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Yiyecek maddeleri 

Kuru fasulye dün 80 
kuruşa satıldı! 

Bütün 

Dil bayramı 
---•ı---

Reiıicumhurun Dil 
kurumuna telgrafı 

• 

BU SABAHKİ TELGB.A.FLA.B 

Stalingrad'ın yalnız şimal 
kısmında dövüşülüyor yiyece~ maddeleri fiatlerinde 

yükseliş devam ediyor 

Ankara 28 (A.A.l - Onuncu dll 
bayramı dolıtyısfle Tilrk dil ku
rumunun koruyucusu genel baş
kanı olan Mlllt Şeflml:r., kunım 
genel sel~terllğlne şu telgrarı 
göndennlşlerdli: 

ca~~1anba~:=~~a::~a~~ı~~~~ Diğer kısımlarda Rus mukavemeti 
Karadenizden yeni mahsul fasul- mi§\İr. Toptan zeytinin kilosuna 60, nln varlığını insanlığın yfiksek 

ye gelmcğe baıladığını ya:ımı§tık. 65 kuruı İ6tenmektedir. blr Abidesi olar.ak ımlllet.ıerin kırılmıştır. Almanlar şı·mal kısmında 
Dün de piyasayt. bir miktar fasulye gözleri önünde yükseltecek eser-

i SadeyaO. ıerden blrlsl dil Jnk.ıiA.bıdır. çıkarılnuıbr. En ıon parti fasu ye- o 

ler, Erzurumdan selen battal cina Dün piyasaya 500 teneke ıade- ı :n~;~~t·~u:~:rt;~eın1y~~~~e:ı: da amele mahallesine girdiler 
çalı iaaul)rclerdir. Geçen hafta bu yağ çıbmlmlfbr. Vapurla hafta mtzde yeniden ağırladık. Va-
cins fasulyeler toptan 46 kuruıla 56 içinde bir miktar daha yağ getirile- tandaşlanmın Türk dlll üzerin- Bedin 29 (A.A.) - Askeri voroslsk'in cenup do~sunda şld· 
kura~ arasında satılmııtı. Fakat dün- cektir. Diyarbakır yağlan. muntaza- dekl çah.şm:ı.!ardan ıevk duy- mahfillerden öğrenildiğine göre K fk ' detll muharebeler oluyor. Burada 
kü satıılarda Erzurum battal cins man trenle getirilmektedir. Ardahan duklannı gfireret sev!ulyonım. şimdi Stalingrad'ın yalnız şimal a asya da bir gün içinde 1200 den fazla Al· 
fasulyelerin toptan kilosu 60 kuruta yağları yerinde eritilmemiı olara~ Bu seneki bayramda da bütün kısmında dövüşiilüyor. Almanlar man ve Rumen imha edilmiştir, 
.atılmıı ve bu hal piyasada hayret 290 kuruşa satılmakta, lıtanbul pı- kUIUir ailemiz ilgi gösWrmlştlr. bu kısma hücum ediyorlar. Diğer •-----
uyandırmııtır. yaeuında bu yağlarlll eritilmiı olan- Türk dlll büyük blr medeniyet. kısımlarda Rus mukavemeıt kı- Son muharebeler 

İstanbul piyasuına çıkarılan yeni !arı toptan 380 lcuruıtan muamele dlll olarak l!erllyor, Tilr:t dil Almanlar bir kısım 
mafaul nohut, bakla ve fasulyeler görmektedir. kurumunun çalışmalanna te- nlmıştır. Rus kuvvetlerini Londn. 29 (A.A.)- Stalingrad· 
derhal müıteri bularak satılmakta- Trabzon ıyağlarında dün yeniden felı:\dlr ederim. Moskova 29 (A.A.) - Stalin- b • • 1 l da ıiddetH muharebeler ve öldUrü• 

..) · çem er ıçıne a mıı ar d d <fır. Fasulye ticareti istifadeli bir hal beş kuruş yükselme olmuı. fiatler ~----------- grad'm şimalinde Almanlar 2 tü- cü yıpratma harbi evam e iyor. 
aldı~ından, bu yiyecek maddesini 365 kuruıa fırlamııtır. M •• h• b• men ve 150 tankla taarnıze. geç- Ruslar tank ve taware bakımındaQ 
.atanların aayııı gittikçe artıyor. Sa- Muhtelif istihsal mıntakalarından U 1 m 1 r mişlerdir. Şiddetli muharebeler- Vichy 29 (A.A.) - Almanlar apğı durumda olmalanna rağmen. 
yısı otuza varan tele taılı küçük de- gelen aade yağla( günU gününe bor· t 

1 
t den sonra bir grup tank amele Kafkasya'da yeniden Derle- ~flama göıtermiyorlar. Şehir du-

iirmenlerde ekseriyetle fasulye unu aada satıldığı halde piyasada gene op an 1 mahallesine glrm!ştir. Şimdi ora- mlfler, 22 tstlhklmı ve tepe- mllll ıve toz bulutları içindedir. Top. 
öğütülmektedir. bu cina yağ sıkıntısı çekiliyor. Ala- da muharebeler oluyor. Erlerimiz lerl ele geçirmişlerdir. Bir çok kara maynla.n, bomba patlamaai 

lstihaal mıntakalarında resmi vo kadarlaran eö} lediklerine göre, la- Üç Vekil iaşe işlerini bir günde elllye yakın tankı ha- Rus gnıpla.nnın kuvvetlertle ıeıleri her tarafı dolduruyor ve ıeh-
bususi müeuescler tarafından geniı tanbula bundan ıonra peyderpey sara uğratmıştır. alAkası kesilmiş, bunlar çem- ri sarsıyor. Almanlar ıimdi oehri bir-
ölçüde mübayaat başlamııtır. yağ getirilecektir. Tüccar, piyasayı İnceledi S bl..... ber içine alınmıştır. Tuapse kaç kı.ama ayırarak bu kısımlara bf. 

Mıntaka Ticaret müdürlüğü, her düıürmemeğe çalıımalttadır. Öteki Ankara 28 _ Dahiliye, Ziraat ovyet te ıgı limanına yeniden hava taar- ırer birer almak istiyorlar. Yeni 
nevi yiyece! · maddelerinin fiatleri- cins yaii fiatleri üzerinde dün deği- ve Ticaret Vekilleri ve üç Veka- lUoskova 29 (Radyo) - Gece ruzu yapıbruftır. planla bir miktar ilerlemişlerdir. 
ni yeniden toplıyarak bir liste hazır- tiklik olmamıttır. Jetin müsteşarları, Toprak mah- varısı neşredilen Sovyet tebliği: Stalingrad'da Almanlann 
Iamı;.."lır. Listedeki fiatler derhal Tı- 11 1 r· i " d" .. .. 28 eylulde askeri kuvvetlerimiz gece gündüs yaptıktan taar. Alman kayıplan çok fazladu. 1 O 
caret Vekaletine bildirilmiştir. Mın- Pirinç fiatleri :~i erk.~ ıs b um~~ ~~ urfnun Stallngrad, Mozdok, Stnavino'da ruzlar yüzünden müdafilerin günde 130 bini bulduğu tahmin edl:-

k T . Ud" l"''"' d ı_· mt p d b ı k 1 d ş ra 
1 e u sa ıcare Ve- "arpışmıc:tır 'Diğer cephelerde durumu çok vahlmdJr. Tim"'- liyor. Alman aakeri ıözcüıü gen~ 

ta a ıcaret m ur ugun e~ı res v iya1.& .~ ıer es o ara aatı m.a. ı- kft.letinde bir toplantı ·yapmışlar- " .. i d'I x.ış' lklik oktur .,... 
raporlara göre, dün bir buçuk asitli gından, <lun reımt makamlar, pırın-- dır. Toplantıda laşe, hayat paha- muh m e& Y · çenko'nun şehrin şimal batı- ral Ditmar dün gece Berlin radyo-
zeytinyağlar topta~ 1.?0 .~u~uşa ıa- ce ıatıı fiati koyamamııtır. Bakkal- lılığı, zirat istihsal ve memleke- Kafkasya'da Alman sındakl taarruzu gevşemiştir. ıunda şu sözleri ıöylemi§tir: cSta· 
tılmıştır. Cumartesı gunku fıat 165 !arın pek azında ancak çorbalık ve tin iktisadi durumu üzerinde go- taarruzu Almanlar yenitlen ilerlemişler- lingrad, adetçe mahdut bir garni-
kuruştu. v .. • . kırık pirinç ıutılmaktadır. Fiatler 180 rlişülmüştür. M k 

29 
(AA ) Rz 'd dir. Şimdi yalnız şehrin şlma· zon değil, fİmal ve doğudan takviye 

Haber aldıgım.ıza gore, Edremıt ik 250 kuruı ar•sındadır. Belediye. ______. - Al os O\'& zıı rı' ·..,..;;mı• ev Z~ lfndP. muharehP.JPr nluynr .. J.....t..- -1- ı.:. -·.ı- •-~t-.1-• 
ve havalieindek· yağlar, diğer Ana- müba)'-ta giritccek re•ml müee· İhtikarla m:;;;;n ;~vgc:ı alu;~ıştır~· müdafaa e~il~yor ••. S~vyet!e:in i~at~ı 
dolu şehirlerine de geniş ölçüde çe- ıeıelere rayiç pirinç fiati veremiyor. Kafkasya'da Mozdok mıntaka- ı ruz He meskWı bir yeri zaptet-ı mukavemetının guçluklerınt hıçbır 
kilmektedir. Dün lstanbula g~len B vd fi ti . "k ld- · d •• c del 
telgraflardan, müstahsilin zeytinya- ug ~y ~ erı yu se ıgın e«1, m U a e sında Almanlar şiddetli bir taar- meğe muvaffR;k olmuşlardır. No- veçhile küçük görmemeliyiz.» 
ğının kilosunu çıplak olarak 150 bulgu~. fıııtlerı de artmışbr. Bulgu~ 
'- k d ~ .. "l .. t" run kı oı.u 120 kuru~a kadar satıl-
ırnruşa çı ar ıgı goru muş ur. · 

Bu seneki yağ rekoltesi 40 ile 4S maktadır 
milyon kilo arasında idi. Her aene --------

Belediyenin Ticaret 
Vekaletine bir müracaatı 

bu miktarın yüzde otuzu ihraç edi- Çay f ı•atı• Yiyecek maddeleri fiatleri her 
lirdi. Bu ıene ihracat durdurulmuş· güıl artıyor. Belediye teşkilatı bu 
tur. Fakat tacirlerin ifadesine bakı- aıtışın bir ihtikara delalet edip ct-
lıraa, stok bir hayli azalmıştır. lki ay d mediğini anlıyabilmek için istihsal 

la · 1 v Kilo ba .. ına 5 lı" ra ka ar ıonra yeni yağ r pıyasara ge mege ~ rnerkczıerindeki müstahsilin satış fi-
ba,şlıyacaktır. Yağ fiatlerinin müsait ucuzluyor . I atlerin: bilmek mecburiyetindedir. 
oluşundan büyü' . istifade eden rnüs- Halbuki bu hususta bilgisiz~ak-
tahail, bu aenı:: zeytine daha 'Yüksek tadır. İstihsal merkezlerinden ıoru-
fiat istemektedir. Geçen senelerdn Ankara 29 (Telefonla)- inhisar- !anlara geç cevap geldiği için taki
~ğacın~a çuvalı sekiz liraya alınan lar idaresi 7 teşrinİevvelden hibııren bata imkan görülememektedir. Bu 
:ı;eytinlere bu sene yirmi lira iıten- çay ve kahvenin inhisarlar. ~rafı~-,vaziyct kr.rşı sında keyfiyet Ticaret 
m cktedir. dan satılmasına. karar vermıştır. Bı- Vekaletine bildirilmiştir. Ticaret Ve
• Zeytinyağı fiatlerile mütenasip cıaenaleyh ellerınde çay ve kahve kaletirde Ahadolunun muhtelif İs• 
ôlarak sabun fiatleri de artmıştır. bulunıonlar, bunların miktarını o ta- tihsal merkezleriındeki fiat değişik
Dün iyi ci:ııı sabunların toptan kilo- rihten itibareq 46 eaat zarfında be- tiklerini güni• gününe takibedecek 
su 102 kuruşa ıatılmiştır, yanname ile bildirecekler. kahve ve bir büro, Belediyeleri gene günü gü-

Pahalılık kar§ısında fakir halk sa- çayların maliyetini teıbit eden fatu- nüne haberdaı ettiği takdirde, Be~ 
bunluk yağlara rağbet gösteriyor. ralarını da inhisarlar idaresine vere• lediyeler de mahallerinde gıda 
Halk, bakkallardan bu yağın kilo- ceklerdir. maddelerinin satış fiatlerini kontro· 
sunu 160 kuruşa alarak kullanmak· Memlekette perakende çiğ kahve h imkan bulabilecekler ve istihsal 
tadır. 500, kavrulmuş ve çekilmiı 630, merkezindeki satış fia ti ile ~ehirler-

Zoytin fiatlerinde de hissolunacak çay 1300 kuruşa satılacakbr. Bu su- deki satış fiati arasındaki farkın 
derecede tereffü vardır. Yeni sene retle çay fiatleri kilo başına 5 lira meşru !>lup olmadığı anlaşılacak, bu 
mahtıulleri her üz piyasaya gelme- kadar •ıcuzlamaktadır. suretle fiati ıyükseltenler hakkında 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 kanuni takibat yapılabilmesine im-

kan bulunacaktır. 
~ Vilayetin bu müracaatİlle Ticaret 

Vekaletinden nasıl bir cevap gele· 
ceğ. belli değildir. 

Fındıklı ekmek 
Giresunda yapılan 

tecrübeler iyi netice 
verdi 

Yeni Gine'de 
Müttefik kıtalar 
Japonlara kartı 
taarruza geçtiler 

Londra 29 ( A.A.> - Pa.slfik Okya
n usunda muhtelif bölgelerde muha
rebeler oluyor. '5arom.on ndalanndan 
Ouado.lcanal ve Flortda'da Amerı-· 
kan slll\hendaz!an Japon kara kuv
\~tlne karşı keşif faali yetinde hu
hınmuş, birkaç Japon müfrezesini 
imha ederek dunımunu düzeltmlşUr. 
Son ünlerde 42 Japon tayyaresi imha 
.edilmiş, 3 tayyare hasara uğratı!nu.ş
tır. Mfıttefiklerln kayıbı yoktın·. 2 
Japon kruvazörü ııe 2 gemiye isabet
ler oimuştur. 

Yent Ginede owen Stanlcy mınta
kasında muharebeler oluYor. Oeı1e
rnl Mnc Arthur'un kararg!l.hı tara
fından neşredilen tebllğe göre Mo
resby llmanmın şimalinde Japon mü
dafaası sananna karşı nüfuz edlcl 
ve yo.ndnn sancı blr hücum başlam~ 
tır. Hücum gelişiyor. Ua\•a faaliye
ti de artmaktadır. 

İngiltere Kıralı, Madrit 
elçisini kabul etti 

Londra H (A.A.) - Kıra! bu
gün İngilterenin ispanya sefiri ıir 
Samuel Hoare'yi kabul ederek ken
disini yemeğe alıkoymuştur. 

Kiska Japon üssüne 

Amerika-
Fransa 

• 
Franaada bir takım 
Amerikalılar tevkif 

edilniit 

Vatinaton 29 ( A.A.) - Ha· 
ricİye Nazırı B. Hull gazeteciler 
toplantııında demittir ki: cFran· 
sada Amerikan vatandatlann 
tevkifi hakkında malu,n.t eel· 
mittir. Fakat hükumet Lir karar 
vermezden evvel Vicby'deki 
Amerikan mulihataüzanndan 
rapor ~Iİ)'OI'.• 

Vaşington 29 (A.A.) - Pa· 
ris ve yakınlannda bulunan 250 
Amerikalınııı Fransız jandarma· 
11 tarafından tevkif edildiği ha
beri alııvnıştır. Vichy'deki Ame
rika sefareti lazım gelen takibab 
yapmaktadır. 

Fransız 
Afrikası 

Glrrsun 29 - Ekmeğe yüzde on ha va akını 

Müdafaa için general 
Weygand'ın fikri soruldu 

Gazetelerden: CBlr 

fındık ka.rıft,ırma.k tecrübeıslnln mu- vaşlngton 29 (A,A.> - AieouUenne •. • 
vaffakıyetle netlcelendl.ğt Ticareti ve- adalanndan Kl3ka'dak.t Japon üssü Londra 28 (A. A.) - Şımalı 
kll.letlne blldlrllınl.ştlr, Bu suretle ek- cuma gUnü büyük hava. kuvveUerl Afrika vaziyetini iyice bilen general 
meğln besleyici kıymeti ÇOk artmak- tararından bombardıman edllmlotlr. Weygand, Riviera'daki ikametga-
ta, fındık için yenl bir kullanma sa- hından Vichy'ye celbedilerelt Fran-
lhası açılmaktadır. Aynı usuliln bü- İngı"ltereye hava akini su; Afrikasının ne suretle en müeı-
tün memlekete teşmlll temenni edil• . k'ld ··d f d'l V • d · 
ml.§tlr. Londra 29 <A.A.> _ Bugün dam- s~r ~e ı e mu a aa e ı ecegıne aır 

.. .. ları ya.hyarak uçan blr Alman uçağı fikn alınmıetır. 
Gumruklerden çıkarılan d<>eu İnglltıeN'de bir oehre bombalar Laval'in Darlan, Platon ve Noges 

mallar atthıftır. Ölenler ve yaralananlar ve ile mülakatı esnasında Dakar'm va-
Ankara 29 (Telefonla) - Ticaret 'blr miktar hasar vardır. Blr Alman ziyeti bahis mevzuu olmuştur. Gene-

uçaRı da doAu cenup İngiltere oe- N . 
Vekft.letlne gelen maltlmata göre son hlrlerinden blrlne bombalar a~- ral oges b undan sonra refakatın· 
lkl üç gün içinde Hatay gtlmrUklerln- tır Hasar ve yaralı ve blr ısın vardır. de general Bergeret olduğu halde 
den killllyetU miktarda. demir, İs- • tayyare ile Faa'a gitmiıtir. 
tanbul gümrüklerinden knno.vıçe, kA
~t. mukavva, pamuklu, yiinlü men
sucat, çuval, demir, çinko boru ve 
sair blrçok malzeme çıkanlnu§tır. 

Mersine yeniden 8000 ton bu~y 
gelınlştır. Ankaraya. mürettep 7000 
ktısur llr&Wt lcumaf, kad.uı 

Amerikan zenci generali 
Avrupa harb sahnesinde 
Lon~ 29 <A.A.> -Amerfka. ordu

•unda blrlc1& zencı ıen•raı ola.ıı ge-

Litvinof Moskova'ya 
çağrılmış 

Vlch1 29 CA.A.> - Berllnden ötre-

Atlantik'te 
Denizaltılar asker yüklü 
bir kaç vapur batırdılar 

Berlln 28 - Şfmalt Atıantlk'tf 
Almanı denlzaltılan İngiltereyt 
gitmekte olan Amerikan askerl 
yüklü bir kafilenin bilyi.ijt bir kı~ 
rnını yoketmiştfr. 19 bin tonluk 
Weiss, Vic Ray of İncila tipinde 
bir gemi, Passftico tipinde 17 blıl 
tonluk bir vapur batınlmıştır. 11 
bin tonluk bir taşıtla bir muh, 
rip de batırılmış, 2 muhrip torpil 
isabetıle hasara uğramıştır. 

Amerikanın harb 
hazırlığı 

Toronto 29 CA.A.l - Amerika u
keı1 erkAnından blrt söylediği blı 
nutukta demiştir kl: Znferl kıı.zan; 
madan evvel 1kt üç mllyon asket. 
kayıbuıı g&Le almaktayız, Amerlka,., 
da efUn zeh lrllyen 2 şey vardırı 
Harbin pek yakında biteceği ve za.• 
manın lehtmtzde çalıştı~ düşünce• 
teri. 

Asya harbi uzun 
sürecek 

Japon Başvekilinin 
bir nutku 

Tokyo 28 (A.A.) - Japon Başveklll 
söyledlğl blr nutukta düşmanı ta• 
nıcı.mlle ezmek husurundakl azmini 
belirttikten sonra, Jaı>on halkın!1' 
şu altı noktaya diklUı.t etmcsı gerek• 
tiğlni söylemlştlr: 

1 - Mdnevlyatı sar&ılmaz bir O'• 
kilde t utmak. 

2 - Beden kuvveUnı düzeltmek, 
3 - Hava tanfruzlanna. karşı ara.• 

sız surette hazırlanmak ve tallmle. .. 
yapmak, 

4 - Müh immat 1st1hsa!1nl daha 
zlynde arttırmak, 

5 - Cnsusıur;n karşı korunma ted· 
blrlerlnl kuvvetlendirmek, 

6 - Asker nllelerlnl daha iyi ko
nımnk, 

Tojo sözlerini şöyle bitlrmiııtir : 
Büyük Asya harbi şlmdl uzun sil· 

recek bir harb haline çevrilmekte
dir. Bunun içindir ki ııttlkçe müs,PK 
bir mücade!e ma.hl)' n1 ~ıQG.l(lılr. 
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SÖZÜN 6ELiŞi Anadolu mektupları: 2 
l HARB DURUMU 

HUBUBAT ve PARA CENNETi ı Stalingradda Alman- . Küçük şeyler 

B azı lnsanJar vardır konuşmada olsun, yazıda olsun dil
lerine veya kalemlerine hep büyük meseleleri dolamı~lar

Cbr. Küçük şeylerden söz açmak onlar için hafiflik olur. En 
küçük olarak dünyadan, latalardan, beşeriyetten, topluca on
lara verilecek düzenden konuşurlar. Çünkü düşünceleri ancak 
~tıantikte kulaç atabilir. Otuz cümle içinde ötuz milyon kü· 
çük meseleden olma büyük mesele hakkında «beyanı mütalaa» 
eder, bu suretle beşeriyete borçlu olduklnnnı sandıklan günlük 
&!evi başarmaktan hoşnut bir halde evlerine dönerek kıymetli 
laaşlannı uykunun kollan arasına bırakırlar. Fakat heyhat! Ne 
töylediklerlni anlamak kabil değildir. 

uSıraylen bu, parayleden değül! » - 40 bin lira, ) • d • 1 1 d • 1 
100binlira,500binlira! - 2saat için5lira- aryenı enı ere 1 er 

Arabacının şarkısı 

Çwnradakl üç oteli ağzına ka
dar dolduran ve Ada.nadan tutu· 
nuz da Bozkır, Isparta, hatta 
İzmirden gelen tüccarların biri
cik ve başlıca şlkftyeti köylünün 

Yazan: 

M. Şevki Yazman 
, Kafkasyada Grozni havzasına doğru 
Alman ileri harek~ti devam ediyor 

Bazı insanlar da vardır hep küçük şeylerden söz açarlar. 
Dünyayı o ucsuz bucaksız boşluk Jçfnde çizdikleri yoldan çevir
mek iddiasında değildirler. Bunlar «karınca - insanları> dır. Na
sıl bir karınca inl§li çıkışlı yolunda bir buğday tanesilc karşı
laşınca kendini günün en önemli meselesile burun buruna gel
miş sayarsa onlar da öylece ufacık bir nokta ihe.rinde döner 
dolaşırlar. BuğdaYJ yuvaya getirdiJer mi mesele bitmiştir. Ertesi 
gün, kannca gibi, bir ekmek kırıntısı onlan meşgul eder. Onunla 
usanmadan boğuşur dunırlar. 

Boyu.na büyük meselelerden söz açan adam, göz alabildiği
ııe uzanan bir buğday tarlası veya günde on bin ekmek çıkaran 
bir rınn hakkında mütalaa beyan eden bir kanncaya pek ben· 
ter. Buğday tanesine, ekmek kınntısma dönüp bakmadan buğ
day tarlası veya ekmek fınm hakkında konuşan adamın söyle
Cl.ikleri kanncanın buğday tanesi ve ekmek Jnnntısı hakkında 
söyliyeceklerlnden şüphesiz daha az klymetlidlr. 

Her büyük şey kiiçük şeylerden olmadır Zaten büyük şeyin 
muazzam. varlığı kendisinden topluca bahseclilmeye mUsait değil
tlir. Onun içindir ki yalnn büyiik meselelerden bahsedenler insa
na hiç bir §eyden bahsetmf yorlarmış hissini verirler. Hakikatte de 
~yledir. I 

Dikkatimizi folnde yaş.-ıdığımıs cemiyetin küçük şeyleri üzerine 
fevinnellyi7.. Kifçük akıDıbklan inceliyerektir ki insanlıktaki bü
'1fik aklm, küçük deliliklerdcn söz açaraktır ki büyük insan çıl-
gmbğınm tablosu tamamlanmış olur. Şevket Rado 

, 
Mahkemelerde: 

Helada yakalanan hırsız 
Ben kimsenin evine girmedim, helada da 
yakalanmadım, bir adam sokakta koşup 

beni yakaladı, diyor 

Doiı; cephesinde: elindeki malı satışa çıkarmaması - Canım arpaya parn verml
id1. Nohudu mercimeği olanlar yorsunuz ki, tarlanızdan çıkıyor 
gelip tüccara teklif yapmıyor, dedim.... Bir aydanberi devam eden 
bui'i-day serbcslediği vakit satış - Oyle emme, ata yedlrmesek Stalingrad mılharebesi ıonuna 
yapması ihtimali olanlar bu- sataruz cevabını verdi. O vakit yaklaşmak üzeredir. D~ gerek 
nu bir sır gibi saklıyorlar. Hü- para ge~e bizim cebimize girer... Berlin, gerek Moskova ve Lon· 
lftsa <rköylünün burnu büyüdü diye de ılAve etti. ! dra" dan gelen haberler bunu an· 
köylü zengin oldu» diyorlardı ' Aklıma gayri ihtiyari bir kaç ' lahnaktadır. Alman tebliğine 
Bunu bizim köyde Ömer ağaya sene evvel oturduğum bir Yahu- göre, ıehrin işgal edilen Jcısım· 
anlattım. Kıs kıs güldü: di pansiyonu geldl. Evvelce hali !arının temizlenmeıi bitmi§tir. 

- Ne yapalım, sıraylcn bu, vakti yerinde olan madamcık Şimdi ıimal kısmında muhare-
para ilen dcğ'ül.. dedi. Biz bir darda kalıp da iki odasını kira- beler oluyor. Gene Berlinden 
zaman yanlarına varırdık onlar ya verdikten sonra kendistne bir gelen haberlere nazaran ıehrin 
burun kıvırırdı şimdi de hazar mani arız olmuştu . Konuşurken merkezinde tahkim edilmi§ ev· 
{zahir demek i~tiyor) bizim bur- her cümlentn ya başında veya / lerc! .n mürekkep adalar ve be-
numuz büyümil§. nihayetinde mutlaka ya {Man- ton ıığınaklar k&milen Alman• 

Hububat ~atın almakla uğra- ger - yemek) veya (payer = lar tıırahndan i§gal edi1miıtir. 
şan bir zatl~ da şu konuşması ödemek) fiillerini kullanıyor?u. Bu suretle Volga nehrine doğru 
kulağıma çalındı: Bu köylü çocuğu .. d~ şimdi oyle yol açılmı~tır. Stalingrad Komü-

- Birader ben burada kırk hep satarız, yedirüıüz, cebimize nist partisi binası üzerinde Al-
beş liraya nasıl memur bulurum girer gibi sözlerle madamı an- ma:ı harb bayraiı dalgalanmak· 
Vagonlara buğday dolduran ha: d~rmıyor mıydı? Ne yaparsın ı tadır. 
malların yevmiyesi blle üç Ura. dünya bu. HattA ben Tatar ~- / Muskova radyosu da Alman· 
Onu da nazla yapıyorlar. başına kurulup da çocuk o gün lanrı bir takım binaları aldıklar 
Buğday satın alınan yerde teslim e!tiği. b~ğdaydan almış rını, bir mahllede ilerlediklerini, 

her vakit şu sözleri duyabillrsi- bulundugu haylı kabarık kesesi- diğer bir mahallede fazla mik-
niz· nlıı keyfile olacak kırbacını şak- tarda binaların Almanlann elin· 

.:._ Bugün kırk bln liradan latıp arabayı yola koyduğu vakit de kaldığını bild~rmektedir. 
fazla tediye yapamam. Pazarte- de şu şarkiyı sövlemeğe başladı: Londra radyoıu da ıu malfunatı 
sini bekle o vakit yüz bin vere- - San san llralan, mecidiye ıveriyorı cAlmanların hücumu, 
bnlrim. Yahut: paralan, o beyaz gerdana c1ahsak §İddetini kaybetmeden, devam 

_ Birader. Parayı 1k1 buçuk olmaz ~? . . ediyor. Alman tlbiyesi ıehri iki· 
liralık olarak gönderirlerse ka- Ben ıcimden cevap verdım. ye ayırmaktır. Şimdi gemi ln~a-
sanrn almasına imkA.n yok. şu - Neden olmasın çocuğum. at tersanelerine ve enayi mer· 
k d ı b yil bl li Alnının teri bahasına kazanılmış kezlerine taarruz ediyorlar. Al· asa a ya nız eş z n ra- b 1 1 

h f'fl 
lık borç senedi var. Buraya baş- U. manlar, Rus ann a ı etme 
ka bir şey koyamam. Ötekisi ise taarruzu yaptıkları ıimal batı 
bu parayı almaz. Almanya maçlarina kısmında da taarruza geçmit-

Kafkasyada Almanlar yeni· 
<len ilerlemi~lerdir. Alman res
mt tebliği, yüksek tepelerin iş
aal edildiğini bildiriyor. Londra 
radyosu da Almanların Grozni 
petr .>l sahasına doğru bir mik
tar ilerlediklerini, Karadeniz kı
yı]ımnda Tuapse\ye yakla§hk· 
larını haber veriyor. 

Rusların doğu cephesiniın ıl
mal kısmında Rzev' de yeni ta
arruzları Almanlar tarafından 
tardedilmiştir. 

Mıırda: 

Elalemeyn cephesinde .du
rumda değişildik yoktur. Alman 
uçakları, 1 000 kilometrelik bir 
UÇU§ yaparak Kufra vahasına' 
taarruz etmişler, bwada yan• 
gınlar çıkarmışlardır. Uçu~ aa
~ır.daki fngiliz tayyareleri de 
hasara uğratılmıştır. 

Alman tayyareleri Kahirede 
bir hedefe bomba atmışlardır. 
Bir yangın çıkmış ise de çabuk 
eöndürülmüştür . 

Uzak Doğuda: 

Japonların Salomon adaların· 
da kaybettikleri yerleri geri al
mak teşebbüsleri neticesiz kal
mıştır. Bilhassa Guadalcanal ı 
adasında şiddetli muharebeler \ 
olmuı, Japon hücumları kırıl· (1 

mııtır. Amerikalılar, Japonların 
hüyük kayıplara uğradıklarını 
bildiriyor. Bu astronomik rakamları ko- hazırlık lerdir.> 

Hasan Çapraz soymak üzere Basan Çaprazı içe'1d,, Y'-kalıya- nuşaııla.nn ayda ne kadar maaş tsı. Futbol AJanlıQmdan: ' maç ._, __ .,...l!llll!!!!ııı!!!~!!l!!!!!!!!!"!!!!!!ll!!!!'!"'!!'!!!'!l!!!9!!!!!!!!!!'!i!"'ll!' .. -!!_!'!!'_!I!!'!!'!!~!!!-~~-~-!!!'-"!!~!!!"'!'!!!-'!!!~" 
girdiği evde öyle bir yakalanmış rak polise teslim etrnış. Hasan ald:ıklanm soramadım amma kı- yapmak üzere Almanya'ya davet edl- T .. k t ·ı Yenı· uçaklar 
tJ, lnkA.r ile, yemin ile kurtulma- Çapraz yakalandığı taman: yafetıeri bana iki rakamdan pek len İstanbul muhtelitınt teşkil ede- ur gaze ecı er 
sına imkfın yok. Tutulan zabıt - Bu civarda bir arkadaşımın yukarı çıkarnıyacağı hiS'Slnl cek a.şağıdakt kulüp ve isimleri ya-
varakasına göre; bir gece Beşik- evtne gidiyordum. Hava çok ka.- verdi. tılı futbolculann 30/ 9/942 çarşamba 
taş civannda hırsızlık rnaksadile ranlık olduğu için yanlışlıkla Hülasa Çumra. buğday küme- ve 21101942 cuma günleri saat 18 da 
dolaşırken bir evin pencerelerinde buraya girmişim. HelAyı da ar- ıeri. bol paralarile bu darlık se- forma h:ı.rlç futbol leva?.ımlarlle blr
~ık uıımuııgııu gürnıüi', tıa.Iıçe du- kauuşuıuıı cxıası lMiIHllm blrc.len~ nelerini'n bir «hububat ve paraı> Ukte Fenerbahçe stadında bulunma-

d tı k iyi k bf gt j kendl · k ları tebliğ olunur. varın an a ıyarn ce apan- re r p sıne şa a yap- cenneti olarak tavsif edilebilir Beşlktaştan : M, AU, Hakkı. şeref, 
mamış olan .mutfak . kaoısınclan mak is~edlm .. Eve fena bir mak- KövH11er her gün araba araba Şürü, Hüseyin, ibrnhlm. oa~atasaray
yavaşça içerıye girmış_ Üst kat- satıa gınnedım. buğday taşıyıp tesUm ediyorlar, dan : Fanık, Salim, Enver, Gilndüz, 
takt odalardan birine girip eline Diye suçunu tevil etmek iste- vagonlar dolun dolup şimale yol- Arif, Musa. Fenerbahçeden: Cihat, 
geçen eşyayı toplarken diğer oda- mlş. }anıyor. • Esat, Fikret, Murat, Melih, Ha.Ut, All 
da yatan ev sahibi tnvi a!ak b- Sultanahmet sulh ceza mahke- Benim gibi Çumrada kısa dur- Rıza. Vefadan: Muhteşem, ıst. Spor-
kırtılanru duymuş ve yatagından mesinde evrak okunduktan son- mak zaruretinde olan bir yolcu- dan: Kadir. Beykozdan: Bahadır. 
kalkıo dışarıya çıkmış. ra sorguya çekilen Hasan Çap- nun gareceği bunlardır Yolcu -

Fakat, hırsızlık yaparken bir raz, kollarını göğsünün üzerin- yolunda gerektir. Buğd~y boşal- Vekillerin tetkik gezileri 
taraftan da etrafı dinleyen Ha- de çaprazlayıp başım salladı: tıp civardaki blr köye dön~n bir Malatya 28 - Şehrimizdeki tet
san Çapraz daha atik d~vranıp - . O ifadem doğru değildir. Tatar arabasında iki saatlik bir klklerlne devnm eden Nafia Veklll, 
odadan fırlamış, merdıvenden Tahkıkat sırasında korkudan mesafe fcln ancak b~ liraya yer refakatinde vali Fnhrl özen ve Ma
aşağıya kaçmış. Ulvi de pijama- böyle söyledim. Hakim karşısın- buldum · İstaııbulda taksi şoför- latya mebusıan Abdülmuttıı.ııp, Mnh
Jarla ardından kovalamağa baş- da yalan söyllyemem. Ben kim- leri nas.ıl ilk sözde benzin fiatl- mut Nedim; Vasıf Osman Taner bu
lamış Aşağıda hırsız kaybolmuş seınin evine girmedim hel~da da . "k kli' d d lunduğu ha.de Sultan suyu harası ııe 

· tf k k ' k d ' tin ı nın yu se n en em vurursa köy enstitüsündeki ln§aatı gözden Ulvi de, açıkv duran mu a apı- Y!1 alanına ım. O sem acem - bu on beş yaşındaki köylü çocu- geçirmiştir. 
sından kactıg.ını zanneder~k baı;- sıyim. Gece mahalle arasından ğu da pazarlık başında derhal Tokat 28 - Gümrük ve tnhisnrlar 
çeve bakbktan sonra genye do- geçerken arkamdan bir ~dam bana arpanın pahalılığından söz vekill Rn.lf Karadeniz, Turhnl'da ııe
nOp kapıyı kapamış. Ulvi tekrar koşup beni yakaladı ve polıslere actı. ker rabrlknl:tnnda ispirto ıstıhsall 
yatmak üzere yuknnya çıkacağı de; «BU adam benim evime gir- .. ~ .................................... , hakkında tetklklcrdc bulunduktan 
mrada mutfağın karşı tarafında di. Kendisini helMa yakaladım» . sonra şehrlmlze gelmiştir. 
bulunB'n hela kapısının tıkırda- dedi. Halbuki hepsi yalandır. maz ki. Belkı aramızda evvelce 
dıi?ım duvmuş ve koşup kapıyı Sözlerime inanınız. Hfıklm kar- bir vaka geçmiştir de ben unut- Yarım asırlık Türk 
ttmfşse de açamamış. Meğe.r, şısında yn.lnn söylenmez. İftira muşumdur. Belki de o beni .~iri- yazarları 
Hasan çapraz yakalanacağını edlvorlar bana_. . ne benzetmiştir. Velha.cnl, soyle-
an-layınca kacmak isterken te- HAktm sordu: nen suçları ben yapmadım. . Baııın Birliği lstanb.ul nuntaka re: 
IA.sla merdivenden lnmtş, karan- - Seni ya.kalıyan adamı tanı- Hasanın müteaddit sabıknlan isı Hakkı Tank Us, ılk yazılan ellı 
bkt.a geldiği tarafı şaşırarak yor musun? Aranızda evvelce olduğu evrakta blldlrillyordu. ıone e~vel çıkmış ve hayatta. b.ulu
mutfak kapısından sokağa çıkı- geçmiş bir hıldlse var mı? Durur- Kendisi tevkif edlldi ve mevku-

1
nan Turk ?'~zıcılarının lsim1eıını ve 

yorum v,annlle hclı1ya girmiş ve ken sana niçin iftira e~t~? .. fell; muhakemesi yapılmak 1ç~n ilk .. eserlerını. toplamış~r. Bu.n~ann 
arkasından da ev whibi indiği Hasan Çapraz biraz düştlndük- aslıye ceza mahkemesine verıl- yek~nu 61 dır. Fakat daha bırkaç 
fçtn helada gizlenip kalmış_ ten sonra: mek üzere evrakm rnüddeiumu- ismın bunlara. ~atılmnaı muht~m~~-

Ev sahibi Ulvi bunu anlayınca - Kim bilir bay hA.kim 1 dedi. miliğe gönderilmesine karar ve-
1 
dır. Bu zevat ıçın gelecek ay bır to· 

kapıvı tekrar itip zorla açmış ve insan her gördüğü adamı tanı- ıildi. ren yapılacaktır. · 

İngiltereden Amerikaya Amerikan inşaatçıların· 
hareket ettiler dan birinitı sözleri 

Lcndta 28 (A.A.) - Türk gazeteci- Nevyork 28 (AA.) - Meşhur 
leri dün akşam uçakla Blrleşlk Ame- tayyare inşaatçılarından Gleen Mar
rlka'ya gitmek üzere hava alanın- tir., bir mecmuada şöyle yazıyor: 
dıın hlıteketler\nden az evvel Bı1-
tanovanın bir muhabiri ile yaptık- cModeli bütün dünyada fevkala· 
lan görüşmede şöyle demişlerdir: de bir hayret uyandıracak tayıyareler 

t.Büyük Britanya'da gördüklerimiz İn§a etmekteyiz. Bombardıman tay• 
düşündüklerimizin çok üstUndedlr. yarelerinden müteşekkil asri ibir ar
Tahayyül ettıklerlml2lden çok fazla madanın inşasını ikmal etmek üzere
şey gördük. Büyük Brttanya hartı yiz. Kıtac.tın nakli için taşıt tayyare-
gayretinden nasıl bir .kudret mey- ]eri de yapayoruz. Uzak ve gizli üs· 
dana geldiğini de g5rdük. Her sınıf 1 d k ı 
halk arasında ne kadar sıkı bir ~ er ebn'lha.ke et ekdlere~ uzun ds.efeı· er 
birli~! yapılmaır.ta olduğıınu gb1r- yapa ı e.ce. uça ar ın§a e ıy~r~. 
mekle ve milletin hükumete karşı sa- Evsafı gızlı tuh.ılmakJa olan yenı bır 
dakat ve inancının sarsılmaz olduğu- alet lcadettik. Bu alet, tayyaıelerin 
nu müşahede etmekle hayrete düş- en kesif sis tabakası içinde i.stikame· 
tük.• tini emn;yctle tayin etmesine medar 

Türk gazetecileri Londm'dD.ki de- olmaktadır. Alman uçakları, Polon
mlryolu ~stasyonlanndan birinden yada sürpriz eayeainde galip gelmiş
aynlnnşlardır. Garda uğurland1klnn !erdir. Japon uçakları da Pearl Har· 
sırada İnglllz memurlarlle gö.rüşmel~ ıbour' d:ı gene sürpriz ıayesİl'lde mu• 
r1 çok .samimi olmuştur. Tlirklyen vaffak olmuşlardır. Amerikan uçak· 
İngUtere bi\ytık elçlsl garda bulun- 1 d "- b" ·· · · d k 

rtt.,.,1 ""··! yolcu an a nar ı surprız sayesın e a• 
muş ve yu _arına u,,. .. u - kl d 
luk1ar temenni etm)ftlr. zanaca ar ır.> 

Ahmet Emin Yalmnn, Brll.anova -----
muhablrlne §Öyle demiştir: cOözlerl- Slovakyaya Ruı 
mlzln öniinde harbeden Büytlk Brl· h kı 
tanya'nın tablosunu gördUk. Şimdi ava a nı 
keza harbeden Bir1C§lk Amerlka He Alman hududu 28 (A. A.) 
Batı Afrikayı göreceQlz. Brezllya'nın Reuter: Geniş hare!:et ıahalı Rua 
neler yaptığını görme~I de ümit edi- .. 
yoruz Böylece Çin hnriç olmak üze- bomba uçakları son gunlerde Bra
re bUttın müttefiklerin harb gayret- tiılava ile huduttan gelen haberlere 
lerlnı görmüş olacağız,• göre, Zilina, Ta rnava, Trencianske 

·vt: T oplice ıehirleıine taarruz etmiş-

Ve böyle düşünerek, hem elini ki, evvela karyolanın altına kaçtı: ce, ihtiyatla, 
ilaçlara doğru uzattı; hem de, gözü- c- Eyvah ... Aşağıdan i;,itecek- geçirdi: 

tedbirle dinliyerek lerdir. Bu şehirlerin hepsi Slovakylll" 
dadir. 

BİLL0R$İ$E 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 80 Yazan: (Vi • NO) 

nü Handana çevirdi: ler ... Şüphelenecekler ... Gelip beni c-Tamam ... Gelen giden yok . ., 
<- Saraylı hanımın hakkı var ... burada tutacaklar ... Tutarlarsa da, Kurtuldum . .• Bundan eonra gözltr 

Ne güzel... Letafetinden bir zerre herifin niyeti pek fena ... Sağ çıkar· rimi dört açmalıyım ... Önümde, de
bile kaybetmemiş . . . > maz ... Fakat ıyataiın alhnda tutul· mek ki, dört beş uat rvak.tim var .•• 

Fakat bu hastalığı, ona pek pcv manın manası da yok ... Evvela, ıu Vazifelerimi bitirerek buradan trab-
halıya m.lloldu. Kolunu, masa üze- bardak kırıklannı yoketmeli ... Y o-- zandoo le.ayarak kurtulmalı ... Evve· 
rinde duran bir bardağa çarptı. Sul- ketmemeli mi acaba)... Vanın, la lambayı azıcık açayım ... > 
tan Mecit aaraylannın tuğraıını üze- Handan lumıldanarak kolile kudı Gene, koridorun ıonundan kv-

- Hacet görmüyorum dedim j1t: bir hale getirmek ki, bir daha rinde taşıyan bu bil!Ur, nasılsa, ma- sanım ... En iyiei bu ... Amma, itltti vkkk ..• Kvvkkf ... 
p ... Kim girer buraya'? ••• Handan le'Y'gilime burılardan verdilcleri vakit aanın üze.rinden Jca;yarak, yere yu- mi bakalım'?... Şuradan diJ'ıliye· c- Aldırma, Ruhi ... lı batına ... 
Qyanamaz ... Kuvntli bir doz aldı ..• tesiri onlann değil, benim arzu etti- varlandı. Epeyce de bir gürültü çı- yim ... > Tabii, hu itin içinde bir riziko var ... 
Hoples okuyacak detil a ... Henüz ğim ,ek.ilde ol~un . . . > kardı. Sürüklenirce.ine, odada emekliye fakat rizikoıuz da it olmaz .•. > 
o marifeti ~ok... Biliyoreunuz, pa- Ellerini biribirine eürttü: O kadar ki, Handan bile, kuv- emekliye yilrüdü. Kapı aralıiından Gene fiıelere yaklaııtı. 
plım, sa.hah ezanından evvel uyanı- c- Ş~ dler ... Şu eller... Gerçi rvetli dozda ilaç alm~ına rağmen, yan o~anm ve ıofanın loıluğunu gö- Parmaklan tltrlyerek bir eczayi 
yorum ... Ancak 'bıtı saat uykum aslanca bır pençe olamaz... Fakat bir 1,Yandan bir yana dönerek eayık- zetledı. öbürüne kanştirdı. Fakat l!mbanın 
nr .•• Jnip uyuyayım . .. Buraya o sansarca i§ gönneğe müsaittirler ... > ladı: Bir ıe.r görünmüyor. ı • ığına tutarak... Miktarlan ölç;. 
saman çıkar, defteri bırnk~ğım yer• Deminki basamaklar üzerine - Gene uykumda seyahate çi· ~onağ~ içi~ belki de on, on beı r•1:k ... 
ckn okurum... çıkb, kacağım ... O tabutun içinde ... Kim dakıka dınledı. c- Şimdi artık bu ilaçların tesir-

- Pekala, fem.. . c- Her ihtimale karşı .•. İlk ön- bilir nerelere gideceğim... Sallana Bir m ezar ~ükUtu... _ }eri .ı1klai g:bi olmıyacaktır . .. > diye 
- Lambayı azıcık kısayım mı>... ce bu fai ha'lctmeli ... Belki buradan sallana ... Ve ıonra bir yatağa yata- c- . Merdıven gıcırdamıyor ... düşünüyordu ve ıeviniyordu. 
- Kısalım, fem... Dışandaki sıvışmak lazrm gelir ... Alh, ne iyi et· cağım ... Gen~. güzel bir yatağa ... Ah Halbukı ben basar basmaz gıcırda- Bir an 'dııanda bir aynk eesi du-

llmbnlan da kısa kısa inelim aşa- miııtim de, Şerbetçiba§J ile Çeınid- işte o zaman, Qı;han Sami bey gele- mıştı ..• Onlar inerkcın de g~cırda- yar gibi 'oldu. Kulak kııllarttıı 

Finlandiya' da yiyecek 
tayınları 

Bir gazete Flnlfı.dlya.'da 1nşe dun:
munun güçlüğünden bahisle ban 
ne;ırlyatta bulunmuştu. Flnllndtyl\ 
bafk,onsoloslutundan aldı~ımız ~ır 
mektupta bu münasebetle denll1yot-
kl: cFlnlMdlya.'da veslka.• usu1ü .hlo 
blr değişikliğe Ubl tutulmadan yiye-

cek ma.ddelert tayınları tamamen ve. 
r111yor. Yaşlanna ve işlerinin nevile
rine göre hububat 1Btlhknk.ı adam 
başına. gilnde 200 - 450 grnmdır. Hu. 
sust vıı.ziyetlerlne binaen bazı aııeıe. 
rtn isUhkakı bundan daha fazladır. 
Patates ve se.bze ise achirlerde bU• 
çok mlktardn ve ucuz fiatle .satı.1ıyor. 
Muhtelif gıda maddeleri için evvelce 
tesbit edllen tayınlar aynen muha
faza edildiği glbl şeker. et ve lhtl· 
malld ekmek ve yağ isWık:ıklnrının 
arttırılması düşlınülmekted lr.• · ğı... cibaşı, Ebülhüdanın Hintlisi tarafın- cek .. . Benimle meşgul olncak ... dıydı .... Demek bnrda~ın aesı ak- c- Sak1J1 'biri gelmesin) . . . > 

Cu. cc sesleri dinlıy" ordu dan verilen ilurlardnn bahsettikleri Ömrümün en güıel zamanlari böy- setmedı ... Öyle ya, koca binada na- K d" k d" • t · tt" T k . • 
' . ,.. un 1 en ını emın e ı : • on vım c- Uzaldaştıltı.r ... > diye hük- sırada aptal gibi durmamış, kulağı- lece baılryacak... 4ıl duyulacak ... > l k" .,. K" l - 6'U 

· d"" Yld S "ki · B' ·· k d rd c- m an var mı, .. , ım gee-

1 
u.etli. mı ort açmışhm... ı ız ıarayın· eş romant.i eştiı ır an urpere.re u u. k) A ğ 

1 
d"l Ş t t k Ramazan ıs_ Hızır 147 

Usulla, dtfarı çıktı. Bir müddet da öğrendiğim bu marifetleri timdi - Talihimin dönUın nolctaaı bu- Kvvvkkk!. .. Kvvvkkkl... ce ·;~ 
1 

aa ı nd~ er .. : atyed e : s. İm. Gü, Öğ. İki. Ak, Yat. 
• · .. \..•L -.J l.:ı:..:- _.c .... ~: :ı. • '""" i\mritm "m1r 'h~ 'h8vle ..ece• - Bunun da ehemmiyeti yok ... rar çııtı.a ar, mer ıvenın çı ır ama E. ıo,ıs 11,57 6 08 9,28 12 00 1,31 
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AKŞAML>AN AKŞAMA 

cKişi noksanıni bilmek 
gibi irfan olmaz!» 

( ŞEDiR BABERLERi) YEDİKULE ZiNDANLARINDA 
Kömür işi 1 Kurbağalıdere Tramvaylar Tefrika No. 18 Yazan: İskender F. SERTELLİ 

' lıgili olduğum bir müessesede, 
müdür durumunda bir zat var. Ka-
bil olsa da. merdivenin alt baaama· Antonyoo karanlıkta yaüp kıılkı- An.tonyos çok kederliydi,. 
iına otomatik bir zil koysak; o, Yanlıt beyannamelerden Belediye esasli surette Bazi durak yerlerinde yor, hasılı k.nmnlığın koynunda ınıı- Qok nmıt.Szdl. 
ayağını sabahleyin basar basmaz dolayı takibat yapılacak temizleteceli değişiklik yapılacak yordu. Duvardaki )!özlere artık kıymet ver .. 
çıngıraklar çıalsa ve sa.atler böylece Venedlk §Övıı.lyeslnln hayatta. bir mtyordn. 
ayarlansa: Mutlaka cdokuza beı -- tek llınldl vardı: Kızı.. O yalnız kendini düşünüyOI', yalnıa 
•ar• dır. Asla l8Jtılll. • Eti Baıık kok kömüıü satıı §ube• Kadıköyünde Kurbağalıderenin Tramvay durakları hakkında Be- - Onu bclk1 blr gün İsta.nbulda kendini görüyor ve içine dü.ştn~ü 1e-

Hemen herkes hayretle ve dertt 1U1in beyanname mukabilinde halka esaslı surette temizlenerek dere lçm- lediye, Emniyet müdürlüğü ve g6rilrüm. lfi-k.etm deb.~Ctl karşısında titriyor.. 
Makine midir insan nudır? C:~ oimdiye kadar verdiği kömür, haki- deki birikintilerin muntazam kanal- Tramvay idaresi mümessillerinden Hülyaslle İstanbula gelmiş, f:ıkat du. 

111 
efend:.n 'bö'yle de 1 ... ? kt ihti)aç sahiplerinin ihtiyacından lar vasıtnsile akıb1ması hakkında mürekkep bir komisyon ayn ayn klZmlo zlndo.nda öldüğ{inii öğrenince * 

m ---. 0 m mu ... 1ı: f ı Id .. · · b k b B 1 d F h · L d b' k''-I- B tk'kl btitün UmlUerı suya düşm~tü. o knra günlerden bir gündü •• 
Hl. nefes almıyo ! Al ..:ıı.::::.. • • ço az a o ugu ıçın, an a, un- e e iye en eyetı taraıın an ır tet ııt~r yapmışhr. u te ı er ne-

ç r maUJKı ıçm d .1 k ,_" .. 'k b . N f d akl k ld nl - Bundan sonra bcnlm ya~amamın Zindnnn yiyecek getlre.1 nobetçl• 
a)d d Atlı 1_ alar ib" an ı.:ınra ven ece ıtomur mı ta- proje hazırlanmış ve u proJe a ia ticeainde bnzı ur arın a ı · ne d..ı1oerl olacak? Ben de ölup- git- 1 d blrl k t ınnıyor a... KOV gı •• ahd"d • . B k ,_.. .. v k 1 d il . • ba ı . d d v• • ·1 . ~a er en ·npıyı açı: 
-d· b ? ç ı.. d b" k nnı t ı etmııtı. an a, ıı;omur e a etine gön er mıştı. maaı, zı yer erın e egıştırı me.ı;ı llyl _ Ner"desln be "dam? 
...... ır u ••• a~manm a ır a- 1 1 d b' v • d k'" M me m.. " .. 
ran vardır... Başmı kaldırmıyor ... a ~ nrbnr ı1rçogdu~un evın e oğı· Vek&letc: proje hakkında iuıhat muvafık görülmüştür. esela Kara- Diye s1iylcniyordu. venedlk şövalyesi yatı;ordu .. 
Kendini bir çruhlıya kaphnnlfÇalma, m~~ikslo ası o .ma. ıgını, son yaptı vermek üze:re Belediye Fen i_şleri köyde Karaköy ile Tophane arasın· Cevap vermedi, 

hab
. b b' T b.. .. 

1 1 
tetıa er ııetıcesınde anlamıştır. müdür Yekili B. Hüsnü Kca.erog·lu dnlti Kapıiçi, Bnhçekapıda Borsa Duvardaki ümit verici yazılar da Nöbetçi ekmeği yere bıraktı. 

ırc, a ıre... a ıı o oy e o un· B 1 b k b . d i"'i!' lbl ca, bize de kılbve İçmek sigara tel- lı::un akr.
11 

an nkya
1 

eyanname. verır- dün akşam Ankaraya gitmiştir. Ve- hıım önü, Nişantaıın a Karakol is- onun knfnsındn birer "'' nam g - Yn§ıyor musun? Yoksa öl.ıtır 
1 d' ek _.:_ bar en u anaca arı soba miktnrını kalet, proı·....,; tasdik ettikten sonra tasyonlannm kaldırılması düşünfilü- kınılıp kalmıştı. dünyayı boyltı.dın mı? 
~n ırm • çança:ı ebnc::n am... 1 ı.ı k'" ·· ·· k d' 'h · ~,,. A b k tulablllr miyim? A to b ··zı H k d ! ıve n aCJ\..- arı omuru en ı ı tıyac;.· Belediye, Kurbağalıderenin temiz- yor. - ca a ur n nyos u so erden bir şey an• 
~ey arann a ... 1 f d k k • akd' d Mili. Ümidi ne bütün günleri heyecan Jıyıımadı 
Kendisine verJ•n not: Anormal. Kannft sar ek ere • ah'~kı .t. 

1 
1~ e .-. ı lenmesi için tahsisı1t. ayıracak ve in- Bundan başka bazı istasyonların • "" orun ve tereddüt lçlnde geçip g!dlyor, ken- Zaten o iyl Tilrkçe bilmiyordu. Nı 

(Diker vasıfJarındrn dolayı değil. ma .. anbk ld ~ erınb.fo.re şaata mümkün mertebe erken bar da yerleri değiştirilecektir. Harbiye- dlslni lılç kimse arayıp sormuyorcu. öğrendiyse, hepsini zindanda ~ren• 
Suf bu tarzda aksaksız ve fasılasız ce~ya .muata a 0 u arını ı dır· !anacaktır. den Galatasaraya gelirken Galata- Antonyos ba7.nn isynn ederek, kE>n- mlştl. 
çalışmasmdan.) mı~erdır h . M Belediye, Kurbağalıdercnin artık saray İ3tasyonu pek geridedir. Bu dl kendine şöyle b3ğınyordu: Bir kaç keUme .. 

1-'albuki, insanlık ailesinde en ileri bi rk'larln:utımefımdu tevıyda~kı ad~aldll'e bundan sonra etrafın sıhhatini boz- istasyonur.. biraz daha beriye, To- - Hanlya, Venedlk senatolarını su. ekmek, hava, ısık ... Hürriyet .. 
git~ cemiyetlerin ölçüsüne vura- v· r dı e ara n an tas .1 •• e ı ı- mıyacak surette es.aslı olarak temiz- katlıyan ooüne getirilmesi düşünü- alda.tan Istapbul elçimiz nerede? İşte o kadar. 
--'- l b t sad al gın en, beyanname sahıbmın soba l · k · · 1 F ih T k B İst b ld 1 ibi'A büt .. ı:a.K o ursanız, u zn a ece nonn "k .

1 
h k'k• "h • k"k enmesıne ar~r vermı§tır. • lüyor. Bayezit i c atı • n sim ile • en nn u n o.up K"n un Bereket versin kl, gnrdl1nnlnrdnn 

denebilir. Oralarda. yalnız fikir işçi- mı ~arı ~ a 1 1 ı \ıy~cını J~ 1 d et· Harbiye arasındaki istasyonlnrda da gizli lş!erden haberdarım.• dlyen sin- blr lldsl uZ'Ull zaman denizlerde ça.-
leri değil, kol işçileri de, hocalar da, lme henkk edyannkame e~ı tas 

1
. e en· G d ı bnz.ı değİ§il.likler yapılacaktır. yorJnr, bnlyözler nerede? lışmır kimselerdi. Bunlnr nöbetçi 

t~ebbclerbö~e.:.ı~taHtlarbda. -~·er d~:. a ın a aounı meau ıyet var- u .. mru"kler ekı e(!ya Bazı ga:.ı:r.teler, İşçi noksanından na~~~:ikş~x;ıç~~ıe1:~~u:::m~~;:: kaldığı zaman, Antonyos kendi d111le 
oe ep y ~ır am Y b ı • blmz olsun konuşmak fırsatını bulu .. 
arttın~ mesaisi bert::f r.:: Şchrir: hakiki ihtiyacını mütee!sir dola}, depoyn ata a çe1t1ldiğinden nn venedlk hük\lmeUn1 yıllarc:ı. na- yordu. 
nkt' • ""'l -•·- ' • eden ve hakikt muhtaç olanluın bahsediyorludı. Tramvay idaresi, sıl aldattıklarını anlıyordu, 

111"' muuı çcu.ı.tması gerçı o 1 h' d b ı h '- d Çabuk çekilmesi için muhtelif hatlara her gün için tesbit Demek ki - gizli işler ~öyle dur- O gün Antonyos çoJt mecalsizdi. 
CI' 1_-1 d --•~- t b•_!__'-ind a ey ın e u suret e areıı;et e en~ N ıstı b d ? y t ıyaruuua a ac:ıuı.. saa • lUIDK e 1 h kk d k'b J k tedbir alınıyor ettiği seferlerden hazan ancak bir sun - herkesin bllmesl 1cabeden - c yorsun en en' n ıyo• 
de; amma buradaki ba$mdan kvpıl· er

0 
... a ın af ta 1.h8! yapı acah' tıl r.. ik' · · ı· v kl · · 'd entrikalardan bile Venedlk elçlshıbı rum .. Hnstnyım .. 

· d k rkılm d ıger tara tan ı tıyaç aa ıp erı- ısını agvetme e servısı ı nre et-
mış, sonun an ı ış, orta.sın an . k'" .. .. b k l kt c!' T · muht l '-- haberi yoktu. Diye mırıldnndı. "k"J" I H"' nın omursuz ıra ı maması ıçın me e ır. amıre aç o mauı- 1 rarra parr• 110 u up atı ntı• u Mıntaka Ticaret müdürlügvü, gu""m- d k'l . b k Acaba venedlk elçisi ne işe me,- N"'betçl,' mnh,.,..mun .. hncdlll-lnl "'n• '~--"'kuş .,...be ._... , .......... • kaloriferli apartımanlardan henüz. :zın eı:-oya c;e ı mış ara a yo tur. u 11.u u ı; .. 
- a nzeıum.. rüklerde bekletilen e"yadan bir kıs- gul oluyordu? laymca ,.ekilip gitm\ştl. 

Ti. k • • • d d;~:· .b. kömür almamıı olanlarla kısmen "' d kı ölü ün " ur ,aınnın e ıgı gı ı: k"' .. .. .. 
1 1 1 

d h' mıının kimlere ait olduğunu yeniden - Bu a aının ne zımın m • Antonyos bundan ~üphe!endl .•• 
-· . . . . omurunu a M ara ve ev er en ıç b d k h 1 bl" z h• •h t den haberi var, ne de benim burnyn 

Kışı noksanını bıl~ek gıbı kömür almıyanlara beyannamele- tes it e ere sa ip erine te ıgat a Jre ve J raca atıldığım.dan . . - Acaba beni öldürecekler ml 
ırfan olmaz rinaeki miktann üçte biri nispetin- yapmışhr. Tebligat yapılan tüccar, Diyerek yumruklarını sıkan An· • Halbuki böyle bir t.eşebbils yoktu. 

~lıca noksanımız, u ~ak- de l-ör.1ür verilecektir. malını on beş gün zarfında gümrük- • k } • tonyos - ıtilnler geçtikçe - hldde- Nöbetçi scadece mahpusun yaşayıp 
tır. fena çalışmaktır. Garplı. ıeki.z lercien çekmeğe mecbur tutulmak- ŞJr et eri tlnden kendini yiyordu. yaşamnd$nı öğrenmek istemiş ve 
saatlik Tazifeyi, hileaiz başardlktan t.:.dır. Bu işin sonu nereye varacaktı? bunu ôğrenlncc derhal ekme~! bıra.-
mada, eillence aaatlerini de faydah Et•ıbank ı.- Gümriiklere gelen malların cins Bu mahkfunlyet ve mnhpus1yet- kıp gitmişti. 
bir amatörlükte geçiriyor. Yediden ' 'Ve miktar. derhal belli olmakla be- Sermayenin 10 milyon ten venedlk hfikfımetı nasıl haber- Antanyos zaten funlt.slzdl .• Neşesiı:" 

k 1 d ı kt ? d1. Bu Mdtse onu büsbütün ümitsır.. 
yetm4e kadar, kadınlı, erkekli, faal su·· merbank raber, kime ait olduğunu hemen bu- liraya çı arı masıni ar oaca l unl Ü llğe, korku ve heyecana dü~ürdü. 
iktisadi unsur halini almalı yolunu lup tebligat yapmak kabil olamıyor. } ı Antonyos bir yandan b an d -

G k b J d J
• isteyen er Var şfinürken, bir yandan da Venedlk - Ben! öldürmek istiyorlnr •. Anlı• 

tutuyor. Biz, insanlanmızm .. oguv nu ümıü am ar ann a ve ımarı an• ... donanmasının korkudan çoktan- yorum. Eğer imkfm olsa, bu işi ben 
aylak bırakıyoruz. Resmen çab~an- trepolannda birçok ithalat emtia!lı· beri - Akdenlze çıkamadı~ından kendim yapaca~un, diye söyiendi, 
lanrnız d:s ekseriya tatlı tatlı hav· Memurları İçin sadeyağ na ras1a!)mıştır. Bunların sahipleri İzmirden bildiriliyor: İzmirde bir emin bulunuyordu. Hattft. Antonyos: Oünlerdcnberl yanmıyan kandilin 
yarcı. bulunara1: tebligat yapılacaktır. ihracat ve bir de zahire şirketinin _ Bu gidişle Türkler vcnediğl de dibine gitti.. Ve köşede duran ynR 

Pwi.sli kapıcı kadın, lencer~ini Aatın alıyor Gümrüğe malı gelen tacirlerin kurulacağı yazılmıştı. Bu ıirketlerin işgal edebilirler. Barbarosun yap.. çannnına bir tekme vurup yere dc-
atcsc vt·r...tl.it:.:r Kocasının fabrika- acele ediı: bunlan çekmedikleri gö- kurulmasındaki esaslan tesbit et- mak ıstemedlğl bu işi bugtin yap- virdi. 
dan dömr.esini bekler. Kulağı apar· Muayyen gelirH memurlara maııi- rülmüştür. Bi· taraftan Gümrük mek m'.iksadile yakında bir toplantı mnkta hiç bir engel yoktu. - Artık gözlerim ışık görmek ıste-
tnnan merdiveninden inip çıkanlar- fatura eşyası ve yiyecek dağıhlaca- başmüdürlüğü ve diğer taraftan yapılacaktır. Diyerek, Venedlk hükfımetın1n so- mlyor. Dünyadan, hürriyycttcn ve 
da. Dizleri azerin.: koyduğu romanı ğını yazmıotık. Müstahsilden muay- .Mıntalu. TicAret müdürlüğü ithallt Bu şirketlere giımek istiyen tüer nunu blle kar.ınlık görüyoı·du. göklerden nefret ediyorum .. 
okur. Ayni 2.am&nda elleri de boı yen ve niııpcten ucuz fiatle ııatın alı· emtlasının ambarlarda beldeıilmi,ye- carlar, alıikndarlcırcn tesbit edilmek- - Ah Lfisyen,. bir defa 6Cni olsun Diye bağırmnğa başladı. 
durmayıp örgü örer. - Bunun ade- nacak maddelr.r, hic kar ilave olun· rek derhal çckilmeııine çallJTllakta- tedir. Bir kıııım tüccar, hu ~irketler- görebllseycUm.. Antonyos duvarları devirip kaçmak 
• b'. • A d ki ik b' · 1 k d Diyor, her şeyden Umidl kırılmIJ hayntı, ıztırnbı yenmek istiyordu. 

t,. ulun ~ruua a is ır tip o • ma sızın, ihtiyaçları nispetinde mu- ır. den hnriç kalmnk istemekte ve bir bir halde, çocuk glbl ağlnruağa, çır- Buna muvaffak olamayınca artık 
duğun..ı çok aeynbat edenler bilir- nyyen gelirliler~ dağıtılacaktır. Top- - 0

""
0
""'""" ..... "'"""'""'""'"111mııııınımıı kısın· da dahil olmak arzusunu gös- pınmnğa, dövünmeğe başlıyordu onun için herşey bitmişti. venedlkte 

leı. 1u mlibayaatın hangi daire tarafın· • Mesut bir doğum termektedir. cYapılacak toplantıda Antonyosun sesi, bu gibi iniltllcre Senato !lzalnnna bile znmnn zaman 
Penceremin karşısında bir 2!_el, dan yapılması lazım geleceği husus- Gazete 

1 
k d 

1 
zda F muhtelif fikir ve mütalaaların ileri granitten kulaklarını ezelden tıka- kafa tutan ve Akdenlzde korkunç mn-

b• L d'" d"kk• 1 b" 1 · l k d · c ar a aş anmı ıı ve e- ·· "l "· l l k d mış l d ta 1 ü rln h ır ı1.a~vt:, ıger u an ar ve ır an ınce enme te ir. nerbahçe spor kulUbü ldarccllerin- suru ecc:g an aşı ma ta ır. ,, 1 o an uvar ş.an ze de a. cern1nra atılnn böyle bir ad:ım şim-
daire nr. Bunlara mensup on bq, lstnrıbu1 Ticaret ve Zahire bor· den Con Kemal'ln bir erkek çocuğu- Serma.yenin bir milyondan on zhı nklsler bırakıyordu. Antonyos: dl içine düştüğii bu zindanda elbette 
yirmi İnsanı seyrediyonun. Hepsinin "asına gelen haberlere göre, Eti nun dünyaya geldiğini haber aldık. milyona çıkarılması lstanbul, lzrnir - Benim sesimi gökler bıle duy• uzun müddet kalamazdı. Antonyos 
faaliyeti ceman yekWı o kap1C1 ka· Bank ve Sümer Bank istihsal mm· tlmmülhayır ismi verilen nevzada ve Mersinde birer şube açılması fik- m~or .. k her zaman: 
dınınkini doldunnaz. Halbuki, garp· takalarından toplu olarak yiyecek uırun ömür, baba.sına, anasına sıh- rini şimdiden ortaya atanlar da var- me ten kendini alamıyordu. 
lı kapıcı kadm, memup bulunduğu müba)uasına başlamıştır. Evvela hntler dileriz. dır. "'•••••••••••••••••ım:ımmm•ma••~-~ 

(Arkası Vt}r) 

cemiyette atağı yukarı avare vatan· her cim: sade yağ toplanmaktadır. 
1 
"'••••••••••••••••••••••••-, 

daşa nümune sayılır. Her iki bnr.ka bu yiyecek maddele- Yarın akşam MELEK sinemasında 
Bij'çok sıkıntılanmız mevcut. Mil- rini bir kar ilhe etmeksizin memur 

letçe nelere, nelere muhtacız da ek- ve müs~al:demlerine taksitle satn
aerisinden mahrum yqıyonu. Hele cakhr. 
f& son zamanda maliızlıktan kıvra· Diğer tarafta.1 Ticaret Bankası 
nıyonız. Emin olun, bahsi geçen da sade l ağ mübayaasıoa başlamış- ı 
müdür tarzında değı1 a, mahut ka· tır. 
pıcı tarzında '!efs~z~ ~tırsa'!, He~ ?evi yiyecek maddesi hazır~ I 
Yarlığmuzı sekiz mıshne yükselti- lıyan ıstıhsal mıntaklnnnda geniş Ea- 1 
riz. nliyet göze çarpmaktadır. Resmt ve 

Darlığın asıt sebebi, ne ihtikar, ne hususi müesseselerle tüccar müstah
vurgundur, ne ,udur... İlle budur: silin a;yağına kadar giderek mal mü· 
Koyu Jcoy1.1, adına söylemek İlleme- bayansında bulunmaktadır. 
diğim... Bu seneye gelinciye kadu sntış fi-

Köylünün refaha kavuşur kav~- ati reemt müesseselerle tüccara ls
w.az istihsali azaltıp yan gelmesinden tanbuldan verilirdi. Şimdi ise tama
korkuyonız... Üniversite bitirm.İ§ men aksi olmakta, lstanbul piyasası 
kızırn12 kocaya vanr varmaz ne istihsal mıntaktılarınn ve müstah!ilin 
ev, ne sokllk iıine Janunıyan bir göstereceği finte tabi bulunmakta~ 
tuleyli olduğunu sık sik görüyo- dır. 
roz ... Birkaç on bin lira kazanan kırk ..................................... .. 
beşlik q adamının irat alarak ken- yio uyusuk, vücut lenfavi 1 
dini teka"titlük kııı:nğına çekmek he- Gene bir Türk şairi ,öyle bay!<ı-
vesi ender tesadüflerden değildir... nı. : 
Ost üste (hakikt mi.nadaki) çal~- s:lkir:, şu mezellet tozu uçsun 
manın:, gÜndc iki saati ya doldurur, üzerinden l 
ya JolJurrnaz... Helff kasabalarda Haruie: 
ihtimal yı.nm saattir... Gelsin zikir Bereket versin, genİ4 yürekliyiz 
•e teblilaiz cinsinden takır şakır de kendi kendimizj tenkidtt kızma· 
tespih... Gelsin gevq getirircesine yu: ••• 
sakız çi~rmek... Gözler dalgın. be-

" 

(Va - Nu) 

Arabacının Kızı filminjn biricik kudretli artisti: 

HElNRlCH GEORGE,un . 
J 

•LA KONOA. nın unutulmaz ynmtıcısı 

M l C K E Y R O O N E Y ' in son eseri yarattığı en büyük sar'at abidesi: 

ANDY HARDY ve KATiBESi KISMET 
Dünynnır. en büyük faciası ... En acıklı vak·ası. .. Beşeıi ihtiyaçla- l 
rin en unutulmaz ıztırabı ... Bir aşkın ... Bir cinayctm ... 2 yetimin l I 

en hazin hayat romanı 

nefis komedi filmi takdim edilecektir. 

Diğer rollerde LEWlS STONE - Fay Holden 
Numaralı koltuklar Bugünden aldırılablllr. Tel: 40868 LJ .. Bu .. Cwna ŞARK'ta Galr. pıogramı LJ -, gunu akşamı olarak r '1111 .... ________ .. ________ EllE!laımmmmm:s, 

Perşembe akşamı iPEK sineması;da 1 Bu akşaıiı 
WALLACE BEERY 

tarnfından harikulade bir ı;urette ynrntılan 

KARA BULUT 
.1 

isimli muazzam fümi göı..erilecektir, 

..................... .a ............. , 

Amcabeye göre ... 

s ü M E R sinemasında 
Herkesin hoşuna gidecek... Bil bassn güzel ve orijinal 

bütün seylrcllerl celbedecek 

KADIN i T 
mevzuu ııe 

Unutulmaz vakalarla do!u büyük ve §ık bir aşk Romanı. 
Bnş Rollerde: TnkdlrkArlannı Ga§y eden 

LORETT A YOUNG ve RAY MİLLAND 
Bu akşam için yerlerinizi evvelden aldırınız • 

- Hey gidi eski hüncrbazlar ... GeçeL gün bir eski tns 'gör·\ .... Hele b~r ~r_ka kaşağısı göster- ... Böyle bir sanat eseriyle arka ... Ya 0 piri:ıç üzerine cKul hü- A. - Şimdi bu işin 
hey ... Her işi eJle yapnrlarmıo amma düın. Yapau usta tasın içini, dışını dıler, Adeta Eildı~ınden örülmüı dan- kaşımanın vereceği keyfi dilşlin ıen vallahi ... ) yazanlara ;ne buyuru• le:rı var: Pirin üzer" e 



Sahife t• 

1 Günlük Borsa 1 
28/9/942 flatlert 

Londra Ozertne ı sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Cenevre üzerine 100 
M1dr1d Ozcrtne ıoo pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

&ham ve Tahvillt 

!J,H 
132,20 

S0,10 
10,80 

2,9375 

% 7.5 Türk borcu tran§ 1 22,85 
İzmir Esnaf ve Ahali bankac e,40 

J,!KlŞAM 

f RAD Y OI #'------ SARACHANEBASI HORHOR CADDF.SİNDE: HUSUSi ------~ 

Bugünkü ı>rosram 

12.30 Program, 12,33 Mtlzlk (Pl.), 
12,45 Ajans haberleri, 13 Şarkı ve 
tıirküler, 18,03 Salon oit:estra.sı, 18,45 
Fasıl heyeti, 19.30 Ajans haıberlerl, 

19,45 Halkevıerı Folklor saaU, 20,15 
Radyo Gazetesi, 20,45 Müzlt, 21 Evin 
aaatl, 21,15 Müzik, 21,30 Konuşma, 
21,45 Klftsik Türk m(Wği, 22,30 Ajam 
haberleri ve borsalar. 

~ HAYRiYE LiSELERi Yatılı • Yatısız 
Orta - Liae 

Tale~ kaydına devam edilmektedir. Eski talebenin tatsltlerinl yatırarak kayıtlarını yenllemelert IA.zımdır. 
Müracaat: Her gün ıo dan 17 ye kadardır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan baflar. Gündüzlü taleba mektebin 

~--••••••••• hu.susl vesaltlle nakledlllr. Telefon: 20530 

Yarın sabahki program 
7,30 Program, 7,32 Vücudumuzu ça

lıştıralım. 7 ,40 Ajans haberleri, 7,55 
Salon orkestrası. 

VEFAT 
,.Merhum ŞirvanizMe CemAl Bey 

zevcesi ve :Maliye v. Mail Tetkik H, 
Reisi Rüştü Koray ile, Niğde İnhisar
lar müdürü Hakkı Koray'm yaldes1 
Bayan Ayşe Sıdıka. tutulduğu has
talıktan kurtulanuyara.k Hakkın rah
metine kavuşmuş, Amaayada aile 
makbertne defnedilmiştir. Oğullanna 
\'e diğer akrabasına b&:§ aat!ığı di
leriz. 

ZAYt - Şehremini nüfus memur
luğundan aldığım nüfus tezlcereml 
ve bera.berlnde Sultana.hmet yabancı 
aakctliıc şubesinde mukayyet askerllk 
tezkeremi kaybettim. Yennertnı ala
cağımdan eskilerinin htikmll yoktur . 

314 doğumlu Osman ottu 
Ahmet Zeydan 

MEMUR ALINACAK 
14 ya§llla kadar ilk veya orta 

okul tahsllll bir erkek memur alı
nacaktır. Dl§ deposu Mehmet İb
ahlm Berkmen. Yenlpostane cad
desi Mercanof Han. 

Z:>npldak Sulh Hukuk Halcinı
liğindt=n: 

942/1254 
Zonguldakta On Temmuz mahalle

sinde Acılık sokağında 37 sayılı evde 
mukim Hüseyin Torun vekUl avukat 
Bekir Sıtkı Hökçen tarafından Zon
guldakta Terakki mahalleslnde Dere 
sokak 72 sayılı evde mukim arzuhal
ci .Halll varlsled: ı - Aynı evde mu

GAiP ARANIYOR 
sekiz seneden.bert ad.rest meçhul 

bulunan Abdürra.hman oğlu Ahmed, 
o~lu Ferruh tıarafından aranmakta
dır. Adrcsln.ln ve nerede olduğunu 
bUen varsa insaniyet. namına a.şağı
dakl adrese bUdlrmeleri rica olunur. 

Adres: Kocamustafapa.p. Arabacı 
Bayezlt mahallesi Mektep sokak 

20 No. da Sıdıka 

Bulup getirene mükafat 1 
2V9/942 tarihinde saat 11 - 12 ara

sında Emlnönll lle Pannakkapıya 

kadar o!an mesafede Bordo renkte 
çanta. içinde tramvayda kaldı. Be
yo~lu mal müdürlüğünden almakta. 
oldutumuz m&af cUT.danı ve 1kl berat
larla blrllkte ve o~lum Cümhur ve 
bayan Sablhaya alt nüfus cüzdanla .. 
n kaybolmuttur . Her k1nı &flllıdald 
adrese getlrlrse memnun edltecektlr. 
Akst takdirde hiltmll yoktur. 

Ka.sımpaşa Kurt.çelebi camı tar
tı.sı 42 No, da ISıtl• Kedim eşl 

Sabiha Esgtn 

Devren sablık Gazino 
BCJlktafta vapur Lskele.91 11.stün

deltl Gazino, bütün mobllya ve 
teslsatlle beraber devren aatılık
tır. TaUplerln Gazinoya müra-

caatları. 

MOD EVA 
Salonu mlldüril Bayan B V A, 

vrupa aeyahattnden avdetle ge-
lrdlğl en son moda ve zengin 

iapka modeUert kolleks1yonunu l 
Blrlnclteşrtnden lttbe.ren zlya

te sayın müşterllertnl davet 
eder. 

kim Düriye, 2 - Terakkl mahallesi !il••••••••••••• 
Apartman aranıyor 

1 
Ayo.spa.şa lle Maçka arasında 

talörUerH ve Telefonlu Möb1e 
bir Apartıman aranıYor. 81883 
numaraya telefonla müracaat. 

Dere sokak 60170 sayılı evde mukim 
Mehmet karısı Havva aleyhlerine 
açtığı Terakki mahallesinde mahalle 
içi mevkllnde kA.ln Zonguldak tapu 
dairesinin 37 sahife, 55 pafta numa
rasında kayıtlı 443 metro 81 .santi
metre murabbaı arsanın şimalinde 
hudut başı bulunan milddeialeyhler- Kadıköy lkinc:f Sulh Hukuk Hi-
den DUriye ile garbında hudut başı kimliiinden: 
bulunan müddeJaleyhlerden Havva Ölen ve terekesine hAk.lm.lliılmlzce 
takriben 50 şer metre murabbaı kıs- el konulan Nadire Ca.ıuell'l küpe el
mına tecnvfiz ederek evlerine ilhak maa vesalr mücevherlert 1/10/942 ta
etıtlklerlnden vaki olan bu müdaha- rlhlne mUsadlf Perşembe günü saat 
lenin meni hakkında Zonguldak sulh (14) te İstanbul müzayede salonun
bukuk mahkemesinde yapılmakta da satılaca~ UA.n olunur. (204) 

DE MOJ 
olan duruşma sırasında: Müddei
alcyhlerden Havva namına yukarıda 
çıkarılan adresine yazılan dAvetlye, 
bu adreste bulunamadığını ve yeni 
ikametgAhı da malum olmadığından YANIK, ÇATLAK. EKZAMA ve 
iade edilmesi üzerine muhakemece CİLD YARALARINA fevkallde 
miıddelaleyh Havva hakkında n~en tyl gelir. Derinin tazelenmesine 
teb11gat icrasına karar verilmiştir. ve yenllenmeslne hlzmet eder. 
Duruşma günü olarak talik olunan lmiiHEiiiRıiııiiEiiCiiı7.iiiAiiNiiEDiiıiEiııiBııiULUNURıiıiııiliiııiii"• .. 
21 teşrinievvel 042 saat 10 da mUd- ı 
dekıleyh H:ıvvanın duruşmada bu- ZAYİ - Galata nüfus memurlu-
lunması veya mahkemede kendlsinl Aundan aldığım nüfus tezkerem ile 
temsil edecek blr kanuni vekU bu- birlikte Yenlköy askerlik ıubesinden 
lundurmasını aks! taktirde Lt bu UA.n verllen askerlik tezkeremi kaybettim. 
varakasının kendisine dbet.ıye teb- Yenisini alcağlmdan eskisinin hilk
llğ edilmiş gibi addedlleceğl ve hu- mü yoktur. 
kuk U. M. K. 398 lncJ maddesinin 315 doğumlu Kostl oğlu 
tatbik edileceği UA.n olunur. Nlko Karayanl 

F RSAT 8,05 
Temiz Pırlanta bir tettaş Bandal Bedesteninde te~lr edilmekte

dir. 1 Blrlnclt~r1n Perşembe günll ötleden sonra saat ikide müza
yede lle satılacaktır. 

Sayın Bayanların Nazan Dikkatine : 
Kifrklerlnlzl. ısma;lanıak ve tamir ettirmek lçln atelyem17,e müracaat 

ederseniz hem zengin kollekslyonlanmızdan istifade etınLıJ ve hem de 
'l'firkJyentn yeglne 1tlrnada llyılı: bir müe~esinl tanım14 olursunuz. 

İtalyadan diplomalı Terzi ve Kürkçü SAADE 
İstlkllı.I caddesi 292 numara. Telefon: 41492 

PETROL OFiSiNDEN 
Çubuklu Depomuzda mevcut tahminen dört ton mlktanndakl 

TENEK E KIRPINT ILARI 
müznyede ne satılaca(pndan alflkadarlnnn 5 Blrlnclteşrln cuma günü 
saat on birde Ofisimize müracaatlan llA.n olunur. 

Kıymetli Gerdanhk 1 • • 
ıncı 

Emlall göriilmemif ırayet kıymettar ve diızgün hepsi bir renk Tek 
..... • , • 'I 

NEZLE - GRiP · BAŞ - D1Ş 
V e Bütün Ainlan Der!ıal Keser. Her Eczaneden Arayınız. 

Mikdan 
Kilo 
9.000 

18,000 
12.000 
18.000 
13.000 
27.500 

500 
21,500 

250 

Jandarma satın alma Komi~yonundan 

Cln.sl 
Nohut 
Kuru fa.sulye 
Zeytin tane.sl 
Sadeyatı 
Kuru llzüm 
Patates 
Salça 
K uru aovan 
Kırmızı biber 

Tahmin 
Kurut 

55 
42 
83 

150 
5!1 
31 

100 
17 
90 

fiatı iııt teminat 
L!ra Kr. 

371 25 
567 
567 

4400 
565 50 
639 38 
37 50 

274 ıs 
16 88 

Dokus kaleme alt teminat 6426 75 
Mlktan, cinai bir kil.osu fiyatı ve ilk teminatı Ue heyeU umumıyesitıe 

alt llk teminat yukarda vazıh dokuz lı:alem l..a§e maddesi İstanbul Taksim 
Jandarma satınalma koml3Yonunumuzda 16/ 10/ 94J cuma günü saat 15 te 
tapalı zarf ek&lltmestıe alınacaktır. Dokuz kalemin blr arada. veya ayrı. 
ayn veyahut blr kaç kalemin! bir arada lstekllslne Lhalest calzd.Jr. Nümu
nelertn her yün komisyonumuzda görülür. Şartname 518 kuruş bedel kar
şılıtJnda komisyonumuzdan alı."111'. istekll!ertn eksiltme vaktinden bir saat 
evvellno kadar teminat mektup veya makbuzlarlle sair evrakın muhtevi 
kapalı, zart teklif mektuplarını komisyonumuza vermeleri. (78) 

Resml dairelerin il8n işleri 
Hakkında mühim b ir tebliğ 

Şimdiye kadar resmi dairelerin llAnlarıİıın neşrine tavas
sut eden merkezi istanbulda Erzurum hanındaki (Türk Maarır 
Cemiyeti Resmi tJ!n İşleri Bürosu Limited Şirketi) tasfiye hallıı
dedJr. 

Ticaret kanununun 232 net maddesi mucibince mahkeme
nin tasvibine iktiran etmiş bir şUreU karan olmadığından Erzu
rum hanındaki Şirketin muamelA.ta devamı kabll değildir. Bu 
sebeple llAnlannızı doğrudan do~ruya 

latanbul Ankara caddesinde Kaya hanındaki 
Türk Baıın Birliği ve Ortaklan Resmi 

ilanlar Koll ektif Şirketine 
gönderllmesinl dca. ederiz. Şimdiye kadar Erzurum hanınd&kl şır. 

.kete gönderilen UA.nların da Şirketimize tevdi edilmesinin blldlrll
meslnl tavsiye eylerlz. 

DEMiR SANA Yi Lt Şt. den 
Fabrlkamıza eyi ücretlerle Tornacı, Tesviyeci, Kaynakçı ve Pres 

işçileri alınacaktır. Taliplerin Rızapaşa yokı unda (26) numarava 
.. ııiiiiiıiilİİlliıiiiiiiiiiiiııiılliılllıliıiı m üracıı.atıan. · 

SAÇINIZ DÖKOLOYORSA, BASINIZDA KEPEK VARSA 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
KULLANINIZ. TESiRiNi DERHAL GÖRORSONOZ. 

İkramiye İkramiye 
Mikdarı Tutan ~ 

Lira Lira 
.1 S0.000 30.000 

4 10.000 40,000 
6 5.000 30.000 

20 2.000 40.000 
80 1.000 80.000 

160 500 80.0{ll) 
1.200 100 120.000 
1,200 50 60.000 
4.000 20 80.000 
8.000 10 80.000 
160.000 2 320.000 

1'74.671 -Yekala- 968,000 
·Tam bilet 4, ya.nm bilet 2 liradır. 

"' s 94 

29 Eyltll 1942 

Fındık fares~ Sıçan, Tatla faresi ve bütün fare nevilerini öklürür. 
Bir parça yağlı ekmek veya pastırma üzerine ıilrülilp de farelerin 
bulunduğu yere bırak.ılırsa bu mükemmel gıdayı aeve aeve yiyen 
fareler derhal ölürler. Küçük fındık fareleri için fare buğday ze
hirlerinden aerpmelidir. Buğdayın lı:utuau 20, Macunu SO kuruıtur. 
Büyük Macun 75 kuru§tur. Hasan Deposu ve Şubeleri. 

lsfanbul Ticaret ve Sanayi odasından 
Bilumum fabrikatörler ve sanayi mü
essese sahip!eri ile her nevi büyük 
ve küçük imalatla iştigal edenlerin 

nazarı dikkatine 
Odamıza kayıtlı ve kayıtsız Fabrikatörler ve Sanıı.yl müe.ss:?ae .sa.tılp\eıt 

ne keza her nevi imaldtla lştıgal eden atölye sahlpleri llAn tarlhlnden iti· 
baren en geç bir ay zarfınch odamız sanayl fubesl müdürlüğüne olfahaıı 
müracaat'.a tevzi edilmekte olan sanayi slcutne ald bE'del.slz matbu beyan· 
namelerden alarak lkmAl ile sanayi §Ubesl mUdürlüğilne lmZ& mukabilinde 
iade etmeleri ehemmiyetle rica olunur. 

Müddeti zarfında veya müracaat etmekten lstlnkô.f edenler Ticaret vt 
sanayl odalan k.anununlL.1 ma ddei mahsusasına tıvflkan tecziye edile
ceklerdir, 

Not: 
Odaya kayıtlılar slcU v~slko.larını, kayıtsızlar lse o.nvan tezkerelerlol 

hini müracaatlannda blrllkt., getlroıelerl lA.zımdır. cl0102ıo 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

Mekteblmlz Su T..aboratuvarı hazinesi lnşaatı açılı: eksllı-
meye konulmuştur. Muhantml'n bedll 9903,57 ve ilk teminat 743 liradır. 
Ekslltme 6/101942 tarihinde ve saat 11.30 da yapılacaktır. Fazla malüma• 
için mektebe müracaat. •1018'7-

Galatasaray Lisesi Alım satım komisyonu 
reisliğindenı 

Beher ay:ığı İllı: teminatı 

Lira Lir:ı K. 
70 41.'70 

Galata.saray Usesl merkez ve ,ube.slnln 1/Teşrlntevvet/194Z den Sl/Ma• 
yıs/1943 e kadar toplanacak olan yemek: artıkları 5/İlkteşrln/942 pa7.arte.sl 
günü saat 15 de Beyotlu İstlklA.l caddeaı 349 No. da toplanacak komisyon• 
da açılı: arttırması yapılacaktır. tstek\Uerln teminat makbuz\arlle komlsyo. 
na gelmeleri. Şartname lisededir, t10182• 

Erzurum Transit yolu mı ntaka müdürlüğünden: 
Transit Yo!u üzerinde CaCdarlç mevkilnde 2'1177168 llra. keşif bedelll 

1 

ahşap köprü inşaatı 16/ 9/ 94.Z den itibaren bir ay zarfında ve pazarlık su• 
retlle eskl UAnlarında yazılı tartlar dahilinde lhaleye çıkarılmıştır. cl0249• 

Eleşkirt Mal Müdürlüğünden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Eleşkirt kazasında yapı.llln hükOmet binası l.krnall l.n.şaatıda. 
2 - Keşif bedelJ 33008 lira 89 kuruştur, 
S - Eksiltme 24/ 91942 pe,·~embe günü saat 15 e kadar kap::.Jı ur! 11.qu• 

Ille yapılacaktır. 

1 
4 - Eksllt.me §Srtnam&31 \"C buna müteferrl evrak lira kuru~ bedel 

mukabilinde Eleşkirt Maliye Dıılresl.nden alınabll1r, Ve Atn Nafia Müdür· 
lül!ünde görülebUlr. 

5 - Eksiltmeye girmek için lsteklilerln 2475 lira 67 kuru, muvakk.ı.t tıe• 
mlnat vermeleri ve A~n vil1yetlnden bu ı~ glreblleceklerlne dair a.lmmıt 
vesika ibraz etmeleri muktıızidir. Bu vesika için eksiltmenin yaınlacaıtı 
günden en az üç glln evvel bir tstıda ile ıstekltlerln Ağn VUA.yctl makamına 
müracaatları ve bu müracaatlarına şimdiye kadar yaptı.klan benzeri ln• 
şaata ait işleri ypatırmı§ :dıırelerden aldık.lan vesluları raptetme!erı 11-
zımdır. Bu müddet zarfınd'\ ves~ka talebinde bulunmayanlar e:u.:ııtmeye gl• 
rcmeyecek.lerdir. 

6 - İsteklllerln teklif mektuplarını ihale günü olan 5 Rlrlncl te,rln 
942 pazartıest günü saat 14 e kadar Ele.şldrt Mal Müdilrlü~ü datreslııde 
müteşekkil komisyona makbuz mukablllnde - teslim ecıeceklercllr, Postada 
vuku bulacak gecikmeler kabul edllmlyeeektır. d0147• 

Yüksek mühendis mek tebi müdürlüğünden : 
Olrlş müsbaka. imtihanları 5 Blrlnclt~rinde riyaziye, 6 Blrlncite4rlnd4I 

tlzlk ve kimya. 7 blrlnclteşrinde dil derslerinden yapılacaktır. (1691 

Devlet Denizyolları İtl etme umum müdürlüğün• 
den: 

~!etmemizde 100 lira kadro Ucretu bir tebrlt maklnlstltğl münlıaldlr. 
Buraya 3888 ve 3656 sayılı kanun hükümleri dalrestnre makinist alına• 

caktır. 
Ta.lip!erln tekmil veslkaJarlle birlikte ~!etmemiz Zat İşleri Mlldllrlüğil• 

ne müracaatıan lüzumu mm olunur. .112. 

1 
Devlet Demiryollari ve Limanlari !ıletme ,-

Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedCll (110,000) lira olan 1000 M3 çam veya köknnr ke. 
reste 15110/ 42 perşembe gUnü saat 15 de kapalı zart u.sulUe Ankarada ldartl 
binasında. toplanan merkez 9 uncu k omlsyonca satın alınaca.ktıt. 

BU işe girmek tsteyen1erln (6750) llralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün .saat 14 de kadar adı geçeıı 
kotntsyon relBil!tlne vermeleri 111.zımdır. 

Şartnameler ( 1) lira rnukablllnde An karada Merkez ve Haydarp~ 
veznelerinden temin olunur. <207> .; 

·----· KIZ ve ERKEK KISIMLARI ------~ 
Boğaziçi Liseleri 

ANA SINIFI - lLK - ORTA - LiSE 
Bütün kısımlarda derslere likt~rlnln l lnci perşembe gilnU b3şlanacaktır. 

Yatılı ve yatısız talebe kaydına ve eski talebenin kaydının 
yenilenmesine başlanmıştır. 

ARNAVUTKÖY ÇİFTESARAYLAR - Telefon: 36 - 210 -

AR A NIYOR işçi 
Şslılr Zümre Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye Fabrikasına 
blrlncl ve ltlnel sınır Tornacı, Frezeci, Tenekeci ve Amele ifc;l alı-

• 

•••• ftbrUramııa 


