
23 E Y L (} L 1942 " 
• 

!ÇARŞAMBA 
~ Beıinci Yıl No. 1576 

Londra'da her, 
günkü hayat -l uks ortadan kalkmıştır. Bunu kanu~ teşvik etmiş 

olabilir . Fakat halk benimsemiş, her günkQ 
Yaşayıımm ahlak ve adab arasana kabul etmiştir 

Yazan: HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 
. - -~ 

Do ki Senelik bir gaybubetf .?.'\ 1 
fionra Londraya dönen 
bır kimseye ilk çarpacak 

IJc) harici hayat manzarasınd~~ 
oeğ sikliktır. Londrada eski

si 'k dar kalabalık göriinmüyor. 
Otomob:Iler yok değil, hatta 
~ok. Fakat köşe başlannda aı a
ha.aı eslcisi gibi sılnşıp k.:ıJmı
Yc: r. Ş~hir ıçinde münnknlenin 
~ ıı: ıddetı çok hahflemıştiı. 
Sr knkta vürürken kendını~i 
hdrbe dalıa yakın hissediyorsu
!t'ı..,z. Emin oluyorsunuz ki. JJ(')n
ciı a harbi anlaml.R ve benımse
ll ~u·. Her taııafta, halkı her 
ti(:~d .. tasarrufa davet eden le-' 
1r rnt ve resimsiz ilanlar. $imen
<hierdC'l1 bilet ıalacağınız · vak:t 
~<Lma bir ilan gözünüze ~arpar. :·ze ~eyahatiniz ıcin mutlaka 

r lüzum var mı diye bu ilan 
tırır&r ve knt'i 11.r mccbıu-iyet ol
lrıad kca trenlerde nafile boş 
~ ı gal ctınemeni?.i anlatır. 
J{o~ başlarında dahili i.stikr:ı~ 
üıl \ ılleri satan gişeler göriir::;U
t,ıız. Halk her vasıta ıle tasar
J'Ufa teşvik ve davet edi!lyor ve 
\<:< al'TUf ed:Icn para harp ma& 
ı aflarına karşılık olmak i.ıze.t:e 
J ı lk ta.rafından memnunıvetie 
hukumete veriliyor. -

Her günkü hayat endışcleri 
hır hepsine hakim bir y,aye, 1n
g hz m.letinin her günkü yaşa
~ ışının ıçinc g'ırmı5 göninüyur. 
.Bı d .. hc•r işte harp ihtiyaçlar:ı-
1", \e zaruretlerine bır rüc;han 
h, k n tanımaktan ıbJrettir. D..
ru]eb lır ki, Londrahlar \:C bıt· 
t;Jı bütün İng fü.kı yalnız hır 
IJ<·y içın ya.'?Jyorlar: Harpte ga , 
il be Artık bayatın tekmil tc-
J t t:rUatmda bu düşünc·e bırınci 
ı: • .ı.1•a ~e<;mişt.ir ve her glinkü 
huyat bu gayeyi t min ede<:ek 
8Urette değ.şıkliklcrc uğramı.ş- j 
t1r. 

Taksilerde f ıyatlar lnç artma 1 

mış gibi görüniiyor. Fakat her 
istediğiniz zamıan taksi bulmak 
kabil değildir. Bilhassa gecele
ri karanlıkta t:ıkSl bulabilmek 
şans işidir. Hususi otomobiller 
p<0k ziyade tahdit ed~lmiştir. Ço
ğu Londra civarında kırlarda O· 
turan, biç olmazsa hafta tatilini 
kırda geç!lren müreffeh sınıf 
şimdi otomobillerini garaja çelc
mişler, orduya vcrntl~lerdir. Pcrr 
büviik servet sahibi hıaınımlar 
Lo~draya inmek için otobüs 
bekliyorlar. Otobüste yer bula· 
mıyanlaı·, merdiven basamakla· 
~Jıun ucuruı. lil~erek sehrc bu 
suretle geliyorlar. Gelmek bir 
şey değil, fakat bu hali gıa.yet 
tabii telakki etmek ve şikayetsiz 
kabul eylemek asıl dikkat edi
lec:ek n.ol\ladır. 

Londra :ı:ıokak.la.nnda bizi hay 
J"'(>te dü.~üren noktalardan bid, 
servet ve zer1aietiylc meşhur 
caddelerde v'ıt:rinlerin mütevaZl 
ve sade manzarasıdır. Lüks or
tadan kalkmıştır. Bunu kanun 
tieşvik olahilir, fa.kat halk be
nimsem.iş, her günkü y~ayışı
nın ıahla.k ve iıdatJ arasına ka
bul etmiştir. Dekoltelerle süslü 
gece csvaplariylc dolu olan yük 
sek otellerde vıe lokantalarda 
akşam yemeğini ş:ımdi, Londr.ı· 
nın şık ve zarıf kadınları, sade 
ve kapalı bir CS\~ıpla yiyorlar. 
Uzun ök""? ayakkabılan.na na. 
dir tesadüf edersiniz. Ciddi lli
zumu olmıyan masraflar. lüks 
ve Jsra.f ortadan kıa.lkmıştıı 
Londra u:m bunun hakiki bir 
fedukihlık olduğu itiraf edilme· 
Jıdtr. Faka.t Londra bundan ne 
şikfıyt•t ed'ıyor, ne bundan bir 
gösteriş ve iftihar vesilesi çıkar· 
mayı düşiınUyor. Bu tevazu, sıa
delık ve feda.karlığı göze almalc
t.ak:ı ta.biilik sevilmcğc ve tak
dir edihneğe layıktır. 

JIÜ!;(•) in Cahld YALÇIN ------

Ticaret ve Nafia Vekillerimiz 
Tetkik seyahatlerine 

devam ediyorlar 
Ticaret Vekili, k ooperatiflerin bu 
günkü şartlar içinde yük lendik

ler i vazife ler e işaret etti 
Dom.} 22 (A.A.) - Tıcıın'1 Vckı_ j 

lı B<·hceı Uz, bu s:ıban 5_30 d::ı De • 
n 7 ıyl gekrt k H lkc\'ınde dcmzhı'lc 
k G rb An. dolu dokum koopcra _ 
t fır tıırlıg ve ırnopcratiflcr ıdnr~ 

h<-') etleri aznl:ırının y:ıpuğı bir tnp_ 
l:ın11y:ı rıy:ı et etmıı;Ur. 

Vl Kıl, cıokumacıl:ır. JJllık 1cvziin. 
de \;l' ıemııı ettıklcrl ıplık r.ıfbctın_ 

(Sonu Sa. 3 Sil. S te) 

GÜNDELiK SİY ASI BALK GAZETESi 

hviller· 
Her tarafta har ret e kapısıllyor 

-----~-----~--~ ... ı~-----~~--------
Y apıl an müra.caatlar nazarı itibare alındı 
ve en k üçük yerle~e dahi tahvil gönderildi 

Ankaııa, 22 (A.A.} - 15 Eylüldenberi / makta olduğunu belirtrn ktedir. 
s~ıtışı uevam etmek~e olan lfılli Müdafaa 
1lahviller:i hakkında yurdun her tarafında.ı 

alınan haberler, rohvillerin büyUk Ş(:h'irleri

mizde olduğu kadar kücük kasaba ve köyle
rimizde de halk tarafından hal'aretle nranıl-

Öğrendiğimize göre, memnuniyet ve ifti-
harla karşılanan bu mi.iraca.atlar, derhal na .. 

~ırı dikkate alınmış ve en küç.Uk yerlere dahi 

tahv.Jlerden kfıfi ımikta:ı:ı gönderilmiştir. 

Stalingrcitta .................................. .__ 
I ' Mısırda . 

• • 

İDARE YERi 

Nuruosmaniye: No. 17 

Telgraf : Yeni Sabah İstanbul 

Telefon : 20795 

Her Ye rd e 5 Kuruı 

Başlangıcın iptidası 
Taymis gazetesi: "lngiliz mit1eti yen ilikleri anlar 

ve onlara ön ayak olur:. Bu hasletimiz kay
bolmuş deiildir. Yem iktisat aleminde de 

rehberlik rolü bizdediT~ , diyordu 

Yazam Hüaeyfn Şükrü. Baban -
Ticaret Vekaleti, harbe işti- harp badiresiııden, coğmfi mevJO 

mk eden veya bu fırtına- kileri, siyasi durumlan itibariy.: 
nın dışında kala.n bütün memle- le, uı.ak kalmağa en çok namz~ 
ketlerda alınmakta olan ikt.ısa- bulunan milletler, faraza geçen 
dt tedbir \'e kararların bir mer- büyük boğuşmada, s1:vaş alanı
kezde toplanarak kül halinde ının dJşında kalan İsvliçre ve 1s
mtitalaa edilmesini ve vaziyetten v'-eç gibi hükumeUer, ilk tüfek 
vekfiletin haberdar edilmesini patlar patlamaz, Mösyö Musoli
tcmin için muayyen bir büro niıı.in tavassut teklifinin kabul 
kumıu§tur. edilip edilmiyeceği belli olnm-

Rusların durumu 
bayii iyileıti 

1 ~talya 
Fransaya ateı 

püskürüyor 

1 

Ankaradan vel'llen bu haber, dığı saatlerden ıtib'aren nıuhare
başlangıcııı iptidası olmak itiba· be ekonomisine süratle ınlibak 
riyle çok iy.idir, fakat aynı ın- etmek için tedbir nlmağa başla
maııda ü~ yıldır böyle bir hare- dılar. Bu, adeta deniz seyahat. 
kette buJw:ımak zaruret veya !erinde bir fırtınanın kopacağı-

c 1 h d 
lüzumu ltissedilmemiş bulunma- na dair alametler sezen kaptanın 

a o va asın a 8l dikkati çekecek mahiyettedir. kasırgaya kendisini hazırlama-

Ruslar Novorosiske 
asker ç~kardılar J 

Bcrlin 22 (A.A.) - Alınan ordvla_ kargaşalıktar Çtktl 
ı-ı ba:ikumcındaıılıimın tcbllgi: • Zürlh 22 ( A.A,) - VlfPnin Al-
Düşman 21 Eyllıı gecesi torpido ı manyaı Ue ıya ptığı J§blrllğintn, 1- I 

muhriplerıle hücum botlarının hima_ • tıılyaya kal'fı aerbeet kalmak için 1 
yetıinde Novorosisk'in ııimcıl batısın_ ı• yapılan bir manevnıdan ba9ka bk
da bir noktaya asker çıkarmağn te _ f'lY okıladığını .öyltyen Relazlonl 
şebbös etmiştir. Alman harp gemile_ ı lnternazionali ~d111dakl itıtfyan ııa-
ri bu teşebbüsü akamete ugraırru§ _ zeteeı §Öyle yazıyor; 

tır. 1 Franen - ltnıyan lfblrlıgi auya f 
İskoje pohrj hücumla zaptedilmif., ldliçmliftür. Fransız efkllrı ltalya. 

tir. 1 ya kal'f• 11ç ıktan açıua düıman _ 
Stalingr:ıd muharebelerinde düş _ dır . HOkOinet mahtlllerl ltalyııya 

mnnın tahkim etmiş oldufu siloiar 1 k,ar91 olan bu kini ortadan kal.dır 
gögü!!göğüse @ddetli çnrpışmnlardnn 1 mak 1çln° hiç bir tetebbuste bı.ılu;_ I 
sonra ele gcçirilmi5ttr. Düşman bu mamaktadı r. Çunku hükümetln 
muharebelerde çetin bir mukavemet merul Azası da b_.ı.ı kine ıtttrak et 
gös~nniştir. mektedir, Vlfl'nl:tı amaçlarından 

Don cephesinde Alman hücum kıt • biri ltalyan c.melterine omanı ol • 
_ .. _ d • - • 

nlurı fil:ıu::I geçrolıler. ve S.Dğ lu;v1 a 1 maktır. : 
55 milstabkem mevkii tahrip etmiş_ • Londra 22 (A"A) - Berne'den 1 
}erdir. i alıHn bir habere göre, Lyon, Vltl İ 

bir çarpııma oldu __ Bir_._ç_o_k..;...,m_em_ıe_k_eu_e_r,;_, _b_il_h_as_-sa _____ <_so_n_u_s_a_ .. _3 _s_ıı._1 _d_eı_ 

in!~~~~~ıa;:rrr!:iş -'- H a r P v a ZiY ·et i {' 
Roma 22 (A.A.) - ltalyan ordu_ "'İ~~!illi!l'!l!!iiii'M,..... __ N ________ ...,.....;..~!!!!i'!!!;;;;,._~-..,.---4"'ı :ı 

ları umumi karargahının 848 numa_ K f k 
ra~ı6 t=~~e şeinkln beraber Calo a a s yaya y ö n e 1 i Ş• 
vahasındaki kuvvetlerimiz Libya sah t d 

1 ra mdan ge}en düşmaıun üstün mo - e n g u·· u·· e n gaye 
törlü zırhlı Jmv\'eUe:rile ~dd~tli bir . 
savr,şa tutu~uşlnrclır. Kahıbalık bir 
topçu ku\ vctınin desteklediği ilk 
tnarnız pusköırtlılmüş, garnizonun 
muka\emeti, ita~yan ve Alman hava 
tcşkillcrınin mukerrer müdahaleleri_ 
le tcsırH surette deSteklcnerk ertesi 
gtinlcr innn ve metanetle devam et_ 
mı§ '1c duşmnn insanca ve mötürlü 
vasıtnlnr bakııuından ağır koyıplarn 

uğram stır. 
'Veni Harekatın Baılaması iht imali 

Londra 22 (.A.A.) - Mısır cephe. 
sinde keşil ve topçu fa~ eti artmış 
1ır. 

(Sonu Sa. 3 SU. 6 da\ 

Kafkastar üzerinden çok uzak hedef li hare· 
ketler, bugünkü vaziyete göre, bir 

macera, hatta bi r hayal sayılabi li r 

[ Y A ZA N : \ 
Emekli General Kemal-K oçer J 

K 
uvveUer, km•\ etlGri çe 
kerler .. Harpte hedef, ha 
sım ordularının imhası _ 

c) İkmal yollnrını kapatmak, 
dJ Stratc ıı k btt ihataya im ... 

kan hazırlamak. 
Londra 22 (A,A.) - Stalinıırad 1 ve Marıi lyaya Alman m ufreze leri ! 

(Sonu Sa. 3 Sü. 8 Ul 1 gelm iftlr. Burada kargaşaJıkrar ol_,--- ------- ---
duğu alSyfenmektedir. lsveçt~k i seçim 

Mihailoviç ordusu - Pariat.e yenıden 120 l<IJİnln re_ 

hine onrak al'ınd ıgı bMdıt-llmek - Almanları 

Cazin şehrini ,:::. __ . __ ..... .... .J 

dır. Geçen yılın müsaid ayların. 
da, KızıJorduyu harp dışı ede _ 
mi yen Alman sevk• \ e idare ı _ 
nin, ilkbahar gelince, SO\·yet a_ 
na ordusuna yüklenmek pliınını 
tatbik edeceğine daır kanaati r 
hô.kimdi. A t<>.ş silindiri ise, c·e_ 
nuptan, Karadeniz boyunca vt 
Hazere doğnı yürütiıldü. Bu te. 
şcbbüs. caziptir ve şu faydaları 

e) Önı.:hw u.Jtgelerden cenu_ 
ba; uzaklara dikkati çekmek; 
\'e düşman kuvvetlerini oralara 
kaydırmak, 

f) Verim)j topraklardan has_ 
mı mahrum etmek ve ilh. 

de aldı kızdırdı Buna mukabil, E:ızıloıdunun 
çekilmekle uğradığı zararlar ve. 
ya elde ettiği faydalar: 

1 - Zararlar: lsveç durumu büyük camidir: ltalya Kızılhaçı Alman- a) Zengin kaynakları t•lt• ge_ a) Gcnis arazi ve ?.engin kay. 

ismet inönü 
Profesör Ne~et Omerin dikkatte takip edHecek çirmek, enerji kuvvetini baıta nakıar hasme bırakı1mıı=ıtır. 

larl pr0t8St0 81tİ T Stokb.olm 221 (A.A.) _ Ber _ lamak, b) Cephe genişlemiş, t biati 

annesİRİft C8naZ8Sİftd8 ' lindckı' but.un isveç gazete mu_ b) Karadeniz donanmasını le müdafaa imkanları azalmı<j 
Muskova 22 (A.A.) - Sovyet ha_ yok etınek (Sonu sa. 4, su. 1 del 

berler biiroswıa iöre, Yugoslav 2'fup babirleriııin yazdıklarına gore secim ----- · - -------------------
lan Bosnadaki Banııjaluka şehri dış ]er neticesi bilhassa komünistlerin J 
mahallelerinde yapWan savaşlarda Umumi Katip ve Hususf nisbctcn yüksek k<nançlıı.rı Ahnnn stanbul kazan, b en kepçe : No. 2 
300 lta1yan subay ve erini bldürmill Kalem MOdOrteri tara• mabfilleriDde büyiık blr ilgi ve şid_ ,.,,.,,,,,..,..,.,,...,..,..,..,.vv-vv-vvvvvvvvvv~"""""""""""'""'""'""'""~,_ 
lerdır, detli ts;ıkk'Uer uyondırı:nır;tır. 

Çete grupları geçenlerde miihim _ fından temsil edildiler AIOY.ın Hariciye Nazırlıgında bu 
mnt yüklü bir treni efo geçirmişler_ 0 busu.stıı denilmiştir ki: 
dir. Nahlye seçimleri isvcçin dahili 

cHür Yugo:;lavya> radyosu tara .. İstanbul. 22 CA.A.) - Profe- bir işi olarak telakki edilmek lazım 

Hizmetçi arıyorlım ! .. 
!ından bildirilen muvııffakiyeUer a_ sör Dr, Neşet Ömer İrdelp'lıı gelirEe de, Bolşeviklii'e karşı bir ö_ 
msındo Bosnarnn ~mal babsmdaki ıaı:ınesi Bn. Makbule İrdelp'lıı lüm dirim savaşına ~irişmiş bulunan 
Cazin şehıinin zaptı da vardır. bugün yapılan cenaze törcnind~ Alrnıınyn böyle bir inkişafa kayıtsız 

Sloven çete gruplarından biri ~ CilmhUJTeisi namına umumi ka- knlamaz. tıweç tararsızlı~ı Komünist 

"'1 

rep yakınında Sisak _ Lukn hattı i:i_ tipleri Kcnıal Gedeleç, hususi propagandıısuıa ve faaliyetine knpı_ 

Ş k 
kalem müdfuii Süreyya Anderi-

aşılaca Şey '··· ===~=~=d=~=:=r=~=tt=~=b=k=k=e=n=~=i=~=M=a=n~~==v=c=~==b=e=~=·==~==i=H=a=k=k=ı=Y=~=ı=~=:=u=:=~=~=~=~=:=~=d=~=k=:=:=:=~~ı=~=:=e=~~-:: {So" ı.ı sa. s sıı. 6 '°~ Pamir hazır bulunmuşlardır. mek zorundadır. 

- Pirin~ iki yüz otuza çıklt1•t..·rn sonna·: 

Evin kadlııı e\in dışıntla c;ah':llm}& nırt•bur olunra - '' A111un 1 
'ka.i!num, simdi adam nt•mdı":' - lfö) tik id:·rehıınPh•rclen a- ' 
dam ııJınanııı t.et.-riibesi - 50 lira aylıklı orta hizmetçisi -
Kolculuk ooen bo.kk:ıla. nııiranıat - "Be; lhb lmydi~ t' p:ırası 
verillh!'' - Bir seri a hret :.mJli - ~Uıa~ et. ilk hiznt~tçi ilı· 

L.. ~karşıya ... -------~~ 
- 1 -

Yazan: SUAD DERViŞ 
Demiryollarımız 70 yıllık işletme 
n izanınamesile idare olunuyormuş 
r 

Kapitülasyonlar zamanından arta kalan ve 
münhasıran ecnebi menfaatlanm vikaye 
maksadile tanzim edilen talimatnameler 

hala meri imiş de haberi miz yok 
l.~--~~--~~~~~~~~~ 

Kap.t.iliı.syonlar 1.a.mnnmda 1 
kaJmne alınan ve münhasıran 
c: ·nebi menf aatlorini vika~ e mak 
l\<ldiyle tanzim edilmiş olnn bır 
L1.lıın.atxıamc yüzünden hükfunct 
Ve hclkla devlet demoryollan a~ 
'tasında. t.ahaddüs eden davalar 
günden güne artmaktadır. B11 
ayın vırmi n.ltısınd:ı Kıa.dık{;y 
nuuı mnhkemes!nde lstanbul na
~a müdürlügü ile demiryolları 
ıdares.i arasında. mah'ıyeti itiba.· 
t'iyle mühim bir davanın tetkiki· 
ne başlanacaktır. Mesele şudur: 

Eundan bir mfüldet evvel 1s
laııbul Nafia Müdürlüğü tarn- ı 
fından Ankara Nafia Müdiirlü
b"i.ine gondcrılmek üzere birçok 
ıt<ınıobıl lastikleri Demıryofüır 
bdarcsine tc l.m euilıyor. Fakat 

1 lastiklerdeıı biı tan~i her 
~">ıl ·a yolda ka)•boluvor. Kay 

ol n bu l.i L: .. n kıym~ti yi.iz 

yetmiş liradır ve İstanbul Nafü~ 
Müdlirlüğü bu paranın iadeshıi 
istemektedir. Fakat Demiryollu! 
İdaresi elinde mevcut 18 mayıs 
1~72 tarihli işletme ni1.amnaıne
sı hükümleı"4ine göıe lastiğin kıy 
meti değil, lcilo bl§ına elli kumş 
vermek suretiyle sikleti üzer.in
den hesabını görmek istemek
tedir. 

Halen Devlet Demiryollarının 
bilfımum işletme işlerii üzerinde 
tatbik edilmekte ve yukaııda d!'i 
yazdığımız veçhile bundan ta"ı 
yetmiş sene e.vvel kaleme alrn · 
mış bulunmakta. olan bu nizam
nameye göre bir ı;ıey·n kilo iti
bariyle kıymeti ne oluMa olsuıı 
onun z'ıyru takdirinde ıidare kıy . 
metini nazarı itibaı e almaz, ki
lo bacına elli kuıüştan l>arasım 
öder 13ıı s:ı.lfthiyet Demiryolları 

(Sonu Sa. 2, Sü. 6 da) 

Çocuk - Her zaman papas pilav yemez değil mi 1 
Paoas - Zo vevlachm IMrinci bulsa öyle bir yer ki..! 

\ 

Bir iki 8elned'ı.r, evimin işle· 

riyle meşgul olan kadın
cağız bir gün baına.: artık evle
nen kızının yanında. oturup ça
lışmıya.<'.ağını söyliyerek, beni 
yüzüstü bırakıp gidinC(>, çok sı
kışık bir va..dyettc kalıverdim. 

Sabahtan akşama kıadar, e
vin'in dı.E;mda çalı.şan bir kadın 
için akşam döndüğü zaman evi
nin işiyle meşgul olması pek 
güç. .. Biz evde ıki kadınız, iki
miz de ÇQlışıymıız. Bunun için 
eve yorgun argın dönünre, c\' 
1şleriylc pek uğra.şamıyorw: .. Bir 
gün mendil yıkamağa kalkıyu · 
nım. Ha.vaga.zı ocağının ü~rirıe 
xla.ynamağa koyduğum tası 11-

nutuyon,ım. Suyu kaynaya, kay
naya bitiyor ve it:indPki mcndıl
ler de yalllp simsiyah kötnür k~: 
siliyoı. Bir baııka gün yemcJrı 

yakıyor, diğer \:J:r gün ucundan, 
ta ucundan ve pannaklarunın 
ucuyla tuttuğum süprüntü tene
kesini elimden düşürerek çöple· 
ri arıaıtıman merdivenler ine dö
küyorum. Bize guyet kısa hır 
zamanda bir evde <;alışacak bir 
kadın bulmak lazım... Eskıdcn 
bu hususta bana yardun eden 
kadıncağıza müracaat edivo
rum. 

- Aman hanımım, diyor. Şim 
d!i adam nerede? .. Bütün köylü 
kadınlar memleketlerine döndü
ler. Erkekleri asker, onların ye
rme tarlalarda g:ılışmak için 1s
ta.nbulun hi~etçileri için eli 
i,ııe yatkın olanların cüın•2sinı 
Ankara sömiirdü. !nan bana k:ı· 
dırum. Tam elli lira aylıkh ben 
Ankaraya orta hizmetçisi ver· 

(Son u Sa. 4 SU, 3 te) 

--=~=--~Günün İlhamları ... m: ......................... """""' ................ , 
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Yürüyen ve uçan kaleler: 
Yürüyor yerde, tır.up g-c::mcdc gökte kuleler; 
Daha bilmt:m neler icd eJccck insan eF:? 
Sağ olup gürse eğer bum.:rı - şüphem J oktur -
"Hak n:wıb" :ılmay. ka; ar H cı Bektaşi Veli! 
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ayal pahalılığı 
Soa oUnlerde yükselen gttla maddeleri f iyattarma kargı balldlya 

iktisat mUl~lll IUlb kaatrolir ya111ımasına karar nnll 
J)iln gapılan aramada llıl 111ahtelılr z~pfeı 

U11 IAI flll'ÜIC ll&lfllllll:llBa gallalandı 
•ıiea..t,M!ıaltııııt ~ ..,,..hhm!da llj••"e1;m yük _ lllllCk tıı.•ffJ ~ • 
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Plfilllııelı::tedlir. Filhalnld. bir saklamakta ve mevcut mal1anm Dibi' taraftan Gedı1q>qa Ye 
llafta., ela eneline 'bdar nonaal kir Udler.t ı.e,kiade niçeriler 77 numarada 
toptan 150 lnn'ula aatılaıı pi - makwhrlar. Bunu nazarı itiba lıııakkal Jlehmet Ali ... Sadla o. 
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•:rtm yagı ıeo a, 140 kurula• ftltll; Jamtraıörlertni mllhteUf ,...._ Çemberütat Vecirllam 
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kadar yikselmıştir. Diğer 111 - le.,.... etwtp. lı etinde pkiııaç .,..,,.. llal 
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ytlbelifleriııe sebep olarak bil _ hık 19 numai'ac1a b&»ll Parat. aı.tla JUi Kal• r t' 
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Herkeste na yoksa ist r! 

tu. Hattu he 'mi in h tırı:ıd 
kı rl~a sulh ı d Lo 
dra VE' Par·.::ıt (ter y ~ yer n 
top) fornıulü m z:ıh gazeteleri 
nin en gtildiırlrcü me' unu tc 
kil ediyordu. 

Faknt turp gelip çn.ttıktaı 
sonra sulh halJ.l)de-.ı harp halin 
geçmek de, buna hn.zırb.nmnmı 
mili tleı, çok müşküla ugı a 
dılar. lngıltt retle ve Ameri ku.rl 
gôrülen teehhür ve tedh rlerdc 
t.J aksaklıkların saiki sırf bu gL 
cıkmc kcyf ıyctidir. Haıa Aıı~l, 
Sakson 'ikt.ısat ve harp ırnakinc 
si son uygun rn.ndımanınn Val' 
nıış değildir. Mister Vilki bt 
noktayı açıkca söylcmis id'i. Bır 
çok ıptıdaı .maddeler şu dakiku 
da. Angl.o ııksonl rın elindeı 
~ıktı"ı LÇ".n yenı ıstilısal sah.ı 
lnn arrunl:tk veya sun 'ilerini ya ı 
mal-. zaruricfü-. (Kn.ucuk gibi) 

Fiyat pol tik sı da dcmebıL 
ki aynı zarurete bağlıdır. Zira 
istihsal flıyatı. sanayi mamulat 
fi) tJ, koy unun durumu... Şe 

hrrlının ve isçinin vnzıyeti yek 
d ğerıyle sıkı surette bağlıdn 

Lii.sC1k ıplerlc b.rbir-ine baglı kul 
lıı.l.ar fa.rredlı1: h:ıng s niıı iphı 
çeh enız hcpsı bırden oynar \ 
sallanır. Yahuz bırmı te bit ed' 
ı: obütier. de hnrek10tsız hı 
ra.Iom.ğı wrut etmek muhal 
istcmcktiı. Adı üstünde, toptaı 
han) toplu gonu;ü icat cttiriı 
T11ym..ş gn,zet.esi. bu dünyanın 
nn büvtik \e muhafaza.kir ga 
z tesı, on dokuzuncu asır ıç r 
d ~u olan ~ylerin yirın'mci ru: 
nn ikinci vnrısında da doğru ol 
mı t iç"ll hıc bır s hep yoktur. 
dıyor. tng'lız milleti yen',liklcri 
a.n1 r ve onlara onnvak olur. Bıı 
ha~leti:nıiz kaybolm~ş değild r. 
Yeni ±k:turo.t Ulemlnde de rehb· r
b:k: rolü l:f.ızdedır. 

Ofuıyada olup l:iıt.enclnn Qb
jektif olarak ie'ib,ti ba~Jangıd.n 
mesut bır iptidasıdu 

B~i."YİD ukrü RAR~ 

Re öre iktisat Fakültesi 
Dekanı V.ekalet edi)or 
Ünıversite Rcktöı ü Cemil Bil 

selin Elô7.ıkda acılıı.ca.k üniver 
sıte ha.ftasma iştiıfak etmek ü 
zere 11 profesörle bırlıkte vvel 
ki gün h rek t ıetti ıi yazmış
tık. 

Rektörün yerine lktisat Fa _ 
kültesi Dekanı Ord · naryüs pro_ 
fesör Celal Sarç vekiil t etm k 
ted r. 

Bu yll oka lara l ayıt olan 
taleberun doğumları 

Bu yıl ilk okullara normal o 
larak 935 doğumlular kaydedil_ 
mişt r. Bazı okul kadralarL m · 

old:ııgu c ~ doğum_ 

lu I p ruh n \' ~denen in_ 
kişaf etmiş olanların da kayıt _ 
la.rı i ra edilm k ü e okullar_ 
ca Maar1f Müdürlüğüne tekııt 
~ aktır. E u bu yıl 
936 doğÜmlul ı..rın muhım bir 
losmı da: okırllB.113, kaydedilmiş 
olacaktır. 

kliyat anbarları 
cemiyetikııruluyor 

1sta.n akli at 
an lan ve len 
aralarm.d ru- cem · e teşki
line karar vcrnı;şlcrdir. Cemiyo
tin fual bir vnziyete geçirilın~ 
için yapılm llizım ~ mu~ 
m~le ikmal edilrniştiir. Yninnda 
resmen ç:ı.lışm:ağa b~lıyaca:k o
l cemiyetin idare heyeti aza
l!:ıitı. seçilecektir. 

DOGUM 
Baş MU ezzllnıiz ôınuın Kazma_ 

nın k Hasan Kazın nın dun 
m b.ır kız çocutu d yay el 

tir, Bay Hasan ve eştı11 tebrik 
eder, yavruya anne ve bab le 
b rlifde uzun 'H ~ bir hayat 

N. 

• 
ı raca çı arı 

/Jırac t resn1inln 
Juıld rıln c. fnı 

iste ler 
Manisa, 22 (A.A.) - Çekir-

dekS..z kuru üz hükfune-
tin tesbit tt g 1v tı n 
naz.ıran satış fıyatlan arasınd 
k Ja 23 lira 26 ru.ş, ıbı mü
him b' r noks:.:ılık , orülmesi ü
zerine dtln HalkcV4ı ~ !onunda 
üziını müst.ahsilerı tarafından 
Man:ısada bulunan mebusları
mızın da huzu le bir toplantı 
yapılmıştır. 

MU.,-ta.hsill f y !amması 
için ihracat resınır..ın kaldırıl
ması istenmiştir. 

---->nı•----

Gazetecilere çay 

Ziyafetten sonra Alman, 
Rus harbine ait bir de 

filim gösterildi 
Ankara, z-ı (Yenı Saba.hın 

hususi muhab ,, bıldıriyor) -
Bugün buradaki ~lı gnzetoci 
lcre Alman mat.l::ıuat mtlmcssil
Iıği tarafından bir çay venlntiş
tıır. Ziyafetten sonra Alınan -
Rus harbıne ait bır film göstc
nlmiştir. 

Stalingratta 
- Baıı urah 1 lncıde -

şehrindf;'tl butün 'sı ler V lg neh _ 
rının ote y ına geçırilnı 1 >rdır. 

So k.L:ır ölü a&ır yll'lllı e demır 
yıgı an ıM! doludur Almanlar ynra 
lı askerlerını k ldırnmıyac- k bır hııl 
le gelm lerdıı. 

Almanların kaybı buradil 100 bini 
bulmuştur, 

Stokholm 22 (A.A.) - Rusl.ırın 
Sı.alıngraddaki durumu, bırkac giın 
ev\:.elkırıe ni:.betlc bu un taiınun e_ 
dilcıniyecek kadur ıyıleşmışör .• Şım_ 
di Almnıılar geçen haft d kinden da 
ha az yer işgal etmektedirleı·. Rus _ 
yudan son, tılrnan haberler b r emni_ 
yet ha ası yaı tın !{tadır. S~lın _ 
grııd cenubunda Krasbın u k çe\ _ 

resınde Ruslur m l kesıınınde şid_ 
dctli bır knı:şıhk b rruza ~işm _ 

lerdir. 
MDsko>'8 22 (A,A.) - Bu snbııb 

Moskova radyosunun b ldırdı 
göre, Vorone.ı es1m1n 
bir Alınan me dun 
rafından zaptedilmı tır. 

Sm-yct kıt'ııları durmadan mu o _ 
•emct cephel ne taarruz etine te 
' e duşnan istihkimlannı yar.makta 
dı ·lar. 

LondQ 22 (A.A..) - M a rad 
yosunun bu bn,h bildirdıf.Pllil göre 
S0\'1et k t alıır• du:ım nırı d Ut 
ateşine rağmen Don nehrını geçmış_ 
lerdlr 

Ticar t v N fia 
V illerimiz 

- Baı tarafı 1 ıncide -
de en iYı kulttede dol.um te Hm cl_ 
melerındekı kontl: t.lend _ 

HAVA 
1 

8'nfif ~ 
---•·•-'' ln-

Madagaskarda 

lngiliz kuovelleri 
adanın merlle
zine galllaştı 

Port Louı 22 ( A.A.) - T n na_ 
riv in pek y.:ıkmdu d şın ı b klen_ 
mekted r. Çunk t 1ız ltuvvetlerl 
şehre 50 kıwınetre m lnrdır. 
Bu kuv "eUerın onu deki ba ca en 

1 
gel Frnnsızlaı ın yaptığı t hrıbat \ e 
§lddetli yağmw·lıırdlr.. 

Fransızlar Muk:avemot Ediyor • 
Port Lows -Morıc:e dn ı- Z2 A<. 

A.) - Tananaı:ı ı:ady u ögle ne _ 
rJyabnda. Madaga kur dakı VtŞı u _ 
muml karargahının ı ığıdukı teblı _ 
ğinj okumuştur: 

Majungn'dan gelen ~ol üzerinde 
Tannruıri'l 'e 30 kilometre mesafede 
dün öglcdcn soııı· tngıl z kolu .şid_ 
detlı bir muka ıne le luşmıt 

br. 

İstihlak 
kooperatifi 

Gir~.sunun iaşe 
meselesi 

hallediliyor 
Giresun, 22 (A.A.) -

ma.ddelermlıı te.darik v tev:ziln-
de av tık 
ma.kk id:~ı 
h d tları olıruı..k 
İstilılik Ko 
kooper:ı.tıf kur 

anb 
nınş 

pacakl 
Şehrimizin 'ıhtiy:ıçlan ile ytır 1 

lnndan nlılk.J.dar olan cbu:;la
rımız aşağıda: gösterile gün ve· 

bilecek olan bu santralın bı hq n do tarihlerde Parti ka alanncltı 1 

kuma sanaylimn ın aşa 'l muhhim nıuayl(Q:ısr UOf[8lt ilflU'Btreıdo+ 
bir yardınu ol c:ıktır. D kum.ac nr dinl~y ceklerdir. 
bu ka.rmıi1111 çok memnun ur. B"ır teşrinievvel p~be gü-

Dıyaı-bakır 22 (A.A.) - N 'o "'c ııü t 14 de BPşiktaş Part'i 
kili Ali Fuat Ccbesoy diln h!· mize ml"rkezinde, aynı Pi.in saat 16 30 
gelmiş, isb yanda başın ir, \alı da Bcvol'Ylu Parti merkez nıit.• 
komutan ve belediye, -.ıe h l re ilci. tnrinı:..'"'V\lel cuma gu iı s t 

ı · ve bir eok zeYat ta a n n 14 de Fatih Parti rnerkezi::ufo, 
~c;tır, Bır saat sonra B t aynı gi.in saat 16,30 cb Eminonü 

m koprürunil. tetı ke giden V il Parit'ı merkezinde, üç tc.,qmıev
ö 1 d n onra ehre don i.\3, şeh'rde vel cumartesi günü. kaat 14 d~ 
tet.ki •1 rde bulunmu!1, akpm da E_ Üsküdar Fbrti merkezinde, ay
U\zığ::ı hareket etmlst!r lll giiD aaat 16,30 da X:adlköy 

tt·n istanda 

Gandi Japonlara 
bir mesaj 
göndermiş 

Ankara 22 (Radyo Gazetesi) -
Macar dy wıun bı.ld1rd f;ıne göre, 
Gruld.i Ja onya,ya b:r mesnj gönder_ 
m~. Bu mesajda, J on dev et a_ 
dnmlarıle gm-uşmck ıstediğj ve ken_ 
cLl ine şoyliyece)t ok şeyler olduiu 
k-Jydcdilmiştir, 

Kongre B nasında Bulunan 

Beyannameler 
Ycru Dclbi 22 (~A.) - Resmen 

haber v ild: ·ne gore, Seeranpor'da 
ve Bih:ır'dn zabıta kongre p:ı.rtisınln 
lcılcm odalarında bir ara.,tırma yap_ 
mı:ı, ııır.U beyan.ır.ımcler ele geçır _ 
miş ve bu ar.ada 11 kişıYi tevkif et_ 
miştir. 

Bombayda Bır Bomba Patladı 
Bo :ıhny 2" (A.A.) - Ç k k.Jaba_ 

lık bır mrıhalledc bulunan pamuk 
boıus1 ôn{ınde bu sabah bir bomba 
pntlmnı 5 ı olmuştüı·. * Vaşington - Re Ru velt, 
~reye ndcrd i bir mektupla 
hını> iç:n tk m y r ekı yuzmtlyon 
d larhk muw:am bir krooı istemli_ 
tır. 

us ordusu 
erd rbeye u 

be1e ediyor 
Londra, 22 (A.A.) - Bertin 

rady.osunwı askeri müt ha sısı 
General Dictmer diın akşm:n 
şunları soylemı ·tir. 

Ruslara karşı cabuk neticeler 
:almak mümkün dcgildır. En ça- 1 buk " en tanı a.ıi leı, diı;;.--nıa
nın manevi mukavem ti yanı j 
dövüşme a.zm!1 hızla darbelendı 
ı?i zaman alınır. Sovyct askeri
ne kM~ böyle bir zafer kazan
ana.k imlcam yoktur. Ruslar bu 
darbeye tahammul etme;.e \' ' 
knrŞllık olarak da.ı b mdirmeğe 
olaganiistü kabiliyet s.ihıbıdır. 
Sovyetler birlgine karsı h rp, 
dwty:ınm en kuvvetli w keri te -
kila.t'yle muharebe d mektır. 
Onı:ı diZ çöktürmek ç tın bir lŞ
tir. 

Mısırda 
- Bat tanıtı 1 incide -

Geniş mıkyasta bır harekettn bıırs 
lıyacağınn dntr emare r ezıl.ınekte 
dir, -

Tobruk ı manı yen den bomb rdı 
man edilnUştir. ingıllz h va kuvvet 
lcrıne mensup orta bomba uç hırı 

ltmana taarruz ederek btr eo y n 
ııınlar çıkaı mışlar ve ınfılakl ra ı;e 
bcbıyet vermışlerdır -

Hafif muttefık bomba uçakl.ın ı e 

o 
J• •z: · A. C. Scrac ojla 

Bir _ınum ~- n harb\ 
dort yıl ıltı ay \•c on il.f 

......... ~·. 1 

sulh susuzluğunun ~idenlrnes n-e 
musaade ederler mı? 

Bu da ayrı bir da.\•a ve hiki 
yedır. 

Sollum ve M.ll' M:ıtruh da hedefle 
re t arruz etn terdiı. 

Ron a 22 (AA.) - 848 numarab 
tcbl gc ek 

Calo v ha ahr:ı ortasında Bw 
ı;: zıııın t knb 400 kilometre ceruı 
bunda Kuırnya gıdt>n yol uzermdc 
dır 

MiJı ilovic ordusu ,~..,zevK CENNETiNDE MEST aLMAK .. I\ 
SAN AT Dt.tNY SINDAN .NF.Ş E AL 1AK tÇlN 

,, - Baş tarafı 1 incide -

On Yugoslav Ktu'funa Dizildi 
Bemc 22 (A_A..) - Rüytcr ajansıı 

b ld n:ror: 
Vugo lav g c I 

c\l 

YARIN 
LALE ye 
lWEIRl'WIJ 

AKŞAM 

Koıunuz 
1'1 EY VA. 

BARBARA ST \.NWYCK _ HENRV FONDA'nın 
Kudreti! ya tılan blr bıd LuJ , tı.şa.m, k v~ 1ht.ita6tan yaraWan 

b ı hesc- r 
Aı kalan nwnaralı y rknn lut.fcn erkenden k patılması 

' Te n 4 5 ~ 

KUŞ TÜYÜNDEN.-: 
YASTIK, YORGAN, YATAK l:ult ıAk nı~ hem de 

:~;::.';l';,e ·BİR KUŞTUYO YASTIK 2 LiflAOIR 
Yatak. yorg nları d 

Saniüıl.y c:ılnr solmk, öm 
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l. .. ,1 Nak;I •~bas hakko mahfuzdu• ~!J 
Yörük Ali, hasmının topuklıı.

nm şiddetle çekti. Çerkes Ah
met., sırtiistü yere düşerek mağ 
lfıp oldu. 

ş\işleri. Molla, bu işleri çok iyi 
bilir ... Töbe ettirdi Çingeneye ... 
Bak üzerine gidebiliyor mu? 

- Çingeneye aman ded'ırtti. 
Yörük Aliye de yapamıyordu 
öyle .. Ç'ıinkii Yöriik de ders ve
riyordu. 

- Sen şimdi bunu bırak .• E
ğer MoJJa, Şoparla berabere ka
lırsa güreş Y aka.c:ıklı ile Yörük 
ıarasmda. olacak demektir. 

YEN i :SABAll 

aş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

23 EYLL'J, 

l
rr;mmam--Kız ve Erkek kısım-1-ar-ı••_•_ ---lil 

BOGAZ/Ç/ LiSELERi 
Ana sınıfı - İlk - Orta - Lise 

Bütün kısımlarda derslere ilkteşrinin 20 nei perşembe günü ba;)an~aırtır. 
Yatılı ve yatısız talebe k!'tydına ve eski talebenin kaydının 

yenilt-ııme~ırı:e ba:,;ılannuştır. 

- ARNAVUDKÖY ÇIFTESARAYLAR - Telefon: 36_210 -

lstanbul vilayeti ve Belediye 
Riyasetindea 

Muhteli! tal'ihlerd<! gazetelerle ll~n edilen Nafia Müdürltigü JrQdr~J 

sundaki münhal. ressamhiıa taliple< arasın<la 29/7/942 tarihinde ya~ 
müs.?"baka imtiba1Hll8 gtrenl~rin ktii ehliyeti görülmemiş olduğunda• 
nıüraeaat edecek diler istekliler arasında 5l10/942 tarihine miisadi! Fai 
zarteai.,.gfuıü öC'leden evvel saet onda Nafia Müdürlügü dairesinde nıı1sa. 

baka imtihaaı yapılnı.asma lüawn hasıl olmuştur-. 

Yörük, ayağa kalkar.dı: gali
biyet temennıa.._<mU çaktı. Çl?rkcs 
Ahmet. neye u0;tdığım bileme· 
mi.~ti. Güzel yıkanmış, nefeslen
miş. gözleıfain vağını silntiıı, 
basınının Uzerine terütaze gelir
Jren sırtı yere vurmwıtu. Arna· 
vutoğlu, kahkahayı basıpıştı 
~ e, söyleniyordu: • 

- Öyle ... Zaten bu işte sakat-
lık var ... Bu, üç çiftin üçü de SAR.AÇHANEBAŞI 

e;if:Ç:#e:~:~ ~~ HAYR 1 YE l. i SELE R i ry~::~~~z 

MemuriQ kan.ununun 4. üncü maddesinde gôsteTilcn ıµrUarı haiz tahP-J 
lmn ""'*'lr tarihe kadar vııayeı Nafıa Müdw·l4lğilne ırıiıracaaUarı il~
oluDUJ", «11126> 

- İşte pehlivan dediğin böy
le olur .. Pehlivan, huna derler. 
Aferin Yörük! 

!Murat ağa c'ı'1: 
- Çc rkesin yıkanması, siliı.- rük Ali ile Jt1ehmet lioll:a önce Talebe kilydın<.ı devam olunnırıktadı . E ki talebenin taksıtlcrıni yot ·ar~ık k<ıyıtlarını yenilemeleri ıazımdıı 

gilreşler~:u ayırtctmi.ş bulunu· MüraC"'Jt: Her &lin 10 d;ın 17 ye kadardır. Ecnelıı lısanı ilk sınıflal'dan iJaşlar. Gundülh.i talebe mektebın 

Devlet Demiryolları ilanları 
ID<·~ b<•!i<R gitlı be'. ... \'ay canı-
na . ı,rc dllL~t.ı bu ... Yörük, bu, yorlar .. Asıl güreş Yakacıklıllı•mm:mamm••• hususi \·e:-;aitile nakledilir, Telcfo~: 20530 Görül~n lüzum üzerine 25/9/942 tarihli Cuma gününden itibaren aşağıdıa.~ 

ki Ban1iy0 katarları hjzalarında yazılı olan istasyonlar arasında işleJ'nlY~ 
<.:ektir. Arzu edenlerin istasyonlardan izahat alabilecekleri iliın olunuı. 

•10349> 

d •• lıPlan çok güzel yapıyor. Hea, 
de cok u>Atktan ..• 

Kel Hasanla Yörük Ali ara.sın- ----------------------------------------

- Dedillı ya ... Pchlivıandır bıı 
çocuk... \'&ilah çok geçmedeıı 
başa bı:la obcaktır. Hepiniz te
tik alınız ... 

• • • 
'in ük Ali, Çerke• Ahmetli 

yc-rı-lıktı:'n gonra baba.sının yıa
nına gelip oturdu. Sırtına bır 
peştemal alaral< dığer basımla
n11ı bcklemeğe ba•ladı. Meydan
da hala M:,h:nct Molla ile !;o
r1ır, S"hinzade ile Yakacıklı Kel 
Hasan buğu•uyorlardı. Yörük ı 
AJ·nin mııvaffakıyeVı ve, hiç u
mulm:ı<lık bir anda birdenbire 
galıp gelmesi bütün seyircileri ı 
lıayrelı! dÜ§Ürmüştü. Mehme~ 
Molla ile Ş<ıpaı-, Yakacıkh Kel 
Hasan, Yörük Alinin galip olup J 

bıı köseye çekilmiı; oldu~a' 
dol .. yı mu~lar :p idiler. Bilhassa 
Mehmet Molla, şöyle düşünüyor
du: 

- Bugün de Yörük meydar.a 
hükim oldu galiba! .. 

Ç "nkü ç:ngene opar. MolJ.a
yı ü •. dıikçe üzüyordu. Molla. Ş0-I 
par~ iyoce bir ders vermişti. La
kın, hınzır inadın<la olan Şopa
rı ye>.mek o kad~r kolay dcğ';J. 
dı. Bilhil.ssa, Şoparın güre~i Ar-! 
""vı.to~luııun da dikkıt naza
rını cekm.şti. Görüyordu ki. Şo
}>dt·, iyı güre~ çıkanyc,rdu. Po
ma.k Mumda taııcciiple: 

- Murat ağa! .. Bu, <;.ingene 
nlduk~.ı pchln an olmuş be! .. 

- Yoa' . Baksana Mollaya ne
ler Vilpıyt•r.. Böyle g-.derı;e Mol
la (.'.lkara.mıya<>.ak onn ıneydan
d:Jn! .. 

- ~'»kat süt dökmü~ ktdiyc 
~-ev:rd! .Molla onu ... 

- Ha! .. l'eııa c·zd •.. Ne idi o 
ke.manelrr ve, roca k<" nak dii-

da olacaktır. 
- Evet, kıır'aya di.işel"SC hak

sızlık olur ... Birisi bekleyecek i
kisi güreşecek, sonra g<al'ip, bu 
bekleyenle güreşecek ki, ne de 
olsa haksızlıktır. İster misirı 
kur'ada Yak.acıklı tek kalsın ... 
Yörükle Molla boğuşsunlar. Soıı 
ra da Yakacıklı bu, yorgun ar-
gın Yörüğü temi:Jesin. , 

- Olur mu olur? .. Bu der~>ce 
kıran kırana olan güreşe kim 
dayanabılir ... Eğer üç kişi orta
da kalırsa ve, dediğin gil:li olur
sa Yörüğün hali haraptır. İyisi 
mi ben, Mehıınet Mollanın bera
bere kalmasını isterim ... 

- Ben de... Çünkü onlar es
kiden güreşleri.ni ayırtetıniş bu
lunuyorlar. Yörük Alinin Yaka
cıklı Kel Hasanla boy ölçüı§ıneo,ıı 
ıB=iı. 

Dedi. Ve, Şopar için de: 
- Fakat ÇİJ>gene daha bir 

saat kendini ya tutar ya tuta
maz. Mehmet Molla, ivice gül'e· 
""" hil.kim olınuıı bulunuyor. 

- Burası da var ... 
Dedi. 
Mehmet Molla, hamle üzerine 

hamle yapıyordu. Şopar da dur
muyordu. O da boğuşuyordu. 
Falıa t Mehmet Molla, ikide bir
de hasmını altına alıyoNiu. Yal
nız yeneıntiyordu hasmını .. Mol
la yenici bir adamdı. Kör güreş
çi değiJdj, Yörük Ali, oturduğu 
yerden h.ıı;unlarım tetkik edi
yordu. En ziyade v-özü Yakacık
lı Ha.sanda iJi. Hatta bir aralık 
babası: 

- Yörük, gozun Yakaeıklı 
Kel Hasanda değıl mj? 

Dey«nce, Yörük gülerek: 
- Y::ı, nerede olacak bana? 
- ly; güreı;lyor Kel, dei!;il mi" 

(Arka~ı \ar) 

Harp vayiyeti 
- BaG tarafı 1 incide - 1 

e • Donanmanın oynama saha_ 
sı tlaralmı~tır. 

d) M~neviyat üzerinde, ne de 
olık<. yıkıcı tesirler uy ndırıl 
m1~tır. 

eı Xna ordunun ikmal islerin. 
d<• wrluklar belirmıştır 

1 ı Yurdun daha mühim bir 
rarı &~1 eldt'H ~ıkmıstır. Bu yüı.. 
der. veni bır m;ibaceı.-ı selı güç 
liıkh:ri ar ttırını!-i ve ordu bHFi 
luklarını geni~letec·ek durum 1 
bc·lirnıı•tir. 

2 - F'avdalar: ı' 
a) ;,frrkez ve sima! <·ephf'leri 

nır- tutunmaları. hatta buralar_ 
dan taarruzlar çıkarılarak ufak 
tııl>1\e <lü1.eltmel<·ri yapılması 
ve nnemli bölgelenn cide t.ıtul. 
mn~ı ··mkR.r. ları t{'min edilmi~ _ 
lı• 

ı, ı Bu cephenin elde bulundu. 
nılnıa~ilP. ılii~man nıe-m1eketln 
eheınınıy~tlı oolgcl rıne, hatta 
baş ~hirlerinc karı;:ı1 hava akın 
lan ya;>ılrnasına fır~at elver . 
nıistir. 

f') Ni~bHle ıenl!"in in«ın kay. 
nn kları ü~le iki itibarile elde -
dir, 

•ll Raltıklıı. irtil:>at muhafaza 
e<'ılınis ı•c buralardaki armada_ 
nır. 1ıavatı garanti edilmiştir. 

c) J{ı~a ka"' u~mak ve yarınki 
dC'v ~avrı~larını hnzırlamak mak 
sa ılı mııvaffak olmu~tur. 

rı Maneviyat. biiviık sarsın 
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tılardan kurtarılmıştır. 
gJ Zaıaan inisiyatifi ele al _ 

mağa imkan bıraktıgı halde. 
büyük ölçülü teşebbüslere giriş_ 
mek ihtimalleri de vardır. 

h) Taarruz ordusu çok geniş 
bir cepheye dağıtılmış, ikmal 
zorlukları «ıkarılmıştır. 

Kafkas şahikalarına doğru 
sarkan ordunun çok uzak he _ 
defli taarruzlara giriş!p giriş _ 
miyeceğini zaman gösterecek _ 
tir. Ancak, Sovyet ana ordusu_ 
nıın takviyeye ve zaman kazan_ 
maya vakit bulması ve Mütte_ 
fık orduların çok derinliklere 
dalı~ı. kara kı~ın da yaklaşma. 
&ı. artık taarruz hareketlerini 
duraklamalara uğratacaktır. 

Kafkaslar, hele kalın k•r ta_ 
bakalarile örlülünce, aşılmaz 
bir sed mahiyetindedirler. Ce _ 
nupta yol ve deıniryolu ~beke_ 
si, büyük orduların ikmal ioini, 
hususile önümüzdeki aylarda 
büyük güçlüklere maruz bırakır 
lar. 

Kafka•lar üu>ı'inden .;ok uzak 
hedefli hareketler, buı;ünkü va_ 
ziyete göre, bir macera, hatta 
bir hayal sayılabilir. Bununla 
beraber, taarruz oı·dusu, ikmal 
işini zorlaştırdığı hasım ordusu 
nu çok geniş ölçülü bir ihata 
tehlikesine maruz bır:ıkmıştır. 
Fakat, bu çok çetin işin şu da.r 
devreye sıkıştırılması beklene . 
mez, Stalingrad'ın kahraman 
müdafileri, yalnız Kafkas etek. 
!erinde tırmanmalara sed ~ek . 
mem~. bütün müdafaanın yükü 
nü de üzerlerine almakla yurd 
ödevlerini canla, kanla ba.~ar _ 
mı$1ardır. • 7 .ao ProgrJn1 

f . .ı2 V·jcuı.. tinı i 
;ı-.u c,·alıştıra _ 

bnı. 

hstr""ı Kafkaslara vöneliş, parlak e. 
!9.3n A. H«berlerı m<>lleri okşayabilir. Ancak, ha_ 
19.lf> ıuzık rekatın tasarland;ğı tahmin P _ 

20.ıs Radyo Ga _ dilen planlara göre gelişmesi, 

yo Saloı Or_ 

1..ır. A. H •• bcrlcri 
8.3G • !u' k. Rad_ 

ylı balon or _ 

kPStl"~- ı 

12 .30 Proğram 

12 33 Mlio'k. CPU 
17-45 /\ Haberle" 
13.30 MU:t.ik: 
lR.00 Pı gl'ilm 
ır 03 ,!\ıl;ı ık. 

lR 1) F 

18. 

zeıc ı. , Sovyet ana ordusunun barp d ı . 
20A5 ;\lllzık• 1 şı edilmesine bağlıdır ve bunun. 
21.00 Konuşım çok zaman ve kan talep ettiği 
21 15 Muzık ,P'.) ı al)lasılmaktadır. 
21.30 Temsd. =:!:::======-:=:-::=-===== 
21 50 Muzık R.i 

y~ E'li Cum _ 

hur Rlndo 
su. 

30 ı\ lTfbC' leri 
., ıO K p ''I . 

Z AY i 
Fatih nilfusundan nldı:;:ıın rıUius 

+ezk.-rc le a ~ ı ter1~ tc er~-m: 

ıayi ttim. Yi!nilerini ntac ınıırıd<.ın 
hL unleri olnıcıd: ... ını ılAn ederır: • 

B:ıkı oglu N;ızım Cürten 

D('\Cu:n 

Hizmetçi Maçkada satılık arazi 

a rıyorum ' JJfaçka tramvay caddesi üzerinde 110. 
• 20 metre cephesi 156. 10 metre derin-

- Baı tarafı 1 inc)de _.. l' v • d 'il •• •t 
djm. ş;mdi elimin altında hiçbir ıgın e lı raza musaı ortasında sefa-
şey yok .. BilirsiJ1. \-Jcmim adam- rethane binası O/arak yapısı tamam
larım hep>lı koylu ıdı. Zaten 
şimdi ben de kolculu_ktan .v'.12'- /anmamış büyük k agir bir bina ve ay-
geçtim. Arada l:IJr koye gıdıp: 'k. / k b. 
yağ, bulgur, taıhana getirıp sat rıca l , u a ınası olan mah al 
mak daha karlı oluyor. Sen bü- S a t ı / l g O r 
yuk ıdarehaneı.... var, onlara 
ıınüraca.llıt et. Emlak ve eytam bankasından 

• • • 
Büyiik idareM.nelerden adam 

alınanın wcrübesıni evvelce de 
yapmış olduğum için öyle bir 
yere müracaat etmeden eşe dod· 
ta böyle !:lir kadın tanıyıp tanı
madıklannı soruyorum. '.Meğer 
herkes de benim gibi dertli imiş. 
hangi ev kadınına bunu sorsam· 

- .A.rnan, diyor, hızmetçi mi, 
onları bulmak değil. gölgelerini 
gönnek ilnltaru yok! Ortadan 
çil ya.vnısu gibi dağıldılar ... Ay
lardır ada.ıruıızıın, getip de bir 
tanesini buhmıyorum. Gelenler 
de oturmuyorlar. Bulunanlar da 
dünyanın aylığını ıstiyorlar. 

• • • 
Semtiıni2.de bir bakkal var. 

Esa~ No. Yeri Kıymeti 

2775 Beşiktaş Vi~nezade mahallesi Lira 
Maçka ve Teş\.'ilôye caddeleri 1.199.438 
2 mükerrf"r numaralı pafta 66. 
ada 703, _parsel 4. 

Nevi Mesahrısı teminatı 

Arsa \-e Lira 
üzerinde 
niitamom 15342,50 M2 

k0rgir bü_ 119.9. 
yük bina 
ile ayrıca 
iki ufak 
bi'la 

İzahatı yukarıda yazıh gayri menkuller peşin p..,ra ile ve kaptıh zart 
usulile satılacaktır. Kapalı zarflar 21 • 10. 942 Ca.rş;ımba günü saat 14 de 
bankamız İstanbul ı;ubesi satış komisyonu huzuru ile a('ılacak ve en yuk 
sek tek1il merkeze bildirilecek ve haddi J3yık görüldi.iğü t.&kdirde Malıy; 
Vek3lctinden istizan edilerek muvafakat cevrıbı alındıkUıın sonra kat'i jh;:o 
lesi yapılacaktır. -

İstekli ohınların Ankara merkezi ile İstanbul, 1zmir Bur,a şubeleri 
mJzden birer lira mukabilinde bir şartname edinerek b~ şartn~me ahkbm~ 
dairesinde tanzim edecekleri teklifmakbuıunu tayin edilen 21/10/942 
Çarşamba glinti saat 14 de kadar iştanbul şubemiz }.1tidurlugune tevd1 et 
meleri 13zımdır. Satış bedelinin ödenmeliinde ahl·ıya 'oina ve c.rsaııın iPo_ 

Tren No. si# 
24 lstonbul - K. Çekmece 
29 K, Çekmece - İstanbul 
22 YeşilkOy - K. Çckınece 
26 • • 
l2 • > 
34 > > 
~ı > • 
46 > > 
52 > > 
27 K.. Çekmece Yeşilköy 

31 > > 
37 > • 
39 > • 
49 • > 
51 > > 
55 > • 

lstanbul De/terdarlığından 

Dooya No. 
Sua/73 

Cinsi 
Muhammen Tenüıı:ıt1 

Bedel 
B.a-hçekapıda Hobyar mah~Jlesinin Ha 
l11mcli sokağında 92 pafta, 307 ada 10 
p~ırsel ve eski 6_8 yeni O kapı No. lu 
1&90 M. M. arsanın 1/2 his~si 18000 13sc 

51.217_1114 Mecidiye köyünde Balmumcu c;iftl~cj arazi_ 
187 sinden müfrez 13 pafta, 2 ada, 9 par~<'l No. 

lu 26400 M. M. arsa. 15840 ıısf 
Yukarıda yazılı gayrimenkullerin 16/10/9424 Cuma günü ı;nat J5 d~ 

Milli Emlak Mudürlüiünde mi.ıtel.:;ekkil komisyonda kapah zart' u~ulile a'!~ 
rı ayrı satıl«caktır. Js;tekJilerin 2490 S. lı kt1nun hüki.imleri dair('Sinde )l:'I# 

~ıı·.l~nmış teklif mektuplarını ihale_ gün~ srıat 14 de kudar Komi~yoıı Jl.~ 
J!-1ıgıne tevdi etmeleri ve nufus hlıviyet t:li7.dan\arını ibra7. eyleınelE 
rnuk1<'7idir. Fazln izahat için 1\-1illi Emlitk Müdürlüğüne müral·<Hltl::ı.rı. 

"101fi9 
Kolculuk da edc·rmış. Onu ><ağ
lık veriyorlar. Kendisine müra
cııı::.t ediyorum: 

teği mukabilinde kolaylık gösterilebilir. Fazla izahat almak i~teyen1erin 

İstanbul .şubemiz Emliık servİ!-.'i_ne müracatları illin olunur. 10250) =========================::::::;::::::::: 
şimdi ~Y~Y~;,:~Y~fat)~J~ - NURUOSMANIYE Caddesinde hususi-,! Anıın..,. Resmi dairelerin nazarı ~m~ 
tünü eın..-niş adam neı'ede'? Kim YENİ NESİL İLK OKULU • ===511 - ~ 
~k~I~~~-~ 1 ; 
~a~\~:~y~r~~b~~~akar~al~t Tu:~~ ~r.:~aL~retim. Yuvadaycn.lık, Her~~: .a-: ~~~r:~d• : =- dikkatine ! i 
diyorlar. Hi~ olmazsa şama ;;;ıı 
kaı:l:ır ~alışırız. akşam iş saa- 1 •••••mı•ka11y•ı•t •y•a•pı•lırııiıı, •M•e•k•teııip•2•1 •Eİİy•lu•· ld-e•aıİç•ıln•ııİıs•tı•r ... ___ __ 11 __ ~ 
t.ınrlen sonra serbest ya~. di- ı · - Evveloo RMlHut ve Maarif Oemiyt>tl u .. birlikte hareket ~ 
yoriar. IDzmetçi cok ararsın... S i/iv ri Mal Müdürlilgvünden il eıleıı (Resmi İlitnlar T. L. Ş.) tıa;,fiye haline gimtiş bu- • 
Fakat eğer çok ihtiyacın varsa ;a luıımoktad.ıı-. Bıındaıı. ;;onra ~temizde neşrc>ılıleel"k ~ 
sen büyük müstahdemin idare· Otuz gün içinde ikmal edilmek üıere Silivri Hükfurıet konagınını:;: x-ııi lliMtla.r 16 9 1942 tarihinde yen.iden t<'ŞCkkiil ~ 
lerine müracaat et. Bizim de eh- bo~~ --~~t du\·arlarında ve di«er aksamında yapılacak ıamırat ile mal):= ederek işe başlıyan ~ 
mize biri düşerse adres.ini bınılt, l\'ludurlugu. odalar.ında yapılacak sabit dola~ ve kişenin ke,..<uf bedeli/ S5E ~ 
sa.na yollanz. Flaıkat bak SÖZ c2436,20• lirc.ıdan ıbaret olup 21/9/942 iaribınden ;tibaıeı;ı 15 gtın muddet ::= ~ 
vermiyorum. .. diyor. le açık eksiltmeye konulmuştur. tsteklilorin % 7,5 temınat ake<>Ierıle bera: ~ T ürk Basın Birliği Resmi ~ 

• • • ber buna benzer cl500• liralık yapı iği yapbgma dair İstanbul Vıhıyetin § ~ 
MütevaZJ ko!cul?~ın elinden den alınmış tasdikli ehliyet Vesikası ile birlikte 6/10/942 ta.ıhine mu.<ad;f ~ i la nlar Kolle k t if Şirketi ~ 

hizmetçi bulamıyacağımı anla- Salı günü saat 15 de Silivri Malmüdürlligünde müteŞt'kkıl Komısyona ke = ~ 
yınca büyük ve tanınmış bfr şif ve şeraiti öğrenmek uzere de daha evvel Silivri Malmudurlul(Une 'mu: 1 tara.fmdae idaı'e edilecek tir. ~ 
müsbaıhdemin idarehan~ine m Ü !!'!ro!'!c!'!a!'!a!'!tl!'!ar!'!ı!'!i!'!la!'!n!'!!'!o!'!lu!'!n!'!u!'!r!'!. ~~!!'!· !'!ı 6!'!3!'!20!'!>!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!!'"!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!'!!!!'!!"! ~ ~ ~ ~ 
racaata mecıbur oluyorum. Beııi ·· -ı = iiil' ild hiafta yine ev halkı hafif ö.rtü. ·· örttürü_ ·· ··yor, bır başkası yu·· _ 

1 
l§i Ga:ııetemhin bundan eV\'eil ilan n~rine va.sıtabk eden ~!«'i 

ş;~man bir kadın karşılayor. Da- = 
racık ve yüksek merdıvenlerden yanilll!j yemekler yiyoruz. Bir zume bir damla boya sürdür- = şirlmt ve ~klriillerle hiçbir alakası kalıııadığındaıı ~ 
tırmanmış olduğum halde soluk kere banyo suyunu açık bırakıp ~~-Ali~ gö.s~esio ... ~n ;;;; bımdaA böyle ilii.ıılanruzı ve aynı üyat ve ~tar ~ 
almama bile müsaıade verme- ta.:ımı:yoruz. Elv işlerinde bize ~ "".:'11 beğine_ fena gti>;I~ 1\1 dahilinde İstıı.nbulda ~ 
den: · yardım etmek istiyen ev erkek- mı l>akacagım ... Değil... DegJI El ~ 

_ Beş lira veriniz, diyor, !eri birkaç tabak, bir iki bardak amma ... Evde bekilr erkek var := • ~ 
kay&ye parası... !<ırıyorlar. Birkaç sabah erken mı ?... . = Ankara Caddesınde Kaya Hanında ~ 
Beş lirayı venyorum. Ve soo- kalkta.ınadığınıız için kahvaltı - Hla.yır, yok. .. Bır başka ev- :§§ T" k B e· ı· . R t ~ 

ra şartlan ö§;reniyorum. Bu beş etmeden işe gidiyoruz. Velhasıl l:i bey daha var. iSS Ur ASID ır ığı esmİ lanlar ~ 
liraya. mukabil banıa ü~ adanı neler, neler çekiyoruz. Ondan -Yaonunbanımı ... O dakıs- e: K 11 kt'f ş· k t• ~ 
yollıyacaklar. Yani ilk tuttuğıun sonra müstahdemin idaresiltin kımç değ.il midir? '= O e 1 lr e 1 ~ 
;ki adamla uyuşamazsam, üç ilk yolla.:ığı ilk insan geliyor. - Onun harumı da kıskanç 5' ~ 
gün ıçinde onlan savm:ağa hak- Bu, emprime bir elbise giyen diildir ~ . . , __ ,.,. ""'"lı i§ Merl<erıfıııe yollıaınanızt ve bedellerini <le aynı adrese ~ 
kım var. ü~ünclısünü ise iiç gün yirmi beş, otuzluk genç bir ka- ayagı suıır...........,e ..,..., yo. j§ ·· d----"-' . ...... . !ii1 

' dın Ç bak ki d alt nım. e; gooı "' 111
' ' "".. ncıa .,....rız. ~ içinde savarsam beş liram ya- . · ıp a.ya arın a ı g fl@ 

~;Gı0~e~~:ı ~f:: y~~=~ :::~ıı ~~~r ~on:Ü~i liriz. ~~ or~le~ti ~~!- ~ınınınnnııııııııuııınuınmmnnu•nl1Ul!lllınuomımıuıııı111Uıuıııınııııoaınımın~mBllmın!! 
mecburum. yerinde. Dudaklar, el ve ayak mel yapı:ırım. Her sabah kahvr.J-

1 · tırnakları lii.J gı"l:ıli boyalı. İçeri tılarmızı verir'iın Ort.alıgı· t - yı... . op-
- Evet, çok iyidir. Hem ba- girincıe benden bir davet bekle- lanm, toz alının, hatta süpü-

kımz, mesela si2ıe yoJ~ız da, meden koltuğa oturuyor ve be· rürüm de .. Fakat, tabii haftada 
pnarlık uymamış wbıi onları ni şöyle bir ~üzdükten sonra: l:ılır biiyük t'eınizlik için eve biı 
şaymayız... - Evin hanınll siz misiniz? kadın gelir, sonra çamaşırı hir 

Hiddetle: Diye soruyor. üstüme Wnıam, bir mendil bile 
_ Lütfedersiniz, diyorum. - Evet, diyorum. vıkaıınam. İn.sanın elleri bozulur 
Her şeyden fazla bu sözü cid- - Yıaaa ! ! ! ·· Çllmll9ırcı eline döner. 

d!.ye alıp bana: Diyor. Bu "yaruı." da Allah... - Doğru. .. 
- Estağfurullah. diye cevıa.p Allah deyiş g!ibi bir ahenk var.. . - Sonra, benim şimdiye ka-

vermesi gücüme gıdiyor. Beni evin hanıınJığına yakıştıra- dar çalıştığım evlerde hep e. 
Bizi büyük bir deftere kay- mıyor galiba. İli< sual olarlık: hanınu ütüyü yapardı. Tabii Y~· 

dederken şunları soıuyor: - Beyiniz va.r mı? diye so- meği de siz piŞırirsiniz. Ben hiç 
- Kaç kişisıniz, ihtiyar var ruyor. vemek pişiremem. Amma il•} 

mı? Genç erkek var mı? Bekar _ var.... yapayım, bulaşık yıkarım. Siz 
var mı? Çocuk var mı? Hasta 1 · aylık ne veriyorsunuz? 
var mı? Gebe var mı? Hiddetli - yı... - Sen ne iswrsin? 
mlHiniz, kıskanç mısınız? Evde- - Müta.assıp mısınız?.. - Otuz beş lira! 

Doktor, Hemşire, Aranıyor 
Ereğli Kömilrleri lşletme•inden: 

1 - Sağlık teı;kil~Una b;ığb Zonguldak işçi hastalıane.i için c300> 11 '' 
ücre\h bir bakteriyolog, 

2 - Sajjlılı: te.şkiliitı hastalıaoesi ameliyathanesinde çalışmak (iZere 1~ 
tişgin 4120> lira ücretli bir beı:nşire ile dahiJiye inta.nive Tüh<'rküJoz vc>tı 
servısler için de t lOO> er liza ücretli M> he~e ki ~e~'an t.5> hemşire 1' 

lınııcakbr. ! 
Taliplerin sıhhat sicil numarala!tnı bildirir kısa tercUn1eı hallerık 1'I 

ilkte dileltçeı.;ni 311/9/942 tarihine kadar Zonguldaktn Ereılli Koıııurle' 
1şletm.e8i Bat hekimliğine aöndemıe1eci. «10133> 

l•tanbul Defterdaı·lığından 
Dcııya No: Cinsi Muhammen , ı 

ki beyler nasıldır. qapkın mıdır- - Neye sordun?... - Çok değil mi? 
!ar? Misafirıniz çok gelir mi, e- - Saçlarınız permanatlı de- _: Nasıl çok olur hanımefez:- 51251/8 Yedikulede Rum hası.hanesi arkasında 
vinizJc banyo var mı? Kalorifer ğil... Tırnaklarıııızda da boyt;ı. eli... Eir iyi iskarpin kırk lira.. ı.tanbul Ceza evleri in•aat deposunda mev 

Bedel 1'dl' 11
' 

k odaruz var yerler yok .. Yani aklınıza bir şey gel- B. • var mı, M< • ? M mesin ... Amma beyiniz de var... ır l)Oft ipPk çorap dört, beş !!- cut muhtelif boy ve eb'<ıdda (l10526,676) 
parke ınidır? Halı mıdır· u- ·ra .. Bir elbisıe elli, altmıştan a- K!Joıırnm ağırlığında 248 adet potrel ve 
şamiba nudır? İnsanlıktır bu, nasıl söyliyey\m, .,0 .;, ıkm 

ıınl · · belki kıskanç olursunuz da bana ....,,. ç a.z. 412,616 kilogram ağırlığında 92 adet De 
B · arın hepsıne cevap verı- - Sen benilın işime gelmeııain lı:o»il travors ki cem'an _(-l10939,291) kilo_- ~ 

Yorum Yi"'•yoı yazıyoı· ve son manikür yapma, permanant ya;.ı k eli • ~ • ızım, yorum. Ben ; ütü ya~.- -am aiıırlıg' ında demir. 99845,36 ·• ma, dudağına ruj sürme dersi- k ~· '" J4ı"' 
ra.:_ Şi:m<l'ı adam bulmak giiç, niz .. , Ben de alışığım, va.zgeçe- dınca arıve yemek Bplışirkece~. bir ka. Yukarıda :ııa..ılı demirler 14/1()/942 Çarşamba günü saat 15 deıl ,1 

yorum. ız, enuımız ~P- Emlilk Mııdurlüğünde ınoteşekkıl Komisyonda kapalı zarf usulHc sat "\Jil 
c_ok .,.;;r, !li.voı. Ma.amafih ben· mem. Jışrrız Kend· ;o· · · ·· · ı t<" ,.,- · ı ..,.unızı goremeyız. tır, stcklilenıa 2491 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazır1ıtnnu$ _,e_ 
dl' aJtt$in'z yar,. E~ı-r talihiniz - Ben, senin giyinmene ka- B · · ·· 1 b' ·· ·· '" enı yıne şoy e ır suzuyor: mektuplarını ihale gO_nii saat 14 de kaClar Komiıtyon Reisliğine tevdi e 
olursa bit h:ıfta içlııde sıze uy- rışmam .. cliyorwn. - Hakkınız var, diyor. Çalı- ler· ve niifUs hüviyet cüzdanlarını 'hraz eylemeleri muktezidir. c101281 

gun birıni . ollanın. - Öyle i.qe iyi. .. Affedersiniz ş,1n iıısanl>r ',Çin otuz 1ıtış lir , _ 
• • • nmmn •.. Öyle hanımlar var ki . \'Ptmc-k güctür. Ben zenrrin '"' 

Rtnlc ı'ih nC' gr:ı.<·r'. T'L ı~·n· 1 n H• c\·ıle s~c;:ıaııır.1 \J. 1 ', m. (Sonu,. rı 

- ~-------~- el 
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