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• 
lngilizler Mısırda Cumhuriyet bayramı 

bugün öğleyin başlıyor 
Başvekilimiz Şükrü Saraçoğlu 

3ünciiAlman hattına 
hiicum ediyorlar bir hitabe ile bagramı açacak Alman tebliği: '' /ngilizler yeniden 111 tank ve 
38 mitralyözlü otomobil kagbettiler,, 
lngilizler işgal ettikleri bölgeyi genişlettiler 

Londrada birkaç gün için kat'I ve 
ehemmiyetli hicbir lf&J beklenmiyor 

Vaşingtona göre: 

llabarebe 
Akdenlzde 

bitecek 
«Ha ı•Y 6ayü• hôıli .. lai11 
cereyan etm•lc ılJHrc 6dun

ılujuna •ideri;>or» 
-,--

Vaıinstoa, 27 (A.A.) -- fnıi· 
(lelerin Mısır taarruzunda elde 
ettikleri ilk neticeler V &finıto.. 
nun askeri mahfilleı inde mem· 
nuniyetle karıılanmı+hr. Rumi 
mahfillerde çoktanb..sri Yidedil· 
mit olan ikinci cephenin hu su. 
retle Mısırda kurulmuf olup ol· 
madıtına dair ltir teY söylenme
mektedir. 

(D•oamı ı inci .. ylaaa) 

~ 

El ilemeynde 6jr 
A.lmma ileri meu
zii,,; gÖ•terir rr. 
•;m ve bu ha.,ali· 

den diğer bir 
manzara 

Kahire, 27 (A.A.) - Buf(ün letmf,1erdir. Dün kuan('larımı:r.:t 
ne,redilen DlÜflcrek Ortatark muhafaza ettik. Muharebe de. 
tebliti: vam etmektedir. 

25-26 flkte..-in seceai kıt'"ta- Muharebe bö1aesi ve ileri İn· 
nmıs clUfll'l&D müdafa'l sistemin. me .. halan U-ı.er;nde yapılan 
de ltsal ettikleri bölıeyi ıenİf· (Deoamı 1 ınci .aylada) 

Alman kuvvetleri 
Tuapse'ye doğru 

ilerliyorlar 

• lzmlt 
lleledire 

reisi 

1 
Cümhuriyetimi.ı:in 19 uncu yıl· 

dönümü bayramı busün öaileden 
sonra Baıvekilimiz Şükril Sa• 

1 

racoilunun bir hitabe.ile batla
yacakbr. 

Şelırimiade bayrama aid bü
tiha hazırbklar ikmal edilmitt a
likaclarlarca icab eden tedbirler 
alınmıtbr. 

Bayram münaaebetile buıün 

Du .. n tevkı'f edı'len 1 •t okullarda tören yaı.ıılacak ve öi
zmı leden sonra önümüzdeki Pazar· 

belediye reisi beraat etti teaiy~. kadar bütün resmi dair~ 
ve mueaseaelerle okullar tatıl 

- yapacaklardır. 
İzmit, 27 (Hu~usi) - fzmit Daireler, cemiyetle"• hususi 

Belediye Reisi Kemal Özün, ıeh· binalar ticarethaneler, kara •• 
rin ekmeklik un ihljyacmı temin deniz ~akil vasıwarı, istasyon 
etti ti Kon yadaki C" elek un f ab. ve iskeleler bqü.n .. at J 2 den 
rikaaana 10 tenetı.~ petrol gön· Cuma sünü akpmına kadar aün
dermesi milli korunma kanunu- dilzleri bayraklarla, ıeceleri fe.. 
na muhalif uddrdildiğinden hu ner •e ıtıklarla donatalacakttr. 
aabah mahkeme kaı·arile te.ıüf Yarın vilayette uat 9 dan iti· 
edilmiıtir. baren merasim Japılacak, Vali 

(Dewrmı 1 inci .aylada) (D•oamı 1 inci .aylada) Bapelrilimi:s Ş31rrli S.racoıı. 

"Türkije sulhun Belediye daimi encümenleri ehli 
ci~:~;::~u1df :~~nn hibrı sıf alile raporlarım uec 

bir cüz'ü,, venrlerse cezalandınlacaklar -- ~ ............................ ..(\ ................................................................... , 
Wilkie sulbü kazan- i Milli aranma daualaı lftlJI elalihi6re raporlarının •eç 6elme. E 
mak için ne yapmak : .U.den dolayı ftiriinccnıede ltalılalı anla11ldı, v elıalet bu hu· : 

i •mfa 6ir tamim •öndererelı milli korunma müddeiwnumilerinin ~ 
lazım geldiğini i ncqan dikkatini celbetti i 

anlatıyor \. ................... - .... -·----·---·-··-.. - ....................... ; 
• _ Adliye Vekaleti milli korunma rek neticeaine söre hareket et· 

v · t 27 (AA.) D. da•aları hakkında alakadarlara meie dikkat edeceklerdir. 
k aııns do~ L-;. hu~ yeni bir tamim daha ıöndermit- Milli korunma kllnununun ta-

ak f&llld Ara Y "kal·aol n aeh~a bea 1 b.. tir. Bu tamime söre: milli ko· kibatanda meıhud suçların mu. 
an a merı a • ı.ıt& ıt• n ar .,_ 1 · h k l"' k h"'k" l t k ·· r M w d 1 w·ıı runma davalarının ıecıııune erı • eme usu u anunu u um e-

nu u(D aoy ıye! . ~· anı~~ ) 1 
• üzerinde ehlihibreclcn alınacak rinin tatbiki kabul edilmiştir. 

euamı Ol 111.r -~ -a ' B ı d" ıD · • E .. 1 · raporun ıeç kalma:lanın amil ol· . e e ıye aun~ .ncumen ~n. 

8
1 k" d o 1 1 • dutundan ıikiyet edilmektedir. nın kanunla kendalerıne tevdı o-
ı r oy e ırmenını Adliye Vekileti: Cümhuriyet lunan ehliMbrelik vazifeleri hiç 

••ctd · ·ı · b dd iare bir ıecikmeye m•hal vermekai-

bası b köJIUIBfİD ;a':e, e=~:~e~cç.:.:;_:ı· ~;c,~ :a.t-:~:.inde yapmuı icab et-
suç mevzuu olan ~alan. ma ıyet 1 Ve bu •azifelerini yaparlar-

Sf a{ıng· .. ad' JQ mulıarebe'er ş ·,., unlannı kaldıran ::.:: ~:: 1:1e:İ~:a";~~ ::n::'°"~be:;:rrc1i~::~c~:te 
' Uı ı~ IU• h ı h ı menlerinin ihti .. sına taalluk e &tirde milli korunma kanununun 

S d 1 d det len d . s t, t . 7 meç u 88 IS ar den diter mealeleri hu encUmen. 64 tincU maddesine ıöre hakla. alomon a a arın a .. .. ı, .. ovg~ ~er. a~r~uzıarı lere ehlihibre aafatile hallettin:· nnda takibata ıeçilecekti1'. 

yeni bir deniz harbi puskurttuklerını bıldırıgorlar ~4'~~~=:-E Ekmekten baıka dağıtllacak 
Japonlar 4 uçak 

gemisi batırdıkla
rını bildiriyorlar 

Vaıingtona göre ise 
yalnız bir uçak 
gemisi bahnldı 

8-ln 27 (A.A.) - A.._. or. T ......... doiu fltnalindekl dal ffefirmeae 6tralunıılar d•v dd 1 • • d 
clıalart '"llcam·•nht.aıwn tebllp: ....... eereyen eden nıubarl"belerde ııer ıa e er ıcın e ı!:'7ı""*hlc bö..._.e Alnın ~in elinde bulun• bir tepe Gemlik, (Hususi) - Orhan· 
~ ~t'~;. "-11 muharelMier .aptedl~. . sazinin Gürleicedid köyü cleiir-

,..._, menlı.tni ~ Nvar War. T..- . bölıelincle Alman hava ıneninde ıarib ltir aoycunculuk karneler hazırlanıyor 
m_if_'="= .. =·----hiicumla ___ .. _pt_eL_kuvv_<.:_':-"_._.,_a:_._ ... _ı •_in_c:_·:--_._:_"'-=.:.:.".:..:.:j:....A_L ::k~:S:~~'::!t';;;i~!=i:; !~ 

C A 
selmit •• defirmenciclen kendL -

Sker' Vazı.yet ::J ı.rin. aatı1ma1ı üzer• un ist•- Her ailenin sicili tesbit olunacak karnel~rde 
mitlerdir. Detirmenci kndisinln f t f b 1 k Bu k 1 1 h • 

(Deuanu 2 inu N)lada) o ogra u u~aca • arne er e an gı 

Mısırda adetçe birbirine yakm ,-----··-ö;;~·~.............. dükkindan ne alınacağı ilan edilecek 

Alhy Kno" 
4 

usak ••mi•inin kuvvetler carpıeıyorlar '-tcnUıja luıll.:rini ıelt ıi b ediyor V 



2 Sa~ 

Hergün 
Rusya ile Angfo -Sakso 
Alemmin menfaatlan 
Arasındaki ayrılığın 
En son delili 

"'--- Elcrem Utaltlıgil _J 

onu ı ır. va e i.' ar 
daha yıpranacağı düşünülen Al-
manya önünde daha kolaylıkla 
dövüşebilir, .muvaffakiyet ihti • 
mali bu takdirde elbet daha faz· 
fadır. 

Görülüyor k'i '9ir tarafın men· 
faati Almarryanın şarkta Y1kıla· 
r* RU6 orduları önüne garbe 

TAKVUI 8 1 aci teJrİn 

Rumi sene 28 Arabi Mne 

l S.'\8 
Çarıam'lta 

1861 - -
1 nci t1:1rin Resmi ıene H1%ır 

15 1942 176 

GÜNEŞ Şevval 
IM:iAK 

s. u. s. U· 

7 26 17 I> 47 

1 14 11 Bl> 

ôtlc ikindi Akş"m Ya'ıı 

s. D. s. u. s. I.>. s. L>. 

E· 1i 68 16 sı 18 11 19 44 
V. t. " 9 40 12 - 1 82 
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ı 
Sabahtan Sabaha: 

RESiMLi MAKALE; En kıymetli ilk madde .. 

doğru ecrbest bir yol açılmasını 
iıwtil:zaım ederken öbür tarafın 
menfaati şarlki kış mevsiminde 
lk.endi haline bırakarak her şey- , ( 1. S T E R 
den önce Asyayı ve Afrikayı 1 

emniyet altına almak, sonra I İ 5 T E R 
iNAN, 
İNANMAf 

gaıb:len şarka doğru bir yol aç-
mc&l:n. 

lkıi ımüttefik arasında bu dÜ· 
şünce ve menfaat farkının harb 
içinde lbir infilaka sebeb olma· 
sına ihtimal vermek çok güçtür. 
Th.tilaf, bu zümre için zafer mu
lkadder ise şanktan garbe, yahud 
garbden şarka doğru açı1acak o· 
lan yolların geçe.ceği sahalara 
verilecek şekli tayin etmenin za· 
manı gelince görülecektir. 

Ck... 'l4"~"a ... 

Ankara radyosu birkaç gün· 
clenberi Ankaralılara Ankara 
Belediye.inin fÖyle bir tebli. 
ğini veriyor: 

«latanbulclan •oiuk hava 

olduğu aayın Ankara halkına , 
ilôn olunur.» 

Bu tebliği dinliyen ve latan. 
bulu bilmiyen bir vatanılaı 
kendi kendine: 

«- Herhalde latanbulda 
tertibatlı vagonlarla torik ge· toriğin kiloau 20 kuruf ola· ı~ 
tirilmi§tİr. Falan yerde kiloau cak!» diye düfünür. Halbuki , 
elli beş kuru1tan aatılmakta torik latanbulda 65 kuruftur. 

iSTER iNAN, 
11STER iNANMA! 

Karışık işden açık ve 
Temiz işe doğru 
Gidelim 

Burhan Cahid 

Çünkü ·8~· ilaçları bütün dilnyada mi· 

lfonlarca defa denenmiştir. ·8~. ilaçları 

iJmi erastırmaların neticelerile senelerce süren 

tecrüheleri kendisinde birJestirmistir. 

' 
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ı= İKTiSADİ TETKİKLER 
~~~~~--------~~~~ 

Amerika · ın askeri 
kaynakları -

Gıda maddeleri ve iptidai 
madde bakımından vaziyet 

ve 
iktısadi 

-2- (•) 
Krom: Harb $allayiiude yar· 

dımcı bir madde olaı-ak kullanı
lan krom madeni, Amerika.da 
yılda 700 bin olarak istihaal e -
dilmektedir. Buna kartı Alman. 
yanın )'lllık krom iatiJuı.al.tb- 100 
bin londur. ' 

Alüminyom: 2 nei diliıya har· 
bine kadar Almaaya alüminyom 
İstihsıt la tanda A.rnerika ile reka
bet etmekte idi •• Genç Alman sa
nayii biJhasH tllyyare imalatın· 
da kullanılan bu kıymetli mad. 
deye çok ehemmiyet 'V'et'mi~, alii
minyom istihaa!ab için :t0n sis -
tem birçok alüminyom fabrika· 
ları kurmufhı. Nitekim Ahnan . 
y!l, harbden önceki geniş tayya. 
re istihsalatına kJsmeD buna med 
yunJur. 

madeninin yal11.1ıı: ~k imaiatına istihsal ettiii oetroJdür B .,_. 
inhiaar ettirilememesiDi doiur _ · · · u ı.u
maktadll'. aınm mecmuu yılda 12-14 milyon 

ton petrol tutmaktl\dır. Fakat 
Kauçuk: Amerikaa kauçuk ha.. Romanya petrol tesisatmın ve 
kımmdan da İmtiyazlı bir vazi- petrol kuyularının, Alman _ Sov 
yettedir. Birleşik Amerika lı.au - yet ha~binin ba~l.ıngıcmda Sov
çuk ihtiyaclnı bilhassa ce-nubi A- yet hava kuvvetleri tarafından 
meri.ka ile Felemenk Hindişta • mütea.ddid defalar bonıbalandı _ 
nandan temin etmel<te idi. Bu ğım hesaba katanak, Ruınen pet 
harb bafla:r ba.,lamaz, dünyada rollannın verimlerinden bir hay
birinci celen otomobil sanayiinin li kaybettiklerini. kabul etmek zo 
mukadderabnı dü:~ünen Birleıtik :rundayız !. Vakıa Almanya yılda 
Amerika, muazzam kauçuk stok- bir milyon ton petrol vere::ı Kaf
ları yapmı,tı. Bugün bu klluçuk kasyada Maykop petrol mınta • 
stoklarına ve cenubi Amerika - ka.aını eline geçirmiş bulu9 uyor
dan yapacağı 1thal4ta iatinad et- sa da, çekilirken Sovycr ordu1an 
mektedir. tarafından tahrib edile::ı hu mm-

Almanya bir harb vukuunda takanın yeniden htihsalata baş
dışarıdan kauçuk getiremiyeoe • lanacak kadar bir zaman geçme
ğini takdir ettiği için memleket diğini zannediy ':-uz. 
içinde sun'i kauçuk fabrikaları lf 
mapmı,tı. Bugün Almanya kıs • İkinci dünya harbi başJadığı 
men elindeki. kauçuk stoklarına, zaman Amerika, gerek harb 
kısmen de sun'i kauçuk fa~ika- 'lanayii, gerekse harb btihsalatı 
farının istihsalatın" dayanmak bakımndan pek hazırlılcız bir 
mecburiyetindedir. Tabii yıllık halde bulunuyordu. f e' kala de 
istibsalah Amer•kan İl\tihsal&tile müsaid coğrafi vaziyeti dolayı
mukayese edilec~k bir vaziyette sile kendis!ni tamamen emniyet· 
değildir. te gören Birle~ik Amerika dev1et 

Petrol: 1940 yılında Birle,ik leri, büyük bir kara ordusu bu· 
Amerikanın petrol istihsaJatı lundurmak lüzumunu hissetmedi 
yılda 180 milyo.n ton olarak he- ~ gibi, Krup. Skoda, Şnaydeı- -
sablanmakta idi. Bu miktar dün- Krezo çapında büyük ve daimi 
ya petrol istihsalalının % 68 zini silah fabrikalarına da lüzum his 
te,kil etmektedir. Diğer tarafta setmivordu. 
yılda 20 milyon ton olarak latin Fakat gerek Almanların kısa 
Amerikaamda istihsal edilmekte bir zamanda Fr"nsay! harb harİ
olan petrol da Amcri.kanm em - ci kılmaları Vf> İ!ıgilt~reyi de ay· 
rindedir. ni vaziyete sol(mak için hazır-

Almanyanın petrol kaynakla.. •ıklara girismeleri, gerekse ~it
rı, yılda 6-7 milyon ton petrol is- tikçe artmakta o1an Japon teh

(•) İlk. JUi :H :bk_..n ........, oık- tihsa.I eden Romanya petrollarile likeai karşısında Birlesik Ameri. 
.... biuat AJmepy.una tıllii olarak ka UYl.u-i. ID11.:JPM .. n.,,a. 

Fakat ikinci dünya harbinin 
başlamasile beraber vaziyet de
ğifti. Amerika, harb başlar bq . 
lamaz, derhal yeniden 8 büyült 
alüminyom fabrilcası kurdu .. Bu
nun için bugün alüminyum istih
salJİ.tında da Amerjka gene b<\Ş.. 
ta gelmektedir. Amerikanın Al
manyayı ceçmesinin başlıca iki 
sebebi vardır: AJiımjnyom bu 
nisbetten istihsal edilir. Bunun 
için elektrik eneT jisine ihtiyaç 
vardır. Elektrik enerjiai bakımın 
dan Amerika Almanyadan ileri
de-dir. Diğer taraftan Almanya 
alüminyomu, kendi.sinde kıt olan· 
diğer madenlerin yerinde kul -
lanmak mecburiye~indcdir. Bu 
vaziyet, Almanyada alüminyom 

ni süratle harb &anayiı haline ce
tirmenin yoluna koyuldu. Birl~
Jik A~rikanın en son teknik 
terakkıyatına dayanmak t>Ur(ltile 
~.olsa, muazzam scınayiini harb 
ihti~açlarına göre ı·eo.-ganLr.e et
~~sı pek de kolay olmadı. Bunun 
ıçın aşağı yukarı 2sen~lik bir za
man sarfehnek İcab etti. İ~te 
Anglo - Sakson cephesinin her 
tedbire baı vurarak vakit ka
zanmağa çalı,ması, bilhassa bu 

1 , __ Söz Arasında 

nun bir ifadesi idi. 
Birle~ik Amerika :.anayiin;n harb 
sanayii haline geçirilmesi hemen 
hemen 1919 dan 1914 yılı sonu· 
na kadar devam etti. Ve işte an 
cak 1942 yılının İlas\nn"'ıclann· 
dan itibaren Ameri

0

ka 
0 

sanayii 
«Geçid köprüsü ıı nü tamamla~ıs 
ve filen harb madJeieri istih.>a: 
latına haşlamı~tı. Filhakjf<,\ an
cak 1942 yılının oı·talarmdan iti. 
haren Ameı·ika danıga!->.nı tnsı
yan muhtelif harb silahlarını~ 
Libya.da, I!ua cephe .• inde, İngiJ~ 
terede sahneye çıklıgını görmek
teyiz!. Nitekim lalu·ihen h:r bir 
buçuk yıf Önce Aıncrikı.ı.ııın

1

, U
çan kale .. sini taşıyan Riır bom· 
bardıman tayyarelerinin bol mik 
~~r~~. İ~giltereye göndbrildiğini 
ışıttıg. ımız halde, "Uçan kale. 

------------- --

Avusturva posta müdürünün burnu 
Umumi Harb içinde Avu~turya 

posta ve tel~raf ve telefon u -
mum müdürü olan zat, zekası, 
hazırcevablığı ve bilhassa vazi· 
feseverliği ile maruf bir adamdı. 
Bu zatın ismi Stefan Boric idi. 
Fakat herkes onu kı&aca Möı!yÖ 
(Stefan) diye anardı. Başı sıkı
lan bir memurun umum müdüre 
~Üracaat edip de baştan savma 
hır ce'7ab almasına imkan yoktu. 
Bundan öturüdür ki memm·ların 
çÜmlesi, İstisnasız olarak onu se 
verdi ve adeta taparlardı. Yalnı7 
çekindikleri bir nokta vardı: O 
da umum wi•ciiriin sık sık yl!.p. 

m"k itiv•H\mda bulunduğu td
ti~lerdi. Ekser devlet ,. .. Jtanı gibi 
Mösyö Steh.n teftişl~rini haberli 

soldan sağu doı; 
1 2 3 

)apmazdı. Ansızın ~imendifere 
veya otomobiline atlar, işlerini 
gözden geçirmek istediği mahal
lin posta ve telgraf merkezini zi
yaret eder, muameli.t1 tetkik &

der, cezaya müstahak a·ördiikle.. 
ı-ini cezalandırır, mükafata layık 
bulduklarını mükafallandırırdı. 
Onun bu huyunu bildikleri jçin 
telgraf memurları, kabil olabil. 
diği zaman, amirlerinin tefti!l)e 
.. jrden arkadaşlannı telgrafla 
haberdar ederlerdi. Nitekim bir 
gün posta umum müdürü Viyana 
postl'I ve telgrafhane-sini teftis 
ettikten sonra civar ~ehirlerde!t 
birine hareket etoniye karı:ır vcr
mi~ti. Ru kararını da teftiş es-

( Devamı sayfa 4/1 de) 

(l6) 

4 5 6 7 8 I ı 
l k ru: 
~r» ı ıınca şimdi Avrupa ve Af_ 

;~;~ 1~arb sahnelerinde görmek- ta~ bir ı:::r::::~ 1 il 1 l l 1 1 1 IE ı 
B ·· B' l "k kezimi.ı: (9). ~ ___________ , ______ l!Gİ, 

ugun ır eşı Amerihanın -
harb sanayii ne haldedir?. Harb 2 

- Yurdd.ı bir --,,.--____ 

18 
____ --

istihsalatı ne hal -~ed'ı-·ı y yer (5), Adaıı:ın u. • . . azımı-

zın başında da 3Öylediğim:z gİ-ı şey (t). __ ------_--,. ----- - -
bi muhtelif propaganda ~~rvisJe- 3 - ıiphe Ol, ~ 
ri tarafından huna aid verilen ra. Çana.k,;alımin bir 
kamları ciddi olarak tdak~i et- kaı.:uı (ot), S ------,_~ --ı---- -
mek tabii doğru değildir. Fakat 4 - Kalın ~r imllll 
huna rağmen, bir memleketin İp· kumaş <3l' San'ai . - - - '111 - --
tidai madde kaynaklarmı, bu ip· ('?), ----- - --' 

tidai maddeleri mamul madde 5 - Gö)<fh'.«"rıı.e il 1 

haline getiren ağl( aanayiiu kud- nidası (2). Bir ---- ------ -------~ 
retini bilecek oluı·.>ak o ınemleke- isim (S) • ? 
tin harb sAnayiini doğı·uyi\ yakın 6 

- :Bj;r nevi ~ ---- --.... . -- --
b!r tarzda istidlal etmek pekala para üıı:lanı (-l) • 1 (liJiJ!lll 

mümkündür. YW' tan(':Sj .ıSJT o. --ı------ı·---ı ---
İşte Birleşik Amerikanın sana lur (tl, · t 

yii hakkında eld-.! mevcud malô.. 7 - .Bir baa -
mata nazaran bilmcdiğ:.miz nok- mı:z ('7). 

talart, bir dereceye kadar clofrru 8 - w~ab (2). Blr hıı.rf l'.!l, na.. 
olarak çıkarmak pekala müm • tJ!'·atm<1l• ( 4). 
't::ndür. 9 - B·~ isim (4), Orta (3\, 

Amerikada ufak bfr gayret 10 - T~bwnuıı bir ka.z.'\.'>ı <8), 

emir (:?), 

4 - l\13<1"'1' (31, Bir kadın ismi (ii). 

5 - Sıt,·a~ (4), Kraliçe (3). 
6 - Su (~). 

7 - K•::k:lırclinin bir li: z~1 (8), 
8 - Tra.kş:ı.dıı bir \1liyctimiı (6' Hrfi.Je harb sanayii h-ılirıe çevri- Yokıın:krn as:ığeya doğru: 

lebilen san"yi şubel,.ri, makine 1 - Ed:rne-nln blr ka.:tıbı (;i), Para Aparıtmı;ınm dıılr~~ı (3), 
sanayii i!e otomobil sanayiidir. m:ı.hfa:1:ıs.1 (t). 9 - Bi.r ınd_. nuıddıe.si (31, \'apurun 

Bilindiği üzere muhtelif ınakine- 2 - Ook ol.ıruya.n (2), N.uar ede."l!k detHl';,,'U (5ı, 
ler yapan fabrikalar ktsa bir za· ('7}. 10 - Blc oevi 'Veiıitka (5), Bir kaınar 

(0.uanu •ayla 4/2 deJ 3 - lUt iSiım liJ, YAb&w:l l2}, Bir ileti m, . 
• ._____._.u.--~~--~·--~•·•-~ı-~.._.--,..._~ ~ -~-"---~~~~~~,._,~~c~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



S/2 &ay&- SOR POSTA 

Eier köae ada~ . .. fU de- oda genişliğinde olan l"İzli «oda 
likten kaçmııaa ~Ulun ter· alb» nı yan aydınlatıyordu. Esir
tibler bozulmakla ka~ıya • ci :Yukarıdan aeai titriye titriye 
cak, muhakkak keudısı de, aordu: 

- Yoğ ıultanım. 
Diye cevab verdi. 
-Yok mu? 
- Beli, nesne görünmez. 

Ur~u da Patronamn yatağan .bı • _ Koca diflenk onda mı? 
çagı alhnda parça parça edıle • Kadın önünde bir ~y IJÖreme-

- Köıeye doğru yürü. 

ceklerdi ! Kim bilir, belki padi • diji için: (Arkası var) 
şah da üçüncü Ahmed gibi te - ------------------------=-------

- ı. ..... 

k cr meker tahtından yuvarlanıp 
gidecek.ti. 

- Na•ılaız köae dayı? 
- !. . . 
Cevab gelmeyince daha yük -

•ek aeale tekrarladı: 
- Şunda, ziyaya yana~ın köse 

dayı, sizi tahliye edelirn ! 
Gene ses sada çıkmıyordu. Şü. 

ca Çelebi delik ağzına dikkat e
dince büsbütün irkildi; aşağıya 
İnmek için her zaman menfeze 
dayah duran küçük merdiven de 
yaktu ! Ardına dönüp helecan1ı 
lı 0lecanlı sordu: 

- Bu.,daki «neriübanııı almıt 
ını idiniz bacı? 

ihtiyar kadın omuzlarılll kal. 
dırdı: 

- Nerdüban anda idi. Urlu a
ğa anın kol ve ayaklarını muh. 
kemce bend eyledikten sonra o • 
muzlayıp nerdübandan indiTmiş 
idi. Kendüsi çıktıktan sonra bir 
<•depme» urup asağı düşürmüş 
olmasun sultanım} 

- Ya, bunda ne fayda var • 
dır? 

- Olahilür «duhterler •• inme. 
sünlf'r deyn. 

- Hele bir nerdüban geti"r. 
" Daye > kadın koşup küçük bir, 

m erdiven ge tirdi, m erdiveni a ~a
ğı ya sarkıttılar. Fakat g izli de • 
lik kapkaranlıktı. lnemiyecekle
l"ini anladıkları için orada, çek
mece üzerinde, el şamdanmdaki 
yarı yanık mumu yaktılar. 

E irci, kadına iıaret etti: 
- in imdi. 
Kocakarı ürküyordu, fakat e

fendisinin alui tabiatini iyi bil -
diği için merdvenden yavaş ya. 
•at inmeğe baıladı. Br elinde tut 

v • 

Tramvay Seferleri 
İstanbul elektrik, tramvay ve lünel işletmeleri 

umum müdürlüğünden: 
2 İkinciteıJrin lKZ ta,ribioden i"-bal'e11 otn.mvaıy tıereı'Jeri 1ı:ıfi evkıaıt tarirt.siniu 

~e 1>3şluwcııaktır, 

İ1ık 1'EI son ııa.r~ saat.ıetinl gö<o~rir ee:ıve&ler tnmvay a.rabalarma Ye pi.an.. 

tonlaklara ~B', $ayır yıılco\ara ilin olunur. (96-t) 

Kiralık Büfe 
Devlet limanları işletme umum müdürlüğünden: 

Gıa.ıaıtadadııi esW )"Obı salonunda bulwııao 3 nu..n:u-alı büf.e paZ&rl'lkla Ura.. 
ya verileosttr. 

Tal.'t>lerin tekllrlerlni 3/11/94-2 tarihine lııadı&r W:vasım müdürtüiüne ievdt 
etımelai, (858) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
futversl.eye y;wl.ma l İldnciteşriıı Salı cünü akşamı !IORa eTecflı.Wl-, 

(937) 

•• 
Universite Rektörlilğü11den 
O r ta okul ve l"seleırı.ı y~ba.ııcı eli! öğr.etmenıı yetJŞ:ir.meık ÜZM'c ~ebl) a.t fa.~ 

lviillesi İng!Jn, A ma.n vı· Rumen fil..ıloji~ liUbe!e.rıUıe müsa.ba.ka .llıe tal~be 

ahna.caJı:1 ır, 

1 - Fakült-ye rireb; m 2'l\ şartlannı hıi.m o!ma.lı:, 

2 - Ya.pı.la.ca.k seçme inıt.'hJ.nmı ka!S.ııma&, 

3 - Notel"'Lik'~en m1L<ıaddsk mecburi hlrınet. Uuı.hhiidünile buhmmıı.lc. 
K11z.ı.na.nlara. ayd~ 4•J !irs burs verllbl'61ıı"r, TaJ.ebcd~n ve dışarıdan istekli • 

lıerln en son il ncıteşrinu1 ı ün1:\& ~ah dışamuıa. k:.aldıaa- Edı~blya.t l<":ı.küJl.eşl 

d'ekan ki.tibfiğ .. nı b.lÇVurm:ıları, (939) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
TQJ F'aJcDWesi 3 üııl'ii iç ve 1 inci d11 bastaliiflar k.linllderıne al~ 

239-1,90 ~ muhammen bedelli emaye hastane levu:ımı 2/:ıu/912 Paza.rlesl 
siinü saat 15 de rekt.Cklük~ pazarlıkla fhııJe edltecelttlr, İsteklilt'r 360 liralık 
tan.lnıat makbmlarile celmeleri, Ltıre ve şıı.rt.m.me rdı:ıörlültte l'Öriilbr, 

193') 

Yazan : Nusret Safa Çoşkun 
Azizim Selami lzzet: ı de, ne yazdığını bilmediğine hükl hücum ettiğin, en berbad şey . 
İ~dam gazetesinin 23 Birinci- I!ledeceğim geliyor, ne garib id- leri göklere çıkardıgın malumu· 

te1rın sayısında «Günün tenkiJ. dia bu sevimli dostum. Evvela, muzdur. 
leri» sütununda bana çatmışsın! ben tercüme hatalı demedim ki, \ Genç mubarrirıı derlen, bu 
Sence üç kabahatim var: n:rin • lisan bilip bilmemem mevzuu - tabirin altmda bir dudak bük • 
cisi, St!nin aziz muhibbcn Mef - baha olsun. Ben, «tercüme bil· me sezdim. Bu dudak bükmeden 
baret Ersinin tercümesini beğen- kelime bonmartası halinde, en başka bir şey olamazdı, çünkü 
meyi~im, ikincisi, genç oluşum; yeni kelimeler yanında, Arabi, sen daha gençliğime hased ede. 
üçüncüsü de, lisan bilnıeyişim .. Farisi tamtıraklı kelimeler varıı cek kadar ihtiyarlaınadın. Genç 
Bayan Mefharet Ersine karşı Ö- dedim. Musiki tekniğini bi\nıiyen oluşumuzdan ötürü t(Üstadlann» 
tedenberi hayranlıgın olduğunu bir adam çalınan eserin alaturka ne hükümler vereceğine, irtizar 
bilirim. Bazan kafa k!lfaya v~ - mı, yoksa alafranga mı olduğunu mı edeceğiz? Ve tek muhalif re. 
rir, «Hamletn tercümesini rlidih. anhyamaz mı? Yabancı dil bilip yin- sahibi olduğumuz için, Maa
lersiniz. Bazan o senin imdadına bilmememe gelince, elbette senin rif Vekilliğine kadar bu •kusu· 
YGtişir, hazan da ıen minnet al· "'canım fransızcanlJ\ Y"rı,em,.m. ?"Umuzı• arz mı olunacak? Hu • 
tında kalmamak için, açık bir İs· Fakat, tercüme hakkında yaban- kuk tarihinde bir devir vaıdır ki: 
tida ile Maarif Vekilliğine mü · cı dil bilenin salahiyetini • pne ·•Üstad böyle söylerdi.» diye, fi . 
racaat eder, bu tercümenin «şah- senin ifadenle _ kabul ettiğimize kirleri bir kaziyeyi muhkeme 
eser» olduğunu ileri sürerek ne~- göre; o e'\erin yazıldığı ana dile tetkil eden zevatın aksi söz söy. 
Tini İster, sayın bayana tercüme vukuf sahibi olmak gerekir ki. lenemezdi. Demek oluyor ki bi. 
heyetinde ba,koltuğu münasih sen de İngilizce bilmezsin! Benim zim de, Selami izzet ilshdımız, 
görilrııün ! B1z1m için 'ıwın 5 .. Ja. iyi dil bilmediiimi iddia. e.i bi. Bayan Mefharet Ersinin tercü • 
- ·i •zzetin ağrebi gar,,ibi kain'!lt ı·-,in, insafına sığındım, türkçe mesini, Maarif Vekaletine (<oku· 
fikirler yürütmesinden daha la· de mi bilmiyorum aziz doatum' tacakl » diye, kanaatimizi izhar 
bii hiç bir fey yoktur. Bizi o ka· Kulağımı hırpalayan kelimelere etmememiz lazım geliyor. 
dar alıştırdın ki, tiyıttro nıün,..k· laf söyliyemeın demek? Ben Son zamanlarda rastlanan, 
Tı:idliğinden istifa edeli, senin se- tercümeyi hatalı bulsaydım - ki ekmek ve zeytinyağ kadar mah· 
vimli garabetlerini arıvoruz a - birçokları bu kanaatt~ôir, fakıtt lut tercümeler yanında, §Üphe • 
deta!. . . Fakat iki gözüm Selami hen haddimi biliyor, bu i,e kanş· aiz Bayan Mefharet Ersınirı ter. 
fzzetciğim, madem bu tercüme mı~orum · .bana «•en dil bilmez- cümesi bir ,eye benziyor. Fakat 
için bir medhiye yazncak, madvm sin dilinin türkçesile eli:ı irenk - iddia ettiğin kadar < harikulade» 
bu tercümenin muvaffakiv,.ı inİ çesine burnunu sokma 1 >. demeğ~ değildir. u Bak cür'etkara dil bil· 
bir dilekçe ile Maarif VekiH"<Yi - hak kazanırdın. Fakat, 1<çam • mediği halde boyundan büyük 
nin dikkat nazarına arzcdec"'k, in, çakn «saygılarımı sunıu·lm! n g:bi iddialara kalkıyor!ıı diyeceksin! 
güzel, Allah esbabını halkeyı .. - öz türkçe kelimeler yanında, öy- Ne dersen de azizim! Kulağımı 
sin, peki benden ne istersin? Di. le eski tabirlere tesadüf olunu- tahriş eden kelimeler V&\" bu ter 
yorsun ki: yordu ki, bu maymun İftİhalı ke- cümede.. Bunları tercüman vası· 

"Schakespeare'tn Kıs mullh lime taaarrufuna itiraz etmek tasile dinlemediğime göre, kendi 
hakkında • ecnebi dil bilıniyen, için, hiç de dil bilmeğe lüzum öz dilini iyi bildiğini 3anan 
tercüme hususunda eöz soylemP.. yoktu. Eğer, bu kelimelerin ne- bir inean sıfatile bu noktalara 
ğe hiç de salahiyeti olmıyan bir ler olduğunu öirenmek istersen, dokunmak ıalahiyetim dahilin • 
genç muharrir mÜ!ltesnt\ • büt:.in sana birer birer sayanm. dedir Bırak ki, yazında, sen de 
mi.inekkidlerimiz bir noktada b:r Biz 40 kişiyiz, birbirimizi bi itiraf ediyor, «bütün eaerde ku· 
lestiJer: Kış masalının tercümesi liriz, diye bir söz vardır. Bırak lağa ağır 1relen bir iki 1.al'le ko. 
~ü:r.eldir. )\ ki, Selamiciğim, biz 40 ın önün. yu farsça ve arabca sözden bat-

İlahi Seelanıi izzet, Şehir Mec deki sıfırdan mahrum bir aded· ka ili4ecek tek cümle yoktur» di· 
lisinde asillikten yedeğE" düteli •~ deyiz. Sol tarafından kalktığın yorsun. Demek, ilişecek bir iki 
nin ne okuduiunu anladığına, ne zamanlar. el'I muvaffak eaerlere (Deuamı .ayla 4/1 de) 



Dünkü kıS111~1 ~ııansı 
Ostad kentli hayatından, ço

cukluğundan balıısetmektcdir. 12 
Y4ffanncladır. Babaxm.n İstcın
bulda İıtferini tatil ederek İ:zmi. 
re nakletmek mecburiyeti lraarl 
olmuftur. Ailece lzmi.rdc dedesi
nin . Çorcıkkapı konağınm mü.ta
lıil bir daire~ sıimınıflardrr. 

B"""-. maua.kkat bir müddet 
için telırar l.tau.bala gitmiftir. 

ÜriaJ, annesinin İzmir mahal
lelerinden birinde oturan yenge
si tarafından 10-15 gün #ıatlar 
ko.lmalr üzere daııet ediliyor. A. 
na-oğul bu da1'ete icabet ediyor
lar. 

(Hilı.ay. clflWUflf .JC,..,-J 
-2-

Kevffl' Ham.mefe.nclinin bir 
konak yanwnan& beu.ziycn bü • 
yük evi Ara.bfırmı mahı.Ilesinin 

ııe taral'fda idi? 6"i'ÜD tu u -
t:ı.rlar1 yaza..rk'e.n h.&yalim o ma.. 
hallenin sokaklarını dolA§ıyor, 
ıuraamda burasında irkilerek du
ruyor, ve bir vakitler sık •ık gİ.. 
dip kaldıiun bu n-in yerini bu
lamıyor. Yalnız o ft'i değil, ben 
de bu semtte iki defa, bir kere 
izdiYacınwlaa ....... 'bil- kere de 
lzmirde a-eçirdijim aon kıt a.. 
nasında iki evde ikamet etmiş -
tim; türlü hatıralarla dolu olan 
hu evleri bütün tafsilatite, bende 
kalan bütün intibalarife sözler-i . 
min içinde yaşıyor buluyorum; o 
kadar vüzuh ile ki bugWı onların 
talaimatile hususiyetlerini ter · 
sim etmeğe muktedirim; yalnız 
sokaklarm arasından dolasarak 
yerlerini tayin edebilmekte~ ici.. 
zim. Gene bu mahallede &ık sık 
gittiğim dost evleri vardı: Tevfik 
Nevzadın evi, Ahmed Celadetin 
evi, daha şunun bunun evleri, 
bunları hep görüy~ hep.sinde 
çe•id çq.id hatıralarımın .izlerini 
buluyorum. Sahibleri birer birer 
dünyadan göçtükleri halde evle
ri hala hayalimde yaşıyor: fakat 
bugün beni, hükUmet kc:.nağın -
dan şehre doinı siden Kemeralb 
caddesinden sağ tarafta bu ma • 
halleye doğru siden -.okaklardan 
~h-iııe aolualar da bu evleri ara.-

SON POSTA 

q'İttrmek istemiyormllfÇMına 
yavaş bir se.de, i.deta kulağıma 
mırıldanarak: - Göreceksin ya. 
Halid; dedi. Torunum pek tuhaf, 
pek ıarib bir çocuktur. Herkes
ten kaçar, kendi kendisine yapa· 

yıp buJmaia davet etaeler, zan- da gene öyle YÜzuh ile ve uim- yalmz Yafamaktan hazzeder, 
nederim ki, çok dolaşmak, ora • lerile, aiınala.rınm bütün hnauai. şimdiye kadar hiç bir arkadaı 
dan oraya sap..;.ak uj'ratmak J~- yetlerile görüyorum. bulmadı, daha doğrusu bu!mak 
zım gelecek. Bunları sıra&ile teshit edece • istemedi. Eski mekteb ırefilde • 

Ha.niya hazan rüyalarda yeri- iim, fakat bu hatıralara bir İn- rinde~ konu ko~u çocukların -
wzi kaybedersiniz, takib edile- tuaın vermek içb en evvel K.ev- dan onu gelip arıyanla.r :rok de
cek sokakları bulaına:uım-z;:, do. 1er Hanunm ilk defa misafirliğe ğildi. Hepsinden kaçta, biç Lirisi
latu" dglafır hep ta.ndmamıı, gö- gidi,imizden baflamak lazımdır. ne yüz vermedi. İki hocaıu var. 
ri.ılmeı:rUş yerlerde, ucu ltucağ'ı Dedemin ahırından çıkma ku.. Hep onların verdikleri derslerle 
bulunıımıyan $Okaklarda koıar pa, arabacı Abdullahın idare _ vakit geçiriyor. Şimdi bir de ka
dunn-sunuz. Sizi bilmem, bu, &İnde bizi o büyüle evin kapısın- nun merakı çıktı, ona bir de ka
beode aık ıuk olan bir ~ydir. Ya da bırakınca derha) e'\·in hala- nun ustası geliycr. Yalnızlıktan 
hal& bir mektebde ders vermek.. yıJcları Ü!i~töler; biz, annemle pek aıkılına ata biner, seyrana 
teyim, ya.hud bir yerde ıuemu - ben ve dadım, arabadan indik. çıkar, yahnd tüfeğini alarak 
rum, saatinde oraya yetişmek Se!Amlıktan ko~an uı:alda.r, bir r~~kledi bağlarında avlanır, ya
lizımdır. Ancak vakit VB.1", areç genç ArnaTIJd Siileyman, bir Ay. iıud ... 
kalmlf olmak üzüntüsü içinde bir duıb çocuk Osnıan • bunları son- Burada KeYser Hanım tuhaf 
türlü yolumu l.ulamadığım bu radan öirend.im - çantaları ala- bir mıuıa ile gülümııedi: - Y •· 
meçhul sokaklarda helecan ile, r.ak harem kapısına bıraktılar. hud, diye ekledi; gen~ tlifeğile 
korka ile, tela, ile kofar duru - Biz yukarı çıkarken yenge hanı- bahçede kedi avlar .• 
rum, tam bir halas ümidi klirir- nu merdiven ~mda, küçük kızı Burada ben de gözlerimi k~!
ken yolumun önünde 'bir sağır 1 Salime Hanımı kapıya kadar ye.. dtrdım ve Kevser Hamının gü. 
duvar, arasmdan geçilemiyecekl ti~medi.ği için merdivenin alt ka lümsiyen keşbı.ne renginde İT"İ gü 
bir delik çıkar. Bu üzüntünün tında bulduk. Harurnlardan b~- zel gözlerine bakarak bu kedi a
i~inden sıynhp kurtulmak için lıyıu-ak hizmetçilere kadar her- vından maksadı soruştunıT" gibi 
yeıra·ne çır.re uykumun arasmda keain yü:ı:üQde bizi görmekten baktım 
bwum bir rüya olduğunu düşü - doğan bir se.incin emareleri O hep güliimsiyerek izah et· 
nüp silkinip uyanmakbr. vardı, belliydi ki bu evde pek M· ti: - Enişten Şevket Kemal Be-

1:1te şimdi hayalimde bu ma- cak duygularla karşılawyorduk. yin • gözile Sa1ime Hanımı gös
hallenin sokaklarinı a-ezerken ge Ben bunun bürh.anmı hemen tererek • Salim.enin kocası, ta
ne o haldeyim; hatta sokakların o •ırada Kevser Hanımda. bul- vuklara ve güvercinlere, kanar· 
isimlerini bulamıyorum. İzmir duna.. Bir aralık~ - Şöyle yanı • yalara pek merala vardır; iyi 
helediyeeinin şehrin sokaklarm - m.a gel, bakayım 1 diye beni üze. cinsten tavukları, pek güzel bir 
-dan iıimleri bir tarafa atarak on- rinde oturduğu yer minderinin Gerze horozu, cins cins, çe~id çe
lara bire!' numara taktığına vB.. kenanna çekti, bir elile yanağamı ~id en güzel nevilerden ııüvercİn· 
kıf1m. Kim bilir o adlarını bu)- olqıyarak: - Halidim ! dedi; leri, -.ekiz on tane ka.narya.sı var
mak mümkün olmayan aokaklar sen ne kadar büyümüş, .aerpil - dır. Bir gün nasıl.,. fırsat bularak 
"iındi nastl numaralarla tanıh - mi~in 1 Seni görmiyeli kaç yıl ol- bir kedi henüz kendisini kurta. 
yor. du. sen İ•tanbuld.a biz İzmirde, ramıyacak kadar büyümemiş o. 

SPOR 
fiAE Mı& 

Bulgar Leviskty 
ilk macın' 

' Beşik!11şJa yapıyor 

Söz aras. nda 
\ ~~ ... -• '-•,. , • U~J 

nawndıı agzından ka.çu•mı.,,tı. u. 
mumı nıuour oradan ayruır ay 
rıiınaz not.etçi olan teJgrafc;ı tel . , 
tış edı1mell uzere bumııan arka 
daşına şu telgrafı çekti: « .Stefaıı 
gelıyor Her ~eye burnunu sok 
c ... gu için tetik davnı.nınH. 

Umumi müdünin bu hususta 
o.ulağ-ı bükiilmüş olacaktı ki tef
tiş için gideceği· şehre hareket· 
ten evvel, telgraf hatları uzerin
deki muameleleri de durdurmuş. 
tu. Bu arada hakkında çekilmek 
ıstenen telgraf da arkadan ken. 
disine yeti4tirilmiı11ti. Umumi mü
dür, arkadaşına iyilik yapmak 
gayretke,liğinde bulunan telgraf 
memaruna gene telgrafla gittiği 
yerden 'u cevabı verdi: 

«Telgrafınız ınaalesef pek geç 
kalmı~tır. Burnum, ,imdi, sokul· 
maması istenen işlerin tam için· 
dedir ve pek fena kokular duy
mr. ktad1r. ıı ........................ ._ ............................. . 
TİYATRO 

Cümhuriyet Bayramı munase
betile şehı-llnize davet edilen 
Sofyamn tanınmış takımf arm{lan 
Leviski bugün gelecek ve yarın 
ilk maçını Şeref saha5ında Be~ı,,._ 
taşla. yapacakt1r. Bu maçı Şazi 
Tezcan idare edecektir. Merkez 
~akem komitesi diğer iki maçın 
idaresini de Nuri Bosut ile Ah
med Ademe venni~tir. Dün müş.. 
terek bir karardıtn sonr~ Fener
bahçe ile Beşiktaş klüpleri böl
geye müracaat ederek, Ahmed 
Ademin Galatasarayda futbol iş
lerile meşgul olmasın' yapacak
ları maçlar için mabzurlü gör
düklerini bildirerek onun yerine 
ba,ka bir hakemin tayin edilme. 
sini istemişlerdir. istanbu\ böl- (Baş tarafı sayfa 3/2 de) 
gesi bu müracaati Umum Mü-ı koyu farsça ve arabca kelime 
dül'lüğe bildirmi~ ve Ahmed A- ~~vcud: Bu ~atayı başkut yapaa 
demin değiştirilmesine karar ve- ıdı, semn ehnden neler çekmez. 
rilmiJtİr. di. Hatta cümlemiz, «canam ne 

İat.anhul hakem komitesi ikin- olur, bir iki tane, masum hata -
ci maçtn hakemini lıenüz seçme- cık!..ıı diye mazur gÖJ>lenneğe 
miştir. Nuri Bosut Pazar gunu çalı§sak bile, sen ayak direr, 
yapılacak muhtelit takım maçını "katil» diye ağ'JTceza tndhkeme-
id~"'" Pdecektir. sine verilmesini isterdin. Maa -

Gafata,ıaray faL,mt bani.in mafih Seli.miciğim IH"n de 
V lJ \ '

11 
' ~ Milli korunma mahkemesin<~ ka· 

Borsaya gidiyor dar gidecek bir 6UÇ işliyor, bir 
Galatasaray birinci futbol ta- nevi edebiyat muhtekiri oluyor· 

kımı bugün Bursaya gidecek, sun, çünkü bize "Kıs nıasalı» 
Cuma ve Cumartesi günleT"i ol- tercümesini pek pahalıya sat • 
mak ü 7 ,.. ... p iki ?"' .. ,. vo:.pacak•ır. mağa kalktın! Hü.rmeilerimi lut

fen kabul et. 

Arabfmnı mahalle&İ izmirin birbirimizd.en o kadar uzak idik lan bir pilici parçalar, diğer bir 
Türk mahalleleri arasında üın - ki.·· gün gene o kedi, siyah iri bir ke
ranile, güzel binalarile, azç<>k Gene okşadı, Ye dudaklarinm di, bir güverc~ yakalar, batka 
düzgün yollarile mümtaz bir ma- h~fif bir tema&İl.e saçlanmı, al· bir gün gene o mel'un kara kedi Üldürür. Sonra hu zavallı hay • 
halle idi ki müstevi bir saha üze· nınıt öptü. Sonra birden habrlı- elini kafeain telleri arasından so· vancıkların öhilerini ne yapar? 
rinde yayılmııtı. lzmirin büyük yarak kızlardan birine $eşlendi: karak bir kanaryanın başını çen· Onu anlamak mümkün olmadı. 
ailelerinden pek çoğunun evleri - Nevbe.r! Affan nerelerde? geller ve koparır. Bütün bu facia- Bu merakından vazgeçirmeğe de 
burac!a idi, bu meyanda Kevser Haberi yok galiha. Gene selirn· lar Affanm göü önünde cereyan muvaffak olamadık. Dedim ya, 
Hanımın evi de or~da idi. O evi l1kta, odasında ~rine çalıfı. eder. Ağlayarak: - Ben bu ke. garib çocuk, senden be~ altı ya~ 
genif odalari1e, büyük sofalarile, yor olmalı; dedi. diyi öldüreceğim!. dedi. <ıAm.an büyük olduğu halde onunla iyi 
sonradan ilave edilmiş olan bö. Ben de bir yandan bu yeni gö. oğlum, kedilere dokunınağa gel. arkadaşhk edeceğini umuyorum, 
lüklerile, içinde birkaç )'aşh a· rülen simaları tetkik edttken bir mez, seamet getirir, sa.km öyle hatta senin onda pek hayırJı te
ğaçtan ba~ka hiç bir ye~illik bu- yandan da o kadar lif mı işitti - bir delilik yapmıyasm H dedimse sirlerin olaeağanı da zannediyo. 
lunmıyan, hemen daima güneş- ğim Affanı merak ediyor. bi-r an de dinletmek mümkün olmadı. rum. Şimdi nerede ise gelir, iki 
ten mahrum lot geni, bahçesile, evvel bana arkadaş olacak bu En evvel o aiyah kediyi vurdu, kardeş görüşür, sevişirsiniz. O da 
bir tarafında selamlık, onun ya- çocukla tanışmak istiyordum. bununla kini sönmedi, ikide bir· seni sabırsızlıkla bekliyordu. 

Nan-et Sala Coşkırn 
NOT: - Yazında diğer ar

kadaşlardan «münekl..id n diye 
bahsettiğin halde benim için sa. 
dece «mu.harrirıı diyorsun. Ben, 
beni münekkid kabul etmediğin 
şeklinde tefsir etmiyorum bunu. 
Çünkü çok garib vaziyete diışe· 
ceksin. Bir gece lokantada, beni 
münekkid olarak beğendiğini 
söylemiştin. Şehir Tiyatrosu mu
hasebecisi Feyzi Bozt.:pe ile. bi
zim idare sefi Hayri Başkut gibi 
iki de şahidim var! nanda ahır ile tam bir vüznh İçin Kevser Hanım beni biraz da· de tüfeğile bahçeye çdu:.r, hah- ı (Arkası var) 

de trörüvorum. Bu evin halkım ha çekti ve aanki batkalaruıa cede hiç ebi.k olmıyan kedileri l H. Z. Uşakluril Nu.·Sa. .• Co. 



4/2 S..yfa 
JUN POSTA 

Blrincit e-? ri rı 

~hsadı tef kik~r l..J evieı 
~~ ~.ay-------- ~ {lJaşrarafı5/1 de) 

Sıvasta ] =:r··Ş·---ek-e···r···,:n ...... y ... e ... r ... l:·n .. e······':===_·f~ _.49-~ l;'z·m·ı•r·d--e~~ ::::t:~:~P·i~:ı~:e .rah:~r:;a~i~~r~ 
Nitekim ziraat makineleri, bil-

i hassa traktör yapctn fabr~kalar 
Belediye scçımı nihayetlendi. • 11 .. • Balıkçılığın in kifafı için bi.r 

80
_ da,. pek. ça~uk t~nk . . fabrikaları 

1.Jenızyolları 

IYaüdürlüğü 
işletme Umum 
ilanları 

Cümhuriyet Bayramı 
Yapılacak İlave 

Münasebetile 
Seferler 

Yenı belediye reisliğine, belediye • uzum nect ,. ~ ğuklıava deposu, balık kon;:;erve• lıalı~e ıfra~ edılebd_ırler .. Oto f 
reis ı.ki.li Ralımi Günay ~eçildi y fabrikası yapılacak Orta Ana _ mob~I fabrıkaları ue, tayyare 
Sıvas (Husu • lzntir (Hu~u•i) -' Son bir doluya balık ae~kedilecek f~brıkaları haline gelmek için 

i:~~ı:~~~i~: hafta içinde borsada uzıım İzmir (Hususi) _ MUnakalat Ye l hıç de fazla bir emek istcmez-
Cümbudyet Halk liatlarının artmcuı alakadar kaleli İzmir lrmanında balıkçılığı fer .•. ~u halde A~erika~ın harb-
Parlisi na.ınzed • makamlar taralından dik1'at te§vik ve hinıaye nıaksadile bazı ~e? once bu çeşıd fabrıkalaı·mm 
leri ittifakla ka .. ve haaaa.iyetle takib edilmek tesisler meydana getirmek kararın. ıstıhsal ~udretJerini bilecek olur-

tedir. Bir haftada bor"ad"' .,6,. dadır. İmıirde tutulacak balıkların sak, takrıben olarak tank ve tay. 
zanını,lardır. Ye. • ... TV • t•h 1 A d k 
1' seç!lkn bele- bi11 ç'"1a/. ii:züm sat.ılmıttır...... mem}dcet içine ve bilhassa Anka. yare ıs ı sa atım a ortaya çı ar 
diye mecli&i aza_ Her numaratla ü-züm fiat. ra ile ortıa Anıııdolu fehfrle.rine nakli mı~ oluruz. 

''"' bir haftada tHUati olarak hususunda soğuk bava depoları ikinci dünya harbinden önce 
ları belediyede 6 luuıq yiikaelmi~tir. meydana retlrecektir. bütün dünyada istihsal edilen 
bir top'antı ya • 11 incir mahsulü birk,.,ç sen• İonlıroe büyük bir balık soğuk muhtelif çeşid makineleri 100 o~ 
parak belediye re 1 ... - ha larak k b l d k · ı· · -'-· • denberi memlek•tım' ı'-r:n 1·,. ; .. _ va deposu meydana gcfl"ileceği a u e erse : 
ıs ığıne e:uueı'i - Rahmi Günay r .. -· ~ - n· l "k A "k b··t·· d .. 

f tihlô.k maddeleri arasında gibi balık konservesi için de bir ır eşı merı a u ı.;n unya 
yetle Rahmi Gcn:ayı teçml~tir. Rah. • mev __ ki alwın<ra ba-'amıftır. fabrib kunılacaktır. iatilisalatının o/o 60,8 zini, 
mi Günay menıl-a~ethııızi.n Y. eti·•;..- l ··--.. ~ Bal L.- L.. • Almanya büt'" d" · fh a """' Uzüm için de bö"le bir •e. ı..,.ı~ son zaınarılatda b:mlr un unya ıs 1 5 

-

diğl kıymet)) • gençlerdendir. Bir ! yin tahakkuk eyle:neai ..,.:rıı körfezinde Wi mrktarda baJık hu· latının % 14,2 sini, 
miidd t>1ten"bei-I huJundug~ u heleciwe ! ., ı d ~ Büyu"k B 't b"t" d'" 

v • içinde en az 25 bin tonluk unma ıg•ndan şikayetçidirler. Ba. . . •· rı anya .u. un unya 
reis v~a1eıtini d :'riist ve İnll11amlı : ık ,_ _,. . ..J_ h 1 :ı. ıstıhsalatının o-t 11 mı • bir -..#i üzümün <?ritilmen 1 çıuıırın -mue i t yaca yeter mm... ·ıo • 
çalıf1na1arı ile iyi bir surette idare .: ,,... ~ ...__...1_ L. istihsal bn kt ·d·ı ş h l ile kabil olacaktır. Şeker te- •cıuua aV'&anla ileti nıevcud değil- .e e e 1 1 er. u a • 
etm4 \'e balkın her 3aha.d~ sevgili. f clarikinde har~ılafılan zor _ d1r. Balık ağları esklnıiftir Körfez.. de bu basıt rakamlara nazaran 
ni kazanmı~tr. Belediye reisliğine 1 lukların baflıca ıekerli mad· : de fazla miktarda köpek l:~lığı var.I jal.n;: .. ~.irl~~~k Ameri~a ~ev.lhet -
bu genç elemanın ~ilmıPıİ her ta.. I i delerden biri olan üzümü se. ! dır. kbirilia adı verilen canavarlar erı utun unya ınakıne ıstı sa
rafta büyük hlr memnuniyetle lı:ar- : kerin yerine ikame eylem;k. ~ küçük baltldarı im.ha etmektedJr. / lah~m yarısmdan fazlasım kendi 
fllant111,tr. E te olduğu göri.Hmektedir. ; izhin1ia1arla mücadele için esaslı nefsınde toplamış Lulunuyor<h.ı. 

\ ) surette tedbir alının 1 ihtiyaç Amerika otomobil sanayiin1n 

Trakya umumi müfettiş 
vekilinin gezisi 

............................................... göst~ekıt.ed-ir as na senelik istihsal kudreti 8,5 mil. 

Bölge mebuslarrnrn Somada t:ımıir ıımanı~a kafi miktarda yon otomobil olarak kabuı ediı. 
b&lık tutuhnadığı için halık flatlan mektedir. Bu miktar Almanyanın 

tetkikleri yiikseltilmit ve adeta balık orta hal- ~tomobiJ i.sti~salatımn 35-40 mis 
Ed.ime (Hususi) - Bir hafta - Soma (H ") , il ailelerin masaların.da bulunmaz ime muadı(dır. 

dır Kırklareli, Vize, Çorlu, Uzun - • .. ~sı - M~b \1$ları. hllr süs balhri ahnı,tır Birle~ik Amerika devlet.le-ri 
köprii bavalisinde bölgeni-n İll§e mıı:dan Husnu Yaman, Faik Kurd- ................................ :....... ••••••• sadece elde mevcud ağır sanayi-
İlleri etıaftnda ceftiifer yapmakla oğlu ve Asım buraya ıı:elmiıtir. Ay. ( TİY A TR Q LA•R•o• ~) ini harb sanayiine çevirmekle 
olan umuıni müfettiş vekili Salim ni giinde yapılan parti kaza idare _ =· kalmamış, fakat ayni zamanda 
Gündoğan Edi-meye avdet etml~ir. heyeti seoetik kongreslwle bulun. ista.nbul BeJedjoyesi Şl"hlr ı•iya.trolan birçok da yeni fabrikalar yapmı~ 

-~--o---·- IDUflardır . Bu akşam ~t 20,30 ela hr. EJde makine istih.sal eden fab 
• • ra.kalar mevcud olduğuna göre lzmirde kömür ihtiyacı Kogrede baflrca mevzu, İafe du- Dram Kısmı bunun .Amerika için çok da güç 

. rumu, buğday, arpa \peri ve plya. K ı 1" MASAL 1 bir iş olmadığım kabul etmek "la-
hmir (Hususi) - İunirin odun sanın tahammül edilmez vaziyeti Ya:zıan: Sha.mpea,re zımdır. HNeyşenel Siti Benk Biil. 

ve kömür ihtiyacını kartılamak idi letenu in kaydettiğine göre, 1941 
~. belecHye, vilaye! orman müdür. ~lar, l;>u qlerhı bir an Ko.mf'di kısmı yılında Birleşik Amerikada insa 
lugu ve dev1et demtryolları l§lebne evvel diiznleınnıesl ı.akdirind şlm.. Y A L A N C 1 edilen yeni fabrika sayısı, 1929 
müdürlükleri k.::ndl salahiyetlerini' diye kadar memleketi büy~ bir Ya.2lan: CM'lo Gold.om yılmda İnşa edilen fabrika sayı. 
kullanmak sureti!~ harekete ıeçmlş dirayetle idare eden hükumete bir Cumarkosl ve Pa.za.c :-ünleri 15.30 d:a sma nazaran iki mi~li fazladır. 
bulunmaktadırlar. daha -~:L. ·· k b~·ı.. ı ına.t:n Amerika icin ölüan, dirim kavgn-

E ,,_. ·· L-ledi i . r-aan gosterme ten ~a ı e 
•v~euc.ı •• cuo ue yen n temın bir diyecelde.rli olm.,yacağını bild.ir- . sı sayılan bu harb şeraitinde ye-

et~ı motorlerle Ka~. .~azas~an mitlerdir. ZAYİ - b.miı:r Kız Lisesinden almt~ niden yapı1an bu fabrikaların 
İ::ımure 81.000 kUo komur getırtıle. oldıığj.im seb:adetna.nıeml kaıyOOttQıı. Ye. harb sanayiine müteallik fahri· 
rek Karataş rsıkeleslne çıkarılmış. 44.000 kilo odun kömürü gelmiştir. ui.!ilıı.i ab.ca.ion&uı eskisinin hükmü kalar olduğunu tahmin etmek 
tır. Bundan hatka kara yl\lu ik de Önümm.deki hafta içinde de yine ,.eık~ur. hiç de güç bir şey değildir. 
9.200k.llo kömür g-ctiriimi.§tir. Ay. İzmire külliyetli miktarda odun ve Kooa.:muslıa.Capa.'i3- c.ııddesi Ulnfeci so- Bumlan sonra yazımızda bu mev 
rfca İıınire dvar i.tasyonlardan daı könım aeıtılrilmesl bekl~ektedir. 1ııa.1c 1 numa.r.wh :'llez.ı.Iıei Gümiiuaia 2UU ine~ devam ~~. 

Ciimhuriyet Ila.;) .. mmda '!8/Blrince~şr.n/942 Çar:;amba. ı-iinü Amılıar ha~ 
~11. l~IOJ nunıa.r.ıJı sa.at 13 .. -15 seferi ilavelıt>n ~-aıııla.caktır. Bundan b~ 28/ 
BırıncıJt'$'1n/!M2 Perşembe günü akşaını Köprüden saat 1.30 da Kaı.w.öy ve 
izl>nül ada.hıra, Kll6ınıı,>aşa, Fener, Balat, Haskıöy, Ha.lıcıoğlu, Eyiibe ve sa-at 
3 de K :ubJ..-Oyiin.den Köprüye, saa.t 3.30 dQ Köpııü.den Haydarpaşa., K.~Jiiıııe 
il:i\•e sderleri ya.p~la.cakhr. (914) ' 

Devlet Derniryolları işletme U. M. den: J 
Devlet Demiryolları umumi idaresinden: 
ı. -:-- Hal·da.rıı.a..~ birinci ~etme personeli ile lUlldanyada, .ı.\fuda.ııya. _ Bar. 

sa ışıetme.si personeli :.,in 2707 adet ka.skct d:ik:Urileemıt.ir, 

2 - Kwn~ı idare tar~fında.n. intihabedilen neviden verilmek ~er bul.UA 
Iı_arcı. düi;nıe ve a.lıımeti raı·ikaları mütoahhlli tQra.ftııda.n temin edilmek şar. 
tıile kapalı zarf usulile eksiltn~Ye konulmuştur. 

3 - Eksilıl.me 2/İlıiııciteşrin/9•12 Pazııl'tıesi ,-ü.nu saat on beSıte Ha,.y~ 
dıa Gar binasında işlet.ıne arttırma. \'e ekSiltmc lromisyoDunda ya.P&A8<'81ııtU', 

4 - ~Iuha.ınmen bedeii 8121 Iiradrr. Muvakkat teminaıt. 609 lira 08 Jııuruşlur. 
2·190 nıunaral b.n.unun ~tla.rı Jpl.nde ~iııa11Tan. \•e k'ldif mektublıvı ihıı.lıe 
saatinden en g-eç bir sa.a.t evveline kadar HayclarpQ.şa işletme uttıl'Ula. -.e eık
.sıiltıme komisyonwı.a. verilımelidir. 

Kas'ıretin niimunesi Ha.ydarpaşada. birinci işletme art1ımıa ve fıkslt&me ko. 
m~syonwıJa. görülebilir. Muka\·ele ~ ı;artnıa.mererı meccanen alm<Uı: içln 1147• 

dıa.rpaşada. me'Tkfır komisyon~ müra<·.aa.t edilmelidir. (557) 

Aşağıda. ismi, muıta.mmen bedelli ve IDUVBCkaıt ti!m.inatı ayn .-yn l:Ö!'lterilmif 
olan mu:ııtelif pdıa. mllıddeleri 13/11/1940 Omna g;mü suıt 15 den Uiıb&ren n.. 
pah zaırf 11ı8Ulü Ue Antara.d.ı Jda.re binasında. sıra ilıt 11e ayrı a111 ekslthneye 
kıonmuştur. 

Bu işe ıimıek h11laşcnlerl.a. listeleri hizasindfa. yazllı :ma..Ckat lıemiut u. 
kaımın.ı.ı tayin et.ti.ti vesbla.rı ve teklifleri ayni giio saat H ~ bdu Ko • 
misyon Relsl'itine vermeleri Jii.zıructır, 

Şa.rlna.oıeler parasız oiamk Anka.ra&a Malrı:ıeme ~n v. Ba.rerı>a.ea
cfa T~Uüın Şetliğindf'n temin edUir, 

Muba.mınen bedel Munkkat btdel 
Eksiltmeye konan malzeme L\:ra Lira 

1 No, .ı.u liste muhteviy&tı ekmek 2'833 424,95 
2 No, lu liste muhkviyatı etler 26300 1522,50 
3 No, ı.u liste muhteviyatı sat, yoğ'ıırt l'l'OOO 1215.0•J 
4 No. ıu liste muhteviyatı :tue sebze 19150 1U3.'15 
Te ıneyvala.r, 
5 No, lu Mste muhte9fyatı yağlar ve 24100 180'7.50 
peynirler, 
6 No, ıu lisUı muh.teviya&1 11:.unı erzak !ZSS.S 18'15,13 
v-e ır~eller, (958) 

Mıolı:a.mınen bedeli (<1000) dörıt bin lil'a olan (100) yüz ton at~ fopmfı 
(çuvalsız dökme ola.ralı:) (16.İkinc~.1942) Pazartesi günü saa.t (15l OD 

~te Hayd:aırpa'1llib. GM' bilDası cla.JıJlfnclekl komisyon 1a.rafından ~ efısiitrue 
usulile saıtm a.lmacaktR'. 

Bu işe gimıek tst.eyenlerl.n f3110) üç Ti.iz ~ mlfY&kka.t teının.ı 'f'e ka.. 
mmwı ta(rin ettiği vasailrle bh'liilı&ıe ekı;dliımc eünii sa.atine kıı.da.r Jı:omi-.yo"" 
müracaaıtbıırı li-nmdır. 

Bu fşe w ~meler tııomiıQ'Oaııa.u rııaraaı olarak claidlhna.Jdıadwr. (9.ıtl 
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BU SABAHKİ HABERLER Cumhuriyet bayramı! C Askeri vaziyet =ı 
bugün öğleyin (B~f tarafı 1 inci sayfada) ıs piyade tümeni meydana getirdilı ..................................................... 

Londraya göre Stalinuradm 
şimal batısmda 

AJman hücumları püskürtüldü 
Almanlar Kafkasyada Nalçık 

şehrine 20 kilometre yaklaştılar 
Londra 28 (A.A.) - Statin·-ı Vişi 28 (Radyo) - Kafkas • 

grad şimal batmnda ve garbi yada Baksan nehrini geçen Al
Kafkasyada çarpı,malar devam 1 man ve Rumen kuvvet]erinin he· 
etmiştir. Son Moskova tebliği defi Nalçık ıehri obuası lizını 
Stalingrad ve Tuap .. enin timal ı kt d" B h · • l" Al 
doğusunda şiddetli çarpısmala • ge me de ır. u. 1~e. rhın ·~~~at 

1
• ;~ 

İngilizler Mısırda 
yeni mihver 

halları na sokuldular 
Londra 28 ( A.A.) - Mısır 

muharebeleri hakkında en son 
alınan resmi habere g;ire mütte
fik kuvvetleri Mihveı- müdafaa 
mevzileri arasında ;ı:aptebciş ol· 
duklan yerleri genişletmi§leı·dir. 
Müttefik kuvvetleri son çarpıl? • 
malardan sonra düş.man hatlar1-
na biraz daha nüfuz etmişlerdir. 
Müttefik avcı ve bomba tayya -
releri mütemadiyen hücumlarda 
bulunmuslar ve kara kuvvetle • 
rile sıkı . bir iş. birliği yapmış • 
lardır. 

Vişiye göre 

başlıyor ;::vzu baıarılar elde etmesine ve lerıni görürüz, ki kezalik ehemmi 
b. 

1
1:tnada ~. harb malzem~~ıe yeti izahtan müstaj'rudir, 

(Baş tarafı 1 inci say/ada) w' ~e 1450 esır de alnıı~ olmasJ. Şu halde, İngili.zleı-İn havada bi 
ve Belediye Reisi Dr . Lulfi l~ır- :=n 24 ve 2 5 Birinciteırln ra.z daha fazla kuvvete sahib v 
dar mülki, askeri eı·k&.n ve kon. · e. dab~ fazla ilerleyeme • AkdMiz sahilleri boyunca taciz ha 
soloslann tebriklerini kabul ede- IIllJ ve~ mihverin esas mevzilerini teketleri yapabılmek için de donat 
cektir. ~~a. muvaffak olamamıttır. malarından ia.tifade cC6aretİne ma 

Taksimde yapılacJ\k merasime ~r .'~erm, ~ver ~rdusunun ge • lık olduklarını istisna edersek kara 
rilerını tebdıd aksadıle Marsa MaL da birbirine yakın ku eti 

iştirak edecek kıt'alcır, okullar uh böı~· vv er çarpı 
ve diğer birlikler saat 9 dan iti- r . . qs .... ıne karşı yapmak istedik. şıyorlar ve çarpışacaklar demektir 
haren Taksim meyôanınd!l top- lel't öır çıkarma tqebbüsü de mih. Mihver kuvvetlerinin İn~lzlerin j)j 

lanmağa başlıyacaklardır. Vali, ver hava kuvvetlerinin fiddetli bir taarruzlarını, her iki kanaat müte 
komutan ve diğer zevat saat mü~aJıalesüe akim bıraktır.ılnııı ve nazıran Akdenize ve Kattara batak 

hu ıhraç yapılamamıştır. lngaiz\e. lığına dayalı müstahkem mt-.,.,·ıı~ 10,30 da Taksim meydanına ge- .... ~ 
lecek, meydanda Y~'r a!mıs le- rln, hususi :zırb.lı ve motörlü teıkı1. dahilinde karşıhyacakları da ken 
~ekküllerin bayramım kntluİaya. lerile Libya çölünün cc.-ıub mınta - dileri için ayrı bir faydadır. Her ik 
caklardır. İstiklal Marşı, bayrak kalarındaın ve bundan evvel tecrübe taTafın, yukarıda kayde.ttlğmıiz ku, 
çekme ve çelenk koyma töreninj etmiş oldukları tarzda m ibver geri vederden daha fazla 1..uvvetleri hu 
müteakıt. büyük bh gec,id rt·~mi mıntaka!arına karşı tekrar bazı ta • lunup bW.unmadığını bugün fÜphe 
yapılacaktır. ci2 ve şaşırtma taarruzlan yapacak siz tam ~larak ke&lİrccek ve başlı 

Bayram günlerinde muhtelif ları da tahmin edilmekte idi. Bu ilk yan bu lngi iz taarruzunun netices 
semtlerdeki halk kür!\Üleriode Bri günlük muharelte esnasında in.. hakkında şimdiden kat'i bir bükün 
hatibler tarafından konferanslar gllizlerin bu tarzda bir hareketleri vereMlecek bir durumda değiliz 

k ld ·-· · b"ld.· k man or usunun ı erı are&a ı ıç .. ~ 
rın vu ua ge ıgını • ırme te- üh" • b' h.d. t k'I d k 
d • D"" k • d ku m lln ır a ıse es l e ece ;.1 

ır. uşman tan ve pıya e V· tir. · 

Vişi 28 (Radyo) - Mısırda 
b~hyan müttefik taarruzunun 
dördüncü günü sonunda Mihver 
müdafaa hatb ciddi bir surette 
zarara uğramamış.a benzemekte. 
dir. 

verilecektir. de vulcua gelmemİ§tİr. Fakat, şunu ıimdiden söyliy~bilece 
Ankarada Resmi.geçid Ancak, ilk iki günün bu netlcele ğiz, ki eğer her iki tarafın kuvvetler 

vetleri Stalingradm diğer is • 
ci bölge:;ini ve fabrikalarındaki Alınan son haberlere göre Al
Rus mukavemetini kırmak ıçın manlar Nalçık - Pri~b.:;kaya de-

miryolunu kesmeiFe muvaffak ol 
teşebbüse geçnıiş ise de püs~Ür· "' 
tülmüştür. Stalingradın şimal ba- mu§lardır. 
tısında Sovyet kuvvetleri bilhassa Nalçığa doğru 
faaliyet göstermistir. Alman hü- Viti 28 (Radyo) - Alman 
cumları tamamile püskürtülmüş- kuvvetleri Nalçık ~ehrinin 20 ki. 
tür. lometre yakınına gelmişlerdir. 

"Türkiye sulhün istinad edeceği 
cihanşümul temelin bir cüz'ü,, 

( Baf tarafı 1 i"lcİ sayfada) ı yayı iktısadi ve siyasi bakımdan 
kie, Türkiyenin ::.uihun istinad kurtarmamıı: .:.arul i olduğu fi.k· 
edeceği cihanşüm~! temelin bir rindeyim. Sulh, an«:.ak bu 5UTet. 
cüz'ü olduğuııu s~ylcmiştir. le mevcud o\.ı~aktır. Buodan 

11Avrupada ikir.ci bir cephe başka dünyayı İlltar etmemi?: de 
vücuda getirmeK l&zımdır. Bu- lazımdır. Sulh, topyekun bir te
raya hfü:um etmek ve burayı mele iatinad c.truelidiı-. 
geri almak ve bu a\l'l'etlc Çin '\ot' Türkiye, Ruı;ya, Çin, Mısır, I
Rusya üzeriadeki l1t:oı::tiki hafif- rak ve lran bu t,.meliıı ec:zasm
letmek için Hindi·.•anda mühim dandırlar. Sulhı..ı. temelleri her 
miktarda askeı- tab~id etmt-k ge• tarafta, dünyanın her köşe.imde 
rektir. Benim zannımca l;.i:r: a~. sağlam olnıadıkça hiçhir y~rde 
kcri manada bu harbi ka:ı :lna· sulhun mevc .aJ e>1runıyacağı şÜp· 
biliriz. Buuu.ı i"in icaL eden kay- hesizdir. Ben, SLllha kavuşa.bil. 
nak ve vaııtal<aJ"K, kuvvete ve mek için düııyanm seı lesl olm:ı.· 
şecaata mali~ uhH~&un1u2 mü1a- sı lazım oldu~ı.m.. söyl~diğhn za
leaamdayım. rakat a<tkeri zafe-ti man başlamış olan büyük ileri 
kazanmak kaii değUdir. Sulhu hareketi kudecFyorum. Bu ileri 
kazanmak için butün millet1eı· I hareketi hiç kimMı ve şi~phesi.z 
ve bütün in~anlar hesabına di.in. Hitler durduramaz.» 

BUNDAN BÜYÜK BAYRAM 
HEDİYESİ OLURMU? 

Cenberlitas Sinemasmda 
Bugün matinelerden itibaren 3 fiLn birden 

CümluU'lyetlmizln 19 uncu yıldönüınü terefine muazzam program 
Bütün ıztırab.ların toplandığı heyecanlar· f&heset"i 

Askeri harekat henüz son şid
deti bulmamıştır. 

Alman kaynaklarına göı·e Ge
neral Alexander hayli ehemmi
yetli ihtiyat kuvvetlerine malik 
bulunmaktadır. Bu kaynaklara 
göre bu ihtiyat kuvvetleri müf • 
redah şudur: Üç zırhlı tümen, 
Yeni Zelanda 2 nci piyade tü. _ 
meni, Avustralya 9 uncu, Hind 
S inci, cenub Afrika 1 inci piya
de tümenleri, halis İngiliz kuv
vetleri olarak da 44 üncü Londrl!i. 
tümeni ile Sl ve 40 ıncı İı.koç tü-
menleri. 

Alman kuvvetleri 
Tuapsfye 

doğru ifer.iyorlar 

Ankara 27 (A.A.) _ Cünı.buri- rine bakarak İngiliz taarruzunun yazdıklarımızdan ibaret lie ve İngi 
yetin ) 9 uncu yıldönünıü münasebe i'evşiyeceği ve duracağı zannedil • Tiz hava kuvvetleri de üstünlükle. 
tile 29 Birincitefl"in günü Reisicüm. memelidir. İngilizler esası>n, çok so- rine rağmen hareketlerinde daim· 
hur tarafından yapı'acak ki\bul tö. ğukkanlı ve hi!lerine ç~k. hakirn ~ihver _hava kuvvetleri larafındaı 
r • t k"ıb d k olan bu·· olmakla beraber kuvvetlerının fazla onlenebilecelk olurlar,;.a fngıllzforir 
enı ve onu a e :?ce • ~ .. 

yük id resmi hakkındaki prog • lıgında.n çok emin olduklatı her 60 Km. tik dar, mustahkcm ve ka 
g~ edilı · ti ı zamanda yapmış oldukları gibi bu nadları dayalı mihver cephesine kaı 

rl~ dromda her~ı;~fa mahsus as. defa da biiyü.k bir ihtiyatsızlık gös. fi gİrİfnıİş oldukları ceph~ ve yannc 
kerf~ıt'a ve izcilerin l;tiraklle Re-ı lıererek taarı:uzlannın umumi -.;ede. taamız.uınun lnklpfı pek kolay ol 
· · ümh in .. ·· ·· huz!lrunda va. vamlı olacagını daha bidayette lf- mıyacak ve muharebeler çok u=ıya 
::~c.ak ':'ıan °ı:ı;ü~n geç.id res~iue §a eylemişlerdir. _Ondan başka, bat- rak mütehavv'il safhalar arzerl~ek 
de 14.55 te ba.,cı.lanacaktı1. ladıkları bu yenı taarıuz için haki. tir. K. D 

---o katen çok mıktarda kuvvet topla -

Ek kt b k d .., f lacak mağa da muvaffak ohtıu,ıardır. 26 me eD aŞ 3 agl 1 taı-ibli bir Berlin telgrafı , İngifüle. 
dig" er mıddeler İÇİO de rin bu kuvve~inin 1 milyona ya. 

kın askerle hın tank ve muazzam 

Salonıon adalannda 
yeni bir deniz harbi karneler bazulanıyor mıktarda hava kuvvetintlen ıııürek-

keb olduğunu bildirmd<te, ayni ta- ( Baı tarafı l İ'l<.:ı sc.)'foda) 
( Bo.ı tarafı 1 inci sayfada.) rlbli diğer bir hususi Be_rlhı Lelgra. sınıfı anlaş·imayan bir harb ge 

alakadarların iştiı·akile bir top- ft da ıinıali Afrikadaki lngiliz kuv- misi batırılmı~tu-. 
lantı yapılmış, hükumetçe ek- vetle.-inin 3 :zırhlı tümeale birer ce.. Bir zırhlı ıte 3 kruvazörun ve 
mek ve ekmeklik hububat vesair nubi Afrika, Yeni Zelanda, Avus. bir muhribin ciddi surette hasa· 
eşya ve maddelerin dağıtılması- traly~ Hind piyade tümeninden ve ra uğratddığ' •: 200 den fazla tay. 
na dair hazırlanan ve tehriınize bir hür Fransız tugayı i.le Mısırda - yarenin dü:>ürü tdüg"·ü veya ta}ır!b 

( Ba.• tarafı 1 in-::ı sayfada) ·· d ·ı t ı· tn · t L .. man .:.e Rumen kıt'aları düşmana gon erı en a ıma amenın a - ld bazı ecnebilerle takviye ed l lımlş edildiği tebJiğcfo ilave ed ilm~k-
bikatı Üzerinde görü~melerde bu- 2 Yunan alayından ibaret olduğunu tedir. Japon kayıbları ise hafif. 

hücum ederek. 2 gün süren muba • lunulmu"'tur. b nla · l -' d b ka la ... ve u ra zanumeten Orta.şark n. çe hasar~ uğ!'ayaıı fakat manev· 
reb~er e ta rye ve zanı n top • Ticaret Vekaleti ekmekten 'l!_ b k Al k · tı• gluz Af ornutanı general e san. ra kabiliyetmi kaybetmeyen ve 
raklar _bakımından ehe:nmı~e 1 mu başka dağıblacak diğer madde. drın emrinde ve Mısırda ayrıca biri muharebey~ deuın edebilecek 
vaffakiyetler elde ehrı!flerdır. ler için kupool~ ~arnel.er h':zır- Londralı, ikisi İskoçyalı o!mak Ü - olan iki tayya .. e gemisi ile bir 

Moskova 2 7 (A.A.) - Sovyet ]atacak v~ şehrınuı;~ckı alaka- zl!re, üç tümen daha bulunduğunu kruvazörde-ı ve geri dönmeyen 
gece yarısı ek tebliği: darlara gonderecektır. B.u ka~- tasrih etmektedir. Bwılar cemedilir. 40 tayyareden ibarettir. 

Stalingrad çevresinde Sovyet bir nel~r f?toğ~a~l.' ~~acak ve lı«:r. aı-ı se 3 zırhlı tümenle rn!ihiın hir kts . Vaşington, 2 7 ( A.A.) - Bah· 
lilderl, Ahnanların bir gedik CtÇtık. lem~ aıl«: sıcıJı. vu<:u?a ~.et~rıle- mı nıotörize 7 p~yade tümeni ve 2 riye nazn lı~ n ,a tebliği: 
ları fabrikalar çevresinde Jüşmanın c.ektır. Aıl~ sıcıllerı ıle hu~me.. tugay eder, ki ehemmiyeti meydan- Amerikan \\ asp uçak gemisi, 
tank ve piyade ile taarruzlarını püs. tın yapacagı gıda maddelerı tev· dadır. 15 Eylfıld~ cenu?> Pasifikte bir 
küıtmüt ve flddetli kartıltk taarruz.. ziatı tertibe konulmuş olacaktır. Buna ka"§I mibvtt ordusunun düşman .Jeni !eltısının hücuınile 
dan sonra Almanlara 750 ölü ka- Memur, m~t~kaid ve eytama kuvvetlerinin de çok az o!duğu sa. batmıştır. 
tıb verdiim.ek suretile düpnant ge. e~rne~ almak ıçın nasıl ayrı fı_rı~ nılmamaJıdır. Gerçek.ten, bir Lon.. Vaşingtol'I. 27 ( ı-..A.) - Bası
rl çekihneğe mecbur etnılıfo·. gosterılecekse gıda maddelerı 1• dra telgrafı son takviyelerden sonra na hitaben Amerikan bahriye 

ingilizhr Mısuda 3 üncü 
Alman haltrna hücum ettiler 
(Ba§ tarafı I i11ci sayfada) 

geniş ölçüde havıt harekalına 
devam edilnıı~tıt· 25-2ü İlktesrin 
gecesi ve gün<lüı: bomba ve av· 

~in de. hangi nuı;ner~~ı k_arne ku- flmali Afrikadaki mihver ordusu • nazm albay Knoıc ezcümle şun· 
ponlarile h~n~ı A du~lmnlardan nun iki.ti Alman, ikisi İtalyan ol • ları söylemiş~i:: 
neler alınacagı ılan edılecek "e u mak üzere 4 zırhlı tümenle· 1 mo. Amerikan kuvvetleri Salomon 
cuz İaşe maddeleri tevziatı bu törtü Alm.an tümeni; hu y~ sonla- adalarında mühim Japon kuv
şekilde yapılacaktır. : rında Giridden nakledilen 16._ ün. vetlerine ka .. ;ı şiddetle dövüş-

Memur ve halka aıd ekmek cü Alman p1yade tümeni v~ teçhL mektedirler. . 

I· YIKILAN YUVA 
Baş Rolde FATMA RÜŞDÜ 

Türkçe sözlü • Tüncçe tarktlı 
1 

bomba tayyard~ı·imiz muht~hf 
hedeflere taarruz etmi~ler, ~ece 
ve gündüz g~nt~ öl,.üt!c faaliyet
te bulunan avc1lanmı.t 14 dJ~

ı man tayyaresı dü~iırnıüşlerdir. 

karnelerinin tevzii işine dün de zatlac-ı pek tamam olmıyan 6 İtal Albay, 4 Amerikan uçak gemi
devam edilmistir. Bu çalışmala- yan piyade tümeni kuvvetinde ol. sinin sözde tahril> edildiği hak~ 
ra Cürnhuriyet Bayramı tatil duğunu haber vennektedlr. Bmıları kında Japon iddialannı tek7İb 
günlerinde de devam 1>lunacak. da yekôn edersek 4 :zırhlı tümenle etmi,tir. 
•ır. 

lzmit b~lediye reisi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Mevkuf an LCi c)"ıtn eden mu

hakeme netice.sinde şehrin ek
meklik unuı.u teshil nıaksadile 
hareket edildigı V'" ortada bir 
suiistimal görü;.ıec:ı~i necicesi· 
ne varılmı~, lıakimlcr heyeti bele 
diye reisinin bnaet\ne kara r 
vermiştir. 

SiNEMA DÜNYASININ 2 BOYOK YILDIZI : __ , 

TYROME POWER - DOROTHY LAMOUR 
Servetlerine mağrur hazır yiyici bir sürü düfkün İnsanlatla müca.. 

dele eden temiz ve naınuslu bir allıenfn bUhı ronıanı 
BestekiF tarf>uri SALAHADDİN • Kemani NOBAR'ın i~tirakile 

36 ki,ilik muhteşem saz heyetli. ·-----------.... c.-~~---=-~-----Meıiwr muganniye Tarihi konserler okuyucusu 

MÜZEYYEN Okuyanlar N E CM İ 
SEN AR RIZA 
LÜTFEN DlKKA T: Bu filmin düğün Sahnesi : 1 K D Fibninin yıldızı BEDİA MUSABNi 

IZlm Uymasın nin Kahiredeki BEDİA gazinosunda 

Binlerce muganniye ve rakkaselerin iftir.akite t-er~lb oluomuştlJl'. 
Programa ilaveten ayrıca : 

-2-

ZORAKl AŞIK 
KOMEDİ 

1 
___ r=;LİK ;~FONiSI 

1 ~i:;ıı Mtkey Mavus 

İzdihamı önlemek için her türlü terb"bat alınmıftır. 

TAKSİM SİNEMASINDA 
Ş~mdiye kadar gördüğünüz tiirk.çe ve tinçe dublaj fiılmlet1ini 

K Ööıy~wKi Z 1 

Almun tebliği 
Berlin, 27 (A.A.) - Resmi 

teblıi: 
Mısırda mul,arebe ayni şid

detle hala d-e um1 etmektedir. 
Düşman muh.aı~be hattına bii· 
yük ve yeni kuv\•etler sürm';:!kte. 

1 dir. Dün akfcUJı Alman • İtalyan 
1 zırhla ordusunun mevzilerini yar
mağa beyhude. yere teşebbüs et· 
miştir. İngiliz kuv.,etleri yeniden 
111 tank ve 38 mitralyözlü oto
mobil kaybetmişlerdir. 

Lor. lrarı göre 
Londra 27 (A.A.) - General 

Menıtıııomery'nln ordusu yav&4 ya. 
vaı ilerlemektedir. Topçu daha ile
riye göti.irühnii§ ve fintdi Rommel 
müdafaa hatlarının üçüncüsünü döv 
melde bulunmuftur. İngiliz teblıiğle. 
rl pek sade ise de ROfna radyosu 
çok tlddetli muharebeler olduğunu 
söylemektıed ir. 

Alman hatlarından birinci ve i
kincisini işgal etmiş ol.n lngllizler 
§imdi üçüncü müdafaa hattına ta • 
arruz etmektedirler. 

Bu karar mahkeme safonunu 
dolduran yüzlcne dinleyici ta· 
rafından: <ı Y ..t.şa sın adalet>) ses
lerile kar~ıla"nuştır. 

. Vaşingtona göre : 
(Bat tarafı 1 inci sayfada) 
Bundan ba~ka Va~İngtondR e· 

lektrikli bir hava esmektedir. 
Her fey büyük hidiaelerin cere
yan etmek üzere butundu~unu 
gösteriyor. Akdenİ7de büyük as
keri hareketler c~reya.?. et:m~deJ 
harbin sona erebıl~cegınc kımse 
inanmamaktadır. Makul dt..işü
nen birçok kimseler harbin Ak
deniz bölgesinde biteceği kana. 
atini beslemektedirler. 

SCRTCK ' Mahmud Y esarinin nefis eserinden: 
Türk fllmlerl jçlnde bir faheser 

Tünt dublijının, Türk mus&isinin ~ büyük zaferi Türkçe sözlü • ista.nlnıl. sokakla.nndan lüks haya.ta. çı.mo sonra Beyoğlu ba~Jıane.lerine 
Türk musikili - Tu.·1~çe şarkılı.·· yuvarla.nan bir kadının macer:LSı 

Senenhı en heyecanlı ... ve en meraklı bir flhninde buhı,tular 

JOHHY APOLLO 
(KİRLİ MİRAS) 

Bu Akşam MELEK 
Sinemasında 

Localarla numaralı yerlerinizi evvelden alddrınız. 

İŞTE BİC TEREDJlUD ETJ\H;DEN ... İDDİA EDİYORUZ. BUGÜNE 

KADAR GÖRDUGÜSÜZ EN KO:\Iİ.K FİLM 

3 AHBAP ÇAVUŞLAR 
(Arşak Palabıyıkyan) 

POLİS HAFİYESİ 
TVRKCE SÖZLÜ 

BUGÜ'll MAT~ELERDIDl İTİBAREN 

iPEK ve SARAY Okuyanlar: MUALLA IŞILA Y - SUAD G!)N • LEYLA MURAD. Baış rollıeırde: Relik Kemal • Halic1e ~ _ Zehra • Avni Yaşar ilh. 

YUSUF VEHBi • T AHiYE MUHAMMET • ENVER YECDİ'niin Proctüılmiyon: Halil Kam.il Film Stıüdyosu. Reji: A. Körntt S "1 nem al ar 1 n d 
Yarattddan uk ve lht~as f~~nni~-----~----------'-'----------~~--~~--~~~-------~~~~---~..aiLı_a-----=::....:..:......:...::::..:....:;...:.;==.;:.=:..:.....:....:.....:....:::~=-..ı::!'!~~~'!!r.11._._ ________ -., ____ ........ 



DiKKATi. 
Evinden çlkan her iman ~ 
bir yerde evvela yatacağı otelhı 
nc.rt»I olacağını dütünür. İzrnire 
gidecek yolcular içln böyle Jü. 
tünrneie lüzum yoktur. Ta.ın 

rahatını dÜfÜnen yolculara 

IZMIRDE 

Ankara Palas 
Otelini tavsiye ediyoruz. 

Ankara Pala•, güzel lzmirin 
iftihar edebileceği modern 
mÜe••e•elerden biri v~ belki 
baflıcandır. 

Telefon: 3438. 

Osmanlı Bankasından : 
Osmanh Ba.nk11$ımn GALATA Merke. 

zilr. YK,;CAl\li ve BEYOÔLC Şubelni. 
Oümkuriytt Bayramı münasebeUle, 28 
(öğfedruı 9onr,l, 29, 30 ve 31 İlk~rin 
•1942 <tariblerinc?e kapalı bulunuakt.ır, 

ZAY.i - Eminönü l\1nlmüdüı'lüğ'iln. 
den aldığım 1690 ka.za. numaralı ve 252, 
'1 ı O ser.I numa.ra.h mal§ cüı.danunı \'e 

miılıiirümü kaYbettim. Yenlstm çıkara. 

catnndan eskisinin hükmü yoktur. 
ıostafa lteşlt. kızı :Müslilme Uluğlu 

OERMOJEN 
l ' ASIK. ÇATLAK. EltZEHA ve 

<'iLD YARALARISA fnkalide 11'1 
relir. ~rinln tazrleo~e .. 

:reı1tllenmeslne hl11111et. ecı.r. 

llRR ECZANEDE BULtıNUa. 

Dr. İbrahim Denker ©> 
TAA\I( 
ADAi. 

Bhiı ltepln • 

Railııklı. Hut. Dahiliye Mülebas.c;ısı 
Beyotha Afacamll, Sakı:ml'acı. Çöp. 

lf~e sokM So. 13. Tel : 42t68. Türkiye Umumi Acentuı: TORK RADYO ve ELEKTRİK LiMİTED ŞİRKETi Galata P06ta Kutusu 1557 Telefon: 44032 .. 

Mücevherat ve Saat Meraklılarına: 

Platinden, A tından, Pırlanta ı 
Kadın, Erkek, Kol ve Cep 
Saatlerinin Envai Çeşitleri 

Kıymetli Taşlarla Müzeyyen Şövalyeler 
1943 Model1eri Üzerine 

Yübek Mıl"lı:le 19Pdm~ ems:ıkiz ç İ ç E K Vl' P L A it L .\ R 1 N 1 
MÜeı.Sl'Se-rnlzde bulacatını:ıı mu~rhı. B ş, di n gri , rom tizma 

VACHERON ve CONST ANT~N 
Saatlerinin Acentası 

ARLON 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Saat Mağazası 
:t8*Aabu1 - Enıinöaii Xe1daıu. Tele-fon : 21121 

1', 1~ »Alli ti.ASI 
1{., TASAltRUl' 

HESADLARI 
Z lkinct.efl'll 

K•esme 1.3·rıılan 
llı.ra.mi7ekır: 

1 adet lett .... ,. 

1 1) 500 » 
2 .. !58 » 

lf D 100 » 
it J) 50 » 
lO D 25 D 

Deniz fabrikaları umum müdürlüğünden: 
Deul~ fabrik:Alan mulıaKIJeslncle tstlbclana eclD.nek iben dört ücretli ml'_ 

tnur umacaktır. iaıldtlllerin ~ \'C i(ab fJdlmı y~lari)e Gölculı: deniz 
(156) 

Doktor Hafiz Cemal 1 
Divaayolunda 104 No. da beqrüo 

lauta kabul ec:1 ... 

Dikka İkinci ilan 
5/10/942 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Bilumum fabrikatorler ve ııanay• mu s se s~h pl ri ıle keza 

her nevı buyük v küçuk imalatla iıtigal edeni rin nazan dik· 
katine. 

Odamıza kayıdh ve kayıdsı fabrikatorl v &anayı rnuesse. 
se sahibleri ı e keza her nevı imalatla ı lİi 1 d n atölye 11 ·~ 
hıblerı ilan tarihinden itıbarı!n en geç bir ay zarfında odamı::r. 
s nayi ıubesi mudürlügüne şıfahen müracaatla tevzi edilmek 
te olan sanayi sicilline 4id bedelsiz matbu beyannam lerden ala· 
rak ikmal ile aanayi şuh si müdıirlugune İm:ta mukabilinde ia.. 
de etmeleri ehemmiy tle rica olunur. 

Mudd ti zarfında veya mür caat f'tm kte-n istınkaf edenler 
Ticar t VE' Sanayi Odaları kanununun maddei mahsusasına tev• 
fikan t :ı:İye edileceklerdir. 

NOT: Odaya kayıdlalar oidl vesikalarını kayıdsızlar is ün. 
van tezkerelerini hini müracaatlarında birlikte getirmeleri la· 
zımdır. ( 320) 

SAHiBiNi ESi 
302 l.tiküıl Caddeti, Beyoğlu 

MÜHİM İLAN 
Radyo ~ soğuk hava dolab ve tesİlatını tamir veya kon. 

trol et.mıek tçln müracaat edecek metnurlarımuıdan nıüe..esemi~ 

tarafından verilen HÜVİYET V ARAKALARININ aranmasını sa· 
yın nıü,teriletimlzden ehemmiyetle rica ederiz. 

, Saçınız dölcülüyorsa, ~ınızda kepek varsa? 

• MAJ.K SAÇ EKSiRi 
1 ~ Kullonınız. T .. irini derhal görününüz. ---•r 

Kuyumcunun marusı mOcevherin hakikf gDmüı 
veya altın olduQunu temin eder. 

TUNGSRAM KRiPTON markası da aydınlatma 
ampulları hakkında verilebilen en iyi teminatttr. 

TUNGSRAM KRiPTON ampulları en az cereyan 
•arteder ve en parlak ıtığı verir. 

TUNGSIWI ~~o[plJ@ro 
n 

tJrJ 

........................................ ·-·········-·--...... ··-·---·-·············-.._. 
Son Posta .Matbaası: N~riyat Müdiirii: M. Sami Karayel 

iAHIBlı A. Ekrem USAKUGIL 


