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20 E YL OL 1942 iDAR E YER l 

[P .AZAR 1 
Ntll'UOtllnaalye: No. 11 

Telgraf : Yeni Sabah ... - ,~ 

!'eletnn : 20795 

Her Yerde 5 Kur11[ 

Londrada hayat Tiirk gazetecileri "Andan "Z,, ye kadar 
Memur tayin edilirken yOksek mektep şahadet 
namesi kAfi görülmemeli, sıkı bir im ti han 

açıtmahdar. Bu imtihanm son derece 
ciddi ve Adil olmasa lizımdır. 

loftdrahlann en bQyOk •iınaldara quk kanh· 
'*Mr1 azim n metaaetlerfdlr. Bir kaç tehffke 

'iar•tln• phlt oldum. Sokaklarda tabii 
hayat hiç aeldeye utramıyor 

Baımulıarrlrlmlz HiJsegln Calıld Yalçın, Brltanouaaja 
ııın meaalalnl talıdlrle lıartıladı ve: "/nglll%1er anıa11U1111 

lıendlmtzl eDlarlmlzde lmlılz gibi hiaetUJı., dedi 
SUPHI NURi ILERı 

YAZAN: HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 
"Türkler hiç bir millet için, hiç bir zaman 
istiklallerini feda etmemek azmindedirler,, M erbum Başvekil doktor dilemez bir bale ~ mimi 

Refik Saydam ölmedıe.ı ~~~· Brı da pek t.&119 dlııf 
biraz evvel, pek yüUek bir ce- Bu mald:ne fattklll .... ~ 

Londra 19 (A.A,) - Türk p:ı.ete_ mlşlerdir. KonUŞmalar çok har~t. Buradaki ikameı1mizi istedl!&::.'r - - '" ve hcı....,.rnetlle ıo.. memle ~ 

L ondranuı her ...;\,.. lrü ha. haldedirler. Douvres'de ..1 .. ~ u olmu ..... •r. .- ~~ idare.._._.:__ı.:-~ A dan. dea soııra alelacele ~ 6 ,,__ .....,.,,&&& elleriyle Türkiye Büyük Elçisi, M. 11... kadar uzatauu;yaca&u, bununla bera ıaeuw ~ 
yabndan bahsetmeğe ic;inde oyulmuı dar t ünellerde Edward Hulton ile Britanova ajan _ .M, Hulton, Türk milletinin, bura_ t>er, muazzam ~ar halinde bu_ z ye Kadar değieıtirmıek Jim.- tu. Yirmi aenellr bir 

~ken en evvel bava taar- barınan illsa.nlar her t Urlft tının Direktörleri tarafından -şeref _ da b ulunan Türk euetecileri gibı lunan ba adalarda ıörfilecek birçok dır) vecizesini adeta bir vui'. devreei!ıden 80DJ'8. tabiatDe 
~ karşı alman tedbir· bombardıman tehlikesinden m a.- lerine verilen dyafette haur bulun_ mütefekkirlere malik bulunmaa ba_ ~ler vardır. Burada hiç bir facia_ yetname gibi bizlere blraktı 8üri1 kusuru meydw. ç*acalııl 
leri "Ye halkın bu babdaki his- sunduıiar. Londrada sığınakla- mUf}arihr. kımından kendisini bahtiyar aayma_ ya il&bitl obnakazın çok şeyler tör'_ gitti. Sağ olaydı belki bu yeci- tı. Asıl .it bu k:usurlann deva~ 
mlVatını anlatmak icap· eder. ~~ :!r :ıa~ Gazetecller ve Büyük Elçi Brita _ sı ıerekli olduiunu ve bu fikir a • dük. bı&ılWer arasında kendimW *8iıdi. kuvveden fiile getirirdi. = ~·e~ h= 

Londra, çok ciddi bombardı- bir sı.;.... .. 1r temini ancak dağ _ n ova aJanauun tesialerini tetkik et_ damlarının tngilterecte harp eayııeti (8onu 8a. S Sil. ı te) ~ prk vtıayetleri- teda; . r.... .. 1 ktadır 
lbaulara uğramıştır. Fakat 6..._ . için ne yapıldığını Türk :nUUeUne ------------ mizde b1r tetkik seyahatine ~ • ~Y_!!_e ;:j;;:"emızm87 . bu. ~--ı-
..__.__ -"':-ler de masun kal- larda mağaralar açmak IAD"e· Sta ı • d blldirmek fırsatını bulacaklarından Al ~ -~~lngilterede t&mame.ı tile kabil olaWir. Buna da he:· 1 n g ra 1ııellizlerin de kendilerini m•'Ud ma n kan Bqvekil Sa.raçoğlu qttkrii vkini bütün memleket .ar. 
"'-•a kısmen harap ol .. , .. bina - yerde imkln yoktur. &a"""aları icap ettillh-i aö•'--'...... de Erzurumda aşağı yukarı 1Pz'1kla bekliyor. Vakıa bugtlD 
i;~ mlikdan bir bu;k, iki Londralılann en bU.yWl ..... h A 1 A H;y'et, Resi B. H~eyin ,,~y Yal den ·ıza ltı merhum doktorun Yeme.iai etratımızı çevliren müthiıj )Jir 
lbil··onu buldu""• d"0 un" WUrse gın· aklan .. ...;...w. ..... ı.ı.w .. - a- G G oın Btüanova ajansının - .. •-ı-c andırır bir takım feYler s6]11e- ~ içinde Ye pek yalmıdaa 
~an uçakla~~ memle- zim ve me~.,Dç ;e 'bu arada Britanova'nın·;;;;;: :!; ~..=erı!:* y::::; bieaettiğimiz fevkalade birik· 

:,u~üıı~b:'mı;1"'~ ::.:~C"~ı:t::. dayanıyor :..~lin••••"""•"m .... - faallyetl ~~::..::.~ =~~= 
---,·•-ıa. olur. teu... ugra.mı· yor. Kimse ebem - B Büteyin Cahid Ya'-·- ~'- • cezri icraatın pek de o kadal 
l;~zier Alman».rın bomba- mi:Yet venp de ba.pnı kaldıra - Almanlar Fransadan vafti nritÜr: .,_ ~- - Demek .oluyor ki idaft maki- zamanı değildir !ienilebilecelD 
Janna sabır ve sükün ile ta- rak gökte uçak aramıyor. Bom- ı- ----------- YQzbin tonilltoluk 19 nmnizin adeta yeni baştan ya- tir. 
•anu:nw ettiler. Şimdi sıranm balar düşmeğe başlaymcaya takviye kıtalan ı•tirdller 11 

...... 
11 

.... MOtteflk ıemisi batlraldı pılması anıreti artık iııkir e. 
4hnaıılara e-elmiş olduihınu ~ kadar aığmaklara girmemek B 1 1 ---------- ------------(Sonu la. 3 Sü. 1 '"' 

l"erek onlarda bir teselli ve i.det olmqtur. Hava hilcum1a- u gar ar c bel L T. v k·ı· . 
1nemnumyet uyandınyor. rmı her gi1nk11 1ıayatın ıcapla- Kızılorcla e üttarı-. ICaret e 1 imiz 

İngiltef'ede en çok hücuma n ~ tellkki etmeğe ahpnış b;•lilderl liman 
'1ğramış olan şehriıı Londra ol- olan İngilizler, Elln Rus eep- - Vamadaki Sovyel ko1-
cluğu:nda ,,ttphe yoktur. besindeki muharebe geY'le~ce o 
Bızim gördUğümdz Canter- 1 Alman uçaklanmn tekrar ln- Yoronel'cle d6rt koldan seleshaaasini bastllar 

"1ry, Douvres ve Louthamto.ı giltereye geleceklerini belrlJor - 1 
~ şehb'Jerde ete büyük yı- ıar. taarruza ıetıti 
kıntııar gıöse çarpıyor. Fakat Fakat bundan ıııevldi ve nıe- BePlbı 19 (A.A.) - Alınan ordıll 9-JM hQlcOMetl 
";l çok mrar göreni. şüphe yok raklı bir spor mücadelesi gibi ları Nekwnandanhl>nm teblill •-ı hAdiSeyi ılddetfe 
ki, Londradır.· Yalnız Londra - keyifle bahsediyorlar. Hattl oümle, Terek~ Alman kıt t t · 
llın büyüklUğü, feli.ketin bir- bazı kimaeler halkın harp gay. alarlDJD çetia • v&llardu llODJ'a ... pro •• o ettı 
deırb're göu çarpma.maaını te- retlerini. kamçılamak için bu maıı mi• .. hkem batlarnu deldilde MoekOYa ıt (.A.A.) - Taa 8 .. 

IQin edi,•or. Genış bir harabe bombardımanlann :faydalan o- rini ve döpnam bmaJeıdan attıkla jansı bildiriyor: 
Y_e dönmüş bazı ~.,ileler ia- lacağını düşünerek Alman bö- rmı bDdlnaektedir. 15 liylUI IÖllÜ iiDiformah ve si. 
tisna edıl rse, dii'er yıkılmış cumlannı temenni ediyoriar. Stdmılrad !Çin Jl8llllm mücadele wı lNtzı Bulpr polis memurlan 
binalar bütiiııa. ~ndray~ yayıl . Hava hücumları illi, badi dtifınamn ~ mulm\l'elMÖne .ı ile ~ takım•• lDWUP Jlimee_ 
IJUşbr ve onun IÇlll u gıbi zan- \jjr sene evvel belki lngiltent- JDeD ._,.,. ile tlllNıiır .._..,.._ ~~-_,,...vana_ 
llo~~ayo~Ucumlarma kal'BI İn - nin harp g!-yretl~ ~ Stalin&rad ünündeki bava Ç&JM.. I dald ~ k.omolcıebaneslne b8 

·u . lan zaf d yavaşlatıcı bır tesir yapa!Jlör. ınalannda düfJNlll 4lün '1'1 uçak 1lılr cum ederek .si1'bla teladtt ~ 
c-ı zlenn. ka~dık . . er :.: di, betki halkı yormas&, tJlktJr.. betıniftir. aunti1e ~ .armu.ı- ve mö. 
tavvarecilerin şerefli hıssele!ı ması ümit olunabilirdi, fakat fhldetll Muhllrüeler Oh&y... lri17aYı tahrip~. 
)'~~. ha_Ikın. metanetlin'!ı şimdi Alma.olar 'için buııdaıı Londıta 19 (A.A.) - Bu ı\Hı ıııfi1. Sovyet Bütnllnetinin Bulgarüı • 
de bürük ~ vardır. Hü- bir f yda beklemeg·e imkb (8o• •. ı l i. ı da) tandaki ai,.asi mtın.e.ili M. Lav 
kfımeün sıgına'k ve ··ardım teş.. a 
küi.tı h11BUSUnda gösterdiğı kalmamıştır. ~ü hem mğı- ••••P•lıa• _riç_ef 1Mı Mcli .. 71 BuJpr bükfl _ 
llluvaft&kıyet takdir ile yada- n~lal', ~ ~.müdafaa 1ıefr •eti newftDcle eidde&le Pi'~ 
dilmek lizımdır. Tehlike daki - kilatı h~ ıhtimali .~ ı gilizle• MıldlUr. • 
kaaına kadar adet.a ılımal edil- kadar mükfl!VDeldir. '.Hem hal- D r 1 • ....... ·-___ I, 

ınl.f olan müdafaa ve sığınak km me~ ve iracimi! bu bil -
teşkilatı, &tel .ıtında. ikmal e· c~mları eglanoe teWdti edecek HER NEVi 
dümi, ve bugilnku mükemmd bır ruht halet yara.t.ımştır, hem ""oınatav Uın••ı 
teklini ahnışt.ır. de askeri müdafaa, h i.icumlan ı ı _.. G 
Bazı sıPınaklan ve müdafali kolaylıkla defedet:Nlecek kadar da eıe 11e~ırt1ııer · YAPA 1 

ınerkezlenni ~ordük. Bunlar kuvw.tlenmiştir. v 
00errekten emniyet verecek bh ıru~in OaMıl Y AI,.ÇIN Londra 19 (A.A.) - Nep"edllea 

resmi bir teblit, !naili& kuvvetleri _ 

Yandık bu har! uazmdan! 
---------------------------.. --------------------------

Saatler, acaba iki ayda bir ~yni miktar gazı 
yakmak Ozere mi ayarlanmıştır? 

Sirket halka inanmıyor, fakat halk 
bu şirkete itimada mecbur mudur? 

nin lladaaaıkar ana limanı alan Ta_ 
matave'yi ilıal ettilderiDi bildirmek_ 
teclir. Fransızlar Aodr.iba cenubunda 
mukavemete ;rel~rıse de daim. 
tdm.ıudır. 

HUk811et yeni lir 
kararla el koydl 
~ 19 (A.,A.) - lera Vekil _ 

Jeri HeTetinia .karerile hakıki ve 
Franetz TelıHlı hUkm1 bll6mwn phıalann enertnde_ 

Port _ Louis 11 (.A.A.) - (Ka. _ ki her nevi yapaiı ve yünlerin beya_ 
rice adası): Bugün 6ile vallti Meda_ na tibi tutulmaama ve bunlara el 
ıaskardaıı yayılan l'Nnsız umumi konuldaiuna • dair 888 eayılı Ko _ 
kararithı tebliii, Brickaville'in bu ordinaqon kararı 12 EylOJ tarittin_ 
sabah hafif İngiliz Jrunretleri wa _ de yiirörJüle ıirmiftir. Bu kararla 
fından 111aı edildliini fakat tnıruz_ tayin edilen 10 ıünlük beyanname 
!erin benilz Ankazobe önünde dur _ verme müddeti ı-e 22 E)-101 B:ıı p_ 
durubiıakta eldukluuu bildirmek •

1 

nü akşamı il saıatürib nıı..,~ı;na. t 
tedir. 110N1 er~kilr. 

(~uk1 ~ 7~ (~uklk7~ 

o ~-.. ---------------------------
Akmdan sonra aıkı bir )lelıçet Uz, elan mühlm bir hitabe ile 

kontrol altında .a-.11. ı • i t 
BerHn ıt (A,A.) _ Alman cırdu _ a&um V8 acır p yaaaSIDI AÇ 1 

lan bqlrunıandanlıit \&rafından Def • 

retlilen ltUBUsi tebllt: " MtJmlelıetlmlzde ne bugiln ne yB"rın 
Almaa denizaltılan oetin ınicadıe_ 

ıeıer neticesınde Karaip denizinde laıe buhranı mevzuubahl• değildir,, 
Mrika önlerinde, Saint - Laurent tzrn' ıt (AA) - Ticaret Vekili li mahsullerin bu sene ı"lk eldi boı_ llDrf • . ' ır . . 

e~ınde ve ~mal buz denmnde Dr ~ Uz dün Uzüm ve lnCir pi saya arzedilmesinde bulunmalı: be _ 
MiMii 180 bın ton1uk 19 &eml He bir ya .... n aÇıhşı munasebetile bol'= Dlm lçin çok zevkli olm\lltur. 
.. voarı ~. llllda llU nutku söylemiştir: Şu beş altı IÜD kinde memleke. 
a .... ~ ~. Aaiz ~= Üll en mühim i.stihsal yerlerindll 

Cebe"*9nk Lhnaıunda Bueün tzmlrde Ecenin deierli mah htılkımızla ve idare elemanlarmıız. _ 
]t(ıma 19 (A.A.) - Stefani ajamı suJleri olan .incir "e üzam piyasala_ la temas ettim. G6rüştüm • .Mtlşahe. 

'lanca'dan WJdiri;ror: nnı açıyorum. Bu maJ:ı:auller Esenin delerlmdea. ve edindilim intıbadaa 
Dün eece ltalyan donaıunuma bu aüzel ve verimli topraklarında çok sevindim.. 

menwp büc-um unsurlarının Cebelüt çabşknn Türk rııüstabsiHnin 9l>etf _ Bu milnuebetle pı ciheti belirt • 
(8onu Sa. 1 Sil. S t•) le meydana &elmektedir. Bu kıymet_ (Sonu Sa. 1 Sü. 5 tt) 

PAIÜriKTB 

Japonlann 
Taarruza hazırlan· 
dılıları sanılıyor 
Londra 19 (A.A.) - Pasilikte müt 

wfik hava kuvvetlerinin yenj unıu_ 
mi kumandaoı, Japonların hem Sa_ 
lomon hem de Yeni Ginede birden 
taarruza ~Ueceklerini zannet _ 
miyorum, :lakat bü)'iDt bir ıaarruz 

.için EiıemDU7etli miktarda uçak top_ 
Jedıklarmı umu~rum demiştir. 

Alftef'•kan uçaklannH1 Faellyetl 

Melboume 19 (A.A.) - Mac Ari_ 
bur umumi karargahının tebliği : 

Rabaul: - Ağu- bomba tayyarele_ 
rimız gece düfQları tesialertnl hır,pa_ 
lamışlar ve seksen kilometrelik me_ 
safed~n güriilen yangınlar cskarmış_ 

lardır. 

Buna: - Müttefik aveılatı dlipna 
(Sonu 8a. 1 IO. 5 te) 

lstanbal kaz~, ben kepçe ı No. 1 
,..,...~VV'VVVV~.,..,.....,..,_,..,,..,_.IV\.~~IV' 

Apartman anyorum ! .. 
fKirahk» levhMı pefinde - Maleahlblnin ke)'fl deillain yal - Htı. 

n.m, nereden ı~ıeor9Un - Bir aP•rtman k•pıc1911e •hbap olm ... 
bllk - Kapıcılar .. ttattatı - Klt'alara reemen zam yok amına- - Ha 
paraeı nedir7 - Yok be tıanımcıorm. yok,- Yook! - Tepe ı.ı.tündekl f!V 

ve Fl~ıiakı Ali Beyler - Baba d09lu doktorun bot apartmani -

Yazan: SUAD DERViŞ 
• 
1 çıt.iği suyµ yutmağa ça-

lışan şaşkın bir tavuk 
çekıiyorum. Ses yok!.. Bir ke
re ... . bir lwre daha çekiyorum. 
Ve tam ümidimi kayıbedip kat
lardan birinin kapısını çalmağa 
nliyetlendiğim bir zamanda aşa. 
ğ'ıdan bir ses yükseliyor: 

- Ne oldun? Patladın mı? 
Zır zır zili çekiyOl'BWl ?,, 

Bir arkadaşım12 bize iki havagazı, 
ırıakbuzu ibr z etmış ve demiştir 
ki: <16/7/1942 ıar.hlı makbuzda gü_ 
l'ülduguııe gôre, yem Jıra 84 kuruş_ 
luk havaıazı sartetmişiz. 17 /9/942 
tarıhli makbuzda da görülduği.ı üze_ 
re yine 7 Ura 84 kul'Uf ödedık, tki 
a7da bir tahsil olunan bu havagazı 
Paralarına aore her iki ayda da bu 
kadar farksız. bir sarliyat acaba bir 
tesadüf eseri mıdir, yoksa, geçmiş 
•1lardaki ııarf yatın bir haddi vasa_ 
tisi olarak ha\ a11az.ı memurlarınca 
lyarlanınış bır miktar n ıdır? Anlı _ 
Jamadık. 

Yaptığımız tahkikata ıöre hava _ 
gazı nıemurJan saate bakıp sarfi..va_ 
tı tesbit etmek üzere eve ıeldiii =----===ıı=-=--=l3J!ll--------====---=--==----=-===ı=111==-------== 
zaman evi kapaıı· bulurlarsa bir da Şarktakıi büyük çarpışmalardan sonra. ••• 

gljbi ~ havada ve bakı.şla
nm gökleri tarayan ışıldak 
ftıüz:rnelerj, dört tarafa döne
rek günlerdenberi tstanbulu 
dolaşiayonun. Kapısmda, pen
ceresinde kiralık levh881 bir a
pa.rtıman veya bir ev buJma.k 
için... Halbuki ne mümktin .... 
Bütün İstanbul şehrinde tek 
bir evin kapısında bilıe iQinde 
kiler.in başka yere göç etmek 
istediğini gösteren bir işar.et 
bulmak... Çok miibim mesele.. 

Sonra homurdana homurda. 
na birisi merdivenlerden yuka. 
rı çıkıyor. Ve k&J'lllll8 dikilir 
dikilmez! 

ha gelmeyip e\'\'elki iki aylİk .sarti -
yatın aynını tahakkuk ettirdtlderini 
ve ekııik veya la:ııla varsa bunun 
3 iıncU iki ay ~onundaki sarfiyata 
göre tevaziın etürilnıekte oldutunu 
öerendik, 

Havagazi Şirketinin memul'larına 

vermiş oldugu bu talimatname aca_ 
ba ı?rkeUe müstehlık arasındaki hu 
kukt münasebeti tam bir mantık ve 

(Sonu la. a su . • t.e) 

Barbaros ihtifali 
27 Eyl61de bü.yiik Amiralıa kabri 
batında yapılacak merulm 
çok heyecanlı elaca'k 

Büyük Türk Amiralı Barbar• i_ 
Cin bu ayın 27 ıınde muazzam bir 
ihtifal yapılacatını yazmıııtık: 

.Amirabn denizcilik tarHıimizdeki 
bü7Wt bizmeUerine ait yapılacak ıh_ 
tlfaıe ait proifama nazaran meraai_ 
ırıe deniz bandOIU ve denız talim n_ 
la1uıdan mürettep bır toıbur ile mek 
tepıer, müeueseler ve halk tef;ekkül_ 
leıinde ı ayrılacak cüzüt 'nlar işti _ 
tlk edeceklerdir. 

Gilndüz ehir donatılacak. gece 
d dlt tır 

Mesasime saat tam onda meraabn 
kumandanı tara!ından verilecek !la 
ret il2ıerille deniz bandosunun çala_ 
oatı tatiklAl mQfile 'baiWıacakbr. 
btiklll mareını. tetekküll•r, balk 
hep beraber söyli;recekler, aırni da_ 
kikada Umanda bulunan bütln va .; 
purlar düdQ,k çalacaklardu. Bu aı _ 
rada Barbaros zamanmdaki kıyafet_ 
leri tru;ıyan sler de direte bayraiı 
çekeceklerdir. Mar11 m teaklp ıara_ 
sıle Vıla,.et, ı.tanbul Komutanbit, 

(lonu la. 1 80 1 t a} 

• 

1~1=8~~~;;:"""';~~~~...,_~iiiiiiiiiim .... .;;;;;1. ......................................... .1 
Bituaf - Acaba salip han2isi, matlup hane:isi J 

t>ört beş haftadanberi git
#de artan bir matla ben lstan
bul sokaklarlll8. kapılan açılan 
e..ıerin üstünde kiralıktır lev
ha8l anyon.mı. 

* 
D ört beft laafta beYhude 

)8'e dolaştıktaıı sonrJ. 
nihayet bir f!Ün Ni§antaŞlnda 
yan sokaklann bi.rindıe l»r a
partmamn kapısıDda bir levha 
görüyonmı. ....... ~ 

Acaba bir havai midir diye 
pa1ertmi bir kaç kere oğuftur 
duktan SODI"& tekrar baJayo
nım. iRet fllpheye mahal yok. 
1ürabk aparbman. Hemen .... 
çık kapl.,va yaklal)lyor ft zm 

- Bıktık ! Usandık! Diye 
bağınyor. Y'.ine a.partamanı sot 
mağa aeldiniz deP'il mi? Sabah 
t.anbeıi sürüsüne bereket biıJ 
buldunuz... İstan.bulda sokakb. 
!dalmış bu kadar adam mı var 
nedir? Ne istiyon!Un? 

Haftalardanberidir boş gör
dtiğüm apartıma.nlardan hepsi . 
nin kendi mal sahibi tarafın
dau İF"'<ıl edileceğini duymak 
için kiralık olduğunu gördü
ğüm yegfı.ne apartımanıo kapı. 
cısını kırmak isfemediğim i<; · n 
onun tekdirlerini suçlu bir, ço
cuk gibi sessız, sadasız dinli
yonmı ve o sorar sormaz: 

- Apartmıan hangi katta~ 
diyorum. 

. - Ne apartımam ! diyor \'e 
hiddetle kapıya doğru gidere• 
ilam yerinden çekip çıkarıyor. 

(Sonu Sa. 2 8U. 4 d•) 

~ ....... .---Gonon ilhamları ---=ı=ı=====~~ 
~""""""' 

Mular buhranma dair 
fnhj@w dairesi mantara muhtaç olmuş: 
ÇUe 80f!Mkt.a müdür beykri )ekc.ığe .. ine; 
Toplaşıp bir sürü mecmuayı, ku.ı.mn:~lıdır 
Yeni şairlerin asannı ma. w } nn ! 

Hl sı ıts Rn ,. 
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u kuy 
ki: Paha ilık 

Sabahtan Sabaha 
~ 

Böyle mi olacaktı? 
Yazan: 

M. Zekr Korgunat 
o.40 Nakli ve 

lktıbas hakkı mahfuzdur 
Bir arkad pımız ekmek kar_ ihayet bulundu B ka 

1 
e eket~ 

de alınan 
edbir er 

- Ben de iktidar sahibiyim; 1 
am!lla böyle muazzam bir eser 
meydana getlimıeğe muktedir 
acğilim. 

- Elbette muktedir olamaz 
sın. fWıku senin iktidarın kuv
vete da~.ıta.nır. 

- Ya seninki .. 
- R~ iktidarım ilıne, bil-

hassa. gizli lilimlere dayannuı~ 
tadır. 

- Neye dayanırsa d.2.ya.mıın. 
Su hamamı nasıl meydana gc

rli:ğini bana mılatırsa.n çok 
memnun olurum. 

- Senin memnuniyetin bana 
bir şey kazandırmış olmaz. 

- Ya müteessir olursam'? 
- O zamnn dl bır §CY kay-

betm:t.? olmrun. 
- Tuhaf mantık. .. 
- Hak, mantık, adıılet; hnk-

s1 , m tı.ksız ve adaletsiz in
sanlara cb':m.a tuhaf ı;·elir. 

- Canım, şmıdi bunları bırak 
da ham,,mda.n bahset. Bu hama
mı yedi günde nasıl meydana 
geld i:'lni o;:TCnemezs2:Dl merak
ta ı çathyac:ığmı. FABasezı seni 
sarayıma ~ alnız bu mnksaU ... 
cbvet ettim. 

- Teşekkür ederim. ,. Yd. 
pavım ki prenSibuni bozmak, iş
lerim lıakkında b kalarına nıa 
l t vcmıek ftdetım değ'Jdiı' 
Bunu ılk konuşrnn.mız sıra.sındu. 
d söylemiştim. Fakat bu ha· 
maının yedi gün gibi çok k13a 
bır zamanda nMıl kun1lduğun
dm daha mühim bir hii.ıer gös
termek suret.ıyle seııi ~rnktan 
k utara:bilinm. Hem o zaman, 
beru.m daha neler neler yapma
ğa muktccLr olduğumu anlar
.s . Hatta gôst::crcce1'!ım hünez i 
. mek lu.kkını sana bırakıyo
ı n .. f . ela herkesin P"önlünd. 
~ b r emeli vardır. Öyle blr 
c... el k tahakkukunu imkan yok 
t ır. lştc ben bu emclı tahakkuk 
{' tiı ~bıl.t.ı.m. 

Bnğd3t emiri. art.ık kendisi 
ne "S n, scnı, sana, senin ve 
.,.... ı-e g bı,, pek lfı.ubatıi h:ta1 
e mi ye baslı yan Ebulharise: 

- Pekfila, dedı. Seni f evka 
ı ·de büyük bir ımtihana çeke 
c mı ~te. şımdıye kadar ta 
b md:ın g z1 tuttuğum 1:1 ı c 
m l mı fı:ıa ed yorum. Yemen 

:-rmda Saba ml'l esinin t.. 

•• z e 

nesı alma ı§ nde bafından geçen 

rif edilumiyecek kadar güzel v'ak'ayı anlatıyor: 
bir 1ozı var. Ben, ç~.ayl..a «Nüfus cüzdanım olmadılJı ıçın, 
sevdiğ\an bu kızı ne güzellikle ıimdlye kadar ekmek karnesi a_ 
\''e ne de fenalık tehdidi '}o elde lamamıştım. Her gün ıuradan 
etın.iye muvaffak olam.ndım. buradan, ekmek teminine çalışı_ 
Madem ki vakıf olduğun gizli yordum. Bu defa nufus cüzdanı_ 
fömlcr sayesinde her ey ynp. mı ikmal ett m. Aybapnda., otur_ 
mağa muk-tedirsin, beni bu gü- duğum GUmiıpuyu Kamarot so_ 
rlel kızın \'Usla.tına ncil eyle... kağı iaşe memuru Bay Ahmede 

Ebulharis, kendi kendine bh' başvurdum ve beyannameye ithal 
şeyler mınldandıktıo sonra kı- ed terek karne verllmeslnl rica 
sa .fasılalarla Uç dafi:ı. el çırptı.. eWm. Day Ahmet sert bir llun_ 
Ba.1tn genç c:m!ı.r olduğu halde la yapamıyacalJını aöyledl. Tak_ 
lbtittln orada bulwıanlar, el sim Nahiye MfidOrl !jüno gittim. 
çırpmanın m:ın:umu dUşünlip clu Nahiye kAtlbl -Bay Yaşar nezaket 
rurlarken, orta. yerde cennet- ve alllk.a ile ka~ıl;ıdı ve yanıma 
tan çıkmışa. benzıyen bir deli- bir adam vererek Zanbak soka_ 
ka.nlının peyda olduğunu gör. ğındakl ıaşe bUroauna gönderdi. 
diller. Tab.:.i, hayretten dona iaşe memuru: «Şimdi iş m çok, 
kaldılar. hem do paydos <0luyor, yarın toJ. 

Ebulharis, Bağdat em.irine rlf et, karneni vereyim.» dedi. 1_ 
döndu: klncı gOn geldim; iaşe memuru 

- Ya Emir! Emrimde bu büroda tra• oluyordu. a:Traşım 
eD.Q gU.bi ottu dokuz genç da.- bitsin do yapayım» dedi. Elraz 

ha var. Her biri kırk türlü hü- sonra uöradım. Kendıı;lnl bula_ 
ner s:ıbibid!ir. Seni sevgiline madım. D r gDn sonra tekrar git_ 
bu genç vnsrtnslle kaVWjtura- tim; merkeze gitti, dedllcr. Kay_ 
cağım. Yalnız burayı boşal~ 1 maka-mlıfja vardım, yoktu. Mer_ 
mal! liızımdır. Bütün bu adam- kez iaşe ıefl Bay Hamdi halime 
lar ve cellatlar defolup gıtrne- acıdı, bir gunlUk karne verdi 
lidir. ve: a:Yarın gclın, karnenizi ben_ 

Fevknlade me!'aklana.n Emir, 1 den atın• dedi. Gittim; bu defa 
herkesin dışarı çıkın.asım işa. onu da bulamadım. Yine bir g[in 
ret etti. Kat'i bir emir maka- sonra merkez Nahiye Müdürüne 
.mında olan bu işaretten Sonra başvurdum. Nahiye M ildCirü: 
koca salonda yallllZ üç kiŞ.i kal «.-- Olamaz, efendim, vaktile 
dı: Bağdat Eıniri, Ebulbaris biri !ie glracydlnlzıt diye kestirdi, 
VO dclikaJilı... attı. Yalvardım; bu defa bir mi. 

EJ>ulharis, gUzel delikanlıyı safır karnesi verdiler. Şimdi o da 
ynnıım çağırdı. Emirin i~temi- bitti, ne yapacafjımı ,aşırdım. 
yeceğıi k:ı.dnr yavaş bir sesle Ben varım, .ağım, yavıyorum, bu_ 
ona lLr yler söyledi. Delika.n- nu herkes g5rCiyor. Ekmek bat_ 
b, birdenbire göze görürunez ka bir nesneye benzemez ki bek_ 

oldu. E)rnir, hayretinden adeta ,_ı .. ıy.eb•i•leıı1ııy.ım.t""»--------' 
sersem.leşti : 

...__ Bu ne esrardır? Neler o· 
Itıyor, neler göriiyonım? 

iDiye gayri ihtiyari sö~lendi. 

Cemiyetler 

Esnafa malzeme 

~-----------------.. -------------------
Satışların serbest bırakılmasından 

sonra 155 lıuruşa kadar yükseldi 
Zeytinyağı satışlarının ser _ tır. Bu parti yağlar toptan 155 

best bırakılmasından sonra fi_ kuruşa satılmıştır. Alakachrlar 
uatları b. d b ' " ksclm ~ n 1!' en ıre yu e - fiyaUarın istihsal mıntakalnnn 
ge başladıgını .r~~ıştı~. . s~ da 130 kuruşa çıktığını bu iti. -
olarak Cuma gunu şehrımız pı_ . • 
yasasına Ayvalık havalisinden barla zeytinyagı sa.tışlannın 
mühim miktntda zeytinyağı gel 155_160 kuruştan aşağı satıla.. 
miş ve derhal satışa başlanmış_ mıyacağını söylemektedirler. 

Bir dedikodu yüzOnden Üniversite talebesini 
öldüren Tekin altı yıla mahkum oldu 

Bundan bir müddet evvel Be 
şiktaşta Güler sineması önün _ 
de bir dedikodu yüzünden Üni_ 
versite talebesi Hasan Someri 
bıçakla yaralıyarak ölümüne se 
bebiyet veren Tekin'in duruş _ 
ması dün ikinci .Ağırcezada so_ 

Bir fınnda 
Dokuz tane mOhOrsOz 

karne bulundu 
Tophanede ekmekçilik yapan 

İbrahimin fırınında yapılan iı.ni 
bir aramada çekmece içinde 9 
fi.det B. ekmek karnesi bulun _ 
muştur. Bu karneler milhürsüz 
olduğu için tbrahimin bunları 
nasıl tedarik ettiği hakkında 
tahkikat yapılmak.tadır. 

-----""~-·------

Mavnada kaybolan iki 
sandık çaJ 

na crmifltir. Yapılan duruşnıa 

neticesinde Tekinin cUrmU .ta 
mamen sabit olmuş, 6 sene ağır 
hapis cezasile (1000} lira taz _ 
minat vermeğe mahkfım edil _ 
miştir. 

Dikkatsizlik yüzünden 
Bir iıçi çalıştığı binanın 

çatısını indirdi 
Mustafa Özcan isminde bir 

inşaat .ustası dün Bebekte Park 
pansiyonunun çatısını tamir e_ 
derken ayni yapıda çalışan işçi_ 
!erden Koço yanlışlıkla çatıdaki 
direklerden birisini çekmiş ve 
bu esnada çatı çökerek Mustafa 
direkler altında kalm.ışbr. Ya _ 
ralı imdadı sıhhi otomobili ile 
Beyoğlu hastanemne kaldınl _ 
m~. Tam o sırada salondakı man -

zara değ;şti. Emir, gözlerme 
inanamıyordu. Nasıl inanabil
sin ki bir kaç dakika evvel gö
r;,e görünmez olan genç, birkaç 
dakika sonra, yanında çok dil
ber bir kız olduğu halde, orta 
yerde ~krar arzı endam etntiş 
ti. lşın en gari J> tarafı, gencin 
yanındaki kız, Bağdat Emiri 
tarafından çıldırasıya sevilen 
essiz güzelin ta kendlsıydi. 

Hangi deniz teşkilatın:ı bağ_ 
tevzi ediyor lı olduğu henüz tesbit edilemi -

yen 102 numaralı mavnadan iki 
Esnaf Cemiyetleri teşkilatın. sandık c:ay kaybolmuştur. Bu 

dan bir çokları temsil ettikleri çaylar Iımıire gitmek üzere 1z _ 
zümrelerın mübrem ihtiynçlan_ mir vapuruna yükleneceği yer . 

~--~~A----------

Bir dolandırıcı iki aya 
mahkOm oldu 

(Arkası \'al') 

nı karşılamak için eşya tevzia - de rivayete göre Tunca va- Muhtelif kimseleri dolandır _ 
tına başlo.mışlardır. Bu meyan - puruna yilltletilmiştir. Giim.riik maktan suçlu Nabi isminde bir 
da terzıler cemiyeti makara ve ler umum müdur" rugu· ••· kaybolan dolandırıcı dün asliye 6 mc.ı ce_ 
elbise malzemesi, bakkallar ce_ ve yüksek kıymeti ihtiva eden za mahkemesi tarafından 2 a,y 
miyeti şeker, berberler cexniye_ bu iki sandık çay hak.kında tah_ bir gUn ha:pae m.alıkUm edilmiş_ 
ti ~ç makınesi, garsonlar cemi_ kikat yapmaktadır. tir. 
yeti ceketlık beyaz kumaş, ve ı------------------------------------------
sucular cemiyeti de bardak tev_ j b l k b k 
zi etmektedir. Daha bir hafta t D U BZ&D, en epçe 

Meğer her nevi undan 
mamul maddelerin 

im li yasakmış! 
Karne ile ekmek tevziatı ya_ 

pılan yerlerde her nevi undan 
mamul maddelerin imali ve sa_ 
tışı menedildiği halde son gün _ 
lerde b~ semtlerde simit, tu _ 
lumba tatlım, bisküi gibi ma.d _ 
delerin satılması bazı kimsele 
rin nazan dikkatini çektiğini v; 
bunun fizerine Belediye lktisat 
Müdürlüğüne müracaatla bu hu 
susta Ticaret Vekfiletinin yeni 
bir emri olup olmadığını sordu_ 
ğumuzu fakat İktisat tid · riı 
Saffet Sezen'in de bu hususta 
maliinıatı olmadığını yazmıştık 

Saffet Sezen dün btına ait emir 
ve kararlan mahzenden çıkart_ 
mış ve bu gibi maddelerin ima. 
linin ve satışının yasak olduğu_ 
nu öğrenmiştir. 1 

Bunun üzerine Belediye İkti_ 
sat Mildürlilğü bu gibi madde _ 
leri imal edenlerle satanlar hak 
kında takibata geçilmesine ka _ 
rar vermiştir. 1 

----------'-AlllC:----

Kamyon kazası 
tahkikatına 
başlandı 

Bundan iki gün evvel Azak 
sinemasının önündeki yokusta 
frenleri bozularak cehennemi 
bir hızla Kumkapıda Çcşmcmey 
danında. bir tütüncü dükkanına 
giren ve iki kışinin ölilmile, bır 
kişinin de yaralanmasına sebep 
olan belediyeye ait çöp ka.myo_ 
nu kazası hakkında dün bir ke_ I 
şif yapılmıştır. Vak' mahalli _ 
ne yüksek mühendis okulu do _ 
çentlerinden Kazımın riyasetın. 
de bir ehlivukuf hey'eti gitmiş_ 
tir. Otomobil mahallinde sökü _ 
lcoek ve arızanın neden ileri gel 
diği tesbit edildikten sonra suç_ 
!unun kim olduğu anlaşılacak 
ve ondan sonra tahkikata baş _ 
lanacaktır. Oloınobilin 5oförü 
halen ikametgfilıa rapten ser _ 
best bu·akılmıştır. 
----->ıııc-------

A\\ vrnpanın harp atı.;; 1
• 

~ knrışm.ıyan uç b ""· 
letinden biri i de bııı~ 

Ancak harbin ta içinde bulunıı.J! 
Jann halı ile ıkt.s:ıcli durumt~ .~ 
muzu mukayese etmek k bD 
değildir. 

Lonclrada bulunan r, ed 
arkadaşlaınıızd n b orad~ 
sebze ve meyvanın h b 
ancak yüzde yirmi n · b und4 
arttığını haber verıyor. Bir !s" 
viçre gazctesınde iaşe oiı ın1' 
bır ılimnı gördüm. Bu ılıUıd• 
ofis h gıda maddclcrınd 1: 
rafa ka mn.masını, fazla buldU 
lannı konserve yapmasını, kış. 
lık iaşe maddeleri t't>plamnsı0~ 
tavsiye ederken geçen yıl bun 
temin sayesınde bugünkü fiy~t. 
larııı gecen yıl fiyatlarına n1u -
savi olduğunu bildiriyordu. D~' 
mek kı o küçücük, hiç bir deJ11

• 

zi olmıyan \•e her tarafındaa. 
harp içındeki devletlerle muh8 

bulunan lsviçrede iaşe maddele· 
ri geçen senekinin aynidir. 

Bu büyük i.ş nasıl ~~ın1ı!i
tır? Bıziın için bır mucizeye 1

• 
nanılmaz bir kudrete ihtıyııQ 
gösteren böyle bır baı:.anyı ge. 
ne bir bi araf memleket oıaıı 
Portekiz devlet adamı M. Snlıı. 
zar şöyle izah ediyor: 

1 B0 nre her zaman dnha fnz ~ 
çalışın· k fazla istihsal etıne 
ve her bı.rimiz için zaruri ola.O 
miktar.dan az istihlak etme~ 
ten ba:ıka usul yoktur. Fazln ısi 
tihsal etmek ve istihliı.ki nsgar 
miktara indirmek: Bu usul henı 
mütevazi gelirli olanları bun~ .;j 
ye. hem de başkalttnnın gird1.r 
ve bi m de zarar gördü~nııı~ 
bir harpte en kolay vergi tahS1 

etmek demeh.'1.ir." 

* Son zamanlarda ihtikann a ~ 
lıp yürümesi! bazılarında b 
kanaat belirdı ye bu ıka:naat ~· 
zete yfalarına kadar akscdi.b 
yor. Zannediyoruz kf hile ve ı 
tikfu a b şvuranları idd tlc cc. 
ZJ.landırmak. hatta asıp kes • 
mek bu acıklı davanın baŞlıc~ 
çaresidir ve bunun delili olıı.1'8 
bir kaç memlekette nıuhtekirle 
rin başı u,urulmasını kürt:k re 

Fırmcılar şirketi yeniden zasma mahkfun edilm"sini .ı rı 

f r t · k? siırii.) oruz. "" myoruz ki o ın 1 

aa11ye 8 011 geçece • 1 leketlerde gıda V" di -er i}1•ty 

• 
de.am edP.cek olal\ tevziat netL 
cesinde esnaf ihtiynçlo.rının 
mehmaemken temin edilmiş o _ 
la ğı tahmın edilmektedir. 

Haber aldığımıza göre. mü! _ maddelerının zincirleme bu 1 

Apartman a rlyo ru m ga Fırıncılar Şirketimn yeni _ W ·ır mevzuu olnuı.ın~ını bu ş 
den canlanması için alakadarlar dctli cezai r önle · tir . 
tarafından teşe-hbiisatn başlan _ Hakikat bu değıldiı. fle' 

inaruna!-. Çünküm hiç bir pro- mıştır. Bu hu uJta tanzim ecrı meml ket coktan ihtiyaçları.~• ev 
ede 

ır .............. 
Un tevziata Salı gUnU 

yapllacak 

periyeter J.~endi özbeöz dostu miş olan sirket mukavelename- te.,kil" tl::ındırnuş, ıstihsalı 1 

r 

~ 
Avrupada ne uman ve naaıl yenı bir muharebe temn11 olacağını 

mdıden ke:;t recek vaı yette değılız. Ancak, harp durumunun, Flra_ 

unlar dıyarında kat'ı bır net cc elde etmeyi mecburi kıldığını, W. 

W 1 c le beraber bır çokları da teııhm etmektedirler. 

ohnıyan .konfiyansını knzannu- sini şimdiye kadar aıtmış rırm_ 1 isuıııakinı ayarlamış ve buıı 1 

yan Jd.'7i !OOm ev kiralıı.ma hu- cı imzalamı'ltır. Şirketin tees _ bir plana bağlamışbr. Fiyat 
susunda a.ksuata. et:ınezer, rna - süsünden sonra iştirak dolayı • !ardaki müvazene buradan gelı 
!Um ya Gimdi ıkiralara resmen sile yapılacak hususi kontroller yor ve bunu yaptıktan sonnı 8• 
mm yoktur amma, elden ha- neticesinde menfaatleri halel rada bir türeyen tek tük muh -
va parası diye kiracıdan alınan dar olacağını düşünen bazı fı _ tekirı en agır cezaya çarptıı:a · 
paraların hesabını ~ rualiyc nncılar bµ mukaveleyi imza et rak bu- p nı sağlrunlıyorlar 
şubesi Uıtamnz... Eğer sana mek istememektedirler. Maruna Yok me\ cut olmıyan veya bt1 
konfiyalm olmazsa senden na - fıh ekserisinin şirket tesisine zuk kurulmu ~· ikıde bir değıs 
mı olur da bu hava parasını taraftar olduğu anlaşılmakta tirilmek mecburiyeti hasıl ol 
t31:.eyebilir •• Şimdi anladın ... E - dır. muş olan bir planla ihtikar 1 

ğer bir aparbmnn katı yahut ==~~.......,~--:--::"""~~-==~ derece dal budak salar kı top 
d.ıı. bir ev buhnak: isteorsan HiNT f SRARI tancı ile bunun bir kaç ele ..,. 

zan: Emekli Gl. Kema evvela kiracısı çıkaca:.'ft lbir ev kola ayrılmış olan pernReııd :eı 
öğren, sonra ,tnal sahibile k0- --0- leri arasında. fark bulunamııı. 
can. kardeşin sıkı bir ahbablık Yuzımmn çokluğundan bugün Hcpsınin ihtikar nisbeti bııJit 
tesis etsin.. Sırdaş olsunlar, iş- ncşrcdemedı c. Okuy~culard:ın ozur Hangisini asabilirsiniz? 
te bayan sen seponun sözlerini n l<'r iz BcJır,et Sa.fa 
bir yana a.tnuı... Beyninin orta~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!"!!!'!!!!!!~~~~~~~:a=~~~~~~~~~~ 
lık yerine yerleştir. Soıırn me • rıın apartımo.n aramak oluyor. edenlerin bel.ki yirmincisi olu· 
ditasyon yap ,da... Apartıman Hısnn, akrabam, ahbaplanm vorsunuz ... Apartmı.an çoktall 
bıılmanın çaros.ine bak. Biz yal konum, komşum, o.lış vcrış et- kimya verildi. 
ruz alını satım işleriyle meşgu.. tiğim esn flar hatta kapı • • • 
lüz... gelen 79 luk iht.yar stiU;iim B enl tanıyan insanlarJ.Jl 

• • • bile benim apartıman aramak· h · h ta oldugumu bi}!;yor. Arada bir epsı albne acıy ır ... 

Y ine jl!t müracaat ettiğim 
telUU insaflı çıkıyor da 

benim.le ~o!lll.~ tenezzül e
diyor. Ondan sonra lsta.nbul 
ve Beyoğlu semtlerinde, köp· 
rünün her iki tarafından bir 
başımı sok.a.bilecek bir ev bul -
mağa delfilet etmesi jçin · mü
racaat ettiğtiın tellalların hepsi, 
beni istiSkalle ,karşılıyorlar: 

- Biz kira işlerile meşgul 
olmuyoruz.. 

- Rica ooerim bini ,meşgul 
e11nıeyiniz. 

- Sabalıtanbeııti mlirncaat 
edenlerin beşyüzüncüsü oldu
nuz ... Yok be hanımcığun .. Yok. 
'Y ook, yooook !.. 

Talimhane semtinde bir tel -
181 benden 2 buçuk lira kaycliy~ 
isttyor. Parayı alıp adresimi de 
bir deftere bydettikıten sonra: 

- Sakın ha diyor ,siz bana 
bel bağlamayınız. Her gün sa
bahtan akşama kndar y!ine do
laşnurlct;a devam ediuıiz... Be
nim de kulağıma bir şey çalı
nacak olursa adresinize bildi
ririm. 

- !!! ... 

* E vde apartırnnndan ko-
nuşuyorum. Bir eşime, 

bir dostuma rastlasam apar-
tımandan kon y rum. Sittır -
!erimin iyi ol cel r a.par-
tımana taşımyorum. } dem 
d.olıı olduiiu P"ecell..r k • busla-

ümitbahş haberler alıyorum. 1 Ve hep .. i ıba.Il1 b r aparıtıru..ırı 
T ·· t .. d b' bulma.k için sd'erbcr, nı11 ~et 

- epe us un e ır ev var, bunlardan biriELnin delület l.! 
içindekilerin oğullan Ankaraya 
bır iş !Çin istida vermiş, e~cr bir ev sahibile karşılaşabıl yo 
kabul olunup da imtihana gı- rum. 
rer ve imt'handa da muvaffak Ev sahibi bir doktor. Banıı 
olursa. Ankarnya gidecekler- aparµmanıru kalörif eıile bcr -

. b r kırk beş liraya brrakaca· 
mı-... ğıru söylüyor... Allahım ne ni-

- Firuz11ğ .. da Ali be.vler met... Heanen pey verece nı . 
vardır, aziz ah~bımız kayın J;,nkat doktorun bazı şartınrJ 
valdesinde tansiyon vardır... var. 
Kansı; eğer anneme .rnr hal 0 - - Kalörifer sıcak olsun di • 
lursa dünvııda ben bu evde 0- ve bu 'sene bütün kiracılardııfl 
turmam diyormıcy!.. birer defaya mahsus olm iı· 

- Efendim... Bir mektep zere elli.,er lira alıyorum. 
arkadaffilll vardır .. Osnın.nb y - - Dcmıck bu kış ap r 
de gıiz l bir aTlartımanda otu tmıanımz mulliıkkn:k sıcak o-
rıyor. KarıSlle kavga ett}ler. laaa.k. 
Kadın gitti evden... Mahkeme- . - Böyle bir angajmana d~ 
ye müracaat etmiş, yirmi be:;ı gıremeın. Hem yalnız bu d ğ l, 
giin sonra illt duruşmaları var- apartım.amn ta.miri vursa. ta· 
mış... :MalUın ya ilk ıkıırşılaşma. mirıni ben henüz i~ görme • 
sulh te..~büsildlir. Eğer barış- dim siz yaptıracaksınız, bada. • 
mazla.rsa, kendisi de çıkıp a- nnsı size ait. 
partunanı verecek ... • "Kapıcı aylığı ne k.:ıdar,, di-

Birisi gelip h.a.ber veriyor: ye sonnağa cesaret cdemcdinl· 
_ Tanınmış doktorlarımız- Kudret ve iktidarımın rcv-

dan ..... ıapartımanrnd.a oturan kinde iş1ere baş pokmnsını bıl· 
doktor ... kalh sekteSindeo med5ğim için bu npa.rtı.manı tu· 
ölmüş. Bekirdır. Kimsesi yok- tamadım. Sonra öğrendim dolt 
tur, anartımanı boş kalmıştır. tor bizimle uyuşamadığına çol· 
Hemen müracaat edlııiz. Bili· mcmnunm.Uş. Benden sonra 8"' 

rım doktor bab:ıruzı çok sever- partmıarunı J!e7.eil bir ttaıyn.ıı 
di s·ze de teveccühü vardı. ailesi, auartıman kirası olall 

Ertesi gün saat on birde te- kırk be.~ J radazı ba.~ka dokto • 
Iefonu ac.ıyonmı. Ve büyük he- r.a. ayda kırk be.~ liradnn ha.va. 
kfmimıze müracaat ~orum. narası vcmrlş ve apartrmaul 

- Sabaht.anbcri siz tele.fon tutmus.-



# 
"' 

••• 
H,ıvad ÇeJebi manzum ve mukaffa eazeıden sonra: .. 
-iu:zuruhazcran, cemiyeti irf n, v 'kti sefayı merdan! ke!imelerile 
c. akşam mecliste haz1r bulunanları se1amladıkt , şeyt nı te~'in, 
~zdana hamd eder ve zamanın büyüklerine dua eyler V3 sonra da: 

Hacivat, geçen ,a.zımda. •: ruyet perd ·. Bü:;ün banlar eski ıt dı 
anlattı - aiyi o- Uyku.dan ld.ar olub kullanılın y.ıı:n tabırlerre, kelı-

uy gım, sem . fclmıeylc cldın var ise m :le · '.C ~-:,.----" 
AlO a okuya perdeye ~eldıkten Çeşmi imAne bu dünya arta kalmış bir lro u taşıyaıı 
~ sert ve k~ bır: oldu gaflet perdesi. bu cum1eler asırlar evvel .'Y. -

Perde Uf .b~ ~~· dn.n_ sonra Na.k~cn Nakkaşıbil, şamış ced er.L-:ı.ızın mus.kısun, 
!az.. gazclını soylcmege baş - aldanma nakşı zahire, konuşuş ta..~arım, .hitap ~il-

P . iKıl nazar, ifiW ıkurulmuşdur lerini canlandırdıgı içl".n hayal nan~ gazelı, aı_ıaknmla oku- h k ik t pcrdeSi. perdesi önünde mazi ile hal 
ibt1et 1: ~l de-ril, .tas vvufib ve Aıemif.ani~ 1 b kı sanmaz birbırme karı ır, "'cçmiş ası 
feıs /encı. . " .haız r iıfanı olau, • larla birden beri ge1ın:·ş gibı 
dir 0 .. dersı, bir ~ ha1!~.~e - Bak ne suret gostcr.ir tarıfi müşkiil b r haz içinoc 
.ı.~ • . unyarun cı o .... "'"ö"11 u. 1 'bret ""',.,.:ı • ya'.!:trnı ·Demek oluyor ki Ka-~tn.il ve aklı b d bi · se r ~ e t"-"-""esı. . 
'1.ın d.. n a r 1:ll - Dfuıyunın faniliğini hatırla- rag(;z fasılları üstünde yapıla -
v .unYanm .ald tıcı aliyış e • a . A lı .ı;;· ~':k cak sebatlı in<'elcınıelcr biz~ e goz kamaştıncı ziynetine tam ne ..,uzel, ne mana 'U4r ı.u dil . "k 
lldanmayıp iFder"n ı ç yüzünü met ve Mep dcrS:dir. as_ırlarkı~af!\_;~"- ınuzcd, ~uTsıt ı 
Coreb 1- l".-.ı,.,b· bu ınız y ~ı..u.u.a. ve uuıya ı-ti ıwıle,?'e çalısıruısı i p et- Hacıv t ~- manzum 'h.akk.ınd esaslı fikirler \'C 

h~:t;ı, Jn:>a görüşlü cahıllerin ve mukaffa gazelden sonra.; . :~. Her ~e ise, oruç keyfi 
Uz sel::rın sade dışına bakıp - Huzurulıu.ıran, ~ıyeti ·~ s··zu uzatan sn.dede döne-
h etıne nüfuz edemediklerini irfan, vaktlı saf.ayı merd~ ! 1 o. ~. 0 ' 

albu . halolmtin dışta değli, 1ımelerı1e o a;kşam 1!,leclıste ha- Hacivat her oyunda tckıer-
~ gızlend "ğini m.1nzum ola- zır bulunanları selamladıktan ·· eden başlangıç nutku diyl.! 
la Btirtikleyıci bir if ae ile an- ~ytanı tl.:1 ın. y~a .. h~e- ~ bu ılı ta:besinde.r. 
d tan bu perde uazeJ crinm ıçin- der ve 7.n.mımın büyuklerıne 
e r k h d sonr"a: ııeı ~ güzelleri de vardı. Me - dua e~rler ve sonra a: Y<1r bana bir eğlence ... 
~: - Demem o deme değil. ben Yar ba:ruı bir eğlence medet!. 

'i siy-retle .zıyaland~ı'kcn bcndemze, ben duacını::n ~li Nakaratile taksim yapmaya 
-Cö hıkmet 'Perdesi, yüzü yunmuş clfazı duzgun, ba~ar. 

Sleri_r yüzbin hayal mus~hrubeti tatlı bir yarı ~a- Bu sırada !K~z aşağı a-
ı... _ ilemdc suret perdesi. &da:r olsa, geliverse şu <loı t H · ti ı~A ita, ·· tu""s'· ~ı tefekkürle ıtema~a koşe m~Tdana; öy'Je 'Söylest! tılan acıva a a ~ us u-

"l d 1 boğuşur, aıetıioode Hacivat kd-4d ihiSS2mend olmak ictrn, bendemz dinlesem, haa 'im o - çar, ıKa.ııt\g&L de sırtfu.w yeıd.: 
'tne hayret verir ~ rımyarıut hmdeniz soylescm o uzanır kalır ıv~ söylenmeğe baş-

1{ • bakdıkcn .dıkk t perdesi, d.nlese, b zı temaşa eden zevk lar v1.ı: 
atnat.ın ehlihnl er•oabı hazırun da sa'fayab ol-

.tas erek Ka · - - Amanın lbavıldım, çürük ~uı 1 VIr.iJllı kılsın hayal, salar!. ıDrs :rıa.gozu peı.,. muşmula gı"bı" yer. lere "a"1'11dnu. 
e entnişdir ezelden deye davet edet. J' .r 

----- 1 Başı sivri, ayakları sivri, orta-
(' 1 sı tekerleJk 3da.re fit.ili .kıy~t. 

A d ''Z k d li mendebur. Onu bir oldta çe-,, an ,,ye a ar ı:- ~=d=h ;:ı;:;:;ş 
'.5' - Bıı tarafı 1 ınclde - I ·lerse artık hem şikayetlerin 

lrıir akat lidare mıı:k ııamfrjn ta- sonu gelır ve hem. de kruı:ı~nla.r 
1 -bti~e ıslahı için pek o kadar ile em.ırler tamaımle tatbık ve 

tı.tın icraata da şimdmk 1ü •

1 

irn-a edihr. Bunun için 'tahsi
tbı .h.?~asa gerek. Memlekc- sat, mektop, mesleki kurs, kon
~ -:~ün ihtiv.acı olan icraat trol ve ımieY3 ede 18.zımdır. 
Paıi .. ~- ve nıaıneviye, paralı ve Bundan başka a'lda 'hemen 
%-oaza, kolay ve zom ayrıla- şu mesele geliyor: Vazedilen 

:a." kanunlar ~ rilen emırler a-
Ültıi er. jcraatın haşında paray~ caba kabil..ı tn:tl::tk ve ıc:ra mı
~lk' Vard\r . .Bu .ise memlc..'- dır? De,...Yilse bunlar hemen ta -
her \1'.a.riciatlıe ölçülür, _yani dil ve .ıslah edıl:meJid"r. 
ta~.zu edilen yenılik hemen Aca'ba uzak vili:yetlenimizd.! 
bet ed.i.lemcz. Bunwıla bera- hn.lkımızın ne kadarı nikidı me
~ ~Pilıı. kolaylıkla yapıla- muru huzurunda evlen· or? A
li ~!l" takım icraat da var. caba bu cvl~lcrln ne ımik-
l.ı~. b1rinden bahsedeliln: darı mahlteme ıhuını.runda be; -
fıüıt.taiıı v.azettiği kanunlar, şa.ıuyor? 
b~ Unıeti:n vcrd.gı emirler tat- Ha.her aldığımıza "JTÖrc, .pek 
trıM':.~ acaba ne oluyor bilu azı. yani o \~ıtlli vetlcrimizde 
~? \7ekilliklerden vahlik - halk evlendirme memurile bo -
ol'ad 0 radan lrnymnkrunlıklarn, şanına ha.kimini nck de o ka
~Yleaıı :nahiyelere ve mhayet dar rahat.sız etmiyorlarmıe. El· 
~e gid.iyorlnr. Sonra bu de mnnta~ istatistfk yok. 
"ı k~~ ve amirlerin tatbı'ld Fakat ren.lıtc malfım. 
;jaM~"ilıc nıc:murtarla polıs ve 'Hntta alacak verecek dava · 
~,~~ eline geçiyor. Bu lan bile bu vi~tlerde mah
~ '\'aloa tabii 'bir yoldur ve kemesiz hal ve faslcd" ~y.ormuş. 
' lıa.,.cma türlu de oln.mnz Bu kanunlanmız ıçin. 
:k~.. Emirl re gelince; pek çolı 

h ~ :nıeseıa zabıta ve adi~- misal VAT. Bir tanesini ıalalım · 
~ ~ b1r tahkikat, sıhhiye ı- Bır re sor.muşlar ne 'k.ı~ 
~ Yasak, m.3.l:yenin ta- dar çavdarınız var, diye. >.1c -
)~ Ve tahsJi işleri buğday murdn.n "'ÖtÜrÜ bir cevap aluı'°' tak gıda, maddelerırun tadat mı.q_ Sonra ora.ya bir em:ır -v&
~v 11~. her nevi istatıstik rl1lm ş. Buğday.a Qn:vdar . .kan~ -
~~~nı tanzimi ve saire tırıo -ekmek yaptırın dıye. iB~ 
lc.U~Uk e her türlU i~ en nlıhayet eI!'• gelince, çavdarın -0 verd~ 
~ci.,...__ nıc:ınurlur ıle pol s ve b Wlll)adıgı nlaşıldığından em 
,~.ıuantn omuzlan."la yük- r·n icra o'amı.cıyacaı,"l bildin}. 

"Ş bulunuyor dernektir. miş. Yani 3-"mllı malumat ve -
~ t ba de\ ı lrJ- mı mem tabii · <?.niış emir 
-uıetj n bu e.n kil iık mimıcs- let· vcrjld wll'de halk mutazar.. 
l'eb ı~ .... ~ çe 1i vazifeleri g-o - nr olmuş. Bır mesele daha: 
~la-~ bir eurctte limen ha.. Aczinden, kusurundan, nıesu
'lf e.ı~~ ınıdırlnr? Bunlara va· livet. korkusundan dolayı .Klaı e 
~ ~ ehemm yctilC> mute - maklnesinin ivi işlemcsıne mli-
~ •r nıaaş venliyor mu ? ni olan memurlara ne vakit, 

. ~ . ~eseıe. ne gibi cezalar \UİlnÜŞ? Md-
~ ın 1k.i sualin cevabı bep:inii - lfun dciffi. Yalıuz mali.un olıu 
~ıa. ulUnıu d ğJ mid r'? Bu şudur ki bugtinkü memur1u 
~ y~ :tı'ıalftnı olunca artık biz- kanuıhmda. azil yo~tur, vekô,
~lllqt 1lnıası crcreken icraat \'e let emnne alınma var. Bu ise 
~'llyt kendiiığinden gorumnüş kafi bir müeyyede ve bir ceza 
~ 0 r :mu? değildir nek hafiftir. Vekillili:, 

lltıek et- biz halkı memnun et- kusuru ~lan memuru hemen ıa.z-
~~~ayetıcnini azaltmak, ledebilmelidir. . 

llk:llJtu..Q haymm, sıhhatini, Zaten mcrnur tayin edilirken 
~ ~U. menfaatini, saadeti- vüksek mektep cınhadet.naıneci 
tidatınıl etmek ve eğer bız va- kafi olmamalı \.""e sıkı .bir imti · 
l'at \re ~ arttırmak, ilrt:ısadi- han açılmalıôır. Fakat bu iıntıı
~elr: ıçti:n:ıruyatımızı tunz!ffiı lhan son derece etddi ve fuiil 
~tı ~ddoğru istatistik malü- olmalıdır. Artık hatır v.c aönil-

bekçi daıv.ul!ı suratlı .çaplan. Ne 
ahp ne veraniy-0rsun a .irsız he
rif. A.lcşa:mdanberi :lugııuın 
önüı• ıavu:ı çlkt:ığı .kadar ne 
zırlayıp durursun? 'Beni taciz
aen başka kan yok musibetin. 
Şimdi orma.n (roman) mıi~ -
la (mütalea) ediyoruım, .z.ılıni
mi çarşamba pazarı-na çevirdı 
mendobur. Geçen akşrun da 
ta:bua (torba) dikerken gü
rültüden ucunu mmdere dik
mi~ ·de !haberim yok. Bu .he
rifin suratını oıördükçe · dde -
Uın .t:oı>uklnr.ım2. .ç:ıkzyor ! 

'Kabilinden dert yanar.en 
'Hacivct: 

- V ny çiğer köşem Kara -
g-OzUm bu akşam sende edi:r 
ibu hiddet? 

Diye ,karşısına çıkar ıve mu
iıa·vere ~aşlar. 

Tİlt\'AKi 

Yandık buhav.a 
gazından 

- Baı tarafı 1 incide -
ad:ılet daires~ıdc temiıı eder hl ~ 
yctte mıdir! işte bu nokl,aJiı b" ·.az 
muhtaCJ tetkik bulmaktayız, 2. inci 
ikı nYda e\•ınde bulunmıynn bir mtis 
tel Uki memUT üçuncu 1kl tıY 'SOnun_ 
da da evde bulalnnzsa ve memurlar 
bir gitUklerı yere bir dnha cltmek 
mecburiyeti verilmemiş olmakla be_ 
r.aber musteh.hke. de ı:a ti muayene 
znmnnlan bıldirilmemiş olmasuuı gô 
re bu evvelki iki l\Ylık sarfıyatın llY 
nen kabulü kaidesi l1ep böyle de • 

edip dur cak mıdır? Eğer bu 
böyle ise hic de yerinde bir d 
dir. Çünku müstehlik hcrb · btr 
zaruretle evinde bulwınuıyabilir ve 
o tarihteki sarfiyaiı do ge CD lki '1Y 
daki sarfi> atınııı y.arısı derecesinde 
olabilir • 

nu takdirde niçin müstehllk şir _ 

kete sar:fetmediği cazın para ıw ftız_ 
ln ile vermiş olsun? Durad:ı ı;:özcti _ 
lt.'n yalnız ılrket.ın hukulrudur. Mlis_ 
tehlikin hukuku hiç dO§ün~ 
demektir. 

E !er bu ~e ise pclc satlmn ve 
ll.diHine gfö-ülmiyen bu Wıs mı usu_ 
Hine daha sal m bir 1'Ukaınet veril_ 
:mesine aıfıkndarbıun .dikkat z:w:an.. 
m çekeriz. 

B rbaros ihtif aH 

Yugosk.vyada 

Cet cil r isoaı kuv-
!I 

vellurini pnskürttü 1 

2 Alman asilerine 
mukabil 20 Hırvat 
kurşuna dizildi 
:Londı-a 19 (A.A.) - Burnd:ı'd 

Y~o lav mııhfıllcrınde oğrenıldlğinc 
gore AlmanLır ıkı Alman ııskeı ·n u 
bır pusud.. ldurulıncs ne ka~ lık 

olarak .Bngostlo adındııkı Hırvat ku_ 
yunden 20 tut.ı~ kWl~uııa dizmMcr_ 
dir. 

Moskova 19 (AA ) - Mo ko\·a 
r4Uiyosu Yugoslavların H:rvatı tan 
cenubu garbi una şımı:ı, toml • 
r ıile hU:un ulunuukı ııuı bıldır ., 
mektedır. 

Spıkerin anlattı.ı;ııı:ı soı·e, çeke !er 
tarnfından kazanı} tn yeııı rrıuı.rıffc • 
riyct işgıa kU'vvet1cı ınm ve Quıslın_ 
cıst lat'alarm muk \ tini kırnlt;1_ 
tır. Gerl çckılcn t le t'.ı.ıları c. 
hirlerm "~ ksa m lkını en _ 
(f;ıerım takibe bar uııclctedirler. 

Bu sozde cmultecıl.erı. tına \•adisine 
yeı'l~t r lmı lerdır. Oıada ccb r al _ 
tında çetecilere rşı hknmlaı 

kazmaktadırlar. .... ..-:.•• 

Afrika cephesi 

1ki taraf arasında 
devriye harakati oldu 

lngiliz uçakları 
Tobr.uk limanını 

şiddette bombaladı 
Kahire, 19 AA.) - BugUı 

kfr .orta İngiliz re erek 
.ııe1bliği şöyle donek"tedır: 

Perşemi:>e 'b vrıye1ert-
:nıizin fua.:liyet:i deıvaım etnıi']t!ır. 

Bomba uçaklaı·ınuz, orta Ak.. 
denizde 2 bin tonılatoluk bir 
ticaret gemis:ne ha.şan ile ta.ar 
ruz rtnıişlerdir. Aym gece, tor 
pil ur:nklarmıız aa Tobnik şi -
maliınde duşına.n ti ııret gemi. 
lcrine t:uı.rrU?Ja.r yo.pım.ışlru dır. 

!.'obnık 'ıho.IDIE"'31ıl'b 
Kalıi.re, 19 (A.A.) - PC?'

~be günü aıhr ve orta. büyük 
lükte ıbomba; uça.:kla."1. To'bruku 
yemden . detle ibamhar.dmı 
etm"f;lerdir. 

I dınnna bir kay -
dedtlmist±r . .Şehre ve an po
iarm bulunduğu böM;eye bom 
balar dfrc:ımii lblr çak y u -
guµar cıkmıştlr. 

Albay Knoks 
"Ka rştlaşt1ğım1z en 
bOyük tehJik deniz 

attdardır,, dedi 
V~ ":ngton, 19 (A.A.) - A • 

Lknn len:~ · Kansas 

r " e eylemek istiyorcak le balolmnmalıdır. 
~sen OV\•cl bu kil ilk me· Hele halkın "kft.yetlcrinc gc.. S .... ~ Polis ve jandar- tince: Burada garip bir hava 
~ ltt ~_,~akımdan yfrt.selt- lecillk oluyor. Halk vdrilliğ" §İ
ttt lta~-...... zyetinde olduğumu- c.ayet edhor. O da elmeriya 

Cit.y'dc y.JU)ılan senclık toPlan
tısı münaseb€t"lc söz söyr en 

- Bat tarafı 1 lncıda - BirleşıR Am1.;Tıka bahr. ye nazı-
ıl>cnnnma Komutanlığı, Bcıleaiye rı albay Knoks "'yle demi ir: 

))evı eyle.ı:neli değil .miyiz? o ştıkayetnf!mer.i . aya olu-

P ti, 'Umnn ve i n d t".I" ek_ H:ılen k:u <tı ko"ın k mccbu -
küller türbeye çclı:nk k Y _ riy<!tiıri~e bulunduğumuz er 

urdun her tarafı da büyük 
bir rağ~elle kapışılıyor 

- Bnş tarafı ı incide - • 

hc:nen <'" lcrimlzdc ım. 
sllt.k. Yol yorgunluıJU! 
du. l!er tara!ı 'Cb 

tır 

ad yen asa a 
c ,biç bır yo g 

B. :il>. din D:ıvcr, P 
V.iktor.ra Drhlısına en c~ yaptıg, 
zzyııreti nnlırtnr.ıkla blt:rcmfyor, B. 

li D:J 'bakır,, ~ Gediz, 
, Goncn, • Ordu, Orhaneli S _ 

c ~e ilk rti 

eyı Türk e:-i tanınm. 

kliılleo ıcın bu 'fik bir 
alctadırlar. Ne o ursa 

, hı,c mmse e dunyn _ 
du hiç bıı· millet ıçin i ı.. :.W.llenni 
feda cderu~eccklcrdır.> 

Ticaret Vekilimiz 
- .Sa§ tar.af ı 1 1 ncbfe ~ 

mek isterim ki memleketimizde ne 
buo:un ne de ynnn bir ııı:ıc buhrıını 
~naV%1.lu bahis ~acııktu:. Kabul 
etmek lazımdır ki ı&lda maddC>leri _ 
mız bol deeıldir. Fak t una dn katt 
ol :ak emin bulıınmalı,y.ız k gıdn 

mnddclerı bakımından memleketi _ 
ımz hıçbir wman "r;lığ:ı duçar ola_ 
cak vaziyette de def ldir. 

unwı şarflarmı istısmar etmiş 

gıda maddeleri W:erinde :tnzyik 

Atman 
denizathları 

- Baı tarafı ı incide -
'tun k6riezıne girerek bır gemi be_ 
tırdlklan \ e bırkaç gemıyı de h _ 
ra ugrattıklaı ından bcrı Cebe!üttll_ 
rık must.ahkem mevkii tıcynkkız ba 
lınded.r. 

Satan Kana:::.a Gem si 

riye ncı ırı Macdo."Ul1Cl, 
Town ismindeki Xnnad:ı kon etinin 
bir d n dc!lizaltıSl 'tm :ifind:m lb;ı 
tını:UI:mı bildirmi r. 

Alman İ§g 1 
komutanı 

116 Fransızı kurşuna 
dizdirdii 

PASİFİK'TE 
- Bae tarafı 1 ine de -

run i e yoUarile -. e llm n tc::li!'.lc:rinl 

bombala ~. 

mistir. 
Port o esby'ye 45 lcil c me 

safo<le bulunan bir nok'..nda ça,rpı,, 

mnlar olmu~tur. 

Uçurumlar 'Etrafında 

Mac Arlhut'un umumi k nr 
hı:l9 (A.A.) - ~eni Gıne ceph n 
de keşif kollıırmm 'fa 

tmaktndır. Ş!mı:lJ vx:d 
rwnlarla çevrilmi tc:Pcl.cr 
~ 1ar nl ı:n..">lilı mu 
ler ceryao ctme.'ttcdtr. 

* Londra - Çanldng'd::ıı ~ınan 
b habere ı::orc; Cinliler C k ng e_ 
yı;;lctindc y.eni bir ~hrı. g • .almış _ 
l dır. Ş m<ti Çinlil r Kinhvn hr 
d l.ıylarına '\'<lnTUŞ bulunmııktndır _ 

yap: c · h rckcue bulunm k jste _ 
3oılcrc cı l musamaluı etmzyece _ 

. X unlmnmz bu kaj)ilden kü_ 
çıık ve be:ib ht hllrcketlerı onle_ 
mc., mJsaıttır. 

Bu n tngı izlerle ilk ş ol :.ak 
12.500 o uzum satış nda mutabık 
knlmı:ı bulunuyoruz Kulan kı:;rnmı 

ıdn s:ırl CC2ın1ize şüphe yoktur .• 
Umid cdiy-0rum • ki bütün m ısulll 
bu sene iç..ude kolaylıkla elden .çı_ 
karabilccc.(l.z. 

Stalingrad hafa 
dayanıyor 

- Baı tlırııfı 1 inclde -

redı So Yet tcbliiuım ekınde .iÖY 
le denilmekteclir. 

garbi kenarla 

b..r muharebe cere • 
y e r. Sovyet krt'ala.rı ta_ 
«r.ruı.laıı eerı pu kurterck 200 den 
in7.la Alrıl<ın fililürn1iis1erd r. 

Sta1ingl"Qd'dıı Sovyet Hücumları 

Stoldıolm 19 (A.A.) - Kızılordu 

~mandan lığının dün 'erdiği em 
re it nt cdm Stallngr::ıd mudafile::i 
nehrin bılh a ık.i kemıinde taar _ 
ruu geçm lcrdır. 

Stokh m 19 (A..A.) 
m hnbırı 

Ru 1ar uhıırebe _ 
lm ile Alnıanl:ıra Stahngrad civ _ 
rmda her k rı, topragı çok pahalıya 

ttikkrı Kwlordu Vo 
:roncj reph~ nde brr ta rrw:n ~ _ 

ştıı . 4 K ~ lbu 
turruzun hedefı Mareşnl Von Bock 
kuv\-ctleı m i yandan vurmaktır. 

SONJA HEİNE 
RA M1LLAND 

ROBERT CU l\-tNGS 

t 

ece 
GO 

~tı tab~ 1.~e hukiımetin tu ·Cıı nan memura J(nderiyor~ Netip 
~ lJ. ~~da bulunan mürnes- ce malüm değil :mi? 
~ ıc~ malfunr.tları, O m e m u r hom ve'kil-

dır. Eunu ınütcaLap tıırbe b ~ bu,>"ik t t: demzaltılanna 

de deniz bltm alnyından ayrıl '· .. a ,, mucade ede ~;go:maı•mL'!ll!~~:nın:m!:t:lBilZ.:CG:ıir::ı::!::!~~:!Al:mall:!ll•1\l 
ımar>_ga er tarafından rul\1ly.a il w lrulı •. 'Bu mesele Av- fJ. 

fi nr. atı~ ve. bU!ıhnrc B rba - rupada ~ b l' cephe .kurul - Bugu··n su·· 
lı&r. 

Ditldetli Ult~Icıi, mütemadi ve liğe istediği gibi bir cevap ya.~ 
~ ~takip ve murnkabelerl zıp ku:r.tuluyor ve lıcm de eika
ı..ı hkıa \re bu .kadıır az ha - y#1j hu sefer daha tazla ü -
~ gö~:~~dar çok ve büyük züvor. .Artık halkın sikayetirll 
~ ...... lUeıncz kanaatinde- :Ukiyet olun.an memura gön· 
~Ut u dcrmekten vazgeçmeliyiz. HnJ
~~ e ~~~il '\7cya vnrilcr lan haklı şikil.yetine clddt b.ir 
~ .. ~'talı:. ~ en yalruı a- .surette ceva.p vıeril.izse idare 
~· 'B 1ti:ı.r, polis ve :iandar- aıakinesi muntazam idemet:>"C 

b Un! rın karnı doynı·.sa J ıbaş!anıa:ııf nu deıllinis f 
<Q- ~!erini ivi bw 811pbl H.t n J!!Bt 

ırosun ?"\!hunu tıız1zen bir d k a u_ mnsı iı)i l ı u .nıiinasebet ha-
kf.ı.t edileccktfr. lm _d r. B başka "İn:! 

J Bir knhlta d Bcşiktn~ Kaymaknnu ile den avw b aelliş ölçüde 
h~lnrındnn biri tarrtfın an tıı batı Paslı · kar~lık taar 
tabe irad edilecek ve bu sar le de ilgilidir. 
düz yapılncak merasim mliaye 
RUŞ olacaktlr. 

Gece B rbarooun turbesl Beleitye 
tara!ınd n yapıl c k tesisatla w 
ımıjc dlı lcrlc aydml tılacak, Dn • 
let Dcruzyoll rı ve Ş'rkctı Ba,n,., 1ı11Urr.ı•.-.1a 

h_ 

KORKAK KAHRAMAN 

JOH .. OWN :B:ı~ Roller: 

Amer·kan 
tezgahı rı 
aa ·y He 

"s·ı p tayyareı r .. , ve 
·~ r ,. 

r 

edılmıı,ı rıl n fıv;ıtlard . 

Mada!!askar~il --
- Bıı tarafı ı ne de -

tQP B 

lim olınu tuı·. 

cili m L".ti•rt.1~'1:l 

La le'nin 
1942-43 

• 
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ÖRÜK • 
... ~H&ı Nakil ~e iktibas hakkı mahluzdur I" . i 
Çingene Şopar, tam bir Pomak 
güre~ yapıyordu. Her vakit d:3 
böyle glireşirdi. Çihıkü Pomak
lann içinde büvüdüğünden böy
le alışnıL5tı. Pomak güreşnde bir 
kaç husu.siyet vardır. Birisi: 

l<J.,ya yonga vuruyordu. Ve, Mol
la bu sebeple söylenmiı;ti. İşin 
garibi tırmık yarası ne kadar 
derin olursa olsun yağ glircşın
de belli olmaz ... Yani acısını his
setmezsiniz.. Zeytinyağı pişitır. 
Acısını keser... Fakat güreşten 
sonra: Vay babh.m vay! ... Bü
tün yonga yerlerini çayır çayır 
ya.nar ••. Çomak güreşin.de gü
reş kıran ıkırıına olduğu için 

1 •· .• ' ·- • 
• • .. ~- < 

ile saba~, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayımz -

Devlet Demiryolları1;-Iek 
okuluna talebe alınc.aktır 

Devlet Demiryolları Umuı 
JJlüdürlüğu'len 

Devlet Demiryolfarının muhtelif ihtisas (iUbcleri iÇln . 1~ 
mck üzere Ankarada bir illemir,yol Meslek Olrulu> t-esis cJ:~. 

Mektep yablı olup tedris müddeti 1tç senedir. Talebcniıı . türlll el~ 
se, yıyecek, yatacak ve tedris malzemesi idarece parasız tcmiı.:tınr. 

İşbu mektep mezunları Devlet Demiryollarında IJse mezun nı:ıbl'I 
sus mans ve haklara sahip ohırlar Askerlik mükellefivetlc)n,a ~ 
hizmete tfıbi tutulurbr. ~ • e 

Dcmiryol Mesle.c Olaılunu Syi derecelerde bitirenler m ndıı ~ 
yahut meslek hay.ı.ı.nda yükı;ck ohliyet gösterenlcrindcn .;rncbi 0erııl~ 
ketlerde idnre hcsa:::1nıı yüksek tahsil ve mtisas y:ıptmlmıık fü-e b4lil 
sene aynen 'talebe ve memur &eÇ.ilecekfu'. 

Kayıt ve kabul eart'arı: 

Mağlubiyetler Çivi yukan olur. 
Thni sırüstü gelmedikçe pehli
van yenik sayılıruız. Öyle yıldız 
gördü, göbek açıldı filan gihi 
bozgunluklar mağlfıbiyet sayıl
maz. Poma.klann çiv',ı yukarı 
dedikleri tarzda iki kürek kemi
ği y.ere vurmadıkça pehlivan 
nnğlfip addolunmaz. Pomalda
ruı ikinci bir güreş hususiyet
leri de şudur ki: B!ir kere güre
şe ba.']landı mı artık ne göz sil· 
me<,re ve ne de yağ tazelcmeğe 

bu gibi ha.re!:.etier memnu de· Nişantaşı, Çınar caddesi, Hususi -------•, 

~~~· =~a· .. yv;:~or::; Şı.ŞLı· TERAKKı· Lı·sEsı· 
l - Türk oJır t.ık. 
~ - idaremiz hekimleri taı'atıudan 7Qpılncak sıhhnt ve psikote~ 

muaycnelerinchı ııt>otli oldutu anl•şılı.1nk. 

çomak gür~ınde yongalama ol 
3 - 14 yaşını doldııcmuş ve 18 yt:.şını bitirmemiıı olmnk. 

• 4 - Açılacalc milsabakn imtihanında kaz.-ınmak cimtına•ılar Ttlf)IÇIİ 
m.ız. Bakarsımz \ki haı:ıım sa-
atlerce gürc:itikleri hnlde hır- Ana, İlk Orta ve Lise - Yatılı, Yatıs1z - Kız, Erkek Mntematık ve Tab11t bliglsınden ynpılm .. 'flktır.> 

5 - En a1. ortu 01rnl mezunu olmak. •T::ıhsil scviycsı Of1.ıcian ;ru~ 
bırleıini yongalamazlnı. Birisi Talebe kayıt ışlcrine tıcr gün 9 don 17 ye kadar bnkılır Talcbcmize dr.rs saatlerine ılaveten 

ol.ııılar da Mcsleıı:: O ..... ubnuıı birıncl sınıfına kabul olunurl.ır.> tJ 

~. viicuduna su vurmağa, su 
J!argara etmeğe gitmek yoktur. 
Yani nef eslerune, tazelenme 
memnudur. Pomak güreşinin ü
çüncü hususiyetlerinden biri de 
tmıak yonga.ısı çıkarmaktır. Bu 
yonga, müthiş bir şeydir. Bakı
nız Pomaklar nasıl tırnaklarını 
besleı ler ... Pomak pehliva.nlan 
tırnakla.ı mı Şimdiki manikürlü 
kcHI nhırın tırnaklarından daha 
u:wn olar. k koym·erip biiyütür-. 
ler ... Şüphe yok ki, bu, Pomnk 
tırı ağı ne bugünün erkekleri
n n ve ne de kadınlannın yumu
~ tn .ı knlarına benzemez ... ö)r. 
Je kiiçük bir darbe Jle kırılmaz. 
Kalın ve, çelik tırnaklardır~ Po
n.ıı.ıklar tırnaklarını 8.d.eta mani.i 
kürler gibi bakarlardı. Her PO· 
mak pehlivanı gece yatmadan, 
bilhassa güreş yapacl3ğı gece 
tırnaklarına balmumu sürer, son 
r<1 b.r mum ateşi üstünde tıı -
naklaruu cılalar ve, biler. Bu. 
keskin ve, cılah tırnaklan has- ı 
.mm vücudund!:ı bilhası a e-nse
sındc bilemeğe koyulur. El en
se çekerken şöyle beş fır nağiy- ı 
le hasmın ense derisi üzerinden 
nestıer vurur gibi <;eker ve, o
cıı.ız baş üstüne kadar oyar ve 
yongalar... Pomaklar güreşlerde 

1 

6)yle bağırırlar: 

yapmayınca diğeri de yapmaz. lf!!!!!!!~!!!!~-~11~t·:ı·0~ts~l~z_:y:a~b~aı~ı~cı~d~il~k~u~r~la~r~ı ~a~ı:~ıı:oc~~a~k~tı~r~: ~T~e~le:r~on~:~~8U~5~4~7-----!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Bı.n.aenaleyh, güreş akıllı, uslu - Musa baka .tmtıh .. nhırı: Aııkar:ı, htanbul cHoydnrp;ı~:ı ve s:ncerl~ r 

&:kış<'hır, Balıkesir. Afyo:ı. tzını:-, Kayseri Adanıı Mnlatvn Erzw·uın şcll~' 
lC'rınde işletme MudurlukJerinde· 1 llirinc;tcı..;rin. g42 Pc~ e~1bc gtlnü Y9 

' 

lacaktır. 

- Dirişka! 

- Hobı am dirişka ! .. 
Bu, Pomak I~anmca tut! ya

ni yongala, durma, demektiı. 
Poıma.kların güreşlerde~ 

olur. Lak'Jn birisi yonga çıkar
mıya başladı mı, ötekisi de çı
karmağa başlar. Bu suretle iki 
hasım vücudu sütçü çetelesine 
döner ... 

Çingene ~.opar, yonga çıkar~ 
mağa başlayınca seyirci Po
maklar hıza gelmişlerdi. Hep 
birden bağırıyorlardı: 

- D.irişka. beL 
- Dirişka ~ar· be! .. 
Mehmet Molla, davullnn, zur 

naları susturup ıa.K.lllı uslu ko
nuştuğu zaman Pomaklar ba -
ğı~Jardl: 

- Abe, sen de yap be!. 
Mehmet Molla, bunun ü1.eri -

ne harekete geçmişti. Şopan, 
toparladığı gibi sürdü: Dört ooş 
adını içinde budayarak e.lb.na 
aldı. Hemen paça kai;nağa gir
di. Havalandırıp havalandırıp 
olduğu gibi üstüne düşm~e baş 
ladı. Mehmet Mollamn tırnak -
lan yoktu. LQ.k.in bir Pomak 
usulü daha vardı ki, o da pa
ça kasnakta ta.ti:>ik ettiği oyun
du. 

Bir pehlivanı }laca kasnakla 
astıktan sonra üzerine <?lanca 
3ğırlık ve lruvvetle düşerek 

yere vurmak müthiş bir şeydi. 
Böyle 11ir pehlıvandan hayır gel 
roezdi. 

Mehmet Molla, Şopan Ü<; 

1 RADYO P~OGRAMI 1 
- 20 EYLUL 1942 -
8.30 Prol,'l'am 
8.32 Ml.izık (Pl.) 
8.40 A. Haberleri 
9.30 Muzık (Pl.) 

12.30 Program 
12.33 Müzik (PJ.) 
12.45 A. Ha~rlerl 
13.00 Milzik: Saı. 

18.45 Muzık: Fo_ 
sıl Hey'eU. 

19.IJO Konuşm.ı. 
19.15 Mi.izık: 
10.30 A . fü.ıberlerl 
19.45 ~best- 10 

dakika 
19.55 Muzik: 

&erleri 20.15 Kônuşma 
H.30 Muzik: Rad_ 20.30 Mli.tik (Pl.) 

yo S:ılon or_ 21.00 IUınuşma 
kestrnsı 21.15 Milnk 

18.00 Proğram 22.00 Muzik: Oda 
18.03 Müz.ik: Rad. muzıği. 

yo Dans or_ 22.30 A. llııheTlerj 
kC!Strası 22.5(1 Kapanış. 

Tramvaydan düşerek 
yaralandllar 

Dün şehrimizde tramvaydan 
düşmek sureljle iki yaralanma 
vak'ası olmuştur. 

1 - Bcşiktaşta Dikilita§ta 
Aşık Kerim sokağında oturan 
Abdullahın JO yaşındaki oğlu 

Salahattin dün tramvaydan dü_ 
şcrek başından yaralanmıştır. 

2 - Ka<iıköyUnde Kurbağa _ 
DIO 

.BU MARKAYA 
Dikkat Ediniz 

5 LAMBALI 
RADYODUR 

Fiatı her k~ye U)'j.'1111 , fünriı 

uzou '"' yedek par{'8 ~ö ) 

'limba81 boldur 

Talipler nihııyct 30. EylUl. 942 tanhine kadar fmtiha'1 olmak Jstcdılt~· 
ri şehiı lerdeki Deıniryollan işletme Müdürluklerine birer dilekçe ıle rrıt11' • 
c·:ıat eımelıdil'ler. 

Di!ekçclcrc. '.liştiril~k vesikalar [iUnlarclır. ;yt4 
l - Jsleklının bu gunkii hnUne uygun fotoı,:rafı taşıyan nufııs )ltl\ • 

eıizdnnı 

2 ...:_ Mektep dıploması veyahut tasdiknamesi •Buıılıırn yap~urılaıı fO 
ıoiiraflar da ta1et>ı-.nln bugünkü halini gösLere<:ektır. 

3 - iyi huy kflı,:rdı. 
4 - Aşı kiıgıdı. 

d tel'~ i"ktme merkC'Llerinde bulunan istekliler yukaı·dn gusterilcn 
ve ve.sikalarını lıızzat işletme Mudürluklerirıe götürerek bırer kayıt ıı 

rnsı :ılacaklrırdır. ıf 

Dığcr yerlerden gelecek istekliler 20 den 28 Eyllılc k.ıdar c-ı ~· ~ 
Demiryol istasyonuna gelerek işbu dılekçe ve vesikalaı 1111 i to yon ~rl 
gostcrc-<:ck ve dilekÇelerini kayıt ettirdikten ve ıst::ıs"<>n ımıhu ·iylc ' 

11111
' 

lettikten sonra seyahat edecekleri tren in uırih, nurn;ra ve .wtıni Y'' LIJı İ 
uıklnr 'e bu VC'Sıka ve dilekçe ile tren de ıkinci me\ kide parasız. sr)' 
edeceklerdir. t 

lşbu istekliler müracaat ettikleri istasyona g1iı·e en ynkın işJtl 
11ıurkezine gıder.C'k orada ımtihan olm ağn mecburdurlar. ~•. 

Ancak: Mur:ıcaat tarihlerindeki tren vazıyctlne göı c gidecek len eı ;-ı11 
kın ~ !etme merkez.ine 30 Eylfıl tarihinden evvel yetlşemcd,klerı t· };< 1ı
bu tarıhten C\'Vcl yetişebıkcekleri diğer işletme merkezlerinden !'n ) • ı..ı ~ 
na ı,rıdeıek or:ıda ımtihann gırebileceklerdır. Talehe y<>ldıı kontrol "~n· 
üzcrlcrinclc bulıınduraenklnrı işbu vesıknları kat.ır memurlarına gt• (( t 

}erdir. 
İstasyonlardan bu ı:uretle 1şletnıe Mcrkc1Jerine gelen tal be 

işl<'t.ıne !',Ji,diırlııklNine mfır::ıcnat ederek yarılarındaki \•esikalarını 'll 
y:11Jldığı gibi bıant :ıtakııd:ır ışlcuneye verecek \"e k:ıyıt nunıı.ır. <ı 

far<lır. 

h.tıısyonlarn nıiiracaat edeceklerin gerek trenleri beklemek ;.i, ere \ 
•el 

k:ıybetmemek '" rahatsız olmıımak 'e gerek yukarıdal':.i tarlhlerd ı t 

- Dirişka~ 
sı çoktur. Seyirciler hep bir

den bağırırlar: 

dört kere pa<;a. ka.cma kla bera. -
ber havalandlnp havalandınµ 
üzerine dıi.'.itil. Kalın çingene 
bu düşü~lerden sonra a.ı'alla
uıı.cıb. Ne barsa.klan, ve ne de 
n11desı ve kaburga kemikleri 

lıda Adalet sokağında oturan Tlirldye Umumi Aceınta.~1: • 

Mcrke1lcıine yetı cbilmck için tren vaziyeUerıni e\•velden uıhkıh c nt 

menf:ıtlerj icabındandır. 

i~teklilerin işletme Merkezlerine mlirnca;ıt torih1erinc g{\re ı ı n ro 

dnn "''el \ e y hut musabak:ıdaıı sonra İşletme ::'lıHıdürliıkler ncc: tco;;b t l" 

k-<'ek tarih \•e snntlerde sıhhat hey'ctıerincc muayenelcrJ yapılaca1·tı · - Diri§ka be!.. 
;:~~·:ıı~~~~nd~ş:~';~~a~ TORK RADYO VE ELEKTRiK L TD. ŞiRKETi 
mış ve Haydarpaşa. hastanesine r-----Gala---ta~postaıı..,_. _;;_..;;k:;.;u;..;.tu.;;.;s:;.;u;_l 55.::.:...7:.:. • .:'.l':.:li:.::~I:.:;.E::.'":_FO.::.:..N:...::...:4:.:4:..:03.::.2::_ ___ , 

Yonga şudur: Bütün tırnak u
ztrnluğunca deriyi oyup' çıkru -
mak ... Müthi.~ bir şey değil nıı?. 
l~e Çmgene Şopar, Mehmet Mo! 1 

yerınde de/:".ildi. 
(Art<ası var) 

IJD~ Resmi dairelerin naz~ı ~ 

1 dikkatine: 1 
e= = 
~ ~ 
e: == e Evvelce mc\uıt ''e 1'1aarif Clmıi~"t'ti Ilı- blrltk~ hn.l'\-ket ~ 1 eden (Resmi tıa.nıar T. L. Ş.) m~11ye bai1Dt> ginnl.5 bu- Ei 

kaı<lınlmıştır. 

1850 lira dotand1rmışt 
Gureba hasta.nesinde baş'hmn 

şire Hayriye ile ayni hastanede 
asistan Ertuğrula bundan bir _ 
lcaç gün evvel kaptan elbiseli 
Mustafa adında birı gelerek kcn 
dilerine ucm mal alacağını va. • 
detmis ve başhemşireden 500. 
asistan Ertuğruldan da 1350 IL 
ra alarak orta<lan kaybolmuş _ 
tur. 1850 lirayı vuran açıkgöz 
polieçe aranmaktadır. 

T rakyada kalkmma ~: lururuıktad.ır. Bundan sonra gn:retemhde ~ ~-
~ &~ llfuılıı.r J6 9 1942 t:uilıinde yea13ea ~ül fE 
F§ . ederek i1'fl ~ıya.n e:=! Edirne (Yeni Sabah) - Trak 
~ ~ ya Umumi Müfettişliği köy kal 

E 
Türk Basın Birliği Resmi ~--;:: kınma dava.CJı yolundaki mesai. 

i k .f ş· k • E3 sini daha devamlı ve daha esM_ 

5 lanlar Kolle tı ır etı ~ 11 eckmerıe mki§af ettirmcl 
s ~"3 maksadil1' köy ve k öycü!Uk işi. 
;:;: ta.ra.frndan idatt ~r. = ne el koymuş btıhınmıt.ktud1r. e ~ 
~ Gazetemizin bumlan e'"~ ilim neşriııe vasıtalık edf'D § Hazırlanmakta olan h~g yıl -
=ı şirket \'4": t · kkiillerle hif,~ alatrası lcıJmadıitından ==ı"':-" ltk bir köy kalkınma lıroğramı 

b d •-~ ,_ ·ıa.-L. ,..._,..4 .... ..Hn.. - pek y9.kmd:ı tatbik mcvkiinc _ un a.o .,.,~ "' l .uw.mını '"" aynı A'V- ve ifi1"'W' -... _ = . dahilinde :lstwıbulda 1-, konnc·ıR.tır. 
ı= . ========================= 
~ - ~ i Ankara Caddesinde Kaya Hanında § a---· DOKTOR 

:: Türk Basın Birliği ~esm! İlanlar m HAFIZ CEMAL 
al_ Kollektif Şırketı --~-~ Lokman Hekim 

MemECdne yoJlamaN11111e ~de ayaa ~ _ DahtJiye IUitelauıa• 

~ g~ rica ederiz. ~ Divaayoha · 

~ E:;"-':; ·-··-------·-
e. . = 

~ınınıııııı•uım1mmınmmıuıınJ11Donımıımaıınnmımıa9llDllHl1111JW r ' 
TAKViM 

·Doktor, Hemşire, Aranıyor lhur 137 Ot'JN 262 Ay 9 

Ereğli Kömtlrlerl lşletmeainden: 13f51 20 1388 
ı - S:ığlık tcskllatına Dotlı :ionguldıık ilçi hastahanesi için .aOO> lira Ramazan 

ilcretlı bir bakteriyolog, , 
2 - Sallık t.cşkil~tı nru.ıtahaJıetıl ameliyaı!aanesinde çalışmak üzere ye_ 9 

tis&in fl20> lira ücretli bir hemşire ile dahiliye, iAt.niye, Tüberkül<Y.l ves:ıir •-----• 

EylOI b.ı7LOL 

• rvisler için de clOG> er ıiııa üercıli •-b ~e ki cem'an c5> hemşire a_ 
Jınacnktır. 

Taliplerin sihhat 8ici1 nYmatnlnnw bildirir kısa tercümei hallerile blr 
)iktc dilekçelerini 30/9/942 tarihine ktıd:ır Zanguldakta Ere.ili Komürleri 
t&lelmeııi Bat hekirnliiine aıinder!'DQHıri. •10133> 

J Diplomalı Eczacı Aranıyor -1\ 
Türkiye Şeker fabrikaları ~nonim Şirketinden: 

3659 sayılı Barell\ kanununun hu.kur. .leri mucibince iktisap edeceği de_ 
ı;ecc üzerinden Turhal fabrikamız 1cin diplomalı bir Eczacı alınacakbr. 
Altı ny sonra kendisi.Re Ba.,.em kı:ırıunııı:ıa gc~e bir ~letme derecesi \'Prİ_ 
leccldir. ıw fal.n:ilaı tarafmdan temın edılccck ve bir miktar klr.ı :ılınn_ 
caktlıt-. '.Palip olanların Yeniposı.ane arkasında Bakcr Hanıııd:ı 3 ciı 

'kattııkJ Bt'1'omuza v a11 ile .mür.ıcantJarı. 
.. lilil:mlllll~ .............. ~ElllllllEJll iFjll" ..,,.., 

1942 ·-'--
PAZAR 

Günct o~ıe tk.indl 
. 

11.34 6.56 9.24 E?ıınl 

6.-!5 18.07 H).3j :Vasati 

Utar YatEu Jrns;ık 

12.00 t.32 9.na Ezıını 

rn.ıı 20.45 6.05 Vasati 

ABON BEDELi 

Seneli!< 

'1· 5 Aylık 
S Aylık 

1 Aylık 

TUrklye 

1400 Kr. 
760 • 
400 • 
~o 

Ecnebi 

2700 Kr. 

·=~ :11 

/stanbul Vakıf /ar JJirehtörlilğü ilanlın 1 
(Satılık Arsa) 

J -- Edirnekapıdıı eski Hacımuh ııtin yenı Hnfüesultr.n m . h:ıllcsmdc 
eski Acıçeşme yeni Fevzipaşa caddesinde eski 76, 78 yeni 327 327/1 N • ıu vt: 
1243, 7lS metre murnbbaında bulurı:ın arSanın tomamı satılmnk uzc:re J;;;ı 

palı :ıarl usulile Hl/9/9~2 tarihln<len it.ibnreıı 15 gün nıüddetıe nrımm.,v; 
çıkarllırııştır. ' -

2 - Muhammen bedeli (7462) lıra (50) kurus ve jlk temin. tı (56C) 
liradır. 

3 - ihalesi l/10/942 tarıhine mıısadif Perşembe gunu rat 15 ık r(~ 
berlltoşta İstanbul Vııkıflar Bn~mucfüı lüğü bin .. sıncla top!,m,ıc:ık Ko~ııı• -

Musabak:ı ıırıtihanından 'e muayeneden sonra istekliler, nct.ıi:<'Y· tı< 
lemeksı11n işletme l\ti.ıdurlüklcrinden alacakları paı .ısız scy:ıh:ıt 1 ', 

clcnamı•lerıle geldikleri istasyuna donebilel·cklerdir. Buıılurın aras nd 
1 

cı yl, ımtıhan yapılan ~ehirlcrde almak ıstıyeııler bulunursa bu uı ıul· 
\ e oradaki adre<:leriııi dill•kçelerinln altına yazdırrnalıclırlar. 

Ancak bunlar mckkbe kabul edilmezlerse dönecekleri yerleri" p.-•• 
seyrhat hakkını kayb~erlcr. 

Sıhhat muayenesındc ve müsabaka ımhhanındn kou:ınanlann ac!r 
nnc tcblıı::ıt y:ıpılır \ e An karaya kadar _parası.G seyahatleri ııyru.:a ıc 
olunur. . ~ 

tşn.ı me lck okulunda tnlı.ııl edenler bes senelik mecburi hlı..mctc 
tutulac:tKların<lr.n mektebe girerken getırcccltleri noterden ınus:ıdJıı' 1'

1
' 

hut sencd nirı numunL'sını ışlctmc Mildürlükleriııden tedarik eden!kJcrdı · 
«9975 

y-0nda icra edilecektir. _______ ......., __________________ , 

4 - isteklilerin 24!JO sayılı nrttırmn ve eksiltme kanunu hukumfon ~~---••••••••••••••--•••••--...-· 
dalresındc haı.ırlıyncaklorı teklif mektuplarını ihale sn:ıtinden bır s:ınt ev 
vcline kadar Komısyon Reısliğine vermeleri Jfızımdır. Posta ılc gondenh·
cek tE'kUi' mektuplar ının da yine bu s<mte kadnr gelmiş bulunm:ıııı tiDl'ltır~ 

5 - Şartnameyı gormek duha fnzla m:ılUmat almak ietC'yenlf'rin M:ıh 
lıllfı1 K:ılemiııe murncatıan. ~10084• -

Devlet Orman İşletmesi 
Karabük Revir Amirliğinden 

1000 metre mikap kayın Maden Dire
tJiniıı kamyonla nakil açık eksiltmesi 

POKER 
Traş bıçakları 

C!ldi tahriş etmez, 
cild~ yumuşatır. 

Her yerde 

P O K E R 
traş bıçaklarını arayınıt· 

1 - Karabük Dc,·let Ormıın Işlctmesinc lıaı:lı Karatepe b01gesımn K iııl•••mı•••••••ıill••••••••••••-~ 
renpınar ve Gırcnce rnmpalarındn me\'t:Ut 1000 ırıeti'e mıkiib kr.yın nırıekn el~ Manisa lshan Müdürlügvünden -~ 
rekl~rinln cildi Kısık istm.yonunoa depo ittihaz c.-dilen mahıılka nııkıl ı;ı r 
nin 15/2 ei teŞrln/942 sonuııa kadar uumunen ı!a edilmesi şnrUle l u 1~ •• - Cörde:ı kas:ıbasının nakıl edeceği Kocnmutlu • mevkiinde kUr

0111 

!;'ık eksiltmeye çıkarılmıştır. - Yerıı ş"hrin içme suyunun tesisat projt>.sine aıt Handır. 1 
2 - Açık ekı>lltme 26. Eylül. 94~tarıhine rastlıyıın Cumıırtcı;ı gıınu a 1 - İh~.lesi 30/9/942 t:ırih ı:de ~apılma~ üzere açık eksiltmeye J.<011~. 

at ıı ele Devlet Orm:ın işletmesi Kn_rubllk Rcviı Aırıirlıği bınıısınn. tt•ııl. Vılııyctln Gcırdcs kasııb;:ısı Merkel".1nın 3 kılometre şimalinde vaki J{ 
nacak olan komi.~yon huzurunda yap•_lac:ıktır. :rınıtlu mevkiinclcki yeni kurulacak kasabanın i<:me suyu projesi !1'1

91
' 

s - Bırlnci maddede yazılı şarılar d:ılresınde işbu emvalin kam) ıınla kcınmuştuı. Bu işm muh:ımıneıı bedeli •20-00> ı.rndıı·. 
nrıkil işinin bcbex met.re mik'abının muhammen bedelı sekiz lirııdır. ~ - Bu işe ait ~aı1nanıe ve e\Takı saire şunlardır: t 

4 - Mm·okkat temınat akc;e~ı 600 l.rııdır. A - Eksiltme şartnamesi, B - Mukavele projesi, D - Husuııf şı 
5 - Bu i~e aıt rıçık eksiltme şnrtnamC'lcri Anknr:ıcla Orman llmuıo nnmc. ~ı 

Mudurliıgii ile Zonguldak Orrırnn çc,·irı;;e Mııdiırhiaüncle ve Kanıhıık Rt ısteyculer yıılrnrıd:ı yazılı evrakı M:ınls:ı tsk~n Miidiırlusünde g' 
vir Amırliğl'rıde gôrukbılir. bilırlcr. )1 

(1 - t teklılerın eksiltme gününde teminatlnrile birlikte Rev:r Aınırl" 3 - Eksııtme 30/9/942 giinü sa::ıt 16 dadır. Bu s:ıııtte taliplerin 
iimıze mtiracaat etmeleri lüzumu ,!tın olunur. , 10082, nisn tskfm Müdilrluğüne % 7,5 teminatı muv:ıkknte akçe ıle mııraC• 1111 

lazımdır. 

4 - Taliplcrın bu icp ait ehliyet vesikası ve T r et S:ın<ıyi O 

1 inhisarlar U.Müdürlüğünden j 
1 - Şartnamesi mucibince iki ııdet motopomp pazar.ıkla s.ıhr :ılı 

r ocaktır. -
H - Pazarlık 25/9/04:! tat·ihi:-ı,~ ı :ıeotiıyan Cuma giinü -;r.:ıt j() da füı 

~taşta Levazım Şu.besmdeki Alı.n KcmıEyonunda yapılncuktı.·. 

IH - Şartnameler heı· itiın ı:oı:ii &f'!.'f.n subede göri.ilebDır . 
JV - t~teklilcrin pazarlık .çjn t ayin edil<'n g!ln H! saatte % 15 gu_ 

venme p:ıralarlle birlikte adı g~ıı Komiı;yona gelmeleri iJô.n olunur. 
•1024(1) 

~-·mw KA YSERILI ~ı--,._ 

APİKOGLU 
NAMLI 

Türk sucuklannı terc~h edhıiz. Çünkü sıhlıt yapılışı terkSbinde 
bahar.au, le7.zet ve nefaseti ile iştihar etmiş, bnlıa

1

ssa soZıık 
hava depolarında ınuhafaz'a cdiJmi..c:ff:ir. Her yerde ara~ 

TFA..Efi'ON : 24840 
Da!i!msm ...... lftlmm111m~mıı~:::a .. im11ı=-rimi~aıa 

sicil vesikası tbra7. etıockı·j ıtızım<lır. Postn ılc rniııae. • cd~t'•'ı-.ıenrı 3 U'
1 

mndc.lede yı:11Jlı snntten evvel mürneaatlan ilan olunur «08!1!'i> __./ 

Nafia Vekaletinden 
ı 

21 ::yH'ıl 942 tarihi~e r::ıstl.ıynn Pazı:ırtesi giıııü cksiltme~ı yııp.ıl~Pe 
l ı!ın edılcn s,ooo,ocıoo lıra keşıf bt'delli Seyhan sol sohll sulama 'e. , 
şarj ~elıekesf ıle sınai imal5t \ c ışletnıe bınaları ve bu kısma n!t tıaritJ 1 ı 
lcrı inşaatı, bun:ı ait mukavele ve şartname projelerinde yapılan değ• .ı: 

==do=l=a=yı=s=il="=e=k=s=ıl=tm=e=c=lc=n==k=ıı=ld=ır=ı=lm=ı=ş=tı=r.===c=3=12=2=>===c=l=O=l4=9=>=======~~~ 

r-- Göz Tabibi 
DR. NAZMİ AZtZ SEU'EN 

Habeki Hastahanı·~i Göz Mütehassası 

__ ... _... 

Her giin sant 14. den 18 e kadar Beyazıtta Çnr~ıkapıdB 
t.?4,amvay d\1rağ1 karşısında 99 numaralı muayenehanesinde 
ha.stalannı l abııl e<lf'r. 

&ahlbi: A. Ce ı dd ~ o: N''\'' 
Bası ldı ğı yer: l • iP A , • > 


