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rı 

Ankara'da "Bi:::::~~·y· Ha zı rl ık ar Art ' • 
Cumhur Reisimiz Nümun 
Hastalıanesinde Hariciye 

Vekilimizi ziyaret ettiler 
Ankara, 28 ('felefoahı.) - Cumhurreisi Milli Şef ismet lnii

nü dün aqam saat 21,36 da Ankaraya avdet buyurrnuşlal' ve 
istasyonda Büyük Millet M< clisi Reisi Abdülbııli.Jı: Renda, Ba.~
vekil Şü.krü Sara<:oğhı, Genelkurmay Başkanı Marcşn.J Fevzi 
Çakmak, vekiller, meb'uslar, Parti İdare Hey'eti reis ve üye- ı 
!eri, Anı..ın Valisi, Ganmon Komutanı ve Emniyet Miidürü 
tarafından selıiınlao~lıırdır. Kalabalılt bir halk kütlesi, Mllli 
Şefi hararetle alkışlalll.l§tır. 

Cmubıırreisi İsmet lnönü, istasyondan Nümune hastanesi
ne giderek lki ameliyat geçirmiş olan Hariciye Vekili Numan 
Menemeııcioğlu'nu ziy ... e.t elmişler ve buradan ÇaJ!ka_yada!ki 
köşklerine g;ımişlerdiz. 

SOVYETLERIN 
ZOR DURUMU .. 
Vi/ki'nin Moskovadaki 
Beyanatı Çok Manalıdır 

lngiltere ve Amerika ikinci cep
heyi hemen açamazlarsa Rusya 
ge;ecek yaza kadar dayana m-

VAVEL 

Alman f abri
kalarına • • 

ısım 

• 
yerıne numa .. 
ra verilecek! 

---•ı---

Fabrikaların yerleri 
ve ne iş gördükleri 

gizli tutulacak ! 
lOOıına, 28 (R..zyı,) - Amıaııı bl.iku

-t;, bumllı.o oonra billtın fııbri/rnlara 
iBim :yer*rıe numara. veımiy~ karar 
vezun,jştir. Bu numaraıların veriCıııe 

uadU R"le: olacak.tır: Biı'linc~ ~ra 

fabrikanın s~a numarası. ikinci nu
ma<a bulunduğu meml'"'1o~. ~ 

mınıa.ra ııördli'gü iş ve .aire.yi llÖ'>-<l<ıre

cekfü, Bu suo-etle fa.bı1i<alar ve bÜ.. 
;"iilk miieesese mıul:ılteH! rakamlarla a.
rnlaca.k, ""' D<>l'ede bulurıılul<ltirı ne i• 
gilndülklerl dii,ıman ıa,·afı:OOwı anlQŞ1l

mıı;yacail<ttt. 
-'---<>---

geri almak 
için plan ha
zırlıyoruz,, 

(.;ttellkler ;;: : 
~ 11:48 bular bat

ı maı Hıl&cl bir 
cepbe teııı ede~ 

cıkler ı · 
=-"' Hindistana bir J a; on 

taarruzu beklenıni.> or 
U>Mraı 28 (A,A.)) - <B.B.C:> 

Yeni Lclhiclen biJdirlJWğm.e ııôı"' 
Gerıt>ral Vıwel dm gazMe<:iJ.ere 
IJ<yaoolta tm.Juııoıraı.: c.ıcümle <le
mı~r ki: 

- ..ıı.ısla~ rnu'kavemeıt ~
«lk'l"'1diı> Miiilefli<1er jrrj<ftn bu
lur bul~az ;Jcinel bir cephe tesis 
decekkrcEr. Mihv"r Garbi Çölde 
durdurulonu~ bi.r vazioye.Uedir. ja
po:n~arın Avu.&tr.al:Ya veya Hin
dis:.am ~ya teşcotbbtisleri ga
il'et ~im. Bir~anın ge
ri aı_,,.,.. ~i<ı p)11n hazı"lıyo-

ruz.> _______.J 
Madagaskar da 

harp şiddetlendi 
• 

_Y_ac_a __ k_m_ı_? __________________ Bir Bulgar askeri Fransızlar İngiliz· 
lerden epey esir 

aldllar 
ETEM İZZET BENİCE heyeti şark 

Amcruan Cumhurreisini.n dos
tu ve nııı}ahidi Vandcl Vilk.i l\.fo& 
ko\ad:w en müsbcı \e açık mü
~ahedeyi verdi. Vilki'nin ecnel>i 
gaıeleeilere yaptığı beyanata e
ğer bir dostluk cemilesi, bir poli
tika tertibi ve So•yet telkin ve 
te.İl'i hakim değ.be Rusya bak
kmdnki gönişlerimi2de aldanma· 
mış bulunuyoruz. Belki, Alman
JaY• da böyle durumun 1cığını 

cıcığını inccli~eb'lecek bi.r mü
şahit git<e o da bi:ı.i hususi görii· 
~.ımüzde h.klı çıkaracak denıek

tır. Geçen birkaç g;in içJı<le yine 
hu sütunlarda Alınan .-e Rus dev· 
lrrin.m c;arpı~llN!ların:n iç okunu
şuna tah•i~cn yazd•i;ımız bir tah
lil yazısı böy!eHkle Sovl·ct Rusya 
lıakım>ntlan Vilki'nin şahadeti ile 
tam ı;e.rçeğe uygun çıkmıştır. 

Vi~ki: 

•- Şimdi kani oldum ki RU6· 
)aya yapabih·ceğimi• en iyi yar· 
dım ingiıtcre ile birl'kte Avrupa
da askerı şcflerimiL muvafakat e
der etme• üerbal hakiki bir cephe 
lrnrnıııktır. Önümüzdelıi yazı bek· 
!ersek çok ı:eç kalmış olabifüiz .• 

D"n~ktcdir. Yine, bıı zat: 

heden, ruiittefikleriııden büyük 
yardımlar göreıniyen So-vyet Rus
yanın dunınıu muhakkak ki, btın· 
dan daha parlak olamazıh. Rus 
devinin yanılandığı, kış bastırdık
sa yarasının a.ğnlığını kalbttıdc 

ve başında duyduğu ruulıakkak
t.ır. Fakat, bu Alman devinin tap
taze ayakta kaldığına delalet et
mez. Evvelki yazımızda da işaret 
ve iılah e-ttiğimiz gibi o da yaralı
~. o da hamle kudretindeki ha
lavet ve cibadeti kaybetmiştir. 
Jo'wkat, w tarofJ.n da vaziyeti ta-

(Devanıı Sa: 3, Sü: 3 de) 

iNGİLTERE 
on üç cephede 
harp ediyor 

Vişi 28 (A.A.)- Haqı kıab:ne
sindcn Lord Growıa, iki.nci cep
he hakkinda sorulan bir suale 
ııöyle CC·Vap vermiştır: 

.Iıogihere 13 cephede düşman' 
la çarpı§'lllakıtadır .. 

cephesine gitti 
So.l!ya, 28 (Rad~'<>) - Yapılan da

vet üz.erin-e, bir A!lba:ym nymse1:i al
tır..da yalnıız subaylnrd<>n nııürel'~ 
l>ilr •hey'et, Şarık cePbt'olru ziyar;ıt e<t
me'k Uz.ere SoJtvawn ..,.rılnıışlıT. 

V>şi, 28 (A.A.) - M"""ga<lk"" A
da•ında.n e.ldı.iıımlz son h.ı.b,e.rlere göre, 
Tananariv'in 4-0 ki)oır..PL·-e cenubun
da ş.-dıc:Jeotli çarpışm.oJ'i:tı.r olmaktadır, 

KU11'1.'elleı"mlz mUkavemet e1mıel<le
d1r1.er, Fran:ıe k:uV\'E·t!rı'ı epey e.;ir 
a lmııŞ] • 1'lJJ'. 

Japon şehirleri ve sa
hilleri bombalanacak 
Halkın tayyare ve denizaltı 
hiicumlarına hazırlanması 
gece radyoda ihtar edildi 
Londra 28 (A.A.) - B.B.C: 

Dün g<:ce Tokyo radiyoounda •bir 
sözcü J•apon halkına tayyare ve 
denizaftı h ücumlanmn esa<>lı o
lacağı haJ<kında bir iJıtarda )m
lunmuştur Sözıcü d:emi.,.tir jp: 

•- Amerikan tayyare?erinin 

l üzerimilllde miiiemadiyen uça

cakları ve denizaltıları.n sahi.ıJe

rimi2de seıibeııtıçe 'ııa..,.,ket ede

cekleri gün ;çin ·hızla hazırlıan

mahyı.z. Jtf-Ol'l}'a'lltn va!'] Y.oı1u 

'hı> uğurda sarfolu•nmalıdır .• 

~ Su lıış Rus>ada yiyecek az ;ı ' ======================================== 
Göre Bu Sabah Alınan Haberlere 

• 

olacaktır " baltiı ~zdan daha fe· ı 
na olauklLr. :Milyonlarca Rus o• 
tağı bu kı~ mahrukat ) ü:ı.ü gör- l 
miyeı·ektir. HaJka vP>ilınek itze· 
•ıı gi)·c<ek, lıcm<>n 1'emen birçok 
ilaç hiç ~oktu.• 

Demekle Rusyanın hem askeri, 
henı l~tİttJai durunı•ınu iyiden iyi
ye anlaımı~ bulunuyor. Filhak>ka, 
Vaııdcl Vilki tek Rusıııı dahi harp 
ı;a)1'cıini kaybetmemiş 1"ıluııllu· 

ğuuu belirtmekle berabel' dnru
mwı çek açık ve ince tahlilini 
yapmaktadır. Bu şekil v.e hali Ue 
Rusyıımn son mııknemet hamle
sini a}akta tuttuğunu, gelec1>k ya
za kadar Alman ordusumı meşgul 
ederek H Itusyanın yükfüıii ha
fifüt<>cek bir tedbir bulunmadığı 
takdirdi' belki de çok geç kalın
mış olarak Rus lınrp iktidarmın 
yıkılacağım anlat.'" Vilki hakiki 
durumu irnh edebilmek içiu gaze· 
tecilere clbt>tte k;, bundan daha 
açık bi·r şey söJliyenıezdi! 

Stalingradda bazı kesimler
de Alman hücumlara arttı 

Harp 'anayiiııin % 77 sini, ha
k iki Rus m>ı.letinin % 64 üııii, 
maden ve hububat kaynaklarının 
% 83 üıı.ü kaybeden, Asya kay
naklarına ""'iptidai un"1rlara ka
lım, Volga yohıuıı şimdiden k:ıy-

Sokaklar günde üç defa el değiştiriyor ! 

Ruslar son Rus neferi şehirden çekildikten 
sonra Stalingrad'ı topla dövüp hak ile yeksan 
etmek için Volga adalarına toplar yerleştiriyor 

• dan gelen haıberlcr StaJingradda • 

Kafkas yada ve ~'." gevşemediğini ptermek lng~liz Krali-, 
l ı 0r 0 n .,, Ç t e SOn Stali.ııg..adda Alman hücumla- çeSJ r ahatSJZ • 
lı' .., rı birkaç ltesimck bil!has&a oyk 

lı 
şiddetli olmuştuı-. Bura.da Alma'n Lo!ıdra, 28 CA.AJ- Lonm-a<!Q neş-

QTP vaziyeti lar i:ı'r miktar arazi almışla.r<lı.r. red;Jen bir t.rbliğ, Kraliçe, Eliza'b.>t'in 
Diğer biT 'kıcsimde i<;e geri çe- lJ<raz r~hatı6ız vkluğuı>u bi'ldi!'fl'l<.'lcte-

L<>ndı:a 28 (A.A.)- Gerek Sov
)"el, gerek Alman kaynakların-

bl.mek zorunda kalmışlıardı.r. 

,(Devamı Sa: 3, Sü: 4 del 

diır 

Endışeyc Jtıcıhal vrrecdk hiç bir e
ınare olma<lıC ııa"e e<l>Jaı1"11.'<IC<lir. 

Müttefikler Suriye, Lübnan, 
l Iranı sür' aile tahkim ediyorlar 
Şehirlerde geceleri ışıkların karartılması

ted bir 1 eri alınıyor ve pasif müdafaa 

iRAN 
Şahının 
Beyanatı 
Tahı:-an 28 (Radyo)- han Şa>

chı bu sene haııp akıııdeıniısi.ııden 
mezun olan 19 subayın. dip\nma
sını teVZ'i etmış ve bu müaı.ase

betle ordunun ısla:lıı. ve zaJ:ı. ·tle
Iin vezaifi hakkında beyanatta 
'bıuiun.arak e:ııcümle ~nla,n söy-
1.emişti:r: 

cBi:zim arz;umw., İran lı.aı:ıbiye 
(D<"V1>.ml Sa: 3, Si) : 7 dıe) 

Suriye' de 
iSYAN! 

Musul • Şam-Trablus 
PETROL 

boruları kesilmiş 1 
R.oma 23 (Radyo) Beyruttan 

alınan hll'berlere gôre Suriycde 
isyanl'llr vardır. Tedmfrr mmta
k.asmda as- J>eı: hii>küJDEle ka.ışı 

koymuşlar ve Musul - Şam -
Traıblus petrol boruları kesilmiş
tir. A6ilerle h<ila kanlı muha.re
be!er obnakt~dı.r. 

Kafkasyadan gelen Alman ordu-
ları nerede karşılanacak ? 

-JJ<e. 28 (~) - Gelen ı.a.
beı.i&rdlen enlaşı.ldığma &kire M
fiılıllıer Ya!tın Şat1u oüır'atJe tatıltim 
rimekıte 'Ve Sııı<i}oe, Lliılbo.an, İran fi'-

~riDcle pe.&<f mWa.faıı ·11Edı,r! t"ll 
~ımnaktarl'lır. Dafi ba~ryaJaırı iQi 
yerler ılNızırlammıkta<llr. Geceleı 

(Devamı Sa: 3, Sil: 7 el'<>) 

ldhalat Eşyası 
Tevziatı Başladı 

Memur ve müstahdemlere de ya .. 
kıııda muhtelif eşya dağıtılacak 

İ1lha1.'l.t biTJikleıi, YcrJ;. Mallar 1 Jer, arnsın<la muayyen nislx t1er-
Pazarlar.J., lzmır ve lstt-ı:nfbul ma- le t.eYZLirioe karnr v-erilen 1tha~t 
ilifaiuı-a Uı>cirleri i1ıhal·.lt şirket,. (De,•amı sr 3, Sü: 4 de) 

SPOR 
Be i ş dün F 
nere nasıl yenildi? 
Vefalılar lstanbulspora karşı 

bir galibiyet kaçlrdılar / Bulgaristan da 
M 

• } • Evvelce ya.zd•:fıunız gibi Kad:r dülmuştu. Bu kesit ırnlaJ:.aLğın 
US e V 1 er 1 n lıiöy sahası p<ıZar gü:ıı Ü binJette önünde günün ilk resmi ma~ru 

:futtbol me.-akhs• il<? tamamen (Devamı Sa: 3, S<ı: s tle) 

işaret taşıma 1 -=•=-=•=•=•=•=-=•=-=•=•=-=•=•::-::•=•=•=•=•--11--a=--•-·-11-.-·-.-.-ıa~i 
mecburiyeti ç ER ç E v E 

Bu emr-e riayet etmi. 
yenler 100 bin Lira 
para cezasına çarptı-

rılacak 
BükTeş 28 (Radıyo) - Bulga

ristanda Yahud'· işçilerile ınesıgur 
'büro Bulı;aristanda yaşzyaın Ya
.hıudi'eri, Yahudi ırkına mensı.;p 

olduklarını ·belirt-en bir l!;aret ta.. 
şımağa medbur etmiştir. Bu kai
deye ria.~'et -etm :yen Yabudiler 
hem hapis ve hem de 100.000 lira 
para coezasına çarıptır.ılacakl.ard:ı.r. 

[ Zehirligaz ve 
kigıya harbi 
başlıyor mu? 

• 
Berna mahUllorı

DID ltlr laglUı 
iddiasına cevabı 

Sol;ya, 28 (Radyo) - Berlıirıd€n 
blldır..ıdığme göre .Afl'm.8.nların 

Su;ll<ııgrad ooı>heslılde zebrlô g3'1 
fk.t>lıl<>ndoicla.rm.a <laJı· T~legraf A
jansı hıratırıda.n rJeri atılan id
dtıa.lar BM".Ji-nin sakltri~r n1ah
fıllıerinrle İngilizlerin zeb.;rli g.aa 
kuMamnaıc iç!ıl bır sebep arama
ı .. rı ile a.JM<ıılı adldolı..>mıe.l<üı.

dır. Bu ·moha!IJ'l.e.r Alma.ııkırın 
k1mya vr zehirli gaz haı"bhie 
ı;ıcı!t !iyi Mızırlıl<h <>l>ciuğoou ve j.,.. 

1. 

g\1'2ılerin bu iııt~ d.e :ı.acul' ç.ılro
cağl içamı&tinded~r]t~r. 

ispirto ve Rakı 
NECİP FAZIL KISAK{iitEK 

B irkaç gün evnl 1stanbul 
gazetelerinden bir kaı;mda, 

iı;pirto ''e rakıya dair bi:r mesele 
ileriye atıldığını gördüm. Mesele
yi, memleketin binbir davası ara
sında alakaiılarılan sorup SOTlllj· 

tuzurkeıı, İz.mir gazeteleriıtin de 
buna asabiyetle ve birkaç kere 
dokunduğunu, fakat yangın ye
rinde bir kuyuya cğllip bağıran 
bir ~uğun yankıları gibi, sesleri
n.in, hedefsiz ve şahitsiz, yine ken-
11.ilerin<ı avdet ettiğini öğrendim. 

Daıva: 

İınhisarlar İdaresi, husu•i bir 
kanunla memlekette ispil'to ima· 
!ini doğrudan doğruya kendi üze· 
rine almıştır. Aini idare her xa
maa için elinde 10 milyon litrelik 
İspirto stoku buJuııdunnıya mec· 
bw: .• & idare, memleket ilıti
yaçlan noktasnıdan en mühim 
maddeler arawıdaki ispirfoyu, 
yine kuıuııl bir mecburiyet ola
rak 16 senedir kurmakla mükel· 
lef olduğu ispirto fabrikasını şöy
le tam tertip meydana getireme
mek yüzünden bizzot imal kudre
tine malik değil-. lhıiyacını şeker 
fabri.kalanndı>n, şu ''e bu vasıta
Jarm verebildiği ve yapabildiği 
kadarile temin yokuıu tutmuştur. 
Fakat bir taraftan, ispirto gibi he
men her maddenin posasından is
tihsali miiınkün hayati biz cev
her, basi1 t~isat ve teşkilat yok· 
luğu sebeb'nden elde edilemez
ken; öbiir taTaffan, bilhassa (me
liis) gibi şeker fabrikalannın be
dua posalar bal.inde çıkardığı 

maddeler bir tiirlü işlenme>., ,;. t
üste yığılır ve nihayet diiliıl ir, 
atılı.r. Sonunda da i•p:rıo '"'ilmi 
İ~iu dışarıya ba~' unnak lürnınu 
doğar! 

Iluta.a: , 
Doğrudan ıloğnı~ a kanuni hir 

l>orç olarak i'pirto~u ~·apı.,a!cla 
mükellef olan, ihtiJan kar, lıya
cak kadar yapnıaı, fabrikn'nrın 
bir kumı1 1 ispirto ineğini sağınak 
kadar b:Nöit bi-r muamele ola11, 
(melis) yığınlarını so.n :z:errr"';ne · 
kadar işlemek ;şini bc<'ere.ucıkr. 
Ellerinde eskiden kalına tc•'sntı 
elan vııtanda~lara, nwml~ket ib
ti:racr.nı bizza.t ~·erine getinnek 
hu>usunda çahşrna lınkkı \eril
mez, ihtiyaç nıiikellcfler tarafın
dan ~·erine getirilmez, üstelik ılı
ıaru!an ispirto iıJıaline meclıııri
yet hası) olur! 

Pes!!! 

Ayrı~a gınele •ütıınlanndan, 

alakalı şah:sJQrın ifadeler;..., ka
dar kul_ağlnııza çarpan en miithiş 
haber, Iııhisarların rakı iMİ}ecını 
bile kıııtjılıyamadığı •c yine l•azı 
tesislerin lah~ rakı imalin·tlcki 
şartları bir larafa bırakarak dü
pedüz ~pirhıya şunu hunu kocr11-
tır1p piyasa~· a sürdiiğiidiir! 

Pes!!! 
Her türlü ipham ve maıl.tlcsfa; 

teııkid üslfıbuııdan kaçınarak, üç 
satır içinde, bütiin bir \·uzul1 ay~ 

dınhğrna ~ıkardıi!nnız bu n1eeeJe .. 
nin artık tfı siklet medrnzi ıulcn 
ltanamp adamakıllı ballcdildi1'i
n.i görnıek ihtiyacındayız! 
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HALK FiLOZOFU 

SA i ÇIK GÖZLÜK 

Yiik .... k fiatla sat._., yapmak, 
san b·r açıkgözliik hııli.ndedir. 
Halla, i~ ihtikior kelöıuMni 
kullanmakta tereddüt geçiri
JOr. Bir 311 e-vwl, Trakyada, 
kasaba paurına getirdiği yeğa 
bir buç-uk Jirndan nıü~leri arı
y~n köylü, bugiiıı, üç lira ieti
~ or. <:iiııkü, o. duymuştur ki 
Jstanbulda yağın kilosu 5 ol· 
muş, 6 lira olmuştur. 

Köylünün elindeki yağw 

ınali~ eti yüksehniş n1idir?. Ha
~ ır.. a~ni tarlay> ekmiş, ayni 
ın:kterda arpa, san1an çtkarnuş, 
bir kıı.mını hükumete sa!mı~, 
J ıllık )·iJ·eceğini de an barına 
koymuştur. Sağdığı iki inek, 
kendi isliho;al etliği ayni mad
deleri yemektooir. AJ·n.i mik
tarda süt vermektedir. 

Fakat köylii, kasaba pazarı.ıı
da )·af:ın üç lira, llCYDirine bir 

TCCCAR 
;u{ TERF.DDlT 

Şiiy·le b;r lıa\'adis okudum; aBa
&ı mii,!alı. it tüce.r, zeytinyağ !l'll· 

tJ~nda mütereddrt bulunuyor .• 
Alı bu muharrirlet", &h bu g,a. 

rcteler! Fiatlarm yükselmesine 

amil oluyorlar ~lim! Peyami 

Safa •Bir tereddüdün roın:ını• 

diye bir kitap yazdı. Bo.kııı şimıfj 

zeytinyağcılar mütereddit bulu
nu~ urlar ... 

Hayat üzerinde neşriyatm çok 

mıihiın tesiri urdır. 

çı. ·nE.Kt 
HARP 

Ajaıt>lnrı.n haber verdiğin., gö

re. Çnde, daha beş sene harbede

cek .ıdam varm~! Bu hesap yan

lı~ oba gerek! Çün.Jrii, ÇUılıı nü
{11.>u bir rivayet.. göre ::00 - 400 
nülyondıır. Bu kadar insan, beş 
senede ölür mü?. 

P\STIR)IA 

YAZI 

Kı!;a daha vakit vır. Binae,.._ 

eı h, harp cephelerinde daha bir 
;ok ehe'Dımiyetli hadiseler ole
bilir. Necip Fazılın tabirile, uzuıı. 

b.r paslımuı yazı içi.ı>d<o herşıey 
) aıulabilir. 

Fakat, ba211tı da, bu pastırma 
yazı, pa<tırrna ayazı olurmuş! 

• tı- si 
l\Il HARRlRLİK 

Biı'm Osmnn Cemalin son gün

ı. rde •ık sık siyasi makaleler yaz. 

dığını gören bazı okuyucular, ba
na mektup ya"'8r::ık !IOruyorlar: 

•- Dostunuza ne oldu, miulı 
ınuharrirli.ğ~ni bır·~ktı mı? .• 

Osıııana sordum. Bane şu ceva

bı verdi: 

•- Birçok başmuharrir \"e ciddi 

Ukractl.arın yazıları içinde öyle 

mizahi parçalara rastlıyorum .ki, 
ben de, işi siyasete dökmIY.e mee
bur kaldım .• 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

bnçuk li-ra, sütüne 40 kuruş iıı
temeJ<tedir. 

Köylü de mi. ihtikar yapı
yor?. Evet demiye insarun dili 
varınıı·or. Kolunda asılı sepe
tin içindeki yumıı.rla.laruıa $ 
.kuru~l.an heap istqor. 

- Pahalı, diyor.;unuL. 
Onun esbabı mucibesi Sok 

şıktır: 

- l.ıanbula vanan 5 kuruş
tan alabilir misin?. 

En zavallı vu.iyetle olan, bir 
kısım kasaba belediyeleridir. 
Yaiı.n kilosunun İstanbulda şu 
kadar lirayı satıldığını duyan 
kaS41banın muhterem belediye 
reisi, üç li:radaa narh koyuyor 
ve bu kadar ucıı:ı.a sattırdığı 
için de seviniyor. Onun esbabı 
mudbcsi de ~ıktır: 

- İstanbulnn yan r.abna, di
yor. 

Aksaray 
Santralı 

Telefon 
bin 

idaresi 116 
liraya yeni bir 

merkez yaptıracak 
Aksaray<>a yeni büyüik ıblr t;e.. 

le!orı saniraA. i.nşası için yapılan 
pr<>je ka:\ıul edilrm.işti.r. Bu bina 

116 bın 949 liraya :ıııalo!acöktır. 

İnşaata .önümüzdeki ay zarfında 
başlanıfac<Jctı •. Bu yeni santral 

binasının i!l§3Sıııdan sonra is

taılbıı.I cihetinde aboııı.e saytSı faz
kılaştıxü;.caktir. -----
Domuz zannile 2 

kitiyi yaraladı ! 
Kemalpaşa 'ı'7 (Hususi)- Ka

zamızın Ahmetli köyünde bir ka

za olmuştur: Köy halkınd;;n Ce

ma.ı Yayar ve Ha:k.k1 Y:hnaz, Sa
r>!~ mevkiia:ıdelti mahsuUer . .ni. 

dom uza karşı mOO&foza içın bek 

!edikten sonra evlerine a\l'd.eıı e
deTlerken ayni y.erde d<>mttz belı: 
hyen Mustafa G<ik k.arımlıkıta 

iş' ttiği ça tırtıdan oomuz geld:iığiru 
0ön:netmiş ve seslenmiştir. 

Cemal ve Hakkı 'bu sesi işitme 
mişlerdir. Mustafa Gök ateş et.. 

ıniş, çıkan saçmalardan Cema;l ve 

Hak.la ağır Sl)refıte y?ralanmış

la.rdır. CemaT.n yarası daha ağır
dır. :tlı:isi de hastaneye kaldırı1-
ıruşlarchr. 

iıd ,.ı - lıidye• dtl\·am ~den 
halk tipi lrundo..-aların ima; ı•dUemi

y<>ct'~ anın,,~ bu ııcvdadan ya.z
grçikU. Veriirn haberlert~ göre, b;r 

hatk tipi kundt.rr'aeı 28 l raya. mal o!a
"'*tı r. Bu zamanda, bu ""1fmelıte b<r 
papııcun halk ~ mi, doe~tl. mi atduğu 
mey.tarxı:ıri>r. Faokat, bu ı>IMILI lı•-sap 

eıUrr.ı.,tl<?. Tefe rra t.:nı bi lID',-oruz. 
Ha tipi kırıd=ı. l<tklkat.uwı. 00. 

de, umwn•yrtle bu nevi li<l.19ldl t&t.
loldecin ne uwn oünlilğ(irlü gösterme
.; ve bir bllcAye halini alm"6l ba«ı
mllıdan şayanı dliaııt.r. 

BURHAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: 104 "\ 

r AŞ~ .. ~~L~~~! AŞI 1 
lKİN Cİ ICISIM j 

_ Ge-1 dun ... Gerı dön ... Eoyuğluna 
gld l! DiY haı)"ktr :.c.:ik!tı.; b",ıınu hily-

aım:.k iç n «lY.,un; guç lu(tu •.. 
I.şte bu a.ra~ v':.oı:ı oıl ya.·:tşla.cb., 

duroU eıra!ta golg er P ·yJ> o!<lu ... 
B r ç~ e • bil' yuııuşrna •• Yer~ dü
,, .. \w'\.~ .. 

Otoır .A> n kapısı ~~ tdı. 
:r.tctm: t r adı: 

- B mı?. 
_ E lt. 

- ü.)"lr;or • ~u.'!. 
- Evt·t. 
- ti ydi yraın' •• 

>.i • :.a c ~ı. OUo: bil" 1\Iehı1.ellıe 
b . be r blır ele • rkad~ı b•nm .şl erca. 
A..<!< dirdo! yona geçto. Mehmet. 

-Cak' Dedı. 
o "ı:vb ı ı krar yol aldı. Şe!lk'ao 

k:elJQ?S-:11 r ... yada sanzyordu; bu ro::ra.-. 
uya çı:ı M tr:nedin kolunu 

t.ıtta: 
• _ Şorar ne oldu! 

- Geı e l<lldı. 

- ö. ıtlü.nüz mU'? ••• 
- y O'it C"1Um. 

ll• hıneo.n :ı..1oaa.ooı gü.>iü: 
- i·o.."Uin1U:j; benıit:.ğe uz.andı. ctin

lcn'Yor .. Uslu IMi!u yata.cagına Söır 
ve«li. 

- Y3. ha~? ... Ya bia 4ıakip 
edCJ·iıersc? ..• 

- N:°'1 tıı'.<açlı, lıX>ll<ı.rı ba,;lı ... Bir 
hende t)e attık. ya.ruı •>balı~ rvvel 

mse gö;'(roez; .•• Yarm sabaha kadar 
da bitı iş;m.'zl g>örijp bitiririz. 

Selika sordu: 
- Otomobll kuillaoaıı k;m? 
- Zoıt>a. 

- Selim mi?, 
- E-.·et. 

- Ne yapmak no~inöeaıiz?. 
- Neyi?, 
- Ot.o<r.obil ı. 
- Bir yeme b""'1tacağı.z... Şolilr 

~göremedi 

Şetika ~il Mlô: 
- A:nına ı.-.ıı.\ın ~·<iı<Wı.ıı. ı:u:'dü. 

. . 

. 'fu.Lil;;. (,~ 
- - ' . ---: 

Oazeteıerıa llaba
Jlatl var mı?. 

~tel.er n, f11ı1.t ~f"1ımelrıi WJe- ' 

rinde m · ..r nwdır?. -ı idtlia.iara 
c<>re, 6l8n nuıclde ioll l<adar pıatıelan~ 

Oı, bu - ~i, daha dB yülo
•elecak:, <i'<y<> ya.ciıikça, mal saıhjpl«i
nt ikaz Pbtnl:f oll.öl)"Or \·e ~ara fikir 

• verOıcu u. BınaeruUeyh. f~r da her 
lfÜll Y~liYor. 

Ka.b;:lıatl. m- noo~P...n ve en 'JJfJC, 

baLi riü~U ır.er-.e,.e.leı· ka.rŞlSınd'a. ga
z~ ... lcre ylA<1~. bitG:m memlı:}. 
kieke fdpıt~r, 

Btı• ınaıh . .aıJ ıede b1r !'V SCV~, gazc
ttler ya:r.aır, banu 00gı,, ~r. 
D.g.>r hb! ·ıııl1k hildisrlr .. ine b:r teşvilı: 
mt1h.,,etin<i\ görilrlrr. BiT to.!ebe ho
catt.ıııa aı~ı durur. Yaz•J111.~kioin.ı. doğ
ru buimru:l:ı.<, Öl<ıki talebeye ömetc 
oku-, derler, n ;r genç kız pencerede 
oiçt.'ic~er;,ıi sula.~nı ka.!diı1me düşer 

ölı\ll'ı yuzıhnasııu i !emezl~r. n;ğer 

bü\i:in jletJÇ l<ıız.la.rın llyni Mubetinden 
endlşe ederlec. Dünyada h•rp olur. 
Kan gövd('yİ gütilrür. Gl!nde bİ<l'et'Ce 

iı&ln ölür. Bunu bu. şekildr yruzı!ı:ma
sın:ı 00,:TU bulmJIU:ır. 

HüJiisa, gazeteler mtılla"·-, mö
şevviıktir, bi.t~Urı dUnya h!ôi.selPr~ 

bebi, illet. istar>bul g-<>zetl'JNdC-. 
Ejer, İlita<ıblt! ıaz<.ı.,Jt,r• <>Jm<ı .. , !><'i
ki de, tli. . .tün düuya ('{"mİyr.tl.eri cenne
te dö!l{'cdc, süt ;itno.tıJ.ık olacak, r~ 
ıet. aiLiilt idfal -~ııi .W.COl<ot:ı.-. 

M<,..Ll., p:rMç yc>:t ve kl!Dsu bir aır 
eı.-vel 1::0 'irurll,\lk,·n bugün 170 ~ 
değil mi?. Duı:ı.J y"7..mlJ'acağız, P<ll< 
aıa, ne yazaca.tııı.?. PO.- ü:zermde s
ına ı.·e müıC9s~ olmaml\YQ çalışalım., 
~ı ..... İyi ne ;ı-ııpalım, n.asıl y-a.:a-
lımı? .. . 

Be<ı dÜ!jÜndiim, !aşındtm.. BugÜlılt>Ü 
piyasa barc-erlrıô bundan böyLe ._. 
tanıda. ~ınanın muvalılı: ol:l>Cllğı ne
tiıct'-si.tıe va.rdnn: 

Pirinç miıoalinl ele •bı.bm: 
<Dün piyasMla pirinç Jı:ı.mdo.lloun 

170 lru!>uşa .Uılnn,ı.rr. Vaıtanoa..otar 

haraırelle p>rioç akş verişi ~ 
l.ardır. Filfın Avrupa meml<i<etlrıde pi
•ODI; hiç yoktur. Belediy~ İ!Jıj""'t M~ 
<iürl~iJn dlray,,tli ve vfikıı.tane i<fa,. 

rtıai 80yasincle piy3"CQa bübün !>atı... 
nonn1Jdir, P.yasaımn daha tazlıa y\ik

ııelece&iD ''"'ıoed""' er ı>lıiumyorlar. 
Aırt.ık Y'CtkıiP lonPz. EvveJA OOnQ fa
ziletli t!ico:ırl.mBG ~ m~ 
SoTIMlı, alınan tedbiıırler ~ .. Dalıa 
..,..,.., İslıa"1btıl lıavasrmıı. ~ h"""1!t 

mAOOir. F<'\1<al<lde şl>rtlıır M;ıiDc!e olı
duğ>ımuzu •ırx~lLfırn. Eıier, bunu 
da•'ll>ll. h:ıtırI...-, her .......,leyi kıı>n
dl >kendomize bal] <'dclıil.,.iz. n...ılal't, 
bu en mUhim ~ umıkl)"oırloır. 
m,ıle, ha.fruısı z:ıyı! olanl&-. k(lçülı: 
bir not defleri ('dinip, t.evı.:d300 prt
Jıııır ..,.._ o~ o"""a loa.,..;et
ır.e!Od:r. KendJer:yle ~ 
ııli.1<adaır zevat bu !n.-rusta ditfıor ki; 

- F•tJar nonna:ııdir. G~ dllı
,ecı"ktlr. B<.ma 11'1~.ru.<.• 

Kr ndl;.eı ·yı., giMıştü;}ürrüı: -
trlı'4< v"tanclatlar <lôy<>r ki: 

- Piy ·adan memnumra... Bol bol 
pirinç blJ!2>1>P·Jyoruz. :r;ntbr da çalı: 

dü~~ilr. 170 kıuruşa pir~ para 116 
mi? ... > 

R. SABiT 

Silivri hayvan 
sergisi 

Vilayetımiz hayvan sergilerônin 
7 ıocisi lcşPtn~vveli birine te
s.düıf eden bu pE"t"Şembe günü 
saaıt 15 de Siii'Vride açıLac~ktır. ,. . 

TAKViM 
. "' 

!Hın·t ı~t:e IHZl!t l{ ,.. i l ·fl 

EYLt'L 

146 
RAMAZAN 

1 15 17 
Yıi 9-12 Ay 9 \.a~ı-t z 

EYL~L 
s r. Valtlt s D 

6 5~ ..ilınt_• 11 55 

28 13 05 Öl le 6 07 
16 25 lkinaı 9 28 
18 57 Akl•rr 12 00 

Pazartesi 20 30 Yabı 1 31 
s ıs hnııaı. 10 16 

- Bund-dll ne çıkar?. 
- N{' ç i{ar olıur mu?. Herit be-

Itim ,,urumu. ta rıı eder. 
- Yüzüıııll <ieğ•şt.idvr<mril1'. .. Bu 

hatuna gclint-e; o bir da.ha güoe3 ~ 
4JÜ göreıniyecr-ğ'inden onu tı:ınıyıp ta
nnnaması vız ge hr. 

Şefika ilı'Perdl: 
- Ö[dürnı(y~cl"k:9iniz ya?. 

- Şffitdi1'.k ölclüm;.'y~ 

- Zat('n Süzan da öldüw!<mesit>i 
iııl.em ed• ki... &nl bu JcadMıdoıı k w-
ta.rı.nız dedi. 

ll!ohmet homurdar.dl: 
- Korkuyor mLO.'Sun?. 
- liayJ.r cmma, kan ch'itü.~m<e6ini 

istem cyon:.m. 
- Uyıkulann mı loaçar?. 
- Br!J~l. 

- l\leralk elme, dnha ~ r>8 sen, 
ne b(•n., ne dıe l!Olfba. ne yapacağım.ızı 
bilmiyoruz... Benim b•ldiğim bir şey 
varsa, o da elimize bir yaıl'11 kı.eyrui< 
geçtib<IU-... Bir dı·!ine yaıkalod.ık, e
hıni:ııden eelditi kadar istdade etımeI.;.. 
ya... Buııu ela bana bıoralcınoz ..• 

Bundan sc.ıra kıon~a.r. 
Otomooil var hızı ile yol alıyordu. 

Nedoo """"' Şefika \('krar S'şllye 
ge!dlk:lrrim ıa.~iot'tti v~ caddeye çıl<

mııd.ı>n önce yme sesi haıl<f titriyeretc 

(Devanu Varı 

H · V . . e t i 1 MAHKEMELERDE: 

a .... e a z 1 )' 15 lira oiduğu· 
8. Vilkinin sözlerinden çıka

rılacak askeri manalar 
Yazan: !. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 

B. Vilki'nin süzlerinden çıkan· 
laca.k ıv.keri win&lar; 

B. Vilki'nin Mosk<>vada B. Sta
lin ile beraber yemek yerken 
söylediği sözler, 1,5 senedenberi 
harp iç.i·nde bıılıı.ııan S<>vyetler 
Birliğinin uğraaıış olduğu büyük 
mahrumiyetlere ve bugiinkü va· 
ziyetine dair esaslı fikirler ver· 
mektedir. Bunlar, B. Vılki'n.i.n ağ
zından döküldüğü için doğrulu
ğunda ş~pheye yer yoktur. 

SovJ etler Birliğinin bugünkü 
ınaddi \'e manevi vaziyeti ne 
merkezdedir? Bunu bit- defa da 
B. Vilki'nl.n. sözlcrHe kavramakla, 
Alman • Rus harbinin aldığı s~
yir hakkında da bir kanaa!e var
mak mümkündür. 

B. Vilki, Rus milletinin manevi 
vaziyetini şöyle anlatn11ştır: 
«- İnsan bu harbin mi.nasını 

burada nnlaır. Rus lıalkınm Naziz. 
miıı yıkılması için çarpıştığını ve 
hiçbir Ruwn hiçbir zaman teslim 
olmıya<'•ğıru anladıın .• 

Rus mnneviyatınm bozulmadı
ğı, zaten muhtelif cephelerde gö· 
riilen Rus mukavemetinin deva· 
mmdan da anlaşılmaktadır. Rus
yanın içinden yikılacağı.ııı bekli
yenler arlık böyle bir manevi in· 
hidam sayesinde Rusyayı mağ· 
lüp edebileceklerini hesaba kala
mazlar. Hakikat şudur ki, bu harp 
ve <>nun getirdiği felaketler. Rus 
milletinin kalbinde esasen kökleş
miş olan vatan, millet hislerini, 
Slav ruhunu canlamlırınıştrr. Ar
t·k rej"'1 ile mlllet arasında köı>
rü va~esin> gören bu Slav ruhu· 
dur. 

Fakırt harbe devam kudTeti, 
maddi imkanlarla sıkı sıkıya bağ
lıdır. Bir milletin cesareti ve fe
dakarlığı n mütennhi olabilir; fa
kat maddi tarafma gelince o mah· 
dut kalır. B. Vilki Rusyanın mad
di vaziyeti hakkında şunlan söy
lüYQr: 

•- 5 milyon Rus ölmüş, yara· 
13'ınllŞ veya k.ayb<>hnuştur. Hiç 
değilse GO milyon Rus da Hitle
rin idare& altı111L geçen Rus top
raklarında esir kalmıştır. Bu kış 
Rıısyada yiyecek az olac•kbr ve 
ha;lta azdan da daha fena olacak
tır. Milyonlarca Rus ocai:'l bu kış 
yakacak yüzü pek gömıiyecck
tir. Ordu ve esaslı harp imalatın
da çal~an işçiler hariç olmak üze. 
re halka ver.ilmek için hemen 
llİ.ç giyecek kalmamıştır. B"rçok 
ilaçlar hiç yoktur. Bununla bera· 
her IWsynda lıiç kimse sa vaşlan 
vazgeçilıne~ini. ağzma b'le almı· 
yor.• 

İşte bu basit tablo, bize Rusya. 
nıo bu kı~ maruz kalacağı büyük 
mahrıımıyetlcrl apaçık göster
mektedir. Demek Ruslar biitün 
bu maddi mahrumiyetlere katla
narak harbe devaın etm.ek aznıin. 
dedirler. 

Fa.kat B. Vilki'nin sözlcrmdeki 
en mühim nokta ikinci cephe me
selesidir. Diyor ki: 
•- Şimdi kani oldum ki Rus

Y•Y• yapabileceğimiz en iyi yar
dım İngiltere )le birlikte Avru
pada, askeri şeflerimiz muvafakat 
eder etmez derhal hakiki bir cep· 
he kurmaktır. Askeri şeflerim.iz. 
deu bazıları belki de alenen teş
vik edilmek ihtiyacındadır. Ö
nümüzdeki yazı beklersek çok 
geç kalmış olabiliriz. Rusya Al· 
many.ı üzerine her gece binlik 
uçaklarla akınlar yapılmasını is
tiyor .• 

B. Vilki, "kinci cephe için sözle
rinde (askeri şeDerimiz muvafa
kat eder etmez, askeri şeflerimiz
den bıwları alenen teşvik edilmek 
ihtiyacındadır) gibi işaretler gö
rülmesi, Amerikan • İngiı:z a ked 
şefleri arasında bu mesele hak
kında beniiz kat'i bir işbi-rliği ot
madıihnı eöstermektedir. 

nu bilseydim~~ 
Geoc, ""''°"" p;<it ı:eoçtt... Ol<>ukıça 

da y~..lı, eı-urrer, bir dcNk:c:ınh teli. 
Hfıkmin ka cy.ı.~NIQ. ez4hp blizülüyor_. 
klzan.;ror, trı· aöke>rdk; yı.ı"lımu<>ı'Chr: 

- H .. yır eıondJım... Ben ~ 
d:ım... B: !vn-0-ot'\llm. Bcni.m tuı.berim 
YQk. B~n oı':ldan goı;eıtı:cn bekçi if1lt" 
ika~ ... Di·yordu. 

Yok~lıyın ıllkıç• Dt.ısun Mieni!d>: 
- ElCeoorn, Q;yoı-OU; bunu her ge

ce yapıyor. G<·up cwela havagaıı;; fe
ner"" oond(iıf\yor ... OD<lan "°""' fe
nerin üı.eı "I}l' Çlkıp fenere ya.k11ı o~an 
ba!lkıona çık~·or. i.,·eriye g>iriyor. EvOıı 
genç bor k;ı var; bu, onun ..,,ııillıııi. 

Dün eece y"'-a.l ı.yaca'ktıın amma, ka
ranlıkta ~·u'Ciun. Bu gece yanıma 

aıı1o:ıda.ıırn Adili de alclnn. Beraber 
gldip ><;<ıı'il<llt b'r k41ıya ıit.:en&t<.. •• 
Se,yTiot1>4<. Öoı.ce geloıı. fenerin ii:..tür>C 
ç>kt>c ŞOrrQü:ı-U.r rooourunar, ellncirld e
laktrk IeneriBi yakıtııns... Fenrrin 
üzı·dllde y::ııkaiadını. O evde otuıre.n 
il<i:>;ül:< kız, WIW'eı· de bo~ydı; o 
da göı'Clü. 

D'ger b..ı..~ Aci;J dr ;ı.yn,; şı\Yl~"; an
lattı. 

N<lü.!er, Ol\ allı yaşır.da, guyet gi>
zt•l, kuınral b::· k.17.. İkı yar.:lan oınuz
ls.l'ırıa ~a _, kı'. rım .t..ıvrı::n kMcülJe
r:ni eliylt> a~aya a~a a-ta m&ıhkern~

ye girdi. 

- Yalan ı !••!ldim, di!Yd"; he'psi 
yalan. Uydurt\,yo::nı· bunlar. Ben bir 

•'!y gQmıE'O.ım. B.ı geıı::ıci de, şöyle u
zaktan i:ınırın1. Eritti tnftlıtep a:ıita

d><>ı.md.ır. QOCt.Odukılan. .. İşte o ka
dar. 

l\.Ia.hkenıe, suQu sıa.·bit göı·üyor, Ca
tıidi, Ce.za Kanonunu'fl 556 ıncı mae. 
desine göre on bt!.I; ııir:a pwt'a. cezasına 
=·tıkü:ın ediyor. 

Cabit, «rl,r ıtan bir :rük kall!ırmş 
g!bi., gayri ihtıyc:ırt tr:r cooh!> çekiyon 
moıtı.1<emedr>t, ~ta., srvinerek ç•ı
Y<>I". Nilüter!e yan yana !Y\iriirlrMoo, 

- Ben, d"yo:-, cerr.aeı cok aiırdır, 
hapts rd<:ı·Irr diye kıol'iQı.ryordum, 

On """ ha =• o!dıığunu bU,,eydim, 
b'.l k(t00r Jl:t "" gı•çirın('zdıim.. Hfllcim 
brşısıc.a (;)ı :ıı:lk nsana ga.rip bı.r he
yecan vı"'rTyor amrr:.a., ce.ı.a. korlw.tu
yor. 
N~»ter gii üvor. 
- Ben, ôiyor, bu s:a.bah <.>om.,trme 

OOI'dum. Kanıu nçtı b:.1<tı. Otuz hraya 
kadar pa.ra "'"'.- dı>di. Ha ho ha. 
ha4y! ••• Bu gece gei t'C'l'k mJ~ Cahit? 

Cc..hlt NilıL.rerin knluna gircriren. 
- i~oooo! D\.ror; artık gr lem em. 

Ces=a.ret k:.ldt mı?, 
Ve 1«>1 Jkıofa. ~~:u"i1yor1ar. 

HÜSEYİN BEHÇET 

' GÜREŞ MUSAHABELERİ 
(~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ ..• ) 

) 

VCRCK AILö 
Yazan: M. SA KARA YEL 

Sultan Aa}.z devrinin en İ~ri 
gelen pclı:liıva:nla.rından biri de 
Yürük Ali idi. Yü:rük Al; ·..slan 
Lofcanın Rwpsa .köylerindendir. 
'Bazılıau da Yüriik köyiülerinden 
dır diyorlar. Ve Yliruk, tikaıbıı

run da bundan ileri geld' ğ n.i. 
söylerler. 

Her ne hal ise, Yürüık A'.i bü
tün gelmiş geçmiş Türk pehlivan 
Lar:nın en bab"yiği ti, en n.ce ruh
lusu (saz şairi idi. Güzel saz ça
lar ve maniler, koı;.nıalar yazar
dı) idi. 

Ylirii.k Alin;n güreş san'·a·tında 
icat ettiğ.i birçok oyunlar vardıı. 
Bu ;cat ett.iği oyunlarla en ağır 
,.e en usta pehlivanları yenerdi. 

Yürük Ali, kend devrin?n peh 
livanlarına. nazaran en hafif er 
lanı idi. Hasımlarının okk.861 yi>z 
yirm;, yüz yirmi beş, yiiz otu'Z 
okka olduğu halde Yürük Ali, 
ancak se.ksen okkalrk bir pehl:o
vandı. 

Seksen okkabk Yürilk Ali, bü
tün bu okkti>lıık ı:tehlivanlan bi
rer birer meydandan çıkarmıştı. 

Yürüık Ali Sultan Azi.zln kuş
çularından ve saray baınx:fılicvan
Larından idi. Sultan A:üz, küıçük 
Yürüğ'ü çok severd:. 

* Sultan Azizin efendiliği zama-
mndanberi çok se\·dıği bir baş
pehlivanı vard1 ve bu pehlivan 
Sultan Mccit devr; ha,ınıehlivan
larından idi. 

Sultan Meci·t devri başpehli
vanJ·z·rından olan •bu bz1bayiğit 

aslan Kastamonu l©ylerinden. i
di. ismi de Aı01avutoğludur. 
Arnavutoğlu, bütün gelm'i 

geçmiş Türk başpehlivanlarının 
en ha.fifi bulunuyordu. Ancak 
altımş aı.tı oklka geliyo.rdu. Bu 
alt~ a:tı okkaiık pehlivanın kar 
şısına kimse çıkamazdı. Önüne 
geleni yenerdi. Tam on iki sene 
Tfuık imparatorluğu Başpebli
va"1lığını a ttmı.ş al,tı okk:as'1e ü
zerinde. taşırdı. 

An.avut.oğlu, Sultan Azizin ilk 

devMerinde i!ht!iyarlığından &>
layı pı!hlivanlığı b. ralap mey
dall>dan çekilmiştı. Sarayi hüma
yun hamladlxı§ılarından olduğu 
için dairesinde l>i.- emektar g'bi 
yıyip içip yatıyordu. Kırk beş 

yaşlarında vardı. 4-',e Yürük Ali 
bu sıralarda samyı hinnayun~· in
faaop etm'ş, Sultan Azi:ıCn huzu
.. unda müteaddit güre-şJ.er yap
mı..c::tı. 

Yüriiık Ali, Sultan Azizin baş
pehlJv·a·nlarından Makarnacı IIü
sey.ni mağ!iıp etmişti. Kol Ali
ço'yu meydandan kaç.rm1ştı. 
Ka:vas<>ğhı ile altıryar yed:şer sa
at güreş yaparak me\~udiyetini 
gfutermişti. 

Yürük Ali, n.:ımağliıp olarak 
meydana dikilmiş duruyordu. Bir 
gün Suttan A'Zizin seryaver; Ha
lil Paşa, efendisine: 

- Fadişahtm!. Yürük Ali ku
lun=; Arnavut Ali ile gü:reş
ti:rseniz ... 

Diye izharı fik ir eyleyince (Ha
lil Paş pehlivandı) Sultan Arz.irz: 

- Nası•! olur? Arnavut<>ğlu ih
HyarladL Halil!. 

Deyince, Ha Hl fla~a: 
Efendiın:.Z... YüTüğün ha· 

S'.mları hep ağır ad,..mlar ... Yap
tığı mü ·abakalardan zevk alın
mıyor... Arnavu.toğlu ktulunuz 
çok mahir ve ustadır. O da Yü
rük kulunuz gi.'bi hafi! bir pett· 
lirnnd:r. Eğer ikisi bağuşurlarsa 
çok heyecanlı bir güreş olur. 
Dedı. 

Bwıun üzerine Suttan Aziz: 
- Halil bir QYl!l~ yaıpsmfar ... 
Diye iradede bu.tundu. Pa;d\şa-

hın iradesini Arn.aıvutoğlu.na tell>
liğ ettiler. 

* İıki mahir pehlivan KağılJ!ıane 
kasrıhümayununda kaışı karşıya 

geldiler, Sultan Aziz balkonda 
otunnuş meydaaıı seyred'iyordu. 

Yürük Ali ,ihtiyar Arnavutoğ
lunun elini öptü. Ondan sonra diz 
çö'.<erek ye.öptü ve padişaha ta-

zimatta bulundu. Ar.na.vutoğlu 

da küoçüık hasmının aJnından öp
müştü. Yül'liğii.n hareloet..i Sultan 
Arz..:in hoşt:.ı>a gitm'işt.i. Kendisini 
koo.koca bir padi~a'h iken, evvelii 
kendisir.e arz: tazimat etmeyip 
Am<ıvü!l'ğlunun elni öpmesine 
kızff ı.m~~tı. Bilakis rr;rmoon ol
muştu. Hatta yanında d,van du
ran seryav<Jr lfolil Paşaya: 

- Bu, Yü"'l11< ç<>k hoşuma gidi
yor ... Bize ol:ı.n ta'Zima·tını sonra
ya 1lnraktı. lh ·ar ustanın ~!ini 
öpô;L Bu har<'kelinden dolayı 
kendısine ik, yüz altın ~an ey
ledim. Güreşten scnra iradei se
niyemi lm suret;e lci>liğ eyley;. 
niz. 

* İki pehb·an ktıp;ştılar. Ehtiyar 
Arnavuloğlu, çok çetin ve kahir 
lbir P"'hlivaııdı. Oynaş güreş, J<en 
diliğinden ciddileşti. Çünkü her 
iki hasım· b,.ıihirini bozmak iein 
zorlandılar .. Bu sebepten dol~yı 
gikeş oynaşlıktan çıktı, tam cid
di bir musa<raa ha\ini aldı. Su?tan 
Az;z, şaşırdı. İhtiyar başpehliva
nının yenik dÜ§eceğinden kork-
tu. 

Faıkat Amavutoğlu, o derece 
üstün güreş Y"'ptı ki namağli>p 
hasmını b rkaç defa yenik oyu
na getird:. Fakat yenmedi. Yal
rnz getirmekle kaldı ve bu suret
le iistün1iiıi\ünü göo;terdi. 

S:ıltan Aziz h:ıyrellere d~tü. 
Eski ihtiyar başpehlivanını da.
ha ziyade sevdi. B r iki saat gü
reşten sonra ha.sunıW:.n ayırttı. 

Yürük Ali, gü•eş aynhr ayrı.1-
maz deı<lıal Amavutoğlunun e
linden öptü. Sonra Sultan Azize 
ıfuğru diz oökerek yeııöptü. 

Kim.sen n ye~medrği Yürük 
Aliyi ,ht>yar usta oozmuştu. 

Yürük Ali, ö~ünceye kadl:ı.r şun
i - söykmişti: 

- Altmı.ş alh okkalık Arr.wut.. 
oğlu, kırk beş yaşında beni hu
zuııia bozdu. Ya benim gibi geru; 
olsaydı ne yapacaktı acaha?. 

Amerikayı batıamak 
Y ~: Ali Kemal Sunman 
J a;ponyanı.n Yokohaması ile 

iB(zyük Okyanusun üzerindeki 
Honolulu arasında· 3 b n 380 mil 
varmış. HonoLulucian Amerika 
kıt'asının ortasındaki Panamaya 
ıkadı:ı-r 7 hin 700 mil. Gerçi J a.pon 
d>Clnanması böyle binlerce rnı.1 
mesafeyi aşmağa kalkışmanın 
tclılıkeh otacağJ.lll d~ündü, Pa
namaya kadar gidemedi; lakin 
Japon taytyıa«"elcrinin U<;tünlüğü 
sayesinde büyülı: Okyanusun or
tasındaki bir 9Gk adaları.n bu
gün müi»m birer deniz ve hava 
üssü olarak Joı:ıponların eline geç 
m ~ olduğu maliımdur. 

Yeni haberler kı.rşısında yeni 
sualler: On aylı.k Büyük Ol<i}"<lnıa 
Jıa1.bi şimdi b•a bir safM,ya ~ 
giriyor? Saba:.ını daha mı geniş
lehy<>r?. Japonlar Panama k<.na, 
I.ını ele geçirerek oradan Atlas 
Ok•yanıusuna çıkm~ojjı isterlerdi.. 
Fakır! o iş ~-ok kü'ıfclli o'ıccak. 
Çür.kü yukarrnı, ortası ve , '!ağı
sı bütün yeni dü~ya .. Ikıl angi 
!bir düşmanın Amerika kıt'as.na 
kad-ar sokulması ihtimalleri ka!'
şısında müşterek bir davayı mü. 
da!faa azmi . ıe hazırlanıTor. 

Llkin Panamadan Japonların 

geçip geçemiyecekierini Amrikan 
Am;ra.Tieri diiışünsün diyorlar. 
Japonlar daha setibest bulduk.lan 
cenup yoUanna inerek Amcr Jra
nın en aşağ:daki burnunu dolaş
mak suretile Atlas Okyanusuna 
giremezler mi?. 

Bu mülahaı.a ve buna benzer 
daha başkaları aylardanberi me
raklılarının zihnini yormı:ıktadır. 

Haııp her vakit muharipler iç.n 
lehcle, aleyıhd· türlü ihtimaller 
sakladığı cihetle Atlas Okyanu
sunda da Japcmtarrn bir gün keıı. 
dilerini gösterip gösteremiyccek
ler: etrafındaki bı:..hi.> de n me
rakh olmuyordu. Japon deni rnıtı 
gem;ıerinin AıLlas sularına giı>

mesi ile mllrve.rin müşterek da
vasına büyük hizmetleri ohc<ğı 
düşünülmii.'jtür. Bu da Amel'ika 
le ln.giltere arasında gelıp geçeo 

kafilelerden bazı s<'m""eri batır
mak olaca·ktır. 

Jeponyanın Almaoyaya müe9-
sir bir yardımda buJ.unma.sı mih
ver devletleri arasındaki ifüf...kın 
tabii b ir :ca•bıdıx. En müeo;sır yar 
dımın i,se şu s>rada ne <>labilece
ğinden çok bahsedilııniştir: Rus
yaya karşı h<a1'p oomak. 

Fakat Japon generalleri bunu 
uy>gun bulıınuyo~la.r. Japon diıp
loma-tı.an da Rusya ile okı.n siya
si clostlutu devam etbirmeyi Ja.
ponya hesabına daha karlı görü
yorlar. Halbuki A!mlnyanın da 
-başka hes:ı.pları varoır: Bir ta

ra.ftan şarkta Rı.ı:s~arl.a uğra~Jır
ken garp tarafı da emniyette de
ğ>ildir. İngil!Rrede de haızırılk gö
rülü 'Ur, Amerikadan İng:ltereye 
'kuvvet g"hyor, İroi:iltereden ve 
Amerikad>an Rı;sy~ya yard m 
g6nderil '}'Or. 

Gal'JI cephesinın yeniden açıl

ması iht.mallerine kar4ı Al'11an
lar hiÇbir vakit lıökayt olmadık 
!arını ş;mdıye ka<Mr mııohtd.t 

\'>eeil>elerle gösterdiler. İrı.gil ere 

ve AnıerJta ile mulhar:p olan Ja,. 
pony~nın Rusyaya ha"P . çma
mas: ve Asyanın şa~kında Rus
yan uğraştırınamas. karşısındaı 

Alman tarafının Japonlardan is
Uyeceği en büyük yardım Amer~ 
kayı 'bağl.:ımak, 1r.giltere ile Rus. 
yav~ yardım gönderilmesine 
rniimkün ()ı.duğu kadar mani teıt 
kil etmek. Yardım yolu Atlas 
O.ltyanusuduT ki orada gösteri
lpcek den.zait< fa<iliyclinilen 
mihverin makısadma göre çok 
müıhim neticeler elde edileceği 
düşünülüy<>r. Bu da m;hver tara• 
f,nın yeni bir hamlesi <lf;mektir. 

Yeni mektep def· 
terleri saflcı 

:Maarif Vcka;eti tartıfıdan ch
rımiz ~ağ t ve mıı·kavva b ~ ı 'ne 
hazıc1attırılan yeni, uczu ınek•cp 
defteTlet-inden 2 mi.: C'mmı:.n 1-

zarı t·amamlanmıştı.r. Defıerler 

16.00 sahifedır ve ilk me'-tc · r· 
Le, orta mekteplerde, liselerde 
kullanılacaktır. 

Beyaz defterlerden başk:ı r:ırı 

kopya defterleri ve harita d 'f· 
teder. de yapılmıştır. 
Bunların ilık partisin..n sat ·na 

'bugüın başlanıl.ecaktır. s~ ı 'ır 
vinyetler ta.raf;ncian lefNk ·u
nan şahıslara fatura ke;;~rek 

yapı!acakL.r. 



(-Günün siyasi icmali----------

l
l Son 24 Saat içinde 

Hadiselere Bakış 
~~-------------------------------' Son Alman harp tebHği, Te

rekd€ Sovyet kuvvetlerinin şidi

deUi mu·kr.ıvemetter€ rağnl<'!n de
rinliğine h.oztrlanmış o!an mevzi
lerinden sök<ühlıp aıtıJdığuru ve 
RJev ci\•arında bir kesimde, Se>v
yet kuvv-etlerinin tank ve tayya
rt>ler himayesinde, ş.dd€t}i lbir 
:ııc,cuma geçtiklerini ve şi<ld€tliı 

mtolıaı"Cbelerin de'Vam ebınekte 

olduğunu ve Savyetl<!rin ıbir gün 
de etti tayyare kaylbettiklerıni 

lbildir.mektedi.r. 
SOVYETLERE GÖRE .. 

SO'\-yet tebliği de, Alm::nlaxın 
Stalir:gradı.n bir kesiminde Rus 
mevziler-ne girdikleri<ni rtiraf et
mekıte, Almanları.n StalJngradda 
kütle halinde tanklar kuTianar<:•k 
ve şidıfotli hava 'bombardımaını 
himroy<esin<l'e yaptıklan hücum
ların dam, peoc"re ve ma.lızen!.er
deıı atılan yağmur hahndek.i el 
ibaır.lbası ateş; i!.e karşıl,arnp dur
durnlduğunu, on ib Alınan ta
arrı:<ZUnun netices'.: bırakılıp 42 
tar. k tahrip edildiğini bildirmek
te.lir. 
EDENE GÖRE işi KAT'İYYEN 

HAL LAZIM 
İP.giltere Hariciye Nazın Eden 

de Pasif müdafa"' servislerin11 
mensup iki bin kişi önünde ıblr 
nutuk irat ederek ~bu defa ka.t'i 
olarak ;şi <hltıirmettyiz. Bn işin 
her yirmi yılda bir defa tekerrü• 
rüne müsaade edemeyiz. Vazife
miz bittiği zaman bu adaml,a.rm 
lb.ir kere daıha yeniden ıbaşhyacak 
durumda bulunmamalaxını t<!-
min etnı<,l:yiz. İıııgilterenin ve 
Birleşmiş Mi11€1Jerin azmi bu
dur .• dedik.1€n sonra şu sözlerle 

ANTAKYA'DA 
·ekmek 60 

nutkunu hi14nnişti r: 
<- Mücadeley• daılı.a, uızun za

man süre'biJ.eceği zillıniyeti~ kar
şılamalıo·ıız ve müıcadeleye, uzun 
veya kıBa, se>nuna kadar deva-m 
edeceğimiz .arz:mile bakmalıyı.z. 
Tii ki İngill€re ve bü.tün düyna, 
sükiın<et ve emniyet içinde y~ 
yabilsin .• 

VİLK1 1KİNCI CEPHENIN 
DERHAL AÇILMASI 
LÜZUMUNA KAN! 

Vilıkıi MOOkuvadan ta(y<y are iıle 
Çine ılıardk.et ebmiştir. Beyaıootın
da, -~ oep!ıen:iıı hemen ~ıJ... 
ması İ!caıJl ebtilği!ni söylemiş ve: 

•- Yazı baklerseık "°'k geç 
.kıahnış ollli1'\lz .• demi:ştıir. 

VON RİBBENTROP"A GÖRE .. 
Alma·n Hariciye Nazırı Von 

Ribbentrop dün akışam üçlü pak
t.m imzasının ikinci yı1dönü mü
naselbetile terti!p ettiği "" Ma<.e
şal Keitel1 üıçlü pakt devletleri 
e:lçileri- v.e daha btrçok zevatın 
bu!unduğu kabul r€Sminde cRU&
ya kuvvetinin yaTısııı:ı kaylbet
miştir. Yeni cepheler kmrulın-as1 
Rusyanın kötürüm hale sokulma
sının önüne g~ec€ktir> de. 
rniştir. 

Üsküdar' da bir 
motör kaçak 

huğda y tutuldu 
Yale>vada çiftliği bulunan bi'l' 

şa:hıs dün bir motöre yüklediği 
buğday hamulesini kaçan e>larak 
şehrimize getirirken, Üsküdar 
iske-les.inde za/bıta tarafından ya.
kalanmıştır 

Çiftlik sahU\i Üsküdar milli 
~orunma müıddeiıı.ıımumilıiğine 
tesl'm edilnıitjtir. Suç mewuu 
buğdaylar musad<ere o1unmu-şl.nr. 

•• •• kuruşa satılacak! ş·· · h 1• Anlaloyadan bildıırild.ffene göre Be- ~ıp e 1 goru-
]eıhye c'va.r l<azalaroııın buğday m'1o
b:ı.yaasma ·başlam,.ı;<r, Bel~diye, buğ
<t.,yın lldl,oounu elli ~eş lkuTU~aıt mü
bayaa etl<!!'i için. ~gin kilo<unun 
n l'irrüş k.u:rtı.,,c:Jtaıı aşağı &atıla.m:ııyacağı. 
yapılan lhrs"Pla.l'd<m °"J~ılmıştıır, 
Ay baş1rndan it~baren, dkuneğin kilosu 
81~~ lruruşt.a.n satılaıea!k-tır. Bu., -rv .. 
n'ce 29 h-uruşa sa.ttlan !Smıeğln bir
dtlnbire b~r mtsli f!llkBelmesi, mabduıı 
gl'll1ıli vatand~la·r~ ırnemurlıa.r aLa
sında endişe uyandorıruştır, 

Şirketi Hayriye 
•• memur ve mus-

ta hdemle ri ne 
zam yaptı 

$~rketl. Hayriye1 bundan evıvel hu ... 
Slo.l)ı maıhiyette ve 1111Uhtelit tıa:ri:ıterde 
yaıpılan zamlardan ayrı olarak, me
mur ve ırruüı.talıdtn>lerinin, ımıaa:;h
rına yeniden, Zam Kanrunoodaki nis.. 
betler dehil.kndıe :zıam y~1ya karar 
verm~t:&. Bu niıibeot, ,.;iz lirıcya ka
dar olan mcıaı V€ iicrallente yüule 
yiumi beş1 yill: liradan ;ıUz yeıtımdş li-

· l"llY• ka<!ar cıLanlar<la. yınxte yinı>i ve 
;vüz yetıniş liradan f;:zla.;mdıa .)rlüu.dıı 

O!'t. beştic, Bu zamlar Eyhll ayı maaş 
ve ücretlerine de te.şmil odi!-.eoNttir. 

Mahıuıtlal teslim 
etmeyen franıııar 

idam edllecelıı: 
Vi'Şi, 28 (A.A.) - Talhraııdan alı

nan bir ha-bere ,röre .. ınahsulünü biıt
diril.en tarıxıo. tııs!İr)l etmfyen her 
köylü idam ceza!llOa çarptı:rılacakitır, 

len bir ölüm! 
Kapalıçarşrda Keısercileıde ha

hcılı'k yapan Artin adında 60 
yaşlarnda bit' illıtiyar d'iin akşam 
biroenbir€ ölmüştii'l'. Cesedi m11-

ayene eden belediye dokıtoru ö
lümü şi~li görd'Uğünden vak'ıa 
etrafında taıhk.rkat yapılmalotıa

dır. 

Ekrnek karnesi 
yolsuzlukları ! 
Beyoğlu >aışe bürosunda ıbazı 

yıolsurıhıktar oldıuğu 'naber alın
mış, alınan terti'batla, sayım me. 
mırrlanndan Orhan öza ta iiıç lcii
Slla' lbin ekm€k fişi getiren lbir 
:fmncıyru beş küsur bJı fişlllı: 
bordro doldururken 911<;ÜSlii ya
kalanmıştır. · 

Ot1lıanın çekmecesinde yapılan 
aramada da 500 tane elomek .rr,; 
bul'1.lmnıuşhır. Bu sayım mem\lil'u 
hz•kkında talkilbata başı.anmıştır. 

Bakırköyü.nde bir ftrıından altı 
tane sahte karne il€ ekmek al
mak istiy;:m .Alhmeb Öı:tii.rk is
minde bis-js> yakalanarak milll 
1oormıma müddeiumumfüğin€ 

vıerilmiştir. 

ZAYİ - T. C. Ziraat llud<Qsı İı>
tanlbul Şubesinden 3436 vadıell hesap-. 
ta kuUamn..tda olduğum talbir;r mı:;,. 

hüı'Üımü ~ eLtim. Yetlis4ni çıkara
cağımdan lııülkıınü olmad!ığııu ;ıan e
derim. Fel>mı: SEVGİLİ 

Orman koruma genel K. satınalma 
komisyonundan 

1 - On !oıı zeytin yağı >le on ton sabunun kapalı zart usuli:rle E!csiltmes! 
2'9 S.942 Salı günıü. saat 15 de Orman Korı.ıma Genel K. binasında ya.ptl.a .. 
caktır. 

2 - Tat;pler ııetirecckleri nümuııelerl ve fie.tlariyle b;rıiltt<) bu lru:rufila.kl 
k.:ını.:nl f-ekJif melduplarını ihale sa.ıtinden bir saat evveline kadar kıomisyon:a 
'"'nn ' olacakl.ardır. 

3 - Şartn~meleri her gün kDmisyonda görüleb~llT. <7742> c:9928> 

M. M. V. Deniz Müsteşarlığına bir Yüksek 
Mühendis Alınacak 

Dcı;z Fen ve İmalat Şubcs;Il<l b;r yüksek mühendis a!ına~al<: ve 3656 sa
yıh J{anun hü.kiimlerine göre 300 }ira.ıya kıadar ücret verilecektir. Talıplerin 
De .... z Müstrşarlığına n:.ürac:ı-a.t1arı. (10279 - 8182) 

Belediye Sular idaresinden: 
i r IY'jzde açı:ın1ş ve açıla.cak yerlerde ,ça1ıştınlmak: üzere m~baka ile 

m nwr ru..ınaoaktw:'. ı.-1üısahalka imtih-arunda ik.azanenlar sıra ne memuriıyete ba

}':n eıü;<>ceklerdir, İmü'han 2/rn/942 Oımıa günü 9,30 da ya,pılacaijmı;ınn is

td<.iler"1 şaxt.la!'l öğrenmek ve adlannı lkO(ytlfttilrmeik üz~re en geç 1 B;rlıı-citıeş

rn 9-12 Pı~rşembe günü 2~n11na Irada(> ıı.ı.ua.me~t Dair~i Şefliğine ıuiirG-caat 
{;tn •.. e-rı .ÜZU~T.'1.1 ilan olunur. (116\ -

Salamon adala
rında 3 gündür 
devam eden 

muharebe! 
Göğüs gögüse 
savaşlardan son-· 
ra Japonlar püs-

kürtüldü 
Vlaş'ngton 28 (AA.) - Salo

mon ada~aını umıınni ktta.ıg.filu, 

i"!P"nlar.ın ~tük.leci rne'Yti
leti geri alınai:,'11 teşe'bbüs ettik
leriniı ve bu ma·kısatk 48 saat 
müdciletle u.çaJdar ve d~niz kuv

vet~eri kulılaınarak Guadalac<ı.na

la hücum etti.klet<n• bildimıelote

dir. Bugün Amecildan :ka.ırır, die
lliz ve ha,v31 .kııı'V'Vetlleri 1bu hiiclll

mu kırıruştrr. 
25 eyl'Cıl günü günı bat.anken 

başiıyan muharebe, bu.gü.ne kat

.dar sü.rm~ü~. japonlaı-, son 

göğüs göğse mubıııreb€d.e ına.ğ!Up 

olmuşllar, topçunun ve uıçakl:aırı"1 

ateşile yoked?lmişlenilr. jaıponlar 

ı;eri çekilm:Ş!erdir. 

Sovyetlerin 
zor durumu.~ 

CBasmaka"'dcn l.Jevamı 
kat ve soluk yarışına day>ımmı§
hr. Kimin dizi daha pek çıkar, ki
min son takat hamlesi öbürüoıiin 
gırtlağını daha ön<:e sıkmıya el· 
verirse devin biri birdenbire gö
çecektir. Sadece, Vilki'niın müşa
hedesi Rus devinin Almanlrura na ... 
zaran daha çok yarıı.lı ve daha ç<>k 
zayıflamış bulunduğunu gösteri· 
yor, Hakikten, Alnuınyaya ya 
gökloıinden hergün biner tayya· 
relik akınlarla üstüste darbeler 
indirilmez, hakiki bir ga~p cephesi 
hemen açdmazııa Ru.syanın rahat 
rahat gelecek yaza çıkması pek 
bekleınemez. Bu, Rnsyada muka
vemet gelecek yazdan önce çö
kecek demek değHdir. Fakat, Rus 
mukavemeti gelecek yaza kadar 
kend.1 kendine yanan bir mum gi
bi ış!ğını tüketecek hale girecek 
demektir. A.lınaııyanın harp planı 
da !Mıdur: Rusyayı her tili'lü en
telektüel halk zümresinden mah
rum etmek, madeııı.Ierinin, huJıo. 
bat ha®in.elerinin, sanayi merkez· 
!erinin, petrol kaynaklarının dışı
ına sünnek, abluka altına almak; 
açhğın, yokluğun, hastalığın kem
rint>sine bırakmak ve sonra bir 
kuvvetli vunışla yıkmaklır. ı;:;;er, 
ild.nci cephe açılmaz, binerlik tay
yaxe ka!ileleri lıergün Alnının mü
nakale ve sanayi ınerkezleriinin Ü• 

zerine tahrip bombalarım b1Tak
maz ve Rusya yıkılıp Asya - Orta 
Şark _ Avnıpa - Akdeniz lıakitııi
y<>tini lasarlıyan Mihver harp plii· 
nı da tahakkuk ederse galip ihti
mal ile Almanyanm yarasını sar
ması, takatlerini devşinnesi ve 
müttefikleri Avrupa ka.rasıından 
uzak tutması da pek müşkül ol
ınaz. 

ETEM iZZET BENiCE 

Pra vda'ya .. 
gore: 

Bir milyonluk 
Alman ordusu 
Hazerden Mos
kovayadönecek 

Bu orcia İngiliz ada-
larına da 

Jlrlyecekmlş 1 
Moıskıova '28 (A.A.) - Pravda 

.gaı:et~i, AJma.nlarm Staliıngrad 

etrafında bir miJyGll k..'şiyi har· 
he sürdü1tlerini ve yapt~kları pla
na göre bu kuvvetin Hla<c. r <1€
rııiziıııe v~"taın sonra M<>"' __ ova
ya duğru dönecıek ve n.iıhayet 
fırsatın yaxdunıile İngiliiz 'adalarv 
ü:ııerine yürüyecek bi.iıyü.k orcfu 
olduğunu y•ıılıyoc. 

Stalingradda 
cı inci Sab.i!ecleı,, Devam) 

Şeihrin şimalinde harekattaı bu
lunaın So>eyEt kUMVetleri şe'hir 
daılıifoıdeki 'ktılVIVetLeTle birlıeş
mek için ga~ sa:ııfet-ı;ııoektedir
ler Almanllar b.rnA mani e>tıı:ı.ak 
için ııığııaşm:aktadırla'l'. 

Vişi 26 (A.A.) Btınyada çık-

makta ~lan Kızıl Yıldı!z gaızetesi, 
şimdi ya.pılacak heıtıang: bi.r gıeri 
ha·re'ketinin Rus w1dul.arıru fellıi.

kete siirli!ldemesi muhtemel ol
d!uğu.nu yazmaktadır. 

Rnsların, V~a adalarını, Sta
lingraddaıı son Rus neferi çekil
diği valtit şehri tamamen tahr;p 
etnl€k niyetile, tqp ile .ta!hkim 
etmekte oldulklan söylenme krte
dir. 

Lcmdra 28 (Rady>c>)- Stalirıg

radda sokak muJı..,eb€leri bütün 
şid<i<etile deva.m etmekıtedir. Bi1-
lhas;a köşeb~uı.dalı:i lbiııaları ele 
geçlıınıek içiıı kanlı bQğuşrnalar 

olınaıkta ve sokaklaruı bir kısnu 
gümde üç defa el değiştiııınekte
dir. Rus1ar haıvan toplarını bina. 
laxın üçüxü ka'1.larına kadar çı
kara.rak pencere önlerine yerleş-
1i.ımişlerdir. 

Diğer ta .. aftan Rustar Voro
neçte bir koruluğu alım.şiardır. 
Kafkasyada ise Mıozdok kesi'Il'~ 
de meskun bir yeri terk€!m işler
dir. ---o----

ldhalit eşyası 
(1 ıncı Snhi!eden Devam) 

eşyasının tevziine !bugün b~
mıştır. 

Yerli Mal'IM' Paza.rlar~nın şu
.beleri bulunan bütün Anadoru ve 
Trakya şıs<h'1c.J,erinıde, İzmfrli ta
cir V€ man.iıtatura.cılar şh·ketıinin 

istanlbul, İmıir ve garibi Anadolu 
nun on vil'ayetinde, İ.sta,n'bul ta
cirleri ithalat şi.rketinin de İstan· 
.bulda devle'! m€mmfar>:ıe mües
sesat, mennr ve müstahdemleri
ne tevziat y.apmalan T'caret Ve
l<ıaletince tensip edil'mi.stir. 

Mfüessesat ve daireıe:ı.ce tayin 
edilecek ınıttemetlere bu mües- . 
sesel,ere€ tevıı:iat yaıpılacak, mu
temetler, da·irelerinıde memuı: ve 
müstalhdemJere muayyen ni<ı.bet

ler datı.ilindıe alın.an eşyay? tev
zi edeceklerdir. 

• • 
lstanbul Dördüncü icra 

Memurluğundan. 
Evvelce Pangaltl'da Bilezikçi sokak 
12 3 numarada mukim i en halen ad
resi bulunamayan Safiye v resesin
den Saime ile Afife'ye: 

941/1409 
Mü<!.ga ıcytam İcla.t1€6"'1e Sa.!'yenlın olan 1348 lira 59 kul'l>Ş borcun;ıııdan . 

<lola,yı taJıtı tasarrufıınırzdıı. ol~ mi.ilga l'-O>·t'<m Saıııclığına 'poiek!i olan üs-1 
kıü<iarda ~Ltıın! Zade mına.llı'<>in<i.e İsma'1 Paşa soıkağında ;;tiik 3, 11 CNiit 9, 
29, 27 sayılı gay rl nııerJkulün pa.raıya. çewilmesi yo'.ı.zy 1 a yap:lan takip ü.zert

ne t~a.rıen yz.pılan !ebi1g,at üzerine ga.ıyri me'Tlkulu:J.İJ21Ün 2280 s3.yılı kanun 

hüikfunlerj.ne t-mrt:ka:-ı tak·dıiri kıymet ve vaz'Lyrdine ~tarar veıi'.mjş ve ehli 
vı.ııkuıf:lar taralnltlan 12/5/942 ta.rihü:ııdıe evin tarrJ~!lana 1031 lJıra \'e arsanın 

i:ı.nıa.mına 557 lil'a kıymet lk.onulmuştur 
l 

İ~'hu krymetlC're bir itirazımz varsa İcra ve İflas Kanununun 103 üncil j' 
nındd{'si mucfıbin.ce tarihi i.'.Wd:an itlbaıen bir aıy içinde bı.:.d-irn1c•1:1'.ız liizıınıdır. 

~ '1.a·bde işbu ml~ddetin hiıt.a.n'll:ncla Uwnulan kl:},mctJ.eıi avnt'n ıkabul etmiş f 

ad ve a:bar olunaca;rı v-e f'()hn~n p~raya ı;evı-i~ecpğ: 103 i~arı t~bligl maK.a- ' 

mına ka~m olma.k ilzere ıı.un olunw l 

Mısır cephesinde 

Çok şiddetli 
karşılıklı hava 
akınları oldu 

Mihverciler levazım 
işini T obruktan Bin
ga:ı:iye nakle mecbur 

kaldılar 1 
Berl'irı, 28 (A,A.) - D.N.B. AjaD>

Sl askeı1 bit• ikaı.y:oa.kıtaın bildiriyoı·: 
Alman sa\·~ uçaı.lti·arı 25 Eyiü.lde 

tıaicnben 1000 kiioıneLı-elik ısını; bir 
açlk: ~(;lge üzerinden UQtu.l<lan soora 
Lijbya O<>liıı>üın Cl>oulbuııda Lı:giliıı b
taları i~ali alt.mda bulU!llan Kut.mı 
''ahaısı ·iisstine basl<ıo ııeı<l'odıe hü
cumlar Y-l&rdııı. 

Ta.m hedefe isabet eden üç lxırnba 
ElDtak kıalesiııde bü;yiik taJı.rlbat yap. 
nuştır. 

Looıdra, 28 (A.A.) - Röyter Ajaı>
•lll'ln KahirOdelki hU6UISI mıJhabiri bil
diriyıor: 

li~r gece devnrnlı suretıtıe Tolıırok 
I:manına yapılan ha.va tılkmJarJ. büqük 
muva!f:ık'Y'Ctle~I<> netice!~. 

Mihver Rıuıvvı:tleri Şi-mdi na&dio'e 
fkıc>llaıını.n biiyilk J>;r !kısmını BiJıea.zi
ye . <bğru çevirrıı.ek meol>uri.Y"m..:le 
kalmışlardır. BöYl<'l1kle Mfüver ı.e.. 
vnzıım taşbrn:J. yıolu uxamıış bul~ 

tadır, Raınmıe.Vin malzeme t.3şmn n. 
"°"1lılara uğrama'kıtadır. 

-----<>------

Bir haftada batırılan 
Müttefik gemileri 

Vi\ıi, 28 (A,A.) - 20 Eylül Jile 27 
Eyl-W. arasırli~ geçen mliıd.ı:i.et için.de 
A.bın:ı\n silaıı.J= denizde büırük mu
vaffalkiyet]er ekle <>tmişleroior. Ba~
rılan gemôledn tapykıbı, lon.ilatoc;u 
399.700 dü:r. Baıtırılan gemiler ara
sWlda. 4 d~IW"er, bir ya.ıı:hnl('l gemi, 
ve fk:ı d.eV!"JYP, geım.isi vardır. 

SPOR 
U !nd Sahi!eden 1\cvam) 

Süleymaniye ile Taksim yaphlar. 
Sonuncu V:az.iyete düşmemek için 
büıyiik bit- gayret ve heyeca.nla 
devoam eıden müsaihakadan Sü
J.eymaniye takı.mı Hızır ve Dani
şin gay,.eili qytmla!'l sayes<nde 
(3-4) galip ç>Mı. · 
İkinci maç Vefa ile İstar.bul

ııpor arasında cereyan etti. İ.lk 
devre h€r iıki takınuın karş:hkld 
hücumlar ~rasnda müsavi bir se. 
yir takip ed€rek golsüz ·berabere 
bitti. 

:ikinci devrede ruııgii-rı lelh[~ 
ırine alarak hüıcunıa geçen Vefa
lıla,, yedinci dakikada Haydlann 
çok yakından at!tğı bir golle ga-
141: vazi.yete geçtiler. Istanı'bul
sporlular da muk·a.bil akınlara 

lb~layınca oyun zevkli bir şek;.] 
al.ı:lı .. Bu kaırşılıklı gay'1'€t karşı

sınd•a İstanbul!;por so]jçi on seki
zinci dakikada bera.berliği temin 
etti. Oyunun bundan sonraki 
kısmı tamamile Vefa hiikimiyeti 
a1~ına girdi denilelbilir. Fakat 
Yeşil - Beyazlılar yaka!,adıkları 

'bir.çok sayılık fırsatların hiçbirin
den istifad-e eı:l<emiyerek maçı 

(1-1) beraber€ bitirdiler. 
Sııra Feneri:ıahçe 'le Beş'·ktaş a

rasmıdalti hususi maça gelnıi<şti. 
Beşiktaşlı1ar aralarına Şükrü, 

Feyzi, Yani ve Rifat gilhi as o
yuncuları alarak genç bir takım
la Fener!Her ise yalnıız Melihte.n 
rnalJ:ı.rum olarak tam b.ir kadro i·le 
sahı;ya çıdctılar. 

Oyunun ilk da,kikalaın Fen.er 
ılıücumları arası.nda geçerk€n 
yedin.ci dakikada Halit güzel bir 
şutla ilk Fener ge>lünü attı. Bun
dan soo.ra Beşiktaş!.ı.Jaırın hüıcıır

ma geçti! Jer.ni görüıyoru.z. Fakat 
Cihadın çok güzel wunu D€lice
yi değiştirmedi ve devre (1--0) 
Feneı1bahçe lehin€ kapandı. 

İk.inci devreye rüıııgiı.rla Oe.ıa
ber başbya•n Fenerliler on birin
ci dakikada Rebiinin enfes bir 
şutile i.klıııci ge>llerini de kazan
dılar. 

3 - SON TELGRAF- 28- m-oı, ım 

ST ALINGRAD ZAPTEDİLİR, VOi..GA 

ALMANLARIN ELiNE GEÇERSE ••• 

SOVYETLERIN 
vaziyeti ne olacak? 

-2-

İran yolu? - lran üzerinden Anglo-Sak
~onlar eşya nakliyatını hangi yollardan 
yapıyorlar? - İran Demiryolunun vaziyeti 

-2-
Ang-lo - Sak.sonlar, cenuptan da, 

Rusyaya yardım ediyorlar. Bu 
yard.wıı, daha )r.ol,ay ve emniyetle 
yapabi:hnek için de, Anglo - Sak· 
sonlaTla Ruslar, İraru işgı>l etti
ler. 

Cenuptan Rusyaya yapılan ya,r
dını, biır taraftan, na.un bir deni& 
seyahatin-den sonra, İmnın cenu
bnı>da bııluna,n Acem körf.......,e 
gelen .. yahut Hindistanda.n, Bülu
cis.tan üzerinden, yine, İrana gön
derile harp malzemesidir. Biır de, 
Bağdat, Basu yoH!e, yine İrana, 
öteberi gönderilnıektediır. 

Anglo ·. Saksonların, İran üz&

rinden, Rusyaya gönderdikleri "'° 
yanın nakliyatı, şu )'Ollal'<lan ya
pıhyor: 

1 - Eş~:a, Acem körfezindeki 
Bender Buşir liırumına çıkanl.
yor, Buradan lran demirydu ile 
Hazer deni:zi sahilindeki •Bender 
Şah•a ıı.:.klediliyor. 

2 - Basraya çıkarıhın malzeme, 
demiryolu ve nehir vasıtasile Bağ
dad'a, bumdan da, Irak ve hıııa 
yolile, Hemeda-n'a, Tahran'a gidi
yor. Tahrandan soura, talofp edi
lebilen. üç yol vard~ 

A - Tahran'dan. demiryolile 
Bender Şah'a, 

B - Tahr•m'dan, demiry<>lile 
Kazvin'e, buradan da, Hını>r de
nizi ke.narında bulunan ·Pehlevi. 
ye, 

C - Hemedan'dan, bir ~·oı şu
besi üzerinden, Tcbriz'e, burada·n 
da şiınendiferle, I:.us - İran hudu

( il. a::ı; n clzıea ) 
\'e lıa nakliyatı epeyce arttırabil· 
m işleııdir. Şiıml.iki yevmi na]cl;.. 

yat 3,000 tonu bulmaktailır. 
Bender Şapur limanı, geÇ1'n se

ne, :Sasradan gelen İngiliz mü
hendisleri tarafından genişletildi. 
Rushr da, Hazer ıknizi s:ıhilind• 
bulunan Betıdcr Şah limanını de
t"ınieştirdiler. ' 

Şimdi, Tabun - Tebriz demir· 
~oiıınu.n ikmaline çaJışılıy1>r. Ba 
hat Kazvin'e kadar tamaml2ınmış
tır. Bu hattın ikmali ile Beııder 
Şah yolu kısalmış olacaktır. 

Hindistandan gelen ve Biilılciı
tı>-n'dan geçen deın'ryolıı, Zfıhi
J.an'da nihayetlenıl'ğ.i için, ora· 
dan sonra, nalcliyafJ muntazam 
bi,r şose ile Meşhede kadar kam
yonlarla yapıluıakcadtr. H:.Udis. 
tandan gelen eşya, bn yoldan, 
Kafka,,yaya göndeııilmektcılir. 
Geçen Biriuciteşrindenbcri, bu 
yoiun genişletilmesinde, 5.000 denı 
fazla amele çolıştırılmakta, İran, 
hükilmeti de, bu yolu, C§kiya 
baskınl:ırından k<>rumıya çalı.ş· , 
maktacbr. 1 

Neti<:"' İran üzerinden, Rnsy• 
ya ya.rd.ım, d-en~z yolıt.nun ımın o"' 
masından dolayı mahdut kalmak. 
ta ve İran da ki nakli~ at da, giiç 
şartlar altında cereyan etmekle· 
dlr. 

M. Rasim ÖZGEN 
dunda bulunan Culfa'ya gid-iyor. ı-------------

Basra'dan Bağdada gelen eşya, 
~imendifel'le l\lusnl'a da gönde
rilclıiliyor. Mmrul'dau sonra, Er
Mı üzerinden ve Revaudız boğa· 
zından Uzruiye gölünü dola~arak 
Tebı:ıiz'e, gidiyor. 

3 - İran nakliyatında kullanı.
lan üçiincü yol, Bender Bu ir
den ş<>se ile Tahr,.na gidi.yor. 

4 - Bu yol, Acem körfo7!İııde 
bulunan •Bender Abbas dan, şo
se ile, Kerman'a, oradan da, Tah· 
rana uzanıyor. 

5 - Hind:iıstandan Büluc'stan'a, 
o.radan da, şirnendiferlc E>Sk:i i&mi 
•DuZ'dab· olan şimdiki •Zahi
dan><ı bir :ı:ol vardır. Şimendifer 
hatlı Ziih;dan'da niba~·etleni:r. Bu
radan sonra, bir şose ile Tahrana 
ve şim.aldc Hazer denizine gidilir. 

İşte, Aııglo - Saksonların, ce
nuptan Rusyaya yarılım yollllil'1, 
böyle, beş lmımdan tbarettir. İn
gilirJer, İr•n ş'mendiferlerindeıı 
liiyıkile istifad<ı edebilmek için, 
malıalli raylara uydurulab:lecek 
~ekilde birçok vagon, lokomotif 
ile şhuendifer mcmurlar1 da ge
tinnişlerdir. 

İran demiryolu, 1500 kilometre 
uzunluğundadır. Güxcr~ıihı, çöl, 
bafalıılık ve dağdır. 80 kilomet
relik bir kı-smında, 225 tiinel, 825 
köprü vardır. Trenler, dağ meyil
lerini Unwıumıya mecbur olduk
ları için evvelce vasati olarak sa
atte 32 kilomdre gidelriliyorlardı 
ve yevmi nakliyat hacmi de 300 
too kadardı. İngfilzler, bu ııü.r'ati 

Yakın Şarkta 
O inci Sahneden Devamı 1 

1Sılô!a rın !ııara .. ıknas1 ;ç 'n ;c:ıp e<lq 
tcdb~rler altrJrTı.tş buh."'l'lmaktsdır. 

GECELERİ OTOllIOBİLLEJl 

JŞIKLA!UNI sfüm tlREC'Elt 

Bu ~irlel'C!e geceleri otıomd:>UJ~ 

ışlkılaru11 sönıd>ilrcc~klerdlr. 

• Bertin 28 (Rad(yo) - İngil:Zler İrut 

topraklarını bir """"'l lııar::i<et sah.., 

sı haJine ~şlardtr, Bu Inünase• 

beUe Yalan Şa:t1t İngi La K u.ı:nan<lanı 
blr harta Şamda kaldı1.-1an sonra Tah 

r:ı.na g~iftlr. Orada Y"4J.llocağı he.

be: alınan b!ır A<Dnteransta Ka~ 
yadan g.ecerü'.k: geien. Alrn.an orduları.. 

n.ı karşılıarıı.R için ~r a1macajl 
a.n ı~ı!ınMttl....10.ır. _ _,,__ 

İran Şahının beyanatı 
(1 inci Sah•kd.en Devam) 

akademisinin dü:nyad;ıki beıızer
lerı mertebesinde lıi-r mükt·mme
llyete €rişmes•d:r. Ordumuz çok 
gen~-tir. Bur.un iç'n henüz çak 
n.vkıS'an!.an.ıruz vard•r. Bunları 
söylemekten maksadım garaikar 
prcıı:aganda1'~ nn tesiri a'.'tmda 
kalma-yıp Her4'me.k iÇin çok ça
lı,şma.mız lazım geld;ğinJ ifade 
et.m€lrlir. B•-zızat ben bu a·kade
mi ile çe>k yak'ndan alAAaxlar o
lacağını ve çalışmalarıruzı adım 
adim ta·kip edeceğim. Eıı:r2'dan 

çıkacak olan mükerrımel S>111bay. 
lar da genç İran ordusunun yo
rulrna;ı hocaları olacak!a-rd;ı.r,. 

• 
İstanbul Dördüncü icra 

Memurluğundan 
Evvelce Esk!şehirde Çıtacık Kereste Fahri .. 
kasında mukim iken halen adresleri bulu· 
namatan İsmail Hakkı ile 
adreste 
Mahmut 

mukim iken adresi 
Şevki'ye: 

• • 
yı ne aynı 

bulunamayan 
941-1888 

Mülga Eylaım İd':lr~in.e iza!t.'tC'Il İstaI!bul ~:!aliye ~1ıııha.k.eanrı.t MikiürHlğil 
ta:armde.n sözü geçen sanck.ğa 14023 lira 25 'kııJ.ruş olan borcımuızda.n ckııayı (2-()) vaziyete ··_en Beşikta~ 

lıla~ mağl'Ulbiy€ti ka·bul ederek 
'lıii$ütün Fener taııyiki a.l~ına 

gird.ler. Sarı - Lacivertli muha
cimler bilhassa. emektar Rc-bii
nin güeel pasları sayesind·e Be
ş:ktıa'Ş kalesini daimi bir çemlber 
'çine aldıla~. Bu hiiltimiyeti.n on 
sekizil'ci dakikasında Fener mer
kez muhacimi Müjdat u~urıcü 
golü de çıkardı ve maç da böy
lece (3-(}) Fene"bah.çenin ı.ıalilbi
yetik; wna erJ> 

1 

tahtı tasa.r!'u!ıı:nll21da olup cpotc:di bulunan Galata& Hoca A1! mallO' esı 

Heııd1"k caddesinı:h! eSkı 67 - 69 yeni 61 - 63 sayılı di:'ik~oanı u1U"'c -n ı 00-
1 apart.ıı:manm işbu bo.rcun öder:mernf'si hasebiyle r{'ihn.1n par;;ıya Çt~T!..rı:lı.si ;-o-

1 lutYla yapılan icra tlıkfbi üıer1n~ yukand~kri adrl'sinize göndRrilen öd.eme er:wfl'o 

leri ad.reslerini2ltn me("hul bulW"'llln3$l ba ·ıı;:hiyle biha. tebliğ iade edilmiş ve ~ 

bııtaca ryaptırllan ta.lt< kat ne.tic<.'S;nde aıctreeıerini-ı: bulı.mn1a.mış olduğwld:ıo 

öd-crnıe emirlerinin b1r aıy mütldelle \'e bir gaz.ete i['e ilanen tebliğine .karaı. 

v-eril.mıi:ş oldu~ ta:·Uıi i~andan itibaren me:t:<üc müddet içi'Otle bonu öde ... 

men!z veya tallcirp taı1.e-l>ine k.at'Şı b~ lıiira zınız varsa yine ayni müddet içiıxiıe 

/ bE ltiraZIJ!lLZ'l bilcti'f"rn.erıtz lfrztmdır. Mtsi ha~de bu m1irid.eli.n hit.a.ruında r~ 
1 sAtıla.cağı OOemd e.ntirien ttbl~ği mııkamıın.a kaim O!:n.aat ılıere ilan olurıurı. 
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L • 
1 MON ç • 

1 ÇEKLER • 
1 HA SAN 

YASI 
KOLO N .. 
ÇIKTI 

A,'Tnpa vr: Amttikıwla itik erosa line ı ... a<liif cdMemiyf'<:ek .ıet'ft..le neli• 911 ~rtte li:m.... çl<;d<ltri BASAN kolonyası ltö3 ük fedalıllrlıkl.r M-.0Ce8i istib:ıantıa ınuvafliak <>lnıuşlur. HASAN Dep<l6u n pı ltelerinde cep şi~\ SO • 1/ 16 80 -

1/8 150 - 1/3 300 - I/'t. .f75 - 1 lıilo 900 kunrşa ııatılığa çıkarJlmış tv. NESRİN limon ç i~k.leri dahi çıktı. 

Maarif Vekilliğinden: 
- ü:l<.ı~r Bö'.ge S..:fat Okulun:ın yr-n.Oen y;.r.pı.a.cak lıı .k.a!.lı t(:r\"Y~ 

A:toJyt'f" binaısı eı~atı kc\po.llJ UJf"f ~,~ elalil~ .k'f:ınuirrı ~~. 

: - Bu ~a.ı!.ı.n k:P~'( b~·;.. c3-09360> ı:ra c81:t kurJ1iur. 
3 - &Altme 2 n r nC'lA:-şraJ. 19~2 Cl.l!l~a Cı.m.ü ao.a.t 15 eh~ A ıl(cıro.da BU

Y iik E\oiıaf aputımaoırı<la~; Mirlı ;<>kl ve Tdınilt ÖğN'tim 1'fiiıs..,,..rlıtmda lop

Jıaoomk Vlll<>lilk E:<ali.<mi;, Ar1ıl ırm& ve İhalıe Komi8'<lnt.ı1ı~ yaprlaoalı.tır. 

4 - Bu .._ta at ıa~ ve ~'er 15 llr;ı 47 lturuf m•ıloıılıioude Ve
k'iliok L~m Müdür)ügürul~n alll'.l<lbil.lr. 

' - Ek.U~ a rf'l>i'mrk iç;n: 
• '1 - •16124• lir:ı c43• """'ft<ın i>a~ muv-t ıerr.in.atın 2499 - ô b -

nıuo hubinı· d::.ir ";n.d{' ,.,.ı•lJnest. 

b - En az cl~OO> 1rnhk benzeri ~n,aa.ım taıahbC:t ecilkl•ğir.e v-e 111ahhü

.Nn ı,f:ı olı.~ndı•.hına. C.ai ~ vrsıita &ö5teriJmesl. 

c - Jhalr u~ho<ıden · gün rvveJ .tatil güu:m hariç> Nafia Vtklllif'Ddı-n 
Wırıff'~ eh~..,et ,"fftdafiı ibra~ ec.:1~. 

d - 1942 s1>nf"Sl':.W!' a;t Tioar<>t Odasından vesi-ka a1.ıı:ı.mı.ş o1'ntıaı şa.rttu, 

6 - Js-.,•:C:l1:erirı l.(tt.:.ır ır-.MWp1artnı iht1.l'f.' gfuıü olı-..n 2/ 1. \f,rin/ 1942 Cu

mn gun:.ı ısaet l4 dr ... <iur Komı!syona vermiş yrya gôntiertntş o:.m4:an lı

mrı.dır 

p..,.,13<1<> rnku buı...,ok ı:ec.ı.mfllerd»n ır..rs'u l,~c;! knlıul erilmez. cl0095> 

Resmi dairelerin ilan işleri 
Hakkında Mühim Bir 

TEBLİG 
Ş•nıd»Je kadar l'ft<mi da;relt<rirı ilanlarının nl"~rine ta· 

vas<ut eden merkezi htarıbulda Enurwn Ilanındaki (Türk 
Ma<ırif Cemiyeti Resmi Uan İşler i B ürosu Limi ted Şirketi) 
la. fiye balinded>r. 

Ticaret Kanwuınun 232 nci rr,a.<l<!esi mucibince arıiı.hke
m<.>nın t.ı&\•:ibine iktı:ran et n~ bir şü.relJ.-.fı kararı olırr.aılı.il'ın
cY.ın Enuırum Hanındaki Şi ~ketiın muamd<i.la devamı ıkalıil 
drğıld:ır. Bu sc•beple iliınlaruıızı dnğrudan doğru a 

isTA.'iBUL ANKARA CA.DDESİ. ffiE 

KAYA HANINDAKİ 

TÜRK BASIN 
ORTAKLARI RESMi 

BIRLIGI ve 
lLANLAR 

ŞiRKETİNE KOLLEKTIF 
gi>nd"1'1lm"5İlli rica ederiz, ŞimdiJe kadar F.nu~um Hanın
dak i Şirkete gönderiloo ilinılarm da Şirke timize 1e• di edil
m"inin bildirilmesin i tnsiJe eyll'.riz. 

JBuLMACAt 
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SOLDAN SAÖı\! 

1 - Yeır.1>< .kaıbı, 2 E""-k i&ır!, 
Trroı ,,,..,. ... kldtnr, 3 - Gebe, Renk, 
4 - En QOJ<, 5 - GW>e :ce eör {>ki 
k ~lin':e), 6 - Ope."'""afl''Y<>n, 7 - Nota, 
Son;ına E il4.veslyle ~~n SMıu, 

ö - S!r.•ri tarıtf, Rez>I, 9 - Zir«dcnı, 
Y&.._, 

YUKABIDAN AŞAÖIYı\! 

ı - ~ ş.. ı'de b.ir vt"l.in , 2 - F-a
ela, TcTs bPcerilaıüz, 3 - Kollama, 
4 - C.a •• ~a, Vil.jyet, Ede1t, 5 - Sonu
na D llave<;(Y o(' reılc, G - Rakı svf
ra,,= nbv&le haurlan:a (ık: lo<].imi'), 

ı - Nid<ı, l.i!mıur, 8 - T""'i e'<silı: 
W>ı:ıl, Tersi -r, 9 - Aş-ımnıc;, ~
vanı.n ,,-.iy{'ıe('ği. 

Diinlril buimaeınıın balledilmİf 

tekli: 

ı 
2 
5 
.c 
s 
' 7 
8 
9 

1 2 3 4 5 6 7 • ' 
G ER 1 • T ö R E 
E B E • K • R E D 
M Em s A N • N E 
t • •M A D A M • N 

• s i~ R 1 y E R • y •N A K · ı D • p 
A K'• ç ô z • F A 
ş A N 8 jY• v E R 
A L A M l!I Y A s A ' 1 

Mühendis mektebi-
ne rağbet. fazla 1 

1liı her.dıs mdctl"bine .kayıt ve 
'kabul iı;in yaıı::dan müTacaatlar 
bu yıl g!'çeıı yıldoo faı.ı1:ödır. Ta

lip!er ıı iu.tiılıanlar·na 5 teşrini
eV'.·eJ pazartesi günü başlanıla

ca·~ tır. 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 
Haiic! e Pişkin beraber 

Ha:'I"~ r, B<'lvli Bol;crande bu akşam 
$aa.i ~1 ,30 00 

B İ R A Ş IK LAZIM 
Vodvil - 3 - Perde 

K~ tuı Süı~ya s:rrc...rn~E.ında 2 İlk
t('Şl'ln Coma gümi 

SİZİ TA.Vl~lilOR\JJtt 
V odv>l 3 Pe"'1<' 

O~=an Fakültesi Al!,: .. satım K?ı:=.;~n~ut•~aşkan1~ı'~'~t~!!'!ı 1 

Jo!'trJf:k ll:U.100 Kg. 
(l't·?ı'<iıye r·yo.tına (2) kuıı-uş no~liye z~rrmııylc) 

$;.ı.:. 

Yoğu'l"t 

Tc,.,.ag 

Kkı r.1;10r. J;t; -Bcya;ı:
S.ı~1r I:.tt 

Urfa Yaj; 
Tur Yağ 
Zrytin Yoı' 

Kuru l'nak 21 kalPm. 
MıJhlt'lil cins 

1500 L•I, 
2000 Kg, 

05 !{&. 

---- - ---

• 

35(\() Kg 

HUO Kil. 

~00 Kg, 
800 ıc.ı:. 

GOO Kır, 

3-000 KB. 
l 5(){) Kg. 

VWıtrl .( mMrlarda. 
• Flatıaı'da 

.1.Ju'htf•"f' ır.ik!rı.rda 

> Fi.ort.ıa.ı~ aı 

19 Ku. 3420 LI, 

40 Ku. 60-0 Ll. 
S5 Ku. ili)() L;. 

400 K•~ 100 Ll. 

257 Lf. l 
Açık Eosiltme 1 

-----

Yeki"' .. .• 1800 Li. ~ EJ<ııiltııııı -----
135 Ku. 4725 Li, 
ll5 Ku, 1150 L, 

Yt'kün ..... 5875 Li. -----
430 Ku. 
120 KC>. 
155 Ku. 
Yek(ın ...... 

344-0 Lt 
960 Li 
930 LI., 

5330 Li. 
- - ----

165 Xa. 
114 Ku. 
Yekıln •.•••• 

4!150 Li, 
1710 Li. 

6660 Li, ---
1161>1 LI. 

i259 Li. 

441 LI. 

Xapal: Za:f _-. __ 

füıııalı zart 

600 Ll. 

:Kapa'b Zart 

419 Li. 
Kapalı Zart 

:ıoo Ll. 
Kapal ı Z&l'f ----------

l - ~dere BabçRJoqy<ı~ bultıwn Onman F..:Cti.11e&i içi,, Y"Jk;md<ı rr..ütreaatı y37.ılı Enait ve «alrc '1IYl'1 acyrı 
(7) ~~ ;ıe eıcs;ltmeyp çıkarıl~tır. 

2 - Bir Şarlll.aınrld<i Elıım<'k ve bir Ş.••1n• medEl<r S!lt, Yogurı &çık eiuılJ"'™' olup diğf\rJerl KAP;\Ll ZARF 
_,ı\YJe yaprladlklır, 

3 - Mızv&kl<at Tem;nat tutarları her k;,.mn ruza,ında ya21!ıdı.r, 

o& - Taıhmm e<ül~ bu fiatlaı'da vP'l!i, pul ve nal<l'ye masrı>f!arı dahildir, 

5 - E!<Biltmeler Maliye V.:Joalcli İstanbul BPyoğ:u Llsd.ı't' l\foha""1ı<cıJ;~i Daire.;irrde 13/10/!l12 Salı günü raııt 
(H) ten ltotıarm yU<arıdc:.:i sıralarına göı•ı• yapı!aoa:rtır 

6 - Aç>k rlcsiltml'ye cireceklerin Muv:>kf<at Te.ır,lnaUarmı. J\l,.Akür Mıihasebe-cı!i.k V~s'ı>ı: y~t.ro J..'•ı ına dıair 
lvt;:k:buzla ~(n' senP. Ticar,·t Odası ·kayıt vooE<aMnı veya unvan ted'ıtt't'r!erin) ibraz f"tmcı.)<'ri vıı.• 2400 sayılı ltıantaıı... 
da yr.z1lı t'\' !ı haiz o1nı.al-aıı.. 

28 Eylul 1'42 
11.00 Progı"m ve ~!:tn · dret Saal 

Ayan. 
18.0J Mfü<k: Fatıll }ley·cı.. 

18.45 ~·:.izik: R:-ıt;ıyc D:ıll6 Oı· i.~1"3ı. 
(Şef: N.nad l:;ı ;.gn). 

19.30 Manld<,·t S;ıa~ Ay~rı ve A-
jans Haberlerl. 

19.45 Srrt>€st ıo D;ı.k~1._a, 

19.55 Mi.i:'zoik: Şa?':U \t1 Tiı 'k_le .... 

20.15 ~ G_aze1Ps·. 

20. 45 Mürıik: B' H2/k Tli-'l<•JSu Öğ. 
rı' n t:ı, ... O!'-U·Z. 

11.00 Ko~na (Gıiinün ~em.-ıt.J.erir). 
21.15 Müz'lc: Kaıw.ıc Program IPL) 
aı.30 Kcnı~ CKitap3ı!YE"nler Sa-

ati ) . 

21. ~5 ı.tiTa: Rado•o Serıtoo< 011<
trnsı , (Şrf Ferid A.lııııt) , 

22,30 M'eml<*.~ Saat A,J'arı. Aj•.IJ<t 
Habet"Jeri vP .Bcn'Ettlar 

22.4~/22.50 Yar1'li<> Progr~» vı 

Kııpamı" 

MUSEVi LiSESi 
Kayıt ve kabal muamelclrrine 

başlıanmıştır. Her gün mü.·a..~ 
edilf'bilir. 

Bilha988. kfiçük sınıiların Uc
retlerl oldukça tenzil cd;JdôğiOOen 
mliracaatların t,.'ôğalnrag, mrmül 
oıdug ... Vf' s;nıflara k~bul ol:..ına

c-ak t..ılebe ınılttar~ t<ıbQ.:t f'd ~cli
ğı ı.çan mürAcc:ıa~.nrın bir an e\."V'C'J 
y pJı .ı~ı ta.':&.yt' olunur 

1\1LL<;e"·t I.6~i 1'1i.ld!lrltiğil 
7 - Kapalı Ek31/fln~e~en\ i.ştirnk edı,cPkl<'1"in de ı.rıı.ıva'lt'ka1 TPminaı J\{allçbuzu, Tİ\: ·t Oda.f.-ı byı·t \~a& 

OO\'&n ~E'N.''ertylr bir1 \.~e U9U1ü dai:-ee-nde ta02im f'd~~ ol:1n :t.iıı.;ii. ·1:" Teklif nıektı:.p!arı:n.ı ~]tmııd,(ın 
b:r ~at evvf'I Ko-ni.syvn:ı \·ı•ıı:r.-Clıf.•ri. 

V(ya 1----------------
en az S;' ve Başmuh'lrrirl Eterr. izzet 

6 - Şartnaoneleri giiITmf'k ve a!ınacaık erz:ık vr .selrenin evsa.t \~ sa.ir hurusatını o~rennK'"k; isfiyenl<t'~n. Paı:arle-
B.__ ·~P - Neşriyat Dirr'ktörü 

Cevdet KAHAllİLCİN 
so~ TELGR"F ~IATBAASI sl, Çarşamba, Cuma gUnleri B~·ıe &ıhf,'lıhoy Oıman Fs..\ıWtu·ine mür.ıma1Ja"'· (187) 

Dsvlet Denizyo lları İ şletma Umum Mü~ürlüğü İlanları 
28/ 9 / 942 den 4/10/ 942 tarihine kadar 
Muhtelif hatlara kalkacuk vapurların i ıimleri, kalkıt 

ııün ve IUlatleri 'fe kalkacakları rıhtımlar. 

Kn adenü batb 

Barlın battı 

Mudan;)'a hatt -
Bandırma hattı 

K ualriga bat b 

hıınir ,.ür'at 

Salı 4.00 ôe (Ka.r;.<ıtn:z), Cuma 4.GO 
de (Cırnllıu,.;nt) Gula~ rıJı•ımrnuan. 

Cumarte>i 18,00 d (}(adrş) S>ıi<e

Ci -rıhtrn:nd.a!:ı . 

Paza.r~eJ! , S.ı;!ı 9,00 da l~1ara.:uı.ı:), 
Çarşarrfüa 1600 d"' (Su.s), reı'Ş<mbe 

16.00 dt< (Morn«aı) Curr.a 16,00 da 
(~•.ıs), Galat;; r~tı\Jsn:ındruı. 

P.:12.:l·l"t• ~. 1 (' ..,"'Ş<1ı....,.lbJ. ve C:ırr.a 8.15 de 
rrr:fk) Oa 1 •• ta. :r1htrmrr.rl'il'l, Ayrıca 
çn,.,a"TJb;; "" Cunmrtw 20,00 de (A
rJ •• t'Olıl'"'W) 'J\ıpluı:TJ.I' rJhtınur:cloıı ) . 

S:l!l V(" C~urrııa 19,0f) Ga (}3a!"h .. 1) Tep.. 
c.an.e ıht»llıilJJdan 

Ço:.r..,.a.ır..b;:ı 12.00 ciı' (Buna), Clfi.Dar
tc_ l:l,00 OC (Ü:.:;~ı) Siıtk.•_C~ l"lİll'1J11()
di>TI). 

Paza_ 13t'O de (İun;r), Çarşambn 1 
~ ....... ciP (]'Jcfrı:lıı) GaJa·'!~ rıh'lmm

oa-r... 

~OT: 

30,9.94'l ta.,.lıhindı n ifbarrn İzrr. ı' 
rolu i,"kioci po.:>ta.:ı:ı kta.nb;ılıkın Per
~..be yer•n.e b•r gi.)n evvfl: Çarşam
lba 13,00 de ka!"K:'.l.CôliK'~ır. Bu. pc.61.anın 
ıc:-önJcj:üııdcı d 11 ğ'..şi.k!ıık yoktur. ~<İSı 

gibi İ~..a"lııbr..ı:a P.ı.ıartısi 11-00 de <i"j
nec&tcıtır. 

Maçkada Satılık Arazi 
Maçka'da Tramvay caddesi üzerin

de 110-20 metre cephesi 156.10 m et
re derinliğinde i fraza müsait ortasın
da sefarethane binası olarak yapısı 
tamamlanmamış büyük kirgir bir btna 
v e ayrıca iki ufak binası o 9an mahıa 
satıllyor. 

Emlak ve Eytam Bankasıııdan: 

• .&& No. 

1 2775 

Ym 

Br~ilk:t.34 V~JOC.biıd·e 

rnııhıl1<'si Ma.;i.o vr 
Ttııv•k.y& cadd<'~ri 

2 rnü!kıerrer n..ııııa

ralı part:a 66, .tt.(ia 
71ı3, parsel 4 1 1~9.418 

Aı'!-.a \"e üzerffi<lı· 
.-.ıı;-ı~~am k.J.rgir 
b'.ı-yUk l.ıına ile ny
nc:ı lııiıtl u.Lık 

b·na. 

M~h:Jıtı1 T<',ntrmU 
L.r:ı. 

l:&h: tıı yukarrda :>·azılı gayri ır.enıı:u:~~ p~in para ilt.· ve k .. p.alı za t · _ ..,1 e 
satıl:.("U!;tır. K31p3lı ı.art.ar 21/10/94:! Ça~a:ntı. günü .,aJt l 1- o:e J.r..n~tanıa ı :t......,;
bı..ıl Şubeı:ıi Satı.o;; JVJ.rrj, IY''T·U ht:zunı i?<" <.çılacc...A \:(' l"n yü:s ' te.ıtl t 1 ı. 1r ,'.'9 

b ildiriltt't"k "ıe h:..ddi lciy·k 1':)rü.lıd:ü.ğü t3ık,di .. Yle i\1: 1 ıyc V~;.:1el.ind ., i t -ı.n ~-o_ 
leı•ı•~ mu-'\-·.tfakıa<\ cı---v~ı &l.r.c....~~n sonıa t<&t'i 1h~ı~i :yıapıJac.:ıkı 

lstt-k1i olatık11-ın #6t.n:Xo:~ merki?z.ı ile ista~bııl, İımfr1 Burs;ı, $u:b ı n z ,f';) 

bjrPr Jira ml·VQ11liirıde bir ş:ırtın:ıme edinerek bu f.1,....l'liib'Tl~ cl" ... ~ , c. ı .- .,(~e 
tanzim ed-ecf'k:(>ıri tf"k_J,r nıı<i.d>-tmınu tıcyin edilen 21/10/94..! CU"ş.3mba gurı..ı ~ t 
14 e kadar İ·ta.nbui. fŞlib,,.nUı. Miidü:rlüğ:.ıne te"·dl tt.'l:eleı·t ~azı:ndır Sa.tı l:.- .. , -
nin ödenrnesifı<ie aJıc:ıya b'.na "" aıso..nın ~1Pği muka.b·!ifl>dııs ıroL~~·l 'k. göırt{'r lf
bili ... Fazla iızcıhat a.!arutk l.s.')•l"'!'tJ.er:n İttar*\ıl Sı~tr.!z. E.,,, ... f;er·;sınP rr: ~ 
caat;arı .i]fın o~unıır. •10250> 

-~----

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM is1ıcnd.,mn ha4 h - Cu-n.'\ 18.0 de (KllfflJ';.) Sir"ıtt>cl rıhtı
mından. 

Orman Koruma Genel K. Sabnalma 
Komisyonundan: 

ller !ntıek1cn sonu günde 3 defa muntazaman dişl erinizi fır ç alayın•ı. ' o 1': 
1 l - 30 ton bu1guııın Jt,ıpa!ı Z3rf ıı~ılL')·ie eoksilt:nc~i 2'9.~ 912 Sıh gunD 

'VJ:.J.~ - . . ·-- ' ' . :-. ' "' ' 

r Zabıta Romanı No. 112 "'\ 1 

1 Sen mi Öldürdün ? 1 l Yonn: EDGAR VALLAS Çevi7cn: MUAMMER ALATUR ) 

Sonra kendisini asansörle çıka
:ratı C\m'e döndü·: 

- Dt'!llin. dedi, )'tlkaı11 a ç!kar
dı.ğın a<lnım:n kim okL!,'UDU 'bıli
yor mL>Sunı Con Lel:i değil miydi 
o art:>m? Beıı karşıkı :kah\'.:den 
!htptdrıı ı;ördfnn. 

Oblwıun yerıne B:l Cf\'op V<'Tdi: 
- Kimden bahsett:g:ııa; <Mla· 

m)< ı:ırı~ 

J\Lllıi sert cev~p nıxt:: 

·- Yalan soy Juyorsunuz .• 'l\cooyö 
A nerll·y, ŞAI<'<lı l>er ek sıı ..nı gel· 
d'ı;• içııı ;;ı.z,c b r em:ır -.:creceg m. 
Eğer ben zıyafot -atu undan !bir 
ÇPJ1'E'k saete kadar ç.kııruı;a;a.ııı, 
ı-.om<·n m' frtı.7 Barr· ba.\'a tefe. 
fon c'<.!ecuk'slm-l. Eger b;.ınu yap
m m .. anız, burada ) ôıpıl<liğ nı bıl
d ıg.m reıalet:crııı hepsim J"'lı e 
il;:.. •·Je.::eı,•>m. P khibuoo:ı;ım ~ı-

tınt üstüne getirwcğim. Jyd aııla
d1ruz mı? 

O böyle konu~u"k<'n Cim Oçın
den: 

- A.m.nıa. da kar •) a çatU< ha! 
eli) e söyleniyordu. 

B il hiç sesirı.ı çıı<ann.ycnh.ı. 

&kled'ği , ... hoJrktuğı.ı bir say
hayı İ§,jtince herr:cr oğlur.a s·~:
lendi: 

- Jn a~ağ;Yflı çık sokai,:a, ilk 
rasigeldiğin polisi çağır. ~er 
beni tevlo!f ederler~. anana ımc
ra k etmemesini sö:,ler9İn. Dersm 
bu i~i, Per•i'nın bu) i;k halın ~in 
olmuçtur. O anlar. Haydi gi~! 

-29 -
neril oy.Jd,ğt zaman, kellklY· 

bir otomcılıilc!c bvldu So:-radan, 
genç kı.~ın kalcba ıı; J.:ar ıf.ıı..:ıı 
ve bayıl •/:! nı ~1l.-W1<'e, onu .he· 

= al '!P otcımoOb;le getmmişti. O 
civorda oturan bir l<aclı.n da ko:ı

şup bir bı>rdak su getiımi~ 
Bcıil bir yuduım su i<ttık1en 

soma: 
- Çdk tcşelohır edc·nm, şiımıdi 

b.raız ıykey;n:, diyc..mldi. 
B"-'ı clönü~"'rdu. Aca ıı.ı onu .. 

Tl"\!~~f C'l111GŞ1-C!' ·myi<ti? 
s~rdu: 
- Tevlci:f ctti'er m:? 
Bu suale bir SC'S c!'vap vrrtli: 
- Onu r.<~ 1 tı;vkif l'dc.moıler. 

K~m bu l"PV<Jıbı v~MTı!şti? Beri l 
şaşkın şa .... kın baıl.. t .• B1r polio ~
crı·.uruııu gVrdü. 

Bır r.oliıl memuru "" ag.ıı.ndan 

V•ınır worleri hakkında h er tü rlO rnaldınat ..,alula \t>lofon mı
tnanları yaz.ıh Acrntelertmizdea öirenilebılir. 

B~ A.tenta : GılatJı Galata nhlımı, L fm•nlar Umum 
Müdıirl(ığü bina.ı altın<la. 423ô2 

Şube Arentalığı: Galata - Galata rıhtımı, Mıntalta Liman Reis-

Şube Arerıtalığt! Sirkeci -
liği bi<ıı••' altında, 40133 

S irkeci, Yo1c" S•Ionu. 22740 
(173) 

lsaat 14 dr Ank.ôırnda Onnan Koruma G€n-Pi K . b :nas:nda ,,._,--ı~ı acakt •. 
2 - Taf.pler gı·Urrce.lc:·!erı nümune \'e :fiatlar ile birl;kle bu hUS1..:b1.:1k~ 

k anur..t tt•klit mf'k1UıPl6l.rını itıale saatindıen bir saa.t evvel!D+" kadar komı.s . 
yuna v"':'Tll'iş oh:caklardır. 

3 - Şartnamesi h eT gun kc:nis;yond • görfilOOi};r. c7743» •9929 

Kırıkkale Belediye Riyasetinden: 
'-•••••m•••••••••mımı•••••••••UI' ! . Be1 ~~yflmi7..ce ir~ ~iJı··celt mr-li>~nm snu.hamnırn. bedt•li olan 7~1 4 

-----------
1 ra 61 ktıru.ş k(lşif ve &T'tnanıt'Q mucibin~ 21 gü 0 m·üddet!e 7/l0/~12 Ça.r

Devlet Denizyolları 
Müdürlüğünden : 

!şletme Umum ~mba gtlnıü saıaıt 15 dP açı:k eksi.ltme ile ihalC6i yapıleca.Jınd3...'l .isf.c.klliı'l'ın 541 
Ura 10 kuru: ınu.vakkJLt teminat ın1 ya1JtU.ık1 :3rına da; r .B<lfd 1yf• Vl""ZlfU" rnakbu .. 

zu w 2490 sayıl.t bmın& gö~e mora.:. d ~ 'V('l:i»ta.lar'• bır"Jk~ KırtkY..ale 

B<>lfil>yesir.e ınür<ldlA<laro tMn oJwnu·. jşJ('1ınıE'miıxiP 100 Ii1·a kadro ücretli bir tı~bı·1t mllılc:n~?iği :r~~n-.11ald1'l". 
Bur<{Va 3008 ve 3656 ~yıh kan•.ın b~rr.k-!"'i dairc~rıde rrıa&.:Mt alı.- Bu iş(! alt k>t"şi f vt!' f{>nrı.J FJ;ttn.:lmeyi gonı :f•k iıetiyen!er B: le-diye 

ne mü.rtıca---.rt.1.a her gü1ı aör~bi3&r. (10285.) 

Tat'fpl~rin tl'fmıil vf'5iıkıalar:y;e- b~rl-'kıt~ i~lıetm~\z Zat İ5lm 

Ü.ol!Ô;_}1111' Jll'iıraoaai~.arı Kinııı:nu il:\n olunıw\ tl72> 

M ü<lür- • 
inek· ahırı 

Konya 
yaptırılacak 

Harası Müdürlüğünden ~ 
ıx,~ l~ bır si>z ç.kıması saşııacak Orman koruma genel K. satına ima 
~·y clc.~il miydi? k - Hara meıO<r:<iı><le 47 tıin L,,. keşif bedelli iJı«< a.Iı ırı ~>lı koP'Jll zo.! Ia 

So .. d omıtJyonundan ~il.~ı;ey.c Jronulmuştul'. , Jör .-or u: . 
_ ~!adar-, r>e"e' e gilf'Celkı;\nn• Ç • lb.:!tsl 7/101942 Çar>'1>ı•ba giinü saat 15,30 da Konya Vctenner Mlldi:.rı.,g;ı ' eşıtli erzak ilans Dail'f'F•nde top:a.rıa""* Konııeyonda yapı'ıı<:al<k·. 

Sız.i he,.. eı orc.ya götüreyıım. Btı işı• a1t ke.şl/. şıartruıme proje ve se~r evrakı ırara "~ \"t.•1.crine:- ?I ..:dii ·-
Beril z: "ni t.opar1.u·mıya çal~ş.tı. l - On beş t.oıı no-hut, yt·d1 ton mercinı('ık, on tç.rı kuru fasulye, on ton 2ıilkıl<:r.ndi' görüle-bili:. ııariçt.<ın .isl.:ye-nltre 235 ku'l"uş mukah "iı~de gö:"Jcı.t'rJJ~r. 

Kendi ~rnobilini acaba nere:re IIturu b .. kJ;ı, on ton p-.·ırıç ttıpa 1 1 zaıt u&uı!yle eit'sıltm(',TC konı.ılmuşt''T. Mua.kka.t tt."lr.Jnatl S525 ı:ra. o!up hara \."f'znc me. yatı:ılrc"•·tır. 
bıraklfT' şt ? B>rden.b:re hatırladı: 2 - Eks•1tm""' 30 9.942 Ç~r~mba glıni.ı saa' on bl'Şte Omıar. Kon:rr.o ge- B<ı in.~~atın nıalc b~dlknJ.en 31500 J;rası l•fhkak npor.arır, ı,,ttn.ı.d ... 

L
• f d-~· ,__ b nt•! K b:naı;;nda yapılacı:.ktır. Işbu erza~ tor,ta.n ve)'Qhut ayrı ayJ"l talıp)ere öden~k bakiyes-: !)43 m..ı'i yı'ın'n Hk &Qı foln<V> ted-iye ~dilcc,..kt ~. 

- ut en... .,.,,ı, "'·l"li • Sd 2h " 1 '·'J ~ . , · 
l i:ııa (. '" 11 E"V' n- ~:ırLnarr.-c.rr. l \.om ~On•:hı.dır. İeteküleriıı 2490 sa.)·ılı 'kan'.ınur. 2 vıe 3 ütl'C:t n1nd<lf'JPrindP ya'7.liı \•(W;'lka-

P.)l<.:ta.-.;:, gazPU:sinin iırıürdc h·'l·~- 3 T • 1 ~ • 'I ı - a O.Prln \('l'ffı::n"~ri ma arın n·lnnıne Vf' fıat arı ile brrllktr bu bap. p.ilr ve tı·r:·. ı ıat l rkb\lZ \'E"YB rr:.e-k.-turbu ve Na!.adan alao..1'kla ·ı f' tliy(.t vts.:..ka~o.-
,:;..,nJL. 1 t•'- ka•--ı· t.:o;.c)ıf .....,,,).. ~, · ·ı:u l'n 1 • - ı•• ~e b. sa t ~· " ha · •·· ı · 

1\ • .__.... ,.. ,... • '· .,....; ... ı,... n ır ... ev'\-.:~ 1 0(' ııtunar .._o.- lrını vı Ad'~ ı z&.r!l.ırnu iıi".ıale .s.a.at illd<n bir sa.at evveli.ne k;).dal" kom..:vona 
lnr:ı:yvıka wrt·ct"k 1Crdt:-. t.'1";4: • • !.ı.ı.:ı" "·~ıl{'leri. ( l 0'.!4 3) 


