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Flatı 5 lıtıruf 

At türk aşıyor,I ö .. ' 
b Ol yız 

Ebedi ve 
Büyük Türkiye r ............................................... , 
Şüphe•iz claha pek çok ek. 
aiklerimi:z; ve aıkıntılarımız 
var. Fakat cümhuriyet prcn
•iplerine aıkı bir bağlılık, mil
li birlik ve devamlı bir çalı• 
ma hayatı Türkiyeyi daha 
fazla yüceltmeye yetecektir. 

'-· .............................................. : 1 

Yazan: Prof. Dr. Saji Irmak 
Bugün en bi.iyük bayramı • 

mızdır. iç ve dış politikada ta • 
mrunen lhür ve m üstakil Türki • 
ye, cumhuriyet ilanile gerçekle
şe'bitm i tir. Bu hedefe ulaşmak 
için Tü& mille ti tanzimattaıı iti
baren uğraşını ya başlamıştır. Fa· 
kat ka t'i hamleyi yapmak Ata -
ti.irk Tüıikiyesine n asib olmuş.tur. 
Mirası paylaşılan «Haşta adam » 
Atatürkün ıkahramanlık ve deha 
dolu sevk ve idaresi altında di
ı;.ilmiş, bir asırlık mücadelesini, 
eskilerin tahayyül bile edeme • 
dikleri ıfTuzaffer bir sonunca u
la.,tırmıştır. Türkiyedc milli kı· 
yam, ıbütün hakların millete in· 
tikalile nciticelenrniştir. Halbuki 
inkılap yapan bazı diğer mem
leketlerde !hükümdarlardan alı· 
nan ha'k ve kudret ya muayyen 
bir hi:zıbe ve azlığa, ya dini sı]ta· 

ya veyahud tek bir şahsa geç • 1919 yılında ve bu y111 takib eden yıllarda bütiin garb ilemi yüz'erce Sf':n.ec.ıenbett bırıken ktnm sirahlanaırctığı eı ı~e aon dar~beyi 
miştir . Türkiyede cumhuriyet, indirmek için yaralı bir vücudun üzerine eğildiği zaman biz; milJı birliğimiz kurtarmıştı. 1939 yılı bütün milletlerı boğaz bo~aza 

1 Basvekilin 
Dünkü nutku 

ı "Onümüzdeki yılın çetin 
1 zorluklarını behemehal 
yeneceğiz ve Cumhuri
yetin damgasını bu yıla 
da mutlaka vuracağız,, 

Ankara, 28 ( A .A.) - Ba§VO

kil Şükrü Saracoğlu, bugün :ıaat 
13 d e T ürkiye ve Ankara radyo
larile yayılan aşağıdaki nutukla 
Cümhuriyetin 19 uncu yıldönü
mü bayramını aç.mışlnrdır : 
Arkadaşlnr, 
Bira z sonra iki cümhuriyet yı

lını ele le göreceğiz. Çünkü cüm. 
1 huriyetin 19 uncu yılı yannı 
20 inci yıla bırakmağa bazırl~ 
nıyor. 

(Devamı 4/ 2 de) 

Memur ve 
halk ekmeği 

İkinciteşrinin 15 inden 
itibaren halka ekmek 

· 28 kuruştan satılacak 
1 
1 -
' Memurlar ise eski 

fiattan ekmek alacaklar ~~~fı~E~~~::5:1ri~o~;l~ Büy u·;t;kdiği nkitBb···m ~9.7,ında. kalmmamızı temibn edeu~~etgeun;:nu birJik ogldu urdr _ıa 
nü milletçe lcutlayoruz. U ~ 

Baztları Türkiyede cumhuri • Ankara, 28 (A.A.) - Haber 
aldıiımıza ıöre, Ticaret Vekilli.. 

~~;:~ı t:;l~:o;!er~l~:~~~~r~::~ coşkun tezah u··ra tla ku ilan ıy or t:ıc:m T:~:~ı~::::ı~::ne.?~~; 
huriyet Halk Partisinin altı um· emirde, Ankara, 1atanbul ve İz-
desi en veciz sekilde cumhuriye• mir tehirleri halkının ekmeklik 

' f d d B un ihtiyacının İkincite4rin 15 İn '.! İ tin fikriyatını İ a e e er. u Dün" ··~ıed B k:ı · • dolmaktadır. Tranıvay s•f .. rl .. rı· .... · "b f" • . . . . .• k'" ·ı og en M>Dra -.ve uınu~ "' "" ... ... ıününden ıh aren o ııçe temın 
prensıpler ılerı ve mu.de :~d":' 1 Şükrü Saracoğlunun Ankara radyo- babtan ' tibaren tatil olımmut, ala • edilmesi bildirilmi,tir. 
bir demokrasinin tô ken ısı ır- ıımıda aöyledllderl veciz bir hitabe.t ludarlar tarafından lcab eden inzi- (Devamı •a)la 4 / 2 de) 
ler. ile baflayan en °büyük bayramımıa bat tedblrler.i alınmııtır. --------------

Cumhuriyetimiz ımilll şuura memleketin her tarafında ve bu ara Re•mi kabul 

dayanır. Türk milliyetçili ği he~ kda ~ehri:!:~:r co)kun tezahüratla Vali ve Belediye Reiıi Dr. 
T .. k' b bak -1 h de cı ut nm · Lütfi Kırdar saat 9 da vilayette ur ıye u , ımoan, ~m 8 .. tün.. t d··•- b ·· d .. 

(D I 4 12 J ) u va an ~r usun unya.. nıu·· ık·ı, a•keri erkan ve konsolos· evam• .,..,. <t e n karı ık ve k.aran:tk bir zama. a 
.................................................... nhl e f J ., rın tebriklerini kabul eln1 i ıtir. 

r: 
BUGÜN " nında, Cümburi~n büyük hanisi Taksim meydanında da merasi-

Ebedi Şef Atatürkü mllll'let, rahmet nıe i,tirak edecek kıt'alar, okul-
Daima bir ve bera- 1 ve tazimle anarak C~mhuriy~in bü hır ve dijer le~ekküller yerler ini 

• d yük koruyucusu Mlllı Şefınmln et- a lmışlardır. 
berız, her zaman an rafında tek bir vücud, tek bir kalb Gazetemiz makineye verildiği 
kuvvetli ve uyanı- ha"inde toplanmakta ve milli. bay. aırada Vali, Komutan ve d iger 

ramı sulh emniyet ve huzur ıçlnde ı.eval Takıim meydanına hare. 
ğız! Ümid bizimdir! heyecan, ~evlnç ve nef'e .!le ku_tlu· ket etmişlerdir. Vali Takııim 

Ek U kı w• ı lamaktadır İ5tanbuıl Cuınıhunyetı meydanında biriken te~ekkiiller Yazan : rem şa ıgı Bayramı , ; reflne bayraklarla dona. ve ha !kın bayramını kutlayacak 
(Yaz:ıaı 2 inci aaylamız:da) tılmı,, büyük caddelerde taklar ku- ve direğe merasimle bıwrak çe· 

_ _ , ... _ rulınuştur. kil ecektir. Bu sıradl\ is tiklal mar 

Türk dünyasının en 
şerefli günündeyiz 
Yazan: Hurhan Cahid 

Eminönü Hatkevi au1J"al ,>•ardım aube•i taralınclan Cümhurry•~ ı, ı<Ö\•lene~ek ve hazırlanan çe· T akşim meydanına doğru "' 
Bayramı müna8 ebetile J ü n gtı!ce lialkevi salonlarından 10 fcu~ i~ Jenkler Cümhuriyet abidesine 

Belli ba§lı caddeler dün gece geç ciltin düğünleri yapılmıttır. Diiğ,~ne ard bütün masraf Halkevı konacaktır. 
vakte kadar sevinç içinde eil~cn ~ tarafından ı.. erilmiflİr Müteakıben geçid resmi baş. 
binlerce halkla dolup tawmıthr. Bu .. .. 'd k ıAl 'l k il 

bah da pek erken saatlerde on nına doğru akfn etıneie baılamlf-ıglden bütün caddeler buyük ıe(ı lıyaca : ?1a u. ıaz~~r, bo ~ ar, 
(Yazıaı 2 inci aaylamızda) 

1 
:nı«ce halk yollara dökülmüt ıne. tır. roamml ıömıek ve kah.raman aıkN" ordu bırlıklert, Şe 1r an osu, 
raılmin yapılacaiı Tablın meyda- Beyoilu ve T.bim meydanına \erimizi alkıılamak Is.üyen halkla (DeıJamı •ayla 4 / 2 de) 

,, ............................................... "\ 
lnşallôh gelecek yıla .. . 

En büyük bayramımız olan 
Cümhuriyet Bayramı l{Ünle
rinde her Hne 16.32 •ayfa fi• 
kardık. Bu eü:z.el ve lü:z.umlu 
itiyadı bu sene terketmek %a· 
rurdi ile mütee•airiz. Elimiz.
deki kiıiıd pek az . .. Muhte
lif Avrupa memleketlerine 
)'optığımız: şipari,lerden İ•e 
henüz. mÜ•bet bir haber gel. 
medi. Bu vo:z.iyet elimiz:deki 
kciğıJı a:z.ami tasarruf ile kul
lanmomı:z;r emrediyor. Oku
yucularımızın bizi mazur gö
receklerine eminiz. Gelecek 
bayramların okuyucularımız. 
huz:uruna istediğimiz fekil ve 
hacimde çıkmak imkanını 
verrneaini temenni edelim. 

'-············································-"' 
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İlk günlerde olduğu 
Gibi bir ve beraberiz, 
Her zamandan kuvvetli 

sun. 
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Harb meseleleri: -TARİHTEN SAYFALAR-

harib ordulara Müthiş bir panik 
• A d 1 1 Yazan · Kadircan Kaflı 

S 1 Ya S 1 e e g e er O rlıan Cazl henüz küçük bir Türkler :rteşl sabah Rumların yeni ı Yanlar ında kayık getirenler çir 
w beydi, fakat Bizans İmpara- den hücum edec;klerlni düşünerek! çıplak kayıklara b inerek savuştular 

torlugunu korkudan titretiyordu. üa yüz kişiyi gözcü bıraktılar ; daha bir kısmı kasabanın hisar kapıları 
S f • -.r tb k l JJO senleriydi. Orhan Bey İstan ilerideki geçldleri tubttak için gitti. koftular, birbirlerini çiğnjyerek ö Yazan : ey 1 ~ur e , f 1 

Maltepeslne kadar gelmişti, ler. Orhan da onlarla beraberdi.İm· düler, Bir kısmı da birbirlerinin 
. . . ı • O .. . . mpuator da Anadoluya geçmi••I · · d 1 hl k 11 d 

R usyada ihtilal harblerin • mek ıçın aynı zamanda manevı rdulara gonderılen komıser- yanında birk b. ıc· 11.k k r • parat<>r ise yarasını sar ırmak üze.. n1uz arına nere mazga ar a 
k "d 1 k d 1 ·· d ·ı 1 aç ın '' 1 uvvet re Tavc.ıncıl "ttf R k l · ti 1 d A k d la ek de kumandanları ve kıt'a sev ve ı areye de memu<dur. er uman an arın musaa esı e V«rdı. Yanlarınd k nd·ı . . y a gı • um as er erı a ıyor ar ı . r a an on rı ç en 

E . k . d"kl . . . . .. l d. 191': d a e ı erının sa.. hunu duyunca· l 1 l d " ıarl kontrol etmek U''zere A•keri mır ve umandanm parçalan • ıste ı ermı rorur er ı. v a yıları kadar k 1,_ d 1 . . · er yuv:ır anıyor ar: yere Ufer 
.. d E ay lj; ve san a gehr- Jnı l k .. ,.. ı rd H d d 1-( 

Komiserkr na.mı altında siyaai ması mahzurları sulh zamanmda Lesepase usulu de kaldır.ıl ı. r- mi~lerdi; pek kolay bir zafer kaza- Dedil pa~~l ~ı. can veriyorla ı. atta ur UH art 
dele&!'e likler ihda.a edilmişti~ Bun pek belli olamazd•; fak.ıt harb- tesi sene d~ha serbesledıler ve nanıayıp bozulurlarsa onlarla kaça- er. erm o ge« ansı:ıın yerde korkularından nefe:;Jeri tutu 
lar kıt'aların sevk ve idarE'-aine de bu fekilde iki baflı kuman _ yalnız harbıye nazırını haberdar c:akla.rdı. ve ~ü!1ik bi~ kuvvetle hücum et- ı larak ölenler bile oldu. · 
müesair olur ve adeta kumandan danlık her halde uygunsuz ola - etmek şartile ve subay re.faka~ - Grigora. muharebeyı şöyle anla. hlesı ihtimalıni de düsündüler. Bu Güneş bu sırada ufukta yükıı 
lıiı paylaıırlardt. İnkılab zama- caktı. Nitekim Ruslar bir seRelik tında• olmadan cepheye gıtmege tıyor: takdirde tek adam kurtulamazdı. (Devamı 6 ncı $aylada) 

nanda ve dahili harblerde bu leş. tecrübeden sonra bu usulü ter- başladılar. .. . imparator üç gün Anadolu sahili ~ - J 
kilit çok mühim rol oynam1'tır. ketmitler ve nihayet :.iyasi delew 1793 de ce!'heye go?~erıl~n boyunca gitti. Tav~ancıl kasabasına ''Son Post!J nrn buım~c~~, 11 '16) 
Hatta Lenin uAskeri K0tnisorler ırelikleri kaldırmıslardır. siyasi mümessıller kuvveı ıcra1 w geldi. Orhanın askerleri civaı bend- - "J n !J "l\J : - ı 
olmasaydı Kızılorduyu meydana Kumandanların. yanma siyasi yeyi temsil ediyorlardı. 1917 de: lerl itgal etmişti• kendisi de yakın ,.,) 
getiremezdikn demiştir. delegeler koymak veya onları ki komiserler ise ancak kuvvet bir yerde bulun~yordu. İmparator Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yolhyan olruyucula· 

Sovyet ordusunda siy~İ dele- siyasi memurlarla kontrol ettir- te.riiyenin ~~zı ~ontrol hak ve bunu haber aldı, ordugahını kurdu; nmızdan 80 kişiye hoşlarına gidecek hediyeler vereceğiz. 
gelere ehemmiyet verilmesi, or- mek uaulü ilk defa Rusyada tat. sali.hiyetlerını haız bulunuyor • geceyi orada geçirdi Güneş doğar. Soldan sağa <loğ 
dunun talim ve terbiyeainde siya- hik edilmiş değildir. Fransız ih- lardı. k 'd . d 1 ken evvela hafif sonta ağır Türk pi- ru: 
si terltiyenin her şeyin üstünde tilil harblerinde konvans!yon or- Hare.ki._t~':' sev vfe ı ar~s.ın be- yadelerinin, arkalarından da Türk 1 - Aınt>rık.ıda 
tutulmus olmasu1unchr. Mareaal dularda mümessiller bulundur - ki gergınlıgın .muhba' azas~ .çın t u süvarilerinin dağlardan indlkler:ni mı·,ırnr bir :yt-r 

Voroıtilij 1939 da parti kon~e- muştu. Biı-inci dünya harbinde komiser~er c:f~ım~. 1~.ma z~r ~ş gördü. He.men silahlandı, Üzerlerine ( 10). 2 
sinde venliii bir nutukta ı<Bizim de Fransız parlamentosu, kuman kil etmışl~~d•;· ıt; ımb 0~ :ı ~ yürüdü. Türkler biziml<ilere yanaş- 2 - B i'gin m. 
ordum~ kuvveti onun siyas1 danhğı ve orduları kontrol etmek mandanı ı e emas ~! ~un u~ mıyorlar; u:ıaktan ok yağdırıyorlar- Sorgu edatı nı, 
vicdanında, siyasi faaliyetin.de - istemi,th-. Bu maksad için parla- bir senato :~t·ı;.;:ık· t~a~ 1 (~l~~ - dı. İmparator Türkl:rin böyle adet· Fransrı.c.ıtla al.iZ .. 
dir .. dewnitti. mentonun vasıtaları silah altına cümhurun 1 e 1 a ını çe mı~- }eri olmadığından korktukarını ı;an kcl"mesinin kı-..al. '-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

ı 1 1 1 1 1 1 ı==ıl 
___ , __ -- , ___ ıı 

---L • _ illi_ 1 
___ ill_ !l _ __ lli 

Ordonun siyasi talim ve ter alınmış meb'u5 larla ordulara gön ti. .
1
.. k• h b d d dı. Cesareti arttı; ilerledi. Tecrübell h'•mış şekli (2l. 

biyesi için siyasi askeri mekteb- derilmiş komiserlerden ibaretti. Gör~uy?rd: ~r ~ ~ ;_r0~~ liıimseler bunu iyi karştfamadı'ar, 3 JHünı,,ıd 5 --,,,----li------------
ler açılımş ve buralarda hususi Asker olan meb'uslar, pariaınen- ların ~vası e e2'Re eyr ad ~ecr .. 1 

fakat İmparatoru durduramadılar. (3l. Bir n r \i alaç 
bir kadro yeti-.tirilmiıtir. to toplandığı zamanlarda arzu 1.ıaulii ransa ve us a ru - B" ı k d b ı -- - - --. ---.--"' • 1 1 . k . . _ı•t • fayda yerine :zarar uneş zeva no ta3ın a u unu- (3). .. -

Ordu siya.etle iştigal ~den as- ettiklerı top anb ara ı,tira ıçın be ecn mıs -:'e . 1 !: yordu. Muharebe düzensiz bir şekil. -------- --1 
keri komiser, siyasi muallim ve izin almak hl akkını haiz idiler. v,.'"..tiö-i netıceııme varı mısır. de devam ediyordu. Hava sıcaktı. ıı:ı~ Tulu~ıur.:uı 7 • -,~--
siyaai çabşçllarm hepsine birden Hal1'uki par i.mento harb zama· • d k" .. ı· Orhan Rumların sıcaktan ve y01·gun -------
aiyasi itçiler denirdi. A~kıeri ko- nında daimi sure tte İçtima ha- Buluanstan an omur ge rn- luktan kuvvetsiz kald ıklannı tepe- 5 - Nota. 12'· t. :il --- llBI.---- --
tniaerler, siyaai i~çilerin iyi sec;il. Hnde bulunduğundan hu gibi as- eklere mazot temin edildi d en gördü.~ Bü~~ ~.ir k.~vvetle dağ- ::ı~~~ı. lburaya · - -- İiill1 

nıelerine, çalı,malarına ve Le - ker meb'uslar da istedikleri za· C }ardan aıagı yurudu. Turkler hem il . -----------il 
nin • Marx fikirlerine ei>re ye _ man meclise gelirlermiş. Mare • Mahrukat Ofisi hesabına B~.lga- , bağırıyor, hem ok yağdırıyor, ara 6 Ummak ıı-- --ı 1 ~ 
tişmi~ olmalarına, umumi kültür- şnl F. D'Eaperey meb'us bir leğ· ristandan kömÜt" getirecek motorle. sıra göğüs göğüs~, kılıç kılıca çar. ti). . l -ı------------
lerinin geni,lemeair.e ve yükael. mene, mensub olduğu birlik ta· re mazot temin edilmıl{lılr. Bu mo- plflyorlardı. Rumlaı· cesaretle da- '7 - Bir erke-k = 
rnesine dikkat ederlerdi. 1939 arruz edeceği zaman meclise git- törler ya.kında Bulgaristana hareket yandılar; epeyce kırıldılar. 8 - Yeni çocuk isimler.inden (4), Su.. 5 - l"za.klrk nidası (Z), Bir Ama. 
Martında siyaıi i,çilerin miktart tiği ve taarruzlardan sonra kıt'a edeceklerdir. .. . Ortalık karardı. Rumlar düşman al et (3). vudluk krah (4) .. 

34,000 idi. sına avdet ettiği için ihtarda hu- Dün 24 motör kömür ve kullıyet toprağında gece yarı~ı harbe deva- 9 - Geni!!lik (2)' Kazanç (5). 6 - Bir sa.yı (2)' Almanın ztddı (3), 
İhti~al harbleri bitip Kızalor· 'uncfo~unu söyler. Bu gibi cep • l'ı mlktaTdtl odun gelntittir. mın tehlikesini anladılar. Çabuk ça 10 - Ha.yvan ölü.-.ii (3), Gemi i.sk.e. 

1. k · h l d d l b' l h ,. ,,............... Ba!:ıına (a) gelirse mahlilka.tm m<'cmuu du yaıvas. yavaş norma as erı e er e 0 af&n me us arın " ................................... buk ordugaha dönnığe haşl~dılar. !eti (6). 

l dk d w 1 h b 1 · mana.sma. gelir (3). teşkili.ta girmeğe hat a ı tan -r.anvm ogru o m1yan a. er e ' A k İ,te o 7aman Türkl"r daha 2l~·ade Yukarıdan asakı~a d()ğru: 
sonra zaman zaman siyaai dele- harbiye nazırı ile ba~Ümsnd"r Türk genci • fafÜr ' şiddetle saldırdılar. Ort"lık kararın ı - Anadol:ıula bir yer cıoı, 7 - l\.larmelat (5), Mmsubiyd e&t 
geterin faaliyett .. ri tenkid edildi. araaında bazı hadiselerin zuhu Cumhuriyeti sana caya kadar, hayvanlardan bile, ne z - Aıeuor <4> ... U:ıbca -berabt'r. m. c ı>, 
Kumandanlık · 'İrak kabul el · runa, hatta reisicümbur tuafm- yakaladılar~ kılıçtan geçirdiler. Sorgu eda.it m • 8 - Ol"la. (3), Üsera.ııuı müfredi (4). 

rniyen bir meslt-ktir. Kumandan dan bir taarruz hareketi haklun. emanet etti BlrçOk yaralılar ara3ında imparator 3 - Parça pa.rça. (8), 9 - Bir isim (5), Bir nevı piyano 13). 
yalnız ordunun t:eknik sevk ve da tahkikat agı.:n-Jına Hbeb ol· da ayaiından hafifçe yaralanm1stı. 4 - l\'liilkiyeıt eki (2), Neş'eli (5), 10 - Bir ha.yvı.n (2), KiUbi ad.il (5). 

idaresine ddil bu iai baı•rekil· muıtqr 
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Kadın karanlık köfeye doğru 
mum tutup yürüyüuce, orada a
lacalı bir cismin çöreklendiiini 
görerek sevinçle bağırdı: 

- Bundadır bunda . . . Sulta • 

dine gelebilınifti ki, kar.ısıoda 
hiç 1rörmediii yatlı kadıola eıİr· 
ci Şüca Çelebiyi görerek gülüm
sedi. Şüca Çelebi hemen deatiyi 
uzatb: 

nım. - iç IMıba, a.çıluraız. 
Şüca Çelebi merdivenden bir Patronaıım babası b.ir yudt1m 

örümcek gibi ataiıya kaydı . ıu aldı: Oh.. açwyordu. 
Gizil oda hakikaten korkunç. Şüca Çelebi gülümsedi.: 

tu. Yarı karanlıkta ihtiyar bacı· - Baka buba, aeni öldürebilir 
nın cösterdiği bir cisme doğru idük, ifte cananı bağ~ladık. 
yürüyerek durdu: _ 1. .• 

- Uyumu~ mu deniz? - Elem çekmeıa çoğa Tan:DaZ 

Kadın ürkek ürkek baktı: bundan dahi halaa bulursı:&. 
-.- . Uyhuda olsa idi uyanmaz Köse adamın yüzündeki çi.zgİ· 

mı ıdı? . ler çekilip büzüştü: 

- Sen dahi bundan kurtula • 
mazaın! [Daye kadına döndü] 
baka bacı, bu ademe «nanını» 
ver. 

Bacı yakanda bırakbğ1 ekmek 
peyniri getiröp Gani Efendinin 
önüne bırakırken esirci merdive· 
ne doğru ilerledi: 

-Haydin bacı, çıkıp kapağı 
örtelim! 

Merdiveni çıktılar. Şüca Çe . 
lehi yukarıda durup az düşün _ 
dükten sonra kararını verdi: 

- Nerdübanı çek bacı. 

Şüca Çelebi teli.Jla eiildi: 1 - O vakte kadu Patronadan 
- Ya ölmüı mü? diye baeır-! dahi kurtulacak mlsız? 

dt. Kadın mumu az daha uzatt1. Esirci bir kahkaha attı: 
Evet, köse adam kötcde tesbih _ Eyü bildiniz 0 gaile dahi 
böc~i'i cibi çöreklenmiş ve hare- kalmaz ve o zam~ne dek mün. 
ketsız yatıyordu. Kadın "eri ge- defi olur t 
ri çekildi: - Ya, saraya gitmez ise? 

Daye kadın, a,ağıdan getirdi· 
ği merdiveni çekip aldı. 

- İmdi kapağı kapıyalım. 
İkisi birden eğildiler. Kocll ka 

pakı kapadılar. Çelebi keyifli ke 
yifli oda kapıssna doiru yürüdü, 
hayvanına binip vezir sarayın • 
daki meclise gitmek 1çin aşağıya 

- Ölmüş mü sultarum? 
Esirci homurdandı: 
- Şavkı yakha.,tır bac1. 
Şimdi hareketııiz cesedin yan. 

dan l(Öriinen yüzü ve ensesi iyice 
aydınlanıyordu. Daye kadın dik· 
katli bakar bakmaz sevinçle ba· 
ğırdı: 

- Canlıdır .Wtanun. Nefes a
luı ! 

indi. r ·' rlu•şı car) 

İstanbul Elektrik, T ramvoy ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

~lemi ve~ te111huııUa.r1 y&rPk muiııte»r mıln:mıe eksiltmeye ..... 
Teklif vf'rme 

ciiııleri 

İkisi birden sea çıkannadan e· 200 aded dölmıe dambıie.ıı bilniJı; 7t8 9,11.1942 Paza:l'iesl 
iildiler. Ent, köse ihtiyar hafif 2 - 500 Telwlra.tı mnwniye d'ireğj tll5 
hafif soluyordu. Esirci, elini al
nına rötürerek düşünmeğe ba,
ladı. Yoksa Urlu ihtiyarı deliğe 

YÜ2ıer' aded rolinj, sokl ~'rı kofre 
kı.pa,tı, 8111 ıl ~wıra.tı mnnmi'Ye 
dlNi'i, 

U,ll,l.N2 Sah 

indirirken kalbine bir hançer so· 3 - T3b!ıo ~1-1 ı , 2. 3, pamelu !JMi. 30 
kup yaralamış mıydı? İkisi bir -
den eğilerek Patronamn ha basını 
ı.ırtüstü çevirir çevirmez bir ağı~
dan bağırdılar: 

- Aizı tıkalı, hem bayılmış! 
Y anhş değildi. KÖ5e Gani E

fendi hakikaten bayılmııb. Ar -
kasına bağlan.an kollarını ve el· 
ferini acele acele çözdüler. Ağ
zındaki tıkacı çıkardılar. Şüca 

Çe lebi: 

ar aded w: 1030 ad.ed !it m/m ınt 
509 ...._ 165 m/m Ji.k muh&faır.a. 

ku'AJ."N, 

4 - zı blem ım>htellr Oİba ve miktar. 

.ta amusi kııMıeel.. ·~ li.mbıaıoı ve 
istinol l a{V1ıkl:ın. 

7t0 Jl,11,1H2 Cariamba 

15ff l2,11.M% Ptır.Jf!ftlbe 

ol - Bu iş.~tt aJd şartnameler İdven1n 1-Mııım Miiıılüriüiünde pa.ruız oıa.. 
ra.k fenl e$lllteıkWir. 1~11 olanların t•• ~ tdrlUlerini yukarııla h:ia.. 
lannda ,,..U.ı ,ünlerdıe saa.l 15 e tadar İdarerıfrn Le9aııum. MiidüriiiC"ünıe 
~. (8&3) 

- Su, bacı, au •. diye 'bağırdı. Devlet deniz yollan umum müdürlüg\ol ünden: 
Daye kadın yukarıda bıraktığı 
kücük de&tİyİ almağa ko,tu. 

Be• on dakika sonra ihtiyar a. 
dam vavq yavaş 1reriıaerek ken-

Müte.'kaldler~ cllul ve yetimlerin ekme)< lı;;tr.nıdleri tevzi ed.'1eceitln'ılen a.ıaJta... 

ıılarla.rı.n ıo ~in ve ı İk.iıı.ııiiqrin 912 ri.ıılleri Zat ~ miiıd.ürl:ümne ~ 
DO&llllt ~ (996) 

«Son Poata» nm edebi ronıa:m: 147 

NU5RET ÇAfA earKUN 

Deniz bir havuz kadar hare
ketsiz, ıular kaanaia at:çirilmiı 
bir bez kadar &ergindi. Yanla
rından sandallar geçiyor,etraftan 
ıaz ve ıarkl sesleri yükstliyordu. 
Açıktan geçen bir sandalda akor 
deon çalınıyordu. Çalınan par· 
ça harclalem bir tangoydu. Fa
kat~ birdenbire bu tango kesil. 
miş, ('Beni aeven bir kadın var
d rn ya ba.şlaml4b. 

Vedad, olduğu yerde doğ. 
rulmuıtu. Gönül, kırık bir besle: 

- Bakın ne çala yor? 
Dedi. O kadını haiıdatan, do

layısile kıskançlığını tah.-ik eden 
eser •• 

Vedad, dümeni ku-rnıştt: 
- Şunarm yanından geçelim, 

merak ettim. 
Diğer sandalda iki gölge gö

rünüyordu. Kürekleri bırakmış
lar, sandal, sulara tabi ağır ağır 
sürükleniyordu. 

Y akla:ttıkları :z:amau, Vedad, 
ay ıtığınm yüzleri seçileu gölge
leri tanıdı. Parktaki genç kızla 
genç erkek .. Genç kız, arkada o
turuyor. Delikanlı, kürek yerinde 
akordeon çalıyordu. 

Gönül, bütün kuvvetile kürek. 
lere asılarak, o •andaia yaklat· 
mamalı: için aksi istikamette san
dalı hı:z:landırmı,tı. 

Sandaldakiler, eneli Üzerle
rine doğru gelen, sonra yolunu 
deiİftİren kayıia bakıyorlardı. 
Delikanh, akordeonu keserek 
seslendi: 

- Yanlıt mı çalı)'orum üs
tadl .. 

- Merhaba çocuklar 1 nasıls'-
nız? · 

İkisi de hararetle tqekkür et. 
ler. 

Gönül, muttuıl kürek çekiyor 
du: 

- Kim bunlar •. 
- iki sevgili! .. 
- Sizi nereden tamyorlar? 
- Benim kim olduğumu yeni 

Öğrenmiş olacaklar.. çünkü ko
nuıtuğumuz zaman bilmiyorlar
dı. 

- Nerede konuıtunuz? 1 Birdenbire kayığın kenarına 
- Parkta.. kapanarak hıçkırmağa haşlamı1-
- Ne münasebette.. tı. 
- Vay .• sorguya çekiyot"sun Bu ani feveran karşı sında Ve· 

demek.. cevab verelim o halde dad şaşırmıştı. Böyle, bu d t; rece 
küçük hanım!.. Onlara birbirle· taşmağa sebeb yoktu. 
rini çok sevmelerini ve kırmama- Gönülün omuzları sarsılıyor, 
larım söyledim. müttasıl: 

-Sevişiyorlar mıydı? _ Çok fena adamsınız, çok 
- Hayır, kavga ediyoılardı. fena adamsınız! 
Gönül, kürekleri bırakarak, 

ciddi bir tavurla sol'du: Diyordu. 
Vedad, doğrularak, kolundan 

- Ne diye müdahale ettiniz? 
- Dayanamadım. Bu yaşta o-

lanlar hem çok sever, h~ın çok 
kavga ederler. Birbirlerine darıL 
mlşlardı, barıştırdım. 

Gönül hem acı hem ınüı.tehzi 
bir sesle: 

- Doğru, dedi .. &ş,klar birbir
lerini çabuk anlarlar. Hele ayni 
derdle malul olanlar .• 

Dargın bir tavurla bafını çe
virmişti: 

- Ne o, bana kızdınmı?. 
Genç kız isyanla döndü. Göz

leri parlıyor, burnundan ı.oluyor
du: 

- Evet çok kızıyorum size .. 
anlıyor musınız, çok kızıyorum .. 
hatta nefret ediyorum artık siz
den.. işitiyor musunuz, nefr~t e. 
diyorum. Siz çok fena bir adam· 
sanız. Zalim, hovrat bir adamsı· 
nız. Anlayışınız kıt. izanınız nok
san .. kaba, hafin bir adllmınnız l 

tuttu: 
- Gönül, ne oluyorsun, ne 

yaptım sana? .. 
Genç kız silkinerek, kolunu 

kurtarmıştı: 

- Bırakın beni.. 
Anlıyordu, hiç f\İphe etmemek 

lazımdı ki, bu romantik genç 
kız, artık tamamen hlsleı·inin e. 
!indedir ve bu buhran sevgisjnin 
bir ifadesidir. 

O da, tıpkı annesi gibi isyan 
edivor, annesi gibi ağlıyordu. 

Tekrar kollarından tutarak, 
kaldırdı, yanma çekti. Gönül, el
lerile yüzünü kapıyor, başını çe
viriyordu. 

- Ah, çocuk!. Ben fena bir 
adamım demek •• halbt.!ki senin 
benim ne iyi bir adam olduğumu 
bildiğini aamyorduın. 

(Ar hası var) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Üniversiteye ya.zılma 3 İJdneikşriıı Sah günü a.k.şamı sona erecektir, 

(937) 

Üniversite Rektörlllğü11den 
Orta okul ve »sereı e Yllbancı dlı öiretmarı.i yetiş~irmek uıeTe edebi) at fa. 

kült.esi İ.Dgili;ı, Alman ve Romen filoloji\eri şubelerine mu~badı:a ile talebe 
ahı:ııa.caıkt ır, 

ı - Fakiil~ye .-ırebi!mek şa.rtlarmı ha.iz olmak, 
2 - Yapıla.cak seçme imnu.nını kauınmak, 

3 - N~ mu.~ackhk mecburi hiZ'Dli}t t:ıa.hbudii.nde bulıımma.1r. 

KBza.nanla.ra a7da 4•) llr.t burs \•erilııee:W·ir, Talebt'den v~ dışarıdan isi.etli • 
lain en soo il nciteşrinın 3 ü.ncti Salı a.Jı;şa.mı.na. k:Mia.r Edıebiya.t l•':ı.kiiltesl 

ddGn katibli~ln"' b<ısYnrmf\la.rı., (939) 
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ğuran senç zenciyelere nezaret 
etmekle mqguldü. O tariht'! İz
mir evlerinde fırın ekmeğinden 
ziyade eYde yuğurulmuı f!kmek
lere rağbet vardı. Bu ekmek bi
raz sert kabuklu olmakla bera-

- 3 - fan nerelerde acaba? diye ıor • takib etti: _Zarif! dedi, selam- ber fınmn iyi bir saatine tesadüf 
Kevser Hanım elini odanın ka- duktan sonra eınir ..-erdi: - Ba- lığa çıkarken Mecbur bacıya söy eder de iyi pişmiş olursa, hafü 

puıına doğru uzatarak içeriye ei- na Zarif aiayı ıönder! dedi. le, çocuklara kahvalh hazırlat _ buğday unundan yıplmış oldu • 
ren sekiz yaşlannda bir kızı ba- Bir dakika sonra Zarif ağa sın da Arnavud Süleym.anla tep- ğundan çok daha leziz olurdu; 
na gösterdi: - Bak, Halid! de- girdi. siyi onlara göndersin. pişkin ve kabarık olmak !Sartile .. 
di i sana bir kardeş daha ... Sa- Biz fstanbulda Saraçhanebaşı Zarif hakkında hemen duy • Mecbur bacı, Zarif kendisine 
lime ablanın kızı, Naciye. evinde iken babamın Sürur İs - duğum aevginin iki sebebi vardı: Kevser Hanımın emrini anlatır -

Ben ilk önce Naciyeye, sonra minde ancak on sekiz, yirmi yaş- İkincisi de dedemin Hactan dö- ken gülen gözlerle bana bakıyor
annemin yanında oturarak yavaı larında bir köleai vardı ki erkek- nütünde beraberinde ıetirdiği du ve İzmirde bütün aonradan 
aeıle konuşan Salime abla deni- liği nez' edilmit zavallılardan haremağasının, Refik ağanın la· gelen Çerkeslerle Arabların türk 
len genç ve güzel kadma bak - biriydi. Babamla beraber biz he- mamile zıddı olmasa. . . Refik ağa çe öğrenirken taklid ettikleri İz
tım. Salime abla ancak yirmi be~ pimiz ona meftun idik, açık ha- hilkatin kendi11ini en kara bir mir şive.ile: - Naha yavrum. 

Ye••l•rında •az b•nı·z.ıı·, kumral be• ren.,.inde, uzun ve ı'n""e •n- ki b ki ·k ·f · Allahın bı'rlı'g~ ı·ne emanet'. Ne ~ - .. ... "' .. .... ~ ren e oyama a ı tı a etmıye- · · 
saçlı, sarı ve iri gözleri pek tatlı damlı, cıvıl cıvıl zeka parıltıla- rek ne kadar çirkin olmak müın- kadar büyümüş! .. Carim nere -
bllkışlı, büyük annesine çok ~n- rile ışaldıyan baygınca gözlii, kı- künse 0 kadar çirkin yarathğı; deyse Affanıma yetisecck. Ben 
ziyen bir kadındı. Kevser Hanı · vırcık •e gür kaşlı olan bu güzel ve bununla da kanamıyarak çi • onu görmiyeli ne kadar oldu? 
Mın vefat eden biiyiik klzından oğlan afvetmiyen bir hastalığa çek bozukluğile bütün çehreıc.ini Daha dün diyeceğim geliyor .. 
knlmış olan bu kadın ile kızı Na- müptela olunca biz yaz için İh- kalbura çevirdiği bir zavallı idi. Mutfakla selamlık arasında 
cive araıunda hiç bir benzerlik saniye aayfiyesine naklederken Zavallı demek doğru mu idi? bir ittisal vazifesi gören bir dön· 
yoktu. o da Gureba hastaneıine gönde- Herkeste uyandırdığı bir Ürper- me dolap vardı ki o zamanın bü-

Naciye cıhz, esmer, sekiz. ya- rilmişti. Bir arahk yaz aonuna menin öcünü herkese karşı hı • tün evlerinde selamlıkla haremi 
şında olmasına rağmen serpıle • doğru babam beni ağabeyimle şım, hiddet, gazab, hatta kin ile ayıran bu dolap bizim selamlığa 
miyerek kavrulmuş bir kızc.tiız beraber hastaneye cöndererek almak için fırsat arıyan Refik a- geçnıemize müsaade edemezdi 
idi ki ilk görüşte insana merha - bedbaht Sürur ile veda etmeğe ğa bütün konak halkının, hanım elbette. Gerçi bu dolap vasıta • 

d · d yollamı•h· 1 k h ·ı h d ı· l v meti andınr bir uygu verıyor u. ann, Ufa ların, kızlann, ve er- aı e arem en se am ıga geçen 

CSPO R =:J 
Levsky takım' dün geldi, 

bugün Beşiktaşla karşllaşıyor 

Bana sokulmadı, benim de ıöz- Hala buırün onu düşünürken keaten ziyade çocukların bir ne· kızlardan, selamlıktan bareme 
lerim onda tevakkuf etmedi: da- yüreiimd e bir aızı duyarım. 1,te vi dütmanı mesabesinde idi. Her- geçen Ufaklardan bahseden hi - Bulgaı- Levsky takımı fehrimıui11 
ha ziyade annesine, Salime ab . Kevser Hanımın Dilberi cönde - kesle beraber onu ben de sev - ki.yeler de yok değildi amma. . . Bulgar Levaky takımı dün sa-ı ya takımı ile 0-0 berabere kal· 
laya, bu güzel kadına güHiınsi • rerek celbettiii Zarif ağayı ka- mezdim, vakıa aevmemekle be- Biz Zarifle bahçeye çıktık. Bü bah şehrimize geldi. Bugün ilk dık. Kral kupası maçlarında ise 
yerek baktım, 0 da bana gö:r.leri- pının çerçevesinde görünce bir- raber bunu ona kar•• belli etmez yük, fakat tek tük ihtiyar ağaç. maçını Şeref sahasında Be§ik- Slavyayı 5.0, Yamanın Titcha 
nin olqıyan bir ifadeaile bakı • den Sürur dirilmit de orada kar- dim. O da elbette kimaeyi aevme- lardan ba~ka loşluğuna bir neb- ta,ıa yapacaktır. Misafir Bulgar takımını 4-0, Makedonya takı-
yordu. Sıma çıkımf zannettim, o '-adar d·~· 'b' be · d d' ' k ·ıı·kt h 3-0 -ı·b d 111. ıırı cı ı nı e sevmez ı, am- ze neş e verece ye~ı ı en nıa - takımı 19 kitilik bir &por kafile•İ mını mag u e en takımımız 

ff l:kı' •inin ara11nda •özler~ '"•rpan d b b } 1 1 b b' b h Z 'f b l d Birden, Kevaer Hanım A anın • .. -r- ma o a unu ana •ara ıal e rum o an o~ ır a çe. .. arı olarak bu seyahati yapmakta- u maç ar a en parlak neticeleri 
bala görünmeyişine sinirlenerek ~ir benzerlik vardı; u: kaldı: belli etmezdi. Bu Refik ağantn hana uzaktan bir tavuk kümesile dır. Takımla beraber dört gaze· almıştır. lstanbuida yapacai'J
ı;abırsızca: - Bu oğlan nerede Sürur! Sen nereden çıkba? diye dedemin kona~mdft bıraktı~ı bir bir güvercinlik gösterdi: - Kü· teci ve birçok seyirci de beraber m~z ~açl~a layık olduiu ehem. 
kaldı? d\re ellerini çırptı: bağıracaktım. acı hatıra vardır ki onu da ay- çük damad beyefendinin tavuk- gelmiştir. Bütün kafile 41 kişiden mıyetı ~~rıyoruz. 
_ Kız! Gel! .. diye emir yereli. Ona bakarken eözlerimle san rıca hikaye etmelidir. larile güvercinleri işte burada - ibarettir. Kafilenin reisi Bay Re- Bu guzel şehri bu fıraatla zi... 

Hemen İçeriye bir cariye l'İr- ki yanaklarmdan öptüm, 0 da İtte Refik aia ile Zarif ağa dır. Başka bir gün onları sana coftur, klüp umumi katibi Bay yare~ ettiğimizden dolayı cidden 
di. Bu demin Nevber adile hitab bana sıcak bir nazarla baktıktan arasnıda bu tezad beni ikincisi- gezdir~im. Bak ne güzel hay - Asyançin ile takımla beraber an. bahtıyı;':rız.» . 
edilen kız değildi. Ancak yirmi sonra hanımının emrini telakki ne hemen ilk görüşte cezbeden vancıkları vardır, dedi. trenör Pançef te şehrimi l Bugun Be~ıktaşla karşılaşacak 
bt>s yaşlarında, eamer güzeli, ça· etti. Kevser franım tttordulAki: sebeble.-den biri oluyordu. Sonra cebinden bir iri anah· miş''"'rdir. ze ge - olan Levsky §U Jtadro ile sahaya 
tık. kaşlı, mevzun endamlı · bh - Zarif! A and mu Ka'tablse anı- Zarifle beraber odadan çık - tar çıkararak bahçede küçük bir Kl"b" ,. k" . . çıkacaktır: 
Cerkes kızı, o taril\te İstanbul ve 1 lıkta odaa1nda ır. d l ı a ~rm'i; tık, o benim elimi bırakmıyordu. kapı açtı. Ve ilave etti: - Bu a · "k i un umumı. a.tibıle görüş· Alaef • Zografof, Petkof - Gö" 
fzmirin büyük evlerinde pek çok çalgısına o ~·~·~ a m1ıdf. ~. adca Merdivenleri indik: - Mutfağa nahların bir efi küçük beydedir. tu ' ay Asyançın bize takım giyef Radef Stamboliyef (kap
emsali gorunen halayıklardan ki misafirlerımızın r~ ıgm. e~ uğrayalım da büyük hanımefen- Selamlığa giderken kapıyı o a- hakkında şu İzahatı verdi: . tan) '. Svetkof, Spasof, Laskof, 

b
. . 8 . 1 .. d" w.. N haberi olmamıttır. Halıd Beyı a , dinin emrini Mecbur bacıya 3Öy· çar, sonra gelirken gene o kapar, . ~ Levsk. Y So. fy_ a. spor tarı. Belokapof, Sinemof. 
ırı. .. ıraz evve gor ugum ev , "t" h d b k 

kah. b Aff Beym yannıa go ur, liyelim ·, dedi. fakat dalgınlıkla belkı' ı'yı' kı·1ı·d - ın en zengın ır ısım t.aşıma • Şu kısa izahattan anla,.ıldıgw 1_ berin asık auratına mu ıl u onu an "' _ 
k b k t ll .... d" Ev iki kardeş tanıcsınlar, sonra bu- Mutfağa uğradık, Mecbur ba- lemez diye arkasından ben her tadır. Levsky hem şampıyonayı, na göre misafir takım derli top-
ız a na pe a l corun u. ger ... . • r . öp- k h d kr ı k k 

bu evde ilk defa sevdiğim sima- raya gelsin, teyzesmın e ını cıyı buldu • vakit yoklarım; dedi. em e a upasını azanmı~ lu futbol oynayan bir hal<ledir 
ları aevgİ duyguıile sıralamak sün. Mecbur bacı uzun boylu, iri (Arkası var) tır. Klübümüz bas~etbol, voley- Uzunca süren bir yolculukta~ 
lazım gelirse başta Kevser Ha • Ben ayaia kalktım ve ihtiyar· gövdeli, elpeyceh yaflhanm.ış!kşiş - H. z. UşahlıSl'il b~l~.a kadınlara bıle yer ver- sonra bugün yapacağı ilk maçta 
mm yengeyi, Salime Hanım &b - sız bir hareketle Zarif ağanın, kin karın ı, şer a şer a çızı lerle .................................................... mış ır. alacağı neticeyi merakla bekle-

d b · h • ıA t d w m •arkık yanaklı, fak at hala hiç 

1 

Levsky'nin futbolda aldığı ne- mek ıa· zımdır. 
layı zikrederek üçüncü erece- enım acısını a a unu ma ıgı ~ • 
de Dilberi kaydedeceğim; fakat Süruruma bu derece benziyen gü bir eksiki olmayan beyaz ve kn - lnönü, Türk birliğinin ticeleri şöylece hülaıa edebili· Beşiktaş yapacağı maçın e-

• dah b k 1 habet gencı'nı'n elı'nı' tutarak vi dislerini gösteren güleç yu"zlü fa kendı'sı'dı'r rız: hemmiyetini mu'"drı'k oldugvu ·çı·n bu tasnif bıraz JKmra a af a ze 
bir tertibe l'İrdİ. odadan çıkmaia hazırlanırken bir kadıncıktı. Mutfakta fırına Viyana takımını 3..2, Rapidi bugünkü oyun herhalde c,. ı:iL o.. 

·ıL &f K H mın t-krar ...... ,· bı· ... ı· 11o"nderı'lmek üzere,._ ekme~i '"'- ---------------• 2..0 yendik. Za2rebin Konkordi- laıı..ıllA!~ ----..unuh'-_a..,._-. __ 
l___~---~K~e:v~ae:r~H:.1UU:::-cn~~O:ı~u:er::e::_: ~--==-~.A~·~==e~v=•e=r~~an==•.==::__.:.:~=:=_=:__:._,..:.:_~~·~=..:.:.::~~~~~-~~:__y .:.:_~~·:_:J_~_~---------~---~---------=-----~----~------~~ ~ ~ 
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f
,.,... ---- -- ...................... ...-.... ----- ----- -- ---~, -~~--·h·A··-~------> 
~eketha~ Başvekilin 

dünkü nutku 
E d S t (Ba~ tarafı 1 incı sayfada) ge e_ IVQS 0 Bulunduğumuz yerde arkamı---- ı za dönerek bakaca k olursak o-

Bazı ye..l.rJe yeni ~>·tin malt - Y elti J'flptlan çimento la.brika•ı r~d.a cüm~uriyet!~izi?. !ürk ta
•ulünün t•planma•ı l"ıfiadı, bu yanııatla bir de lriremid ve tuğla l rıhıne hedıye ettıgı buyuk var. 
yıl z.eytinyafı rekolt••İ 26 •in fab.Tika.ı kurulma.ı 1 Iıkları görür, göğsümüzün kabar. 

ton olacak kararla1tırıldı dığını duyarız. 
Kezalik bulunduğumuz yer-

b:mir (Huausi) - Manisa ve Sıva. (HU9USİ) - Şehrimiz gün den önümüze ve ileriye doğru 
Aydın vilıayetlerinde zeytinlerin top seçttkçe orta Anadolunun her saha. bakacak olursak orada da yeni
lanmasına ltatlanmı,tır. Balıkeslrde da en fazla ımlıı!ltaf gi»t.eren bir tehri lecek zorluklar, atılacak tepeler, 
de zeytinler kı.sınen Loplanmııtır. haline ıelmektedlr. Memleketin ber önlenecek tehlikeler bulunduğu
Yapılan 500 taar.-ine nazaran bu bakımdmı feyizll inldtafları yer, yer nu ıörür ve hemen yüreklerimi. 
yıl zeytiny.ğı relcokeM ı~n sene. artmaktadır. zin ve iradelerimizin bilenmeğe 
kinden daha noioandır ve takrtben Sümerbank UmıMn MüdiWlüiü- ba!ladıiını duyarız. Çünkü mil. 
26.000 tonu bulacÜ1Jr. nün ,ehıimDıde kurmakta olduiu letimizin hamuru daha ziyade 

Yeni zeytinyaiı m.absulünün lop. çimento fabli:kuanın yanıoda bir çetin zorluklarla boğuşmak ~c:!n 
lu bir ıeldlde piyasaya ıetirileceii de kiremit ve tuğ~ fabrikası kurul- yuiurulmuştur. Ve yenmek ıçın 
bir ay sonra zeytinyağı payl.auının m .. ihtiyacı bat rö&tenniıtir. Bu. fedakarlıklara hudud tanımnz. 
diifeceği kuvvetli bir tahmin olarak DU nuarı iKbara alan Sümerbank Onun için yapmağa hazır oldu
Dcıriye siMilmdkt!'dl.-. Halen flatiar tehi4mb.de bk kiremit ve tuğla fab ğumuz fedakarlıklarla önümüz
pek yeks.ekttr. Bu harta .r.arf ında rik»l da kurchım\iya karar vermq deki yılın çetin zorluk1armı be· 
kı.-ni bir diifkiinl"" ıöriiin1~ür Te ve bu hususta ıetKlklere batlanrulf- hemehal yeneceğiz ve cümhu!"İ. 
bunun hükiınıet kararlartle alakalı Lir. Eaa.en ~ilayeti.mizln tuğla ve yetimizin damgasını bu yıla da 
olduğu söylenmdctedl~. . . kiı'em~t ya.pmıya elteriıli toprakla.ti mutlaka vuracağız. Çünkü. bü: 

Diğer taraftan zeytincıhk mınt.a. bu ihtiyacı kU"Jtlaımak baktmından tün dünya biliyor ki Türk mılletı 
ka m~tehassısl ığının hazırlamış ol- çok mii6ald netkeler ve..ecelctir. Bu her ihtimal için hazırdır, Ata
duğu bir tebliğ bütün mıntakada 1 fabrlkantn da burada ys almuı türk yaşıyor, İnönü'ye de candan 
yayılnu§tır. halka yewi bllr reiaha kavUflurn\Uf bağlıyız. 

Tebliğde bilbaNa köylaye tualıar Olacakta. Arkadatlar, 
SÖylenrnelı::tedlr: Diğer t:waftan Maarif Vellaleti Vaktile padişahlar Türkiy~si-

ı Zeytinci; :teyt"nler kemale rel tarafından ıebıimiz bğlıe wı'at o- ne varlık hakkı tanıyan kimse 
m ek üzeredir. Mahsulünden iyi ;~ lwluna ilaveten 247 bin lira aarflle kalmamııtı; ne mutlu bizlere ki 
çok yağ abnalc l~rsen zeyt-t.ini l büyük l::ıür- marangozhane yapılmı. cümhuriyet Turkiye~ine bu hak
kenıale rdmeden toplama. ya kar• verdlmiş, bu hususta ekallL kı tanımayan tek hır devlet de. 

Z.eytin top~ma nmanı ayrıca me nlUIGnebsll ilim edi\miJllr. ğil, tek bir insan bile kalmadı. 
ilan edikoeldll' · Acı ve tatlı bütün bu hakikatleri 

Dip zeytinlerinl istediği valclt Sivasda 350 yavru size söyledikten sonra Cümhuri-
topla. Yalnız bu z~leri ~acın yet Bayramınızı açıyorum. Yolu-
üstiınden top\ayac:agın ze~tmlerLe sevindiriliyor nuz aydın, bayramınız ıen, n~·e 
luarııtınna. Karııt.ırır.an Y•&m bo- nız bol olsun. 

Siva. (HU11Uai) - Değerli meb'u 
zuk olur.)>----o-- aumuz Abdurrahman Naci Demir. ---o----

H d la J d• • 1• aj'ın her yll ilkokullarda okuyan atay a ue ıye reıs . er kimsesiz ve fakir talebeye yaptığı 
seçildi yardımlara bu yıl da devam ede. 

ceğl haberi muhitte derin bir sevinç 
ile brtıl.anmıft ır. Bu yıl okdlarda 
k:i kimsesiz talebeden 350 ılne el 
bi&e ve ayakkabı veribnesi hazır -

Antaly.a (HUS1Ui) - Vi\dyet da
IJ' indeki kazalarda belediye reiUıe
rlnin !"CÇİmine ba,lanmııtır. 

Dörtyol ve skend .. nın Lıuala.rı
nın belediye nı.eolls\erl loplıwıaraık 

lı4darına ~nııtır. 

yenı belediye rewerın& seçm.iııet- - Ed. ede 'eker tevzı·ı· 
dlr. Dörtyol b:ledlye relııolijiine eıı1.i Un Y • 
beled iye ret.i Tahııİn Ünal, l.ken Edime (Husulı) - Şehrtmue 
derun belediye reisliilnıe de Zlru.t kift rnikduda tıoz ve keeme tekeri 
Bankası müdürü Cevdet Selçuk I*' ırelmlt w ıı.lka bire!' kilo olu-ak 
~ nunwlJ olarak .eçil:mielerclic-. d.aiıtılmı,. beale,nıw,tır • 

İcra vekilleri 
heyeti toplandı 
Ankara, 28 (A.A.) - icra 

Vekilleri Heyeti bugün saat 11 
de Baıve'kil Şükrü Saracoğlunun 
riyasetinde toplanmıştır. 

Dünü unutma, bugünü 
iyi anlarsın 

Büyük Bayram Ebedi ve Büyük Türkiye 
Bugün kutlanıyor . 
(B t f 1 · f d ) (Baf tarafı 1 ı~ c:ı say fada) llara karsı k urtul u'? savaşını va· af ara ı t,1N say a a h ~ . . . · -

polis kıt'aları ve diğer teşekkül- , an~ h~dı~el_erı bakı.mın~~n en . 1~- parken Öte taraftan da kendisini 
ler geçide iştirak e de ce klerdir. sanı bır ıstıkam,•ttır. Turk mıll ı - çağdaş bir millet olm a ktan alı-

Halk kürsiileri 1 yetçiliğ inde bazı diğer nasyo na- 1 koyan m anevi z in cirleri parça -

M h l"f 1 d k 1 
1

1 
lizmle rde görülen tah rib ve istila lam ışt ır. Eğer b u z incirler par-

u te ı semlere uruan 1 . .. .. 1 d'·• "b'k d" 
halk kürsülerinde bugünde n iti- 1 e me 1 goru me ıgı S~ 1 ·en 111 • çalanmamış olı:ıaydı knzanılan 
baren hatibler tarafından cüm. den başkasının varlıgınn ta ham- askeri za fe ri n verim i pek kısır 
huriyctin ehemmiye t ve yükse~- mül edememek gib i d ar 'bir zih- o laca k ve Türkiyen in varl ığı ge-
liğini belirten konferanslar verı- niyet te hüküm sürmC'Z. ne tehlikeye diiı::ecek t i. 
lecektir. Bütün Halkevlerinde de İn'ki lapçılık umdemiz, dar b ir Atat ürk v e a ziz Milli Şefimiz 
toplantılar yapılacak, konferans. doktrin ve zihniyete saplanarnk l ( ·· .. h rib d 1 d · 
tar, konser ve temsiller verile- be A t ~-A '"ld . k l ' non u a m ey an.arın. d Sa\ a-

kt. şen e Kamu e n ge rı a m a - şırken ebedi ve büvü k bır Türki· 
ce ır. kl w • ed Ü . . 

V 1. B l d" R · · gece ma ıgımızı temın e r. aıına v e yara tmak için e lzem gördi.ik-a ı ve e e ıye eısı . . .. . . . . I" 
Taksim gazinosunda bir balo ve- ı ıyıye ve guze le g ı d,,,bılmek ıçın le ri manevi temelleri h;ızırlıyor-
recektir. Bayram i~inde fu.~a yolumuzda e nge ller kalmamış - l ardı . Cumhuriyet ilanı iste bu 
kömür sarfiyatının .önüne geçıL tır. esasların milletçe ben imsen me -
mek üzere yalnız bır gece elek- Din, bir vicda n m eselesi ola- sinin ifades idir. 
trik tenvi~atı yapılaca~t~r- ra k h ür ıbırakılmış, faka t dünya 1 Süph esiz d ah a p ek ç ok e k s ik-

Dıyorama ~e~gı•C• .. h . işleri c.ağdas kanunları n haki- ı Jeri~iz ve sıkınt ı larımız \'ar. Fa-
Eminönü Halkevının um urı- , · · l · l fl " .. · ) · .. b t'le tertib mıyetı atına a ınmı ştır. mı go- ka t cumburiyet or~nsı p erme sı· 

yet Bayramı munase e 1 • • •• fk k . w - . A • • 

u· -· bü ük Türk Zaferlerı Dı. ruş u um uz tamamen aç ı ve k ı bır baglılık , mı Il ı bı rlık ve cıe-
e ıgı y 4 d 1h"' d'" T "' k " d h · ı " 1 h T"' k" yoraması sergisi dün saat 1 .. e ur ur. u~ ıye e .er ı .m ı .c.e- vamlı lbir ça ışma ayat ı , ur · ı-
açılmıştır. Serginin . açılış tore: reya n temsıl v e tedrı"J edılcbılı r . yey i daha fazla y iiceltmiye ye
ninde Parti vilayet 1~~r~. h~yet! Samimi ilim adamları için vic • tece ktir. 
reisi Suad Hayri ~rgu_Plu, J>.~rtı dan ve şuurdan başka hiç bir ka
Halkevleri mümessıllerı ve dıger yid yoktur. 
davetliler hazır bulunmuşlardır. B h"' "'k k ) d"" ·· 
Halkevi reisi Yavuz Abadanın ... u uyu aza n_ç rkln uş~ : 

b • h"t b · • müteakıb sergi nurken yakın ve uza mazıyı 
ır ı a eaını .. "b l h l ak .. k .. 

Parti reisi Suad Hayri Urgüplü ı ret e atır am~m. . ı~um l~ 
tarafından açılmıştır. değildir. En basıt bır ılmt gerçegı 

.. .. memlekete anlatmak için dini 
Vali lnkaradan dondu taassuh erbabının gös terdikle ri 

(B t rafı 2 nci sa}'fada) muka ve met ve bu yüz.de n çeki-
~;e~ Müdürü Zühtü. kame- len ızıtırablar p e k ~ iddetli olmuş

lerin tabı edildiği Belediye matbaa. tur. 

Memur ve halk ekmeği 
(Ba~ taralı 1 inci saylcu.Ja) 
Bu şehirlerde ekmek gene 

karne ile tevzi edilecek ve 600 
gramı 28 kuruştan aatılacaktar. 
Bundan evvel ilan edilen tali
matname şümulüne giren me
mur, müstahdem, tekaüd, dul ve 
yetim maaşı alanlarla bunlaran 
beslemeğe mecbur old uklan 
kimselere ise ekmek karne ile ve 
eski fiat üzerinden verilece ktir. ıtuda da sıkı inzibat tedbirleri al- Türkiye bir ta raftan diişman-

dırmıJlır. Matbaaya giren ırıkan her _ _;_ _ _:_ _______ _:_ _______________ _ 

kes aranıJmakta ve jandarma ~.öb~t ,---••••••••••••••••••••••••l" 
çileri konulmaktadır. Karne ıtlorı. ~ p o K E R 
nin ay başından evvel muntazam ~ 
bir surette bitirilmesi için geceleri 
de geç vakte kadar çalışılmaktadır. ' 
Bugün, yarın ve Cumartesi de tatile 
rağ'men çalıpnalara devanı oluna
caktır. 

Memur ve halk için iki fiat üze. 
rinden ekmek satııına ancak ikinci 
te§"lnİn 15 inde ba.tlanablleceklır. 

TRAŞ BIÇAKLARI 
Cildi tahrif etmez, 

... ildi yumuıatır. 
Her yerde 

PO K ER 
traı bıçaklarını arayınız. 

Ankaraılan gelen haberlere ııöre 
Ziraat Baııkası bundan sonra gcnit 
mikyasta buğday satın alarak stOk 1 

yapacak ve vilayetlerin ihtiyacına 1 '-•••••••••ıııiİ••••••••••••••••"' pe tevzi ed~. 
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SON POST~ 

[Telgraf:, Telefon Ve Telsiz·&aberleri J 
BU SABAHKİ HABERLER ........................................................ 

Londra ve Berlin Almanlarm Kaf kasyada Halçık 
radyolan bu sabah .. • ki h k 

cumhuriyet uzerıne yaptı an are et 
bayramım kutladılar gittikçe ehemmiyet kesbediyor 

Cümhuriyet bayramımız do -
layııHe bu sabah Loadra ve Bulüı 
radyoları türkçe neviyatlarında 
bayramımızı kutlamışlar ve 
Türkiye hakkında dostane hita
belerde bulunmutlardır. 

ingilizler Mısırda 
ilerliyorlar 

Undra 29 (A.A.) - Mısırda 
batı çölünde müttefikler daha 
fazla ilerlemislerdir. Tanklar a
raıında tiddetli çarp:fmıılar ol
lnUftur. Düşman tarcledilmiştir. 
Müttefiklerin kayıl>lım hafiftir. 

lngiltereye gelen 
Amerikan kıt'aları 
Londra 29 ( A.A.) - lnciliz 

adasına yesai Ameı·ikan kuvveL 
leri selmiıtir. Bu kuvvetlerin ba
tında, Bataan ve Curreaidor'da 
kendisini &Öıtermiş olan bir al • 
ba y bulunmaktadır. 

Sııd1raı~ı zelzele •ıvaı 
ediyır 

Sındırgı 29 (Hususi) - Dün 
&ece saat 3 denberi zelzele de -
•am etmektedir. 

Londra: "Almanlar Stalingradda ancak bir 
kesimde 200 metre kadar ilerlemiye 

muvaffak oldular,, diyor 

Londra 29 (A.A.) - Sta1in -1 ilk adımlarım atıyorlar. Nalç~kı 
&rad~~ bir keaiminde Al~anlar hedef tutan hareket çok mühim 
100 ıla 200 metre,.,kadar ilerle • bir mahiyeti haizdir. 
meğe muvaffak olmuılaı dır. Baha k h • · Al ns ne rını ıeçen man 

Kafkasyada Mozdokun cenu· k ı · J k · · 
b b .• d Al J • b. uvvet erı ye paze ,e hnde de..-. u gar ısın e man ar yenı ır . 
hücumda bulunmuılardır. lemektedırler. 

Tuapse bölgeıinde Ruslar §id. Viti 29 (Radyo) - Stalin • 
detle mukavemet etınektedirler. &radda Sovyetlerin vaziyetinde. 
Bu 'ehrin şimali farkisinde çu . ki vahamet artmıttır. Kızıl ilk • 
pıfmalar vukua gelmektedir. Nal teırin ve Spartakovska mahalle
çıkda dahi ciddi çarpıtmalar ya- lerinin temizlenmeıi nihayete er
pılmaktadır. mittir. Büyük tayyare meydanı 

Rus tebliği ilavesinde Stıılin - civarındaki Sovyet kıt?aları Al -
ırada yapmıı oldukları aon hü. man kuvvetleri tarafından 27 
cumda Almanların aiır zayiata Tetrinievvel secesinde itcal e • 
uğradıkları bildirilmektedir. dilmittir. 

Viti 29 (Radyo) - Kalkas • ----..ı>---
yada Almanların Nalçık Üzerine 
yapmakta olduklan harekatın 

malriyeti askeri münekkidler tll. 
rafından henüz kavranmamıştır. 
Bu münekkidlere göre Almanlar 
Nalçık üzerine har.ak'!tle ya Gro
zny ve Ordjonnikize üzerlerin -
deki tazyiki hafifletmek istiyor -
lar, yahud da vasi bir hareketin 

lngilizlerin Rusyaya 
gönderdiği uçaklar 
Berlin 29 (Radyo) - Stok • 

holmden alınan bir habere göre 
gemi kafilelerine refakat etmek 
üzere İngilizler Sovyet Rusyaya 
tayyareler göndermi~lerdir. 

Mısır meydan muharebesi 
Kahire, 28 ( A.A.) - Orta

!•rk tebliii: 
26/27 Jlkteırin geceıi kuvvet

lerimiz tekrar ilerlemişlerdir. 
l>üa zırhlı kuvvetler arasındaki 
kartılaf111alar ıimdiye kadarkia. 
elen daha büyük ölçüde olmuı· 
tur, Çetin aa'Yaflardan aonra diit
ınan taakları püakürtülmiif, diif
ınana çok büyük kayıltlar veıodi

rilrnitdr. Bizim kayıblarımız ha. 
fif olmuttur. Sa .. aılar devam e
diyor. 

Hava hücumları 26 ve 27 ta. 
rihlerinde ne sece ne de ıündüz 
azabnaa111br. Taarruai devriye 
UÇutları yapan sece ave1larımız 
bir Ynkers 87 düıürmüı, başka 
Yunkeraler de hasara uğratıl
hUfbr. 

yayılamamaktadır. 
lngili%l~rin teh::ibi 

za eylemekte ve umumiyet iti- nüz 
barile pek az tefairde bulunmak. 

Londra, 28 (A.A.) - Gene. 
ral Alekaander'in bindiği tayya
renin dünkü Sah günü çölde dü. 
§Ürüldüğüne dair bir Mih .. eı
membaı tarafından verilen ha
ber bugün Londranın salahiyet
tar mahfellerinde tekzib edil
mt:ktedir. 

ta dırlar. 
Alman tebliği 

Bertin, 28 (A.A.) - Resmi 
teblii: 

Mııırda, Elilemeyn cepheain
de tiddetli müdafaa muharebe. 
leri muvaffakıyet le devam et
mektedir. Bilha11a şimal kHi· 
minde laer iki tarafın yapbğ1 hü
cumlar ve kartı hücumlar sır•
sında kanlı piyade Ye tank mu
harebeleri olmuftur. Bu muba. 
rebeler neticesinde büvük askeri 
ehemmiyeti haiz bir tepe elimiz
de kalmıştır. Düşman yeniden 
53 tank kaybetmittir. 

Yeni murHJlalııyetler 
Londra, 28 ( A.A. ) ·- Royler 

ajanıının askeri muhabiri bildi-

Ticaret odaları 
kanunu projeleri 

Ankara, 28 ( A.A.) - Öğren
diiimize &'Öre, Ticaret Vekalet~ 
harb ekonomisi bürosuna te•dı 
edilmiı bulunan <ıTicaret odala
n, borıalar ve eınaf birlikleri 
kanunu ıı projeainin tetkikatı ni. 
laayet bulmuttur. 

IMi~llzciler dün Milli Şefin 
açış nutukları önünde muvaff akiyet· 
Ank~ 28 (Huauai) -

Aziz Ciimhurreiaimialn Büyük 
Millet Mecllılni açtı nutkunda 
türlü memleket itleri araaında 

pabalılılcla mücadele için ame. 
11 ve faydalı tedbirler alın.ıuaaı 
lüzumunu tebarüz ettirecejlflİ 
lıiilUınete bu huauata değerU 
d frektifler vereceği c.hm in e
dl bektedl r. 

Bulgar Krahnın 
Sobranyade 

li gösteriler yaphlar 
-------- -- '2 ~ ' ~ 

Ankara, 28 (A.A.) - Cüm- , ları oynamıtlar, kendi çaldıkları 
huriyetin 19 uncu yıldönümü aazları ile, davulları ile, zurna. 
kutlama törenine ittirak eylemek ları ile izmirin zeybetini, Sivasın 
üzere ıehrimizde toplanmıt olan balyalarını 'Ye Erzurumun barla
izciler buıün öileden M>nra 19 rını oynamıtlardır. 
Mayı.s ıtadyomunda izcilik cös- Gösteriye aabMıln ortasında top
terileri yapmıılardır. Milli Şef lanan izcilerin hatları üzerinde kal. 
Reiaicümhur lamel İnönü de ha- dırdılcları beyaz ve kırmızı fulalar
zır bulunmutlardır. Milli Şefin la yatıkları Türle bayrağ-ının altın. 
stadyoma ıiriıleri stadyomu baı da büyük Mrlli Şefimizin vereceği 
tanbaıa dolduran on binlerce 1 her vazifeyi b&§Sacaklarına hatları 
halkın heyecanlı ve İçten teza- ı üstünde tatıdıkları bu bayrak üzeri-

so• 1 yledig'"" .• nutuk hürlerle kartılanmıttır. Şeref ne aod içmlflerdir. Bundan sonra 
tribününde Büyük Millet Mec:lisi nDai b~•nı duman alm11 n marıını 

Sofya, 28 (A.A.) _ BUigar KrL Reiıi Abdülhalik Renda, B~şve· aöyliyert'k MHli Şefin önünden geç. 
lı Borta bu aabah Sobranyanın kil Şükrü Saracoğlu, Ve~~ller, mlfler v sahada'1 çıkmıılardır. 
22 nci 

1

içthna devre.inin dördüncü Parti Müatakil Grupu Rem İs- Mtlli Şef lnönü bütün huır bulu
toplantısını açtıiı ıırada aöylediji tanbul meb'usu ~~i Rana !ar· nan ha k ın takdirlerini toplıyan bu 
bir nutukta biUı .... fÖyle demiftir: han, Ankara Valm ve &arnızon gösteriden sonra 34 sene beden tf'r. 

Mdnleketimizhı alyasell mihver komutanı yer almıt • b~lunuyo~- biyesi öğretmeni olarak hizmet et
devletleri ve müttefikleri ile dostluk d~. Tam saa~ 15 de ızcı alayı, o- mlı bulunan İzmir Atatürk llseal 
ve ciddi ifblrllil esasına ve üçlü nunde aıkerı bando, bayra~ t~- öğretmeni Nuri To:rkoparan'ı ve 
palııda korniil'ıilt.Uk aleyhindeki pak kımı ?1~uiu . .lıal.~e .. sahay~ gırmıf göster"den sonra bu gösteriyi hazır. 
ta dayanmaktadır. ve ~~lh Şefın onunde bır saygı layan Maarif Vddlliğl beden ter· 

ıeçıdı yaptıktan aonra meydan- iid Vild 
. Bulprl.tan Awupada devamlı da yer alnutlar ve atadın yetil bly•I •e mcllill m·· ürü an 

bir .ula ve a~alet lmra~ak olan. yeni aahall üzerinde bir kamp haya- Afir'le Gazi T.blye Enstitüsü be. 
nizam mefkuresine baglıdır. Baz bu bnın bütün huıusiyetlerini en den Terbiyesi öjretnıeni Cevdet 
ülkünün gerçeklqmeai için dostları- küçük teferrüatına kadar can• Arun'u huzurlarına kabul etmlıler, 
m.Jda ltb!'"llil yapac~ız. landırmıtlardır. ye iltifatta buluıwnutlardır. 

BuJsaristanın da ı~tlrak ~e Bu gösteriye, portatif kamp Bu törende vazife altlllf c-lan dl-
olduju cihan har'bi memleketin ık. direği dikilmeaile batlanmıt ve pr beden terbiyesi öğrelnl"nlerini 
tısadi ve mali hayalı üzerinde bü- bunu takiben mızıkanın iştiraki. de takdirle karııladıklannı i. ade bu 
yük bir tesir icra et'matedlr. Çok le hep birlikte İıtiklal martı aöy- yurlllUflardır 
fİddedi bir kıftan sqnra kurak bir Jenmittir. Gösterllerdm sonra Relıicümbu. 
yaz ceçirdlk. Bmıun tesiri bllhaM& l:ıciler çevik hareketlerle ça· nımuz balkın cotkun tezahürleri ara 
:ziraat siııhasında göıiilmüttür Bu va dırlar kurmutlar tatbikat oyun· sında atadyomdan ayrıknıflardır. 
zlyet, Bulgarlstanın umumi ekono. --------' ---------- -----------

misi üzerine de te9İr etmqtir. Memurlara kundura ve 
Birleşik Amerikanın 

v.,,ngtOft~:f~:~.) _ Nüluo elbiselik kumas dağılmasma 
;~~~~~~~:f~~~ dair layiha meclise veriliyor 
ğunu ve bu tutarın takriben 1940 
yekıinunım ayni olduğunu hlldirmiı. 
tir. ...............................................•.... 
(TİYATROLAR J 
İstanbul Belediyftll S l"hir 'l'lyatrolan 

Bu ak.pm .-ı 20,38 ela 
Dram Kısmı 

K 1 Ş MASALI 

Komedt kısmı 

YALANCI 
Yasan: Cario Gollhııni 

Camartftll ve Paaar cunl~ri 

ma.t.lnf't 
15,38 da 

Ankara 28 ( Huausi} - Barem kumaı daiılması için Maliye Veü
kanunları~ tabi daire ve müesse- leti ıerekll !kanun layihasını hazarla 
aelerde çalıpn memurlara ve ref'ı. mııtır. Hüıkiimet bu layıbayı ~
ka1-ına "uli maatlaı'ı 70 lir~ ka- mmdelıi ay Biiyiik Millet Meclııhıe 
dar olan'-ran kundura ve elbiselik sevk.edecektir. 

---------~-------

Yurdun muhtelif yerlerinde 
zararsız zelzeleler oldu 

DÜ:flllan eaas itibarile müda
faada kalmıf, fakat akıam geç 

riyor: 
vakit ileri kıt'alarımıza pike hü. Londradan &'elen haberlere 

Me,lıur, Şirin Ye Güz~l Yıldı2 

Ankar~, 28 (A.A.- - Aldıi•·jolmak üzere 5, Akhiıarda ~:10. 
mız malumata göre bu sabah 5.20, 5.45 •e 8.30 da olmak uze. 
Marmara ve Eae bölıeleri ile re 4, Kütahyada 3.12, 5 ve 5.30 
batı Anadoluda muhtelif yerler· da olmak üzere 3 •• bunun clı· 
de kuvvette fakat hepıi tama. tında aaat 3 ile 8 arasında muh· 
mile zararsız müteaddid yer dep telif .. atlerde Eakitehir, Buna, 
remleri olmuıtur. lstanbulda Çanakkale, Gelibolu, İmroz, Si· 
5.50 ve 6 da olmak üzere l, İz. mav, Emet. Sarayköy ve daha 
mirde 3.30, 5.25, 5,35, 5.55 ve diğer yerlerde l.irer hepsi tama. 
7.25 de olmak üzere 5, Salihlide mile zararsız yer depremi kay-
3.35, 3.40, 5.25, 530 ve 8.30 da dolunmuttur. 

cumu tetebbüaiiade bulunmutlur. söre, 8 inci ordu, yeni mu•afla. 
LoMraJI« •öre 

Lonclra, 28 (A.A.) _ Mıur kıyetler elde etmittir. 
be · b bah Kahire, 28 ( A.A.) - Rommel 

meydan ıaW.are sı, u sa Alman mukabil uarruzlarını 
Jnsiliz cazetelerinin dikkatini 
en fazla çeken eauh h&diae ola. bizzat idare ediyor. Buna rai· 
rak kalmaktadır. Bununla b.ra· men lncilizler ar&&İ kazanmak· 
her bütüa ıazeteler, dalaa bun· tadırlar. Her iki tarafın ta~kları 
da~ velki cünlerde mütahede da tiddetle çarpıtmakta 11e de 
edile:v ihtiyatkirhiı da muhafa .. zırhh tümenlerin kül1i kısmı he-

DEAlf HA DUBBİR'in 

AŞKÇiÇE'(;ı 
filıi bı ~ıfta S Ü M E R sinemasında 

ftlmanlar Hovorosisk ve 
Tuapse bölgelerindeki müstah- ' 

kem mevzileri zaptettiler 

Pdl büyijik munffakıyetler kaaanmaktadır. Diğer ha§ rollerde 
1 , FRANCHOT TONE • ROBERT STACK 

Berlin, 28 (A.A.) - Alman mıttır. 
orduları batkumandanhğının teb Terekin batısında Salı gunu, 
ligi: kıt'alarımızın hücumları tatmin 

Alman kıt'aları Novorosiskin edici neticeler vermit ve bazı 
doğu cenubunda sünlerce süren düpnan tetkillerin kuŞAtılmasını 
Çetin mulaarebelerden sonra bu temin etmiştir. 
bölceye hakina olan bir ııra te· Stalingradda Almanla~ ~!'°ek 
peleri itsal etmiılerdir. Tuapşe fabrikasmın doğusundakı b1>lge
bölceainde dailarda vücuda ae· ye hücum ederek Volga kıyıla~~
tirilmit bir sıra müatahkem kü- na varmıtlardır. Bu suretle mu
çük mevzilerle tahkim eclilmit him Sovyet ku.vetl~n tarafı~
bir dütnıan mevzii ırupu Sovyet dan tiddetle müdafaa edilen hır 
•- • • dl ··d f mahalleyi ele g-irmi•lerdir. &ıt alarının ına a mu a aasına -y ... 

rağmen hücumla zaptedilmİftİr. !ouyet tebliği 
Dütmanın bütün kartı hücumları Moskova 28 (A.A.) - Sovyet 
püakürtülmüş ve düşman ağır teYltlne ell: 
kayıblara uğratılmışhr. '">iitonanın Stallngradda lıçi ma. 

Ayni keıİnMM Alman ha'Ya llallelc. i.-.e 'ft falwikalara ı..r.ı ta-
1- ti · d"" n mevzilerine arnızu tld~_tlenmiftir. Almanların auvve erı aqma •• __ ı 

" 
T --L • e hücum etmi•- ı,ld.hol atidma yaotıft hacUD111ar, •· e uapae ~·"" '-- __ .u_1, ___ L _::.L" tül-

lerclir. 8000 tonluk bir ticaret ge. itr kayıp..- ,.__.. _.._ ..-• ! 
inisi ....... ile uaara utratıl- miifdir'. 

Kahkaha . .. Ze.k ... Nq'e . .• 

BUGÜN 

iPEK ve SARAY 
alnemaı..nda 

(Arşak Palabıyıkyan) 
3 AHBA.B ÇAVUŞLAR 

POLiS HAFİYESİ 
-ı:.1 Sinemasında 

BUGÜN 
Matılnderden itibaren 

Şen, Şuh, Parlak yıldıs 

MARİKA RÖKK 
Şarkılı, Danslı, Sürprizi! Süper 

ŞAHANE DAKS 
Filoıinde sönüllerl büyülüyor. Gece seansları 

~ yerlerinlM evveldm aldırnm. Tel: 49369 

İzmir Kurtuluş Cam ve Şişe Fabrikası _ 
. Sahibi Sadık Gürtunca, sayın mÜ!lerilerinin Cürnhurlyet ı 

Bayramını kutlar 

TAKSİM SİNEMASINDA 
Şhtıdiye bd• cördüiiinüz türkçe " ~ dublaj Nlmler!lni 

ıölgede bır·aiıa09ir lııir ,.a.11er 

KÖY KIZI 
Türk clalıılijının, Türk mua*lslnin en büyük zaferi Türkçe sözlü • 

Türlı: musikili • Türkçe ~ılı .. . 
~: MUALLA IŞILA Y - SUAD GÜN • LEYLA MURAD. 
YUSUF VEHBİ- TAHİYE MUHAMMET. ENVER VECDl'nln 
yarattlldan a,k ve fhtiras fiimi, 

~ ......... Seanslar : 11,15-1,45 - 6,45. 9,15 de------
# ........................................... ... 

Şererı.ı cıin1erin uameUne. .. Biıyük inklli.plann kıudrıeUne Jiylk şahane lllm. 

TÜRKÇE 

DEMiR TAC 
Bugün LALE sinemasında 

~'.4 laıhramanllkların en canlı misali, mi?yarl:ırm kurdut u en :vüluek 
bJr abide, cfiinlanın eşini ~örmedlti bir zafer ba.ynmıdu-. 
DİKKAT: Ba film ayni zamanda bmll'Clc LALE ve TAN sinema.lannda da 

costerllmckldlr. Tel: 43595 
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Türkiye Umumt Acentuı: TORK RADYO ve ELEKTRİK LiMİTED ŞİRKETi Galata Posta Kutusu 1557 Telefon: 44032 

KÖYL ve İSÇİ ELBİSELE 
ucuz SAGLAM DAYANIKLI 

TOPTAN SATIŞ YERİ: 
İSTANBUL, SUL T ANHAMAM IRF ANİYE ÇARŞISI NUMARA 18 - 19 

. SALAHADDlN KARAKAŞLI 
İlcfncl partisi de pek kısa bir zamanda .atılan köylü ve İKi Elbiıe ve paltolarının üçüncü partlıl 
birkaç güne kadar satı,a çıkarılacaktır. Tüccar ve esnafımızdan dolayısile köylü ve i§çllerlmfz
den l'Ördüğü rağbet ve alikadan cesaret alan müessese, tefkilatını ırenftletmeğe karar vermiJtlr, 
Mubtellf Yili.yet ve kaza Merkezlerinde Müeuese mamulatını satan mağazalar bulunmakla beraber 
b!rçok Vilayet ve kaza Merkezlerinde henüz köylü ve ifçi ~lblselerint satan mağazalar yoktur. Bu 
ırıbi yerlerde Müessese m&muli.tını aatnıak lsteyen.lere fıat ve çe,ld listesi gönderilir. Yalnız bu el. 
bi~leri aatnıak üzere yeniden açılacak mqazaların ıiparifleri evvelki partrlerde olduğu r&bi terci
han daha evvel rönderi!melı:tedlr. Siparitlerln bedeli lstanhulda pe,ln alınır. 
Şimdnlk Müeıse ınamulatını PerM:ende olarak satan mağazaları: 

Amasya ı MusWa Tirya.kl l\tatu.uı 1 (..'"l.nkın 

Arna.51& ı Kütiıkçil Kardeflc-r • Çaı m 
Abdull 1t Arsla.ııer 

Etem ı. • endeli 

~htr ı Ahmet Tuna • Canlun ı Hilmi Ersun.ır 

Alı.şl'lhtr ı Net'et Güler • Ue,·rek. 
Akşehir Şülı.ru Tııno • De\Tek 

.:\.y.ızı \ e:,.lba$ 

Abdullırn ~ı·lmaıı 

Hıtkkı }'r. lib15 Akşehir ~vflk Akay • Devrek 
A.Jı:sekl ı Mua!afa AruıoJ Devrak 

• &kişthlr 
Ali \'l'şilb.4~ 

Rasim u Alieddlıı 

A78" 
AJ>q 
Ayaf 

A,y .. 

~ 

Aratl 
A..Ya.t 
IWrs 
Bautıe 

&ıı7l"Mllit 

~ 
Bo~ 

Bo.raba.t 

~ 

Bucak 
Bandırma 

BolYMlln 

Bafra 

Bafra 

Beyp;ı.u?'I 

~I 

Benııatan 

Burs 
Roraa. 

(>anttaı 

<;nnmı 

Ceıbısköy 

ı Bdclr Yeniw> ı> 

ı Bllflm Vıılü • 
Tevfik Baca41 • 

ı Osma.n Parlak 

ı İbrahim Türttel'\ 
Asal Baf&I' 

ı Milnlr Kabalı: 

ı Ömer Bayram 
Mehml'ld Cayd .. 

ı Arif Tuıan 
but Nal.btız 

1 M&hmut Baruıtçıa 

ı Etıem Ay .Ayduı 

ı MeaıHI Kalyoncıı 

ı Muharrem Darıcı 

ı Sokrat İncıesu 
ı t.ıutlllk koı>ptrallfl 

ı ~lanlfa11racılıJı Blrlftl 
ı İbrahhn Mutlu 

Veysi ve otlu Refik 

Abclulkadir Jtılıno 

Fehmi Bilsen 
ı H n Uemlrbat 

ı Abdulhıh Demir 
Enver Erdtmll 

Surl Önen 

ı Hasan Cantala 
ı Ethem Yal:ıp 

Ooıan Armatancıı 

ı A.hm'd Kut 
Ha•n nayl"l Girişken 

(Yeni ıat!f 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
lt 

l:laiaı•t 

• 
• 
• 
• 

Terz.lha.nul 
Hatua.sa 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Eşme 

Fa.<aa. 
Eclinclk 
Erbaa. 
}'etbiye 

Güıni.ışMıe 

Göuen 

Gmnllıı 

tcmıt 

Ahmet Sumer 

ı Cem:ıl Turilal 
.sıy.ııi Çetiner 
ıııı.tara Saa!çi 

H.ıınid n :lla.hmlld 
Sankıı.rdeşler 

Abdullıah i~DbııU.. 
otulları 

ı Salih Ereçek 
Gündotdu köyünden 
l\lehmecl Gündotııu 

Bak kalbe 
t,,Jı:enckırun ı 1'1a.nlfatorMılar BirHtl 

bklHp ı l.Jouı Sa.tll evi 
bh11.klı 1 nu ... e,)·in l:Slı:idolht 

Ile"m ı Şukrü Demir 
İn«su Bcfiir Sami Dörrtl.eıv 
Kutahya U~retttn To un 
l\Ienlfon Bekir Önal 
Po&a,Uı Salim Güvrııer 
Sam un ı Cumhurye<t E!blse 
Samsun 
Saım un 
Samsun 
Sam un 

Sile 
Ta$öprii 

Ttıfennt 

Tnbwn 
Yfmlce 

ı Hhib Sann 
Abılunaıı Giilrr 

ı Ha.san ve Rlt-.ıl. 

ı byas Y&'ll<'t 

ı Enwr Kapancı 
ı Hüstyin Eryılmu 

ı Kadir Peker 
Emrulbh Şehir 'it 

: Ha n Hü eyin 'ayin 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Matuaaı 

» 
» 

• 
• 
• • 
« 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Tlll Fakült.di 3 iincıl ır Ye 1 inci dl.$ halrtah~ klinlklerıne a.lıııacaJ;. 

23U.90 lirı. muhammen bedelli emınt ha.crtane le\-azımı 2/Xl/912 iPaza.rttSİ 
a'ÜDU &aat U de reıcıörliıkte paz.arldda bta.1~ e.Jllecck.Ur, i~klller 360 liralık 

teminat aukbm ~ .. clPıelerl. r.ııre "' Prtm.ıe rektörlükte ıörlllür, 

(9ll4) 

goktor 1. Zati Og§)t 
i1'8 ~ muayeoe

eallldıt ~ IOIU'& ha.9"..a-

IUma bbul eder. 1 

......... 

~· KURT 
Doktorlar, bankacılar, katibler 

mühendisler velhasıl bütün mü

rekkebli kalemle yazı yazanlar 

mürekkebin ceblerlne akma. 

aından, kurumasından ve u -

cun bozulmasından kurtaran 

yq-ane 

HAKiKi 
KURTULUŞ 

P. 8108- 6318 
DOLMA 

KALEMi 
Mürekkepli kalemle 
yazı yazmak mecbu. 

rlyetinde olan halkı 

hakikaten bu ezi
yetten kurtarmı,tır. 

UCU .. ınmaz bol 
mürekkeb alır. 

Kuvvetli bftsılırsa 4 
kopya çıkarabilir. 

Bozulan parçaların 

yedeld~ıi tamir ücre
ti alınmaksızın yerle
rine takılır. 

KURTULUŞ 
kalemi sekiz parçadan 
ibaret olup bet" bir par. 

çası bulunur. AÇIK bı -
rakıldıiı halde her ne 

Jeki!de durursa dursun ınü
reıkkeb akmaz ve kurumaz. 

KURTULUŞ 
en sağlam ve en lrullanı,lı mü. 
rekkebli kal""ındir. 

HER YERDE ARAYINIZ. 

İHTAR: Ha.lkt 1>ıt ırtacak alert". 

cede, bir ~ok yeni m.:ı.rkalar i·ıktıjı. 

na na.uran. nyuı mu.ıerUerimlzin 

m:za.rı dllııkatJerini cıelbc:deriz. Ga.. 

nınll:ıi ola.n )'&lnu TİCARET VEKA. 

LETlı\ıiziN P. 81H - 6318 o.uma.. 

rıı lıanu ve KURTULt.:Ş ismini ta • 

ıyuu dôbua kakıuıi ha.kikidir. TAK. 

LİTLl':Rİ1''DE.'li SAIUSIMZ. 

KURTULUS DOLMA KALEMLERi DEPOSU 
İST ANBUL HAVUZLU HAN No. l 

• ~:::=:ı•::.::. 
YDA 5LIRA AllSITLE 

mta~ilerimi4 lçlıı elm.ıs'!ı l'e pırı.anta.lı saatler, altın v~ plitfo nişan 
yürli.kleri, lı:ıymetıU ta.şla.rl.ı. eii.sfü rıç~ , .e pi& r, yeni ŞM"alb·e ") 111.üklfr, 

ıumii.11.en mamul zarif tatlı. pasta ve Y<'meK taknnfa.r.u1m ~Cn&'ln çe idleri 
g-eohnlştir. Saatler cms.ı.li gibi ı:; rne teminatlıdır. parl etmek isti)enl<'re 
lıJl,lıalok cönderlllr. Mektııbla !İcıla.ııbul posta ıku!usu 18f) adl'CSlne miır-.M'aat. 

EKZAMiN 

Birincitqrin 29 

Tarihi en sayfalar 
(Baf tarafı 3/ 1 ti•) 

mit, RumlarJn umulmu felaketini 
üç yüz Türke a-österiyordu. Bunı.r 
hC'-:....:n kO§tular, orduraha ıeldiler. 
Çadırlar bombottu, İmparatorun kır 
mızı palanlı atlarlle çadırlarını gör
düler. içlerinden iki yüz ~i bunları 
yüklenip döndüler, Yüz tanesi daha 
çok yaklqtr, kayıklara hlnmlye va
kit bulamryanlara ok yaidrrdrlar. 

İmparator feliketi haber alınca 
hiçbir teY yapamadı; remlye bindi 
ve Blzanaa döndü. 

Bizans tarihçisinin yuısı burada 
bitiyor. Bir orduda asıl kuvvet ce. 
.arettir. Ölümü göze lan inaan ber 
fe!I yapabilir; müthlt kuvvettir. 
İçmde bulunduğumuz dünya harbin 
de bunun birçok tn lsallerini oku
duk ve iJlttik. Kahramanca dövüt
tükten sonraki felaketlere nıağlubl. 
yet denir. Panik de itte anlattığımı• 
gibi hadiselere verllen bir isimdir. 

Kadri Can Kafir 

RADYO 1 
PER:o;iEl\IBE 29/10/1912 

7,30: Saat ayarı, 7,3t: :.U.ır•lac, i,401 
Ajıuıs haberleri, 7 ,55: llafıf orke.sU'a 
(Pi.) , 8.30: Knnu~ıııa (l\laarıf Veki. • 
~.ı adrııa), 8,45: l\luzik: ll&lk bava.tın 
(l'L), 9,15: Konuşm.ı fllialia \ 'ekaleU 
r.İ!hruı.), 930: Karışık po,CT&m (Pl.J. 10: 
Tomsll, 10,45: Saz eserfcrı ve oyun ha. 
,ır.ı.vı, 11,15: Ko:nusıııa. (İktısad Vck.L. 

leı.I aduıa.), 11.30: Karışlk ,Program 

ı rtı. 12: Kımuşıruı (Sıhbu Vekah,.I 
adına, 12,15: l\larşl r, 12,30: Biıyük 

.\l'iUet .:uecıı in:lcki merasim\n n lea 
nt'IŞJll, 13,30: Aj:ıns haberlfff, 13,151 
Senron!ıa eserler (Pi.), 14.45: lllpod • 
romdakı merasimin naklen neşri, na 
lUilli Pişa o fe\'kulfıde pd;ll inin no.t.. 
~n ~. 18: a.at a.y rı, 18,03 : Hu • 

~m ma.k&ınmda.n sarkı ve tüıfWlcr, 

18,30: Konu$!lt:ı (Kızılay Konunu ıı.dı. 

na), 18,45: ~8/l eserleri ve 0111n hav&. 
iarı), 19: Konuşma. <Gümrük ve tııhL 
:srla.r \'ekaletı adın:ı ), 19.15: l\lilı:lkr 

Öfrendlibnlz mnr tar, 19.31: Saat a. 
yarı ve ajans haberleri. 19.45: Ptlıllna 
ve •karşılama hava.la.rı (Pl.). 20.115: ıta4 

70 r;uetesi. 20,45: l\lü1!k: AnnonW 
hal• tıirküle~. 21: (Evin saati), Zl,15t 
Tfomg!J, 21,45: Beetho\'l"n • Yedfncı Sl':O• 

lon1 (Pi.), 22,30: • at ayarı \C nJ:ıns 

ha.M-rlerl, 22.45/2:?.50: Ya.nnkl progNID 

Vf' ka ııanıs. 

Cumhuriyet bayramımı,; için 
B~rlin radyosunun hazırladığı 

program 
Oıınıhurlyetlmlı:ln 19 unou yıldonü • 

miı milnase'bet.ile Btrliıı nıdyo u ilo 
günlük b..'T :program t bit etmiştir. İlki 
dü.n aJı:ş;ım Tur1klye sııatı ll.e 20 ... "> de 

b:ıo!Q an bu ıırorramın bu,.Unkü ve 1a. 
rmkl parçalarını \·eriyoruz: 

t.C}/10/942 ~: Türkiye saati tıı- uat 
9 d:ın 9.15 e kadıır: 25,%4 m .• :;ı,19 mı 
it ve S25,4 ortıı da.lga.larda. 

~0/10/9t2 de: TürJ.."!,·e saati ile su\ 
117.30 ıcıtın 17.45 e kada.r: 19. 83 m: ft 

2:>,:?4 m . kll"a d:ılgal:ar üzerinden. 

1 At~ I erlik ışleri 1 
Yedek subaya 
sevkedilecekler 

}'alııh Ası.erl~.ıı l)ubesindıen: 

339 doıwnhı ve bu dogu.mlu!Arlıı ma. 
ı.meleye ı"al» yülu;& ehlıyeld.i kıs.t bis. 

1 
meıJ.lterJe a.ikerliiine k.ari&r ver•lm~ ol. 
dueu ba1ide şuu'J.iye ~ ııaurık lu''a. 
ıma. ıı.men.ıı · ol:ım chlıiyetoa.oı~z k-
hiııme tiler l ' d . b. Oku wu ıevked.ik. 

eddcmıden 3-0/ 10/9"2 Cuma ıunu mco
&ub oklıulaı'ı şube-lere m~Uan " 
ıdmrlenier hakkuıda. kalJlllll ~ 

ya.pıla<:a,tı ikln olmıur. 

339 lular çağırılıyor 

Fa~ilı Aı; ~diı.ıı ::;ubeslnden: 
1 - 339 dotum>11.loarla aakerlitlue -.. 

l'IW" veri~ ol.tn ka=;a biunetllleı·.ı-, "· 
"t'eke aıskerliiine karar verildiii bakle 
muhtelif St'beblerle ~imdiye k.&dar lilJtk
lel'I ,.eolkıl;iıibnış oları ehUyeLnamesiJ::ler 

lle\l UP t.il.bliir • 

Z - Top14'nma ıüııü 30/10/942 Cuma 
pnü saa.t 9 da şube blna.onndadır. 

S - Vak 'n müsaadeslsliıll h.ıseblle 

mük.elleflı-r•n ş-.thı....,L&rın.ı a,.rıca tlaydi. 
ye rönderil~ıy~et'ndeıı İşbu ilan u. 
nuni d,ıveblye milkaının.ı ka.lmdir, 

Şubeye davet 
..al'.!h AskeriL.r Subeslnden: 

Bur,,a aSkerllk şubcsınde k.a~ ıdlı İILıtD 

a.Jı:ibeti n1toçhııl ka.lrp aranmakta olı&D .,. 
ga.zete llinma &:'Öre Fatlb ~rllk şu. 

b~ grlerek ilunıet lnkeresi ıeUr. 

nıclt Ü7A"l'C rid:l<ıl ubeye ıclönmeyen pi. 
yade ü 'eıtmenl maran&"oz Mohmet Şev. 
ke-' ·ro~pr (18351) hı hem~ şuber 

miiracaat etmesi cdmedJli takdirde bJıL 

kınd' 10'76 sa.yılı kanıuınm hu umMrhıe 
gör kanuni muamele ya.pıl~aiı lll.a 

olunur. ................................................... 
Son Posta matbıtası: 

Neşriyat Mudıirü: M. ' Am, Kua1el 

SADiBt: A. Ekrem ueAıtLIOtı. 


