
' 

2 BiRiNCi TESRfN 1942 
' 

CUMA 
Beşinci Yıl No. 1585 • 

... __________ _J Xelefon : 20795 GÜ l\T DELİK s İ 1ı" A. ıs i DA ... K G Az ETE si Her yerde 5 kuruş 

~---~~--------------------....----------------------------~--------------------------=-----.__,, 

1 

__ ,_Jı 

.................................... 
~ \ 

1 ~illi Şef İ 
• • • !lnglltere ve Artan-: 
• 

f 
tin Elçilerini 

Çankaya köşkünde 
kabul buyurdular 

Stalingrad ğuş 
-~~~~-";.,,_~~~~~-1111111~~~--'~~~~~~~~ 

s 
Bütün Şehir baş ... _n aşa ateş 

ve kan deryası a büründü Ankara 1 (A.A.) - Relelcum 
hur lnönü bugün saat 16. d; 
Çankaya kö§künde lngiltere Bü _ 

yük Elçisi Sir Hughe Knatchbull 

Hugesaen'i kabul buyurmuşlardır. 

/N.. lma:tların Führeri Adolf 1 
~ H!ıtler kış mevsimi yar- ı 
lıe , dınıının açılı~ı ınünase
k tile Alınan m1lletıne \'e haki-
atte bütün cihana. ~ Cn°i bir hi- ~ Bu kabul esnasında Hariciye U_ 
Uoe le bulunmuştur. mumi K;itıbı Büyük Elçi Şevki 

"-k Berker de hazır bulunmuştur. 

Alman uçakları şehre dikiş mckinesi, ben
ıızin varili gibi şeyler yağdırmağa ôaşladılar 

t ""' ,ıJ~n her ve .le ve fırsat-

baıı «Sl ~·;ıde- ederek sık sık hit-3.· Ankara 1 (A.A.) - Reiaıcüm 
q v ı...,. k"' . .. I j hur lnönü bugün saat 17.30 d; 

" e u:-.ı.ıg.t ursu<unc e mev 
l'il nlan ue\'~ .... t :-<'ıı, b;r yıJdır hiç Çankaya köşkünde başka bir va_ 
. :z.. aJmı~ ılf>ğ lclı. f;on dcfaki zifeye tayin edilmış olan Arjan ... 

tı t · tin Elçisi Senor Karlos Brebbia'yı 
(I " ıı.u da. y. e böyle b',r kış y"r· 

rıı kabul ettııııterdlr. K:buı esnasın ... 
k,./ 1 yc,sJL · ._}le olnıuş idi._ Dün- da Hariciye Umumi K1tibi Bı.iyük 
•··. &.ı" erden açıkça anlıyoruz 
"', , .1'1asyo_nal Sosyalizm liderhlin 

1 
Elçi Şevki Berker de hazır bu. 

\'"\ } lunmu11tur. 
~1 :.bce bkır defa daha hatırlattı- 1 Ankaca 1 (A.A.) _ Başvekil 
in !")! .ı' ·ış Alman ordu \'e nlil· 1 

ı'-1.ı. !<)n uzaktan tabının ecUlebi. Şükrü Saracoğlu bugün saat 12 ... 
cc - de hi.ikCımeti tarafından başka 

b ·e;,;.ncten daha sert ve haşin 
ır ırn.t haıı sıkıntısı de\'l"CSİ Ol· bir vazifeye tayin edilmiş olan 

XJ) ..._ Arjantin sefiri M. Carlos Breb .. n .. ur Bu noktaya tekrar dö-
bia'yı kabul etmiştir. en ~ ührer dem.ştir ki: 

j'Alma:n milleti ve bilhasEa Al- • ........... :••••••••••••••••••••••••• 
illan or<lu~unu mukıdderatı ila
t Ye l.i;r yoklamadan g1'çirm.i~
ır. Bundan daha acı b:r ~·y <ıl-

1\'\a.n· tır ve olmıyacaktır. B•ı 
~': cleıccc ağ1r ve çetin bir iın
""'nuır. Buna rağmen bız yal-

~ız bu çetin merhale)i atlat
ınaırıa iktifa etmedik ... · 

. 1rösyö lutler':n geçmiıı veka
l-' ın lccayti hakkında süyleditl.ı 

' lu: katiyetle manmakla b,
~.. r ı;;elcceğ'İıı olayları lıakkın
h a ~ı mdıdeıı bir d ha biıyle bir 
tı "'- olmıyacaktıı·, g.bi temiııa 
~a inaıı.ı:nak çok zord~r. (,,'uııkü 

lıua selcr kimsenin enııfae ba;; - 1 
h dq'jildir. Bııhusu.q ki biitUJl 
ı: Yr t ve h'mmetlenn 'm•ck 
v~ :Yll<iırım hurb ne d:ır ~ o-~ 
lan hır mcmlckctn zamun ge~-' 
~~çe ve kışla; b.rb!rını kuv~la· 

ilC,ı daha y. ' cıun.~ O ·o· 

tu ı .... '- ll0 ca.ecı. ı zan.nc•:ıı.t ~<. 
çr,,, ı:- ur. 

F. Rıfkı Atay 
---·---

Memleketin iaşe 
durumu hakkında I 

Ulus'da şayanı dikkat 1 
b;r yazi neş ·etti 

F h:. Rıı lıı, bupin Ulus Z"a ·c
b;;.; ·n1..ı(. ır.·--~rc tıği bir b<~ yazıda 
... '·yor J~ . 

"h r • .irlü teşk.ıatı en kiıri'l< 
kö, krırıe kı dar işle.\'eıı memf..
kc tlerdC' biL harr rlwnom\.~i te
essüs l:lr'!ıı \.e bunı•11 ıca , arırın 
riayet edılmektc bulunmuştur. 

{S".!nu Sa. 3 Si.i 4 tel· 

-·---
ita/yanlara ağır 
bir daı·be indirdi 

Bertin, 1 (A.A.) - Resmi 
tebliğ: 

Kafkas çevresinıle, çok kuv
vetle tahkim cdilmiR terelerde
kı mevzilerın zaptı Kin yapılan 
savaslar şiddetle devam ediyor. 

Stalıngrad'da hava kuvvetleri 
tarafından desteklenen hücum 
kıtaları şehrin ;imal kı,mıııda 
muhtelif ne>ktalarda daha ıleri 

8 inci ordu 
--c-

Mısırda 
taarruza geçti 

Bazı mevziler 
işgal edildi 

--o--
Kahire 1 (A.A.) - 8 inci ordu ta. 

arruza geçmlı ve merkez kesimde 
birçok dVşmau mevzilerini dün gün 
düzün işgal etmiştir. 

Bu haberi veren askeri kaynak, 

dl•~man kar§ı taarruzlarının oerJ a .. 
tı!dıgın 1 iliıve etmet(tedlr. 

Kahire 1. (A.A.) - Askerl bir 
kaynaktan t;ısrih ed;ldiğine göre 

dün Birci orduf'\un merkez kesimin .. 
de iş.gal etti9I di.ı,man mevzılerlnın 

bulunduğu yer Manassıp çevrtsıdir. 

Taarrüz, saba.hın ılk saatlerinde bir 
topçu ateş. le- oaııamıı•ır 

Roma 1 (A.A.) - ltalyan otduları 
umumi karargShının 

tebliği: 

867 numar•lı 

Zırhlı birlikle"" himayesinde ha 

reket etlen tlüş.man piyade müfreze .. 
(Sonu Sa. 3 Sü 6 da) 

nüfuz etmışlerdir. n ınanın 
çok büyük piyode ve t ,k lrnv
vetleri ııehr:n ş·malındfkı Kırt 
mevziine hücum etnu. de kar
şı b;r hiicumla kan:ı kh:vıpl,u a 
uğrayar::ıic püskürtülııı ·tı r. 

Rjev yakınında hiıctımlnrmıı. 
neticesinde dü~manın şıddetı. 
mukaveme~ıne rağmen mahalli 
mevıoılerimizi düzelttik. 

f 
Türk g ze-

tecileri 
Dün Nevyork hava 
meyı a indiler 

Reis Ruzvelt Basın 
Heyetimizi kabul 

edecek 
Nevyork 1 (A.A.) - Türk ga .. 

zeteciler Hüseyin Cahid V•lçın. 

Ahmet Emin Vatman, '!I' krU Es .. 
mer, Abidin Daver ve Zckerıya 
Sertel dün akşam Tl'ansatlartik 
bir uçakla buraya gehWı;!erdtr. 

Mcslıova, 1 (A.A.) - Öğle ü
zeri nCt'J"edılen Sovye ttet !iğin ;n 
eki: 

Stallngrad bölgesinde mulıa
rebe şiddd!le d vam etmekte<.'.'ır. 
Şehrin şimali garb· sinde düş
m<ur. taarruzları püskürtülmü:; 
v~ dü:;.man 300 makt:il verıniR
tır. No\'orosisKin cenubu §arkl-

(Sonu Sa, 3 Sü. 7 de) 

Yeni Ginede 

Japonlar 
geriliyorl~r 

fdüttefik harekatı 
gelişiyor 

--o--
Londra, 1 (A.A.) - Britano

vıa ajansının bıldırdiğine göre, 
Mütıtef,k kuvvetleri Yeni GinL'<le 
Japonların esaslı mevzilerinin 
bulunduğu Owen Stanley dağla
nnda Sol'ibaiwa'yı ele geçirmiş
lercı:r. Japonlar süratle şimal 
istika.metinde çek• im ekte ve bü-

Kendileri merkezi Va~ıngtonda bu .. 
lunan baıın milli kuhıl>Unun miu .. 
firt otmut1•rd.;.r. 

iürkiyo Konsolo:u B Kemal 
1 

yük miktarch malzeme ve }'İye
cek maddesı terketmektedır. 

Müttefik kuvvetlen sonunda 

1 
(Sonu Sa. 3 SU. 5 te) 

Vasfi Ne Nevyork'takiı ii.irklye ti.., 

caret aıta.şe&i B. S:; ,;,,ı ve "Ttc le 
gazetecilerinin mihmi.lınd<>ırl1o14ına 

tayin edilen Vaşington eski gaze_ 
tecilorinden M, Tom Wrigley 15 

gün evvelden beri Nevyorka gel .. 

(Sonu Sa. S SU. 4 tol L ______ _J 

---
Romanyada ___ ,., __ _ 
Başvekil muaııini 

suikaste uğradı 

13a.ııU',us kıı nutkıı.1 umu. ıi 
~<lası Müıı h darb~= yat atm.ıfa r. 'Uvatfak oı.111 zatın ev\'eltc 
· .ındığ1 Lıından lıiSoC' ıl.r de. 
r ~c .. ırltiıdır Fılicalü;. kati 
l.<u crl .. emnıyet yine \'ardır 
11,\. t ~Uşınünları c .. ı l{. yokct
t l\ r T r.~ r.elılrlC'r ni ô.·' Ol ha
? 4 Lu.ın s.Imek b:-l1s ı ı\v:z ... u ,, ! 
~ ldlr. Ydnız ıı;;iliz l!na a· 
l. .r .ı..ı vakti r; lJ•;.:;i ~·ınfanl 

Almatı komünistleri 
faaliyette mi? Serbest ekmek satışı 

---··---
Transilvanya Romen

lere verilecek 

r. IJc c eılilc~ tcm .. ı ~(n 
•e ı.r. Bu h va .. kır.l.ır -ua~ 

n , V\eke ol:luğu ı:'tı > ire ı>rı 
l'~ı r c umul ırı . ..ı <ca.Jır \'e 
~' u. h rbın r c re~. hakkında-

. c, t ' ~ ll:ır1n bıze ~e-
l u klcı' nı ... ıı gorc, . u cih11-1 
1 ~ lıııı:ısa ed ' . tı : ''Alman
y, .ıe mültct. ı 'I h rı: :ı ınu
~Jr!c t~ k!\r kl~ılo ve rltl; man 
J <.! ü • 7..ı.Iı1 U bu k:. vvetlı • "~ 

J 1 
l'ı y l !ttir." 

\. ... ~ U mokrn.s·•tı ~,. ilı-
'15. u. ~r tın? klan .ııJı \-,,; r ılı-
\. c• r l<:in g ye y~u uılf'mL!ı:. 

--o--
Bcı n, 1 (A.A.) - Haber a

l,ru..i~~~ına göre Yugoslt.tvy(ıda 
Gencrn l 1Lhailoviç 'l'iı an gülü 
c!ıvarında bultuıan İtalyanlara 
tnrruz etmcg~ karar verd.ği 
21~man İtalyan kumandanının u
mınni knrargiıhla temas etmesi
ne '" ıni olmak için telefon fab
rikaHıntn santr.ılı havaya uçu· 
rulmu~tur. \Tih:lilovic:in kıım~n
daöındJk• kıtalar bu ·,,ayede bir 
ltalv 11 talı.ırunıı kıh~ılen yok
etınefie v.._~ lıir\ok g·n:n·m~tler ele i 
geç.rınege rııuvuffal{ olmuşlar-

( u;.ı Sa. 3 Sü. 6 te' 
<•l t;,u. .ınlı~ılıyor. Ydı. Mııu~- =-=-=-:--=-~=========== 
f ı kudre.ını olc.~c,u bıbı nıuh - merlrn postunu sotmamak ihtı
.:ıı L'i eylemek bu•;ıhdn li:ııit re yatlı bir harckctL:r. 
P:;'"'l< ır. Fiilu~r memleketinin Jı ırıı i•O· 

. ı ıhrcr mu~ ı olduğu. ve~- lltikast ile uğra..'iırkcn bazı ecne
hı1e hasımlar •. s;ya i ve nskc- bi devlet ~dleri!'e ve bilhasba 
ı-. !' ca:,y!e iı:• hı:; elıneği de iJı. Amer ilra Cümlıurrl'bi M'•titer 
ln~l et.rıli5 <leJiı..tir. D:cppe <:•· Ruzvelte ne y<ıl<la hareket et
l:art:n.ısmı, bcşkn '~"knlmala. I mesi icabctt;ğine ve politıkası
r;,ı, uy•ıı akılıete r nruz kal- nın yanlış ve Arr.erikalı için 
~o.l· u,erc, tekrarlanm&smı ıJ,le-1 faydalı olmadığına <lair de iza
'll.ı ' V< ~ö- •.rıe ~.öyle devam hat veımek lüzumunu h'ısset-
e~H.r: j m:~tir. 

111! ,lgt.rı ~eler ..-,}ac~.ğ.ını ~fınd-i Almanların yüksek menfaat.-
dçn ct\i .. üıımek l:•nce b yiıll .(· ler:;ıi Fi\lm:r dü•ürn11ekte ve tc
dh·. Bu' r.ıu · i hu;dıı ('ı,-1 'ıt j min etmekte ne kadar haklı ıi.se, 
c/ ""' .. 1 ~ey1-;:rle \ m.clTıın ıcn1Ja- Amerikalıların menfaatlerini, 
rı~·\c 111, ,., ti olmak <lah<ı doğnı gayeler '.ni ve bu gayeye vusul 
b r hd·c.öı.'t olur." J için seçilecek yolları intihapta 

'3u ka'<''J ve e~as:ı ra:'.men ge· da Amcr.kalıların daha ziyade
l•cc" ıı~'<'nr.da lnzı tııhm'ın ve snlahiycıii olduklarında şüphe 
k.-.. lı'r _ .. t e nutukta rattgcl- yoı;tur. ~lister Ruzvelt.'in siya
l:•Cı< zır ac;)'ldir. l!'nraz1 lıc·ni:z setinin salıamctini veya doğru 
• 'Y•I ev·J m:·.J,•la:ı ed;ımek~c luğn.'lu takdır veya tahti:ı ede
c:·:ın :itali.:ı• ı: .. 1':'1 bdıı. ıı~ı\ cek ancak Amerika Birleşil: 
~:ıı;c.cr,;bi '· c r dc'ı1 dn .. Jdeıı Devlctlcri<l r. Yo?ısa ne kadar 
~~lt~···ıiroıy ,~, s~ı:ı te.?ai11 t: ... ıcıne- ntlfuzlu olursa olsun harici b,;r 

,sc hu !.::ıt ld~ .d.r. Ayıyı öldür- kuV>"<t değil. YENİ SABAII 

' •• 4 ••••••• ,. ~···~·~··~··~···· .. ································~····· .. •• 

1 ihtikara ·kar~ı_ no yapıldı!-, 
~~--...~"""""~ ......... ---

Neler yapı abilirdi! 
l~'ki ı\yııt !lfıırtı.kabr Bıirosu Şefi g:ı7.cle•·i arkadaşımız trret 
llalim Orıı-. hl'r Tiirl<'ti, heııinılıi yal.-ından alawrd:.ır eden bu 

E
uallcıiıı tT\ ar'"rı_.n'. v~•iy~~: ~ak~~'~" ''Y"ni. ~lmlı" s.iitunla- ~ 

rı•ı·l.ı im karıo,ık ı!)ln ı~,ızı•nH butiıu açıklıgı ıle tcşnb edilj 1 
l ş h.ıl t•:ll<sunz. 

--------~a----~---~ 

Şehir haricinde buhran doğurdu 
uğday temin e&tilinceye ka ar 

karnelerin kaldırılnıaması istendi 
Hey'eti Vekile kararile lstanbul 

Belediye hududu haricindekı Pen 

dik, Karta• gibi semtlerde dtinden 
itıbaren ekmeğin serbest 'olara~ sa 
tılmasına başlanılmıştı. 

Bu serbesti üzerine dün bu mın 
takalarda deriıat bir ekmek darl:ğı 

başgöstermiftir. 

Pün bu mü;ki.ılitı ~nierne~ ve di .. 
öer vlliyetlerden ihtiyaca yete., mlk 

tarda buğday ten1ln edİ'ınc.eye kadar 
karne usulünün dah:ı t..ir nıüddet 

temdidi hususunda al.t~adar malr.ım 

lardan mUsaade J5tl,,~~i için telgr;ıf. 

la müracaatta bulunulmuştur. 

~'V'~---• Vekiller Heyeti 
dün de toplandı 
Ankara 1 (Yen; Sabah muhabirin .. 

den) - Hey'eti Vekile bugün de 
toplanmıştır. Bu toplantıda iaşe me .. 
•olelerlnin gerek tanzim, gerek fiyat 
mürakabe İ§lerlnln toplu bir hald; 
tetkik edildi61 tahmin olunmaktadır. 

Mo5kova 1 (A.A.) - Röytcr: 
Kahlreden Sovyet haberler ajana ... 

51na gelen bir telgrafa göre, r-1. r.: iha 
eı antor.esoo Hitlerin umumi karar_ 
g.lhına yaptığı ziyaretten Bükreşe 

döni.iıünden pe~az ıonra bir sulka~ ... 
ete uğramı§tır. Romanya başvekıl 

muavini olan M. Mlhaeı Antonesco 
baıvekU lle görüştükten sonra saray 

dan maliye nezaretine otomobille gi,. 

derk.en bindiği arabaya bir kaç el 
gil.ih ablmıt ve arkadan takibcden 
araba da keza silfihlı bir taarruza 
hedef olmuştur. Başvekil muavini 
M. M ihaeı Antonesco kırılan cam 
parçalarile yaralanmışsa da refaka 
tinde bulunan bir subayla baıka b.lr 
memur kurıun yaraları almıg;lardır. 

Londra 1 (A,A.) - Timea gazete .. 
(Sonu Sa. 3 SU. 7 de) 

KCçuk milletler - Hocafen::li, epey derı: c-' ,ıık, tatil nE> za nan'c 
H<4rp - BC·, üklerin imtihanı da b tsin c..ı:::!-ı:ı sonra ,.. -· 1 ! 

~~l 
ingilterenin harp gayreti 
--------... ı~------~ 

Kadınların harp faaliyetinde oynadıkları rol geıçek·1 
ten hayran kalınacak bir seviyeye varmıştır. Kadın!~~ 
yalnız cepheden tüfek ve top atmıyorlar; bunun harı• 

cinde askerliğin bütQn işlerine katlanıyorlar 

Yazan: HÜSEYiN CAHİD YALÇIN 
a ngiltercde şimdi bütün ha. I 
B yata, hüküınetin ve f.erdinj 

bütün düşüncelerine ve ha. 
reketlerine hakim yalnız bir 
hedef vardır: Zafer. Parola lıu. 
Jur: Rer~ey harp için. 

Hergünliü hayatta bakımın . 
dan faydası oımıyacak, haı p 
ba!umından sarfedilmesi lazım 
hnliyetleri baltalayabilecek ne 
varsa hepsi feda ediliyor. lngi. 
luler sabahleyin yemek ıtiyadın. 
da oldukları meşhur kahvaltıdan 
vazgeçmişler. Avrupa kıt'asın . 
da harpten evvelki insanlar gı.j 
bi süt, çay, tereyağı, reçel \'e 
bisküi ile iktifa etıneğe katlan. 
mışlardır. İngiliz halk tabaka . 
sı şimdi günde beş kere pek ko. 
yu haşlanmış çayından mah • 
rum ka.lmağa hlıammül ediyor. 
Amerikadan ve dünyanın' her 
tarafından İngiltereye akoııı ve 
ucuza. satılan nefis ycmislerde 'I 
eser kalmamıştır. Bı.nlano ye. 
rini İngilterede yetişen erıkler 
ve armutlarla elmalar tutuyor. 
Bunlar ucuzdur. Fakat tek b.ı· 
şeftalinin bizim para ile yüz ku 
ruşa satıldığını söylt·rsem ye . 
mi~ darlığı hakkında bir f;kir 
edinebilirsin iz. 

İngilizler bir senedcnberi ıl'lı 
zu unutmuşlardır. Bunlar her 
göze çarpacak ufak •·e elıc~'Tli 1 

yetsiz birer isaretten ibaretti". 
Fakat en ehemm yctsiz teferrü. 
attan en elıemmivetli ve haya . 
ti ihtiyaçlara kadar lıepı:ı ııyni 
mizan ve miyara vuruluyor. 

Vazgeçilmesi harp gayrctlerı 1 
bakımından favdalı olabilecek 
~eylerin bır tarafa bıraı, lma • 
sında tereıidiit edilmernıslir. I 
Çünkü bütün bu ihtiyaçlar tat 
min edilmek istenirse harp için ı 
Jüzıımu olan mad'1eleri taşıma. 
ifa imkan olmıyaeaktır. Bıı im. 
kansızlık nakliye gemilerinden 
bir kısmının batırılmasından ı_ 
!eri geldiği kadar yapılmakta 

olan silah ve eephanenın alnl . 
!ara durgunluk verecek iıad:ır 
büyük nisbelte tutulmus olma _ 
ötnın da tesiri vardır. 

bgiltere bütün gayrl"lı e \ • 
elinden geirnin ftza1ni ı ktaı·i 
le harp için çalışıyor. B calış. 
ma bu ııisuet dahilinde lıarbın 
ilk günllnü.ı_·n it;baren o! .ın ba~ 
!asa idi bugün vu-'ytl ba.~ka 
t ·rıu olurdu. 

[):.u1 gıU:ı ı~ezarctinin \,·rdiği 
bevanata bakıln~a ünli 0'l't.dı;ki 
st.Ôc zarfında b11 husu~ ~ d tttl 
birler daha sıkl'.a~lın' !ıtır. 
.... ıesela ~ >nC rma ıı;il' b z.ı P_ 

kerlemeler it;in ı;t:keı· vı·r,Jmıye 
cekmiş. Bugün hala diihHiınlar_ 
da yığın yığın pasta 'lie s.;ker. 
leme görür:ıı::ünüz. 

ln,;iltereniıı harp ga_ ı etleri 
lıakkıncla bir fikir edinmek wın 
kırk beş milyon nüfıı•taı, yir _ 
mi üç milyondan fazlaFının. 
harp etrrjekle ve harp ugrunda 
çalışmakta olduklarını rliişün • 
mek kafidir. Yeni verilı·n hır 
karam göre be~ yüz blı' karlın 
dalıa a•kcrlik hizmt't lı•· davet 
ediliyor. Kadınlar'.n lıa!'Jı faa • 
liyetlnd~ oynadıkları rol er . 
'·ekten lıayr:ııı kalınarak t•ıı e 
viyeyc varnw;tır .. Kaılınlar y· 1. 
mz ceplıeıle tüfek ve top otım. 
yorlar. Bnnun harif'inde· ıı ' r. 
li;'iin bütün iRlcriııe katlaw uı·. 
lar ''e seve st.•ve katlnni.~ ori:ır. 
Vaz:fı:ıılerini riüıliye ~1c..ak?ar1na 
iııanıl:ıbilir. Yüzbaşı rülbPSıni 
ihraz etmı~ bir hanımı. ·aınız 
büy\ik bir derdi va•rlı K'w:u,ı 
da asker \'e albay oı<' ·u il'in 
onun kırşısın 1 •lıii•. :' z· 
yeti alıp ve askenc bı.r ""ı"m 
verip emirlerine: 

- Yes sir ! der:ıek fe h.ıl. 
de g-ücüne gidiyorınus. Jı .ı1'at 
elbette o da emir wrc ·• k hır 
dal:ikayı bularak intih~mını 
al~c:ıkt.ır. 

ım~eyin C'alıiıl YAi \ 11\' 

.a ebe defterleri -Yakında mektep idareleri talebeye 
ucuz defter dağıtmaya başlıyacak 

----- ---------
Bu ı it rıa telaşe dflştıp çok pahalı 

deler &I ıya lfiz m yok 
( Yazısı sahife 2 sütun 6 da) 

••••••••••••••••••&••••••••••••••••••c•• •••••..,•••••••••••••••••••a••••••••• 

!-@_l_A_Y_L_A_R_l _N_M_l_z ~-H ı t 
Zahire işinde zorla iyilik ! 

G 
e<:en sene deınir l"""'w..vv•N•AAr.,.11•·\NIMAM.·~ maz .. ~i~ on lrıra J'lol_ay 
~·ulu üzerinde bil Yazan >: !ıkla ıyılık: ~ttık. tJ'lnıdı. de. 
, ·k ve bu'•d ycı ~ kcndımız ıı,:ın ı.<ırl;t ıyılık yu .. ~. ~ . r 

bir kazJJan gec,;iyorduın. Ak G.. d .. ~ ıs l)"'.~rll_~· . 
İstasyon boyunca ÜC dort a un UZ~ Bötıböıı bak,og·m, ~o 

tiz. tane ç.ft attı ar""'' vı j runcc (kaluna. turp sı 
~ı.ilmiş gördüm. Hepsi .. ~'\'\"'!'"·"'" ~ ~.ayı,!n) der gı.bı b~ru 
de uka b:ı;)a ougu'"'J yuklü ıdi. şoyle ~ır .. ~~:~d~ı. Be~ de y.u·c u:1n 
Arabaların sahipleri. çoluk çocuk dt:n guldugunu sezdin_1. . 
ıaril,.. çuvaiların üzerlerine çıkmıs - Bak ?ayu1:· dedı. Z1.:1r1;. )'Jlık 
ıar uyukluyorlardı. H_ava _ bulut~u ş~ ~-m~ktır: _Bır. ad;,ım cık!>ırı. ge 

ü.zgflr yağmur scrinliğı ile esı tırdığınuz zahıreyı nJmıyarıhıra zor 
ve ~ la aldırsın. Bu bizj>n icin tn buytik 
yo~i~kaç çift('lyi c:ağırdım. v;ı?.ifem iyil_ıktır. Tarlal~rırnı~a. c:ttb.~k dü 

ld · · · ne beklecliklerınj sor nelım. tam t.a.vında ıken ~u. rup e 
ouguıçın ·ki' Bd ı ··b k · d s· · . pek ho~dilmiS Dedi ki: e un. u a on ar ıcın U)tı 1)11 

u~. 81
1;~sızorla iyilik ed~ck bir liktiı:_ .. Z?~la iyilik buna dı"rler. NJ_ 

d b 1 l. 0 u•' decegunı.zı şaşırdık. tn1:aı . ı.: t''Tlll 
a am c t ıy r · • · · ı· .,. 1 _ Anlıvnmadun dayı, Zorla iyı ~~r~z. ,ş ıs ı~·o.ruz. .ı;>-ltı z. ır ; ı) r 
lik ne dcınektir ki? ıyıl.ık ede~ nnsııı? Y!~ıı;. kfly~1!n11.P 

_ Hay b·ıyım! AnlayıiSlZ oldu g~lırsen bıı. de s~nn ı.vı ;_ı, 'tfı J 
.. u ben de Iarkındayııa amma. rız. Gvnler var . kı k1c;ab3 h··narıo 
~~ı:da11 c1.<tı iste. _ dıı böylece bek.lıyoruı. Senden l~ 

_ Aklı ınn erebilecegi gibi söy.. ka. Tanrının bır kulu hc.l2r.- ıı !-;or 
Je,yiv<'rirscn anlamağa <:alışırım. madı .. 

- Bızden zah.rc ısı.~iler. Veri lioşdıl dayı sustu. 
riz vermeyiz demeden (el koy B:ızı. şeyler vardır ki tc\·n::u;1 tn 
duk. Verınczseniz zorla alırız!) d.i hammülü yoktur. Ben de tevazu uz 
ye avurtlular. tçimizdcu güldük. ve gururla söylüyorunı kı: Evet. 
Biz hep böyle ıçimizden 01,1~ .... ·-.:. benden baska hiç kim.sc sornııu.ı.1~. 
Bilmern bunu da anlamadın mı yalnız ben sorduın. 

- .a.3unu c:okta11 anladım dayı. - Tasalanm3yın, dedim. c:nh n 
- tşte böyle:, bayıına söyl!ycyim. c --n. 

bi2dcn zorla istedikleri z:.ıhireYi biz Döıi yüz araba buf;d~yı yol 'ÜS 
kolay!ıkhı getirdik. ..ı.\.mma alon tunde ve yatmur tehlikesi aUnırla 
yok! Haniya o avurt zavurt? Ne bırftknnların br.sına bir pucıl.1 ynı. 
soran var ne arayan, ne de alan. dım: Sen bu kas.ıbada neci~in Oc 
Günlerdenoerl bu yolun üstünde arkacias? dedim. Seni lnsnıa. '\'<!~ 
ile dört vüz arnba beklPvip )'tıtırtz. feye davet etmiyoru~. Ut.:ınm:>:).l 
Hava bo1.du. liava br'"2'1JJ. Ak saç davet ediyorum! 
Jarını kabartan bu csınti, yaj;(mur Erte&.i etin Ankar:'.ıya gelir p,clınt.z 
dan hnhcr veriyor. Ala gözlu bir S::ı:vın Tl<.'aret \'ckiJ ine nnlat:11n. 
ytıi!ma~n ba~ 1 l' ·rı viiıleı·cc arab~ Hemen emir v.erdl. O RÜn durl \\JZ. 
Jık bl. r1'l'' ı 01 •;ı bile olmaz. arabalık bui:rt~··ı .:ıpın!sl ah\-pr,t~ 

- 1' n ' r'! lert Ben de bu,ırcl1e h zl ~tivcn 
..,ıe eenP. ya bu O.: beş yüz köyli.i~·e bir ('orta 

,.. y,: nj arıhanm iyıhk) e-bnts o1dum. 
v· ı--i de Dc\•lct m~rltezinde dctil. kaı.a 

ak rı erke2lrıdc koordi~~cn I! ret • 



EBU ALİ s· A 
Yazan: 

il. ~eki Korgunal 
No. Nakil ve 

lktıbaa hakkı mahfuzdur 

erın dileği 
Günde 150 ram ekmek al_ 1 

malla mecbur olan Kl4ıth&ne k6_ 
yU ahallıı"n n dlleOld r: 

r 
KAğıthan 

Kat1le, ilrl saat SOlln\ vara.ca-ı uzun bfr hayret nidası yükaelt- «KAğıt.han~ köy diye lafml•n. 
,".'l yere varmış bulunuyordu. ti:. Saba M.eli.kesı de şaşkınlığın- dlrUd ~ı ıçın çiftçi olduğu kabul 
;eıllş ~.c S a hal eden ~m dan küçük dilin!i yutayazdı. Baş edıllr. Fakat aslında bu köy aha_ 
.kayaların onüne gelince araba- ta Emir ve Sa'bta. Melikesi oldu- lisı çıttçı değildir. Tam minasile 
le.rdan ve tlcu\.•'"11 indiler. !-le- ğu baide orada bulunanların de-
men devril \;;k n-i'Hi eğri duran t:in ha.yretlere duşme e hakl<U"l bahçıvanlık y~nıaktadıl\ Fllha. 

6....,• Ç k kike köyde 2700 dönünıil tecavUz 
kayaların ar girdll~. .. ~ varU.ı. Mini mini hır kul be ıle eden arazi vardır, Fakat b11 ara_ 

Jit.memt!.Ş . . endil .. b~k ~annı unw.rlarken, zinln bir kısmı hayvan d'llaöı, dl_ 
bir düzl te buldular. ~ugun OJ'JWW. .igi:nde m yda a getir'Jl -1 ğer bir kısmı bahçe otup bunlar 
nihayetinde ocaınan bir &pı .mİ3 fevkaınde gilzcl ve mükcm- da koyun yabancıları tarafından 
göze ça:ı:.ptyol'du. Pırıl pml pa:r- mel bir bEWıçe ile kar§ıla§nı.ış - ıvıetııır. Mi&tob-"I kıwnına da •-
lıyaıı bu. kaı>ı. şehr"n en mutena lardı.. Bu bahçe, d'ğcr bahçelere h\ı>lori kend lerı ıo n kıvlık ve 

kapısı olan san.y ~ hiç benzem.JYotdu. Hem de ta- yadık yiyecekle bir miktar bu~ı_ 
daha büyük ve daha. savvur edilem.liyecek koo ı.:.-
Sarı, ktr;mm, ma.ıı!l '! .yeşil renk- yilktil. İçinde göll r şe r ve day zer'e\mektedirter. Haltı~ı b9 
1i taelarla. ~.Bu renk- orma.neık.lar vardı. banı ba~-t. ancak blt'kaç t\aMn6ft bir ....et k 

ccinden hasıl ı ,,~ erzak lh yacını gld..-.Djtece« 
~ =. yıl~ tan keskin kokulu çiçeklerm her miktardadır. 
~ kadar ermo:~ sa b.!rı 8.di ba.h elerı S\İSleyen renk Buğday ekimi yapılıyor mull. 
y Emfr k ; görünce h&yre~ renk gıçckl e bedeldi. :A-gnç - haza.ı le klJyler meyanına dahil e. 
~~. pıy 1 rda k~ o'tüşUy~r!. ~7~terı ıı dilen Ki ı hanenın 1000 k dar 

'ıe_ Bu.~ ya Ebülhu.ia? ç~-e .. k* UıÇ uyo~u nüfusu büyUk bir e~mek darlı~ı 
_ K 1 sultanlım.! Göllerde ~ Jcazlann, or - içinde kıvranmaktadır. " 

Ni'kapıaı deklenn; Ç~ek tarhları a.msuı - AUikadarların nazarı dikkaMnJ = Sarayda iken bahsettlğim da yclpaz.e g"bı aç~ pırıl pı- e.lbetmentıı rica oder "'· 
ve .ııize bağışladığını muıi minı rıl kanat ve kuyıııklari!l dom K ne k y, Tooye cad_ 
kulftbemn k pısı... ~ ~vus lruşlanıın ~gUzellkle- desi No. 29 Hnkkı Gcn;ın 

- ömrümde böyle kapı gor- rı rif ve tasvıre sı aaık şey- * 
mednn. ler değlildi. Ak köpilklü suların.t (Okuyı.t0u Q yor k) .Ctunu. 

_ Şuphesiz de lctlim.! Gör- yukarıdan aşei1tya aktarma. e- muzda nepedllmek Uzer• m•k. 
düdiigunı.iz kn.plla.r yanında pek den şelilelerin çağıltılarında iç tup ginderen karllerimlz.in hiM_ 
küçük ve onük kalan bu kapı- li bu: Şİ.lr, coşkun bir m ki a yellerini bijdJrmelerl lhımdtr. 
yı elbette begenıne7.S:ıniz. heogı vardı. HWba burası bah- (Bir okı.ıyuouRu.a) lm~aalle ~-
-Dem~ ısted.gun bu değil- ~ zıyade hakikı cennete ben derıletı mektltJ)lar bizi her teY. 

clir, ya Ebiilharis- Omrlimde bu ztyortlu. don ovvet mulıarrlr.nin iyı niye_ 
kadar bUyük ve göz kau:ııat~rıcı Bahçenin t8.lll orta ye inde tinden 9üphaye eevkettll)lnt eak. 
tar ka.pl görmedillı demek ısti- koca bir saray ıuameti ile duran la)taatıy~ KUvlyetı.rlntn gl~ 
yonmı. köşk, Ebü.Uıar'ıSin meşhu.s h.:. .1 il kalmasını lstoyen okuyucuları_ 

- ~ iltifa.tuuzla beni mah- m&llUD.l gblgede bırakacak ka-ı mızın ıtklyet:lerlno (imzamı mah. 
çup ediyorsuııuz. dar yük.sek bir swıa.t ~ fuz ~tun} cUmlealnl llive etme_ 

Saba Melikesi, ha.yal sukut~- di. Koşkün güzellig n.i "~sel. ıert lc.tffdir ve hih,lyetlerinln lf_ 
Da ~ Kend.iSınde sm lf.r sanat şah eseri" tmb.ai bile fa edllmlyec.eöhıden emin oJabl_ 
aö,Ylemek derma.nııu bulamıyor- ifade etınekten ft.diz kallyordu. ıtrıw. u.utın,.ak ıtıtmchr tcı 
clu. Kapın: n c.ın.zı.besine ~pılaal Ki>şk; her renkte, her boydıı, ~ herhangı bir memleket dav•1tda 
gözleriııi b~a tarafa. çevıre~- her tiple: dilber kadın kol veba- ıtkiy• ...w.ı ylik•ıtmek lateyen 
yordu.. ~ ~ bİ1: ıl- ca.ldarı şekl ıde yontub:nuş mer· yurdd.. her teYden evveı h4Jvl_ 
mı smıya ustadı otdugunu işte mer sütunl r uzer ne kurulmuş- yet!Mlol •klaroıaıı.ak Me....,I oe_ 
Şimdi a.nJamıştı. tJu Bu sütunların arasına yer' saretlnl gösWr,..,ldlrter. 

Belediı! 
intihabı 

· Bu kapınuı maddi kıymetıru leşürilen kadın heykelleri insa.
öd~ butün Saba diyannxı m mestedzyordu. Her b rı ayn 
serveti kafi değildi. Bu servet ayn paha. bic(illn~ l:Sırer kıymet 
Jtib gelae bile oyle b r kapı y,a.· olan oda kapıları önlerinde bek
paca.k dah sanat.karı bulmak ıeyen kızlar, sanki cennet huri
imkins.ızdı. Bılı:leıtlz Saba Meh- Jeri a.raaında.n seçilmişlerdi. Or
kesı şundi n kadar utanı.yordu. ta hizınctierınde, teşrifılt işle
Bı.r k.e.od.i. ı :diyt"leıiııi dw tinli- ri:o<le q.1lı§a.n. kızlar ve de1ikan
yor; bi.c de bu kapıyı gözôn ün- lıla..r da birbirınden güzeldi R .J J - I l 
de t.u.tuyor ve ka.pı ıle kendi he- Biltün bWJ:la.rı gören Bağdat el# •• ,... a • ması-
dıı:ye&en aras.ulda. hır mukaytıae Emiri keadiaiuı rüyada. sa.nı - na dilııdea itibaren 
ya.parak. yerın dibuıe g'ırccegı yoc~ Ebi.Uhaı;is gıhi bır ilın'.1 
gelıyordu. 1''akat Meleksimanı.n mya üıılta.dıoın ka.rşısma. el e- baılandı 
yıuü: de katıyeu ... ha_yret esen megi ile ya.pı.blwi derme ça.tıBa ~ Y•ı'••• .._ w.-ı, ....._ 
g Y rdu. Çunıtu güzel .kız b.ediyelerle- çılıla.ıı Saba. Meti~ , .. azaları aeçlmı dolayıslte .... ela 
.l .!; hakkı akı k i hu.k- gluıde bet bea.iz k l;mam,ışb. tT- muht.Uf yuıerlflde hazırianan ..,. 

u çoktan v ·rm şti. Onun a- ta.ncı.daıı. ~ kaldırıp Eb" 1 dıklara dlitıden ltıbaren reylerın aol 
.ı. Ju < yüksek sanat ı.A-.,,.... vüzWıe bakamıyordu. 

•~ ukted u.w.ı.-.u J:' maıına baflaftnt ftır. 8u mllfta.et>et_ 

Jaddeleri fiy_atlan yük
selmekte devam ed_iJor 

------------------------------.... ----------------------------
?eytingağı müstulısilleri bugün Belediye 
iktisat müdürlüğünde bir içtima yapacak 

S tı an ser.best btrakıJıma.. 
sm a belli b.aşlı bütün 
gıd ma.d l leri fıyatlan yüksel
me~ b. anıış ve son günlerde 
bu yükseliş azami htaddi bul
muştur. 

D toptan ?.ey.tin yağı satı~ 
ları 195 uru.ştan munnıele gör
m · ·· . Maıama.f1ih birçok bak
kal} r o· kag gün evvel alrWUan 
zeytm yağının yüksek olduğunu 
il~ sürercl. 200 kuruşa kadar 
sabş yapmaktıadır. Sabunluk 
zeytinyagı dün toptan 131,5 ku
ruştan :tılınıştır. 

Zey y b1 ti~tJarmın yiijc· 
selm..:Sı yıs yle pek t:abl1 o-
larak s fiyatları da yüksel-
mektcJu-.. Toptan ekstra Blll>wı 
98 - 100 kuruştan muıameJe gör
müştür. 

yani p~ mahsulü a1Jru:na.. 
ğa başlamnı~r. 1Ik parti o~
rak dün şe.hrimilıe bir mikt:ır pı
:riinç gebniştir. Yem mahsul pi
rindln şehrimiıe. gelmesi dolayı
si:yle fi,Yla.tlar Dmıea d.üşmilş
tilr. Dün toptan pi.r:i.nı; sıatıılen 
170 • 180 kuruştan yapılmıp, 

Sade yağ fiyatları her gün bir ı-
niikta.r daha a.rtınıaktadır. 'rrab- r•---,--------.... , 
zo.n yuğı dün toptan 360 - a10 E b d I Ş e f 
kuruştan, pera.k.ende s ') - 390 e 
kuruştan satı1ınıştır. 

Urfa yağı toptan 460, Diyar-
bakır 435, Siverek 41'0 - 460, Ata t u·. r k u·. n 
Arda.han 410 - 420 ı .. uruştan sa-
tnhnıştır. 

D ğer ta.raftan kuru :fasulye. 
nohut, mercimek gibi maddeler 
de m.ütemıadtyen yülmelmekte
dir. Yeşil merol.mek dün toptan 
85, fusulye (Dermason)) 55 - 70 
nohut 50-85 kuruşa satılmıştır. 
~ytitayağı l'aeirteri Bu &bay 

Bir Toplaıab Yapıeak 
Zeytinyağı fiya.tla.nrun · mıor 

mal bir şeılGilıde yükselmesi .kar
§IS.UXia Bekıdi.,ye 1ktısa.t :Mudür
lüğti bu tereffüün sebeplerini in
celemeğe kan.r vwmiştir. 

Öiiim yıldönilmi 
hazin bir mera
sinıle ltutlanacalı 

Ebedi Şef Ataturk'un ölümü_ 
nün betin~ yıldonumü muna.e. 
betile Halkevlerinde. yapılacak 

Neraaim• a t ~rogram hazırlan. 

ına6a ba,....ı,ıır. Bu prog.._,a 
g6re her sene olduğu g iti lllu. ae. 
.. de bütün H<ıılkovlerlnd<e an. 
ma meraeimi yapılacaktır, Cunt _ 
hurlyet Bayra'"1 hazırl4 lllf'ına et. 

henüz baı;lanmıı değildir. 

Bu m.aksa.tla bugün saıat 11 de 
belli bqlı ~ müstruısil
ıen içtmıaa davet olıınmuştur. 
İçtimada bugünkü f.iyat yükse- 811 eene yapı4eeak ~an Cum_ 
1iŞ1erinıi:ı sebepleri sorulacak ve hurlyet Bayramı lçın çok muhte. 
bu fiyat tereffüünün önlenmesi vem ve zengin b r program ha. 
İ9İn QaZeler araştınJacaktır_. zırlanmaktadır. \., _______ ,J 

Eyüp n Tophane cinayeti Nakil YasJtatan 
Her iki cinayetin darutmasıaa din 

ikiaci Ağueezacla devam olundu 
BıuadaA bir ıın8ddet evv.I ~ 

ınoı.Groll Mehmet adwlda blrtDln ı_ 
IWn&M ....,..,..,.. bir vak'a ......._ 

tu. 0-. ı nol Aiarceada ........ 
yapılan ~D1it ~ .._ •14111. 
fll& et.,,qtw. 

...... (l.WIPzn d ...,.. Mliw't ................................ 
""" ıs-- bW ~ gircWm. llv 
.... l<arf*Rda bifod-atlN laabtnta 

hlkinı olamıyarak MehmediR iizeriııe 
at:ıJchm ve onu tabancamı çete.erek 
~Hdllrdl1111 demlftlr- Dl§er taraftan 
klltlUn karısı GWlzar ı. verdlOI ı_ 

helede ceıınııee. Mell1Decltn akpmdan 
bulllfblkl•nnı ve berabenıe lçtlkl•. 
rint alytemı. ve kocutfttft MebMet • 
ı- para ıatodıttnl, Mehmet do pa_ 
ra venneyınce Cemlr tarafından 61. 
dUr!ilduAünü ıddla etmlftlr. Duruı. 
ma phidlerin celM lçı" baılka tMr 

--·---
Gece seferleri ta-tıdidi 
hususunda henüz bir 

emir gelmedi 
Nakil vasıtalarının tıleme uatle 

rlnln tahdit edı1mesı hakkında diln 
akpma kadar ne v.ilAyete ve ne de 
befedlyeye bır tebllOat yapılmamıf. 
tır. Vekıllet Hey'etınden çıktığı aöy_ 
Jenen bu huaustakl kararın gelmes 
ni muteakıp kararda zikredilen eaaa_ 
lar daıresınde faalıyete 'geçılecek 

tir. 

Bize 200 bin ton 
göndercekler 

Naklefmek Dk3tMDı 
Yani ~ bul..-. :\ıne 
18 od ğjmiz kııdl&r buğ • 
~ Şunalde &aaaaıda • 
da Arjantin mülk• b 
memle.ketleriillr. Arjaatiu e' , ı.ch :> ral-141.ı.ga m ,,. (A.rkıMN. Yal') 

ı..:..ı umı s ya uı:staciı olduguna. s: t = = i!.:::: = = i! ''=== ~= = :e ~= • "' ,. her tarar bll,)(rakl•r:~.c1o~~··- I 
.Aild..mı bu' olduğunu bildıgı gı- "•• Rey latı.ali ...,... _. ......... &adüal r1t1r 

ıone bıratulnılfbt'. 

' TQP8aae ci~ati Talebe 
defterleri 

ki gün.deBberi Mih ...... mi 
bf,tiini kesmiş, böy~ Mut 
ler si)asi ve iktısa.Jı ~ 
im ışnuşbl'. Vapur ..,...tg 

u ıanmım.ı. Fecı· uaküdat'da çok Wi.Zeı ,, ... ,~.,.. •ıı. 
.t...mU, K&p.llWl ö ijQe vw'dık- ıı için llıazırlanmat olan 9oitancılu 

la.t zuma.n Ebülh ısm ellet ne Parkı _._...,. ...... etlaMnmlfli. 

H J.ı. b .. , r Jl 1 m Halk ve mektepler ı.lebeleri. yerl6 ... 
Az tebr k ek iÇ ll k a.. u Mftı aldıkUUto llOftN bandOftUft istik_ 

.... ı ""'tad' 0 .uu IAJ ......,,.,. ltMtlaal..,. baıı.anmıt ve IJ1K uuıaaııy ı ....,, . #;"' .......... 

b aj ı gelse, şu ...;.a.- bunu OsküdaP Parltt Bafkanı LQlfl 

}Jı.)' .ı:.ıukab l but.un Hagdadı Vt:· Bir OdUR fBC.İTİ Alrıao~'u"' al,ıcMI \ertıbı• lllakkında 
nrdlm. v.et'fMil bi" kootwe .. takı• tıt:mlftıl,. 

Ebülharis, giildu: K.Nfer.,...._ ...,.. ın.wr'H ... te. . 
- Ohnıya.ca.k şeylerden balı- Cereglt'ff'B klla H,.Wria __.._.. ı..., :YMf.: 

seO.y rswıuz. Bu ka.pıyı si . le - •Bl"llarah ölllii ar Bu .. u .... ._ ... o.wı ... ....,..._ 
yen ta:Par.u ancak yansınıu be- vi d4l9 ak..-~ NllN'•• 
deli ile Bağdat şchr;ni sa ı ..U.- Bundan bir mUddet evvel Yalova. Bir AIA• ka .da~•du. 
mak. ka1'ılciır. Ü t.arafnı dan BUyükad.aaıa plet!elt, C>CWn tloa. m..- raıa UUll 
sız kıyas ed.ııı. ~eli ıçc ı gıı ıp retı yapan Şevket ıamınde !tiri ev Oiılt8fl. yiiklll Ohlı.'6u .._.. Hawı. 
nıını nun kululıey ~ edı•- velkı ak..,. m.-..zuında buluna• _._ mıa.v.eoU.... ..,_elGtıe oltıft 
bliı .ı.Z. Dizel motorlle odun keeerken her vu..,. beltdt..ıt WC' _. ç.a.t<_ 
~~at Emıri Ebülhar n na.ı'- kHdiaını cereyana kaptırm ı kalecie 8ulgudeN .,.._~ lllartı. 

del el çırp.mıası uz ın ve hamlft kömür h•••R• e-lerak öl Y• otu.nıuflııw. 
kend keudine açıl lıg ı ml.ipur. Kaza hakkında a.!Uye ve Motö•llft k~ iti• ,....., , 
retle gordu ve e Z41bıta tahkıkata ba,ıamıft.tr. naalıt .. r. 

llıl.iJ.letiı.uizJ.o. • miüıiıı:ı. i.b&b:a • 
cmı karşılayan, yurdumuzun 
Ha.va ınü.daiaa.sı eııı.abını tıemin 
bususw:ıd pıı;ık. kQmeöi ... _ 
ısı IJÖr1U ne-itte olan ve aldılı tıe • 
bernıntı Kız~ ._ Çoca :s.ic_ 
geme K.urwni,)'le aralanoda PQ' _ 

IQ...~ TUK Hına ...,, •· ._. 
v.eçhile yardımda buluıııılmlla Jö_ 
zumu. i'ılre ve ZekAt itasi11e mtl_ 
kellef 4llaD muH - 'b M1 i• 
~ us 'Y9 miktarı illD 
olunur. .....11111 MW 

"· Of98M1' 
SAOAıKAf l'1TlR 

&...,.. .... 
Buğda,I uııwYl"1 o JO 

..... &unlll 
EııiJI 11' 

DlM Remıala 

G9çealer.d• ToplleRede bır kahvede 
Abmeı\ ımniftde bilıi Mutafa adında 
bir arkadaıını tab&Dea ile yaralıya_ 
rak öıdürmU9'Ji. OQa lklncı AOıroe_ 

zaın •Mhmfaaı.a. )l'laPan Ahmet de 
.... ,,. kJ: 

Mlletafa •"hOf bir hatde kahveye 
geldi. Ve ~IDa l'•n...,.ak eeltep 

8iz )' ... .,... .... -~ eancıOe 
bllffadt. Aramızda kavga çıktı. Bir 
~ddet boAuft.ttk. bY esnada Mue • 
.,..._ tailaRCm1 ~ dOPü. He ~ 
ın ... aJdAll v. ~ ç.ktaaa. MakU. 
chm ~. l'aut Mueıtata peflml 
bllWcmadt. lltut111t !brıerln• lcar.tlnlık. 

tııaı 9'f"I,,. cloiru bir el Mel ett.im, ğı_ 
kan kurfl&ll da 't.-dUfen Mu...,aya 
leellet ederek ölcti&rcNL demJtdr. Ne • 
ticede mı.rtıakeata c1aett-ın 1-tkikl. 
ne ve tMid'-itıı ..WAa kalllM! ve 
Nl'ek et.,_..... ...... Mr IMfle bı. ... ........ 

~.~r~'IFl--~H=I-=N~T~E~S-R~A=R~l=--=l=.=E=]1 
!rlbi oldu. S ıJdı. İkı W - ~. U 

·eye çıkb. ~~~"""' 

~Bıra.kgu 
de gitain... 

Dedi Rahnıi o 7AmBl1 Hind 
liııiıı yakasını bıraktı. Bu 
da Haşim, yere obırm.U§. sırtı _ 
m bir ağacın kütüğüne daya t.mnamen 

-- ,...,.. a,F aöçı.rıa. ua. -
sından sızı.yor, bulundukla.n 
yeri aydınlatıyordu. Haşim i _ 
!erlerken Cemşit kardeşine: 

- Ne var, ne durdtuı? diye 
sordu. 

Rahmi e.ğaçların arasmdan 
bir gölge göstererek: 

- Orada birisi var da, .kim 
acaba diye merak ettim!. 

Ceınşit karanlığa gözünü a _ 
lıştırmağa çal~ diltkade 
baktı. Bir şey göremedi. 

- ~r, aldanıyorsun. l1ls... 
a.m mümkün dcfü mi" Bel 
kıi bizim gılf har a al ya gJ _ 

kan ara.y c anından b rL. 
._ B rdeıı kaybo saydı de 

diğiııı doğru i.dL F.aJcat şüpheli 
bir hal var gibi geldı bana. 

Haşım de dura.t-a.k onlı.n clia 
liyord.U. lia.yt" tle: 

- Anıma da. ettiniz ha, p .. 
üpheden bahseunıie 
ız? 
z.ti açık 

y 
yata<' ö-ız de _ 

rı ız zi. 
karşı _ 

·den 

. Siz bumda dlaıaal 8- 1'l8k ayaklannı 11nbnllb H.iad 
bir bakayım! li nı:aJda~ıp giderieo.: 

Dedi ve koşmaya başladı. Ka _ Çağır çağır' dedi 
fasın n tütsülü oltDU;'na raf - Cellllit ~saric.ir Haşim 
men b ı sanıyede bir ok gıli lballtt: 
fırlamı tı. Büyük bir b6tıbab a _ Ne .istiyo.rswı? 
ğacmı ı seyrek d1Lllıa.n eraamda mi ......,,.kem ., d\ye 
bir Hindli gördü.~ JUa_ i8tedi. · 
sına yapısarak: _ Yahu, dıehşedt hara.t'e • 

- Senı k'JmeiD! dedi. öm wıır. Söyle de bizim saray ~ 
Bu, 'yah. çenber sair:alt, ._ ~ bma buz g:ibl bir su getir. 

lerine kadar beyaz bir eldMi 11111. 
giynıi ~ baceiklan siyah bir Cemşit de lWmıi de iti.raZ 
dizlik ı de ge11,,ç bir H1'ldö i. eı'iılJ,..: 
eli. Gül oı:du. Yerlere kapaa _ - Şimdi bu lıecifle su getir 
dı. ııa yi. seffM."ladı. Soma a.. ~ Gi~ iteriz, Biz de s 
):ağa kalkank bir şayi• aöyla.. eadtk.. dediler. 
di. Rah · ·ımdeD bir ge,tıır Hasiın yerinden kalkmak is 
anlı •a:ııı .ğı I-nndlioin halipde 4ıe!niyordu. Hiddetlenmiş v 
IıU.:bi.r t ~ ş eseri görmediif i _ CıOŞmUflbı: . . 
çin biraz sükfın buldu. \le onu. - Necien ıstıenmezmış? B 
sürükliy rck Haaıimle Oımaidtn kadarcık nazunızı çekmezler m · 
önüne kadar getirdi. CWtıicJe: imi.'j? Hişt bana bak, herif 

Ş 1 • .:ı.-+.n...., .. uı.:.ı_ - Hindli ... 
. -

11 .LUM~""?- ! ~-- - Hindli kenciisine seslenildi 
hıWm;. kım JmuJ, 119 ıils• .. jini anlıy.axak, 4iurmuş, er· 
mwt burada? dıönmtlitll. u-:.- eHle i g 

Cem 't HindOstani dıJ8e .. etti: ... ......-u. şare 
du. Aldığı cevabı Ba.h.._ aıak - Buraya pıt W kabağı. 
lcd.erken: Bara;ra geL. 

- B :iv~. U~ JJi_ Hindli lmranhJrıta yapılan i 
zi g .. re k takip etmiş. ~t ~ ~ mi görmtlf, Y<>ksa duy _ 
tam gc · P dönUyoı6lluş; bız o ı ke ·m leri mi a a:mı b. 
nu g' ok d ;uz. O d 'ye dönm , geli 
durm A 1 a.<.}ıla biz o· d ın I ım: 

m cwel. o b .t.d ı v r) 

sınai tesisata ve geniş b) .asi' 
13.r;yl,e Kar.ada ise nWW l tJf 

Yakında mektep idareleri ki lngi~11a C.Cma tabi bir ~ 
best hükfinıet, bir dotı.WJ .,ti' talebeye ucuz defter dur. Jk.wla&nn ikisi lle dWı -,, 

del&ltmaya 'başlıy,acak en zeug"uı ~·l aaıııw-LiA JJ" 
Son. gµ.nlerde piyasada hüküm REHÇt:.1' sAli~ 

süren. defter yokluğu ytizündcn. - • • • • • ._.-._.___ .-. :,A 
bir tıakım talebe veliler· nio ve 
talebelerin ucuza pahalıya ba.k
m.a.y~ defter sa.tın aldıkl:ın gö
rülmektedlı. Yavrularının bu 
ders yılı · Ç.Lnde deftersi2 kalına
malan ~in anaların, babaların 
hazan günlük rızkl:a.rından art
tırarak tedar.ildne çalıştıkları 
bu defterlerin hemen hepsi sarı 

Hir acıkaöz 
Rakı şişeferine su 
dolduruyormuş 

Dlin 1M1bah zabıta Alt am nd defterdir ve pek pahalıy.a tıl-
maktadır. açJkgözü yakahyarak adliyeye t • 

Halbukıi habe dığıınıza gö- llm etmlfllr. Had se 111dur: Al "' 
:re doğruda.o doğruya mektep- telıf bayılerden rakı alarak bun 
lerde ta;Je'beye ucuz d fter tc- 1 telerınden enjekaıyon Oneler ıe 
m'lni için tertibat alı mıştır. Is- mlş ve tekrar bu ştıe mantarlaf'lfll 
ta.nbul Maıarif Müdilılüğü mek- bozmadan ıçlne su doldurarak ını.ıll, 
teplerin defter ih.tiy.aç listesin" tellf yerlere da ıtmııtır. Alt d n .a 
tanziım. ederek bun il Beledıye !k.- bah birincı ceza mahkeme .. ne ., ... 
tJsat Müdürlüğü ls hl4k Koope rllmlftir. 
ratiJfine bildirniiş, bu Koopera- ------~ 
tif de nisbeten ucuz defter ima- Göklerin kuvv ti bir millet al .. 

line başl.a.ınıştır. Bıı defterler ne geleb imek yolundaki çal .. 

doğrudan doğruya mekteplerde rımır.da bUyük gayeye do§ru ıy ol 

tıalebeye UCUZ ıfiiya.tla. sa.tı.lac k· alabılmek için önumüze çıkan f sa .. 
tırBu hususta :ına.lfunatına mü- tı kaçırçmıyatım, ve fitrelerlmiz t"t• ... 

ra.ca.a.t ettiğimiz İstanbul va Kurumuna verellm. 
rlf Müdürii MuhEfin Adil B ı. ~ ..... ~~..,,,. • .,. 
tstib.la.k. :Kooperatiline, mektep· 
lerln defter ihtiy çların bir' 
Li.st.esinin verilmiş oldu unu söy
lem'.iş, aynı mevzu etrafında bı
zi tenvir etmesini rııca el w miı 
Belediye İkbsat Müdürü Bay 

TAKViM 

Hızır l5Q G'VN 275 Ay lO 

Saffet Sezen de: 
13e1 

- Elvniziioo gelani ya ıyor 
ve talebeye ucuz defter temın e
debilmek için varkuvvetimizle 
çalışıyoruz. Yakında mek1:epl ı - .,_ __ 
de talebeye muhtaç oldukları 
def.ter u uaa; dağ)tılacaiktır. Bı
naenaleyh pek haklı olarak söy
lcdiğ1iniz gilıi talebe velilerinin 
yersiz bir~ kapılmamaları 
ve yavrulannıa. pahab. defterle 
dmamalan doğru olur" demiş-

21 

1ir. 

GUneıe 

12.04 
6.58 
tftar 
12.00 
17.51 
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CUMA 
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6.12 
13.03 

Yatsu 
ı.aı 

20.23 

lkındı 

9.30 Ezani 

16.21 ~asat 

lınsak 

10.27 Ez nJ 
5.19 Vasad Bu va.Syet karşısında talebe 

velilerinin ve talebenin ac le e- U'lııl'......,..,,__..,,..,,.._-vB~E""D""E'VV'L""I "'"' .. 
dıı)> pahalıya defter almama.l ıı ASON 
ve mekteplerde talebeye he.men 
hemen m ret fiyatına d f r 
tntı uıdan beyhude b · 
l fa lam fa girmem 
h u naza l 

laneyi favdılı bulduk. 

Türkiye 

1400 'Kr. 
760 • 
400 

150 

Ecn.01 

2700 Kr0 

1450 
800 



na, m 
w;, rkrdı. 

Itiv Y~ ' göre o se l r !stun
bı.J.:h l s c re ıstasyö
ner lVau our) un kumandam 
bulunan m r rd b (Pıerrc 
LJti) bunlun gunln-e: 

- Sal mi SÖ.)'hiyormmuz, er
kek ni. ler? İmkall.l yok! 
Dıyc ağzı açık ltalmu . Ovun

dnn sonra ynnların gıtntl ;~hay 
ran hayran, ıildsinıuı de eller~:1i 
sıkmış. .. 

O 7.amnnlnr gramofon !.staıı
bulda yeni yeni revaçtı. Mera.lc
Jısı, diişkiuıü çok F ..ıhri, plfi.kl 
ra türlü türlü Karagöz muhave 
reler' ve fhkJ: tlerı de verir, hep
si kapışılırdı. 

Meselil (Knragözlc Hacivudın 
çalgıcılığı) . 

Bunda Iira.:ragfu zurnayı alır 
Hacıvadı on üne kııtnr; mahalle 
mahalle, kapı k"'Upı dolaşm"ğa 

CUmbad:an bir (na-

•• • yu e ı 

• • 
Ar p Cem • m ·ı · iistn 

meşhur li.::.cı h.Jram 'n' n o''lu 
du. R::ı.cı K.J: ::ı:ınl V lınht h~ 
El'c.nd: ye (. ı ~t \ ttcn so .r 
talıt:n çı~ Beşi Mchmed l 
b.ir'raç Iia.ınaı1.:ın ece i ifta.ı 
g:ıtt ğ ye tlcm\ de mü ıl 
c t ğı iç:Jı nıimlcnm. ti. En c ·J. 
truudıltlurı b;lc o tınla ko 
nuşmaz, sok;ıktl:ı.: rastlasalar 
gormcmdi ~ clip karşı kaldı
rımı boy ... rlardı. 
Oğlu fazlaca esmer, ü.deta 

habe:,,;:ınS ligınden dolayı Arap 
lfil:aplı, dulık layafoti temiz, sn
tında kol!aılı gömlek, pclerinl 
makforlıın, eiııdc baston veya 
şemsiye, ş:mdi D.işç1 mektebi o 
lan BeJ•.ızıtta.ki J andarınn daı
ı cs~e katip v. aynı binaduk 
(MC!lşeı Klütta.p) tan yeti§mt..'
ler.Jcndi. 

Yaradıllıfı;an nekre, şakacı 
mukallit. NW.."tel<'ri, cenaslıırı, 
muzJplı1tl ı1i bol, huUl.su bir ko. 
çengi. 

DeV'JJ' cenderesinin daha JKk 
sıkşna.dığı, babasından da.ha 
fellek fellek kaçılmadıgı vakıt· 
ler, Şehreminındc, Eregli ma 
hallesindelü evındon boyuna 
ç<J.ğırtılır, büyUk konn.klard. 
Karagöz oynatıı, sol omuzuna 
m.~dılni atıp meddahlık eder, 
harikulade muva.ff ak olduğu 
Kayserili pnstırnı.-ıcuım, Şamcı 
A emmin, Rumelili ara.b cıotn 
taıklitJ.erınde herk gülmede 
katıltırdı. 

• z::mn.~~~~~~ 

Tu ·asaptaki (Fındıkz de), 
Hasek deki <Şerif Basına:ı), Et
yemczde (Kadem), 'uruosm 
nıyedelci (ÖY..bek) tekkclerındc, 
Topkapı, Kasımpaş:.ı., Beyoğlu 
Mevlevıluıınelerindo zaltirliği, 
Muharıc:rnlerde mersıye okuyu
culuğu da vo.rdı: 

ilk yczısı50 yıl evvel çıkmış 
lneslekdaşlarımız kimlerdir 

Hüseyıu tuttu adası, Aliyül 
Mü.rtw1 yok mu? 

Halıfsi. zar eden mel'un, yaxıp 
ruzu ceza. yok mu : 

Diye tutturdumu coşan coşa
na: (Ya hn,y, ıeren.ler !) .ı basan 
basana. l 7AZAN: HAI(/(J TARIK us 

calı.gı yapmış ve geçen deı; rede Mil 
l~t Meclis ndc bulwımuş olan Mch: 1 
met Tc\•Hk BıJı:cıun ilk yaz.ısını 3 
Bırmcıtcsrıu 1887 tanhlı bir mcc . 
muad.ı okU,Yoıı.v .. Bu m cmua Bursa. 
da çıknn Nilütcr"dir. -

25 - (Vakıt)dc her •un taze taze 
vcc.ızclcrını okudugwnuz l\'lclımct 

Cemil Pek yn.hııı. cserlcrı mualllm 
Nnrınuı koıdl mccm mdn ta\slyc 
cd.Jmış ol..ı.Jı z tur. 7 Mart 1887 de 
çı .an {Zerre) ac lı kltup k ndumun 
dk -

Arap Cemal Çanak1mlcde, A
nburnunda. şehit olmu tur. Hak 
ralmıet eyles n ! .. 

•••• 
Beşiktaşlı Ahmet Hulüsi Er

mcniden doıımc. Çopur, :kö c, 
kona. burunlu. lokma lokma göz
lü bir çir.kinl'ik mostrası ıdı. 0-
nurıdc lfı.tern~ y.ardaguıın sn -
tında kukla saııdıgı ve perdesi, 
Kadıköyü.nde, Çamlıcalnrda, Bo
ğamçinde kö k köıık. yalı yalı 
g~r. kukl oyn tınlı. 

Ça.ğıraca.k ol, bunıu Kaidı -
ğında; andcn pazarlllda.: 

26 - hm t Z y Şenoznıı. 7 Nısan - l:1.aheriıı'!Z obun, mecidiye-
1687 de NuınunCi Tcl'akki m ua ·den aşağı peroeıni kurmam!.. 
sınn y zı yazmıyo b lı n c Alımei - Üç çeyrek verelim- . dc-
Rnsunlcrl u un b ı c w ha sen, ham.ur.da.na. homurdam:ıı yü-
yatı gCÇi.ren :at, Şımdı B kırköyun - riıyüp giderdi. 
de oturuyor. - GUy.a. Abdülaziz d vrmde, 

27 - ŞC'vkct G , ı özdonmez şa GUllü Agobun Geillkp~ tiyat
ir Danı bey merhumun r ve' mu- rosundan yetişmiş; Tmq>atya.n
sı nas o lu, 14 art 1888 de ilk la, Baltazarla beraber lromiklik
Şıır mccmuusııu ncşrctm~ bulunu _ ,. liklcr ytaparmış. 
yordu. Dili Sama~ K:umkapı Er· 

28 - M h t F.nıeı adlı bir denlz m!:Cil.crine biç çalmaz, oldukça 
subayı, ljımdı b lkı, Nı de . sonra1:ın da okumayı. yazın::ıyı çakaıxlı. 
A rupa h.ıtıratı. -Onudc do tru! Pom Çidrunllği, aks"liği o raddede iki. 

k) 

(0, umacı kuklacı g llyor) diye 
yaıt~ çocukları 1rorku.tıırlar, 
süt dökmüş .kedi gl1bi sindirlrlor
di. 

Bir gün kukla oymıtttktan 
sonra Kura.gözü de müla::m-

n mel oynattığını flÖyleyince: 
- Yamı ak.$lm tukun takla-

- V' fuıı alıp, gel! dedik. 
Ertesi nJşım yamnda-Selam-

- sızlı keme.nçecl Kantar1 armo 
n tcı İcadiyeli .Artin ile <;ıkngc1-
cli. 

Anmn efend'.ım. öyle ü lfıplu. 
tumtıraklı 1i.r Karagöz f, Jı yap 
tı ki şışa.n şaşa.na; bah ı lcri 
yağdıran yağdıra~. 

On on 'beş sene evveline kadn.r 
sa~ dı. menini n k.111, sırtında 
kulr.ijı sandıgı il perde, Göztc -· 
Ercnl-.öy tıaraflannda, dılı b r 
:kı:u·ış dışaıı.da., sarsak sarsak o
la.5ll', yi.ız paraya bile razı olup 
kırı'c dönük üç be§ k ı le 

n clmueğıiti çıkarırdı. 
s.>ı1"1m4Pıll Muhtar Alus 

[ •] Bayzar tülü~tcı kAdın nrU$t 

· en namlISl, Şe~k.i de~ Ti: 
und kl Şevkl,yo'!Qk\ ~. 

rahmeuı Bl~ Şe~ 

Türk o zat cileri 
- Bat ta. att 1 ınclcıe -..1 

mit bulunuyorlardı. Du uıtlnrlıa 

Guardta hava meydanınua Türk 
gazetecilorinl aelAnılamışJ rdır. Ga. 
z.otecıler Daltimor otclıne ınnııo • 
terdir. Kondıleri, Birle ık Ame. 
rlkanın hor tarafını ziyarete da. 
Yet edllmtşlerdlr. Ordu kampla_ 
rını, deniz teslı;lerlni. ordu ve 
mUhımmat fabrıkalarını, denız 

tcızglh ı arını, gtirecoklerdir. 
Turk gazetecileri V ı ngtonda 

Turkıye Büyük Elçısl B. Munır 
Ertoörul'u g6reccklor ve yine Va 
ııngton'da Reis Ru:z.vclt'ln mutad 
gazeteciler toplnntıııında hazır 

bulunacaklardır. 

Mhıaflrlorimıı. Reis Ru:z.velt1 gor_ 
dUkten sonra, Mılll Basın KlübO ıı:ı. 

rafından ıercflerlnc vcrılcn ö(Jlc ye_ 
me!ilndc bulunacak(ardır. 

M isafirlerlmlz Amerikan kongresi 
ceh:elerine fftlrak edceekterdlr. Bun 
dan başka ordu ve donanma erıerl ı 
le gbriışecekler, meçhul ıakcr nlcza. 
rını görecekler, Ltncoln bid nı 

ve Vaşlngton'un Mount Vernon"daki 
evini gezocekJcrdır. 

Nevyork'a d!lnutfcrinde General 
Elektrik Şirketinin Sctınectaty'dckl 

muazzam fabrlkalannın bir kısmını 

da cıezecoklcrdlr. 

F. Rıfkı Atay 
- Baı tarafı 1 incide -

İnBe üzerine yuzıl n yazıln1, 
hicıvlcr Türk· yede bunu bU b:.i 
tün güçlcşt!ivıyor. Yi söz sat
ma!k, ya da hususi menfn tlerı.
ni l ... .orwnak 1Çuı vurgunculara 
hizmet edi~·oruz. Dedim mı, de 
tmcdinı mi? Momlcltetc ne ka· 
e.:ır mal gclzyor, nercl re ı:"di
yor, b'Jıyor musunuz? 

ı:::u suallerin cevabını arayan, 
t5ık1tç· gazcrelcri boŞUll3. ka
rışUrnı.ış olur. Umumi sıkıntıyı 
ha.fi.flctmck çarelerini a:romo.1 
iGin cıılı:ıan p k azdıı; 

Bugün memlekette üç sınıf 
vnrdır~ 

1 - En Oriicük pahalılığa. Ckat
ianm.ayJ b~ felaket gibi gören
ler, 

2 - Sadece vur.maK. Harp 
şarthmnı bir zenghillk dlmatı 
sayan v.l.cdn.nsızl;ır, 

3 - Bütün bu mevzulan şalı.
si meniaatıe.rlne gtiN f:Cvirmok 
istiycnlcr. 

Gelecek mevaim için Siıımaş 
alıp snklıya.nl..ır, diıkkDnk\rı do-
1~.anlar, halkı tcınş:ı. verenler 
suçlu değiller midir? İaf;e ve ge
çhn meselesinin kolaylaşrnaama 
mı hizmet ctt:k. 

Hilkfuncfı, tcdbirierlni, çılön& 
zorlukları takdir ederek hiç btt 
mil.W.deleden geri kalm.a.ınışbr. 
R'lkfunct, hruıgiJ fillUfıa sElaRtt 
çektiğini biliy.oı:. 

Hüh.~nıet.e, ~ y.aı:iclnn 

e er 
ne 

sak an 
geç 

asının 
.... •• • • o e .. ıç n 

::rı n kontrol yapılm sını Hay tlere tamim 

Ankara muhabir"miz tefefon!a bildirİ}'Or 

* 'Memlcket!i.n h r tarufınd:a 
cı:e. b<U? yerlerd~ şekcrsızl. en Jdi.yet 
J.e.rrn ali'ı.k r ta.c rl tar.ıfından sa tlünm iht al 
kontrol y pılınası lüzumu Dah ~~ Ve • .ı.tı,,;tı 
c kli. . 

MOf ttişlerin maske zammı * Dıv::ıru Muhnseoo.t merlt .. zleri Ank 
teftfŞte bulundu tlnn müdcıetler i n mesk 
larını karaı 12.Şt.ırnuştır. 

Galatasarayın Ankarada yapacağı maçlar . * Gııla~my takımı yarın gel yor. Gal 
~c Denınspoı-la, pazar r,fuıi.ı de Gen 1 r B 
) p.ıcakfo.rdır. 

Cemil 

ti 

T vk·f edilen 
Amerikalılar 

Amerikadaki 
ansız elçisi 

Elazığ üniversite 
haftasını kapadı 

Tevkifatı Fransız, poli 
sinin yaptığını yalanlıyor 

o 
Vaşington. 1 (A.A..) - Dfrtı

lni toplantısında Hariciye Nazı
rı M. Hull Ş<}) le dcmiştlr: 

'İşga.l .ıltıncıa.h'\ Fran a, A
meıükn tebaalarının tevldflerine 
aıt ) ıiı bir haber yoktur." 

Y%1:ngtondalti Fransız büyük 
elçılıgı bu sabah şu tcbliğt nc.'.j
l"ıe;tm tLr: 

EIAzıO 1 A A - E ı(i Onıver 

ate h:ıftasın dun tanbJI 'Ün ve ,
teaı Rektt!ru Cem 1 B ael' n vercı 

«Devletlerle 

8 nci ordu 
- Baş tarafı 1 n ide -

lerl bu aabah ar cph mı:z n c• 

.. _) 

sı 

- t>aı: tıır.:ıfı ı c. cıe -

aı baş y zı ında i(lyle d yor: 
«H ıtlcrın Rom nya ıların Rusya ya 

M carlnrdnn ~iyodc askerı alaylar 
oiınd rd klcrını gözönu ".le tutarak 
Tr n ılvanyanın takalını ş nl Ro 
manyalılar ıetııne halletmek niye 
tınde oldu(junu gösteren bır çok se 

P'er vard r. Alm nl"lr n Hırvııllıo_ 

ra da t::>prak tnvızler vermeleı:-ı 

mumk ndur. 

"V a.şingtondlki Fransız bü
yuk elçl31, Fransız - Amcrilm.n 
müntl8ebeilcrı.ni boı.mnk iç n ya.
yılan haberler hiliüındn olarak 
Fransız polisiıW1 hcrhnngıi şekil 
vo suret~ işgn.l altındaki böl
gede otw ..ı.n .Aımcrikn teb:ıalnrı-ı 
ıuıı tevla'i iş'.ne iştirak etıncdi
ğmi resmen bildirmek mevk'Jin
dedir. 

tılmı~ır. 

Tlmeıı gaz t a1 Al n 11rın Am 
ral Horty'ye halef ol r:ık kc~dl " 
zctler nı cebren ı abul ett rmeOe k 

Londra 1 A.A - &:ılı geceaı, in rar verd klorınl de ıUive ctmckt dlr 

nup kes m ndck mevzıler ne taar uz 

etmlıterdır. T a,...uz ger puıkuM.ul_ 

milt ve duı an r kayıplara u rn. 

glllz hava kuvvet er n• ıre"aup ve Londra 1 (A.A.) - Haber alın 

•ı • afjır bomba uç2klnrı Tobruk liman d (iına g e Alm nlar Rumenkrln 

ı ovıç na yeniden taarruz etmış erdir. eoO:I ve Hırvat•nrın Rus c pf\<t!:•ne yeni a 

- Ba11 tarafı 1 ıncide - balar buyuk bır gemın n yanınd / layı r gonderm lerı ı n yenı gııy. 

• 
ı 

dı B retler aarf tmet ,. fak t bu huısust 
r. U anada birkı:ıç tank ele ge- patlamı§tır. bUyUk gUçl klel'e uOramııktadırl r 

~nlınişt:ir. İtalyan wnumi kn- -:::~:-~~~~~~~~~~.:....._:._:_~:._:._:~,:=.::~~ 

~.~~r.:10::~t!~ermeğe mu- Lı·mon tuzu 
he~n:rı1 iı~ bir ~ı:~: ye 

• 
rrlat fırkayı tc kil etnıeğe yar- www:: 
dun etmiş oınci töhmetiy1e i- Asld oksalik sat n ir 
dnm edilmiş oldukları haber ve-
r lıne dicdir. mabkem ey 

N vyork., 1 (A.A.) - Goota- Salnmon, Bohor ve f,1ı.ıct:ıh adın 
ponun Konrad Henlein'i hapset- dı 3 klı ıımon tuzu yerıno astd ol 
ıniş ol uğu haber verilmektedir. aaıtk sattıkları ç n dun yakatnnn~ k 

Londra, 1 (A.A.) - Belçikalı adliyeye teslim cdılm ııerd r. 
harp esirlerô.nnt eşleri olan tak- Su9lular sorgularında k:ıbahatl 
riben 3 bin kadar kadın Chn.r- birbirinin üı.crıne atmaktadırlar ·cun 
let oo'da bir nilmayis yapınışlnr-1 lardan Salıımon lımon tuzunun kı 
dır. Umumi mey~dalıi merkez loaunu G,5 lırııdnn aldığını Ve bun 
b.ı.naaınn Belçika lnyı ITT. çekil- ları 5 er kuru hık paketler yaptıra 
miştllr. Erilksch bir malıallcsı lan J rak Mustafa vosıtaaıle p yasaya ç 
o cttc'de bir telgraf direği- kardığını bild '"mı;t r. o ger tar ftan 
ıırin usttıne İngiliz bayrugı talnl~ Muatııfa ise paketlerde Salamonun 
:mıştır. llmon tuzu var, bunları nt d ye ken l 

·~--->ıuc--~~._., 

dine vcrd {Jın , 1 ndekınden haber 
dar olma ı{Jını iddia ctm ş. Bohor1 
ıı:e hiç bır şeyle al:lkası bulunmad 
ğını bitdlrmıftır. 

O öer taraftan Muddeı.ımun' ık 

kllow 6,5 liradan alınan bu lı on 
tuzu hakiki b le olmuş ol a bunun 
paketler halınde satı a arzedıld ın 

de k !osunun 10 !ıradan fazlaya g ı: 
d S nı iddia etmiş ve lh kllr suçun 
dan bunların cezalandırılm ını 

m r. Mahk,.me karar 1 n b r ba 
gune bırııkılmı§tır. 

Yeni Ginede JP Beyazıdda : MARMARA Sineması Ustiinde 

- Bq urafı 1 ine de - Mar ra • 
1 J nponlaıın geri ile olıuı müıı.a

=.le ve m.uvn.sa.la yollarım da 
kcsmeğe ıınuvaffuk olmuşlaro.u'. BUZLU KAPALI ŞiŞE BiRA. INH\SAR ŞARABI. HALiS KAHVE 

Sydney, 1 (.A.A..) - Owcn ALAKART VEMEK ve TABLDOT. MÜKEMMEL SERViS 
St.anley ,::ı..,;;..ı,. ..... ..:ı., Mü'""-.ı::'-1--""'ti~ ... ......., u~u.ıUA;:.1 Mnrmnr.a ve Adalaı'ın m .. nz ül~ıu a ı d raça v~ knp lı 
yeni ıı:t.r muv.nffukıliet: kazan-~lardlr. Müttefültler, rlc:.ıt ha· ı•----Seyrcdc--•bi•l•cı•ı•v•cillh•oas•b;.r;...v~k;;;··~ı;g;;;;eçl;r;;.;h'~n~n;ll;;."~;;;;;.;;;~--~ 
lindc bulunan dilşmam t:ı:kip e
derclt ve böğrüne ~er saph
ya,rak Japonlar.ın tutunmak ve 1 
mukavemet gö*1mek ~dilde
ri Nauro'yu elQ geÇirm.i lerdW. 

Milttefiklerin kuvvetleri, Nmı
ro öt.esinde düşm&llı tal ib 
~laJxllll. 

:v aşingt.on 1 (.A..A') - Miltte
dl:k kuvvetaeri, :Jorlimva:i'de 
ıtilen ve şimalde millerce uzalrtD. 
bulunan Menari'ye dpğru ~ 
len Japon kn.vvetJıerlni taldl5.d&
w.m etmelııtedir, 

Londra. 1 ~) - VFJil.ng
t.onda, ~ nezaretinin neş-
t"ett:lji ~ göre, fül1 ~ı 
katı t$tı Sabnon '3daları sa-
hasında e.teşe verilmiştir. 

Londradan Tür çe e ·ya 
8.B.~., lngiltere r dyosu günde dört Türkçe 
neşrıyat yapmaktadır ve saatlara ile C:'4f aa 

uzunlukları şunlardır: 
SA A DALGA UZU1''L~ GU 

08.SO a 
12.45 e 

Metro: 

40.98 YE 42.ll 

19.60 
11>.GO 

ctmdk. istiyen iyi v,ı:ıtandn~ vur- -----------~ 
gunoulann hareketlerinin iiuii
ne geçmeye çnlu malıdır, 

Bütün vata.nd ar,,, harbin 
~ göre bir ekano · -, 
Bi kurm!a.mnı öitreın ımr. P -
rası okn az yem li ı yasay; 
mnl bırokualıdır. 

Barı>taı kan dölmıcl! · n çı -
ma:k.~ unu rr. 
hdır, 



Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur 

- Neden atamasınlar? •. Sen, 
hiı· avuç adamsın! .. 

- Eh!.. Atsın dıa görelim ... 
Seı:o. de çobuğunu yak, şöyle bir 
seyre bak ! .. Bak ben, ne yapıy<P 
rwn atlama ... V tı llalı bağırsakla
rını ağzına getıririm kemane ile. 
Demişti. 

Çalık bunlıarı alay olsun d:ye 
atiylenıişti. Fakat ~ini kurt yi
yor<lu. O, Şaltlnza.deden korku-

....-yorJu. Beraberlik gürevi Çalığı 
da korkutmuştu . Ne olur ne ol
maz diye üzülüyordu. Sonra Şa
h i.nzadenin. güreşi zora koşmak 
iht':.malini de düşünmiyoc değil
d' . f< alnt ;;lire~ başlayıp da Yö-
1 <Ll< Alinin hasmını lis tiiste boz
masını görünce dnralamıştı. O, 
:ildd~ bırde Şahiıızadenın gadçlar 
ve ezıci bir güı·eş yapa1,;ağmı 
bcklr>mi13ti. Lakln Şahinzaderıiıı. 
Sİil uohmÜ:j k edi gibi büzülme
s;n ~ . , . .ııustı. Ne gaddu.rca lıa
rnkeL cdebiliyoruu, ne de ezici 
b:r harekete tevessül ediyordu. 
Hntta. Yoı i.ik Al'nin her türfü 
zorl u hcımlckı ı.ne karşı mukabe
le ctmes. li'ızım ıken büzülüyor
du. Y l' iik Alı, itaı-;mını yıldır
m.: ..• ı . J ;ıı ~vvcıki g-lire~te Şaron 
z , o, un ne rna..J olduğunu gcir -
ır ı. Hele -:-.ıehmet Mollaya 
.\ ~ qm~~te ne biçhnsiz ha-

• ıe Mullayı er.ı<liğini b iH
J • · .ı. 'l. ;,n·U'k ALıin biı· taıb::.ti 
l . 

\ 

) 
] 

vaı clı ." Kart'lsı.ııdaki p eh li
ıJ ,..rn diir üst giıre:)rse o da 
ı ,'t.ılı.c;t güt c3iı"Cli. Ve, us
r, u1.wur tı. Yo .. eğer kıır
kı pdıl wı.n gaddı<:ırlığa 

r.l ge kaçarsa o da ay
l • ,. \,._ e bulun.urdu. Hazan 

..ı_ ' ..ı şısın n y::ı.b,ı ncı peh-
r , ..: .. ardı. Yör~ü çelim.-
• c defiı den e:~e-..ı·ek y en-

. .oyLl\ır!.udı. Batta, Yö-
1 ı:;ün mükomrıd \'t' ınce oy un-
1 ınna karşı koy. •ın an yarma 
lıas•mlru· hemen kıic iik hasw1-
1:ırı.11 e er·ek yç ,, ' ·e ten!:-. ,ül 
erl rJ ıdı. ıı'ıakat xoı ifL Alı. th:r-
1• J Sl ı t l>İJ' giiı f:.'. t u-.tıylc ha -
s ı l ı rnı h:pderd . /,'.;ılgıd ı y.;
·v.... ıı • .. ınıl:uı t ııı , .... lü~ür sert 
\. ,_ · ı ·ri. :-..- ge c·r:,·.rd. Yo -

J au.da" h ı~. nla1111ı ha
ck n gc.:çiıd kter ı::o:ııı·a 

}, 1 ıı=.ı l ~ ,ege b ..... '} 
ı .... :dı. l e:ı.ıruı~ırı g.ı c c ct.r.-
a dm('zdi. 

s~~! 20.30 da 

DP..A.\ıI Iill:MI 

n !iS .. 

Ye ;:;ud
mu-

Ynz'1n: w. ~h ıı kef'peare 

Tt>rkçcct' ·Jı cfh .;ı e ~ crsın 

KOM~I ) l KIS.M I 

LA NCI 
Vıı7;ın: Ca r lo Cclcloıı 
7 ; .. ~~ · S. ?\·1oray 

• ,." P.1.0:. r ~tinlerı 15.:SO ela 

"'""' !UEiW&W.,.,__J 

l{l§sa hırsızı 
ır alık.um oldu 

BUyı.i1<dcredekl Rum k ' l isc~:nin ka 
a~s.nı !:Cyara!c 1.> :r m..._tar pa ra ile 
antika ~c:y::ı ç:Jloın l::ta vri, 7 nci as 

l iye cc7~ rn alı!tc:m~i t~r;.fJ..adan bf!'f} 

- Ne olacağım?.. Göınıiiyor 
musun. c:o kföııa kaot1 ? .. 

- Otur yerine, ş'ı111Ji düzeltiı 
ntl ... 
Demı;;l'e lrnlmacJJ. Yörük Ali, 

çapr zı tlstten oozaı·ak. yıam i Ü::<t 
te1 gıı uck bozup sıyırdı. Ve 
cırpınara.k haEnımın karşısma 
dıktkli . 

(Arkası ":ıd 

Sizi Saadafe Götüren 

fı 

EN SON 
RENKLER 

se .... !\ ay 3 gün hap&e matıkQm edil . ' 

miçtiı·. 

Görünm·ez ka.za 
CıbaHcıe Ka.eöıp lıg n rmıh:ıllesi nde 

Şirret eokllı!jıf'da 8 n.uıtr.ı.aıtalı .tvde o . 
tur u ie yaflar+11llakl Macid e dün 
haJlya ~«ı ayağ.ı11ckıki takıın • 
yelerJ• IMrll...OZn kayması üzerin• 
batı•• fi4ıt«:ı.e duv- vurm uş ve 
cavallı kad~ lte)'tll parçalanarak 
hem en ohnUftii.r. ... -

K olunu makhıaya 
_ kaphrmıf 

Kaıo:~etmw• Wır tı..ıw.a falw'üca. 
v nda Ç9hı;~ ilGtlerdea Arı, mön ııa , 
:ı~ı~ 1».a..,...lerden lı~e kıok.ıaa 

e.a pUl'tırlq v e nv•ll ı-.o JcıMu ~ .. 
m l,W. Yaralı hlıPulaı.Je kaidml"" 
vllk'u lıttkkı•uıla tM&t<~ !tatlan • 
mıfl•r. 

· Çc!;: z~•ek, sQFVel:imimı 
~ ... suıı Ttiıık ~ .il;ia ~ 
.ıcwım.. CNta baa _... yıWıa ~ 
1hr. _r_.,. lllNNı ....._ Tiiı* Ba. 
... ~.un-~ 
~ ~ J'llPC;.\~ ' 
_. ~ .... ek 1C 

ıa"'"'9 ~Rtda~ Jl= 

10 kadır.de 9 zu fe"I) 
renkte bir pudre 
kuU•nırlar. 

Pena .renkte bir puııra, 
Fi}zün llze cMak.yaJlu ve <': 
çlrkJn bir mıı.n~ara verlr • .. .... ":;a" 
ve slıi daha ya..şh göate. .~1 
rıe En u1crun rengi bul· · 
w:ruının yegane çaresi, yü ... 
süniıün bir tarafına btr 
r.ınk ve diğer tarafına • ;,,. ;, ~ 
bafkQ renk. pudrll. tecni6e .. " .. 
• ~melt..Ur. Bu tecrübeyi ~ '
hemen bttgüo aıze para· ( 
r.s Qlarak cönderllecek 
Tokaton r.udra.&ının yeni 
.,. caı1p renklertle yapı- <t-. 0 " 

ali. Bu Jenl renkler. ıa- "• "':..:l' ~ 
Je&· modern ' e l~f't\l sUı- · 'il · 
.-.11 bir röı mtsabı!aın .. 
de elan •Cromoaccpe.a... 
lbat:irw:llt Jcarlf"rı!MUJ• 
tır, Bu maldba, ren klcırl 
twur.suı ve ıam olArak; 
ptaı'.f' Anık •Makyajlı• ' 
W fiXe leSadtU tdllmi
flGGktır. 

0

Cllld aı. ııntı.ı:a~ eden ve t abli 
idi' cOrODaı D\Olcemmel blr pudra• 
dU, TolralGn pıMiruı. ılmıma köpu· 
~ • ile beratla ve buawıi bit usul 
O~de tan4CmJın.tıUr .. 1311 sa· 
~ .. h Ye ptmurıa' btr ha· 
'fllıda ~bale b4tUa ııın ·s:-btt hlıt. 
~mesı IMJglQ Tok8..lıon pudrtc:ın' 
:.nbe ~ıs •• ~nını~e ne de• 

blr gtlzellLc temln cı1ec.c~ln1 

~· 
__________________ _.... ..... .__._.. 

ile Sa 
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SOL OAN SAGA DOÖ RU 

1 - oliıın ı·czası - ilfıç. 2 - Zi_ 
yan - Alaturk;:ı srız. takımında bu_ 
llırıur. 3 - E kiden bed;ıva ycmE"k 
dagılıl;:ın yeı -- Nota. 4 - İif(.;t. 

5 - Sır - Bır h.ıkimırtıır. G - Da ıı. 
7 - Rrkrıın - :\T ı ır hukümd nin 
merkezi. B - Tcknık - Gulde bu. 
L.ıııur. 9 -- Od - IJ ı slık. 

Y UKARI OAN AŞAC. I YA 

ı' - Ruhsnt - Od;ınm dış, rısı. 
2 - İl,;ıncle kan bulunur - Açık, 
vazıh, 3 - T:ıharr1 etmek - Edat 
4 - Br.bı.ı<lan kalnn. 5 - T ersi kıs 

bahı;l'!.-i - Sadi7.m' i ilk 17.ah eden 
Mac::r prnfesörl'ı. 6 - Şahadet ed.:·ı. 

7 - H::ıyvaıı la rın viıcudüııu lc'1k'l 
ed en bir ınndclc - Z,ım;ııı öl,;lrsı i. 

a - Bı r emir - Thıyd .rp~ışa ile tls 
küc!:ı ı ara ı'lda bir ıı.'-c le. 9 - Fe_ 
liilcct - Kötü. 

- Dünlrli bulnuwunın halli -

Ticaret 
diinkii 

o asıında 
toplantı 

Betonarme 
Nafia 

A 

h()prii inşaı!lı ilanı 

Vekaletinden 

Yabancı Menıleketlere 
aDe e Ciönde ülecek 

lkti§at Vekaletinden : 
l\'1a.d!an, izabe, makine, elektrik ve lrimya yifüsek mi.i~t!nt 

etki yetişfiril..mt>,J( ve bunlarda11 bir Jcsmına monf;ucat ve luıgt 
ihtis:-ı& yaptınlınak üzere mü~•backa imti.bıam ile yabancı JllCfll• ' 
lelroö.ere GO t:rkcl< taıc~hc göndl'J'ilecekUr. 

1 - Mi~all'.ıka ~mtihamna gireeek)orin a.§lağwlald şarllal'1 
hah olnıaJaı1 fil-ıımdır: 

A) 'lürldye Ciimhw·iyet!i l'la1anda.şı ve '.l'ürk ırıcnı
dan bulunmak, 
B) 17 yaşını bitirmiş. 25 yaşını geçme.ruiı: olnmk, 
E) iyi hal ve.a}ıj§.k sahtbi olnıak, (1941 - 1 ~)42 ~ 
yılında ınekrep mttdalimi olmaynnlar doğruluk Jit\.
ğ·ulı ibraz edoceJderdir.) 
D) Bu~ı<'..ı hastahld:ı.rla. malfil olmamak, sılılır.ti UlG1 
ol.nnk, hiinyesi mühcadiF.lik yapma.ğa ve nındı:ne rof· 
rik edilecekler için ocelds:rda. ~°'a mfümit b1J· 
lnn.mab:, . 

ı - Ard•rı ViUıveli d<ıhı]in• l~ ve i\:;<ı: rı -- 11'.l:crnierı::~. :--rı:,ilııın 7 l- 4~0 ı 
mcı 1;:iloınc' e::ıi•ıdck; botr,;ıarıne ~kncie: •:?S köprüsü He l«iılıye guzle i v~ . 

E) Lise olgualuk cliıılomasım ibraz etmek •'f>~;n 1!~ 
d DI'erodc tahsil görd"i~ii l\füarif veı..,ı.iğince w~dılt 
edili.nek. 

~ - Birinci ma.rldr-ıle yanlı evsafı haiz olan taliplerin An· 
l~uia 1\1. T. A. Enstit-Osü Genel Dir'elrt-Orfüğüne ve h;imıbol· 
da Stim~rwnk 1stı:wb1d subesine bjr istida ile 21/ 10/ 1942 ali· 
~~ kadar müracaat etmi1' ohnaJ.an Jô:amdır. İstidada yıı~ 
karı.da yazılı fo.h,;il koflarmılan h angismin tıalı.ip ooi)m<•li ıst,·· 
ruld:.iği tıa.slilı edil~ktir. 

4 + 308 - 8 1 3HO ınl'i ı,-Uomı:trel,..rı ıır::ı ındak1 iOSt~ ın .;ıatı ~ıı3oOOO:ı> lira 

keşif b edeli i.iıeriııctcn kaµ;ı1ı 1.:11 ! ,m :ı1ı11.: PkHlUn< ye ~ıkurılı.1 . ~Ln . 1 
2 - E..ı:.sillı>ıe J6/ l O/:ı42 t:ıri hine nw~ndif Cuıııa )Jıımı s::ı •• t 15 de Na_ 1. 

fia Vekaleti Şose \ e K opn.i.lu Rt·ısligi ı t!asında yrıpılcıcııktır. 

3 - Eksi ltmeye mütrn!lık evrak «21> Jira e75t kuruş ımtkabihnde 
Şo:;c ve Köm·ü ler Reb l ıı;inrien ;ı l ı nu.,i J,r i 

4 -- 1st .. klile rfn tnııl gwıl .. r l ı .ırıç olmak i.iz<:re eksiltme eıı ihındcn en 
az ü;; g\ n evvel "b ir ıli'ekçc il~ Na Un Vl'k:'ıletine m:ırau ııtl::ı bu g bi in. 
şaaU yapalıı leeeklcrine d:ıir ehlıyet Vt.-S ka~ı nlm::ılıın Jf1zır .clır. 

5 - Eksiltıııl'ye ı, tmık cclt>t·cklcr cfoı dıırcu ına ltlccie yazılı vesaikh 
942 y ılır:ı ait T ienret Odıısı 'esikr.sı .21 , 150 Jiı;ıl:t: muvakkat tcminı:ıt_ 

larını havı ol.ır:ı1< 249:) sııyı1 1 k<ınunun t::ırıfotı <hııı c inrlc hnzırlıy:lC'ak .1 
l<ırı kapnlı zar!l:ırını ikııırj m, ddecle y::ızılı vakıttcn lıir E:aat evveline ka_ 
da r Komis~ on Rc.-i<:liğinc •Tiaklmı ll"Ukabt:.nde verm~k-ri lfızımdıt. 

(ı8155~ , 1 0275~ 

Devlet Demiryolları Adana 6. ncı işlet· 
me, Arttırma ve F Jıslllme l-Comisyo11ıı 

Re f. - .ıuie11 
1\'fuhnmme!1 be<lcli (22.500) yııml ıki bın beş yüz. lira tutan (250.000) 

iki yüz cllı bin lolo odun koımirLl !J/1 O/Hl42 Cunı;:ı ı,-ırnu s:ıttl 16 da 6. rı 
t~letme Mudürbgu tınasınch Jr, palı zrırf u• .ıhı ile ek!iıltım•ye çık<ırılacak_ 

tır. • 
Bu j"e girmelt j>,;tcyenlcr n (1687.50) iıın altı yüz seksen yed i buçuk 

liralık muvakkat teminat ve nüfus cuı.d::mhrı, kanuni ıkamctgah vesi _ 
krılaı•ı ve Ticaret Odası \'CSikabr.ı ılc yukauda 1.3yin cclıl.m g u nde (2490 ) 
n11marn1ı kanunun errırett·ği şekilde' h :w .. ırl:ı.nış olduktan teklif mtklııplo_ 
ıwı ayni gü n eksiltme sa::.tinden bit· sn.ıt eV'lıel A dana G. rı i~lctmc Mü 
dilrli!ğü bin:ı.ında toplmııı ı·ıık ;ırttırrna, eksiltme Konı1<yonu Reisliginc 

vermeler i l üzumu il::ı n olunur. 
S:ırtnmne ve muk-.vr.lc ı ıroJclcıi A<lnıı .-ıd~ G, cı_ işletme, lshınbulda 

1. ci. işleme, Aıık::ıı ada :ı ci İşl 0Lrne, 'M.'.ll:ı1.yncb 5. ei iıılctme Mı ı~Hiı·lilk. ,1 

}erinden, Osın::ınıye, Dı:>hÇt', ve <'\i~ıp:ış,1, P\nnnti ve Çıftehan ıstıısyo.1 

Şefliklerinden lıeclcl 17. o lnrak gö ,ılehihr, (102C9) l 

i İn J-;;lar UJY!~i!!l°iğiind n il 
ı - Proje ve k- 'i ıno.ı ,b•nle 1a&rt.>mizın Ank~acl:ı Kılıc~a1da yaptı.! 

rac:.ıgı d:n::ımit depo ·;,ı \C b «ç1 e'lıi ınsmıtı ı:;j ll/9/942 t.ırihindc kapalı 1 

zlli·f u .ıl.le ihale olunamnclıı.ınd:ın Lu k<·re paz.ırlıkla eksiltmeye konmuş_ 

tur . 
2 - Keşif bedeli >i7.760.40 lırn ~{ 7,5 muv:ıkknt tcmifl:'ltı (3582.0:l) 

liradır. 

3 _ Eks'ltmc 9/lOfft-12 Cuır.::ı gumi s.ı::ıl 9,30 d;:ı ist::ınoulcla Kabat::ış_ 

da I.cvazuıl Şııbesindck1 Mcı l'Z Al ım Y..omısyoııuncfrı yrıpılncnktır. 
4 _ Pı oje ve keşif (239) kuruş 1ı1u k::ıbıliııc7e ::uw gr.çcn ş..ıbcd<'ıı 

ve izınh·, Ankal'::ı Daşıı . .tcl 1ır•uıdcr'nılcıı alımıbilır. 

5 - Lteklılerin p; :>.mlık iç'n t<l)İn ulumın gun ve s::ı:ılte % 15 gi.i_ 
vcnmc par:ısı ve şartnamc:;inin 1", F"lf{ı <ısı muC'ibım·e ~ıl::ıcnkbı'l eksiltme_ 
ye iştirak ve:ıikasılc b irlikte mczl{Ür l<oınısyon<ı nılırm <ı<ıtlaı~ ilfın olu_ 

nu ı·. (213 ) 

3 - İstidaya. a..sağıda yw1.ılı \'ffl.'l.ik bab"Jia;na.caktır~ 
A) Ntüus hi\viyet ciizdaru veya sureti, 
B) l\Icıct.ep diıılomnsı veya vesil~ası, 
C) iyi hal ki~ıdı, 
D) 4 adet 6 X 9 eb'a.ılında. fot.o~ıııı.f. 

'4 - İmtilı.an 26/ 1011942 tarfüinde An!ınnula M. T. fl. 
~.stifüsü Geool Dirchtörliiı~iiııde \le lstnnbulda Siin1 ... rhın11' 
Istr.w.bul şubasinde yapılaea.klır 

5 - İmtihana. ginnok şartlarını lıa.iz olup w-saiki t.anı <ıh!· 
1 rıa.k vorm.iş bulananJn.rııı 23/ 10/ l !H2 tnrilıindtı ~ıhhi rmıa.~·~ılt" 

leli iera etlüoocğindon bu t.ı.ı·ihte saat doku7..d.'l. Aukamihı. J\t • 
'l'. A. Enstirusü Genel Direkförlilğümle ve İ8t:ınhu1da SiiJnı·r· 
ba.nJ[ İstunbul şubMiııde tıuhmmalan ~'l.rttır. 

6 - İmtihan aşıtğıtla yu~ı:ı llerslerdı·n yaınla(•.al<t;ır: 
A) Cebir, 
B) Geometri, 
C) Aritmetik, 
D) 'l'rigonometri, 
E) Fi.dk, 
F) Kimya, 
G) Eencl•i dil. (Bil~ Jetine göre: Frausıwa. Alm:ıı'· 
da., t1~i1izce.) 

7 - lmtilUl'llda muvaffak ola.ular hiıinci nıaı<ltlooc y:ı'.IJ! 1 

tSıbsil kolla.ı-ına ayrılacaldanlır. Tefdk haldn imtihan ht·~·r:tı 
nin salahiyctı dahilinde 0Inı1, bıı U>ofrik taliıtlPriıı is!'N15Hk>ri 1'01 
Ja.rcle. mümkün mcrfolw. n:ız::ırı itibara alınnh\k sun:ti.rfo r.nti 
IJ.1andn. gösterecekleri muvsrtialayete Ve sıhhi m1ıa.yenf"}Niı• L11 

verdiği neticeye AÖre yaınla('.rtktır. . 
j>l'~yctiu vcr~ı,i;'i Jrnrttrı Juı.btll ctmiyeııfor gön~rilıi1ı.rr· 

. cclctir. .. 

8 - ~laden miilırmli8liği '" ıı fofriit eılllenlcr tnhsiltcriı.ıi 
M. T. A. E:ıstiliisii ııc·l'Jlreti attwda. yaımcn kiar<ln·. llnular: 

A ) l.Jeııebi mcrnfokct ~ günılerilmeı:k.n m•vel Zou.l.(lll· 
dak madf'n ooalill\rı dahilinde en az 9 a., c:ılı ... t11111i· 
cnl.: ve ycvınijlie l fü) kuruş ala.cn.lda.1'iı;, - -
E) Talebe al<ı:;amhrn va~ dil ıttt'nti gol'CC'Ck ,•r 
9 ayın hitam mda m•ı •ll ~':t i.ışına.dun İ~•1 not alan\ :r Y°'"' 
hancı dilden imtih:ınn tnbi tutuJ::ıcak , .e ehliyet P.f!~
t~r~1ıfor :rül<~k tah-;il ~in yabancı ITI1"nL~dlel"e gmı· 
deriloo:..-I~tir. - ~ 
C) Staj devresinde folcbc kaı.ancı İl<' geQinct'ICk dil<'• 
<liği .rt~r<k ikamet edcbi!OO'rik wı ancak fcviml;\,.ic ~ tı· 
d.ıila.n gfü'iifon ' 'e falı.lir olduk\tın a.n.m::..ılnnlara ay· 
rica. her ay on lirnyn lm.da.ı· naltdi yım!ım yaptlıı 
c.aktır. 

D ) Sia.ida ve lisamla muvaffak c1a.m1~'a.ula'· nmı c1
1
: 

tikleri tınJ{o;Urıte yn.tıh ve ımraf.o•z olan Znn~ı.b ' 
Afo1.fou T~!cnisyen mcktcHi:ııhı füfoai smıfllia imt4hu11• 
sız alınal".:i• a'ym ılc.ı "· l"~t!si sonunda. ik'inci ve fü:iııı· 
eii s tnlflnn11 imtikmlı~rıuı b~ verip dördliıY-Ö. ~rru
fa krfi eueoileoolileı• vo bu sınıfı cb .iJarni! ile "M~lC i' 

İstanbul bira fabrika ında <:ide edılccck y:ış lnispeaen ıoo kazanı, ihıı_ Teknis.rcııi" u:ıvum ilo meldeİıfon ınezım ulmıh'· 
le tarihinden it barcn h:ıftnda iki gtm hnrk olmak üzere uıger günlerde D evle& barenıimre :JO lfra astJ mas..,ı..a i.'° ahnıı bilZ.

ccklcrdir. çıkac:ık kiispcleri 3-4 ay zarfında almr.k ~ııı tile paz.cırlıkla arttırmaya 
konulmuştur. 9 - Madenden ba5J;:a nıi.hcn<lli;rik~r İ!,in fofrik eılilt»0t!f•· 

Pazarlık G/10/!>42 Snh günU s:ıat 10 da Kau:ıtaşua Levazım Şubdn_ te r doğrudan doğruya fiitbımeı m~ıul~e r,onderl1cc~t.1'•r 
deki Merkez Sahş Koınisyonund:ı yapıfauıktır. ~ ve Süınerbal'.k'ııı tıayin ede-~~4 ,.rogra.m daldfuıde ve Siiuıer· 

İsteklılerin paı.a ı lık için t<ıyin ol unan gı.irı ve santle teklif cdec1.:klcri bani< hıesabına tnhsil fflC•'f•ktcrmr. 
!iya't üzerinden $~ 15 temın:ıt pnrasile birlikle rnezkür K omisyona 10 - 'l'ale!ıe~"T Ll.\'ilet:criml<> tuhsiHcıil'Jn iki mjozti r11ıııl · 
eııatıarı nan <ılurıur. (251) .. detle lıiznıet ede<-.dderine ve u:.Sı takdirde tahsil n:Jıı...qilflarırıı 

.==::.:=:ma:ı:sı=~ri!&ll:i:;;;ı=:ı:mc:s1~==-ıı:::z:::ll!:-m;;;ıım::ır:::.-====-ı::::aı hılzi ile defataiı ö<leye<X ldcıfoo dafr 'miik'5Clsil J«r.fi.lli Mr tnıılı· 
c~~m:z:;~::r::~::::::wgz:zi"al~~::l:i!IG.BilZ'!::s.:::l~&i:3ıll&h'.· ~ hiitnarne vereceklerdir. • b • ~ v f s .. • ~ 11 - Anku·a. ve istanlmhı tliğcr yerlerden ~mtihruı içiıı 

ı - 1 r ~ogra ya erısı b'11~kr.lt~rden imtfü~tmla nnn~affak ola.n!a.ra gel~ ve donıiı; ) '"1 

paralaı·ı vocilcooktir. 
12 - M:ıoon TP.ti<ik VP. Aı·~ma IDn.stif.iisiinün ytehı:ınrı ınt'ofll' 

1leketlcre taıebc ~önderilmı•siııe ııla.ir olup, ıevvelce ~.Pihm iJfuıJ 
iı:;bu Hfınfa. birle~'tirilnıi5 olı1uğundan buradakilerine uykırı ş:ıri"' 

İlk okulların 4 ve 5 inci sııııflannda okunma kta. olan yük
sek okullıır coğrafya ö;:rretıneni ve eski İstanbul Maıa.rif MU
dürü Saffet Geylangilın co.ğr.ı fya l:itapları bu keı~c y eni ter:m
ler e <""öre ve yeni metodlara ve Avrupnmn son cografya hu~u

Yeni T icaret Odaları kanununu ko sund~ki ter akki ve tekamUlünc göre gayet •açık, sade bir üs-
nu§mak üzere bugün Ticaret Oda llıpla yazılmış. ve her çoc1:1ğuı~ coğrafyayı k?Jayca anlı:masına 

Ia.rı hükilı'as~diir. 

sında bir toplantı yapılmıvtır. yarıyacak bar'ıtalıarm, şekıllcrın ve r es-•. mlerın nefa::;ctıne pe~ 
N et ıcede Oda aza adedinin 33 den itina edilmiştir. Heı· halde bu !:' t ..:h.i. (l!l42 - 194.3) tabıları eskı a"S ~ ...... , t4 1 1 • .,...... • 1 • 

60 a çık;u-ılm:ısına, Odanın ııanayi tabılarile kıyas edilemiyecek d l x:ede giizel ve nefi's Ur . Her ,.1Jlll!l!I> n . ua 1 re enn 1 an iŞ erı 
sakasında taaliyetıerini arttırmasına c -:retmene ehemmiyetle tavsiye ecteriz. ,E,IDU ------------------

ka~~~n:~ri~~i!~~~rıar yakında bir ra , Resimli ve haritalı yeni Türkiy~ coğrafyası ı ·ı ~ 
porla Ticaret Vekaletine bildiri le Saffet Geylangilin eseri b ı:i.ilt kıtıada 112 s:ı.hifedir. Bari- I ~ 
cektir, taları nefis, rnsıimleri seçme, e: i ptir. Tabı güzeldir. Ir itap. ~i- I ::-:.: ~ bl • ""' 

Çimento feyziafl kişli olduğu için dayanıklıdır. Tı ~ ~tı 40 kuro~tur. İ1ktcşrmın =-= e ıg 
Çimento Şirketinin idaro hoy'etl bbeirVl~.ci perş.embe günü satışa çıl J .ıştır. Satıış yeri: Hilmi, Kita- · 1 :._~ - .. -, _ ! 

reisi ve aza ları yapılacak çimento ==-- ~ 1 
:;,~a::m~s~=·~~~lt~~:=d~:e~a~anm: Resimli ve haritah umumi cogo~~a!.~fadi H . ;: Şimıiiye kadar resu1i <"lair~l •rin iianhırmıo nt'Şline ~ ~ 
karayöı gitmiş.lerdir. Bir kaç gün !:On., · Saffet Geylangilin eseri bl:yük kıta.da 13 ~ ·e r. arı- ~ ~ut eden mcı-ke-1.1 İstaııhul<la Ei7.UJ"\un hanındalô ('.l'ürık M~ 
ra lstanbula döne-:ok olan b u zeva. talan resimleri fevkalade güzel ve s2çmedir. Ta~ı nef2-"tit·. ~ rıf 0ı.'!lniycti Rt.-s:Jli İllin İjJeri Uö~u Limitt.>d Şirk~tl) ~~,., 
tın Bil'inchetrin ;ay ı na ait çimento Kitap' dikişli olduğu için dağ:!maz vıe dayanır. Fiyatı ıfo ku- ehıtiindeJ.lı:. - .... 

ruştur. tlkt'"şııinin 12 ıı~ p:ızartes.t güınü neşrolunacaktır. 
kontenjanın ı da b irlikte getirecek ~ Cidden pek güzel ola·n bu cog~rafya seris:ni bütün ilk o- Ticar~t hı.nununun 23?. •nci maddesi mucibince mahJt'i' 
lerl tahmi n edilmel tedir. -

kullara· tavsiye ederiz. Uınumt ootış yeri: ~ menin t::ı"'·, : "" ·1,tiro..ı e tmi~ bir şüreka .ka.ra.n olma~ . 
Elde mevcut a lçı atoku bittiöi ci,. ~ HİLMi KITAPEVI ;;; F!"".J lı.r'..1ln •, • ı-.ırkeUn muamelfrt.a devamı kabil ~-

hetle 9imcnto fabrikası d üne kadar -
nttıAUum pll~mıımıftır. Fakat d ün ----· " d:r. Bu !'ıt ,l.l:l!ıt• ıu.ızın doğrudan doğruya: 
d6nber i· k&fi miktarda alçı t emin e i"3 İ..J.:..a.l'ıiBl.ıL A1"1\A1U .. OADDF.SİNDE 

=~:~.:~~~~:: ... :·~~;~.:.~::. , vENiu0NESIL ciLi<"ôKüL'ü~ i T'u'rk KAYA llANlNDAKİ 
::.n:::~~;:; :~:~~;;k~~eakıp d~İr vuvA-:. iLK Kız _ ERKEK : 
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D!!akkla~ı Rd 

DOKTOR 
Tür.kçe _ 1~tansızca öğretiın. Yuvııdn yeniük. Hergün saat 9 _ 17 aı·asmda ~ . n ar o e 1 !\ır atına 

: w kayıt yapıl1J1 . Mektep tı~ılnuştır. Etil Y 
HAFIZ CEMAL ~ ~ nQQ et1eın. §imdiye kadar &~~....r 

~Çuval geldi Yeni neşriyat a t1ski &h'kete göndorilm ııaoıann da. şirketi:ııüe tevc11 -~ 
Lokman Hekim ~ smaı bikMlmeslni ıauı~ eyleriz. 

Evvelce ml•htellf m:ır.ılel<;etlere si . PER DE ve SAHN E §.._ · l!Dllffi ıtl 'lf 

pa ~ış edilen çuva l vf' jüt'den bir kn;_ (PEn D E ve SAHNE) nin l LK ~mınınının111C:ınmmumınınınınınnliHffinımmmm1111nınııııımııınıımııını~mııımııı il~ 
TEŞF iN sayısı b ir r:ok kı) .ııetıı ya_ -·· ---::=;;-,n>'' 

"' 'jl!I rıın i7e ge l rrı işti r. l k 'n<ıi bir 1· r ll" 
~ 7 kır ''P " 1 rcsımlcr!c çıkn ıır, tır. 8ahıtıJ: A., CenNıl~ddln Saraço?J !ıı: ' " \i •ldtl rD: M. Samr "•r. 

f l , r•ta ' t. r. •' 
Bın;;1~ ~ f!', Bekir C.ürııoyl.ı • ıtedd ln SL1:-:ır~ 

Dahi!iye 1\füt.chnssısı 

lıal~l<ında mühim bir 


