel:ue 
sini mucip olııuok!.fiurec .. de şfd . 
detti bir ge ç.msh~ ik bış göster · 

ıyı tayin etmek: laznnclır. Ha!talıklı yerlerde er- bu çimleri kırmak lazımdır. · 
ken çık~rmak geç çıkarmaktan daha iyidir. Pa- 1 L A l 2· Artırmaya ı,urn.k;: yukarıda 

di1li takdlf.de karı kocaoııo; lrnr 
biri boşaoıtıa dAYasıUda buluntt· 
bfür E~er gı;ıçims!ıllk. i1'.i hı· 
rııttao l>iri oıu dalla z1~ada kı.ı· 
bili hınat ise ; bo ş ırnına dava
lillnl ikume h alda tnı.cak dığer 
tarafu aittir. M K. 134 ) 

tateslerı topraktan k . . . l ,aulı kıymetin yGzde yedlbuı,;uk 

O ğ b. Çl Orma JŞJ el çapası ıle 0 ur. Of icra ID01llUtlU~l!Odflll: 11o.ıaheUnde pey veya ınlllt bir Baoluuı.ın 
C . lanı 'lat mektubu tevdi adllecektir(l~4) 

l
a lD ıraz uzağından toprak eşilerek pata- Gıre~uDda lUccaldııo m?rı~fo-ı 3. lpotek eahlbl aıacaklılula dtğer 

tes er çıkar ılır B ·u . turacı Hü.,esln ve öroer ııa.yıl · 1 aıakdıu ların ve irUlak hakkı ıabip 

d 
' azı çeş1 erde yumrular bır ara- dızn ()lan b ô fCU11ChD dO}A)'l ÖfUD lMınıogayrl.meııJrnlQzerindeki hakla 

a toplu bt l b ı k" u d 'Y r Ol? il rım bU5Utdle faiz ve masrafa dair 
• 1 Ullur, un arın hasadı kolaydır. Bazı k,,zret oy tl en us~ .u a. olatı iJdialarını iGbU ilanlarlhindeo 

Çeşı ti erde de et f d l , rırıdan Sen.ıat Oğlu i< ebmı ak- U • llaren. yirmi gün lçihd• evrakı 
. ra a ağı mış olur. Hasad da pa- 11ıdı.ı bak lı:rnda yapllan ıcrtl ta- u:ıu~biu~erııe birıuc e memnriyeumı 

laleslerı kesm ğ k.ibtnde: B•>rçluoun ayni köyde ıe 1 Udırmeleri icap eder. a.lı:ei lial 

d
'kk eme e, toprakda bırakmamağa , . eh hakları tapu ııicUUe eabit olma 
ı at edil' G . mııyrn 929 tı:ırııı ve .(68 oumau ıııkça ıatlli bedeııruıı payıaımaıımdau 

l ('. d . ır enış ziraat yapanlar patates pul .. stn.dıı kıyıtlı 106 lira kıymeti ııarlç ltahrlar. 

u~ u enılen bir alet kullaoırlar Bu kara saban tuta ve keza , aylıt köyde aynt ~ uoııterueıı gtt.nde artırıuaya 
11 d • · k ' t t Uı 11 'iıo da kayıtlı l 37 •'Stııak edenler ıırbrma fartnıuntıeini 
.. c enurı şe linde bir Uc demı"rı'nı·n ark'aL.ında :ır ve · . oıtumuı ve lil;t;11oı1u maıQwatı aırnıo 

b d 
- ., lira elli kuruş kıyınetlı \arla 1'e ve tıunlıaı temıımeu kabul etıniş 

uç eş emir parm-oı b l b" 11 kt s· keza fl)'Dİ köyde ve s yr:ıl tarih •d Vd ıtıbar oi.unudu. 
"ft h l a 6 U Unan ır pu U ur. ır ve 47'' no. da kayıtlı tlli Ura o Tllyin edilen zamıwda aııyri 

çı ayvan a patat . . d . "' larak bu ul'luk e~ .s~rası lizerınde erınce O· kıymetli tar!ıl ve k.dı ~yui tsritı n.enkııl uı; dııla bagırdıkw -ı.oara 

t kl 
p çekclırılır, parmakların arasından ve -i7 l uo. da kayıth 37 lira ~lli •n. c;ok ıırlıraı:>t .ihale edJllr 8.Jlcak 

l k •rlırnu bdde1i wuhaın ınsu kıymetin Opra at düşer f ' kuruş kıymetli tar 8 V0 eZI! )ilıdd yet.m.ış beşim uulmıu ;veya 
k ' akat patatesler yuvarlanarak ayDi tarih Ve 47~ DO. da kayıtlı \&lif 1,teyewn llillc;ığuıa ruchaıu oJan 
enara akar ve yü d k 1 37 lira elli k.urıı~ k.ıywetli tarla '!tiier ıı.laca.ldılar bıılwıııptı.. bedel 

ffi k f . z C a IDIŞ olacağıUdan top- v~ l\eza HyDi tıırllı ve 470 no.da bunlıı.ı ın o gayr ! JJJenkul Utı temin 

ası o ay olur. Bu pullu.)\.u kL>llanmak ı"çı·n top- k.ayıllı yirmi lıra kıymeUi tarla edilD.U~ alca.ld~uıu.ı mecmuunduı 
T ağ O itı.t..l ıı.y a Çl k W.11.Zlll eııı ı;oJL artırlllllll 

ın yumuşrak v t d l I d B' ve keıe ayni hı.ri b. ve 48 no.da ~ııalıb.ıldiı bakı kalmak üzııre utmua 
dö •• d ( e 8Vlll a Q maSI aZlffi lr, Jr k.nyıtlı tada 2) lira klymetli 10 güu daha touıdi.\ ve 10 ıuci gllo.ilu 

l 
()Um en dekardan) alınan mahsul 7 50 kJIO- tulu C13WIHJ yedi pnrÇu bOrÇl UJ8 lıiliUIU o!an l:.0 7 &'42 iUGll aynl eaatlll 

(an aş ;<, l ıtlt olvp m1lştt:1rekeo k.&Jltti yapılııc&k artıroı11ı1ıt, o"4it:H •ahi ~ıte 
iy1" mahaoıl o ur~a ~.z sarılıt. L500 kilo.yu bulursa buluüdUğU ve mQ.şterek. bulun· fU•.U alııca~ına rttı;ha1u olan dlger 

SU d Ü k . . aloı ..:aklılorın o ga) rı m&ııkul ıltı lemuı 

T 
enır. Ç bin kilo alanlarda ÇO tor. dUğU biiıialerl DlSbetlude kıymet .ıUıni~ ,alealı:1o.ruıın. mecın.uundıt.u laz.la 

ariada l l d lakdiı• 8dl\diei Cihetle mezkUr Ja ~ıkına.k p.rtlle, en t;Ok artırana k 1 Q Op anan mahsulJer avlu a ÜStÜ gayri menkuller, ~ ba.la edillr. liOyle bn bedel ald.e 

~pa J, gölgeli bir yerde bir metreden yüksek Üf iCf8 dalr8SiDlt8 9 -7 ~~~~:u~:ori~a1e yapılmaz. Vll lıt\10 
O mamak Üzer 1 d b • b 942 Perşembe gUuU aaat 10 ô Gayrı men.'kuJ !ieııdiıınıt ihaht 
tesler b · b' e yığı ır. Hasa ituıce u pata.. ı t de • .,ıunan kimııe dıtrııaı veya v.rıı.ın 
ru•• .., ırber ırer elden geçirilir, çürümüş ve çü.:. 1 - lş bU i8JrilD0DklllÜ.ll mlilılek içinde parayı Vtırın.zıo ihale 

mege aşl· l artırına şıırtzıailleSi 9- 6-94:2 ttaruı feııholunımı..ı, .keudııiıı lon ev valeu 
lan} h illllış O anlar, tohumluktan ufak O• taribhıdao itibıtren ~41 - 18 yı:ıb~k tek!ifte buıuwuı klııı.te arzetmt~ 

ar, to umluk • · ı·"' • ..J l ı b d d h numara ile Qf 1Ct8 d8İf8• u.ı.ı:hıııu bedelİiı illJ\llaa r&:L.1 oluna OUli 

ı" rı"l ırı ıgınue o an ar un an a a r a ı; ı o l m a z v e y a er ve çok . · ı sluio mu.ayyeu numarasrnda tıulunınazsa hıtlllllll 7 ırlln mlldda\ 
ba.;;:la 1 ırı er ayrı ayrı konulur. Çürümeğe berk.eslo gör-"bllmesi tçlQ açık- 1e artırmaya çıkarılıp en ı,;ok artuan.a 

'it mış o,a l tır .. lı ı1 ndu ysııh ulanle.rdııo faı· hal• edilir. iki lhale ur.ıııı:ıdııld fark 

Kanun geçlmsl zHğlu nedpn 
ibar e t ol<iuğunu tusrib e lmi~i'Ôr. 
Es.ıısea etmesine de imkan yok 
tur. Geçimı;iz lığe obj ·kf f bi r 
1'111llı~yd verwışıır. G c mt:iı ğin 
evUHk t>i hğlnı C.~k.ll eı nır 
hale goUren tı ıı diı:;elcrdeııı çık.u

malda ancak muwkUu o labile· 
CBktir. Bı.rada il tııı i o.in geniş 
bir tak.dır hakkı vardu. llak lrn 
geçirnsıznğı l~vM cct>o na<l1-
s0yi taratlurır..ı teli uın, lktlsıı<li 
ve lltısii. deı:we1( riuı uazan 
itib.mı a1arıı~la ruüL~h1ıı 11'10-
ce" tıı· . l'all.H~uttıı cıı l(Ok. DJ" fla · 
m.ıhır ı:e~a o ;>hlik ~ı.ılJep gö. e· 
ıilruek aımatı lo oluyor. Geçltn
slzU~_, stlöGhıyet ve. u Ları.ıra ; 
.IUlUUü l> "~iılllllli llıı kklUl V tUll· 

yor. A11cd;; l>oş umayı; g çıın

ıi:ıiik\e tu ı.;uru olmuruu kımır 

ı:.çabl. ir. S ı.ırd1 u ınumı)e o llO· 
şannHı. d av;;ısı ı.; ıu ı; c,: ll uııme::ıı lçia 
evvewnıiı:de aum m11 !ı keın~si 

vas: teı;il~, tiU l lı ttıŞtıl:ıbu .:> u ı.ıun 
yapılmusı g1:ıtu11.li ı: . J.ıkat b .. :ı. 11u 
baK.iiil i~teı.:::ı E;ı s uilı teş •. blJ U,, unu 
yı.:ı pruüyauiıiıdı . .. :::>U l ~ teşelı 
nursuaa \) ctıı~e u ufııllr. tı ak.ın 

ist~rs~ ı.u l.ııl külihınl ll il 
çı .. rır. Huiü roflura 
gı:leıı ı.Hıiil:ıtt tl:.rı yapar. 
bakim ; b ıııın blr ana b ııb:t , 

b:ızıın bir dok.tor, b tızan bir 
rutıiyatçı b>li il ll b r re.s _fe cı , 

bazrn l>ir k uVvefü abl liÇi Ola · 
rnk. K.ıır'i'ıwızt111 tt'cell ı ede; . 
öll Qıı buu!ll.a~n rnUsl>et bır 
uutica çı'Knusor~a . kl maalssct 
t~tbi~a tttı göuuUeıl r~r::ılı tuta-
c.alt soo.uçıar eı~e e ıilletniyo.:. ~ 
o zawju ue•ıse liukuk malıko
ıneslıatte bu~u.oru:ı uuvası 8\.l ı . sağlam t fln arın Çürüyen kısımları pesilerek lıı malULl)at almuk isliyeoler n gu,en. gilıı.ler ıı.:ın yoıı;dtı 5 teıı 

Çu .. rUkl ar._a arı evde ye""'a.klı'k olarak sarfedilir. ıtbu şartnameye ve 941 - ıs b.~11ap oıucan.aıc raiz ve dlıter zarar 
••v doıı>ya ıı.uaıarulle memuriyeti· •·u ayrıca b.iUune hac.ık Wmakkiıı:ı 

- er otele beriye .. b l't t l av- m•.ze muru"•at etmehd!r. uııııııurlyetiııı.izce alleıdan talu!l 011111.111 

tıulb matı1.emtıı:ıiu t."k usfüU 
muha~elli1e.)la leL.ıine olıırnk, 

ai!llyı.ı mabk~meı:>lade b:ışıınmıı 
davası al~rıi olur. Bu liUrbtlo 

H 
1
k

0
,. )..} e , ~~- re ı e i! ı mayıp .,.. ınaııcıe (111:$) 

_ 1 dl1 .. D1nledi21 tefler, ooa şat- Gayri .ııuıakuller yukarda ıröıterUen. 
.... 

A m 
İb lt y11ran sesi . . 

laş1yo,·d11 . Anntın ~· llıkçra ae;ır. 
rek ona ıtılrııa k: f lhtı nı l dl} e 
b ban r•" stedl Fakat 
l ' •IOIQ VIUdlll-' 
• •nneui <1ellk 51 Çllgılllık· 
nıi11H Z lı•n deşılt Yere ser. 
Ömer b~y brok. içmtımiş olan 
kaçmış tı. 'BI r fıuatıııı l.lul up 
ikinci b'r 8 ,1!tı01_ socra evcıen 

1 Q bO&l <1 
tıUyar bu uyuldu ... 

ıesl lylca lıııti~~yı ela anla1ırk~ 
Y şlar ak11 orctu~~l G~ıleriuden 

- Sonra kızı 
fıŞQ; ttl, bubzı ru ın, zabıta eve 
tnu ölU öulduhı;\ anuccı ÇJ k. 
illt>area ökeUzdu'n i0 0 Yaır-tıın 
çılgın ığı kurban 'oı ieıc de bir 
ı&tal\ bir ~tiiıYe l b' m~ştua. A.. 
kıl ır ıuh ııi ı 

lllas ıaıı, scuıo gibl b. Yı 
nıııu bir 111şıodu Oket> ır m:;su 
11ına seh 

1 
z ~alma. 

b.eyecsoı:ı:01 ~tru u ., tu .. H a s t 
•" l lŞ ı. s h . , . t • "' erı ıınç\Qkl • . ı • ı yı) • 

e aaleıtılıyord\l . 

1 kma r.~vırmlşti. Ortamektebi ı · i · ~'2 tarllilııd• l ; f icıa 
Y d dalrelll odHuıda lşbu 119.n ve göjteri 

bıt\reli lkl seoe oldu. Ameıı t· len arbraaa şartııameıl dalre1Dide 
diQi bu adamın Eılk sık basla satılacağı ilAn 01uıı.ur . c a 

Yazan : ÖZTÜRK 
Bdşını kald ırmak lstedl, o:ı unf 
f<Ak. ol wodı, bUtila gıAyretile 
dev mıı çalıştı : 

- Sen lı:flnnı e ~ iile vtl;ii· 
mişllo. Seneler geçtl, bUytıdfln, 
tr.b~fı çağuı gelıiı . Öme r bey 
yuptığı gUnahııı bir kısmım ol· 
suo t!ffetli rıJbilı.rıek için seni 
b 1 kımeviuden alıp mı~klebe 

1'erdl Şimdi aklın her şeyi ke· 
ıer. Haya tı az çıık. anladın . Bil
mem bUtnn bu sözlerim aana 
bentın 0111111 bir bıı lell ruhiye 
lçlnde lbt\mamhı soul yetiştir 
meye çalıştığum ıınlıı tabiliyor 

mu'? Açlığlm çöu:ı l ekci dökiı.a -
oile hem ekmek pa&usı çıkaıdım ,, 
tı.Jm rann orla mtıkl '3 bi okut
tum. lha bir gQaabkarımt beni 
..rr t lı. zım . 

lınmuın ıebebile dUkkADda yar. 
dnıı eııiyoıdu. Şimdi ise, ib.tl· 
yar soo dakiiuluuıda bUtUa 
hal.dk.atı itiraf ediyor, nf dlll· 
7ordu. 

Acaba affelweli rııiydl? Ôy
ıeya 7 ya§ızıdııob'ri tatıılil ve 
Lerblyeslle uğraşılD bu adam 
yaptığrna pişıDa14 olmamış mıf 
dı? 

Bu i9in a:ıal &Unalıı baba-
sındıı ve rakıda dt'&il miydi ? 

s~adut yııvasun me7nano 
haline getlreo baba, güoahk.ftı" 
değil midir ? · · 

Hasta, bir inilti halinde : 
- Beni, lıiç olmaz11. seo 

aUet.niyecek misin ? Diye sor
du. Genç kız, senelerin teelrlle 
solmuş, yQı.e ııdırapla baktı. 

llıUyamı Jaşlı gözleri oou 
ıaşntmıı, ne yapeıcaaını tayin 
edl-°lm\yordu Bir mUddet şışkm 
b~ktı~dıuı sc;nra aui bir tııylunk· 

lfaliltı bir fısıltı halinde k.o la ıııarsıldı, ağlaJOl, aalıyOrdu. 
QU uyordu. K1Z10 iözled t:UyQ. auo atarmııtı . lbtl7ar bt· 

yec:.anıa nrdiil aıilrsınh lla zıın . 

gır za1J2ı r titriyordu. Koau11a
mıyor. ellerile lıalll ar diliygrdu 

Fatma, bUtU.n illldeeiıll kay
betmlş1 uwltslzlik, ızdar11 p, f !Jr . 
guuluk içinde : 

- Auıc•ı, Amca, beo hak· 
kum ~etal ettim, Allahla h elal 
etsin dıye inledi ... 

ll11$tsu1a yUzUode aui blr 
de~işikllk ültiu. Eli bir yerı işa. 
ret ediyörmuş &il>l uzandı, du
dudııklarıodsn blr f111lh baliode: 

- Dotıulul{. ösima doğru. 
luk ... 

CQmleai çıktl. S)D bir defa 
daha emek.lameslııe rağmen ba. 
flt'.l kaldıramadı . Muazzam bir 
çmamı rlevrllmeıiodeki tıeybet
le, atfeolldiğlodeo emio, mUs

ted ll bat, tıı:ıuımflrı dDşUl .• 
Fatma, bir çılgan gibi ölU.. 

Dua Qzerine kapanmış teryad 
edlyoı·du ; Amoa, amca •.• 

-SON-

k!iuUnu ınuıuL en waureın lııoı

dığl 0H~uı11 ic l' uzu dialt,Yi.lil· 

ıere ifi>ii euılınl~ oı 1.1yor. Her 
luılde aih~ içiı.ıde çıkı:o gc.çim· 
sizUkl~rl veya aUe sırlat lDı:l 

bir buşk.ail t:::ıru fıüdln bıfüı.aet>i 

rıö:ıifıltırio hıçte aııu etmediği 

bir koytlyettlr. 

Onaltı soaeeeabcri totblk 
edilen mede ı:ı l kauunuı.uu1ıuu 
boşıınm tt tı lltkııı<.1 a ki hllkltınle · 
rioden iateı:ı 1len ~onuçıar elac 
edilemiyor. Güııaea gnae bo. 
şa nma Vıl k.' ıt ları çoğalmıık.lnd ır. 

Kaouou~ı.tzuıı boşnoma bıık
krnd.ıki hilkü ınlerı lızeriude 
ttlr talum 6i&slı korarfaran clıu
mıısı 18.zıı.udır. 

Eııa11an bu lüıumu !~seden 
sayın Adliye Vekili 'ftlrkiye 
Bnytlk Millet Moclisiodo bO· 
ş..uma hakkıada bir takım es1.1sh 
tedbirlerin ahuecağun mOjdile· 
mj,tir. Ahnac.ık yeni tedbi~l&rle 
boşanouı vakıalarrnın azaleca
gına derio bir ionncımız vı.mhr • 

f ithi Ç•lhıı 

• \ 
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