
• 

FA l"I: 
SALI 

l!Etm 

19(>2 6 
T.,.. Ttıriho 

SA'f 181 
Prt. KutıJf•ı 

1936 No. 
. 

25 TELEFON TELGRAF 
-- -

Bq M. 10817 
Ağustos 1942 

hlanbul 

İDARE ZJSOO Son T el&Taf 

ADIU!:S: 5 ABONE: -- --
Cağaloi'u Senel>k: 1400 

Nun.ıomnaniy e KURUŞ 
8 Aylık: 750 1 

Cad. No. H 3 .>.,y!ıll'. 4Cl!: 

Sah ıp v t Başnuharrtrı ETEM İZZE'l' BENİCE ,J EN SON TELGRAFLABI VE BABIBLEBI VERiN' AKŞAM GAZETESi Gueteye pnclffilen n'l'ak iad• Milmez 
~ 

Mill A 

1 Şefimizi Samsunlulara· Hitabe • 
Si 

~'Dünyanın Bugiİ;nkü Halinde Vatanımızın Bir Taarruza Uğraması 
ihtimali için Hiç Kimseden Şüphe Etmige Hakkımız yoktur. 

• 
istihsal için 
müdafaamız 
kuvvetli ve 

. . 

• 1 

iki taraf için rHarmaı1 çabuk bitip mahsul elimize geçince 
de kolay değil .birçok sıkıntılar ortadan hızla kall<acaktır 

Almanyayı A vrupa kara

&ında boğmak ... Bu kolay 
değil .. İngiltere ve Ame

rikayı adalarına gidip 

yenmek •• Bu da kolay de
ğil! O halde ne olacak?. 

ETEM iZZET BENiCE 

Yı llar geçiyor: 1939, l!MO, 1941, 
1942. 1943 olmak için şunun şu
nsımla ( a) hk bir zaman kaldL 

Ortada henüz ne tam bir gale
benin ağrr gelen kefesi, ne mağ
Jübi)ele doğru gidişin kat'i bir ll.i 
ve ifadesi .. ar. 

Almanya, bü tün Avrupa kıt'a· 
ıının bi.k.iınidir. Japonya, Hind 
kaptla.unda, A~uslralya ınnarla

ruıda, Alaska önlerindedir. Akde
niz deınokrasyala.r iç in artık el-

' )erini kollarını sallıya sallıya dö· 
nüp dola~ıklan b ir deniz değil
clir. Pasifi k ve Atlantik bir akrep 
)tıva,;ı gıbidu . Her hafta bir ya
pı lan Juıclar batırılan gemi toıtlliı· 
tosu \'&ır . Şim al i Kafkasyada da 
l\lman zaru hedefine varmak Ü· 

tc r1•di r. Stalingrad' ın n e kadar 
·ran, vasıta kayıbı pahasına olur
ta olsun ele ge(irilec eği, Astra
·{an kasabasına ' arıla<:ağ ı, Baku 
•re Batuma kadar cenııbi Karkas 
Jıölgcsini n ba-ştanbaı,a zortanacağı 

111 u b alı:kaktır. 
A1.toon ordusu bıt dunnnunu 

ve hattiı daha ileri ttıerbalclere 
varmak kabil iyetini muhafaza 
ederken Jn.giÜz ve Amerikan or
duları da henttz h~ harbe girmiş 
sayılmazlar. Amerika , Avust.ralya, 
Yeni Zeliındı, Kaooda, İngiltere 
bütün i11ıkiınlarını seferber etmiş 
ola rak harbe hazırlanmaktadır· 

)ar. Sovyet ordusu da şiJllfl! ve 
merkez bölgelerinde sapasağlam 
denilebilecek bir haldedir. Müt
tdikler hazırlıklarını belki 1943 
yazında bir dereceye !radar bi. 
tirmiş ve mücadeleye hazır hale 
geçmiı} ola.:aklardır . Demek olu
yor ki, asıl harp totaliterierle de
mokratlar arasında külli ve nihai 
kuvvetlerin karşılaşması baJu.. 
mından 1943 den itibaren b~lı· 
ya.caktır. 

Bu l!M3 yazında cephelerde u
mumi durumun n11sıl bir şekil 

(l)Na.nu Sa: 3, Sü: 3 de ) 

BUGÜN 
2 inci Sayfada 

Kafkas ve 
RUS 

Petrolleri 
ı:ıı 

Volga - Ur al ( ikinci BakU) 
bölgesinde Rus petrol 

hazırbkla.rı 

\ - z JJ 

Samsun 25 ( A.A.)- Cumıhur- ı bocle bulunmuşlard ır: ı 
reisimız Milli Şef Lımet İnönü Samsunlu.la.r, at.i4 vaianda;;la-
S ... ırnsun ha~.kına a~ğJdakı h: ta- ı rını, 

Stalingrad Muhare

Ankaradanberi dört beş vı.Jyc
t'miz.in çalı.şkan ht!kı aras:ndan 
g<.'<;€rek Samsuna geldim. Sizi iyi 

( 

Alman Adliye-

besi son saf hasında! l -~~_:_:;~!_::=--:_:.Y_:_~ 
Almanlar Novorsisk istikame· 1 Hitler Adliye 
tinde de ilerleyiş elde ettiler 1 Nazırını 

Londra 25 (A.A .)- Sah'l.!{rad 1 meni ağı: kayıp!.ara uğratılmlf(ır. D e • d • · 
mulıaıebe&, son r addesine art.ık Almar kumand~nlıği bu tıümene \ eğ l Ş t J r l 
..armı. ii>uluru~·or A1.maııların ta- Jiızım ;;elen ha\'a himayesini ver-
arruzu ik i taraft a g'<-•lişnıek red jr. ır.cden ilerj sürn1üştür. 
Biri ~Unal batıdan, d;ğC'ri ise ce- Tass ajans.ın.ın bir muhabiri iki 
nup batıdan. Rus'ar bütün ke.o;im 
]erde şiddetle mul<awmet ctımek- günlük muha r<."bedc bu tümenin 

d. ı yarısın ın im{ha edild'gini hildir-
ıe :.- er. 

Klctskayada üçüncü iıal •an tü- mekl.edir. 

Amerikadaberı En Son 
8,~ dakikada dakı·ka' 1bır tay yare • 
yapılıyor! 

Şimdi güı:ıde üç gemi 
suya indiriliyor ! 

Londra, 25 (A.A.) - Hindis· 
taudaki Amerikan müıııe'5ili ge
ce r ad ) oda söylediği bk nui ukla 

1 
dem~t.i.r ki: 

Alman tank
ları Don neh· 
rinden hususi 
sallarla geçti! 

Lond ·a, 25 (A.A.) - Alır.~r>la~ 
Don ııthrı k:vrıı:pınJ.·l bir noktasında 
tankları nehird(n husu.si ~!!ar Jc;inde 
gıc"\;lrmı-1lı•rdir. Run;<'n, Macar '\."E' İta} ~ 
yan birlikleri buradrı ağır kayıplara. 

iranda ıUAll tapyaa
lır idam edlleces 

• 
Yeni Nazıra huku-

1 ki esaslard<ın ayrıl
ı ma salahiyeti de 
j verildi 

Flbrerla neşret· 
tlil emirname 

Berlin, 25 (A.A.) - Hitler 
Alman AdLil'e Nazırlığına 
halk nıabkome•i reisi Doktor 
'Ii)· erakı tayin ctmiştiT. Yeni 
Naı.ır enelce Saksunya Ad
li)·e Nazulığm<la bulunmuş· 
tur. On yıldanberi bu va'.Life· 
yi ifa eden Adliye Nazırı ken· 
di i6tei,,'1 üzer ine a~·rılmış , .e 
Bitler tarafından kabul olun· 
nıuştur. }[itler yeni Nazıra 
tam salahi)·etler ~eren bir 

(0Pvan.ı Sa: 3, Sü: 5 dP) 

gördüm. Sı tııhaLniz, neş'eruz, ça
h§kan'ıı~r- nız merkezde ve kaza
larda pe~ i}; idı. 

Samsuna ~lınciye kadar köy 
enstitülerinden oil~-ünü gördüm. 
Kız ve erke;. köylü ~ocu.klarımız 
J,em rn.üesseseLerini koruyorlar, 

(Dr.vıunı Sa: 3, Sü: 6 da) Milü Şefimn ismet lnönü yur( MJY&hl\tlerin<len birinde 

İngilizler Iran-Rus hududuna 
sür'atle asker yığıyorlar 
Basra yolile lrana Şimali Amerika kıt'aları 
da getirilerek Kermanşah'a yerleştirildi 

Müttefikler Şarkta kurdukları 3 cü ceTJhede 
Sovyetierle birlikte Almanlarla çarpışacaklar 

B ıı ltballtçıların kurnazca hareketi 

Çörçil Londra· Bu faturalarla ithalat eşyas1nın 
ya nasıl döndü? ı pahalılaştırıldığıda il~ri sürülüyor 

• 
Halktan birinin "yor· 
gun musunuz?,, suali
ne başvekil şu ce-

vabı verdi: 

... 
r-- R ç 

(Yam. Sc: 3, Sı. 2 el'-) 

... ... - Ç] 
- LJ 

v •- Bıt yıl kırk beş bin t:ınk imal 
edeceğiz. Şimdi Ame.rikada her l 
sekiz buçuk dakikada bir tayya· 
re ) apıimaktadır. Ford atölyele
rinde her saatle bir tane dört mo
törlü bonıbaıdıman tan aresi in· 
şa olunmaktadır. Yılda 60 hin 
tayyare yapacağız. Şimdi giinde 
üç gemi su>a indiri).m uz. İler ide 
bu; ılörıt gemi)· e çıkanlacakbr.• 

v;ş;, 25 (A.A.) - Tahrandan 
alınan bir habere göre orada si
liıh ta şıy an her kimse ölüme 
mabkUııı ediJecektir. 

Toz şeker ay 
başında piyasa-

1 
ya çıkarılıyor "Bilakis ken

Riyazi Mantı~ 
NEciP FAZil.. KISAKÜRJ':l[ 

(Yaı.:sı Sa: 3, Sü· 7 de) 

Ruslar Diyep ihracını 
Nasıl Kar.şıladılar? 

Moskova radyosu, geceki neşriyatında bu hare
ketten sitayiş ve takdirle bahsederek dedi ki: 

- "ileride daha büyük müttefik kuvvetleri tarafından 
yapdacak harekatın Almanlar için Tevli~ edeceği 

neticenin ağır olacağını bu tı ar eke t gostermiştir,, 

• Loııdra , 25 (A.A.) - <B.B.C:> Mos
lcıova Raciyosu geoçe.n Çarşamba günü 

Diy<11>'C yapılan İngihz ihracından e- nı·yepde alınan 
peyc t' sitayi' ve takdiric bahsetmılştir. 

M oskova .Radtr06U S());oerj b u hare- ..., f 
1 ketin ya:nız iyi !Ua1')3llmış olmakla f otogra ar 

kalmay1p parlök b'r l'Ckilde Uılb•Ir.ı. 

konulduğunu :sıöylt'mis ve ı demi~iııt 

1 

· 1 
k.l : • haı"Ckbta bak1ın olnaaş, Alm:ınltıT ka--

- •.İ.neil iz. ha.va ve dcn.z kı.ı.vvıet1Cri roya ıh.raca mQ.ni olaır..aın.ışlardlr. İle-

ridc daha btiyilk Müttefik l<uYwt:e
rı taıra.fmdan yapıJacıu.;: harekatın 
Almanlar için tJ\vlıd edeceği netıct:n.lıı 
:ağır olacağını söylemişti!'~ 

Londra, 25 (A.A.) - <BBC:> Di
Yt p ihracı esnasında a hr..a.n !otoğrat
l<:ır Lond.ro ga.zt'te!er!n<te neşrolun
nıu:Jh.::-. Çıkan Jl-l!ngır~.a-:- vp yr.pı an 
tahnba.-t bu.n.lardn. vatıhan aöı:jlmek-

dimi canlanmış 
hissediyorum ,, 

Londr .. 25 (A,A.) - «B.B.C:> l\f., 
Cörçil dün a.koam bir Brıiıanya };ına
nına vamııa vr gece y .. rı.smdan az 
evvel Londr 8.ı)' a mı:.v ltSalat ftm.it;;ti r . 
Kı.1ndisine Amerikan ic6T ve .i.are 

mütı .. hassliı M. Hanman ile, Genel 
K u.rm3y Reisi , Dış Ba1tenlıb d:ıi re 

Mü~rı da. refakat etıııek'le olan 
İnı;ilu Başvekili bu avd ı'tty le Mooko
va. M161r ve İrana !Sptrtı blnJeree 'k~-

(Devarnı Sa : 3, Sil: 4 de) 

r 

ı~~D~~;.'~I 
ka 8 a) ak yenidir. YU:NKERS 

ha,agazi fırını . Lüks 

te2giıhlar satılıl.tır. 

Crlı lata : Arabc.ımi Bergaımut 

sokak No. 3 Telek n: 41237 

\., J 
' 

Riıyarl manbk soruyor: -
- Demokras) alar, Mih..er 

taal't'm istikametinin Sovyet Rus
ya)·a çevrilişinden &onra <hı, :Mih- • 
veri çökertinciye, ) ahut Mihver 
taraiındr.n çökertiliııcôye kadar 
savaşa de,.,.m a:urıindc mi? 

Riyazi mantık cevap veriyor. 
- Hem evet, hem hayır ! 
_ Olmaz! Bir adet hem tek, 

hem çif! ol&maz! Ya evet, ya ha
yır! Fakat ben senin t11rahndan 
yalnız (evet!) cevabını aldığıma 

kaniôm. Zira ilk sualime sadece 
(bayır! ) cevabını verirsen, artık 
demokrasygl aTın sa,·aşa devanı 

azminde bıılunn1adığını beJ.irtıniş 

olacağın a güre m esele topyekun 
balledihni~ ohır . O takdirde de· 
nıokrıı.sy aların, Mihverle wlha 
yanaşmak için S<ıvyet Rusyanın 
d<>vrilınesini beklediği manası ÇI· 

kar ve artık konuşulacak bir şey 
kalm az! 

- Öyle~·se i1l< sualiue sadere 
(e\·et!) diyorum! 

- Öyley>e!.. Öyleyse, yüzde 

~üz ri3 azi bir düshır olan hasının 
en zayıf anını seçebilmek bakı.
mmdan, den1okrasyalar için l\1ih
\·cre taarruz. zanıan ve ınekcin ' 

hangi saat ve neresi olmalıdır? 
- Elbette ki, l\lihver ordıılan

nın şarkta en fazla meşgul bu
lunduğu zaman ve garbi Avrupa
nın çer~evelediği mekan! .. 

- Eğer bu Mman ve mekan ka
çırılırsa, Sovyet Rmyayı de' ir· 
dikten 'IOnra bütün kaynaklara 
malik olarak biuat zaınan "" 
mekaw lehine çevirecek olan bir 
Mihvere karşı demokrrıs~·alar ta
ra fından taarruz ümidi beskne
bilir nıi? 

- Kat' iyen hayır ! 
- YA NE DURt;YORLAR??? 
Riyazi tnantığln ce,.:ap }Ubesi, 

her girift b ıi di se karşısında oldu
j;u gı"bi kendi aletler:ni \!C U uiÜ· 
nü mun~·eneden geçir iyor: 

- Herhalde işin için::, cl<5İk 

b ir t1nsur var! 
...,.. Evet. muhakenıemlzde ek· 

si k bir unsur var! Denıek ki d., 
(Devamı Sa, 3, S.ı: 4 de) 
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HALK FiLOZOFU 
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İNSANLIK BUHRANI 

Geçenkrdc, bir gırı~e, bizi 
ulandır...,ak bir h.idiseye dair 
hazin ıafı.ilat ,·ardı. Kısaca an-' 
latayım! 

Ada vaparu Köprüye y•aşı
) or. İçinde, sedye ile getiriılmiş 
bir ağır hasta var. Sür'atıe bir 
h9' ta neye ı>&lı:li liızwn. Ha.sla, 
,·apurwı ~ıkL) Y<>rilıiıı yan µıra. 
f,nda, blr kö'ı"de dunna.kladıır, 

Fakat, vapur yanaştıktan 
.sonra, tek it1san, evveli bu 
scdycni.n içir>deki h"starun ç>
ı,·arılanasrna mü~11ade etmiyor. 
für tc-laş. bir itişme, biır kakış
ma .• (ırhyan hrbyall6. Hasta
nın sed)esi geri.de ve ortada 
knlnıı~tır. Yaın taraftan doğru 
gelen birçok yolcular da, sed· 
~enin üsfündoo atlıya.r"k g<>ç
mektc ve bir an evvel l{öpTiiye 
~ıkmak için tel"-,.Janmaktadır
lar. 

POStA 

iŞLERİ 

İst.nhıılda posta servi9iııde ça
lı'!"n ı. .. ·ük kamyoıılaor çok eski
m:ş, yeırine de yenileri a1Hıama· 
dığınd~n, bundan ~onra, servis 
arabalarla idare olufl<l<:akmış. 

Ben, bu işe birırı. da s.eviDdim. 
Belki arabacı, aradaki sür'ıri faır
kmı kaumm&k için hayva.oılan 
dörtıı:tla sÜ1"'1', mcktul' ve tel
graflarmıız d..W. çabuk ~id..-, ge· 
lir. 

DUMA'.li 

(,EK. ili& 

Iicr ne\·i c;igar:a çe~it1erio-de, 

gittikçe artan bir istihlak nhbeti 

\·ar. Dün\ anın hal~ galil>a, herk1>
~e nrüle~ıadiyen dun13n çektiri

yor. Biır söz vanhr: •Ah çek~i
ııc duman çek!.• derler .. hı.lcikat
tc dun:an çekmek d.,, ah çekmek 

de kotü şe)·dh. Allah kimseye 
hic:bi.r şey çektirm.,..;,.t 

PEYNİ&İ.' 
i. ITIKA:\lI 

Herk<>s beyaz peynıri.n pahalı1t

ğından şikayetçi. 120 kuruşluk 

peyr.ir 160 kuruşa k:ıdar yüksel
di. Sebebi nedir?. 

Fakat, efendim, bunda, bugü.ııe 

kadar peynire k.arş• gösterilen is

tihkar uıuaıncl.,,,inin ~iwdi elın

makta olan bir hıncı yok mu?. 
Cünkiı. peymr dilhnizde en kolay 
l emekli. D3iına; •Pe~·nir ekmek 
yer, ki.m ye minnet etmem. der
dik. lla)di, ye, baka~mı 

urriYARA 
BlRAKl'IAK 

Geçenlerde, ltlr müşıttı, Bo
ğ'azjçwe citruiycn bir tak.si şofö

rü.nü tı>katlanı'!ıtı. Bu hal, birta
kun tcd.'dklere yol açtı.: Taksiler, 
\o<'Jı:.., haricine giı...iıı mi, gitmesin 
nıi?. 

Bu iş>n ihtiy•ra brrakılması 

doğru detil .. .aksi luılde, bi:ıim gi
bi ba<m&u kuvetli ohnı) anler, ih
tiyarlayı:ırcıya kadar bir taı...j,ye 

bineıualer. 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

DaılııikalaT geçmektedir. Ras
ta, vapunm boşa.lm:>5"1t bek
knııektedir. Bu hiHl~e bir
çokları, mın edil~ ıuwırile 

bakarlaor. Onlann nıütaleası 
§lldıır: Bôr tek hasta için bin
lerce kişi işinden gücünden O· 

Jamazlar )' a.. -
Fakat, hid.iscnin ruhu bu 

değildir. Bizde, maalesef, bir 
hastaya gösterilmesi ltlı.ı:nı 

saycı hiıısimn çok azaldıi:'l ve 
hatta, bu hidiseye göre de, hiç 
lurlmadığıdır. Hele, sed~·e Ü'De

lltııden atbyaraık geçen insan· 
farın nıhl .karmrter~ cid<len 
tahlile değer. Bumann, ~limai 
ve insani fazilet bağlarıırulıın 

tamamen ltterriit etmiş kim· 
sel.er olduğu muhakkakhr. 
~te muhtekir de, vurguncu 

da, istifçi de böyle, içtiımal fa
zilot kıymetlerini kaybetmiş 
tipler ara.ı>mdan çıkıyor. 

Şehrimize getirilen tavuk, 
horo• ve piliçler gittikçe 

azalıyor 

~bn zam ar l:arc'h şellC'intize 
getirilen tırvu.k, .tıuroo ve piliç 
gibi kümes hayvanlarınır sayısı 

çok azalın~ ve !>atlar y(ibelr 
mi~ir'. Tavukçular, kümes hay
vanı besliyenlcrin ,~ttikçe azal
dığını, köylerde ·bile eskisi kadar 
bol tavuk ve p !iç bulamad.ıkla
nnz söylemektedirler. 

--<>--

1 lk köpek itliil istasyonu 
faaliyete geçti 

'Beledıye temızlik ~eri müdür
lüğü tarafından ilk kopek itlaf 
istasyonu Edimekapı temizlik c
vmde kurularak ev\'Clki gün fa
aliyete geçm:ştir. Dün Rami, Top 
çular ve Edı.rnekapı civarından 
topl·nan 143 kÖJ>"k burada fenni 
şek>ld~ ölcfürülmü~tür. 

---<>-

Şehrimiz polia amirleri 
arasında değişiklikler 

Emınönü emniyet i\imiri Şevk! 
Budak Tokat emniyet amirlığine, 
Kadıköy serkomiseri Talıit Samat 
ya merkezine, BeyazLt •kinci ko
miseri Sü!.ryman Fahh merkezi 
komiserliğine,. B~tta mua\.·in 
Kerim Kapalıçarşı merkezine, 
Kapal>çarşıdan Scler' Beyazıt 
merkıezine, Erenk.öy meı'ke:ıt i
kinci komiseri Haki BeyaZlt ko
ımiserliğine, Beyazıt merkez me
murlrınadan Ferit mugvinliğe 

terfı ed<>rek Fa'\hh kaws.na, Kum 
kapı merkezinden Necip terfian 
Beyazıt merkezi muavinliğine 

tayin olunmuslardrr. 

Baçı bol} köpekler 
Bi.z, bu ıütuu rda. T"*",üteaddıt def• 

!ar İötanbı;lda ba}l'boş olarak dola.. 
şan

1 

köpekle.ele daha sıkı sur~tte mü
cadele ed;!mesflıc ışarct et.rntşızdi.r. 
Ot'ltad:ı bir. hakikat vardı>:; Ş(>hrin 
hangi s.emLini dol:ı.$!.l'Sa.nı.z dolaşınız ö
nünüzr l>· boş bh- çok 'kt"i.>P.it. ç:.kıar. 
BUıO!ar açtır, L::ıkıı:nsız.d!".", sahips:.zdi.r. 
Binaena!eytı zararlı b~r traWt"tlirl<"t'. 
~ların tesirılo• kudı.r:rınus olımaları 
\ib.~ prık fazladır. 

Bohin bu kabil köpekl~rın it.lifi, 
şubelere yapıla.o tam;mJerle değ.!, da
ha e.;ııs!L şekilde müırlkün Julınmalı
dır. \"e bu faaliyet dev. mlt, .>~mtem
li de o:malıdır. 

BURHAN CEVAT 

r EDEBi ROMAN: 71 "\ 

1 AŞ~u.~~L~~~! AŞI 1 
İKİNCİ KISIAI 

_ iyı ~ı: ..... Gt'Ç bile k.al un. . Ne 
haber .. 

- Omı balm:5da gUç ·' çe;.;me· 
o, n. ba:tt.ı rı UıL n ı;ı?:ı, dirn oy. 
2cd:kl aı n ba xa. bir ,ey ogrecıe- ı 
ıı;t<ı • 

S vg n sabırsızla.'ldı: 
- K T' :n-o.'i bu adam? 
- Soy edim yıı: İsp ,,ı as.l:rndC-

i .. n. n yont•r .san.tos de> ?Yll-
r n .ı. • 

_ ı-tc- ede o!ı.t...'ll.yor'. 

_ A; .pa.şa ~:1. 1 mua eski ko-
ıx n b r nı at a1 .ş, gilzeL 
m ~. s Sti 1 d'O':"gandı ıle ycrJrş.. 

m JL:metç• e , a aşçılar, 
fl> € •• BLr s.ıı. ~ nat , aorma. 

ııe.:.:k.!sı:ı. di.linde u~ rı..-ı Urdüklerl 
h y P• k az k ' ı c görüşüyor-

" • Kendi ~ e nl r nde yaş yoc- 1 
ı:. n;:ı 

1) 

s 
~ · oldu. 

Mert !.ıı.r k , c daha w-

Ali bunla.n öylo kat'i oöylıiyorau, 

söylcdıklerıne o kadar emi.ndı ki. ar
ltk hu..ya kurmak abes oluro u: İ..ip~ 
yol a. lzadcs<n; K nln yenn~ koy
mak isletııelc ve buıda ..,.. " etmek 
del•lık\e.n b~a b<r ıey değildi. 

H•rn. de Kf'nan Dııt!ı ne bo <tere
ce zengın ola:bıh'd, ne de İ.<tanbuıda 
bi.r lsıpaııyol hU.\'ıyel.~ ile gıı..e~ıİtrdi, 
Bu kA~l'l ol""'k fl>' d<-ğ ldi. 

Hem tevek.keli. insan insana. ber.
zert Derr.~er. 

Se•ıı n de b.r an bu bo.nzcy.şe ka-
1 ptlmışlı. 

Yın· ırkildı: 

- Amn"1 bu derece b.,'ltty 'i te o
lur mu ya? ..• 

H:ı) 11', msan insana. bınz yti>.ı. rdı 

annna, İ~nyoL ~edik rr ,J,ar::ı koca- 1 

na bu. derece bcr.z•y ez.:.t • !)u ı 

bal 'e · Sevgin bir hoya. gormüşlü; 
gozUte kocasının haya'ı gön.ırn1uştu. 1 

Buna nıbnen, bütdn üıni!ler.nrn kı· 1 
.rılm~ v~sma. r~en Aı ~:1e· 

Belediye Zabıtasına 
ola11 lftzam teslim 

edildi mı? 
Gür.pt.i.ı•, ıo.k.ant.al.ır, f•rı.nla.r ne va

lciL te~0 t•d..lı;e, pio bulun.ur. B<ş on. 
lolam<ıı Ct'zaya çarıııbil', ~l«e la
mimıler yapı ır. Ve gazeıteler şöyie ya
zar: 

<Bundan lıQyle lo;oarıtalar. tı.rınJa?' 
da'ıni bir kontrole tilbl tıtıu!ac:*. pis 
bulunan mues&tsP:e-r ~ddeıt.le ceza
landu·ılaca.ktır .> 

Fal«l.t, her ne d,-nse, bu haberde.ki 
dAHnl Iwn!.r<>l ta.lıalckult ~~ i~ın 
ariası b~tu. Bonacnı>ieytı, ek
t;ıeri jokao.kılarıın bul&flk y!Kama yer
'leri, mutrak[a.ı:·ı pis~jk iç&ıdechr. Fı
ruıla.rda ;,çiler ekmOk y;ıpılaa yerler
de p!:s .-ücutlanyle dolaşn"ar, ha?!l't 
y.tarlar, kal'kıarlv. 

Lokant&oı:J.a.r, f:ı1·UlCıJa.r, gezx.-teJ.er'1ı 
yaı;masına, şubul-e.re tanVmJer yapıl
ma.sına rağıne.I\ hiç bir zanıa.n daimi 
bır konmıle \'ibi bud.u:wnJya.cak.lanm 
bil.diklrrl için. cooay..a ald.trış etm.ez
ıer. On.lar, yine biıd.ik.lerini okuria.r. 

Netice ve bu15E.a olarak is rrı~takil 
bır Beledııye Za.bılD.sJJllal Tlll('.ydana ge
Ur;]mesıne day3lllıyor, ist.antıuı gct>i 
gcn1ş ve bı.iyük bir ~de, Bt lOC~ye 
7Abtta$ı ohnadao, Bt>lediyc tkz.:ınetıle
rınin nasıl görfilebi(dôği cidden bir 
mucizedır. Ac::ı.ba, bu mucıze göı!rt:C"ti
lt-bııiyGr ':'.lU!. MeaJe&ef ho.yır .• MucL
ze d'C'VCt çoi._""tao g'C"Çmış V' O.OUn yer;ne 
teşkılat inesele&I k:aıın oldu u için, .Be
lediye Zabıt:ıst olmadığıDda.n bb- çok 
bo'A.?e ltizmetten liiyıkı1'1C göri.ıleme
mekt('.dır. 

Güneş nasıl aydınlrk yapar, iki 
kere iki nasıl döl-t edeaie, bu ela l>öy
loce münakaşaya lüzum ııö•t.emıe:ıı 
bir hakika1tir. 

Be!ed ye Za.tııl.'.ısı Talimatnamesinin 
öN h-illt.Linıleri vardır ki, bunlar ta«.fp 
ve kontrol dilse, i.stantıul setJl'inde 
umum! iN.yat yüzde elli deği:;ir. Fa
bt. ic."I'J. vasıtası oJ.mcmosı yÜ2:~ 
bu talima1ılarnenın bir çok ~rf, 
kite.p üZJ"rinde kntrr. 

Bugün, bir Be]oo;ye Zabtta& \lrli

yacı n;ıuıyet hlssed;Pmişt;r. Ve bazı 

tedbirler almm'11c için l<'tkiklc.r yapı
h,.or. Fakat. altna.cnk ~irler mu
vakkat lh1iyaç1'ırı kall'lam<ık içindir. 
İlerid-e, mutJ.a.k.a, müstald:l ve kuvvet
li bir B•lecliye Zabılo.sı.na !ümım van. 
dı:r. 

Belki, büyük ve ınüstak;J bir Bcle
d;ye Zabıtası teşkilatı, Beled.;ye için 

mühim bir bütçe mes~idir. Olabilir. 
Bürolaraa ça]-şan memurlard:m hayli 
tasa:rruf yapılobil.r. Ve bu. t.asamı!la 
ıehr•n her ta.nıtmda her 21&mllft haıır 

ve n;i;zır b:r tıııı!u:.'ıt vücude get,rilir. 

R. SABJT 

Karnuiz ve fazla fiatla 
ekmek satmış 

Ankarada Ycnidoğan mah:ılle
sinde Rüstemağa' soka,ğında 728 
numaralı ha~de oturan ve ayni 
sokakta 726 numarah dükkanp 
bakkr.;Jık yapan M('hmet Akar 
karnesiz ve fazla fiatla ekınıek 
sattıgından milli korunma maıh
kemesıne verilmış ve ncıticede 

54 l,rıı 10 kuruş ağır para cezası
na mahküm edilıruşt;r. 

re TAKVİM 8 
fi"•·! 1358 HIZIJ{ Hlcr1 1381 

AGUSTflS 
112 

ŞABAN 

12 12 

Yıl 9'12 Ay 8 \iuau 
Valdt 

r'.z.•r 
S D S D 

AGUSTOS -620 Glloeı 10 25 

25 
13 16 Ölle 5 22 
17 01 l:ltlndl 9 07 
19 54 Akt•m 12 00 

SA l I 2133 Yıbı 1 38 
4 3ı) fmc :ı\r 8 36 

. 

_ O acl'1mı b'.r itte <>atı& görmek 
isti:Y<>ru m! D<!di. 

Ah: 
_ Kolay diye cwap verdi. 

Sevgin nrerakla, heyecanla socdu: 
- Na.>•l kolay?, 
- B3'ibııyag• k"'.ay, gayet b:ıEit. 
- r,; .. yap:ıyun? 
- E\'inin yo unu bek.le. Ya g:ı·rr-

ken, ya çUc:u:kt 1ı nasıl olsa gOrüı-.... un; 
hatta ~n;,.cn pe,ş:ne dilş~rwı.. İyıce 
balcars.ın. . ı 

- Tamam .... Bwıu yapacağırr ... 
Ah sordu: 
- Ben de ·be:ı>ber gı·lerm m.1?. 
- G6l tabii. 
F ı.:,t Urden vaz.geçl. 

- 1-layır dedi, sf"n >·alnı.z bJns yeri 
iyice ta. f et. İk· x~ı olu~k göze ba
taTı.z 

Ali knrnığuı yerini tarif t:otlı, Engini 
sord .... ve. e:.ttı, 

Sc'\'Jı:ın hemen g:yindi, .., ıi.n vuale~l 
b"r şapKa da s-iy.ii, o!r otomob · _ bin
ai A me.n Srf ret ~onağrnı ı önllndo 
ınc, ya.ya oiarak ya~ ya.vaş yokuşu 
wmıyl• .:ıoı .. 

P r z sonra, k~ başında Al'""' ta
t etı g; büy111< demir p.nn:ık..311 

• p bGyllk b~hçe ~ir.drk• komlk, , 
göri.ınd 

$e\.g ı Ju r .b nrle d..ırdu.. 
(Deva.ır.ı Varı 

. Harp Vazıyet i' ı MAHKEMELERDE: 

--.İiiiiiiiiiiiiiiim.!...;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~- ~------" Analar taş ye-

. . .. 
DIŞ POLİTI 
.. . ~~ .. . . ' -·.'. " 

H b 1. 1 k • Bind meselesi ve arp u sene rana ve ra a sın, yarımş?r~ ı maııamanıar blr!lftl 
Sıçrayabilir mi? dan beş yesın.~ J Yazan: Ah~t Şükrü Esmer 

{ ) Hindistandar b: ,dirildiğine gö-
\ Yazan: ı. s. Eski Bükreş Ate<-emiliteri Efe N>Jdt, uJa.: telek bor adamdı. re, Müslümanlar b.rliğl akdet:iği 
'- "J: Fi:t!kat, anı-a~ıld.ıgı.na güre net.r..ınfll ıni 

"bir içtimada llint milli kongre~i-Doğu cephesi ve Ortak Şark: ederek kuvvetler huırladıkları netameh... Elre Nriat, içip ••moe ol- " 
staı• dugu bir mey.t1.anecie- ciöv%'ınü.ş, iki nin, A.'Üllgre parti.sinin kararlarını ıııgrad çevresinde bi.ı!kaıç ve Anglo · Saksoıılarm füli yar- . . ~-ı b. ta-""'°' eıımediö< ni ka.vdcVlikr..en 

gündenberi denm eden Alınan dımda bulunmalarına inti%a.r et- k'llUUn ka!fumnı Lal>= a ye.rmış, ır -· ..- "" 
çok tabak, bardaic kU'mıo·ı.ı. Kendi- sonra reisi Cin.ıy., hala mevkuf 

taarrıız.ları yeni hir inkişai gös- tikleri muhakkaktır. sin<>crı, meyhanenın 11hlb• Haı;•k ve olan Gandi ile temasa mlmur et-
tenniQtir. Tebli'"'erdeu anladıfrı- in~-;lizler Orta Şarkt~ ınfüta- H •·-·•c id °' Ta 
DllZ-,a göre, Don d6ır·' .....nnde Alın:- b- garrorı a"""""°'n ""'•~ ı " · • miştir. Birlik reısı, Gandı ele ya---b· ~ kil bir İran. • Irak kumandanlığı ra!l!lfl'ın hüviyet.le" teııbc< edddHrten 
piyade, lıil<:um kıl'alarile tank ihdas ettiler; buuun hedefi Hin- SOllll'a, hiikim, H~. pacağı mülfıkatt.'.ı iki noktanın 
b . l'kl ı _ Anlat btıttaıım cı..v.anı HA•'" de- aydınlatılmasını ıstiy<'Cektir: ır ı eri Don nehri şarkına geç- distan yo unu kapamak, Irak ve ~-. 

· di:, Neı·atıan ne dava .,O.yorsun?. 1- Evvela müslümaıılar b:.rli-miş ve Stalingrad istikametinde Iran petrollerini ınuhıtf:rza et-
muhar<>beye koyulmuş~ur. AJ. mektir. Bu muha<aza bizce Kaf· HaçiOt başladı: g nın Hindistan istiklali hakk n-
manlann çok tankına mukab" kas dag"larmda R·- mu"dafaa•-a - Brz.im her alq;6m gelen dört ter~- daki görüşünü kabul edip etme-

... ~ '1&U müşterimiz vardl:ı:; Heıpııti kibar, d. ~ k d. · d ] •-
Rusların bol toI>Çırsu olduğu söy- iştirak etmek sııretile en emin. bir biyeli, akıllı uslu adamillr. Bunu da ıgı en ısıa en SO<U aca,,ür. 
knmektedir. Bununla benı.ber vaziyet içindiı yapılabilir. lwı:ırtm. Hangi ml'.rt>aneye gıtse bİl' 2- İkincisi, hal'!' devam ettiği 
Almanların ıuüdafaa edı'len Don b çıngar •ıkarır. Hiç bır meytıeneci bu- müddetçe, Hind:stanın idare mes· Acaba harp u sene Orta Şarka • ı li 
n-L-ı·n,· a'maları ve şark s·alı.il'"de • · 1 k k d nu tn;!yflıane;•ne alma.'< ı.sıemez. Bizde uliyetini anüslürnanlar a bir 'kte ""-' , ~ ~·ani Iran ve ra a a ar sıçrıya-
tutunmaları büyük bir muvaHıı- b de b•r defa rezal<?t çıkardı; polisle e.ı.- kabul etmiye hazır olup olmadı· 

cak mı? Diz Lma şimdilik ihti>- tırdı:ıoıı,· ondanbcr~ uğramıyoı'du. Dün - k d' · d ı kt kiyettir. Şüphesiz R>:slar, bunları · B !(ı en ısın en soru aca ıı. 
mal vernııyoru-ı:. u, herşeyden gece, bu dö,·t bt:~ temiz müşterimizle B' · l - 1 geri atmak ı'••'n ~ukaLı'l taa.r~·~a 1 d ırınci sua n manasınıı an a-~ .._ r ı.u.Ao önce Aln1an arın oğu cephesin· berabt'r gl.!ldi. Ben bunu ıe.\mak. iste-

. 1 rd' N ı· · • · k ·· mak için müslümanlar birliğinin geçmış e ır. e ıceyı lll' a.ç gu- de, Rushrıu Don boyundan ve medim içerıye ... O beyler dediler ki: 
k d l ' · d ~· P- Hint istikli'ıli hakkındak, görüşü-ne ·a ar :ın IJacagı7... :\-Ioskovadan \'oJga gerilerine ka- _ Bızım yanınıu a u,ır ~ey ya 

D ha Upta Kot 1 ik d · maz ... u,,'u puslu oturur ... B•z idare nü hatrrlamak gerektir; Kongre a ten e n ovo çev· ar sürmelerınc ve Mısırda yeni 
· d d · t R l ı ede>;!z. partisi gi.bi, mü ,lümanlar bir!i,,,&i rcsın c e vnzıyc us arın a ey- bir zafer kazann1alarına bağlıdu. 

hine dönıuüştür. Ru .. lar, kendi Pctr-0l nııntakaları, zanıanımız· Ben de, onla.t:"ln hatı.n tçin sesimi cır- de Hind-~stan-.11 istiklci!-€ ka,·uşn1.a-
t bl" lc · d b k · d ·ık h t k.a::madırn. Amma, r."'1ım.ı b;(iyorum. sına ça.Jışınaktadır. Fakat kongre e ıg rın e u esım e ı a - da ~üzlrrce kilometre ileridDn · 

,, ... Bek1yorum, ha şimdi sularu:h, ha şım- n· · b .. ·· H' d' ·ı · · larm )·arıldığmı itiraf ediyorlar. müdafaa edilebilir. Bü,.iik stra- µa ısı, utun ın ıStan ştmı o.r 
Ş h ld Al 1 d . 1 • di sulanacak diYo" ... Rakıyı d.a bele:ı- acv1et kurulmasında u: ·ar eder-

u a e ınan DTın en1ıryo u tejik yoJlar i~İn de kaide aynidir. ten, öbür m~ • le:-den içı.yor, Bir on 
b St 11.n« d' d - l d · iten, müslümanlar bir}'1ri nüfu-oyunca a ora a ogr11 ce· Kafkas Jağlar1, Orta Şarkın ilk üç, aort dL..i>le kJdar roJµI. yuvar a ~ 
rruptan ku~"tma şeklinde yap- kapısıdır. Bu kapı Ru~ların ve tan sonra, böşl.i1dı şarıu ı;öyicmeğe... sunun çokluğu Hindu olan bö''C· 
tıkları taanuz da inkişafa ba~la. İngilizlerin elinde kalmalıdır. Ak- Şariı:ı söylemek nı~mmı ... Gid'P, lerc!e Hind;stan adile bir Hı~t 

t - Azi'Zim, dedim; burada aarkı söy- devletinin, çoğunltığu müslürran mış ır. si takdirde, Karadeniz donannıası lemek yasaktır ... Zabıta m"C'netmiştir ... 
Bu vaziyet karş>sında Ru.;lar, \'c Bakıl petrolleri elden çtktığı Sw! ola.n bölgelerde <le Pakistan adile 

adım adım müdafaaya devam e- gibi Alnıaıtlar Orta Şarka sark- _ Sen ne loıın:ııyorsunı? Dedi, Ar- bir devletin kuru[n,..::.,!nı istıemek-
d ki e mecb · t h ı· d ı tedir. Müslümanların teliı.kkileri-ccc er, v ' urıye a ın e mak için daha müsait vaziyete kıı.daş!ar <Stiyar .. , Den de ><;y üyo-

aşağı Volga gerisine çekilce<>k- il ginn_ iş oltırlar. rum. Çanok ç<;m!Pk dururkC'n sana ne göre; Hinduların !T'Üstak J, ve 
!erdir. Axtık Don nehrini geçmiş susmak d~er! kendi mukadderntlanna hakim 
oıan Alman kuvvdıer>ni durdur- Le)iei eraat - Q;ma.z azizim, cı.edim; yas:ııctır. oımıya hakları olduğu gibi, müs-
ma.ı., Ruslar için çok ııı.ü~kül- Krzdı ... Köpürdü, Tabaklıı.rı ftrlat.. lümanların da ayni haktan islıi:fo-

27 ağustos 942 perşembe günü rruya ba>;ladı. V•tnnn, büyük camını d H 
dür. Billıas.sa Kotelnikorn'da Al- ·-~. Taba'-'--ı kırdı. Benim ve __ de etmiye haklan var ır im 

1 k f 1 Şaban a~ınm on dördüne müsa- =~ ....., &-· k · t' · · ı·k1·1 L k' nıan ar ç<> aza tank ve ta;nare son Hampars<>mun ka!amı:ıL da yardı, o:ıgresı par ,s.nın ısı. a .. a ·ın 
kul]. 1 Si 1i dif olmakla önümüzdeki pers_·em- ..... ·· ...... k b • t '· ı· anıyor ar. o ngrad simdi Qtu.z. beş lira z.:ırarıın var Otuz. beş u...ı..ö.• goruşunu a Uoı c mc~, n-
bü.yük bir tehlike karşc;ıııdadır. be günü a~mı (cuma ~ce<;i) liramı ödoem<'sônl ve cezalanmasını is- giliz ye hakimiyetini, Hindu nü· 

Kafkasyaya gelince, orada bü- Leylei Berı.t oldugu iları olunur. terim. fuz ve h8.kıimiyet ne değiştirmek 
yük bir değişiklik yoktur. Ancak -<>-- G•!!;On H•rrQ>a!'OOm da ayn! şeyleri demek olacaktır. Müslüman az:n-
Alman tebliğinden öğrenb'Ol'UZ Yeni ehmek karnelerini iyi söyled;. Jı,ğı ile Hindu çoğunluğu, biribi-
.ki, hususi dağ ktt'aları Kafkas muhafaza ediniz E!e Nejadın arkada.,ları da ayni ııin.den yalnız din farkile dei;>il, 

şeyleri söyf.ediler. N<'jadın abtka ka-
1
• dağaJ.rı eteklerinde ını.ıkarebeye E~lôl ve teş;rirıievvcl a,vlarına hars farkı, zihn' yet farkı, hu asa 

J yıtlarının ;;ıurulına~ı İ(,'in muhakem-e 
girıniş:lerdir. Rusların Krasno· oit ekmek karnelerini ka)~beden- başka güne bır<.ıkıldı. iki. mi!Jeti bir~blrinden ayıran her 
dar cenubunda tekrar çe.kilnıele- '<'re teşrinisani ayına kadar ye- Efi' Nejadı birJ;kte meyhaneye gö- farkla. ayrJmı~ bulunmaktadır 
~i, Novorosis'k limanuu daha yıı- nile,.\nin veri!.ırj, yeceği, ı binaen- tü.rcn beş aı1<ada;;ıan bir;, cAzınlık• ad, ,·erilen müslüma.n 
kın bir tehlike altına sokmuştur. ale)•h halkımızın karneler;ni hüs- - Ulan Efe, dedi Bi:ı.i knCeıoe lroy- nüfus da seksen miltona baliğ<>-

Buna muluıbil Rusların Kafkas- nümııfha.faza etnneleri lüzumunun dun ... Her b;rimiz.e i~r duble rakı ı.uyor. Bunlar bazL bölgelerde top 
ya dağlarmdak:i geçitleri vaktin· karr.eler tevzi ounurken kendi- ısmarlattın. Biz daha birer seks('<> lu hallerde yaşa.maktadırlar, Bu 
d boşliıği iç.ıneden ~n on fkj dubleyi yu- d e tuttukları ve Kaikasyada mev- !erine tebli" olıınmasıdün kay- hale göre, Hindu olan bölgeler en 

ö varladın. HanJ, analaı· taş yesin, ya-
cut kuvvetleri yeniden seferber :makam:ık lara bild;rilmi,1ir. (Devamı Sa: 3, sa. 7 del aynı.arak ayrı ve müstakil devlet 
f"·~~~~-;-'T'~..,...~~,....,--...,.~~~~.,-,.-~~----.,.,...~~~~---~~-==------::-~~---------,..._ halinde ya~y&bilirl;r. Kongre 

il GÜN ÜN K AF K A S VE Rus ı Yazan: partisi daima bu görüşe muhale-
! T E T K j K· fet etmiştir. Londrada 'tıoplanan 
1 1 p E T R 0 L L E R 1• 1 M.ÖRazgensim ,,/ il<i yuvarlak masa k"nfC'Tansının ıı. L E R İ halledemediği en zor mesele bu 
""' olmuştu. Kongre partL~inin için-

s b I • k s de bu kanaatte bulunanlar da h.<r 

on eş sene ı ovyet planı.. ;~eb~~~~f:;n~':r~~~:~d~:ı~!~~: 
Rus petrollcrının b~lıca 8 is-

tihsal merkezi vardir. 
1- Azcrbaycanda: Bakü. 
2- Cürc.stan.d~ Grosni. 
3- Maikop. 
4- Eınha. 

5- Dağıstan. 

6-- Volga - Ural (yahut ıkiııci 
Bakiı) . 

7- Merkezi Asya. 
~ Sahalın ada.sL. 
Bu istihsal Ill€rktzlcrinden, bu 

gün cıkarılmakta olan petrolün 
mikla~t hakkında 'bir şey söyle
mek kabil değıldir; çünkü 1938 
ııenos;ııdenberi, Ruslar, bu hu
hususta, hiç bir istatistik ncşret
medi:er. Harp ser.elerinde ileri 
süriilen miktarlar, birer tahmin 
den b~ka b.rşcy değ!ldir. 

SON BE.Ş SENElLlK Pl..Aı'f 
1938 istillistiklerine gi:ire, Rus 

petr<>l iStihsali, tabii gaz müştak
katından elde edilen miktarla be
raber, 32 milyon .\ondu. Bunun 28 
mil.yon tonu ham petroldü. Bu 
miktarın 21 milyonunu da Azer
baycan ile Güıx:istan kuyuları ve
riyordu. 

Rusl&.r, 1938 senesinde b~lnyan 
üçüncü beş senelik planda, petrol 
mcselcsıne, ciddi bır yer verc!Her. 
Bu tesa\"VUrLara göre, yalnız pet
rol ist::hsalini arllrrm:ıkla kalın-

mıyacıık, potr<>I sanayii, memle
ketin ha!'p ıe.lUikelerir.den uzak 
yerlerine da!ntılôcaktı. Kafkt~'}'a 
askeıi sfü:ilara mü.o;aıt görüldüğtı 
iç:n, petrol saııayiinin sıklet mer
kezı. şarka ve şimali ş:;rkiye nak
ledilın;ye karar verildi, 

Üçüncü beş ~nelık plana göre , 
Rus pe-trol kuyularından, 194f! de 
48.5 mil.yon ıon petrol rı karıla
cak , buna tabii gazden elde edi
lecek 5.5 milyon ton petrol de ila
ve edili~ mecmuu 54 milyon ton 
edec:l'kti. Bu arada c!kiııci Bakiı. 
ism verilen cVoi,ga - Ural. mer
kezi, 1938 st'nesindek• 1,5 milyon 
!ov patrOl istihsaiini, 1942 de 7 
milvon tona viiloseltecektı. 
Deş sc~elik plaıun bugünkii ne-

t:cesi belli değilse de, potrol istih
'aôinin 1940 da e»cak 36 milyon 
tona çıkabild'ği h?«l<.ındaki ta>h· 
n::·ıılerc · rgöre, ıasavvurllıırm ta
hakkuk edemediği anlaşılmakta-
d:r. 

KOMBİN.ALAR 
Rus petrol sanayu, l 940 senesi 

martında eKombina. lara ayrıl
dı . • Kmnbina. muhtar idareli bir 
nevi .tröst. demektir. Bunlar, 
kendi mıntakalarında; petrol a
raştınnası, kuyu açılması, petrol 
ihracı, fabrika inş~ı. alet ve ma
kine yapması ve saire gibi islerle 
uğr~yorlard:. 

Kombinalar; 6 mıntakaya göre 
6 tane idi. Kombinaların üçü Kaf
kasya.da: BakUda, Gıosnide ve 
Mackopcla; biri ikinci Bakiı deni
len cB:ışkırd. da; bUi Kazııkistan
da; altıncı kombına da, Uzak Şark 
ta, .SaJıalin• adasında ve .Ha
barovsk• tasfiyehanelerin.de bu
lunuyor. 

Kombinalar idarelerinin 1941 
de verdikleri raporlardan sızan 
haberlere göre; planların tatbikin 
den beklenilen net~lıer ıtabak
kuk etınemiş, Maikopla İkirı<:i 
Bakiınun ihraç ettikleri petrol ise 
ümidin haricinde az olmuştur 

Halbuki., Alman ileri hareket
ler'ndenberi, Ruslar, İk.nd Ba
kiıya en çok güveniyorfardı. 

İKİNCİ BAKLr 
Üçuncü beş senelik planı yapan 

mütehassıslar, ikinci Baklınun 

askerlikçe emın bir mevk'de bu
lunmasını gi:izönunde bulundura
r"k.. ona hususi b:r ehemm,yet 
atfetmişltrdi. Bütün gayretler, 
1938 de 1,5 milyon olan istiıhsal.i 
1942 de 7 milyona çıkarmıya sar
Iolunuyordu. Bu suretle yüzde 9,4 
m:.ktanndaki esans, yüzde 40 a 
yükseltilmiş olacaktı. 

Bu havz•da. kuyulara c var bu
lunan Sizranda, Tüima$"1e. İsim
bayevoda, Sterl.itamakd.a, ve No
lotofda tasfilyd1aı:eler vücude 
ge<füild: Bu yeni ta.'<{iyeıhaneler
le, eskide'l mev'CUt olan ura, Sa-

rat.o.f ve Orskdakıler takviye e
dildi. Orsk şehri M, petrol •boru
lairl.e, Hazer deııizinln ş:mali şar
kisinde bulunan Emba havzasına 
bağlanmıştı. 

Hesaplara göre, İkinc Bakü 
h~:vzası, ham petrolden ba'3'ka e
sans \'e d ğer tasfiye maiısulleri 

verecek gen ış b'< muhtar merkez 
olacaMı, amma bu programın tat
bi.lti büyük müşküllere uğradı; 
çünloü tesadüf ediLen zemin katı 
çok sertti. Bunun iç'.n, hususi şe
ki.lde delme aletlerine ihtiyaç var
dı. Bu aletleri ise, ancak Birleşik 
Devletler Amcrikası yapaıbJiyor
du. 

Rusya, aletleri, Amerikaya ıs· 
ınarladı; fakat :ıradan bir kil<; ay 
g<'Çince, Birle§ik Devletler Ame
rikası, canayi aletlerinin ihracını 
rnenedi11<:e, Sovyet sefareti, bu 
ambaııgoyu şiddetle protesto etti; 
amma bir netice elde edemedi. 
Bu yüzden ik'nci Bakü petrol 
havzası, en büyük ihtiyacını gi
deremedi. 

Sonra tasfiye cihet.i de müşkü
lat arzediyol'C!u; çünkü B~kırd 
petroLünde, mühim miktarda kü
kürtlü maddeler v"rdı. Bundan 
başb soğuklar ,sıfırın 50 derece 
altına kadar iniyordu; hususi ma
hiyette izolatör kullanılmasına 
lüzum görülmesi de i.şf.eri karış
tırdı. Lazım olan kuvveti temin 
etımek için de, 12 binden 34 bine 
kadar kılovatta elektrik sant..al-

mast da bu yüzdendi. Şimruve 
kadar bu gör~c kat~ı çok serı 
bir vaziyet almış bulun~n Gandi
nin, müslümanlar birhğı taraf:n· 
dan sorulacak b:rinci sc:alc nece· 
vap ·vereceği şımdidP.rı tthmın 
ed:lebilir. 
Gandınin ikin.ti sua·c de miis

. bet cevap vennes· brklenomez 
Çünkü 'kincisi bıril'r' inJ m·rı 
gibi görünüyorsa da h~Hkatte ".er 
ikisi de ayni meselt•dir Gandı, 
İııgil:ereııin derhal ic\~reyi korg
re p~rtisine devretme; r i ıstemek 
tedir. Partinin bübn Il'rıt Fil
letlerini temsil ct'ii:in ictd•~ lı
yor. Azınhk, çoğunluk tanım ,·or. 
:rv$.is1Gmanlartn ayr1 Yar].klarıııı 

taınirr:adik-ılna gört\ (1!:1:'.lrl a'·rı 
iŞb'rliğ.ine girişmrk ·st';;C'Ceği şüp
helidir. Gandi, müslümanları k ·n2 
re p artisine girmiye d.ıvPt etmek
te, yani Hindu çoi{unluğu içinde 
ayrı ,.arlıklarının k ybolmas•nı 
tem'r.e çalişmaktadir 

Milli isill<lal iddias. altında sek 
sen milı)'QD insa 'ltll rrHli istikJa• 
line bu kadar az yer veren bir 
~ı<üşü müslümrnlarır. kabul et
rrı'yecekleri meyd;ınd:ıdır. 

Hint mesele@, ekser'ya, birlik 
!halinde olan Hint ,,.i.!et!erile İn· 
giltere arasında bır ıht :ar m~hi· 
yetinde telakk i r d:Ly"r ihtilafın 
böyle bir mahiyeti oldıığuna şup
he yoktur. Fakat bu :M 'Mtuı ay
rı bir de müslümar. · Hioıdu an 
laşmaziığı vardır ki, H nt mese· 
!esir.in 'halline er. büyük engel ları kurmak da ica.p etti. 

Elde edilen netice ne oldu? Belli l==b=u=d=ı'='=========== 
acğil. 

* 
Rusyanın, geçen sencdenberi, 

Kafkasyanın tehlikeye maruz bu
Im1duğunu anladıktan sonra, İkin 
ci Bakuya fevkalade bir gayret 
sarfettiğilli ve bu suretle azami 
neticeyi elde ettiğini f.anetsek bi
le. Kafkas !><'trolleri cinden gi
c.er~~. geriye kala.1 kaynaklar.fan 
istlh.sa! edebileceği petrol, 12 mil
yon ton kadar olacak ve es:ns da 
üçte blre inecektir. Bu ;sc, Rusya-

nın ,harp ihtiyacına kaf. gelıni

}ecekıir. 
Burada, ihtiyat esar.s meselesi 

ehemrr,=yct alıyor_ R11syanın, a .. 
eaba n~ kadar, ıhtıyat esansı var
dır? 

Birkş'k Dcvlı>tler Arrcriknsı· 
nır>< ;dd.a,;,na göre; bu :c·:yat, b;r 
senelik har;1 ih•iya('lt~ı kare!lıya
'bıLr, fakat Almanlar, bu ihtiyat 
esansın ancak, üç aylılı: iht yrcı 
tenin cc'ebilec~ğinl söylemekte 
bulunuyorlar. 
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(B_ yazının mrtinlerı Anadolu A

l•nı<ı Bliltenlerinden o.tınınışt>r.) 

Ten"s eden &lıwunmer AI.ATUK 

lı;gilLcre I!aı·b;ye Na.zırlgının 

b.klıra gire göre; Jr3n • Iı·.ık ko
ınıt.an:.ı.gı ı:.clıle yeni tıir müstakil 
ordu komutanlığı kurulması ta· 
k~rrür eı.mis~ır_ Bu ordunun ko
mutanh~na General ~1 ils0ıı ray·n 
olunın-.ştur. 

lr.;g;1ı1 gazetelen, İran ve Irakın 
olıemıniy•«inin gıttill:çe arttığını 

yaznı.aktadırlar. Çünkü Alma.nlar 
hava yolile irana b;r saatlik me
se!c~·e gelmişler:lır. 

İ".\5u.zleıin şimdi şarkta üç 
cephesi vardır: Biri>l Hindistanın 
doğusunda j:ııponyaya kaı>;<ı, di
ğeri Orta. Şarkın b.ıtisında Alman 
!ara ka~ı; ü~ncüsü de İran ve 
T.ı·a:t1? Kafkasyaya ka~..,dır. 

Mi!TIEFİKLERİN GEMİ 
KAYIPLARI 

A'rnan <Unizalfıla·n doğu bltı 

Atıantikte • ve K,:1'a:p den·z'nde 
tonaj rı yekunu 107 bıne baliit 
ol~n 17 g<m ·ıe iki yelk~rlı ı:u;ıt 
ba ırm~ arct r. Bu genı !erden 
lı cim len Y<'kCın" 67 lı re bal;ğ 
olon 11 ı k:ıi'.e haiinde seyretmek 
te ıdı. 

URUGUVAY IL>\.RP İLAN 
ETMİYOR 

Uruguvay Haricıye Na-zırı Gu
ani Uruguvayın har-be girtneğe 

kar:ır \'ermiş olduğu hakk:nda. 
yaba'leı gazctele".ie çıkan h:ı.ber
lerı yalanlamıştır. 

ALMAN PROPAGANDA 
NAZIRI~IN BİR J\lAKALESİ 
A!tna'l Propaguıda Nazın Gbö· 

beis Völi<.scılıer B~l>ahter gaze
te,inde İrıgilteren;n Moskova itti
fakından ne kauındığını incc'e
aı1 ş ,.e n1üteaddit mQ.~lfabiyetlcrle 
karı;.J. k nüfuzunu Bolşeviklere 
ve d n z!edeki nüfuzunu da A
mcrik ya t<'rketmc1< mecburiye
ıt..r.de ka!d·i;ını söylemiştir. Göb
ıbe\o;e göre Çörçil, Kremlill'İn elin
de ba ıt b'r akı olmu, sa},Jab:ı ır. 
Naz~r Bo1.;:-evizme el sürmenin, 

Di ·ep "1acerasile d" sabit olduğu 
fr1•re sonunda. öliimıe mııihkuın 

ka:acağına ~retle y~zısını bilir· 

c ŞEHiRDEN ve 

~~ .... § 
- !l~Pi!lS! U!llftlS!P""!H - !""I 
·ınıeru "'!'\ uruunıııtN ap...ıt 

-ııdo.ı:J UtmlfV - ~UIJ~ 
uım d.ı•l{ .~ .. AnllnıQ - ı.re1 
--d•h'I ıuıaıı ıq.ı~l'l!J&J'.H!W 
- •ı>••PU"'l {!3ı!!;'.) - LlU( 

·O[>.Io "'!lı1i<ıJ •l'l""'S e1>10 

mektedir. 
Hİ.N!)'İb"I'ANIN İSTİKLAL! 
S . .r Krıps Nevyırk Tayn11' ga

zetesinde neşrcltij;ı bir makale
sinde Hinı rstıikial meselesinin 
harpten sonu düşıinül~, in· 
tikal devresinde bugünkü ana ya
sanın mer'iyette kalacağın, ;ıave 
etmiştir . 

ŞA.RK CEPHESİ 
Alman başkumandanlıtının leb

liğ.<ıe göre; KaJ'kasyada Alman 
ve müttefik kıt'aların Jıücwnu 
çetin d~ muharobelen vermek 
suretile devam e~n1ekt.edir. 

Stalingradın şimal 'batısında 

hava kuvvetleri tarafmdan em
oalsiz bir surette dcA:klenen Al· 
man p:yade Lümenler;le hücum 
kıt'aları Don ne<ır<ni g<...;ıniı~1er ve 
d<>ğuya doğru hücumlan sorasın
da kuvvetle t3'hkim e<lilın·, olan 
d:~2r mevzilerini yarmiş;ardır. 

Bazı ithafatçdar 
Bazı büyük ıt.lıala.çıların nıuh· 

telif usullerle para. kaçakçılığı 

yaptığı sÖylenmekt.edir. iddiaya 
göre, bu :ıtlhataLçılar kaı;akıçJl:ğı 

biiilassa Mı.sır yolıie Y• µmakta
dırlar. Mısırdan getirilen ve ya
hut diğer yerlerden Mısıra gele
vck oradan meınleketimiıe se<v; 
kedilen mallar için MıSırdaki ta
cirlerden aluıa.n fatıura!.ara malın 
kıymefnden yükısek fıat yazdı

rılmaktadır. Bu suretle s~hıe fa. 
turalarla gelen malların memle
ketimizde ham ma\ıyeti tırtiı.rıla
rak fazla para ka7,amlmakta ve 
h<'m de bura<lan mukabilinde 
gönderilen p<.-ranın ve yahut «r 
yanın J\.fısırd.aki salı.ci.ya veri1en 
İ<ı">rrundan artan fazla;~ da ora
da alıkonıı.}ma}1ta ve böylci1.k\e 
yurt dışına m'Jyonlarca lira ka
çırılmı1 olmakwdor. İşte bu s"'h
te fatura yüzünden de bazı ith;ı.. 

!at ~·ası piyasada palıa~,;va sa~ 
tılmaktadir. Bu yolsuzlukl~:ın 
billrnSl'a manifatura jthaLitında 
yapıldıği ileri sürülmektedir. 

JlfEMLEKETTEN) ı 

Londra, 25 (A.A.) - B...alı,-oda 
ordu SC"fe-rber e<fl!mı..c::tlr. 

LondHı, 211 (AA.) - ~.acı.. 
Alıman "·e İt..a!y.an bJ.rtl<:aUırı k ... palıl
rnıştır_ 

iki taraf için 
de kolay değil 

CBa!ınıaKtilt•df!n D\!varn l 

göstereceğini tahmin etmek he
nüz Kaikus bölgesinde kat'i ve 
nihai .oflıa belirmcdif:i için güç· 
tür. Fakat, kat'iyet h:ıliııde gözö
.u.üne çıkacak durum herlı~lde, 

a - D-:ınokrasyaların Almru•
ya3'1 mağliıı> 1>tmek azmi ile Av
rupada döviişc l>a~lamaları, 

b - Alıuanyanın SO\'ye1 R!?Y
yayı iruha ,.e ı!omokra. yalardan 
gelecek saldmmlara k.aı·şı nmka
veruetc lıa:ı.ıı· ... 
Bulunmaları seklinde tecelli 

ed.ecektir. Diğer ·bölgeler ve coğ
rafi dC::i~klikler l>u ana vaziyet 
karşısında tali ıwilliyet arzcde
cektir. 
Denı"k oluyor ki, harbin bitmesi 

için hC"':~yin başmda )·a Al'.uan· 
ya11>11 lııgiltere \'e Amcrıka~ı 
nıağ:lüp etınesi, ~·ahut da A.tnerı· 
ka ve İngilterenin Almanyayı 
yenmesi. birinci şartlu'. Bunun 
içın de dcıuok.rasyalann Avrupa 
karasına gdıncleri, cephe kur· 
u1aları, ilcı ı~meleri, Aln1ano·anı.o. 
için-0 girıneleri ve Ccrmeu·hk Ule
ınini çökcrtnıeleri; yahut da Ja· 
pon \'e Alınanların Amerika v<ı 
İngiltere~ i ümitsiz hale soknia .. 
lan Iiizıındu, Alnıan)·ayı Ayrupa 
karasında l>oğnıok.. bu, kelay de>
ğildir. İngiltere ve l\.ın.,rikayı 
ad.aia.rna ~rdip y~ıırueb.. bu. da 
kola) değildir. 

• 
lngilizlerin 
harp gemisi 
zayiatı 

Lomlra, 25 (A.A.) - Ha.rbiıı 

başmdaııberi lncili2 ıionanmasmm 
uğradığı za)'iat hakkında neşrolu
nan bir listıeye göre 631 bin toni
Hitolıık 152 harp gemisi kaybedil· 
miştir. Bunun beşi krm azör, beşi 
tayyare getr.~;, seksen üçii ınuh· 
riptir. 

işgal edilen eki 
Rus şehri 

Londra, 25 (A.A.) - Voroşi
lofgrad ile Piıotigorsk'un Alıuan.
lar tarafından i~ali <lüu ak,..am 
nıanıf Sovyet muharriri YaTos
lavski'ııiıı radyo ile yaptığı yaynn 
. ıı·a.wda bildiri!ıniştir. 

Piati.gorsk, Kal:1r.as dağl:u-ımn 
şimal etekleri ii-zeriudedir. 

ÇÖRÇ~L 
(1 ınci Sahı1ı·den J.lCYDJr,) 1 

lon:.etr~.,k: seyaJ:ıat.i nd:ı.ayetp efd. ir- ı

1 mı;;tı.r 

\;oı-çı. b~r bava koı.nod.O'ru Unı!or- ı 
ması g.ıym~t ıt!;. So.!wati iyi ıdi.., LJııdr& 

~tu~ycntı~a hlli~J.ı:. birt ktndisine: 
- cYorıun musunuz'!> d\ye 90!"U~ 

C""a Çö:--çı: gütt>r,,._ ş.r..o cevaln verdi: 
- cYorgJ.n mu" NedPn ol.ayım. 

B•Jalda kentiimi canlann1~ fiissed:yo
rwn! .. > 

İngiiiz,er 
( ı inci Slh'feden De\.·aın) 

ına~~ ci.vaırı.na }lerlıeştirilm!~rdir. 
Oradaki ~rikan Elçls1 bil ııs~rr! ~
rin İrana do.:.--t o!ar1k gefdil.:lerint sö:1-
lt;>rrı.işbr! ... 

Roma, 2ı.'i (Rad,yo) _ A.ı=n h•· 
be.rleı.-c göı ~ lta.k~ 1'..aı~ .. ..,.ı.-ıklaı- var
dı;•, ÇPtf'ler İnıgiliz!erin gôndıırdik.İ(·r, 
t '..;vr•ye kıta a-rının yol :-ını k-esm>ek-
1t:tiı.rlcr 

Londra, 25 (A.A.) - Rüyter Ajan
, rn.ın ask-eri muharııri ya.z.ıyor: 

Ic ... ::r. .,.~ Irıuı.; A.uı.ünhınn Qutün a-
<Uç.:ı İrilU hı.:ci.uc.lu.n:.. uçaiıi...!a oi.r sa..ıt-
11~ l>·;· ne afi~ciıe bu'.uılfn.:ıJm.ı yurün
ctı.~ ıtı'~n Uilyı.lk Oiı· ehı•m•niyet kes
beUnt:kt-:u. :. İng:jıı.!eriiı ~;ordt Ş:::u~ta 1 

u.ç crp~esi vardır: 1 - liin<\:sıanda 

ja.ponyı:aya karşı. 2 - Orta Şarkın 

Batısınııo, Mısırdo Aimanlara kaa-şL 

3 - İranda v~ l.'".,i\.ta l{ n...s)·aya 
~--&.~\ İce~·nda b .J '~ c~pheo. • tıtrricn 
çaı;ıışıb.caktır. 

S~alin - Çörçil 
mülakatı dört 
gün sürmüş! 
Çörçll avuette tle 
KaJure'ye utradı 
Londra, 25 (A.A.) - Moskova

dan gelmekte olan İngili-ı: Başve
kili 1\1. Çörçil Lond.raya varmış

tır. Yauııı<la M, Harrim.aıı bulun
maktadu. 

Başveki'iı. StaHıı ile itÖriişme
].,ri 4 gün siirmüşfür, Dönüşte 

Başvekil Kahircye uğramış ve bu
r3da Mareşal Snıuts, General dö 
Gol ve diğer şeflerle görü~müş-
tür. 

- -<>-

Keınbriç 

sin de 
Üııiversite
m ah v o 1 an· 

eserler 

Canıbeı4c!gc, 25 (A.A.) - Son 
~~nlerCc 30 ınctreye kadar ine

rek çok kı~a irtifadan lxımbal:ı.r 
alan Alman akıncılarının Cam· 
bridgc Üniversileı;ine taa.rruzlan 
sırasın.da yangın \'C infilak bom
baları, nıünakasah konferanslar 
tertip eden ve Univfil'Siteye bağlı 
bulunan m<:şhur Cambridgc birli
{.ıi bin:alanna babet cbni~. ekser.isi 
paha biçilemi)·ecek kadar kıy

metli ve bazıları da kat'iyen ye
rine lı.onulamıyacak dert>eede na· 
dir birçok kitaplar harap olıııuş-' 
tur. 

A!ma:n ac:iliyesind e 
(1 tııci Sr.!1'.ted.en Devam) 

emirname neşretmiştir. Bu cmir
nanıed.c büyük Alman;yannı va .. 
zifesini başarması için lruv\'e1.li 
bir adli~·enin zantri oldub,Yllna işa
ret eden Führer: 

- Doktur Tiyerak benim tali
nıatnna gött Nasyonal Sosyalist 
adliyesini kuracaktır. Bunu ya
parken ıue-vz.uu hukuki esaclar .. 
dan ayrılabilir.• dcnıcktt.dir. 

Vil..A.1.*"ET \'~ BELEDİYE: \ kı~ac· jı.:a d.air ç1~t~n ş:ıyıa. üı:crınc * T rr.ı~· ... y ıuı., r31 t~cı:fuıdan A- ·kora. bo!~cı!a.r Y~~-k fı.atla. p:yac.ı-

Zt.ru.an nıüttt:IikJerlıı hazırlan- ı 

W:.t').IU.a ~ ardıın <.'<ie~k~~ ~lına~· / 
)'anın dı14 işgal '\-"O btila IJulgeLc· 
rinde )erlı.:.ıım~ıne, ta:bkin1at yap· \ 
nıasına, nıiidafaa tertiplı>rini sag-
1.:uıasuıa , c iklısad.i mukaveıne

ti.ni. kazanmasına yardnn etmek· 
tcJir. Eğer, Alınan ord115u Ka{
ka>)·ayı başt.anba~a istiliı c<ler, 
l\.uradeııizi ıuüruıkalc \'.e ınu~'-t· 
salası i;;in tam s..,ı:bcst l>ir deniz 
haline sok.a.r, Ukrayna • KaCkas 
hayat ve maden bölg<!lcrini i.<li!.
ınar cdebllin.e hü;yük ölçüde ınu .. 
ı .. avctn>Ct Ludreti kazannıı~ oıac3· 
ğı gibi Orta \'e Yakın ŞRtk İll· 
gifü lmparatorlu,,iru.nu da 1913 ya
zına kadJr yıkmak iınkanııu bu
lur.-a kendi he!>llbına pe.k çok ~;i 
lıallctmis olacaktır, 

-- ------

ç mt' ~a.ya s!ıpariş ed•!cn 9 otobüs Ka.- 1 dan >·apaı< roplarr~ya başia.rrı.ış.Iardır. 
ıııı· ·ye gelm :tir. Btı ololıU-leri.n ıne~ -4.· 1".C'aret Ve!dlıeL İ-ç T:.caret u ... 
• x •ımıze ı: .eh \'dll.dı!t'7Je flr"Jla~ırıa rr: aca.at et:-niştin. 

itııııe eo im: r * lJı..ınlı.:tJınaı· v<ipuru Pırt•ye ha-

R~yazi Mantık 
+ Ada. !rı sus.uz kiıi.lnl!l-:r~ı için rek'et ttn.i.ştir. 

Dt"led ye Aaa.'lt'& y1·1h b·r su ta.n!tı-
nıu • . ıcıa Mürı:.Kc~at \rek!ı:.Ct.lnr *" İhr.o~.catımız 9'l!J giin]·erde gdniş 

1 · ır kya. la r.rtrr..ı4ır. S~n bir hafta zar-rr ·::t ~1;.. \ ı ~ hrimz ı: "e m~r 
Ü{Tl'SAT: r."d" isıan.tıuldan ~ mill'on liralık 

ibraral yap:ln~ şlır ..Jc- l\.ff' n r!~timizdl"n pa.rr.'""'k dökün-
tusü •imal< ve m..ıta.IJJ•nde m•ncfatu- lllÜTEFERRIK: 
ra vern ::!'k üzer{': bir İL.ılyan ~y't·t.i + Bozkurt Mı!CırKı3..5l suıhıpl..-ri k"A-
Ş<iuU'l ıW gelm ıtı,-. ğıı ksç .kçı,ı.ğı suı;>,yla Adl•ycye v<.'· * l )ak aatı.şla.rının :..er.besL hıra- rihnı~h:rdir 

Kapah zarf 
eksiltme 

usulile 
ilanı 

Bolu Nafia Müdürlüğünden 
1 - l'>.so1·a•>o"• korruia.n i>ı Goymık: - Na.·lı.h.an Y'Oiurd.ı 0+000-75+ O!hl 

«ilnıı,e• .. or arıı.,ıncia Uı.unılere ve Çili'U küprüJert ile Ku'"°k köprü ve lll"..n:(eı
lııer ır,ş.:ıa~ı. 

Kuşıf bPde!i 1440-11 lira 9ti kuruştur. 

2 - Bu &Şıe a.it ş.ırtt.a.rr~~l.ı:!.l" \'le evnJt ,..:tl.ardır; 

A - E'tt~i!tn'(I şoı·t™itıı&i, 
u - ı1uk1'.v~ıe projesi, 
C _ Rjyındırl.Wt İ~lıeri G!~ne4 ,artnaınesi, 

D _ Köır-ü ve meoıfezlore dair fen.ot "~ husust şar-toa~e;. 
}, - Kc;>f hv!f.>as~ ııilsiW fıyat, ""'~ ~llerl, 
F - Soo:ı. ve KöprUler ve Bf'lonarme büy!it k'öpıiHer fenni şartrı.:.n.eler!. 
ım.~ıt.'<!r bu şa.rl.ıı.o.mcleri ve evrA!<1 Bolu Naıia Mti<)ürlüğünde görebi-

Lac1er. 
3 _ Ek<iltme 1,9.942 tarih'nen Sa1ı günü saat 16 da. Bolu hülnimet kon..:ı

jltn<la :\af , ı,durlüğü odo.sında yapı1ac•ktı.r. 
4 - FJakM.me kapalı zart usuliyi.e yapılacaktu. 

5 _ E~·.,ltm<'y.e g;rrbl.nl'<k IQin ;ste;dinin 8~52 ~"" muvak'kııt t<>nnıat ver. 
mesı, by.Jl n ~a a~B.!;,~i v.os~alarıha.!e olLJp gıöste.rme6i lhımdır. 

1 "l'"'IC2. et Odasın.a keyıt.lı bı.tlun.d .ı.guna dair v.:as~ 

O halde, iki taraf için {'.e git
tik\e bir t;ıknUlı.a girer g'lıi görli
nen bu lkınci Ci.han lla.rlri nll>ıl 
bil10cek, na~ıl bit'rölobil<?eek?. Bu 
gerçckleıı ı;üç, k.estırnıc ve kal'l 
cevap vermeyi ruürukün oldu(;"u 
kadar LOı laştıran bir ,,...-utlur. 
I''akat, bi2c öyle geliyor ki, mu
kadder sualin kes.in cevabını \'er
mdr. n.e kada.r ror olur.a olsun 
demokrasyalar en ba~ta bna >al
dırunlan ile Aloıanyayı bütün 
sanayi merkezleri ile, §Cbirleri 
ile, !imanları ae, iınenditerleri 
ve miinaknle vasıtaları >le imha 
e~leınevi lecl'iibe etmed"n \'e Al-
11;anlar. da biitiın bu t~bbıisleri 
tardeyleıneyi ve hatti İngiliz a
dala.nnı havadan tahrip etmeyi 
denenıedcu bu harbin S<>ı>ıınu gör· 
mek beş~r talihi için miimkiin ol
mıyacakllr. 

Bu , aziyete göre harp daha 
sürettk ve insanlık daha çol< çc-
kecek deınektir. 

ETEM iZZET BENiCE 

(l inci S'lhi!e-den D 1•\.·aml 

molo-a') olar, dahice tcrHpkrle 
~cvkctliklcri yıpratma hedefi ü· 
zerin.Je Mihverhı mümkün olju
ğu kadar fazla kan ve km·vet 
kaybdmesini J;eklerken, hedefin 

de ortad"'n kalkmasını bekliJ'or! 
_ Yitni, y3.tti!-.. 
_Yaniyi, miniyi bırak ~İ·n1d.i!? 

1\Tak.aılunı ç»ktuısa yeter! Böyle 
olıwca. deınokra.ı alar için har<;
kekı geçmeoin me.fkuttvl saati, 
l\lilıveri dıilıice sevkettikleri he
defin tam çökm<'!!i •nında. o an 
ik beraber Mihver kayıplarımn 
.-aracağı en )iiksc.k -kta; ve ge
riye kalan Mih•·er kuvvetlerinin 
henüz çöken hedefi bırakıp yeni 
hedefine döneeek iınkandan 
ınahnun kalacakları saniye de
ğil midir? Cümkm fazla girift 
kaç-tı; maksadımı taınamile kav
r ıııdı.ıı m ı? 

- Nl'Stl kavrımıadım? Yani ae
ınek istiyor.mu ki... 

_ Yaniyi mani~i bırak, dedik! 
Demokras~alar, 1942 sonbaharın-

2 - i .... , .er e:!t..~iltmeyr ?ştıı.rak etme'.t ic;ln f'k.sLJtme gününden en az üç gün! 
~\"\"l'I 100000 lir~1·ııc ıo y;..ıpt1~.t!l.J. da.ir \'e3ıka ibraz rderek Vi!iı.,fettleıı ala't'a.ki.arı 
etıl•Y ""t vıes!kalaruu k'kıir.t l'Th.4ktu,plarırL kLıyacak!örJır. 

Teknik Okulu Salını.ima Komisyonundan: 
Miktarı Tuhmin ~· Tahmin Bedei 

'l"uWrt 
Jlk T·~

minat 
Lı1a 6 - m ! ""'k!ıuıılan yuk>ında llçün.ü madd.ed·e Y'IZ!h sa&t\(>n bir S>St .,,,..1 

\•~l ıt.aaar Ho u N:l!ııı. Da•ı""C:Sıne g('Ll.tı e.i4..'k Eksiltnı~ Komisyonu R.eıs!Sğüıe 
rn:.~kbuz ·n .kablliDde ver:'a.tltir Pos+.A ıl ı:önd.erilt'.'c.'l"k JTPE>ktuplann nthayet 12000 Kılo 

Kur,.;ıı. 

38 

L•ro Kuru, 

~560 DO 342 
Uç ·ti ya.zı. 1 1 sa:ste kadar geinıiş oaıı.a~ı ve d" zan(m nıtihur munw i-le 
ay4ı..; tıp;,! n11 olma ı llıımdır. 

•8091> 

Şi li T r•kki Lisesi Müdürlüğünden 
ı _ ıo A~ tos Zat<->- Bay ıtmU\Q ;tirak ctnll'k Ü>'l'e crloek ta4..,..n'n 

«Ol -eıt,. e bi~ ~ ... ve kaskl'L~i olarak Paı.aı.r sa.OOlıı sa.at sekiz.de Ok\Mlda 
bu.le m l :unu bdd'ı ,ı..-. 

ı ııu• ıı me '1Il<IV güıuırt okul tı;nasınd.a ilan edllro'.tir 

----- --·~ -------------
Çorap işçisi Aranıyor 

E'Y l:p t 1nda h!ır No. !•J A!A:;-.f'rt D.k.i.,ı.: Evip.de C"n"&P i~si aWWı. ~tı.r Istek-

l&leı w ııı. ır::U: D ki.n~ Evi .&ı·.ıı.;Wlutüııe heme.o. ru-W-acaaı:1arı. .u&77~-QOJ4) 

Zeytaı 

S<..bı.:.ıı 

IOılD-0 

1:!00 
1800 

• ~5 

• 77 

• 88 

25()<) DO 

,15J 00 
92\ 0-0 187 

158\ OD ---
2.508 00 1 

Yıld ma bulı:n.1n Tt:.ıc:lnk L1\ulunun l!ıt 1~ I\1a!l }ılı lhtiya~ı Olln y .ııtcırda r.ins 
ve r.t:Ktariyle la-hm.in brdeil<'ri ve ık. tron natı y ıılı 4 ka .em kuru erzak ıki 
ayn p.rlnaırıestne gOre 7/9/942 Paz..ırle:-ı.i g.ın.:ı patates, kuru soğa.n k:ıp:ıh zarf 
usuJ1y e saat 14 de; ıryf·n . .sabun aç it ek::s.t.:Lrnr : ~ .~a:ıt 14.30 da GumUşsu,-unda 
YWt3t'lt Mü.hı•ndi6 1'1ektrbr l\'tuhasebe.11tr.de tcq>lan:1e.·k kom~or.da iha.es:ı yapıl
rm.k i.IZ.ı'te e"ks.;ıtm.ııoy~ ko.n.ul.n\UŞt'Ur. İste:tJi]t>rın şartınamf'le.ri görn1ek ve ilk te. 

Jminat.ı y:1ttrMak üze.r~ bH' gun evı.~eline kada.r Okulul'llUza v~ WJLtrne &üffü 
Gumi.L'?tAYUnda Ytiksek Mü.:hı·ndıiı9 Mektebi Mu~ef"in.e ge-ln"lt?leri. 

t Trlt.ıf ı.ektup!an e.ksl1t.nl'C<len hır ~'\at evvelln.e kadar makbuz mukab<Lkı-
ldıe ·,re:iJ.ILçsi ıaı.ımdır. ?\:.,~a.J.-. \.~ki &l!:i.uı1ele,ı: kai.:ıu! edilmrz. (8938} 

NECiP FAZIL KISAK'İ.'REK 

da gdccei;<ini sanmakta lıata ol
mıyan bu son iıru göz göre göre 
kaçırırsa, i~te o ~aınan Milıvcrle 
artık harbe devam etmemek ka· 
rorına varm1ş olnıaz mı? 

- Ben de bunını içi.u ilk suali
ne hem (evel!). hem (bayır!) di
)·e ce\"ap veıdinı )~a! 

- Sen de mi ille hak kazanmak 
istiyorsun? 

TEŞEKKÜR 
~-~, u SıUh M" enıeoi Ba~k.i\ibi 

B"y Hakk.ı :r-:rvnut!·u'n·L.:o çı•Lin hesap 
'"·e en g:ı<tt İJ(crı ckığııllUk,. klldırı(>t 

ve .ı.ür'a.tle IY.rlicel4'nci:...~·k hu~usun

da eö..- tt•n:iiğ~ va0ife ,sır..-.~ık ci<Jl~ay.rsi.. 
-e, ~\d),iyı,• m~~onizn.J.">UllD çok dt~ 

1i, ça!LŞkı&n, iş sahLplerJJ.e dürfut nıu
am~lestyı~ şayanı takdir ve ifti.tı.sr bir 
~.tı.dlty('c o~<iu,ğunıu meın.nuı~et ve 
lı.ayra.nlık ia B1>1\'.}(iğün:ıı...ı Adliye lee· 
k?"..-:\tın:ız.ltı. beraber mcma.ilıc.Y"bıe tc .. 
şl'idrurü t>.r vi<ıd-0.ıı borcu bildim. 

A. i\L ÖZEVJlEN 

Bulana 100 
mükafat 

lira 

24/8/942 a.k.şamı Beyoı;1 undan bin.-
1.!iğirn bir tabi i.,:..nd"" dtişüı·üiıneıt. .su.. 
rdiylc k·;·wlon 84 numarolt B;ıyQU 
kol s..i-1lıni bU.:op gr-ltrt!n, sıo.atır. hıtı

rn oim~ı dolaylSf.:-.ie 100 !ıra ınJka
fa.tla memaun edile.cel.. t 1r. 

Adr.cs: 
:.\Ia.ı·puıı-çuiarda Yarım Şış~cihan 9 

numarada Rum AKB.-\.YAR 

ZAYİ - Ern-inOnu Malmü<itirlti· 
ğünün 4052 numara l,,"'l& knyıt!ı te
'kaüt tr.J aşıın~ aıt sencdıi resmiyi kay. 
bettlm. Yenisin' çmu-acağıından hük
mü )"O"klı.;.. 

Topçu muteka;di Ü;tle)"IDl'.n Memduh 
ARIKAS 

ZAYİ - Pctürge... Nüfl.IL'I me
mll!I'luğıında.n aldığını nüfus ~ 
keremi 7_.ay; ettim, ~ ala
cağımdan eskisuı.in hüıkm.:i ;'dk>-
tu.r. 

Yu.:uf oğlu HaliJ Şimşek 
l)oğum ~iti 1324 

3 - S O H T E L G R A F - 25 AÖUSTOS ı• 

Milli Şefin Samsunlu 
lara hitabesi 

(1 incL S'lh.tt'd('n Utv.ı.m} 
hem oe ileride ifa edccekl€t'i yük
sek \azi.Iekn ıçın haz.ırlan;y•crl.ar
dı. Yap:cı, çare bulucu, c;alı~kan 
b:r rt.dh bu cnsr:Lil<'rin ha~rtt1na 
hakim olmuştur. Bu durumu göt
mekten pek memnun oldum, pek 
ümitlıy m. Türk kızlarının müs
tesna hayt;iyeti ve dddi \"azifese
verliği bütün mek:cpler;mizde olı

dıığu g G:ıi köy ens!Ltülerinde de 
göze çarpmaktadır Öğretmenler 
ve enstitıi müdürleıi Türk köyü· 
nün gelcceğinl sağlam temellere 
isıınat ettirmek için aşk ile çaLı· 
şıyorbr. İktidarlı, fedakar ve va· 
tans-ever köy öğretmenleri yetış
tırmek enstitülerin mukaddes e
melleridir. Şiiıı.'ıe yoktur ki ens
titü öğretmenle,.;ne ve müdürle
rine dü •n vazife hepim .z için, 
her ,-atansever içın mrenıle.:ek, 

hen•; edi'.ecek bir \·az..kdir. Şım
·ı·~.:1 1;utun1ları iy. :~ .. :ce aıccaf'm, 
illl'. dini bende çok ı<uvvetlcndır
di. Köy e!"stilüieri h kk r._ak. bu 
mıisb('t görıişmt!er~mi ,·atandaş-
::Jr::ma söylemekten zev'< alı)"O-
rll~ 

HARMAN İÇ!~ GAYRETLE 
ÇALIŞILIYOR 

G<-çtii:'ın yeılerde göıdüğüm 

iyi şeyle-den biri de her tarafta 
httman yapma,k l<;ın gayretle ça
IJşılmas.dır. Harman çabuk bitip 
m:ııhsul elimize ıgeç·nce bir ~k 
sıkıntılar ortadan siir'atle kalka
caktır Simdiki harmt-nda ehem
miyctİi ~lan bir nokta, hiikCımetin 
satın alDcağı yüzde 25 !erin sür
_atlc tes'.:m edilmes <l:r. Vatandaş
larımı umumi ol • .,.ak ıhükCımet 
·his;e.sinri veımek i'çin yürekten is-
tekti ve gayretli buldum. Memle
ketın sebmetin., koru} an Cllm
lıurivet ordula"··un hudutları 
bekı;,me:.iı: n ehemmiyeıinı va
tandll§larım pek gü::<>I kavrıyor

la,_ .Memleket içir.de umumi rn§c
yi i•Hi!yaca göre d~nlooıek içi.o 
hükumetin elindeki erzak stoku
nun 'bulunmasının münakaşa gö
türmez bir lüıxım olduğunu bütün 
memJcket tkadir etmiştir. Ü1nit e
diyorum ki eyLul ortas:na kadar 
yeni !harmandan hükumet h'-<se· 
sin'n alırması büyük kısmı itiba
rile bitmis olacaktır. 

TEML"ffii VE ş!KA YETLER 
Aziz vatand::ı:şlarım, 

Hl'r yerde temas eıl'ğiın yur!· 
da1Şlar<lan temenni!CT arasında şı.. 
k..lyetler de dinledim. Bizim ıda· 
remiz-gibi halk idaresi hükmü sü
ren bir meımlekette vatand2"j\arı
mın kolaylık!ıo her arzusunu >'e 

her derdini söylemesi tıı,biidir. 

Memnun olmanız iç·rr size derha> 
söyleyeyim ki işiıtg_'m şikıi.yetl€t' 
arasında insanı fazla müteessir e
decek hi~bir me\'ZL yoktur. Ya 
esaslı tedbirler alnrm~tır ve bun· 
krın zamanla seme-esi gc'"Ül<'Cek
tir, yahut kol.aylık!.: düzelmesi 
kab.J olan hatalardan baılıscdil
miı;tir, ya:hut da ba;:ı v<•tandaşla
nın kenciilerini 1 yan~ anlayış· 
la.rından dolayı şikii.yelçi o:.muş

lardır. 
i1Uz.e1f!tesi l~ım o'.nn ha.talar lçfn. 

cu ... n14iyrt lıük.Ume 'be-r )-CrdP ted
l,.iı ;ı!mağa çall.nyot. Ya.nlıi ~et

leri ci_( derhal taeh·!ı. etmc-k ylnc bü.· 
k;lınt·tl.ıı vaz.fe~id .. r. h-It aelA, bı1.ı va
tand~larım fena ffi.Ebsul tohwnluk 
iht.ıyo.cı gil.)l tür~ \<f•,;il.eleri iJel'.i ıü.

rere!< liükümete sa:ıtııca:ır ytiz~ 25 
lerin kEndi köylerin.i.t·n aJuunama~ın1 
gt.iyc·c.tt kadar i!en r tnaş:eı$e de biç 
ohr.azs:ı bu yü:zde Z5 ~rin ,.erlerinde 
bı:- .. k1lm:..sın1 talep ( tmi§lenHr. Bazı 

yrrlerci~ de mahs:.;.,an ta.ı.Ia tatııni .. 
nlnden aomy.ı. hükUıı:et tıis&e:&n.in fıı,.. 

la tesb'l edildJCinl ~lediler. Paraı;ile 
hük:iıırı-ete, m<ı.hsul üa yüzde 25 ini 
te3!jm etti.lct(ln ecr.ı.r..: fazl.astnı serbest: 
:;atabı'n1tk gib~ ı:.1U~~eşna b.ır koıa,.-

lığın ı..acirin.i bilm'yerı bu ı,;-ika.y •ti.eri 
drrha: ta~ •. ~ .. 1·oını. \"atc:..nda:tla 
h:lkllmetin k.a.rşılıklı vazifel-er-:.nin Ti 
ve cit ,kru yurekle cido.t olarıılc yaPLl
n-.::ıBıl 1az.n1 e:eldı.ğın. t.ğret-neje ça
lışım. Bo)"}e h.:..talt zJıniJı-e'Ut•re sa. 
1 .• .'m11 olan pek ın3'hd.ut yer ~rde 
yanlı1 d~tini4lc a:.ıze-lti:'ken va\ar
daşlarlmJ:ı yü.rett.er bana yardım et
\.1klerinl gOrmrkten f''k. memnı.n olu.-
yordum. 

su 

1 
muz ı;inde ba.şlıca ;.,·r ltrik.eı old.caktır 
Vek:[ıl4 1 tier:n h.a:ııTlıkl~tı c!ddi l> • t.a
lup le ilcrletilmrkt<o ·ı flütü~ bu Iş-
ı .. :- arasında vatantla'-la. ınıa ınaI:ı:-ya
ya kıı~ı mucaô.el(" etmek ,çin h. ·U.. 
ıne:.e "ıt-. ı...::ı.ır.n.od-:ın tU.Zı..i yardun e4-
mele?1ini t&\•siye !'•1C'•'l-i:ın ... B•>I mazot 
vt. kir .. n Ue bu kad.J- sulak araz.:id~ ya .. 
pıl•n n.ıticaoıei~ harp Et ne:erinde ~-ohıl 

sıkıntıya l;-ı!rayor ve ....... tıa da ugro.ya~ 
e~ILr. Or.wı i~n hü.kı:ıroetin bulatw:e-. 
c -gL n·atıdut "'8.31talarriı.n dahii. l;entş 
n•tıcr,er alıo.a.k iç.ıı l;;..t;::n s hhiye leş. 
kt·r.tımua çok. y;a.rd.•;11 etlmt·lerltte t:tı
~yacltr:.:i. van:ı.... TJ(:ık. ınıualler yü-

r.den s&kıruJına.sı halı.il o:.an ıara~ 
J uğrarsak (ok: rr.lıtet-ssi.f.· ol.acağlZ.. 

ctele te:ı*iiıilıl!ı.n gayretler: hal
kın ~,!sy1ilı ilcisiyie ko1aylaŞ'lır;,lma .. 
1ıdıtı, 

GENİŞ BİR ÇALIŞMA HAYATI
NA O KADAR DALM~Ş 

BULUNUYORUZ Kl., 
Vatandaşlarım, 

Sözlerimı bitirirk"n bi" nokla· 
ya aynca dikkatiruzi celbedece-
ğ m. Geniş bit çaL,µna ha.yat.na 
o kadar dalmış bu'unuyoruz ki 
;::tzdigım yeılerde bazan va tand.aş 
larıii-ıı dünyanın ateş için::ie i:ıa
lu~ciuğund~"' habel'h d~il gibi 
l:· le llm. Bu. ynz rr.uhardı.•'cr biı 

1 
tün yeryüzünde çok geniş ve çok 
kanlı olarak devam ediyor. Bı7, 

l 
insanlıığın bu eicn"l verici cmsalstz 
felaketini hüzünle ye ibretle sey
rediyoruz. Fakat hiç unutulma
malıdır k'i vat.ı>r :mızın selameti 
l:erşeyden evvel kuwetimize, 
fedakarlığımıza, l=tr olrr.anu.z.a. 
bağlıdir, Dünyanın bu.,oiir-<ü ha· 
IJnde vaıanuruzın bir tau-ruı:.a 

uğraması ihtimali iç.~ hiç kimse
den şüphe etmeğe hakkımız yok
tur_ Ancak bu, bu:;ünkü vazıyet
tir. Yarınki vaziyetin ne olacağı· 
nı kimse keşfedcn"•z. Bu sözlerim 
sır:f kendi z>ram:zda bir k.onuşma 
olarak ve kendi emniyetimiz >çin 
uyanık ve dikkatli bulumnam;zı 
haurla!'n:ıak içm söylenmi.ştır. h· 
tihsal ;ç:n ,.., imar için genJş mik
y~ta çalışırken selametimiz ve 
müdafaamız için uyanık ve dik 
katli bulunmak hususile ordu'a· 
ı-ımızı kuvveU ve iç durumuııa:zu 
nifaksız .~ağlam tutmak asb gö
ziiınü~ün önünden ~:ynlımamalı

dır. 
Aziz vat.andaşlanm, 
Hepinizi candan sevgilerle se

lamlanın JSıiıl:nle IJ<onu~'rnaktan, 
gördüklerimi ve düşündüktcr:ml 
olduğu g bi söyl<>mekten çok se-
vtniyorum. 

·-------·~· -T·;;Şeker piyasaya 
çıkarılıyor 

Şıek.er fa.brık.aları yeni mahsul pan
carı işlt:rnek üzere büttl.n haz.ırl41a
ruu ta.ıu.am:amış.a:-c!",r. Btr :ki guı 

içinde bulün raıbı•«.a?ar 1!.tihsaL-it.a. 
başlıyıcak &niır. :;;.>k•r Ş>rltetı, ay 
b11>uıda !olınka<a:dJ:ı toz ,eke• gel
miye baş!ıyacağuu ve cierha ı.>'Y•LS3-
y.a trka.ı:ılacağını bl.dırnx<ktedLr Top
ta.J:M:ıların Wz §'t'kl!r.cıı.nı tathcılaııa. 
şekerc:'.1.=re .>a.t.arak vrya. ~I yaTalç 
b.1kık.alls.ra verme::11cı.<:r. l:tıtia - goo:. 
önüne alınarak bakk:ıllara ayrıca 

tevziat yapılması dıı..şi!n.Uhnçk~eö!r. 
Bakka!:lar aralaraıd& nl31UTak 

••'"kellen ~ m:ıl aln.biltX.'f'r..~rı ""' 
l Bakkallar c~m~yeti d bu ~kılaı 

şı11lı;.'t"C.1.t•.n m:ıl a~:-a.k e~na!a ~\'Z.I. t-
ınek istt:-se k.Ql&,yll!\. g<;stı ~~.ıecekt•l. ... 
Kaıtrvl'cder Ce.miytS.i de. ka1lı\"<-t': t n 
t.o.z •""keri bu aır.c.ma.k J- ~u.n.d.c.n 
müşic.üifıt.a uğradıkıiaı ıru g.Oı~rıek şe--. 

hi.rdek.i :L:ahveci!erır..ı:ı toz ~c:ke-r ibt.i.ya. .. 
cıru t.e.min~ çal~k·tır 

---o-

Analar taş yesin 
(2 inci S:ıJıileden Devam) 

rtmşarıkın beş yı·si.n &ıen k&dınin hl·' 
ka,esi gıbi ... Sonra ela, hem lmıdi be.· 
şına, bem biz.lm bıı1ımııa tıu belayı 
açtın! 

Efe Nejat, 
- O analar taş 7('Sin d;yen l<adınll 

hik!y ... i Gle nııeı.t ıte7? 
- Al ... Bilrn.e.z nlf.M"ı? M~urd.u.rı 

Dul kadının birioin on ıa,,., Ç<>C\Jğu 

varmış. B'T sabah, on tane YU!Tlurt.a 
tedar.ıt rtmiş. On yurınırt<ıyı on ço
cııguna dall\nui. Çocuk'.:ır, 

- Anne, sa.na kulııladı demiş!ez 
Kadın, 

Bu ıf"ftnki st·yua.~~ .n.de su işlerlrı.i
z?n biiyı..ık rn.ık;yasta l:: ır gel~ c dt>w·
r•nd olduğunu ~esb:t et1.inı. Ye~ı:r

ına:.., n·.uhtel!f \ti l.iyC>tltrd.e ay.rı ayrı 4 
bakımı;.ı dan kununı'ia albna. aım
maklnıbr. TA Tokattan b~lıyaralt ç,Ir 

- Analar taş yesin ... Yarın:.tardan 
beş yeain! Demi§. Hrr birLD.Oen ya.Tun.. 
şar )'\ımurta abo ('.'OCU"klanna yttun
şar yc:ıu: rCa yeJ.ırmJı. .• K-endis~ &! 
bcı, yu rnu rtıyı lıfıyet!e yem f ... S ... nin 
Qe o:ı.un gıbi tJı>kı ... 
H~ bi"den ka!l.-alı<ılarfa gOldulet 

ve gulerrk yürWll'er 
HÜSEYİN BEHÇET ,. 

Bulana 20 lira 
mükafst 

• şam'bada sahi te k.a..d&.r Yeşıl i. ma.k '~
zer·.nde muhtelif amE.. .yrler ve tıazı:--

1ık!ar \ arcLtT. Kaalırmak dJ Safra 
mın!aka<ında b\itüa m.ınasl~te Com-

22/8 942 Cum r·csi glıni,I aat 'htıri~tin ı t"2desinıe r.a. m edilmEk yoftın.-.. 
14 de Ku.rt\!lı.ış Blf'yaJ'.. ar t•=v-da.dır. 'I'Jnk mılht•nti•ıterin n vatan su-
...,;~:fa unuttuitıa' \)j· p ·et tınde larıoı faydalı klim<ıi: ıç;n büyü.le o r J' 

aşk ;.ıe çalıştıkJıarını Cônnt"k ın.ı,•.ı) 2 pantalonu bulL<p ~ ağıdak.' ad-
r~ıme getiren~ !!O ıra. n1Llt6üt çok: s.to;.ımdiriyor. 

TEKNİK ÖGRETİM ı 1 \'1..~ı1c~kttr. 
Biliyo"'°nuz kl t<ıkn>k (;ğr•t;m prcg. B•.rolilu, ııamall>o ı 52/l, 

t"&rmnda Sa.meuıı.a öı~ tk vazl.!e l BnyJh ,,e 
vcri~t.r. Buı:ası vezı,i teknik durum.-u...' 
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\. Yazan: M. Sami Karaycl -J 

ankre t, imdat alamadığı için, kaleden 
huruç hareketi yaptı, fakat 

muhasarayı yarmıya muvaffak olamadı 
<'f\'orınıcla (Urfa tarafuıdo) Bod
\" .;;ı n:ili""1 oldular. Orada bir 
Arap hıristiyanlııra yaı-.:hm et.tL 
'l'tırklerin doğrı..<:a Ra.ha üzerine 
yürudüklerini ha>ber veı>:ii. Bu 
haber onları oradan harekt•t.> ve 
J'abur nehri kuvbünde bir ım€'~"' 
lu~mı·ya m<:obur etti. 

Orodan erte,;i s<tbalı gıir.ı.-t do
gankt'n Rakıa O\~a.sına inere1t ~ffı 
.ı~arp üzere dizildiler. Bunlar he
rn:u. saflarını tano::m ettikleri sı
m·ia Türk kumandanı Saiı<ıman, 
<'1.t...ı b·m. Tü!U{ jle hııri.ati) anların ' 
sag t"E.'na'!ıı ü·zerine >aldırdı. Bura
ya Eıo<ı.'lı.ond ile Taıı'<irct ku.rran
••~ l"1ij~or· rdı. Bu iki Fraı~ik k,u• 
rnaı"1a.ııı Tilrklerin ı:avlctine br
~ı k•'l.)dıular. 

B"<.·mond bir mikkıı u;:aıkta bu
lunan &xh-an clö Burg ile jll'61en 
do Kı:rte rr.frsad.ınce ba.5l~Jığ.nı 

hr.ber verdı. tmr.ı,.da kıu:j.mak b tc
<lı.cr. 1''aı<at Tüıiklcrin puı.;u.:.una 

dtıstülcr. On bin Türk tarafınd;;ın 
lıaSıkhkur. Perişan oltıp, kaçtılar. 
Raha prensi Bodvan e:M d.üş!Ai. 

Bun: . .., .. J.;;urtarmak üzere kıoşan 
ku:rıandan T~likiret gecenin yak
la;:Jrı""ı üzer ine muvaıfak olamıa

<lı. Ei'le.>i b.;inıü Franklar.n a.>ker
h 11 Bı:rlı;an n esart>t.inı lıabu a
lınca alelacele Edesc kaçtılar. Bu 

§EÜ "' hll'~.)~-rlar e!ınıden g t
mcı.ile ntaoı olm .. :ık istta.ılt-•r Ş~ ~1- 1 

4 , müıdafaa.) a •a•İılı bır hale koy- I 
rr.-:k Sll'a.Sl idi. 

J3u mü . .;,a.l.emt.odeı ~c~ıız !,TÜn son
ra Ct'gemı;ş büyük l»r Tıil,;: ku'V
\l t.ke gek!rek kaleyi muıhru;ara 
c-tr .. Bu ~ohrin muhr fa.ası kendi-
1'! • ., \"\ Jl t<lilm;ş olan Tanllttet 
,aıl :..:ıli.)ıi tatmin etti. YaıkırJ..:!a gi
dı,ı Tüı1~1Nt !Yü<:ıını cdecegini 
ı;uyledi. Bu şelııirierin s:rkinleri 
ol.:ın Araplar, hıd,.tiyanlarla be
r,..ber hardket cdi.)'Odardı. .N i'le
S<mı h:ıristiy an ordusuna ca.ıuslu
f! u Araıplar y;,p;yordu. Faıkat hı
tistiya.n ku\"Vetle.rine .)ol g(i<."teren 
Arap hfaımatıin.in mükiıfalını gö
rum«mi;>!.i. Öyle olduğu halde 

------- - ---

Ti.ırkler1 hıı-i&tiyanları );ne ~lp 
QGıç:ııın;şlard1. 

Tankrct, varziyettcn An~ai<ıya 

prensi Bocrrwndu ha.0<..'f<lar l'lt.i. 
Boemond üç bin sii \'ari ve bq bın 
p>yade ile yol" ç<kıtı. Fc.kat yolda 
mı.isadi.f olrluğu mili;küliıt °'' .) ı<li 
giin oyaladı. Küçü~ Türk akıncı
ları Boeırond ktı:\'vetlcrinc ctu·•
.m:ıdan hücumlar yaptyortlu. Türk 
a-..'<ıncıları, im<l<>l kuvvetinin y<>
hınu kesıni~ ve oıou oyalamı','lı. 

T ımıkre1, imC "1 ku vvctinin mu
vas.a latı.ınd an Uınıidinj ke.s.ti. K2je
drn h-unıç hı.rekcti yapmıya ,.e 
kurtulmıya amnetti. Sabahle<yin 
Erkenden huru-,: hare-keti yaptı. 

F@k.ıt TüPklerden mlıkemmclen 

bir da:y ak yedi. T c-krar kal.eye 
kapandı. 

N.iiha(Yet Boemo-:d yedi guıı 
sonra kaleye geldi. lımdat k:uvvet
krile içeri girdi. Muohasara uza

d .. Sai<ıman ve Cegcrrniş k.aley1 
:z.aptcdeıniyecekknıı1 anladılar .• 

çünkü Ehliı;alip müıLemalchyen 

.i:rrda! Jmwveti alrjor, Araıpl.ln'tlan 
yardım görüyordu. Muha..arayı 
rcl'cd.ip çekildiler. Bodw.n, Türk
lerin et:nd~ e<>ir kaldl. 

Şam şe•hri Cegermişin Frank
lar ale.) hiııd<!ki ronelle.rine mil2a

tıerct. ede-bilecek bir halde değil

di. Pek ÇV"- tocebzu.b;.t içinde idi. 
Dakak öln;üştü. Hükümete haıkiın 
olan Tu;':tcki,r, Dakaikın oğlunu 
Melık ilan eıtirdi. 
B~ sonra bunu hal'edoerE!k: 

tacı, Tubşun oğlu Be~'m baş\

na giydirdi. Fal<ıı>t brrdenbtiıe teb
dıl fwile t~hta Dz~aıkın oğlwıu 
ç;kardı kıi, ancak bir Yruıında idi. 
Bütün hii!kUın ,-e nüfuz bu nazı
rın eli.nd<! idi.Ş.111 ~ehri kndi giı
rü1tülerilc meşgul olduğu 9tl"3da 
Halep MeJikı Rıdvan o zaman Arır 

( 1Jrranıı ı:~ır J 

S.ıh,., ve Başmuh1 ·:-hl Etem iuı:ı 
Bı:.n.ı-f- - N<'Şriyat Dirı·ıd-Orti 

Ce\•dı,;t ı.;:AnABİLCİN 
SON TJ'l,GRAF ".\JATBAASI .. ,.. 

iLAN 
BılO.nlun1 AvTupa mem!eke' ·"rirwi"" kan;Jeş mi.ı1••6"se!eri bulllll:ln 

taMnJ'NO bJr ticaırıeıt r KEli.n~ müm~iji Avrupaya seyod-ıatf• çıkma)rtc1d1r 

~St~ftr şirk-eı Avr-1J1.>adan istedigınia; rr:a.l'~rı Türkiy,'ye ge-tirnw·ğt" ça,ış<.ı.

cdlr.Ur. Sizi alakadar eden ma~ 27--8----42 tarih.ne k-adar I!fla.nb ... !• P. K. 
265 (' yaz.ı ile bıldiri.niz. 

D. rın iıJolları ıe t:rnları lıletme U. ldıresi liinlırJ 
J le'Lmcn1ı.ZJ1n Slrk'cl aoıban önündt-ki.......taknbrn fOOO ~t2 lik- kır.n:a taşlı ş.:>

JenJn stjcüh.ıp sansJK açı~ma&l, bunun yerine kumu flp t;a:ı:ı idarr tarafından i.ş ye
r~nde 'lb>lim Pdilme~ üzere, paL·ke d~etilmeısi ~ı 5600 lira muhawmt•n becie!Je 
r.apal.ı zarlla e~ltml'ye konJTitl§tuı'. 

Eksi.itmenin 281819~2 Cuma gilnü ~aı;t 11 de Sııi\:c'('~ı' lş,f'tme bina~ı ıçın
Ae A. E. KomiByonun<ia yapılacak.tır. İ.61.Qlrlilerin 420 lıra mıı\·.ıkkat te·rn:n<ıt ı!e 

kanunun Cöste.n:l;ği ve6ikaları ihtiva edecf'k zarf'arı ayn. cün sa.aıt 10 a karlar 
b>w.tS.Yıına ve1:ır~le-rl l.iz.ımd.:r. Şa.1r.iimeleı~ paraıl:L olaı-ak k.on ... ~ndan vcri1-
mrk1edır c8ı6&9> 

lııl.ıhammrn bedel 10150 (on bin yilt e1f,) 1.rıı. o1an 700 (yeri yUz) adet Yün 

. ' ~ ~ . . . 

123456789 
1 
2 
3 

• 
5 
6 • 

• • • • • 
7 •••••• İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 

1942 
18,00 Progı Vl' Saat 

A.yarı. 

18 03 I\lil1.ik. Rcidyo DanıS 0~~ 

sı (Violoni!!-t Nec'ip Aşkaı) • 
18.45 Müı.ik. TürkiU..J· 
19.00 Kontıl)ma {Dert1t1'Ş'nıe Soi.ati). 
19.15 ~Iizik. ŞarkJar. 

19.30 MomJ•kı• Saat Ayarı vı ~ 

8 • - Her yemekten gonra giinde 3 dcfır ıAuntuaman dişlerinizi lırçalııyınu. 
jans HaberJt•ri. 

19.45 sero.,,,ı 10 Dakol<a. 
19.Y.. M-Uz:k: .Fuıl Hey'eti. 

20 15 Radyo Gaıetcsı. 

9 - •• 
1..-.:......ı._.ı.....ı......ı.:!~~ ...... ~ 

SOLDAN SACA: 

ı - Ut·lincü horft.m son:$ A ilfı.
vesı.r,e s~vıi.'>inıegln kü.ı.;ügü, 2 - Gı

dalı b: gı ny'l maddesi, Tt:'Tsi t.€'lli 
çalgı, 3 - Yemı•kte ilk evvel .-o!ra
ya gelen, So;.:Jk mt'\.::>Lııı, 4 - Kal'
gaş.:i, rk, Ter$ı Güz~l San'at, 5 - Bı.i

Y'Uk i>aiık., 6 - Nota, Zum, 7 - Bir 
haı"f'iıı okuna~u_ 8 - Ced, i1'3nde bir 
şdtı 9 - Btr .-n , S a 

YUKABIDAN AŞA(iJY A: 

J - Ku, u ayağından y..rpılır, Be
ıyaı, 2 - Gü.cı.i.rıı> güYeneı. müteca
"'7, U'";ııağa İ<j:ıı"l"t 3 - Kuçi.ik ç1vaJ, 
Hayvan, 4 - H.oıyvanlal karın tara.f:, 
(iki kJelınlll' ). 5 - Ada.!~•. Yaşa, 
6 - Nota Baş.o.na S iltav('t6i:y]e me
ct.h. 7 - S•k':1r, 8 - Kolu.ı, Namaza 
dav('t, 9 - &>!e sarılır, Başına M 
il!: •eııtylı<ı içki sot:·asında bu.Junur. 

l>Unkil Bullfl~camınn 

Halledl!m.11 Şelr.ll 

Devlet demir yolları umum 
müdürlüğünden 

İdartmizdı' kurs \€ staj gön•rel-'. rn~in.st ve ba~ .makır;.-ıft tcllnik büro 
personeli ve len memuru yet~tlnnek üzere lüzumu 'kactar t:an;ıt okulu 

meı.unu alınacaktır. Yapılacak kabul jmLhanıDda gostt'[ecı·kleri mu:vaffa ... 
kiyete göre sanalı<.fır un\'ao:Je ayda 100 Jıroya kada.r Ucrct vt-ıilrcektir. 

Biır ffnelıK. s .. J n:llddetıru mu\•a rekiyC'tlf' biıt.irenlt•r ffııscil edilir ve 

:-.ıütrakJ.p -ku:~la..rxlaki muu,·affak:yet1erıne g(jr(" Jnilrkrz, atölye ve 
clep<> tf' knik kadrc»-u dahiLnde tıerfı ccıerler . .AT4nıla.n ~rtlar ,unlardJr· 

l _ San.at oka!u mı>z.nnu olmak, 

2 - ,AA.-er)iğrnl yapmı.s hL1ı .. nmak, 

3 - Ya~n ı:ıtu7.u geQ!TI('.rnls olnıak.. 

4 _ Ecıırbt ilf~ e\. l o!mı.:n~ak, 

Talıp olanları., okul d!pJoması,kı~a hal tercü.mP!d, Wi<l:ı ve bon'l'rvis 
~eı.~:1e 15/9/94ı gı.:n~rıı ka.darıt~ydarp~a. Ankar·;., BHl:ıı:t~'Hir, Ka7-
&t!'ri, ı.ır2tat:ra, AdJna, Afyon, ir:r,:r, Sirkrci, ErLurum ve &.ık:ı.şehir ~:rt

me muOtirlill.lerin.~ müra<.-aBiları ve b:13h:trf' :ıd,..c~·~ı ınp hildırilecek yPr~ 

de ''e günde imt:n.::.na gı meleri li..!z:unıu 1 Jan oJunw-. (6091) (8799) 

1 
Deniz Levazım Satmalma ı 

Komisyonu İlanları 

6 Roda 12 Buıeotalık lif halat 
1000 Adet abde•lbanc ruvas~ 

500 > Tab ıa fı ne: ası, 
1()00 > BtU"and.a tırças~ 

1000 > Borda f11'ÇaSl, 

3000 > Çamaşır 1ı1'Çllsı.. 

5-00-0 > Güvı·rıe fırç:u.1, 

, 

52 > Bı.ıjL Klavu-ıun w, kutru 

20.45 
21,00 

21.10 

21.30 
21.45 

Müzik.: Fclm paI'QBlları. (Pi.> 
Zir-J.a.t T.ık.\.·iaıi. 

Müzi-k : 17 inci Asır 

den (Pl) 
Muzi~tn. 

/ 

Kon~ına (İk1"'1.t Saat.). 
Müzik: Kkis'k T:irl<: Müziğt 
Br<ıcranu. {Şrf: Me>'Ud Cemil). 

22.30 Memleket Saat Ayon, Aja• 
Haberleri ve Bor~ırJar. 

22.+5/22,5-0 Yarınk• Pr<ıgrjm ve Ka-
pancş. 

18 m/m> ı-~~~~~~~~~~~~~~ 

288 > Buji f'Klavuz:uıı dis kutru-
22 m/m.> 

1078 > Bujl normal .et>'adda. 
YukarOO cins ve miktarlan yazılı 

10 kalıı·m na.dıtelit cins malzem-enın 

27 ı 8~2 Perşembe günü saat 14 de 
K.:.ıf;ur.paşada bul una.n Deniz Levazım 
S-•hn Aln~:ı Koıı1Jsyonunda pazarlıgı 

yapılacağından islekLleıUn beHi gün 
~ saatte mezkCır kQfl'\lsıyona müra-
caat! arı. t9l 00> 

RAŞiD RIZA TİYATROSU 

Halide Pişkin beraber 
H<'ı' al<.~am saat 21 buçukta Hariı;ye-1 
dr, BtJ,·ü Babçesiıı.in alaturka kısmu:ın. 

Bu Gece 
YU1\.1URCAK 

Vodvil 3 Perde 

Heyet !>er gece BPivü Bah\'(".md& 

1 2 3 • 5 6 7 8 9 
1BlRAelLEK 
2ASARAK.DO 
3R KALEDEN 
4 KIMIZ.BU 
5 A S 6t AŞ e 1M le 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

•Yemek yağları Htuirına rnah.$_ll..! .a
me]ıyf'l> h<-kkındakı ıhıira için İktısat 
Vlkilli.ğind.en ahnm~ o:an 28 Ağu~:tos 
94-0 tarih ve 3042 No. lu j,htira ber~ı
nın fuli,·a ı•ttigı hukuk, bu kerre bnş.. 
kasına d.P\o.;r veyah\J.t kadı TürkiyedP. 
mevk~i fi:le kıı:•yabı~m<>k ic<n EaJfıh.İyet 
daht vf'lri]f·bi'.ec~ t.cklıf edilmekte ol
makla, bu h!J6tı!?'a faz!;.ı_ m<ı.llım~t edin
mek r'.'ftıyen:e~<n G~latada, AEJa:r. Han 
5 inci kat 1-3 No. fara müracaat ry
Jemelrri Jii:r.umu jJ3n olunuı-. 

lstanbul Kız Öğretmen Okuru satınaima Komisyonundan 

6 Ş A P K A ·ıA. Ü 
7ABA8LAŞEY 
8NA KIŞ.RE 
9 • .• NAM EIR D 
................................. ~ 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
I.- Askeri l!ıelerle, Kırıkkale &an' at, Ankara 

Musiki, Kayseri ve Merzifon Gedıkli okullarının 

kayıt ve kabul i,leri «Konya ıı.skeri orta okul hariç» 
15/Eylul/942 tarihine kadar ıızatılmı§tır. 

il.- Maarif liselerinde b ütünlcmeye kalıp da bu 
tarihe kadar bütünleme sına ''lar'm kendi okullarında 
rnıvaffakiyetle veren iıteklile r de ukeri liselere alına
caklardır. 

Bu gibilerin namzet kayıt 
birer dilekçe ile bulundukları 
rine veya doğrudan doğruya 

müracaat ebnelet'i ilin olunur. 

olunmak üzere §İmdiden 
yerlerin askerlik §Ubele
okul müdürlüklerine 

«9070» 

ıstanbul Deniz Komutanhğından: 

, 

J - Dcn:z L : ·esi \·e Dcn-ı.ı. Grdikli Oinüunu.n 1 .. yıt ve kabul müddrti 25. 
8.942 gıinu ak.c;.anuna kadar u2~tı!rnıştı~. 

2 - tknlı. Liı;ııc;ine ltayrt olunan okur!ann 27,8 942 Perşetnlbıf• ve Gedikli 
Okuluna kayıt olunan oku.rların 28.8.94~ t~unH\ tlİnü Jxı;.r~n v-e."üt:ı10rı.nı ta-
marr:aıyarak !inat 9 da Kaf:ımpaş-n Gl'dikli Oilııltın-cia buıu:-..rnalan. 49009> 

RADYO LABORATUARI . 
Son si!!tem, citıa,Jarla mü1.chesı>1S muz ev w 
oto Radyolaırınt yerııieşao:ir. Sabı !ar i(,in dai~ 

mi ve muvakkat amplı'ıfi.Jra>i.ör tes! rtı(~, /y•ap;h. 

Adres Taks:m Cümhu~'C>t meyd anı K.ristıaA 
han No. 10/22. 

Antalya 1 No.Iu Sa tınalma Komisyonundan: 

Dağ1 1ç r·ti 
K:.ızL eti 
Sı.gır (;ti 

To~ if'lk.er 
Ke:,ını ~t.«fr 

Pirinç 
Nohl~ 

Kuru ç:ıh ıasulyabl 
&rbunya :tasul)ıası. 

Yeşil mercimt·k 
Kı~ızı- n.ıerciroek. 

S<ı<te yQğ 

\'~ srbze 
<39 k11lem) 
Zeıytinyai; 

U:Y'I' n '"'
S• bun. 

Yt>murta 
Süt 
Kfüıe Y"&Urdu 
Si.livrı yot:"u;'Ciu 
Beyaz p~·ynır 

Ka.,cr peyniri 
Kavnıımu.ş fı.ndık 
Çekıiıdcksiz üzüıın No. ı, 

Ç.ıt;rddt.e« ü2ll!Jl No: 1~ 

C•nı ı.,ıı.k 

Badem oçi 
Kuru i.ncir 
Ceviz Jçt 
KtL"lı lra-yuı• Çf'k1l'd<-kli 
Ku.ru kaylıSı (dl)ı'dt...Jaiiz 

Odun gurgen 

Mangaf ıromiiril 

.;'tok 
!<•lo 
'ı;Jll • 

4 (>{)() 

600 
2000 
3000 
3000 
6000 
1800 
3200 

800 
1600 

35-0 
~'il.10 

,.,,. 
Kı!o 

24W5 
2100 
lfOO 
1500 

30000 

15000 
2000 
1700 
1500 
1200 

800 
600 
40<l 
400 
75 
b5 

600 
500 

300 
:ıoo 

Çeki 
250 

~iJo 

3800 

3100 
450 

ı ;ıoo 

2ıoo 

21 ('(} 
4500 
12-00 
2600 

450 
1200 

250 
17(10 

T~:tarı 

Lira K. 

5200 
ı44C 

2400 
21~ 

34'.!U 
60~0 

846 
1216 

136 
752 
147 

639.1 l4 

Çok M. 
Adcı .Adet Dc:11ct 
19500 14250 2400 
1500 
1100 
1100 

23000 

l J f\00 
1300 
1300 
1100 

800 
450 

330 
230 
230 
ı;o 

45 
3~0 

230 
150 
15() 

Cf>k• 
ı80 

Kilo 
3000 

2814 
1080 
1290 

750 
800 
272 
79'5 

1620 
1536 
870 
260 
276 
120,75 
123.50 
21\ll 

495 
48~ 

480 

2200 

437 

Demet 

Mun....ı ınen llk tem1nat1 :Bk:sıııtme ~kil 

fiatı gün vt' saati 
• Kuruş Lira K. 

ı:ıo ) 
180 ) 
120 ) 
v.ı ) 
114 ) 
110 ) 
47 ) 
38 ) 
17 ) 
47 ) 
42 ) 
ı~.82 

678 , 
Kdpaı.1 zarı~ 

31/8/1942 pozart.>s. 
günü Eaat J -'.~o' da 

> • > 

686 Ol , • 

404 64 Kapa} zarf: • 
31/8/1942 pru:a~ 
günti saat 15 te. 

1526 103115.70 775 18 
134 ) 

> • 
72 ) 
86 ) 

16 

$ 
40 ) 
16 ) 
53 ) 

135 ) 
192 ) 
145 ) 
65 ) 
69 ) 

161 ) 
190 ) 
48 ) 
99 ) 
lbO) 
160) 

388 80 K..paJ ,ar!: 

360 

31 /8 / 1!>42 p<ülH1'e91 
gülıü saat 15,30 da 
Açık eiı:!lltmo: 
31/8/1942 paza.ırt.Pei 

ıtünti saat 15,45 ta 
> > 

~ık eksiltme: 
140 02 31/8/1942 pazartesi 

•ün.ü saa.t 16 tıda, 

n6 70 • • 

Aç•k etu'1tme: 
254 49 31/8/1942 pozıırleııı 

gUnü 6aat 16.15 te 

880 ) 197 77 • • 
ll,5; 

l - İ•nıbuJ Kıt. ÖğrMm-en ok.'1unun muallim ve par.:;i~n ~ısırr.ıa -ı~ n y1ı'ka~a mikdar, adet, demet ve 
1ahtn1n bedelleri;vlc ilk tem!natJarJ ve eksiltme şekli, gü;ı ,-e saRtlf'ri h::ıai .. rında yazılı. yiyece;c ,.e )aJrocc;Jıt.1ar 
tU.ltmeye lronmuffW', 

2 - Ekt.fl"bne Dl"Yt>thı.nda İsbklil caddesinde İ~an!>1.1l Liseler muha.sabr-c:ı.g.ndr· ~p!aııa!l kıornı;yontla y~
pılacakhü. İstekJile!' ilk teminatılarını nıezJ\ür muh.-:E-eb<'<.'ilik veznı•slne yatır.ı rak tpminat ınakbuz.Jrını ve 1942 

.scneeinf' aoit Tiıcaret Od:ısı vesıi.ka\a"iyl~ birl.i'lrte komi~ona geln'!elerj ve ('k]if mektuplarını t-k:dl1ıme saatin
den bir saat evvı-ıJ te\--di etmeleri. 

3 - İ!ıleitliler şartııa-neyi okul ldarE.,nden ı:öıW ok~]ecelt.lcrt ;J~n olunur. (l 7f9) 

batlnn;ıe (31 Ağusto3 1~42) Paı.1rtesi ıürıü saat (15,30) on b;'ş buçLtkta H;ıy<lar- ı - As:\.eri ıhtıyaç ıt;m 6000t kilo ('.rimis tiadeya~ır ın kap,.lı z<ır!]a ih.R.}eı; 1 
,.. ~"l·.ı:ı C:"ar binası dahtlındek. lroml!lyoa 1ar1f:ndan kap•.ı ~··f usııl:yle iatın 3 E.l~ıül 942 Perşt•nbe günıı ıı:aat 15 de AntaJyada Topçu k4l'-'-.:n·d3.k komıt;-
a!~ ıac.akhr • yonrla yapıiacaktır. 

Bı.:. i§e ı;rmCk istiyenler-:n 761 (yt.di y~~ 1t!~n:~ bir) !ira :2~ (yi.:7:li b<:ş) kU.-: 1 2 - 1\Iuhoımmen bedeli c100W> liradır. Mu\akkaot temJH:tı •751> l1ra •50-; 
~!ı.lk muvak<k<lt t~ıı:ı.t. kanıınun tayın tır.ı ves:ka!.ıırla tek tler,nı nttJh~evı kuru~tur. 

·ıaıılaPnı. ayni &iın s~a! (14,30) on c?ört otu1a tc.ıd•r Komı,yon Reisliğine vt"r- ı .3 - Şarbiamrl~r her giin &ılın Alma Komisy(>nwıdn gönll1-•bı.ır 
ı:ıelr:"i l:htnl<hr. 4 i.~eklı'er.ı1 .şartnamede yazılı vC6ika!wJa. teki~! mPkt:.lp~annı i-hale 

Bu ı•e ait şartııa.mE>!er kon1k..yond;ı.npa" ... ız vta'"ak dağ !ıI-n-:.kt.adır. (8d03) saatindf'ın t:Mr ~aı e-ı.·,·cf;--e kadar komisyon veımeleri ı1!in olwıur •8934> 

•• 
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1 Sen mi Oldürdün? 1 
Yazan: EDGAR VALi.AS Ç~viren: MUA!tMER ALATUR j 

Berid yavaşça delikanlının Joo
lt.ınd~ sıyrıldı. Kapl)·a doğru glt-
1i ve açarak dışarıyı dinledi. Bil
yaların bilar<kı ~rinde tdkuş-
tullc!arı.ını }.~itti. 

Kap.yı ya~·aşça kapadı, ufak 
lıır tC'r<.>ddüttcn sonra arkadan 
.su r gti..Urı<i.i siiroü: 

- Aşağıda l\Ia!ımazel Trem'den 
lb;>şka k\m"c yvk. Ah, Oın., seni 
gordugü r.c b:ben ne kadar mem
~ nurr. 

- Beni gon:Hiığunuze mt-'1llfT'ııun 

.n u oldunuz'! 

- Sizi h.lpİ.shafü-den çakmış 
·görnrek be:":i sevmdırmcz• oluır 
mu? Fakat, eh, sı='l ne kotü bir 
ş·o: reti~ var. 

Con deı-in derio:ı genç laza balclı: 

- BC'llıan mev<kiiın:de bir ada
fJ;ID.ı bil '-oqk ~~·lcr~ katlanır.ası ,J 

icap edİ"/u.?". Si2JC açtıkça söyl~e
cck ... 

Genç !uz sOzünü kesti: 
- Hayır, hay;r, dedı, riıce ede

rim, bana nY""'ın..ızden baıhbetırne
yiniz. 

- F'akat bal119et.ır.~k liız.m ge
lecek. ÇJnkü sıoı 5€\'İ)'Orl.lıill. Bu
nıı da ıbir defa itiraf etımiştirn. Si
zi kayibctrr.err.c • içın sonune ka
dar mücadelt> edeceg:orı. 

- Oh, Con, susunuz. 
- Susn~c;.k artlik bcni:rn içirı çıl-

ga: lık olur. Beril, ne ıstcrsenız, 

yapınız. Kimini<' k.-t.erseJl>IZ, evle
n ~ız. Fakat Frank Su>tııon ile ev
lenımenize kat-.yen mılsaaı<le c'.
IP>yeceğirn. 

Om Lel.i genç k;zın yüzür.ı:le 

Ö)' le bir n·.ey t:.siy et gördü kıi, he
men anladı. Beril savaş ·bıır sesle: 

- Ben ç.:..ilt~u ev ler..ı ını, de<L. 

Con Leli'ni:r, iki kolu iki yanına 
ıdü:ştü . 

-21-

Şaşkın bir h"l<lc: 
- Eevlenrlmiz mi? ded;, miim

d<ü.n deği'! Yakt;a J.atüe mıi edi• 
yon;wıuz? 

- Evet, rnaalooei! 
- Faıkat ne roman? Nerede? 
- Bugıil1 öğleden sorıTa saat 

ikıcie! K.iğ>tla.rınıızı aısdırt.madarı 

'lnlliı·si müsaade alındı. Halbuıki 

nlkiıhırnız y.ann kıyılacalk<tı. Fa
kat .babahğıım Nar e~ti. Çiınkü 

sezi sevdiğiımi 'bild'iğı ıoçin Fı'aınık

la acele evlen.menü i.stiyordu. 
Con Leli'nin zihni 00r anda 

'karma.kan.~!\k oldu. Genç kız, de
lııkanluıın bakışlarından nerdeyse 
gıdip Franik'ı öldtireccğiD:i anladı. 

Zaten Leli de ~pı:ya d<>ğru yü
riiın. ıti'Şt Ü. 

Hemen koltma yaıplljtı; 
- Con, Con, ne yapıyorsun? 
De!Jka'lh kenetleıınu.:ı dişlerinı.n 

arosından: 

- Gı<Hp şu herifi groertece- , 
ğirıo, <!tdı. 

Beril bu scler deli.kanlının boy
nwıa atıldı: 

- Allah rıuı.sı tçin bllln'U y.aıp
m:ı, beni seversen yapma! Artık 
sen diye lıit, ' ediyoruım. Beni 
an]aırneyor muswı? Art;;k gö:ılt>rim 
tm<k.ikate kar':jı açıhmış.ır. Seni se
viyorum Oon! Elinden hır ci.Jı.a,. 

yet çııkıaı-,,a, sonra ben ne ohınım. 
Yapma, y<tpma! Oh, seni o ·ka,.. 

dar scviıyorı.'llll Con, bana ac;,m1-

yor mll'1llD? 
Ağ4ımıya .başladı. O zannan Con 

Leli'nin bütün lü.ddetı birden geç
tı. Genç kıza karşı böyle haşin bir 
muamelede bulıundu.ğuna hemen 
pişman oldu. Durdu. 

- Berıl, dedi, rica ederim, si2 
sükünet buhımnz. Ben şuraıdan 
bir adım daha aromıya.,ağll1Il. Yal
nız hlr şev rorrnak isterim. Balayı 
,;eyahat.ıne ne ııaanan çf~a:kıt.r
nız? 

Gi!nç hz gözlerini sildi: 
- Yarın! dedi, saat ikiye doğ

ru Kinıgs Kros istasyonundan tre
ne l>ineceğız. Fakat Con, sakı.n ıs.

ta,,·yoa gelme! 
f Deı•a.mı ı·ar ı 

Sayın Halkımıza 
rastladığınız 

• • 
Kömür alım ve satımında 

zorlukları haber verınız. 
lslak ve Eksik 

Kömür fiatı muayyendir. 
meyiniz. Sarih adres ve 

Tozlu, kömür almayınız. 

şikayetleriniz derhal 

Fazla para ver
müsbe~ vakıah 

takip edilir. 

menfaatiniz icabı 
vatan borcudur .. 

Bu hareketiniz kendi 
olduğu kadar, 

Müracaat yeri: (Anka r a ve Is tan bulda) 
Türkiye Kömür Satu; ve Tevzi Müessesesi 


