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Stalingrad'in 
ehemmiyeti 

YiYECEK FiATL:ERI BU SABA.RKİ TELGRAFLAR 
.... . . . ,. - ~ ..... _ . . _....__ -

İki taraf buradaki 
muharebeye neden fazla 

ehemmiyet veriyor? 

Journal de Geneve gazetesin
de bir mütehaSSls Stalingrad 
muharebesi için yazdığı bir ma
kalede diyor ki: 

Dün zeytinyağına top- Kafkasta Ruslar Gro,zni 
tan 175 ku~uş ist~ndi mıntakasında eri ekildi 

Bu miktar• tüccarın perakende satı§ ıçin g Ç 
<Mareşal Von Bock, yaz taar

ruzuna 22 haziranda başladı. 
'Alman hücum kıtalan bir ayda 
Doneç havzasile Don dirseğini 
ele g~irdilcr. 

Ağustos iptidasında Atma:nla
nn Kafkasya 'ya .ve Kubana ta
arruz lan başladı. Asıl Stalingrad 
muharebesi, 20 ağustosta Alman 
rnotörize kuvvetlerinin Don ile 
~olga arasındaki tepelerde ileri 
hal'eketile ve 24 ağustosta Ab
ganerovoyu, 26 ağustosta da 
İlovlinskaya'yı zaptetmelerile 
basladı. 

•Öz verdiği rakamdan 35 kuruf fazladır 
Zeytinyağı !iatleı'inin glLtlkçt' yük

scldl~ini düiı yazmıştık. Toptan sa
tışlarda zeytinyağının kilosuna dün iaşe işleri 
175 kuruş istenmiştir. 
Mıntaka tl~:ıret. ınüdürlü~U her r.ün. ---•---

piyasa rıaUerlnl ve piyasada hasıl D hili V kal t · 
o1an vazlyeUc.r:t telefonla Ttcaret ve- a ye e e ıne 
kllettne blldirmektedlr. Vekl'ılet. Is- devredileceği 

Stalingrad'da Alman sol cenahına karşı 
Rusların tazyiki, Almanlar'ın da şehrin 
merkezine taarruzları devam ediyor 

Alman askerleri Kalaçtan yap
tıktan bir cephe hücumile 31 
ağustosta Stalingraddan 35 kilo
metre batıda bulunan Karpovka
yı ele geçirdiler. Eylülün ilk gün
le.rinde müsait rüzgarların körük
ledi~! yangınlar sayesinde mü
tearrızlar. Stalingradın 20 'kilo
metre cenubunda buluna:n Kras
noarmeist şehrini zaptettiler. Al
manları Don kanalının ötesinde 
Volgaya götüren bu Heri hareke
ti vapıldıjh esnada İlovlinskava
dan hareket eden zırhtı bir Al
man kolu, şimalden müdafaa 
hatbnı çevirmiş ve stalingraddan 
50 kilometre mesafede Dubuka'da 
Volea kıyılarına varmıştır. 

Moskovaya göre bu kol, 7 ey
lı11de muhasara çernberini·n şi
mal batuandan yapılan şiddetli 
Rns mukabll taarruzları esnBSln~ 
da büyük kısmından aynlmıs\ır. 

tanbul piyasasını yakındıa.n takibe- söyleniyor \'ichy 25 (A.A.) -Alın:uüann .Kar- takasında, Oroznl mınta.kasına doğ-
.yor. -~ •-- kasyada Terek nehri üzerinde bulu- ıı.ı Alman Uerileylşlne karşı koymak-

Zı>ytlnya~ı tacırieri tundan bir nan Prlbi.şkaya şehrini zaptetmele- tadır. Bir Rus topu, 12 düşman tan-
miiddet evvel, evvelA İstanbul vatı ve Ankara 25 - Vilayet ve Be- 1'1, kendilerine Vladlknfkas yolunu kını sakatlamıştır. Se>vyet. birllklert 
belediye reL5i doktor B. Lfıtrı Kır- lediyeler iate iflerile ~gul ol- açmaktadır. Almanların onlerlnde bu kanlı bir muh!\rebedln sonra gerl çe. 
dar'ı, bll!hare Ti('aret Vekili B. Bch- duklan için bu itlerin Ticaret istikamette ıırtık mühim bir mt\nt kilmeğe mecbur kalmışlardır. 
çet Uzu ziyaret ederek f!at tahdldatı Vek&letimlen alaaarak Dahiliye kı>lmamışlı.r VoLko! keslmlnde, Slnavlno çevre-
kaldırıldığı takdirde yağın perakende Vekaletine verilecex.i söylen- stallngr.ıd şehri içinde sokak mu- sinde Almanlar, Rus mevzileri ara-
olarak kilo.sunun 140 kuruştan yu- • 5 harebelerl şiddetle devam et.mekt.e- sında bir Gedik ııçmağa u~raşıyorlar. 
kan çıkmıyncağına söz vennlşlerdl. mektedar. J dlr. şehrin şlmalinde, Rusların yap- Tt":}ebbüslert pilskur~ülm~tür. 
Halbuki dünkü sat!flaı·da. zeytlnya- L .. ____ ..________ tıklan bütün hücumlar pll.s.kürtill- Cephedeki hart> muhablrl~rlnln lş-
ğının kllosu bu fl!ltl 35 kuruş g~- müştür. Alman tayyareleri sarator aratma göre Almanlar, Kat·adenlz 
mlştlr. gibi yiyecek maddelerine fazla ra~bet şehrini ~ddetıe bombalam14lardır. ı sahilinde Tuapse llmam lstlkametln-

Dün tüccar, 171 lturu~tan fatura göstıenneı.slnden ve nakil vasıtası te- Londra 25 (A.A.) - Stallngrad de bir tepeyi zaptetmek için hticum 
kestıtı halde hiç blr şey yapılama- darlklnde güçliiıte raslanarak kr.fl muhare-bcslnde mareşal T1moçenko, eylemişlerdir. Bir giln süren muhare
mıştır. miktarda 'mal getlıilem~meslnden bir taraftan Alman 801 ceMhını ta7.- beden 90nra gerı pilsk!trttilmüşterdir. 
Mıntaka ticaret müdürlü~U ıceytl- doğmaktadır. yıka devam ederken şehrin mü.darı- Voronezde 1500 deıı fazla Alman 

yetl Ticaıet Vek&.leMne bllrlrcrek han- Yeni plr;nç mahsulünün yw.de yir- lcrl de tahrlbedll~n mahallelerln en- oldurülmü§ı. 
gt flatten yukarı zeytlnyagı satLŞl mls!ne hükümetın ellcoydutu ve ı·es- kazı arasmdan Almanların mP.ı·keie Moskova 25 (AA.) - Reuterin 
yapılırsa lhtlkir ol&bUec~iılnl sor- ml mübayaalann blrlncıtr..,rlnnin taarruzlarını aklm qırakınağa çalışı- hususi r.ıuhabiri bildiriyor: Stalin
muştur. Gelecek cevaba göre hare- 15 ine kadar devam edeceği malum- yorlar. grad meydan muharebesi. en nazik 
ket olunacaktır. dur. Pirinç taclrlerlnln bu tarihten Dün gece yarısı Mo.~kovada n~re- noktasına varmıt. bellr.i de buınu 
Toptan yiyecek. fiatleri sonra mübayaata geçerek mal nl- dih~n resmi Rus tebliğine göre dün geçmi .. tir ,. 

ması llzım geleeekLIL' star dd M ....,. kt ldd tll ~ · Belediye lkU.ıı::ıt itleri müdürlü!tü- ıngm a ve OauO a ş e Almanlar günde muharebelerde 
nün resmt raporlsrına g"re dün ti- Geçen gün de yazdığımız gibi çel- mhuarebeler e>Imuş, VolıJtof kesiminde b" t.. k k • b d" 1 R 

u tik f b lkala h"'k. tl itik fi ır um.:n as er ay e eyor ar. us caret Ye zahire bor'"'<nnda yo.pılan a r n u ume n çe - Slnavlno civarında muharebe devam t k . k ti . l kt d' y .... tle ı ı d " k b kil etınıl .. tlr a vıye uvve erı ge me e ır. a-
tıoptan yiyecek satışlan "Öyledir: Ho- a r n uzene oymasını e yor- y 

roz rasulyeslnln kilosu 5
3 

_ 
55

. çalı la.r. Çünkiı dün Maraştnn alınan tir Tebllğ.e yapılan ııcvede Almanlann ralılar, Volga' nın öte yakasına nak-
fıı.sulyeslnln 

48 
_ 

58
, Dermeson ta.~ul- telgrafa gore çelt.\k almak lsUyen Stallngradıı ya.ptıklan \ıücumlarm !ediliyorlar. Çi.inkü onlar içi~ te-

tüccara fiO kuruo rıat gösterllml.ştlr. püskürtüldüğü, Rus havan topları- birde yer kalmamıştır. 
yesinhı 55 - 65, nohudun 50 - '15 ku- y 1 b h b - M t iki ı Al l ş apı an ır esa a go~ araş an nın A man ply~de tobunınu ım- man öncü eri 4000 
r\ır kısım zahire tacirlerinin tlcs.- kilosu altmış kuru~ nlınnn ~e!tıktcıı hn rtuği kaydedllmektedlr. )"k d '"'I l 
re~tYe <zahire boraasuıdan sadeya~ ~nbulda eı:ıe odl~ecek plrlncln Bir Rus blTllğl. 3 tankı tahrip ve metre 1 ag arı aşmış ar 
topladıklarını yazmıştık. Bu tnctr- maliyet f14~ ~Uo 't>afuıda 200 ırurn,. 250 mlbverclyt, 'l{ol,ga tt'06U aa, Pp.ş;- Jlerliu 24 ( A.A. ) - Kafk81 dağ
lcrde~ blrl aün cürınüınc,,hut halln- fan aşağı d~mı~ce'kttr. . ka bir duıman gurupunu imha et.- !atında aavaıan Alman teşkillerinin 
de yakalanarak adltyeya vcrllinl.şth'. . Dlğer taraftaçı Hatay mı.ista,hsUJerl- ml.ştlr. _ . öncüleri 4000 metre füksekleri ·faz. 
Taklbata devam edllmektcrl!r. Dün nin aralam~dn kooperatif ~urorak Tebllge yapılan ılı\veye naz.ıran lasile a~mışlardır. . 
borı;ad1lkt toptınn yağ satış flatlerl çeltiğin klloşunu tüccara 40 kuruştan Rd uslbar, Sktıııı1n.g1raddın bşllmaı 1d1 

:>rl!;~su~- Vqington 2 5 (A.A.) - Vaşing
Dlyarba.lür 420 - 425, Siverek 430 - satacağım yaznuştLl;. Dün gc!en hıı.- a azı es mer e rnz e ıemı.ş- t d '-! F ' ı · d" ı · · K fk •-lcr. Almnnlann çarşamba , günlı on a"-'. ın a..-ı 'Y,'". e çısı, a a,,.. 
440, Ardahan 400 - -4.10 kuruştur. bel"lere göre Hatay kooperatifi bir gaybettlklerl bir tCJlCyi geı"l "lınak yada Fın · askerl.er. ının . çarpışın. akta 

Yapılan tetkiklere göre istanbuln müddet çeltik s:ıtışı ya.pına•nağa ka- .. ld ki h b k 
oı mal gelişi müstnhsllln mal sat- rar verınlştit'. 40 kuruı;ıa da çeltik için yaptıkları . ta:\rruzlnrmı pitSkürt- 0 u arı !\ erını te zıp etmıt · ve 
m.ıı!fa yano.şm!lmasından neşet et- satılmamaktadır. müşlerdlr. Bu muhnrebede 33 düş- şöyle derni;ıtir: 
mektedlr. Resmi raporlama ~:ıret Şehrimizdeki ~itik rabrikatörtcrln- man tankt tahrip ve blr t.'\bur plyn-ı - Bunlar muntazam kıtalar de
edlldlğlne göre bakliyat tiatlerinln den pirin<; satı~ ve fiatlerl etratındr. desl yokedilınl.ştlr. ğildir, belki bazı gönüllülerden mü-
yfikselme~I de halkın ekmek azlığı alınan izahat Ticaret vekfttetine bil- Ruslar, Knrkasyadn Mrrr.dok mm· rckkep birliklerdir. 
karşısında. nohut, bak.ia ve fasulye dlrllmlştlr. 

Nİilli Şef'in 
doğum yıh 

• 
İngiliz radyosu bu 

sabah samimi 
tebriklerini ıundu --·--

Londra 25 (Radıyo) - lngi-
liz radyosu bu sabahki Türkçe 
neıri1atına, Türkiye Reisicum
huru Milli Şef İsmet lnönü" nün 
doğum yıldönümü münasebetile 
en candacı ve samimi tebrik ve 
temennilerini müıarünileyhe arz 
ve takdim eden ve kendisine 
•onsuz nadetler dileyeın cüm
lelerle başlamııtır. 

Finlandiya ayrı 
sulh yapmıyacak 
Fin hükUıneti resmi bir 

tekzip nefretti 
Vkb:r 25 (A.A.) - Helsinkidcııa 

al.nan bir habere ~öre Fin hükU
meti bir resmi tebl~ neşretmiştir. 

Bu r~mi teblig, Amerikadaki Fiıı 
elçilik erkanından birinin Fin hü
k'iimelinin Rusya ile ayrıca bir sulh 
yapacağına dair verdiği söyleneo 
beyanatı tamamen tekzip etmekte 
olduğunu göstermektedir. 

• O ?:amandanberi vaziyet Rus
lar için fenalaşmakla beraber 
cephe hattında hissedilecek bir 
değişiklik olmamıştır. Bu hafta 
Stalingrad muharebesi, manevra 
harbinden bir muhasara harbine 
dönmüştür. Almanlar, '11er güı: 
bilhassa şehrin garbında arazı 
kazanmakla bernber. muharebe
ler, bir senedenberi Leningradda 
cerevan eden ve geçen sonba
harda Moskova önünde cereya'n 
etmiş olan savasıara hPnzemek
tedir. 

Stalingrnd, Sivastopol gibi Memurlara 
kok.kömürü 

Istanbul Milletlerin hürri-
B·altık'a ın·giliz hava akını 

Tercihan verilmesi 
Vekaletçe kararlaştırıldı 

-~ ...... -..!.. 

muhteliti 

12 birincitetrinde 
Almanyaya gidiyor 

müstahkem bir kale değilse de 
Sovyetıer, derinlemesine tahkim 
etmişler ve Alman kumandanlı
ğtmn bir çok defalar zikretmiş 
olduğu fevkalade bir müdafaa 
slstemi vücuda getirmişlerdir. 
Mavn tarlalarından, her nevi 
tank ma.l-1ilerinden, hava tahki
matından ve beton tabyalardan 
mürekkep olan bu tahkimat Al- Ankara 24 - l!!tanbulda bulu- İstanbul muhteliti, Alman spor 
manlar, cenuptan ve şimalden nan devlet memurlarile, devlet mü- teşkilatı tarafından üç maç yapmak 
şiddetle bücum etmelerine rkağte- esse~he vek ~~telr.k •. k~!l~.ri m~l ur!alnkn~ üzere resmen Almanyaya davet 
nıen yanlını.şa benzememe • tcrcı an OK. omuru verı mesı tt- d'l . . H . . V k·t . . 
dir. sat Vekaletince brar altına alın- c 1 mıftır. ancıyc e a etımızce 

Kahramanlıkları Vcrdun'deki- mııtu. Yakında bu hususta lstanbul bu hususta lazım gelen müsaade 
lerden geri kalmıyan Rusların vilayetine tebligat yapılacaktır. Bu verildiğinden ıeyahllt katileşmiş ve 
mukavemeti, bugünkü şartlar al- it için de bir talimatname hazırlan- sporcularımızın önümt:zdeki ayın 

tında çok uzı~acağa k be~~e:ı~- maAkt~~ır. ,_.. .. . .. 12 sinde Almanya.ya harehti ta-
yor. Mareşal Tımoçen o o - n .. ua K.omur satış ve tevzı mu- . . 
n açık bir sahrada adetçe belki e89e1e1İ devlet memurlarına taksitle karrur etmıştır, .. 
ü~tün olmıyan fakat Sovyetle- kömür tezii için hazırhktar yapmak- Alman hükumetinin mia&afırı 
rtnkinden daha kuvvetli blr top- tadır. Bu tevziat kooperatif vasıta- olarak 2 f gün müddetle devam 
çuya malik bulunan bir düşman- sile yapılacaktır. edecek olan bu seyahatte takımımız 
la .dövüşüyorlar. • kuvvetli bir ihtimale göre Viyana. 

Ikl demirvolunu ellerınde bu- Yabancı memleketlere M.. 'h B ı· h" 1 · · h 
1 nd · Al 1 Staı·ngra- unı ve er ın ıe ır erının mu -
u ura:n man ar' ı 85 t 1 b .. d ·1 k '-dm cenup ve doğusuna ağır ba- a e e gon erı ece telit takımlarile üç maç yapaca~tır. 
taryalannı getirmişler ve şehri Ankara 25 - lktiaat Vekaleti, Kafile 16 futblcu, üç veya dört ida-
ate~ altına almışlardır. Susturma yabancı memleketlere 85 talebe reciden teıkil edilecektir. Gidecek 
ateşi açamıyan Ruslar, Alman göndermeğe !tarar vermi,tir. Tale- sporcular bugünlerde te.bit edilerek 
toplarının tesirini izale etmek <belerdan bir kıımı maden izabe, . d 1 b 1 ld d 
için pike bombardıma'n tay- makine, elektrik ve kimya yüksek 1 man a'ra aş ıyaca ar ır, 

Karne yolsuzluğu 
failleri mahkemede 

yarelerlnl kulll!:nıyorlar. Bu hal mühendisi yetiıtirilecek, bir bs
Rus pike bombardıman tayyare- mına da mensucat ve kağıt ihtisası 
}erile Alman avcıları arasında yaptırılacaktır. Taliplerin 17 - 25 
cer~yan etmekte olan şid_?etll yaı arasında Türk "Vatanda,ı bu
muharebelerl izah eder. Aglebl lunması, lise olgunluk diploma11 Millt korunma mahkemesi müd
thtimal muharebenin net.icesl, almıı veyahut bu derece tahsil deiumumiliğinco bir müddettenberi 
geniş bir ölçüde iki taraf hava ~örmüş ve iy~ ahlak sahibi olmas; karno yolsuzlukları hakkında ya· 
teskillerinin kuvvetine bağlıdır. lazımdır. Talıplerden, Aınkarada pılmakta olan tahkikat bitirilmiş ve 

iki tarafın kara kuvvetlerine bull!.n.~~~arın maden tetkik ve arama 7 karne uyım memurile 14 fırıncı 
gelince, Moskovadan gelen birbi- e~stıtusune, lstanbuda bulunanların mahkemeye verilmiıtir. Suçluların 
rlne zıt haberlerden ve Alman Sumerbank İstanbul şubesine 21 bi- yakında mu!hakemesine ba§lana
mahfillerinin muhafaza ettikleri rinciteşrin akşamına kadar müra- caktır. 
ınlo ketumiyetten dolayı, tah- caat etmiş olmaları lazımdır. 

Ticaret Vekili Tramvaycılara zam mlnde bulunmak güçtür. Alman 
taarruzu başladığı 1.amnn Rus
lar, rnütearrızın adet ve malze- Vilayetlerde bir tetkik seyahati Tramıvay idarosl, biletçi ve vat· 
rnecc Ustilnlüğü noktasında is- yapmakta olan Ticaret Vekili dok- manlara ıvaptığı yüzde oh zammı, 

r B. Beb et ı Ankara a .dön• ay bquıdan i.tı'baren yiirde yirmi 

yeti ve Amerika 

Amerika, aulh 
masasında milletlerin 

hürriyeti prensipini 
müdafaa edecek -·-Lonra 2 5 (A.A.) - Birleşik 

Amerika devletleri oefı B. 
Roosevelt. Kolgate üniversito
aindf'l a~ylediği bir nutukta mil
letlerin bu harbi müteakip elde 
edec!kleri sulhun devamlı oldu· 
ğu lı:adar bu sulha da hak ka
ı•:'lmaıarı lazım geldiğini ı(fylc
miı ve demiştir ki: 

«- Bu aulhtan bütün dünya
nın İltif ade etmesi linndır. 
Sulh muua etrafında Amerika
nm sesi fevkalado önemi hais 
olacakbr. Amerikanın aeıi. dün
yanın her tarafında 1'at•J'an 
milletlerin ke:ıdi mukadderatla· 
nna bakim olma~ı gayesinden 
mülhem olacakbr. Bizim için 
gaye, herkes için azami hürriyet 
temin etmektir.• 

Madagaskar' da 
Vich'ye göre Fransızlar 

mukavemete devam 
edecekler 

Vich7 25 (A.A.) - H güıı süren ha
reklittan sonrn İngltlzler 23 eylülde 
Tananartv .şehrine ghmlşl.erdir. Şeh
rin işgali, harekAtın blrtncl safha-
sını bitlmıektedlt. • 

Fransız kuvvetleri, ikinci bir kesi
me çekilerek mukavemete devam et
meğ'e hazıria.nı.yorlar. Umum1 vali 
Annet müdafaa h&reketı.eıin• devanı 
1ç1n adanuı batta bil' ııoidiMlna t&-

Londra 25 (A.A.) - Çarşamba daki denizaltı tezgahlarının üzerine 
günü dört motörlü ağır İngiliz bom· ıvardıklan zaman hava açmış, ay 
I bardlman tayyareleri Flenı'burg ıoığı altında kıyılar görülmü~tü. 
I denizaltı inşaat tezgihlarile daha lngiliz tayyareleri hedeflerin Üzo-
şarkta Baltık sahilindeki hedeflere rinde 60 - 70 metre yükseklikte• 

1 
hücum eylemişlerdir. Bu hususta uçarak bombalannı atmışlardır. O 
verilen tafsilata göre lngiliz ta;yyarC4 sırada ağır bir infilak duyulmuo, aİ• 

' leri fırtınalı bir gecede hareket et- yab dumanlar yükselmiştir, Tayya.
ınişlerdir. Şiddetli bir yağmur ve reler damların üzerinden adetti aÜ• 
dolu yağıyordu, şimşekler ve ıid· rünürcesine uçarak 16 metre yük
detli fırtına ıeyahati güçleotiriyor- sektikten top mevzilerai bombar
du. İngiliz tayyareleri, Flenaburg'- chman eylemiılerdir. 
........................ sıııııııııı .. 1111111111111111111 ...................... .. 
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SÖZÜN GELiŞi Anadolu mektupları: 1 

Zenginleşen 
köye giderken 

DU~UMU 

Mektebe başlarken 
F arkında mısınız? Sokaklar birdenbire sessizleşti. Artık 

çocuklar ortada görünmüyor. Pek ufaklar zaten evlerin
de, annelerlnln yanında otururlar; daha bilyükçeleri mektebe 
gitti. Onlardan dört taneSini bu sabah siyah göğüslük ve be
yaz yakadan ibaret sade ünüorınalarile, yüzleri ve dizleri temiz
lenmiş, eııerinde çantalan olduğu halde mektebe giderken 
gördüm. Ciddi şeyler konuşuyorlardı. On yaşında görünen en 
iricesi mektebe bu yıl bnşladl;ğı ~ en küçük sarışına, 
dinde tuttuğu o yeşil kaplı ince defterin uzun müddet dayan
nuyacağını söylüyor, küçük, yazılacak bu kadar şey olabileceği

Kafkas cephesinde Almanlar 

Ziraat yüzünden kurulmuş kasabalar - Beyaz saç 
ekmeklerinin arasına beyaz peynir sararak atıştı
ran 3 delikanlı - 20 sene evvel 3 köylü evi olan 

; bir çok hakim tepeleri zaptettiler 

ne pek de inanmıyordu. 
kasabada şimdi 3 otel var 

- Hep yazı mı yazacağız? Oynamak yok mu? Konya vilayetinin, Çumra ka-
zasının Dedemoğlu köyünde ba

- Oynamak da var, ama ders aralnnnda. badan kalma bir kaç tarlamız 
Halbuki küçükte mektebe, okumaya değil, yüzlerce çocuğun var. Vakıa yukanya künyesini 

oynadığı biiyük bir bahçeye gitti~rini zanneden bir hal vardı. çıkarttığımız bu tarlalar köylü-
Mektebi daha yeni tanıyacak. nün kanın telakki edildiği 

Ahbaplanmdan bir zat yedi yaşına basan oğlunu bu yıl bu darlık senelerinde dahi 

Yazan: 1 

M. Şevki Yazman j 1 

Harbden evvel ayda ne alırdı
nız diye sordum. İkisi bilmiyor, ı 
bir tanesi 10 kaat alırmış. mektebe yazdırmış. O anlatıyorclu: Mektebe gitmişler, müdiire beni zengin yapmadı amma zen

çıkmışlar. Çocuk bu yeni binada hiç de yabancılık hissetme- gin_leşen köylü ile irtibatımı mu- Çumra.ya geldik. Burası ziraat 
miş. l\liidürün elini öptükten sonra bir sandalyeye oturmuş. hafaza ettikleri için ben onlar- yüzünden, yeni kurulmuş kasa
Ilabası müdiirle konuşur ve adı, sanı kocaman deftere geçerken dan yine memnunum. balarımızdan biridir. (Ahadoluda 
bir aralık çocuğun, oturduğu yerde, cam sıkılmış, boşta duran Evvela köye gidişimi anlata- Karabük, Ergani, Turhal gibi 
ayaklarını sallayarak ıslık çalmaya b!lşlamış. lım: Konyadan Çumraya giden sanayi yüzünden, Fevzipaşa, 

Müdür birdenbire başını defterden kaldmp ona bakmış, kaş- trende «biraz» kalabalık vardı. ,Narlı gibi demiryolu yüzünden 
lanm çatıp: Hatta bu ııbirazıı bir parça da ,meydana gelmiş yeni kasabaları- ı 

- Oğlum, demiş, burada ıslık çalınmaz. Burası mekteptir. fazla olacak ki yolculardan bir 1 mız olduğu gibi Pulatlı, Çumra 
Ayaklarını a;ı sallama bakalım! kısmı koridorlardan geçmek im- gibi zirnnt yüzünden meydana 

kanım bulamıyarak teşyic gelen- gelmiş kasabalarımız da vardır 
Cocuk burada neden ıslık çahnmıyacağmı pek anlıyaına- lerln yardımile penccrelerde'n ve bunlar şimdi en muteber olan- 1 

mış ama, ne olur ne olmaz ayaklannı da, nefesini de tutmuş. binrneği tercih ediyorlardı. Sim- lardır.) 
Ynlnız hayretle babasının yüzüne bakakalmış. f t ( 

\_ dive kadar lüzumsuz bir kül e Çumranın kurulmasını ve ge-F;,·ct! l'eni niznm! Evdeki ve soknKtaki başı~luğa, hoş gö- telakki ettiğim teşyi işinin pratik . . 
riirlüğe elveda! Biraz sıraya girelim! Biraz kitap kanştırahm! bir fayda olduğunu ancak bu se- lişmesıni yırrnl senedir takibede-
Adarn olmak Jfwm. Heyhat! Çocukluğu bırakmadan adam olun- fn gördüm. rim. Fakat bu sene gördüğüm 
maz. Cocukluk, renkleri solmaz kumaşlardan yanılmış bir elbi- Be . t . 

1 
_ manzara cidden hoşuma gitti. 

nı eşyıe ge en olmadıg'l . w • • 

!td!~· Onu üzerim~zden yavaş yavaş çıknnrlar. Yalnız hatırası için ben koridorlardan gecerek J?nha ıs~syonda daglar gıbı 
omur boyunca bizı kovalar durur. Şevket Rado vagona girdim. «Blraıo sıkışık bugday yıgınları, bunlardan bi-

oturmaya razı olduğumdan yer raz dalı~ far~lı .. renkte beyaz 
hile buldum. Trenimiz her halde 1 nohut kumelen g~rmek insana 
İstanbul tramvaylanndan daha az '_ll1 ~e;a~ v~ıir :. İ~y~n~an Stalingrad'ın ehemmiyeti 
az kalabalıktı. lcerı gıdıldi mı dumduz, bır?.ıri-

1 

(Baş tarafı 1 inci &11bifede) betmekte olan ordularla bağlan Kendi hesabıma bu kalabalık- nriendamultd ckaddeler, bunt lann uenize-
uh f t k b i bı t k t fl e o u ça mun a1.am, y 

da Moskovadan gelen haberlere m a aza e m~ ve ce r r an memnun k~lac~ ara ar yapılmış binalar, güzel bit hÜk\1-
göre Almanlar, yüz kilometrelik ~e~leme yapıldıgı takdirde İl?v- b~e buldum. Çün~u kalabalık met konağı, bir kac resmi bina, 
bir cephede hattıharbe 25 tüme- ha ya dayanarak Dubuka da izınll gi~en askerleı d~n ~~ ~;ene fakat bunlann hepsinden daha 
ni sürdükleri halde şimdi Rus- Volgaya ulaşacak olan de.vnmlı ~inmek ~çln para bul.a.n _koyluden güzeli müstahsil hale ~lmiş vüz
lann bu kesimde 45 tümenleri bir cephe kurmaktır. B? itıbarla ıl~ri gelıyordu. H~ ıkıs~ de b~- lerce evden müteşekkil bir ·kaç 
buıllnmaktadır Stalingrad muharebeslnın en teh- mm pek hoşuma gıden ..,evlerdı. k'· t k kl d k' bi 1 

Stalingrad'da kanlı böğuşma şidde- ı 
1 

tini kaybetmeden devam ediyor 1 

Doğu cephesi: 

Dün doğu cephesinden nis
peter.. az haber gelmiştir. Bu 
haberler .: • .ılingrad' da sokak 
.nul-.arebelerinin devam ettiği
tıi, Almanların Kafkasya· da 
MosJok havalisinde mnrruz!ar
da 1::-lunduklannı, cephenin di
~er 1 esimlerinde mevzii muha-
rebeler vukua seldiği:ıi bildir
me! tedir. 

Stalingrad' da muharebe yine 
çok şiddetlidir. Moskova' ~an 
:;-!~:ı telgraflar her tarafın en· 
kaz yığınlaril~ dolu olduğunu, 
hafif mitralyözlerin evden eve 
. .:.şmarnk müdafaada bulunul-• 
duğunu bildiriyor. Bu muhare
bcle iki taraf için de ağır ka
yıplara sebep olmaktadır. 

Londra radyoııu Almanların 
topç-.. ateşi ve tayyare bombar
dımanından sonra 200 tank ve 
birılt.rce zırhlı otomobillerle ta
arru_ ederek şehrin merkezine 
varabildiklerini, fakat Rusların 
.. .. taarruzla Almanları tek· 
rar geri çek.ilmeğe mecbur et· 
tiklerini bildiriyor. Bu esnada 
çok şiddetli muharebeler olmuş, 
Ruslar tanksaıvnr toplar, el bom· 
baları ve benzin şişeleri lcultan
mı~lardır. Bu şişeler fedailer 
tarafından mazgal deliğinden 
tankların içerısıne atılmakta, 
orad . yangın çıkarmaktadır. 

lingrad'da bir miktar yer kaza· 
nıld ğını, Kafkas cephesinde de 
Alm!lnlar için müsait muhnre
belL • olduğunu bildiriyor. Res
mi tebli.,e göre Almanlar bir 
çok hakim tepeleri ele geçir-
mişler, Terek nehri üzerinde 
Brişibskaya şehri=ti zaptctmiş-
1 :-di . 

Mısırda: 

Hava akınlan devam ediyor. 
İngiliz seyyar koJları Bingazi ve 
Berka'ya ciiretli iki akın yap
mış, bnzı zararlara sebep ol
muşlnrdır. EaD! cephede mü· 
~im bir hadise yoktur. 

Hava akınlan: 

İngiliz bombardıman tayya
releri Almanya' nın ş:mal ve §İ
m3J batı lmmı üzerinde uçmuş-
lar, Flensburg deniz ussune 
bombalar atmışlardır. Bir çok 
.. ngınlar çıkmıştır. Alman tay
yareleri de İngiltere· de bazı 
yerlere bombalar atmışlardır. 

V :.ak doi:tUda: · 

Salomon adalarında ve Ye· 
:ıi Ginede son 24 saat zarfında 
mühim çarpışma olmamı~tır. 
iki taraf da ai.ikunetten istifade 
e-:le;ek takviye kıtalan getirti· 
yor. Amerikan: ve Avustralya 
tayyareleri akınlarına deıva.n 
etmektedir. . . ı· k "tik . kt im ı b U ··-~ .h bd f l i . oy, amu so a ar a ·ı na a-

Esasen kati netice, muharebe- ıkeli ve rı no a.c;ı ş a a- .mwıu ar e ne er ere zın ve- nn etrafını kaplamı~. Bütün bi-
Berlinclen gelen haberler Sta-

' ---ye sürülen efrat ve tank ndedin- tıda bulunuyor. Halbuki tabiyevl rılmemeslnin ne a~ıklı ve fena nalar geniş bahceler üzerine y::ı.
den ziyade bu harbin en öldürü- netice lse, belki şehrln .cenup. ve bir ~ey olduğu~u bır kıta sub8;Vl lpıldığı için Pulatlı gibi sıkışık Mahkemelerde: 
cü muharebesi olan bu savaşta cenup batısında elde edıleccktır. sı~atıle ben ~eıkes~e~ fazla gö.~- değil. Bu kadar genişliği ve düz-
yıpranan kuvvetlerin yerini tu- Almanlar, cenubi Volga üzerin- müs ~e t~kdır etmı~tım. Çok şu- lüğile çifcilerden müteşekkil Ma
t.-ıcak olan taze ihUyatlann mü- de tesis etmiş oiduklan üstünlü- kür şımdı ~emleketm hP-r tarafı· car kasabalannı hatırlatıvor. 
nasip anda müdahalesile elde itil muhafaza ve Kafkasyada ta- na tren vaı • z:ıunta~.am b.~r .sıra Onlar da hep bövle düz caddeler 
edilecektir. Taze Alman ve ital- arruzlanna devam etmek iç\n ile nc~~rlc~ kizm ı:c~lip :ı1 ve üzerinde ve geniş ars,.'\lar üstün-

Çiçek saksısı düş~üş mü, atılmış mı? 

yan tümenlerinin muharebe mey- vağmurlar başlamazdan evvel r;ı~as~ e d8: ~ . ~ b m .n . . h ıyor. de bina ectilmfşlerdi. iki davacı bir türlü anlaşamıyor. 
danma gelmeleri, Almanlara ye- Staıingradı zantetmek husurunda . e e şım ı oır. e . u ış ıçm usu- ç . d h tt• . tı b. 
ni terakkiler kaydetmek ve Sta- hE>r çareve baş vuracaklardır. Sl. trenler tertıbedılirse ne mutlu umıa ~ .. a ~ _apıa man 1: Bayan Zeliha ile bayan Safiye bir,ki.?11 Allahın öldürmediğini kul ö.1-
llnc.rrad etrafmdaki remberi daha M··ı h d rl bıze. le var. Buyuk, ıh.ı. katlı ve çl çocuk meselesinden kavgaya tutuş· duremu .. derler. Bereket vers.n 

Y u eamzın cena ın a veva ge • So ra k ··y1·· evvelce trene bıif. rnento boyalı bu bınamn apartı- · k · l'h d b' k ziyade daraltmak imkanım ver- sinde Staiin ad tehlikesi bulun- ~ . 0 u : 'w muşlar, Safiye asabıleşere Ze ı a-
1 
a .. ımımı ır parma u:zun. atmışım: 

mistir d k Fi ~ i l 'stik ti mek ıçın para bulamazdı. Kırk, ı:ıa~ old~gunu ben de .~apısının n.•a agvır sözler söylemiş. Bu hakare· duşen şey knfamın yan tarafına 
. u ca azer ven z ı ame n- 11' b ttA .. kil t l'k e ustundekı yazıdan ogrendlm " . d Ev . d" v 1 bo d 40 kil t d" ti l vi .. k- d ğiidl e 1, a iı. yUZ ome re ı m - . te tnhnmmül edemiyen Zelıha a çarpmış. ger tepeme ınsey ı, ŞU 

rk ~i ga r~n a a bome ~r en ere ş mum un e r. safede taban teperdi. Simdi ko- Fakat bu apartımanın bahçesin- fırsat beklemiş bir gece Safiye evi- kafam tuzla buz olacaktı, şimdi kar-
~ e 1 r d ~~sa ~le uz n~n yi~' şe r Almanlar. Stalingradı almakla ridorları dolduranlar onlar. Var- de bile beş tane orak makrne~i ne giderken' pencereden kafasına şınıza mirasçılarım dikilecekti. Ka-

lz r n el Rrnslan az 1 
11e Astrakandan Voroneze kadar sm biraz l)encerede'Il binelim ve yanyana sıralanmıs duruyor. Sı- b" · ek saksısı atıp uaralam•• Sn- famın sızısı biraz uyu•uncn kendimi o ursa o sun u ann manevra .. . . . 1 - ç ır çıç ,, ..,.. "' · 

1 1 il it sah 1 b 1 duk uzıyan mukemmel ve tabıi bır sıkıs oturalım ne çıkar? zın an ıyacagmız umraya uy- fiye de bunun altında kalmamış can toparladım, bnşımı çevirince bir rle 
s;;rir;: :Uhasar: a~tın~ unalın~1~ kış .müdafaa hattı tesis edecek- İ~san he: sıkıntılı şeyde böyle gun bir apartıman. ııcıeile yerde bulduğu bir taşı k~pın- ne göreyim} Zeliha pencem"lin 
lmtdan bahsetmek henüz rnev- lerdır ... z.~rhlı ve hava kuvvetleri· sevınecek bır nokta bulursa canı Bu yaıılanmda adam methet- ca pencere önünde duran Zelihıının önünde değil mn Gece eve gider
simsiıdir Mareşal Timoçenko nin buvuk bir kı~ı da serbes sıkılmaz. Ben de keyfim yerinde mesini de ~-evrnem amma, insaf- kafasına fırlatmı§. lkisi de yara· ken her zaman penceresinin nltın
ağlPbi ihtimal çember içine düş~ ~alacaktır. Volga uzerinde nak- olarak ~omp:ır~~m~run önünde S1~ da de~ilim .. Çum:arun bu yir- hmmı_şlar. .lkisi ~~ .biribirlerinden dan geçtiğimi bildiği için beni öld~
menln önüne geçmek için sehrc ıvat durmuştur. h:v~~lcrrnin u~tune oturmuş mı senelık gelışmesme faS11asız davacı. Aslıye bırıncı ceza mahke- rüp hıncını almağa karar vemu:ı. 
püskürtülmesine her ne feda- Bakı'} ve Hazer denizi münaka- kovlulerle yarenlığe daldım. gayret sarfeden ve on altı sene- mesin ·c yaıı yana ıııralnndılar. Ev- yolumu beklemiş, tam ben oradan 
Jt5.rtıkla olursa olsun mft.ni ol- Jatı büyük bir kısmı itibartle Bugün her lstanbullunun rü- sinde de yine fasılasız Belediye rak okunurken homurdanarak biri- geçerken çiçek saksısını kafama at· 
mağa calışrnaktadır. Zira böyle Hazer asın hatlara Gurjev-Saro- vasına girecek beyazlıkta yufka- reisliği yaparak bu Y~.narı, ağaç- birleri!'li süzüyorlar, elleriııden gelse, mı~. Davacı:pm. Hem yalnız şu 
bir vaziyet şehrin garbında ve tov ve 'Iürkistanda ·Krastovo~- lannın (saq ekmeklerinin) ara- lan, kasab~n en guzel ba~çe- orada da kavgayı tazeliyecekler. dünyada değil, yarın öteki dünya
cenubunda dövüşmekte olan Taşkent - Orsk - ~~vblşer. hatta- sına be~.az peynir sararak atıştı- si.ni •. II~lkevıni ~eydana getıreı: Sorgu başlayınca evvela Safiye da da iki elim yakasındadır. Durup 
Rus tümenlerinin imhası demek nna intikal etmıs.tır. Nıspeten ran bu uç delıkanlı Konyamn en bır ınsanı, Belcdıye reisi Rakımı davasını· anlattı: dururken canıma kıyacaktı. Kafa-
olacaktır. hafif kuvvetler tarafından tutu- veıimli bir köyü olan (Sarayö- anmamak da cidden haksızlık _ Eclimeltapıda otururwn. Zeli- mm yarasından seller gibi kan aktı. 

Stalingradın müdafaası, Rus- lncak olan tabU bir müdafaa nü) nden ı:t~.livo~lardı. .. ~zkırlı olur. ha komşumdur. Çocuk meıelesin· Cezaşını istiyorum. 
lar, yeni lhtiyat kuvvetleri ge- hattı test~. Almanlara batı cen- Jmişle: v~. koylerır,ıe donuyorlar. Yirmi sene evvel sulama ida- de~ kavga ettiJc. Fakat -·~en o~.un ,, Söz sırası Zel~haya geldi. Ellerini 
tirtmek ve şehri müdafaa et- hesinin mudafaasını, Afrikadald Ekmegi gostererek. resinin idare evlerinden başka üç gibı kavga meraklısı degılım. Soy- uguşturarak ayaga kalktı: 
mekte olan tümenleri kurtarmak Alman ordusunun malzrnece tak- - Ne güzel dedim. köylü evi dahi bulunmıyan Çnum- lediklerine kulak asmadım, evime _ Hakim beyi insan bütün öm-
lçln şimalde açık bir kapı bulun- vfvesi ve İngiltereve karşı hava - Ağa bize yolluk yaptırdı ranın şimdi üç oteli var ve bun- çekildim. Birkaç gün ı~nra bir ~e~e rünü oturup düşünmekle geçirse bu 
durdukları mfiddetçe mümkün taarruzlanna yeniden başlanma- cevabını verdiler. Üçü de aynı larda .~a tek boş yatak yok. Za- eıvime gidiyordum. Zelıbanın e~~.~.ın kadar !Yalan uyduramaz. Asıl da
olacaktır. TimoçenkonU'n şimal sı fmkfuımı verecektir. Vaziyet ağaru:n yanında çobanrnışlar. hire tuccarlan her taraftan akm önünden geç.erken k~fama,_ kuuut. vacı becıim. Şu başımın haline bakı
batı 1stikametinde yaptığı ştd- bu zaviyeden tetkik edlUrse Sta- Ayda her biri 70 ktı.at (lira) alı- etmiş. Nohut alıyorlar veya buğ'- diye bir ıoy ınmez mıL ?,ozlerim· nız. Bu kadınla bir çocuk mescle
detli mukabil taarruzlan ancak lingradın düşmesi Ruslardan zi- yorlarmış. Yedi ay hizmetten 1 dav sat~ının serbes olmasını den kıvılcımlar saçıldı. Dunya yı· sinden ağız şamata51 yapmıştık. Sa-
bu suretle izah edilecektir. Bu vade İngilizler için daha va'titm sonra ı<gayrıkn canlan sıkılmış bekliyorlar. Gelecek yazıda da kıldı, benim şu mkııiratlı başım al- kak ortasında ban.t söylemediğini 
hareketin Jıedefi, Donda har- olacağı görülür. köylerine dönüyorlarmış. asıl köye dair yazacağız. tındn kaldı sandım. Eh, bay ha- bırakmadı. Ağzımı açıp da cevap 

BİLLÜR ŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 76 Yazan: (Vft - Ntl) 

vermedim. Şu halime bakınız. Ben 
Sarhoşken ne kadar cüretkiırsam, lın bir cçın> 1- r, edan> lar serisi 1 ilk adımını atar atmaz: Çıtırrr ... ona uyacak kadın mıyım} Gelelim 
ayıkken de öyle cesur olacağım ... başlamıştı. Yalnız bu odada değil, Çıt. .• Ç•tırr... davamıza : Bi rakşam odada otu
Esasen ayıkken de pek ayık aayıl- evin başka taraflarında da... Vücudunun hafifliğine rağmen rurkcn bir gürültü oldu. Pencereye 
marn ... Çünkü, Handan, senin aş· Cüce, meselenin bu kadar basit basamakları gıcırdatıyordu. koştum. Bir de ne göreyim} Pcnce
kınla sarhoşum... Kurtaracağım ııe- olduğuna kanaat getirince, sevgilisi- c- Aşağıda uyanık biri varsa renin kenarına koyduğum ııaksı ka
ni ne yapıp yapıp... Cesur olaca- ni seyretmek için, geıırıe bnaamaklar· farkedecek... Hem yoksa bile bu zaeıırı düşmüş. Aşağıda da Safiye bar 
ğım ... > da yükııelmeğe hazırlanıyordu ki, zii ta.biatile, biritıi uyandırmak için- bar bağırıyor. Haline acıdım, dar-

Bu sözleri yüksek sesle söylemi· deminki zil ve gonklara taş çıkaral\ di;... Şu trabzanlann vaziyeti kay- gınlıiı bir kenara bıraktım; pence
Yordu. Fakat karyola merdiveninin bir çıneırak ıesi işitildi, mağa çok müsait ... En iyisi o vasıta reden başrmı uzatıp: cNe oldun 
basamaklan üzerinde bir dram ak- c- Bu da ne: oluyor} ..• Hiç de ile inmek ..• > komşumh diye hatırını sormak is· 

Eski pirlerden hirl oöyle demiş: J c- Ah, anladım, anladım ... Ben törü halinde htulni bir tavır al- toate benzemiyor ... A ... Şey ... Ni- Tam bu taaavvurunu tatbik ede- tedim. Sen misin ıoran} Kadın, yer-
ibra.. için İmtiyuı hüsnü ne ahmakm~ım ki timdiye kadar mıştı. çin benzemesin)... Bilakis, uyandı· cekti ki, orta kattan insan aesleri den aldığı kocaman taıı kafama fır-
<'...ir. ·:ı1e rüzel tekabül etmit. farkına varamamışım ... O gece, Ga- Yüksek sesle şu cümleyi tekrar- rıcı bir saatin zili .. . > duyuldu. !atmaz mı) Kanlar içinde odanın 

Burada da vaxiyet qağı yukarı latada, Cenyo'nun önünde arabada lamaktan da kendini alamadı: Bir tehlikeye uğramamak için Cüce, dört kulak kesilerek bek· ortasına düştüm. Ev halkı yeü,miş-
~iydi: Tı.biatin hiçbir malzeme- Bedriye hanımı görmemiş miy- - Cesur olacağım... davrandı. Muhteşem aaray karyola- ledi: J,. de, zorlukla ll(Yıltııuolar beni. 
tini esirgemediği genç ve gtizel bir dim > •• · Sarhoılukla bir cesaret gös- Fakat odanııı içinde, tam bu es- ıma muhabbetli bir nazar attıktan c- Kim aca.ba bunlar) ..• Nere• Safiye bu ııuçuııu örtbaa etmek için 
~adın ..• Onun yanmda da biı ucu- tererek, kupanın pencereııine kadar nada: sonra. ayaklannın ucuna buarak ye geliyorlar) . .. > beni kabahatli çıkarmağa uğrql&'or 
}ıe 1 yaklaıarak lif atmamış mıydım>··• - Dannn 1 deminki küçük odaya girdi, oradan }ki kişi konuşarak bu kata çıkma.- amma, koskoca hakimler aldanır 

Cüce, dimağına takılan sabit dü- Demek ki, demek ki ... Zavallı Han- Cüce, nefsirıe karıı, yerle gök hu- da sofaya çıktı. ğa başlamııtı: mı) Velhasılı kelam reis bey! Bı,ı 
§Ünceyi, için için tekrarladı: dan'a manken rolü oynatılıyor) ... zurunda v .. rdiği sözü bir nn içinde <- Maymun da başıma epeyce - İyi ki zili kurmuıuz, !em... ka<lin taşla kafamı yardı, davaciyım 
. c- Ah, biraz cesaretim olsay· Zeynelabidin P~nın şımanlc kızı unutuverdi. Olduğu yerden kork uy- iş açtı hn ... Harem dairesinin bu üst - Öyle, kayınvalide ... Az daha kendiııinden. 

• Seni ıu K-öıeye bırakmasay• mı.ceralara çıktıgwı vakit, ben"ım ııev· J d Y · k h J l k h d 1 k·ı· 0 d bil' · " dal k ık a sıçra ı. erın yumu~ a ı arı a n an nası çe ı ıp gı e ırımr.. nca t ..• ş h' l l d·v· d k d'I 
Al••vdım , ·ı· · d k k b k D l ,_ ık d k f I ıı ıt er ge me ıgın en, en ı c• · • • -v "· gı ım, onun yenn e ona ta ıra ı- üzerine indi. Geldiğim yoldan dönmeğe imkfuı - a acaıd a ço ena o a• . . .., . . 

Bü;>ü~ bir nefis itimadiy)e: lıyor ... Günlerce baygın aygın bir Sonra bu hareketinden kendi ele yok ... Başka bir yol bulmalı ... Am- caktı, paşalım ..• Üıküreden azıcık nnın çagınlıp dınlenmesı için mu-
«-.-. ~!e mesudederdim ki...> h..ılde ..• Öyle ya: Böyle bir benzeri utandı: ma, nere<len} ... Zil de hala çnh- ruh koklatmalı... hakeme başka güne bırakıldı. 
Mınımını yumruklarını sıktı: ynta;a yatırılmazsa, mutnasıp bir c- Ne varmış korkacak> ... Me- yor ... > - Evet ... Üç beş gün, hazan da 
c- Ona bırakmamalıyım seni, konak içinden Bedriyenin ayrılma• ğer duvar saati imiş çalan .•• Zaten Sofada, sağa sola 'bakınıyordu. bir iınfta devam eden bu baygınlık-

Handan ... O ki seni bir tecrübe tav- sı nasıl knbil olur) ... Ah, hainler .•. bu Köse, ötedenberi saat meraklısı Bir merdivenin aşağı doğru indiğini ]ara Handanın mukavemeı edebil
pnı ıibi sihir~~~lıklarına il~t. e?i- Ah, namussuzlar! }izin elinizden ?eğil midir? ... Yatak odasında da gördü. mesi için, Bedriye hanimefendinin 
yor .. . Fakat butun bunlara nıçın ıh- Handıı,ı kurtarae&.gım ... işte, şura· uç aaaı birden buluncluruyor ... Hep• <- itte. biricik kurtuluı y~ri ..• maceraya çıkışından bir iki gün ev-
tiyaç. g.örüyor) • ··> da, güzelliğinin ltarownda yemin si de çalar cinsinden ••. > Buradan nvıpaıw:ıın )"Oluna baka- rvel ife baılamak }Azım geliyor ... 

EJıı alnına vurd i~-;-,rt ·-Y"U' .. .tM\-- ~-1.~ 'l.- '• ' ' 

-•Takvim • 

1 
Ramazan 14 - Hını 143 

B. İm. Gü. Öğ. İki. Ak. Yat. 
E . 10,07 11,47 6,03 9,27 12,00 1,31 

,. .va. 5.11 6,50 13,06 16,28 l9.02 20,35 
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AK;~;;;~;::A ( ŞBDiR HADERLERi) ~DiKULE ZiNDANLARINDA 
tiaba oğul bana müracaat etti.fMangal kömürü! Gümrüklerdeki Ekmek işi l Tefrika No. 15 Yazan: İskender F. SERTELLİ 

Yan yana bir koltuia oturdular. Ba-

ba dcd: ki: K b d h f l 
- Gazetenizi daimi okuyucusu- 1§ asma an fe re az a 

yuz, baynn... Şairler, edipler bak- miktarda getirilmesinin 
lundn tenkit makaleleri yazarsınız... teminine çalııılıyor 
Makalelerinizi do~ bulunun. 

- Tcıekkür ederim, menmun ol
dum •.. 

- Ziy.ıretimizin sebebi ıudur: 
Oğlum, edebiyata hevesli... Şiirler 
yazıyor ••• Bunlan tomar haline ge
~i di. Hnttj bastırmak bile istemek
al!dir ••. Ben aleyhindeyim. Mama
fih «aİ7.e bir ı:österelim !» dedim. 
Acaba kendisinde istidat görecek 
misiniz? 

Det~:ri e1e aldım. Gelişi güzel bir 
aıdıifeyi açtım. Bir tek mısraa göz 
attnn. 

Hayır! • diye kapayarak, e5C· 

r\ iade ettim. 

Bab.a memnun: 
- Gördün mü. evladım? ••• di

Jerekte. oi?I -a döndü. 
Fakı· de:Jikanlı . kı~kırarnlu 

Ticaret ofisi umum müdürlüğü· 
nün tavassutile Bulgaristandan mü
him mik.darda mangal kömürü ge
tirilcce<Zi yazılmıştı. Bu kömürlerle, 
Türk iskelelerinden yükletilecek 
mangal kömürü ve odunlann kı~ 
basmadan evvel şehrimizdeki mah· 
rukat ofisi depolanna getirilip yer· 
le~tirilmesine çnlışılacakbr. 

Benzin, petrol ve mazot tevzia
tının b1r müddettenberi Belediye 
iktİ.!at ~ler· müdürlüğü tarafından 
yapıldı~ı malumdur. Tcvziata tah
si:. eoilen rnikdar az olduğundan 
B"'lediye, iskelelerde bekleyen odun 
ve rna .gal kömürile Bulgaristan· 
<lak• mangal kömürlerinin nakline 
tahsis edilecek motörlere ayrica 
mazot tedarikine karar vermiştir. 
Aybaşına kadar b•ı mazotlar teda-

- Peki ama •.• Peki ama... rik ed•lerek motörlere verilecek 
- - ı ... 'Ve nakliyata başla ... ı1cnktır. Mahru· 
- •.• Zaten bütün münekkitler kt.t ofisi. bu husustaki hazırlıklari-

1>~·v1.. Okumadım söylersiniz... nı tamrmlamış ve motörleri ayır-
Ceva; verdim: m.ştır. 

eşya 

Bekleme müddetinin 
azaltılmasına çalışılacak 

İstanbul'un kazalarina 
un verilmesi için 

izin istendi 

Eylu.l iptidasındanberi İstanbul 
":" "?le-:li;·e hududu dışında karnesiz 

Mıntaka ticaret müdürlüğü mc- ekmek satı~ı yapıldığı malumdur. 
.. :.urlar~ gümrük ambarlarını geze- Verilen direktife göre bu kazalar
rek bekleyen mallnn tcsbit etmi§- daki fırincılar ekmek almağa gelen· 
)erdir. Sirkccı gümrüklerinde bir lerlı. kontrol maksadile dağıtılan 
seneden fazla bekleyen eşyaya tc- karnelt:rini görmektedir. 
aı.düf edilmemiştir. Galatadaki li- Toprak mahsulleri ofisi Belediye 
man antrepolarında ne zamandan· hudutları dışındaki kazalarla, bağlı 
beri ne mikdar C§ya beklediği Ji. köy rrıik.dan fazla olan kazalara 
mania. umum müdürlüğü ile temas v •. diği un mikdarının bugüne ka· 
edilerek öğrenilecektir. Usule.:ı an- da:· yüzde yirmi beşini azaltmıştır. 
tr~pc.lı:.rda ithalat eşynsı en fazla Bugünden itibaren de yüzde ellisi 'tie
bir aen müstesna hallerde Uç sene rilır.iyecektir. Belediye hudutlan 
kalab!lmektedir. Piyasanın malsız haricinde kaldıklnnndan aybaşın .. 
kah.1aması için gümrüklerde bek- dan itibaren bu kazalara ofis tara· 
leme müddetinin azalblmn.sina ça- fından un verilmiyecektir. Bu gibi 
lışılacnktır. kazalardaki fınnlar hariçten buğ-

Nakliyat ıirketleri ve bankalarla day ve un mübayaa ederek ekmek 
daimi temas muhafaza edilerek yapmağa mecbur tutulacaktır. 

rolJaki malların cins ve mikdarile İstanbulun .. vaziyeti diğer şehir-
~anbulı getirilen eşya hakkında lere uymıyacagıııdan aybaşından 

malıimat alındık.tazı aonra bunların itibaren Belediye hudutlan haricin· 
biran evvel piyasaya çıkarılmasına deki fınnlara un verilmediği tak· 
çalışılmaktadır. tirde buralar hariçten un tedarik 

- Eski bir tai şöyle d~: Kok kömürü tevzii Be~iktaş'ta kadastro 
«F~er maksut esen'! muıraı berceste E .b 1_ 

edememesi ihtimali vardır. Keyfi· 
ye~ Toprak mahsulleri ofisi umum 
merkezine bildirilmiş, lstanbu1un 
Bdediye hudutlan haricindeki ka
zalann diğer vilayet kazalarından 
aırı tu.tularak ofis tarafından un 
verilmesine müsaade edilmesi is
tenmiştir. Aybaşına kadar müspet 
cevap verileceği umulmaktadır. 

•-·fid' B ak • • d 1 tı anıı:ın bayilere kok kömürü işleri Ka ır.ıı unu-ı smı e • ve ev d.... • · 
nesrcın iddia edenek yanlış bir v.erme ıgı~ı yazmıştık. Ba?k~. oa· Beyoğlundak~ emlakin tasarruf 

' 

•• 1 • 1 t:' .:::. -'----t yılerde!l hır kısmlflın resmı fıatler· bakımından vaziyeti çok karı-1- ol-ey soy emış o mayız: «ı;:..;ger MaKllll d f l k .. .. ki k .. lllA 
f&ire sıfır v~nnelıse. tek mııramm e,? .. az ayk omur sa~tı a~nk' l duğundan burada kadastroya 
l>erbat!·;;.ın ·· ek k•f'd· f rnurun no san veya ut ısa 0 - ehemmıy' et verilmis ve bu sahanın ... ı ı;rorm a ı ar .ıt d .. .. k ba .1 1ı:.. .. • 

- Siz öyle deyin... Zaten oku- ugunu .. go~ere yı :r~ omur ır .• ihiP bir kısmının kadastrosu ta-
aaydm:z da anlamazdmı% ki •.. Zev- vermemege arar vermış.tir. nıanıl:\nmııotıT. Kadastro müdürlü-
lıiniz eski ,iirler yüzünden bozul- Dankanın kömür satış ve tevzi ğü, :;imdi Beşiktaş kazasının kadaı-
mu~ ... Biz yeniler sizleri....... şubesi, evvelce beyannamesini ya- t 1 osur. d~. -m etmektedir. 

Baba: tmp d~ ordinosunu alanlara şimdi- Beşiktaşta emlakten başka layı

- Sus, oillum. ayıptır ... Kendin
den yaşlı bir adama böyle şeyler 
ıöyleme... Biz kendisme aramtzdaki 
münakaşaya hakemlik etmesi için 
mi;·acl\8tte bulunduk. Samimi su· 
,,.tte .füşüncesini söyledi. Ne lc:ı-
F 'raur.• 

Gene ~:., kaş1anm çattı. Babası 
İlf': 

• - Efendim, mesele fll: Sizin es
ki'len •le bi:: yazınızı okwnuştum: 
«Her $Airi. Çllcar çdunaz. dııha hida
Vf•:te h lta!,malı. Katiyen teşvik et• 
merreli ki, istidatsızsa beyhude va· 
kit kaybetmesin. Başka me5lekte 
lı:ısmetiı: a.asın! Şayet o hakikaten 
istid.ltl İse ve büyük çair olması mu
kadc1em~ .. b ltalanmasına rağmen, 
lıer m";•külü yenec~ktir!» diyordu-
nuz. •• 

lik kömür vermektedir. Yakında k le t~hrirt yapılamiyah bir çok l ll 
diğer balkın da kömürsüz kalma· at·zi, tarlalar ve analar vardır. Bu 
ması i,,:n yemi taleplere kömür ,_ itib-ı: . şahsa ait «gayrimenkul>· 
recektir. Bu itibarla banka, Beledi- !erle hazineye ait bulunanlar da ka
yen. . iştirak.ile şimdiye kadar ba- risınışbr. Kadastro tahrirmden son
yilik kkkını haiz olanlann vazi:, e- ra bütiin bı.: ilıtilfıflnr halledilecek
ti~i vı. haklqrında şikayet olup o'- • 
madığıri tahkil: edecektir. Dürüs" 
har:::ket eden bayile" tesbit edileı(.' 
bunlara kömür verilecek, diğerle
rinden bayilik sıfatı kaldınlacak· 

P.orsa 1 
tır. Diğer taraftan mahalle nrala- 1stanbul borsasmın 24/ 9/ !H2 flatleri 
nndcı dıı ayrıca dcpolıır nc;ılckbr. 

Aşhaneler 

Yardım işine Belediye de 
. iştirak edecek 

t..ondrn fizerJne ı sterltn 5.20 
Nevyork tızerJne ıoo dola: 130,-

Cenevre üzerine 100 30.15 
Madrfd üzerine 100 pezeta 12.84 
Stokholm üzerine 100 kuron 31,10 

ESHAM ve TADVİLAT 
Türkiye İş bankası hamillne 14,71 

Galatasaray 
karakolu 

Arsa tesviye edilerek 
cadde genişletiliyor 

Galatasaray karakol hinnsile 
arsnsır.a ait satış muamelesi tapu 
idaresince:: tamamlanmıştır. .Beledi
ye, burası İçin bankaya 90 bin lira 
.-ermiştir. Karakol binası yıktırıl
mıııtır. Anınsının bir kısmının yola 
ilavesi için tesviyeye başlanacak
tır. Belediye, arsanın bir yuzune 
tesadüf eden fstiklal caddesile Ga
h.ta.san.ydan Boğazkesene inen so
kağın dar kısmını genişletecektir. 
B.ı işe de hemen ba~lanacaktır. 

- Evet ... Ha?i da bu kanaatte-
vim ... Fakat oğlunuzun şairliğinden Vakıflar, Kızıla~ ve Halkevleri-
dol :n ııiz.i sı:ene de tebrik ederim. nin ayn ayn teşekkül halinde ya Resmi dairelerin ilan işleri 

A.rlrnncafu ~ı: aç.ılacil · aşhanelerde pi~irilecck. sı· 
- Niçin? ... Hem, şey ••. Bu ıö.ı.ü- cak yemekleri fakirlere dağıtmak, 

nüz e,; velkini tutmuyor ... Hani onun yahut dı. erzak vermek suretile bu 
mir oJanuyacainru söylüyordunm? ~ne geniş mikyasta kışlık yardım 

- t;t-r.e de aynı fikirdeyim... içir. bir müddettenberi h~ırlandık
Amrıa baske b=- mesele var• tın- ların. yaznuşhk. Belediyenin de bu 
'tam jl!, defa ı 9İ 9 senesinde ·intişar yardrma i;ştira1' etmesi dü~ünülü
.... · ·':'e 2öre. 23 - 24 yılda fU mat· yer. 
b•.ıa• oİ•• .. r"'.nnd" hulunuyonım. Kaç Belediye bütç.csindc bir içtimai 
edebivat ııesli önümüzden akıp geç• muavenet faslı vardır. Ancak büt· 
.; ( Ytthut. kPndin,.. «edebiyat nesli» çe ile hu fasla aynlan tah.aiaat ye
diyen kac zür•re! ... ) Bunlar arasın· ktnü, normal zamanlardan farksız
da beJ; ; d• binlerce «Pirlik iddia- dır. içtima: muavenet faslından 
cısın vrdı. Ben tahsan hili.f'sız bun- ~ali sene başından beri aarfedilen 
!ardan Üc beş vüzünü tanıdun. Kork- para. kışın yapılacak yardıma ye-
madan ,unu söyliyebilirim: Arala• tecek ı.ıikdarda görülmediğirıden 
nnd,. ancik yüzde biri. hnkiki pir umumi meclisin ikincite~rin toplan· 
olmustur. Fakat bayatlannı merak- tısında yeniden tahsisat istenecek· 
la takibettii?im bütün «şairlik iddia- tir. Alınacak tahsisatın bir Jusmile 
olanı; da, hemen bi( zayİabız bir fokir halka pi§m~ yemek veya er• 
b"'ltava sap olmııştur. zak. d .. "1tılacağı gibi, bir kısmile de 

- Yani? mangal kö.=ıürü verilecektir . 

- Y aııi, bir gazele müdürü, bir 
inhi.ıınr yardirektörü. bir doktor, bir 
a'lfukn-.. Bir muallim ... Hic değı1se 
mulıa~~beci .•• Bi.- mürakip ..• Ve bü
tün bu mesleklerde ileri gitıniJ 
adamlar... Hulasa, cemiyette cüm· 
1"1 kalbur üstü kaJmışta ••• Ömilrleri 
vefa e•tiyıe: istisnu1%... Kendinde 
fiir yazmak arzulan duyan, iddia-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
larla ortaya atılan bir genç, mutlaka 
bir cevhere sahiptir. mutlaka vyat
tnn yüksektir... Bunu söylemek isti
yorum. Ve baba olmanız ııfalile ıi
~ bu yiizden tebrik ediyorum .•• 
Mabtum bey faİr olmıyacaksa da 
bir baltaya aap olacaktır. 

(VA - Nu) 

- 1.Jaıılma anıma Amcabcy •.• Ne zaman 
ı .tanbı.Jumuzdan çok çöp çıkıyor... rr.ı::tlalca dolu bir çöp 

1 

Hakkında mühim bir 

T<e[b)Döğ 

Şimdiye kadar resmi dairelerin ilanlanmn neşrine tavas
sut eden merkezi istanbulda Erzurum hanındaki (Türk Maa· 

rif Cemiyeti Resmi İlan İşleri Bürosu Limited Şirketi) tas
fiye halindedir. 

Ticaret kanununun 232 nci maddesi mucibince mahke
menin tasvibine iktiran etmiş bir §ÜrekA karan olmadığın
dan Erzurum hanındaki Şirketin muameJAta devamı kabil 
değildir. Bu sebeple llAnlannızı doğrudan doğruya 

lstanbul Ankara caddesinde Kaya 
Hanındaki 

TUrk Basın Birliği ve Ortaklan Resmi 
ilanlar Kollektif Sirketine 

gönderilmesini rica ederiz. Şimdiye kadar Erzurum hanın
daki ŞlrXete gönderilen Uftnlann da Şirketimize tevdi edil
mesinin bildirilmesini tavsiye eyleriz. 

· Amcabeye göre ... 

... Ne zaman pencereden bak- ... Ne zaman Kadıköye geçsem 
sam çöp yükli)'eo bir kamyon cö- bir çöp tlosu ile karşıla§ırım 1 .. 

- cSevdiğln kadın çingene blte ol
sa, lmşlmın üstünde yert var.ı dedl. 

Asüman evin alt tatmdakl bah
çeye bakan bir odaya glrmtş, kendi
ni minderin üstüne ntmıştı. 

Bu heyecanlı macera şövalyenin 
kızını ge~ekten korkutmuş ve sin· 
dlrmlştı. Hamznyn bakarak: 

- Bent yeniden dünyayn kavuş· 
turdun ! Bundan sonra, 5lünceye ka
dar hayatımı sana borçluyum. Yal
nız ııentn olncaıtmı ı 

Diyordu. Hnmza atını ba.hçeye 
bağladıktan sonro. kapılıı.n kapadı. 
Surlara pek ya.kın olan bu evde klm
seye bir şey sezdirmeden uzun mUd
dct huzur içinde oturablleceğtnden 
emin olnn Hnmzanın sevinçten göz
leri ışıldıyor ve neşest artıyordu. 

Öyle ya.. bir pad~h gö'Zdesine 
malik olmak. o devirde hl~ blr erke
ğe nasip olmıyan bir saadetti. Ham
za bunu düşfinerek kollannı ve göğ
sünü kabartmakta haklı de~ miydi? 

••• 
Bir ka_ç gÜn sonra .. 

Ham.zanın büyük annesi Asilmruu 
pek sevml.§tl. Asümanm bir kusuru 
vardı.. İhtiyar kadınl:ı. uzun boylu 
dertı~ecek kadar Tilrkçesl kuvvetll 
değlldı. Asüman Hrunzn ııe eok 1yl 
anlaşıyordu. Fakat Hamzanm büyük 
annesi Çerkestı. Zaten tendi Türkçesi 
kıt bir kadındı. Astlmanm evde bun
dan ba.şka bir sıkıntısı yoktu. Hamza: 

- Zaman geçtikçe b1rbh1nlzin dl
llnl dnha lyf anlarsınız! 

Diyordu. 
Hamza bir gece Yedlkulecle, bir ge

ce de evde kalıyordu. Yedlkulede nö
betçi kaldığı gece sabnha kadar Asii
manı düşünmekten uykusu kaçardı. 

Hnmzn. bu macerayı klmseye açma
mıştı. Komşulardan soranlara, büyük 
annesi : 

- Blzlm oğlan adal.1 bir kadın sev
mU}.. Eve getirmiş. Kndın mfislüman 
oldu. Hamzamla evlendi. 
Cevabını veriyordu. Oe~ek Hamza 

büyilk onnestnln evine gelir gelmez 
mahalle imamını çağırtanık bir nlkAh 
dıı kıydırmıştı. 

Asüman, Hamz:ı.nm nlkft.hlı lı:ansı 
olmuştu. 

Evde Asümnnın adını değişthmlş-
lerdl. • 

Bu eve geldikten sonra HıırrJ.a ona 
Ayşe adını vermı.,,~ı. Hamza karısını 
cSan Ayşem .. San Gülüm •. ı diye ça
ğınrdı 

Ham7.n onun ndını değ4ttrmeğe ve 
Asümnn adım unutmağ'a mecburdu. 

Blr kaç gün sonra Hamza bu n.dln. 
hitap etmeğe, Sarı Ayşe de bu adı 
duymağa alışmışta, 

Hamza, günler geçtikçe Ayşeyi git
tikçe derinleşen bir ~a seviyordu. 
Ayşe. ilk günlerde, zlndnndnn kur

tuluşunun minnet ve şükranını !>de
mekte kusur etmemiş, Hamzaya ebe
diyen bağlı kalacakmış gibi hareket 
etmişti. Ona: 

- Bbıl sen yalnız ölümden değil, 
öleceğim güne kadar sürecek olan 
müthiş bir işkenceden de kurtardın 
Ben §imdi yeniden dfulyaya doğmuŞ 
gibiyim, diyordu. 

Hamza bu sözleri duydukça kendi· 
sinin de sevllebllen blr erkek oldu~
na inanarak kansının bal';lıhğmdan 
hiç bir zaman şüphe etmiyordu. 

* Hamzn bir gün Azapkapısındaki de-
nizciler kahvehanesine uğ-radı. ikı 
arkadaşı orada, bir kndm yüziinden 
,öyle mtınakaşa ediyordu: 

«- Bir inci tüccannın karısını bir 
başka zengin kaçırm~.. Sen ne der
sin bu işe?• 

«- Allah derim, Ve ilk önce tadı
nm kim olduğunu anlamak isterim,> 

«- Kndın vaktlle es!r pazıı.rından 
.satın alınan bir Venedikli imiş.,, 

t.- O halde inci taclrl kurtulmuş, . 
der1m.> 

c- Niçin? Vencdlkll kadın çok gü
zelinfş.. Yaman, kıvrak z1r aşltte 
imiş,> 

c-- İllı: sahlbl kuıtuıınuş eledim ya. 
Şlındi bu kadın l·enl zengin efendisi
nin b!.lşım yakacaktır. Venedikll ka.
dmlann aşkına ve sözüne inanılmaz. 
Onlq Pnpayı bile aldatıp göğsünden 
mukaddes haçını çalmış m:ıbluklar
dır.ı 

Hamza bir kenara oturdu. 
Bu muhavere onu 90k düşündürdü, 
Arkıı.daşlarma şüphe uyandırma

sın diye - fazla blrşey sonnadı. 
Brunzanın içine mrınasız bir vesve

se girmişti. 
- Acaba Ay§e bana ihanet ecıeıı 

mi?! 
O güne lkadar Hamza böyle bir şey 

dfişünmemlştl. 
Azapkapısından uzaklaşırken dal. 

gın ve durgundu, Arkndaşırun sözlerl 
hAIA kulaltmda çınlıyordu: 

c- Onların nşkına ınımılına.zb 

* Bu arada u1nk tefek hft.dlseler <>ldu. 
Bunlar Hamzanın <llmağını burgula· 
yan UzünUilerdl. Bir snbah Hamza 
evinde uykudan kalkt$ v.amnn, ka
nsına gördüğü btr rüyadan b:ıhsettı: 

- Bu r,Pce ÇQk korktum, dedi, Se
ninle beraber yüksek blr cıa~ın tepe
sinden yuvarlandık. Nereye ve nn.~1 
düştüğümüzü hatırlayamıyorum am· 
ma, pek müthiş bir sukuttu bu. 
Ayşe aldıımadı: 
- Hayırdır inşallah .. 
Dlyerek omuz silk~. Fa.kat biraz 

sonra büyük annesinin ynnına inin
ce, lhtlyar kadmm korku ve heye. 
can içinde titrediğini gördU. Sordu: 

- Rahatsız mısın. nine? 
- Hayır, oğı.11.. Dlrşeylm yok. Bil 

gece korkulu b1r rüyn gördüm de, 
Htı.lft. o rUyanm içinde sanıyorum ken
dimi. 

- Hayırdır inşallah.. Anlat baka
lım, fünllycUm. 
Hnmza.nın bilyük annesı gördüğlı 

rüyayı ahlatmağa başladı: 

- Hepimiz bir arada idik.Sen, ben 
ve gelinimiz •• l3lr çayırlıkta serilip 
otunnuş, yemek yiyorduk. öntımüzde 
durnn pişmiş kuzu birdenbire dipdiri 
btr domuz oldu. 

Ayşe güldü. 
Hamza nıernkla dlnllyordu. 
İhtiyar sözüne devam etti: 
- Bu kadar değil, Birdenbire orta

hk kanırdı.. Güneş söndü.. Müthl' 
bir tırt'ma cıttJ. Rüzgft.nn göze gö
Hlnmcz kollan her birimizi bir tarafa 
savurdu. Ortada kalan domuz biran
da fil kadar büyüdü "e srnln üzerine 
yürüdü.. Ayaklannı gö~süne do.yadı. 
ezme~e başladı. Gelinimiz o Slrnda 
rüzgarlara kapılıp kaybolmuştu • 

(Arkası var) 

jRADYOI 
25 eyıiıı cuma Öğle ve akşaın 

12.30 Program, 12.S3 Müzik (Pl.), 
12,45 Ajans haberleri, 13 Şarkı ve 
türküler. 

18.03 Fasıl heyett, 18.40 'Müzik CPl, l 
19 Konuşma, 19.15 Oyun hava!nn, 
19,30 Ajans hnberlcrl, 19,45 Kllislk 
Türk milzl~l. 20.ıs Radyo oazetesJ, 
20,45 Müzik (Pi.) 21 Evin saat!, 21.ıs 
Temsil, 22 Salon orkestrası, 22.30 
ajans haberleri ve borsnlar. 

26 eylfil cumartesi sabahı 
7.30 Program, 7.32 Vücudumuzu ça

lıştıralım, 7.40 Ajnns haberle:!. 7 .55 
Müzik CPI.} 

ZAYİ - İstanbul Fen Fakilltesln
den aldığım şebekemı kaybettlm. 
Hükmü kalmadığı ıınn olunur. 

Fen Fakültesi 2487 Melih İsf<'ndlyar 
•nııııııııııııııurıııııııııııııınıınıııuımıııııwııımıımııımııuııııwıııııuunıııımıwıııııııııııııııııııııııwıııııııımıııumıım 

• Beyaz,ttn · MARMARA Süıcrr.a. üstünde 

MARMARA 6AZiNOSU 
Buzlu kapalı şişe bira, inhisar ~rabı, ·halis kahve, Alakart 
yemek 'Ve tabildot, mükemmel servis. 
Marmara ve Adalaıın manzaralarır.ı açık daraca ve kapalı 

aalonlannda ıeyredilebilen ve hoıı bir vakit ge ·rilen aile 
lill••••••lliı•- Gazinosudur. -••••••••ıl 

I; 



Saht!e 4 

• 

HASAN FARE ZEHiRi 
.) 

Fındık faresi, Sıçan, Tarla faresi ve bütün fare nevilerini öldürür. 
Bir parça yağlı ekmek veya pastırma üzerine sürülüp de farelerin 
bulunduğu yere bırakılırsa hu mükemmel gıdayı seve seve yiyen 
fareler derhal ölürler. Küçük hndık fareleri için fare buğday zc-

1 hirlerinden eerpmelidir. Buğdayın ku.tusu 20. Macunu 50 kuruıtur. 
Büyük Macun 75 kuruştur. Hasan Deposu ve Şubeleri. 

Meşhur Sin ger 
Saatlerinin 

Çok aramlan iki yeni modeli gelmiştir. 
iki kapakla gümüş cep~ti Lira 
iki kapaklı altın kaplama saati Lira 50 
5İNGER saatinin kalitesi yüksek, mübayaa 
•eraiti faydalıdır. Bu fırsattan istifade et-... . . , 
mek isteyen taşra mütterilerimiz bedeli i e 
birlikte peşinen posta masrafı oli\rak bir 

lira ilhe olunur. 
5 1 N G E R saatleri~in her türlü tamiratl 

15 sene zarfında meccanen yapılır. 

Singer saatleri mağazası 
Cstanbul - Eminönü No. 6, ıubemiz yok.tur. 

2 , 
....... salibi bütün dünyayı. yıpılmıı 
olan denenmi, il.icfar için bir garanti isı· 

'retidit . .ıtopt.: ilaçlarını bütün dünyı dok
torJ:m h:ıstaJınnı vermekte ve bu ·ı.ı 1 · ~ • ,, ı •Car 
milyonf:ırca insan tarafındın kati bit emniyet ' 
ve drirn:ırla kullanılmaktadrr. 

Terziler Cemiyetinden: 

Kızılay hastabakıcı hemşirele 
Okuluna Yatılı Talebe alınacaktır 

Tahsil müddeti üç senedir. 
Yemek ye giyim parasızdır, aynca harçlık verilir. 
Mektebi bitirdiği vakit derhal Devlet hastanelerinde ıerefli va
zifelerine tayin edilirler ve ayn~hemıireler yurduna &.za olur
lar, işsiz ka1dıkları veya tekaüt oldukları zaman yurdda iaıa ve 
ibateleri temin edilir. 
Kabul şartlannı haiz olanların memleketlerinden lata,ıbula ka
dar yol paraları Cemiyet tarafından ödenir, 
Kabul .. rtlan: 
l - Türk tebauı olmak, 
2 - Sıhhati yerinde olmak, 
3 - Yaşı 16 den aşağı ve 25 ten yukarı olmamali, 
4 - iffetli ve iyi ahlük sahibi olm'lk, 
5 - En az orta veya ona muadil tahsili bitirmiJ olduğunu 
terir vesikRSı olmak. 
6 - Evli olmamak, 
7 - Okulu terkettiği veya beı senelik mecburt hizmeti ifa etme
diği takdirde. okulun tahsil masraflarını ödeyeceğine dair bir· 
kefaletname vermek. 
istekliler lüzumlu malumatı ve müracaat evrakını, Ankarada 
Y enişehirde Kızılay Umumi merkezinden, lstanbulda Akaaray
da Kız-lay Hastabakıcı He:naireler Mektebinden ve diğer vila
yetlerde Kızılay ve Şubelerinden alaLilirler. 

KUPONLU· VAD~U · M~VD.UAT 

VARLl61NIZI TE .N EDER 
ı 

J.IEQ AYIN 91~iNOE PAQANIN · rAJZl·VEAlli~ 

. TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

Görülen luzum uzerlnc 25191942 tarlhll cuma gününden ltlbaren aşa~
daki hanllyo katarlan hizalarında yazllı olan istasyonlar arasında lş'emiye
cektlr Arzu edenlerin ı.~asyonlardan izahat alabUeceklerl llAn olunur, Yeni Malzeme tevzlatma '28/9/942 tarihinde başlanacaktır. Alf\kadar · • (lC349> 

Tertl!erln Cemiyetine müracaatla Fişlerini alarak Sultanhamamd:ı. 120 No. 1'ron No. 
81 

da ishak Ergns ve kardeşli!rine muracaat etmeleri ilan clunur. 24 İstanbul _ K. Çekmece 

' ~ 29 K: Çekmece - istanbul KIZ ve ERKEK KISIMLARI 

Boğaziçi Liseleri 
ANA SINIFI - lLK - ORTA - LlsE 

Butün kısımlarda derslere Ukt~rlnln 1 lncl pcr~mbe gllnü başlanacaktır. 
Yatılı ve yatıstı: talebe kaydına ve eski talebenin kaydının 

yenilenmesine ba§lanmııtır. 
- ARNA VUTKÖY ÇfFTESARA YLAR - Telefon: 36 - 210 

İstanbul Jandarma satınalma komisyonundan: 

22 Ye~llk()y - K. Çekmece 
28 ~ • 
32 • 1 

34 • • 
44 • • 
46 • • 
52 • • 
21 K, Çekmece - Yefilköy 
31 • • 
37 • • 
39 • • 
49 • • 
51 • • 
55 • • 

Kösele, vaketa, nalça \•e kabara çlvllerl aynen verilmek ve salr malze
mes1 muteahhidl taratında...'l temin edilmek şartllc (666> çıtt Jandarma fo
tlnlne alt imallye işi 7/10/912 çar.ş:ı.mba eaat ıs de İstanbul - Tak&lm 1, Sa. f 
Al. komlsyonumuzdıı pazaılıkla ihale edilecektir. Müddet ve salr tartlar -----------------R--.-1--d---------
pazarlık sırasında kararlaŞtırı:ncak ve ihaleyi müteakip mu!<arr~ becıcı Ankara Belediye eıs iğin en t 
üzerinden kat'l teminat alınac:ı.ktır. Nilmune hergün komisyonumuzda gö- ı - Ankara Belediye buz to.brlkasında mevcut Yfl gaw lmaline mah
nı!ür. İsteklilerin kanunen lbrau 1cap eden vesikalan Ue pazarlık vaktinde sua makine ve llA.t ve edeıat on beş ıün müddetle açık arttırmaya tonul-
komlsyonuınırza gelmeleri. 009> muştur. 

Kütahya Vilayetinden: 
Kapalı zart usullre eksntmeyc konulan Emet - Emirler yolunun 18 + 

888 - 22 + 568 ncı ikllometrt-lerı arasındaki şose inşaatının \ha.test günil 
tallo çıkmadığında• 2490 aayıtı lhalA.t kanununun 40 ıncı madde.rt mucibince 
işbu ~ose inşaatının blr ay içinde pazarlıkla lhale edilmesi. kararlaştınlm14tır. 

2 - Keşif bedeli: 156812 lira 3 kuruftur. 
3 - Muvakkat tıe.mlnatı: 4261 liradır. 
4 -Pazarlığa lştlri.lc edebılmek için vllA.yet nafla müdürlü~Unden ala

caklan ehliyet vesikasını, muvak.kaL teminat makbuz veya ına.:tbu.ı:unu \e 
ticaret odası vesikasını da.imi Encfunene ibraz etmeleri mecburtdlr. 

5 - Keşif dosyası her gün daimt encfimen kaleminde götaleblllr. 
Isteklilerfn 15/9/942 tarlılnden lUbaren bir ay içinde dördüncü mad

dede yazılı vesalkle Küt.ahva vllliyetı daimi encümenıne müracaatlan ll1n 
olunur. .ıo212. 

BiR PAMUKLU 
Mensucat F abrikaıı 

Makinist arıyor 
Desenden anlıyan ve askerllkle 
alAkası olmayan tercih edilir. 
Müracaat yazı Ue İstanbul posta 
~tusu 618 

1.Ul\'İLA'l' SATI 1 
B~yoğlu dördüncü sulh hukuk h!\

klmJlğinden: 
9~/64 

Terekesine mahkemece el konu
lan ölü Karaklne ait blr takım tah
vilatlar mahkememiz tarafından açık 
arttırma suretlle 28/9/942 tarihine 
müsadlt pazartesi günü saat 14 de 
İstanbul borsasında satılacaktır. is
teklllertn yukanda gösterilen gün ve 
.saatte İstanbul tahvllAt bonasuı.dla 

KURTULUŞ 
BiÇKi ve DiKiŞ 

DERSANF.Sl 
Müdiresi: Bayan Papaıyan 

Hattada dört gUn kadınlara, 
günde Qçer saat Fransız usulü 
Ue biçki ve dikiş dersi tedris 
edlllr ve 8 ayda Maarifçe mu.sad
dak diploma verilir. Ferlkôy Te
~eüst.ü 116 No. Pap:ı.zyan apartı
manı. 

Dükkan aranıyor 
Taksim llA Tünel nrasındo. cad
de üzerinde olmak şarUle 00., 
veya devren kiralık dükkA.n 
aranmaktadır. AlAkadarlann 
Enver Levend Sultanahmet ye. 
n1 Akbıyık 55 No. ya müracaat.-

2 - Muhammen bedeli c2456• Ura c20t kuruştur. 
3 - Teminatı •184• Ura .22. kuruştur, 
• - Şartnameslnl görmek isteyenlerin her gün encümen kalemine ve 

istekllM>rln de 9/10/942 cuma günli saat 10.30 da Belediye dalreshıde mü-
teşekkil encUm.ene müracaatları. (8165) (102'76) 

İstanbul Jandarma satın alma komisyonundan 
Mlktan Cinsi Bir kilosu Muvakkat temlnat 

Kilo Kuruş Lira Kuru.t 
57000 : 66000 Sıl'ır etl i6 4385.00 
34200 : 39600 Koyun eU 11' • S415.50 
Miktarı cinsi bir kU<Mıınun muhammen fiyatı ve ayn ayn ilk teminat· 

lan yukarda yaztlı iki cins et 942 mail senesi içinde glinlük ihtıyac& glSre 
Istanbulda teslim .prtUe 6/101942 sah günü aaat 15 de İsta.nbul T".kslmde 
J, Sa. AL. komlsyonumzudo. kapaiı zarf ek.s1ltrnC3lle alınacaktır, 

Her iki kal6mln bir arJ.d:ı. veya ayn ayrı lsteklllere ihalesi caizdir. 
Müştereken tstekli olunduğu takdirde iki kaleme atd muvakkat teminat 

6662 Jlro.dır. 

Alıma atd sa.ır taf&llA.t.. §aıtnameslnde yazılı olup tıırtna.me HS kuru, 
bedel karşılığında komlsyonwnuzda her gün alınır, 

tsteklilertn vesika ve temlnat mektup vey& mak:buzlannı muhtevi ka
nuna uygun kapalı zart teltlır mektup !arını lhale gün ve saatlnden bir saat 
e\'Vellne kadar komisyonumuza. vermeleri, ,100r>8• 

KER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tallrit etmez, 

cildi yumuşa tir. 

Her yerde POKER traı 

25 Eyhll 1942 

lstanbul Ticaret ve Sanayi odasından 
Bilumum fabrikatörler ve sanayi mü
essese sahipleri ile her nevi büyük 
ve küçük imalatla iştigal edenlerin 

nazarı dikkatine 
Odamıza kayıWı ve kayıtsız Fabrikatörler ve Sa.n:ı.yl mue.s.ıese sa.htp\ed 

ne keza her nevt imalAtıa lştıgal eden atölye sahlpleri llln tarlhlııden lt-i
baren en geç bir ay zarfınd:ı. odamız sanayi şubesi müdiırlıi!;üııc şifahan 
müracaatla tevzi edilmekte olan sanayi siciline aid lx'delslz m!ltbu beyan
namelerden alarak lkmM 1\e sanayi Ş'Ubcsl mlidürlüğüne lmza muubıllnd• 
iade etmeleri ehenıınlyeUe rlca olunur. 

~Müddeti zarfındıı. veya müracaat etmekten istlnkAt edenler Tıcaret ve 
sanayi odaları kanununu,1 maddel mııhsusasına tavfikan tecziye edlle
ceklerdır. 

Not: 
O:laya kayıt..lılar sicil veslkıılarını, kayıt.sızlar ise ünvan tezkerelerini 

hlnl mürncaatlanndıı. blrllkt~ gefümelert lbımdır. clOlO<lıo 

Maarif Vekilliğinden · 
ı - E.'>klşehlr bölge sıınat ok11ıunuu, yeniden yapılııcak. blr katlı tesviye 

ntelye.sl binası inşaatı kapalı zıırr usulü ile eksiltmeye konuın111ştur. 
2 - Bu inşaatın keşif bedell oS00360o lira 81 kuruştur. 
3 - Eksllt..me 2 Blrlnci T~şrln 1942 cuma günü saat cl5o te Ank:ırada 

Büyük Evkıı.t ap:ırtımnnındaki mesleki ve tekı\lk bğretln1 müsteşar!ığında 
toplanacak yekllllk ckslltme arttırma ve ihale komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu inşaata ait ş:ırt;ıınıe ve projeler, cl5• lira 47 kumş .nuka.billnde 
vekillik ıevn.zun mtidürlüğiiı1dr.11 alınablllr. 

5 - Eksiltmeye glrebllmek için: 
a: "16124• llro. 43 kuruştan ibaret muvakkat teminatın lWtO sa)•ılı kanuu 

hü:Cüm~!'l dairesinde verUnıesl, 
b: E.'n az «150000· liralık benzer! tnşaatuı t.eahhüt edildiğine \'e teah

hüdün ıfa olunduğuna datr vesika gösterilnıest, 
c: Iaale tarihinden uç giln evvel otatll günleri hariç• Nana VckUliltinden 

alınmış ehliyet vesikasının lbraı edilme51, 
d: 1942 senesine alt Ticaret odasından vesika allnmıt olmasl şarttır. 
6 -· Isbeklllerln, teklif mektuplarını. ihale günü olan 2/I. Tcşrln/9U 

cuma günü sa.at 14 e kadar kom!syona v~nniş veya göndE.'nn!f o!malan 
IA.zımdır. Postada vukubul3cak g~lkmelerden mes'uliyet kabul edlluıes. 

«10095· 

Nafia . Vekaletinden 
EksilLnıqJ Konulan İş: 
ı - Su lş!eri iJekizincl 4ube mudurluğü bölgesi içlnde bulunan çarfan\

ba bataklıkları ıslan işlerinden Klrulık - TurguUu dereleri arasındakl ba
taklıkları kurutulması ve derelerin ıslahı işleri tahmln edUen ke~lf bedeli 
flat vahidi esasa üzerinden d,793,44h llra c0'7t kuruştur. ' 

3 - Ekslltme 16/10/942 tarihinde rastlayan Cuma giiniı saat cl5• d• 
Ankarada su ı.şlerl reı.sug-t binast içinde taplanan au cksutme komisyonu 
odasında kapalı zart uaullle yapılacaktır. .,. 

3 - İsteldller ek.~lltme şıutname . ..ı. mukavele projesi, bayındırlılc lflerl 
genel şartnamesi, umumi su işleri fenni ıartna.mesUe hususi ve fenni şart
nameleri ve projelerl ıtSrı. Ur~ cOOo kuruş karşıhjtında su lşlerl rel3ll~lnden 
nlablllrler. _ 

4 - Eksiltmeye girebilmek it;In lsteklilerln t567.553e lira c23• kuruşluk 
muvakkat teminat yermesı ve ekslltm enin yapılacağı gllnden en az Oç giln 
evvel blr dilekı:e ile Nafia Vek8.lettne müracaat ederek bu ıoe ma!ıstu ol
mak üzere vesika almalan ve bu vesikayı göstermeleri şarttır, Bu , mti(jdet 
içinde veslka isreıtlnde buhmmıyanlar eksiltmeye giremezler. 

s - isteklilerin tıeklit melctuplannı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat öncesin" kadar !ut l!Jlı>rl r~lsll~ine makbuz karşılııtında verme~rt ll
zımdır. 

Poslada o!:ın g.>eikmeler kabul edilmez. (8111) (10274t 

Belgrad devlet orman işletmesi revir amirli-
liğinden: , 

ı - İşlet.memlzlıı KurtlCc:ı.wrl depo3unda teslim edllmek fızlre 4 - 11 
metre uzunluğunda ve muhlclir eb'adda (130) M3. dört köşe meşe kerestesi 
nln 10/ 91942 barlhlnde açık arttırmasında verilen flyat l~yık görillm~<l!e'rı-: 
den ikinci dero. ~ık arttırmayo, konulmlloitur. , 

2 - Blher metre mlkabm muhammen fıyatı (76- lira (25> kuru§tnr. 
3 - İha.le 7/ 10/942 ça~ıımba gUnU sa:ıt 15 de Büyükdere devlet onnan 

~!etmesi ~vlr Amlrllğindedlr. · 
4 - Muvakkat temln!'..t '745) lira {44) kuruştur. 
5 - Bu satıµ al~ şartnaınn İstanbul orman çevlrge mildiırlÜğunde vı 

işletme merkezinde kere.<>te!er Kurt kemeri deposunda görüleblli~. , (8~} • 

.. .. Divanı Muhasebat Reisliğinden: 
oı.,nuı muh:ı..sebalta mün!'ıal bulunan 20 lira asll ma~h kAtlpliklere 

ıniisabaka ile memur alın:ı.cakt.ır. 
1 - İlk hizmete gireceklerden orta tahsili bulunıı.nlara 15 Ura 11.se me

zunu bulunanl:ır 20 lira asli maaş ,verilecektir. 
2 - Askerliğini bltlrm1 ş bulu!lanlar müsavi şerait dalresin:te dilerltrt

ne terelh olunurlar . 
3 - İmtlhan 21Teşrlnıevvel/9f'.? tarlhlne müsadir cuma ı.tilnft öğledcıı 

evvel ve sonra Divanı Muhasebat blnrunnda yapılacaktır • 
4 - içtekllt.!rln 1/Teşr:nıevvell942 perşembe günü akşamına kadar 

nürus hüviyet cüzdanı. mektep şehadetname.si, . askerlik vesikası. memuri
yete mı\nl bir hastalık vcyı mıı.lü'lyetı olmadığına dair resmi tabip rapor:ıt 
ve lkl kıt'a vesika !otogra!ı ve bir arzuhal ile Divanı Muhasebat Rlyasetıııe 
blzza~ müro.cantlan ve Zat Işle-d Müdürlüğünde bu husua dair formiilü tah-
rir ve imza eylemelert lüzumt. tlAn olunur. (8180) (102771 

Divanı Muhasebat Reisliğinden: 
Divanı Mühasebatta münhal bulunan 20 lira asil maaşlı kltlpllklere 

yazı maklnestre yazmağa mnktedlr memur alınacaktır. Imtuıan 11 TC4rlnl· 
evvel 942 perşembe günü ôğle;;ien eV"'ıel saat 9,30 da .A:lkarada Divanı Muha
sebat binasında yapılacakt:r. 

Tayin edileceklerin munhasıran daktllolukta lstlM.amta.n zaruri bu· 
lunduğundan sıhhl durumlarının bu tarzda çalışmaiıa. mü.sa.it bulunduğu
nun tayin~rlnden evvel sthhl hey'et raporlle tevsik! clhettne ~ldılecelt ve 
haklarında muvafık rapor veıilmeyenler imtihanda muvaffak olmuş olsalar 
da.hl tayin edUmlyecelderdlr. 

Isteklllerln 30/Eylül/gu carşamba günü akşamına kadar nürus hUvlye& 
cüzdanı, mekt~ şehadetna..nesi. askerlik vesikası, mernurtyets m.enı bll" 
hastalık veya maliıllyetl o~madıAına dair resmt ta.bip raporu ve Jk1 ltı~'a 
ves!ka fotoğrafı ve bir a.rzuhıtl ile Divanı Muhasebat rtyaşetlna bizzat mil
racaatlan ve Zat lş.lerl müdürlil@nde bu hususa dair formülü ta.hrtr ve im
za eylemeleri lüzumu llAn olunur, (818U (102'78) 

Bor mal müdürlüğünden: 
ı - Eksiltmeye konulan ~: Bor hükümet k.onn.lt'ı tamlratl olup CJG784• 

lira (32> kuruş b~ell keşltlı.nr. 
2 - Bu 1'e alt evrak ve ~artnl\meler şunlardır: 
A - Ek.slltme .prtnamest, 
B - Mukavele projesi, 
c - Bayındırlık işlert Genel şartname31. 
D - Yapı ı.ı,ıerl umum!. fenni ş:ırtrıame...t, 
E - Hususi şartname. 
F - Keşif cedvell, sUsUei tıat cedveli, ınetraJ cedvelt 'e sal~ evrak, 
isteyenler bu şartname ve cvrlkı bedelsiz olarak N>ğde Nu.tla ve Bor 

malmildiırlüklerlnde göreblllrlct'. 
3 - EksHtme 8/10/942 tarihinde perşembe günU saat 16 da Bor hükll

met binası dahlllnde toplano.n eksiltme komisyonunca yapılacaktır, 
4 - Eksiltme kapaJı zarf vsullie yapıl::ı.caktır. 
3 - Eksiltmeye girebilmek için lstekllntn (12571 lira (321 kuruş mu

nkkat.. temlnııt.. vennest ltlzımdır. 
6 - :Lıtekllnin eksllt..me gününden en az üç gün evvel Nlğd~ vllıi.yctlne 

müracaat ederek ibraz ed.e:ok:f:ri mali ve fennl referans mukablll Niğde 
Vlll\yet ehliyet vesikası komtsycnundan alacakları eksiltmeye lşllrô.k vesika
sını ibraz etmeleri şarttır. 

Teklif mektuplan yukarıda yazılı saatten bir saat evveline kadar ko
misyon relsllğlne makbuz mukabilinde verilecektir, Po.\lta ile gönderilecek 
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