
• 

HAL 

HALK 1 

HALKIN D 

Sene 13 - No. 4353 
yası illeri telefona : 10203 

(Bu •abah gelen haberle_. 6 nol sayfamızdadır ) 

CUMARTF.SI 19 EYLÜL 1942 Fıaıı S ruıııe 

Ticaret YekiH O~ Behçet Uz üzü~ 
ordu mensablarına g.zda ve incir piyasalarını açtı 

maddeleri verecek Doktor Behçet Uz'un iştirakile dün lzmirde 
yapılan toplantıda iaşe işleri de görüşüldü 

• .. 
Piyasayı sıkan Amilleri hafifletmek için 

hükômet bazı tedbirler allyor 

Alman ve 
sovret 

tebliğleri 

Ruslar Varo.nejda 
taarruza geçtiler 
A man te"liğl yeni 
ta.ırruzların püskür· 
tüldüğünü bildiriyor 

,...u. bııh...,,.maaı, ordu men 
.......... ve memurlara ayniyat 
..-llıerW ııda maddeleri ve ıl. 
yirn ı~ının bükUmetçe 
1ıemini muvafık ıöriibnekteclir. 
Yahıııı: ordu measublarile memur 
lara tevzlllllın nud J'Vllacajı 

l!elklk eclihnelmtecMr • 
lıc:.Nt V eMJlii ordu ve n• 

mur kiyaç1-ını temin edelken 
bir mıktar mabaule latabalde 
el koymuı mimlriinclUr. Ayni. 
:rwıt memurlara n ordll men • 

..,._..&na kanız Y«ileceldir. 

11 110J111• 1 Japon Amiralleri 
davaları d ·· k 

Adliye Vekiletinin un !1 şam .tayyare 
tamimi .temyiz m~hke- ı I e g e 1 d ı I er 

meaınde tetkık 
edilecek 

T emyİ• c..za daireleri önümü.z • 
delti •iinl•d• toplanarak hir 

içtihad ltarcınna uaraccıltlar • 
Ankara 18 (Huıuai) - Ad-

liye Vekaletinin el koyma mua· 
meleaine tabi tutulmuş olan her 
nevi ııda maddelerinden müte • 
vellid-davaların takibine ve ce· 
zaların infazına IW:um kalına -
dıit hakkında müddeiuınumilik
lere yaptığı tamim üzerine tem· 
yiz mahkemeainin aalahiyetli ce
za daireleri önümüzdeki günler• 

( Deoamı 5 inci •aylada) 

--- Don nehri lrıyılarında bafday farlalcın frin4e Uerliya •ir 
Alman miilrezea il Brltı Aliealirler fayyar• mey4anm4aı ( AfGlıula A · 

miral Nomura, yahrula KOJ1tramiral A••• 
Berlln, 18 (A.A.) - Alman or· 

cluları bafkumandanlıiı teb!iii: 1 
Terek civarlarında Alman ı:ırb. 

lı teıüilerl bomba uçaklarHe d• • 
blldenerek bir noktaya tfıluif .wk· 
leri bir laiicumJ.ı 2 diifman t.bura-
111111 idilli lmvntlni tahrlb eıtmiPır 
we 41 top pnimet .lmıılardır. 

Stallapadın .-p!.ı için :rapı • 
lan av ....... ordu ile bava lnıv " 
vıed.ri ........... sıkı ifblrlill Se 
,...,ılan fidcletll çarpıfı01alar, daha 
..... mvnfhıkl~ kaundırmıı 
tır. 

( Dnomt 6 inci •aylada) 

/ngilizler 
Düseldorfa 
3.600 kilo 

gramlık bom
balar attılar 

Ayrıca aym şehire 1 00 
binden faz.a yangm 

bombası allldı 

Londra 18 (A . .A. ) - lnıiliz 
laa•a kuvvetlerinin Almanyaya 
kartı tekıif edilen hava akınlan 
aaruında fimdiye kadar kullanı• 
lanlaran iki misli atırhiında ol· 
mak here 3600 kilo ıikletinde 
~balar atmıı bulundukları bil 
Cllrilmekteclir. 

(Devamı 5 ind aylada) 

Stalingrad sokak ve 
ev leriode d0ğ8S g0ğ8SO 
ınoharebeler oluyor 

dU b&Jl'&mı Amiral Nomuranm ri,.uetin-ıbir Alman ,.oıcu tayyaresile t .. 
Ankar t8 (AA) ~ E deki Japon ltabri:re heyeti dün 1ilU7 hava me:rdanına muva ~ 

161 1942 aCumart~i • cü;u, bir~: alqam saat 6,30 da, iki motörUl (Devamı 5 inci soylacı) 
ci Türk Dil Kurulta)'Ulın Dolma• 

:::·:0 :i.ı::::..~:. ·Ü • Lokantalarda 
Türk Dil Kurumu ana t\bü "' 

tin• ve kurultaJ kararana uJa· 
rak bqiin kurum (iyeleri, Halk-

l I O/i,, ajansına göre şehrin .... ~= '6 .. ~.:.?'".:!ı':> bü· 

tabldot 
usulü bu şartlarla 
faydalı olamaz! . garı dan faz/ası Almanlar ( ............................................ , 

tarafından işgal edildi ı H~vaga~ından 1 ·- Şlkiyetı olan 1 Belediye daimi encümeni tabldot usulünin 
SoYJet hududu 18 (A.A.) - m kontrol altına aldıldannı tu- k 1 fİmdifik yalnız lüks ve birinci sınıf lokanta• 

OfiAım.n lot'alarının Staliqra. rihl;~~e id!:m Almanlar, 0 uyucu arımıza 1 larda tatbikini dÜfÜDÜyor. lleri sürülen fiat• 
da yaptıklara baskı, aon 24 saat Volsanın bir aahlllnde kiin $ta· 1 larda •Üksek H lkı • tif d • d kaldı? z~da daha ziyade artm1t ve linsracbn a--H bir mahall•ine, Şikayetinizi sarih J • a D IS a e&l Dere e 
.. hrin 15 E7llildenberi ikiye aJ· halt& ıeJır1n merkez kasmında • • • -
nlaa müdafaa tertibatının çem- bulanan ltir tepeye taarruz et • adres:nızle bıze Lokantalarda tabldot uuHi -ı'ba huaata aWıaürlana mUta. 
her ~ç~e almma .. hareketi dün- miılerdir. Çarf&Dlba sabahı Al • b ·ıd· • • 1 n~ ihdaaı etrafmdaki muvaffa· lealannı dinlemiflir. Tabldot u • 
den ıtabaren tamamlanmıtbr. Ta- man ve Rumen· hücum müfreze- ı ırınız ı kiyetlere devam olunmaktadır. sulünün ıimdilik yalnız lülu " 
rafıız miitahidler zırhlı kuYYet· reri 100 metre uzunlutunda bir 

1 
Belediye daimi encümeni dün de (Dc11anu 1 inci uylaa) 

l~ filhakika 18/17 Eylul se • bina olan Kızılordu aara)'lnı ku· 
ceıı Volıadakl iki adaya a7ak tabnıt ve Stalinıradın merkezini 
ba.tıklarını 'Ye nehrin bir a7atı- (Devamı 5 inci .aylada) 

~-~-w- -- -- ........_ -- - ....-..._ ......._ ............. """"' 
C A5k8riVaiiYet :J 
Stalingrad1n bu kadar uzun 
dayanması tamamen sarllı11 ~ ~-a: 1 

Alman büyük .. ......,. .............. ""· 
elçisi bügün kuşatılamamasındandır ! ;;:;~-;::; 1 

p . d. -- ..... ....._. .....ı..a. •. 
eşteye gı ı.yor Hatıra gelen bir düşünce: Stalingradın akibeti i ~~ llMfl'll ohnata btıt· 

V P P 
_ ... _ B ı· de Leningrada mı benzeyebilecek ? . Hancuinclen flüyeti olan 

on apea etleueıı er me Y • ı ~mııs fikj.yıetlerinln 
ı1c1ecek ve orada üçüncü defa azan : Emekh General K. O. maı.ıyetimi ... ıh adreelerUe 1>1 • 

,....lanan oilunu görecektir l - ş.tc c.phe.i-cle: bldM' içinde ve her biri ayrı bir~ 1 -; blldinllderi takdirde ~ ti· 
- Şlllk cephesi mabarebeleri blll • ladn.d noktuı haline ıetirlhnit o- : kiye~ toplu olarü ~IJ'e:re 

Berlin 18 (A.A.) - Alman • nen ,elcilcle devam ebnt;kte ve bu lan ev pmcere)-.1, bodrumlar ÇL 1 verllecıell ve ~ takJ'e 
1 

• 
7anın Ankara büyük elçisi vonl..- Slall ....... ~ele tı ...-. ft Wrila cepheleri .. ı ::... ... '*:hirlerln atınm.aı 
Pape11, Macariıtan naibi Horty· ._. -~ bM'lk.ul ...atr ve ....._,..._ 1ııig .......,,.._ ltlr ._ rtır. - Scırhot ,,..1 

,,,_,,,,,, 5 Ütc:i .,,.,.ı -·· mf Rıll tüklm .... ... (o. ..... 4/J tl•J '-.. ..... - .... --...................... .) - l'•• .......................... tl&ul ..... H., 



2 Sayfa 

r 
Hergün 

Hükumeti mes'ul 
Tutmıyalzm, kabahat 
Müstehlik sıfatile 
Topyekün bizdedir 

~-- --4 ----- --- --- ---

SON POSTA Ey1Ul 19, ----
=-e-s-:ı=-m--=1:-:1=-=11=r1=-a-::-k-a-:-l-e_: _________ 6_D __ iı_.ş_ü-n,-fı-a_k_a_t -d-üş-ü-.n-d-ü-ğu-.. n-ü-. -sa_k_l-a.-. -~-

Daha bu mevsimde 
Bir fon kömürün 
Taşınma ücreti 
Kömürün yarı 
Parasını geç ·rse 
Yarın ne olacak.? 

,.._..,. __ Burh~n Cah: 1 .,_. 
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[Bir Anadolu sgyabatinin notları] ~13~~~I:[~E~ C S P O R ı 
Denizlide neler gördüm? ~~!iE~%E~~i~ Galatasaray, lig n13Çiannda 

Pazar yeri - Halk birliği - Dokumacılık - Elektrik ;,at~~:_!~~~· .. ~:~:'. Fenerbahçe va Beşiktaş ile 
davası - Bir mecmua ve bir kelime İfle~m-=~z::ı~~~tr::: oynamam'1Y8 karar verdı' 

V 'L..T d r;' h o •tlelebilmeidir. Bwaun içia de, _ 
.l QZQn : rzali C Q ri ZQnSOg kuvvetli elektrik te&i.ahna lü· 

. :-: 5 - lııalar, bı~erHN aurt~r-:k, tezgahıa arkaaanda haidat ku- Y~ bır telaleden ıatıh.aal edıle: lermm bu mevamı hı maçların- çen klüblerle yapacak• maçlarda 
• • • •• •• _ &~ v~rcl&r.A Deaia.&6fe. yalan bü- ~~nerbahçe i!e ~~iktaı klüb-1 ne müracaat ederek isimleri .. 

D enızl~~ın ~·~arı, Ptqem- t~erl.eklen koç kafuı 11bı bır- 1 ruyor ve. karflda, kavunla peynir b~1ecek olan bu eJ.ldrıkle. belkı da Galataaarayla yapacaktan kendisine hisse verilmediii tak· 
be gunlen, ıataayona ya· bırlerıle tokllf&rak bu da.r\lktan ekmek J'l)'en çocuğun bu muvak- ~luv.atı bet kuruf& olektrık ve- maçların hasılatından Galataaa- dirde bu klüblerle yapacaiı mat 

kın ve tehrin merkezinden uzak- kurtulup selamete eriyorlar. On- kat istirahati kar,ıamda fİmdİ rıleb&lece~ v_• İtte o zaman çok raya bir hiase vermemcğe kararı )ara İftİrak etmiyecej.İııİ ve Cu
ta kuruluyor. Halk, oraya, bil· 1 larla beraber, aokaklaki 1'öylü- yaln1z kendi tezgahında kendisi faydalı bar lf batarılmıt olacak- vermit olduklannı evvelce yaz - ma alqamına kadar miisbet veya 
haaaa öğleye kadar, arabalarla 1 ler de selamete kavuşuyorlar ve çabııyor. Elinin .aitıncla me.Viin 

1 

t~. Bundan maada, i.at4:°i~·se, ih· mıtbk. Galataaaray klübü bu menfi bir cevaba intiaar etmek· 
yahud yürü:·-·~!< akın etmekte- t~krar sepetlerini, küfelerini es- attıjı iplikler sağdan aoldan öy- t~yacı kartılayaca~ bır ı~lık fab- vaziyet üzerine bölıe merkezi - (Devamı 4/1 d•) 
dir. · ki yerlerine yerlettil'meie c;alıtı- le IJir süratle celerek yerlerini 1 rikası da .kurulabıl\!~t'lkbr. Fakal 

( "So~ Posla,, nın bulmacası: 3 - <•sı) Pazar yeri, bir tek sokak de- yorlar. Bu ameliye kim bilir gt.:n· ı buluyorlar ve her muayyen me-ı bu elektr k meaelesı, her \leyden 
iildir. Dar, tozlu ve kaldırımlan de böyle kaç defa tekrar edil· aafecle iki üç iplikle beyazlarm evv~, elektrik malzemesini te· 
bozuk birçok sokaklar, sağdan mektedir? araama kırmızı çizgileri öyle ıaf- danke ~aih bulunuyor. Bilhaa&A 
sola birbirine yol vererek, İnsan Sokaklar nasıl insanlar ve her madan çekiyorlar ki takdirdf"n fazla mıktarda tele ihtiyaç var· 
aealeri ve zerzevat, kavun kar- ~eticl yiyecek madde!eril~ dolu kendimizi alamayoruz. ya iplik· dır. Almanya!~ vereceiimiz ham Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yolbyan her 
puz yüklü arabaların gıctrbll'lrı ıse, etrafındaki irili ufaklı dük- leri hir elindeki tahta ile sıkıtbr- b~kır m~kabıhnde bu malzeme- okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 
içinde uğuldaya uğuldaya açılı- kanlar, kahveler ve hatta büyü- ması ne muttarid, fakat ne tatb yı teclarık etmek için iki hüku- Soldan sah doi 
yor. Bu sokaklara .girmeden geç- cek nalbur ve kuma, mağazaları bir ahenk! Bembeyaz İ>İ't' toz ta- met arasında temasa geçilmit ,.e ru: • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
tirmiz meydanda, kahveler, da öyle doludur. Arkası önden 1 baka11; dokuma tezgahımn al- hatta Denizli Belediye Reiai aon 
berberler ve yol üstünde halk yanm bir bölme :le ve uzun bir tında toprafl kaplamıfhr. Bu zamanda bu İt için Abnanyaya 
masalları ve halılar satan sey· aedle aynlmıı bir dükkanın ka- 1 taba1ra &ittikçe kalmlafıyor. Tez- g.itmift;r. yelhaaıl netice kat'ile
yar satıcılar var. Bir halıcı, kal- pasında fU levha var: Halk Bir· gih sahibi anlabyor: tırae, Denızli çok şenlenecek de
dırımın bir kötesine serdiği sec- li!i. Burada yerlilere, diğer diik- - Zemin mutlaka nemli ol- mektU:· Vakıa tehirde timdi bir 
cadelerin yanana küçük bir yer kanlarcfan çok ucuz fiatla, an- malıdır. yoksa hu toz ciğerlere elektrik varsa da ancak saat yİr· 
iskerr'e3İ ve iskemlenin üstüne cak herkeain kat'i ihtiyacına sö- fena tesir eder. Ancak rütubet mi üçe kadar parlak parlak ya· 
bir gramafon kondurmuş, giizel re daiıtılmıt kuponlarla basma banlann havaya dağılmasına nıyor, aonra birden kısılmağa 
bir halk türküsü. çalıyor. O '?"~k· sabhyo~. Kapının Önü, sıraları • mini olur.» ve ben dütünüyo- bqlıyor ve saat. yir~i dört~e ~O· 
tada pazar kcyfı sabah keyfı ıle nı beklıyen kadınlar ve çocuk· rum: Ya Rütubet? Acaba buma· kaklar ancak bır türbe ıfıgı 1le 
tamamlanmaktadır. larla bayram yerinde bir salın- zarrab da tahdid edecek bir ça- aydınlanabiliyor. Bu.na artık ay· 

Sok ~ldann b:rinde sık ve kay· cak önü ı=bi ... Yü2:lerde ne,'e ve re bulunamaz mı? dınlatmak değil, kararmak diye-
natan bir kalabalık.. ik; araba, sözlerde saadet okunuyor. Nasıl Bütün Denizli vilayetinde, bilirsiniz. lıte yarın tezgahları is. 
biri kavun, öteki deri yüklü, kar· okunmasın ki, kar4ıdaki aath köyler de dahil olarak, kırk bin letecek olan kuvvetli bir elektrik 
tılaamıılar, geçemiyorlar. Za· sollu tavana kadar yükselen raf- tezgah itlediiini buraya sevinc:le istihsali, tehrin bu &'ece hayabna 
vallı bir köylü kadın, beygirlerin larda renk renk basmalar kandil kaydederim. Hep böyle küçük da bir nur, bir ferahbk geÜl"e
ayakları altında çİinenmesin di· ıııkları gibi ıenlikle parlamak- veya büyük atelyelerde değil, cektir. 

1 - Bir kadın 
ismim. 1 

2 - Bir anmrz 
(ZI ' :İat&ııbır.14.& b le ~ 

sayfiye 1eri l '1 ı. 
3 3 - nsa ıöıııe

rea l.&), Deva.ua fit. L 
i.irınek '5). 

4 - İsim t2), 
Katı borusu (51. 

5 - Arl'oda ııı. { 
tl1ar (51, Tör .. 
11\&l"aSI ( 4) • i 

6 - AnaıdohMI• 

eski bir medenJ,,e~ l 
(1), Blr renk (2ı. 

'J - Duvarl1Lrda 
eşn konacak ypre 
( 4), Hangi yer ı 4 ı .l l 

1 - Aliye mah.. 

ye, domates ve armud sepetleri- tadır. evlerde ve köylerde de bez ve Bu yazunı kapamadan, Deniz· 
ni iki elite kavramıt, nereye, du- İçinde iki kumaf tezgahı ile, kumaı dokuyorlar. Bankadan li Halkevinin çıkardıtı bir mec
varm ne tarafına sürükleyece· tavanından çile haline konulmuı 1 tezeah sahiblerine, bir topu ae· muadan, (<İnanç» lan birkaç sa
ğini bilemeyor. Çünkü, arabalar iplik kümeleri sarkan ve bir ta- kiz Uradan iplik verilmektedir. brla bahsetmek isterim. Bu mec- s._ (1). Geıi ~ (I}. 

tam onun önünde çatıpnıtlardır. rafında yığm yığın dokunınuf Bu da, ancak, dokumacılık koo- muanın yaz.tarı oradan İstanbu- t _ Japon lıülriimıları un. 
Sokaiın içindeki diğer köylüler bezler bulunan, lot ve emini top· oeratifine dahil olan dokumacı· la yollanıyor ve burada Ülkü 1f _ Bdrlim m, Klralanaa otemo. 
arabadakilere bayknıyorlar: rak bir dükkana giriyoruz. Bu- lara verilir. Kooperatife dahil matbaasında baaıhyor. Baıkıslna bil (5). 

- Sen seriye çek! rada bez dokuyorlar. Tezgahı olmayanlara hankadan iptik ve- diyecek yok. Yalnız bana hediye y.....,._ ~· 4oint 

t - Bir ~ '3l. Mahcab .ı. 
(6). 

5 - Bir D1- (1)' Bir edJı& (2) • ._,_ 

l'Mll (1). 

- Sen al bu yana beygirleri! iıleten, iki i§çisinden büyüiüne rilmez. Bunlar İpliği hariçten ve ettikleri son nüabaaınan ilk say· 
1 

_ Mabld (I), ls'Mablllda 
Ne ;ae, iki arabanın yanlannda - diieri bir çocuktur - ricamı:.r: topunu (45) liradan tedarik e- fasım açınca fU serlevhayı gör-

ki küfeler, sepetler uzaklaştınh· üstüne bizi göstererek: derler ve hemen hemen koopera• düm ve ta•ırdım: Tatra kültürü. aellli m. 

1 - ~ (i). Talebenin m..._ 
lboden aldığı (3). 

bir '1 - LeaeL 4...,... (7). 

yor, bir kıamı sokağın hqına, - Haydi, diyor, doku da bey- t:f fiatına ve kendi heaablanna Evet, taıra kültürü .• hu, ne de- 1 - Jıumca o-.ıa .-n (I), Sa. 
daha ıenit tarafına götürülüyor ler görsün! mallarını satarlar. lmek? Makaleyi okudum. Mu· lıM (I). 

•• ltu suretle iki yam aQ&IP ara· 1..:i hemen potialeriai çıkarıp llltiip PeDizlicle aeld. koopeo co.cı.n.c Myla 4/l cleJ a - Zncıe (t). ! 

8 - Mıiislümıaınlan ibadet 1erierl m. 
1 - At&rm ~ (5), Bqkaa (1,. 
1t - ETll)'Üıllllln ...... o1aa. ,...., 

liıılırl ... '7). .. 



S/2 Sa1fa 

Mehmed Pata Kaplan Giraya 
manalı maaah aordu: 

- Nuıl biraderi alişanııruz, 
bugünlerde Patrona aiayı ziya• 
ret buyurar IDHI&? 

Kırım· Hanı birdenbire cevab 
veremedi. Saray ve hükumet ih
tilalcilerin ne kadar sularına uy· 
maya çalıfıyor görünüyorsa gö
rünsün neticenin mutlak yeni 
bir çarpıtmaya vanp dayanaca
ğını biliyordu. Sarayın ne yapıp 
edip bir gUn bqındaki gaileyi 
atacağına da kanidi. Bunun için 
padİ§ah ve vezirine kapıll\!lmak
ta daha ... .ıı meafaatler bulu. 
yordu. Öte tarafın hakimiyeti ne 
oluraa olsun aacak 1ıeçicı bir bu
luta benHyebilirdi: 

- Patrona ağa ile mukad
deminden tanııuk değilüz benim 
efendim. Ancak «Moskoflu» me
saili üzerine l:tir Yeya iki defa 
bulutılup aöyle,ilmit idi. 

Sadrazam pldü: 
- Ya, Halil ai• serd•r olmak 

istemez mi? 
- Bu makule nesneler aöyle

şilmemiş idi benim sultanun. 
Burada Mehmed Paşa önün· 

deki ınuraHa enf;ye kutusunu 
Kaplan Giray Hanın önüne sür
dii: 

- Ya, bu karın encamı ne o
lur buywıursız? 

Kırım Hanı veziriazatAan rlili 
altında ıslak duran bir bakla ol
duğunu se:ıdiği için bütün zeki.
ııtnı basına topladı: 

- Haybet ve hüsran olur pa
şa 'hazretleri kanndaşım. Bir 
devlet kalemervi hakimiyetinde 
kangi ,aki bannmup ve kangi e,
kiya başınt vermedin reha bula
bilnıiştir? 

Mchnıed Pa,a, yüzünden için
dekileri elifi elifine okumak isti
yormuş gibi ıözlerini Kaplan Gi
rayın gök mavisi gözleri içine 
c!'kti: 

- Etkiyaya ne yapılur ve na
ıul muamele edililr han hazretle
ri? Cenabı ,erifintz olaa idiniz 

• •e yapar idiniz? 

. ··~····~· ·--··-··- -·····--··~-- ~~·-~-------------,~-------------~----------------·-----

SON 

Karuıdaıımız olsa ui:zale· ı - Beii, umuru mühimme üze-
aine» çahşur idük efendim. rine ıöyleşür idik. 

- Ya, şevketlu efendimizin Han kızardı. Canını Hoca Pa-
hezem ve teennilerine ne huyu- t• ba§ını sallıyarak oturdu: 
rı ... ız? - Han hazretlerinin Aristo 

- Padi.§ah olan amal ve ef·a- tedbir bir zatı ustüde sıfe.t., ol
linde l&yüs'eldir. Ol ciheti ıoüla- duklarm1 bilüı·iz. Sahibi rey ve 
haza laaddimiz değildür. tedbirlerinden her yar i:stifade 

- Ya padiıah İslama ianet, olunsa fRyesledir! 
lti1ciim1e müslimin üzerine farz Btl- müddet bir teY konuşma-
cleğil midür dersiz? dılar. Nihayet, lakırdı anahtarı· 

- Farzı ayındır sultanım. nı gene Mehmed Pa.:Ja çevirdi: 
- Ya, ıevketliı efendimiz bu - Benim canımdan aziz ve 

babda cenabı ıerifinizden edna lezzeti müsahabetleri şekerden 
bir hizmet memul buyuraalar idi 1 leziz karındaşlarım, ahvali alem 
ne yapar idiniz? malumunuz olup Hama hacet 

- Can ve batımız kendüleri- yoktur. , A 

nindir, ujurlarma bezi eyler j. - Bela sultanım, malumumuz· 
dük. dur. 

- Ya, mushafı ferİfe el basa- - Şevketlu efendimiz ziyade 
rak yemin eder misiz? 1ztırab i.i:zre bulunurlar. Hüda 

bilür «leylleri nehar ve neharla
Kaplan Giray Hanın cevab 

vermesine meydan 1calmadan rı dahi leyi n [ 1 ] olup mübarek 
dideleri uyhu yüzü görmez! Et

Mehmed Paıa yerinden fırladı, meydannvfaki bügat ve melain 
orada üzeri sedef kaplamab bir müdahalesinden azade devlet isi 
rahle üzerinde dW'an yeşil çuha- dahi kalmamıştır sultanım. B~ 
ya sarılı bir kur'an alıp getire• ı· 
rek uzatb: gidiıle heman Allahü tea a enca-

mını hayreyleye ! 
- İşte mualıafı terif, el baaıp 

k 1 h 
- ! ... 

umey en anı alitan kannda- _ Cenabı teriflerinizi daveti-
••m. miz münuib tedbir aöyle~mek 

Kırım Hanı tereddüci etme- içün idi. 
den elini uzattı: Derya kaptanı Cananı Hoca 

- Vallahi ve tallahi sultanım. Pata kaşlarını çattı: 
Kaplan Girayın yeşil çuhalı - Müaamaha edilür sultanım. 

mushaf üzerindeki sağ eli titri- ı - ya etmeyüp ne idebilür 
yordu. Mehmed Pata rahat bir idük? 
soluk aldı. Mushafı tekrar 1'ahle - Elbet çaresine bakılabilür 
Üzerine koyacaih zaman kapı a - idi. 
çıldı: Kethüda Mustafa Bey der- ,.,adrazam Kırım Hanına dön-
ya kaptanı Canım Hoca Pasanın dü: 
geldiğini haber vermeğe gel~işti. - Böyle mi dersiz? 

Canım Hoca Mehmed Paşa - Eyüce tefahhü.& edildikte de 
ciddi, gülmez ve hep asık surat- vau bulunmaz derd olmaz idi 
la konutan 'hi1' adamdı. f'akat l;~ sultanım. 
aktam nedenae yü._zü gülümsü- - Ya bu tauna deva nedir 
yordu. Kırım Hanını odada gö- deraiz? 
rünce daha tatlı aülüma~di: - haleleri esbabma· tevessül 

- Ham aliııan hazretleri ka- olunsa idi dirüz. 
rında~ımız dahi müsahabeti §e· (Arkası cıar J 
riflerinde imişler t 

Diyerek ilerledi. 
Sadrazam manah bir cevab 

verdi: 

[ 1] Gec:eJe11b gündüz oılidu, uyu
yaım·ıyor, goiindiüızleri de z-inıian gl1bİ 
kaıranlık oldu ma:n&Sln.a ıelir. 
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Erkeği kadın 
N~)~~~~~A eQfKUM iVaratır fJ,i 
Can acısile, bilekleriucieu ı' Hüly ... h bir ı;esle konuşuyordu: 

kavradım. Bütün kuvvelinıfo - Evvela kollarınm arasına 
savurdum onu.. Boylu bovunca al, sık, ~ev, öp .. Sonra dilediğin 
odanın ortasına yuvarland;. Ba- gibi ~ldür beni .. Oooh, senin kol
flnı ,şiddetle muanın ftyajına larmdn ölmek ne saadet! •. 
çarpmıştı. Tekrar hıçlurmağa baılamııtı. 

Ne can acısını, ne İsyaı,ııll gö11- Bir isteri nöbeti . .. 
terir bir hareket yaptı, cchevvür- - Haydi yavrum, biraz L:en-
le ayağa kalkmış bekli)ordum. di gel.. Sakin ol! 
İçime, öyle zalim bir arzu eel· Gözleri aralandı, dudaklara
mişti ki . . , Her §eyi vurmak, kır• nın kenarlarında acı bir tebet.sÜ· 
mak, onu dövmek, parçalamak mün çizgileri belirdi. 
istiyordum. - Bana ((ya·ıı·um ! ıı mu de-

Doğruldu, arkasını masanın din?.. Oh, demek benden nefret 
ayajına dayayarak, ba§ınJ geri- etmiyorsun, eskisi gibi, yavrum 
ye bıraktı. Gözleri kapalı öylece diyebiliyorsun! .. 
kaldı. Geriye dökülen" saçları, Dudaklarımı, omuzumdaki saç 
muntazam çizgiler halinde görü- )arına değdirdim. 
nen profilile harikulade idi. Sol- - Ben senin kadar zalim de
gun yüzünden yaılar akıyordu. iilim Saadet! Karşımdakinin fe
Islandıkça boyaları dağılan du· nabğını hiçbir zaman düşWımem. 
dakları arasıra kıpu·dıyoı·, ko- Sana dargın olmakta haklıyım. 
DUftuğu hissini veriyordu. Gözle- Türlü _şüphelerle bana karşı sui
rimi kırpamadan seyrediyordum. kaad hazırladığını biliyorum. 
Böyle bir kadınla, münakataya, Çevik bir hareketle doğruldu, 
mücadeleye ne lüzum vardı? O 0111uzlarımdan yakalayarak, be
sadece ihtirulann emrinde bir ni kendine, kendini bana yakla!}· 
imandı. Onunla yalnız hislerin tırdı. 
konupası İcab ederdi. Amma, - Sana 11uikasd ha!.. lıen, sa· 
her zaman böyle olmaz mıydı? na fenalık yapabilir miyim? Hep 
Kavıalann, çekİ41Jıelerin aonun- bu gevezelikleri o budala çucuk 
da hırsla birbirimtzin kollarına yaptı değil mi? Ben bu lafları 
atılmaz mıydık? kıakançlıkla söyledim. 

Ne olsa karıımdaki bir kadın! - Gene kıskançlıkla söyledik. 
Kadınlar, en vahti• en mi.ite- lerini yapabilinin! 

hakkim hallerden öyle aÜr!ltle Sustu, gözlerime ayni vahşi 

- Sen hem o kadın1, hem kı
zını seviyorsun 1 

Neler söylüyonun Saadet! 
- Beyhude inkar etme çocu

ğum! Sizi sinemad~, huylu bir 
yerde baıbaşa görmüşler. 

Baştan aşağı Ürperdim. Kim 
görmüştü acaba 1 

Soğukkanlı olmağa çalışarak 
sordum: 

- Kim görmüş! 
- Arkadaşlardan biri.. seni 

tanıyor. Kızı tarif etti. Anladım 
ki odur. 

İnkara imkan yok, fakat tevil 
mümkün .. 

- Onunla sinemaya gitmek 
mutlaka sevipnek demek m:dir~ 
Unutma ki, Gönül benim tale· 
bemdir. Filmde Schubert'in eıer• 
leri çalınıyordu. 

Kulağımın dibi.nde müstehzi 
bir kahkaha çınladı: 

- Ha, talebenizi tatbikata gö 
türdünüz ! İlkmekteh talebesini 
hayat bilgisi dersi için öteye be· 
riye götürürler. Siz de onlardan 
özendiniz galiba 1 

Bu 1ıülü, sınırıme dokundu. 
Saadet, yavaş yavaş tekrar eski 
hüviyetine döniiyordu. 

Ne yapabileceğini ogrenmiş
tim. Arbk bu mevzuu, daha teh· 
l:keli bir safhaya girmeden bu
ruda kesmek la·11mdı. 

(Arkası var) 
zavallılığa diqüyoı·lar ki.. acı- nazarlarla bakıyordu. 
dım. Hele, saçlarının arasın.dan - Seni tamamen kaybettiği- Ma r:f mü'tür j Ankar Jda 
şakağına dojTu inmeğe başlayan mi anlarsam belki., 
küçük kan dere<:eğini görünce Titredim. 
büsbütün yumuıadım, ter ıçın- - Ne yapmak tasavvurunda-
deydi. Alnından akan terler, şa- sın! 
kaklarından süzülen kanla karış· - Sen beni bırakmak niyetin· 

Maarif müdürü Muhsin Adil 
Binal Maarif Vekilliii ile muh . 
telif meaeleler etraiında temas • 
larda bulunmak üzere dün An
karaya eitmiıtir. 

mıı, dudaklarının kenarına doi· de misin? 
ru yayılıyordu. - Böyle bir şey diifünmcdim. 50 k k k 

Bayılını~ mıydı acaba? Yak- - Şu halde benden korkma- UrUŞ8 8 m8 Safmış! 
la.ştım, elini lultun1, bu hararet· malıMn ! Aksarayda fırmcılık yapan 
li el, bilt!ğİmİ. kavradı. Yüzüme - Sadece bir nıerak .. Ne ya- Ramazan İsminde biri, bir ek • 
sıcak· l:tir nefes esintisiyle bir inil- pacakıun, diy.. · · nw~i karnesiz ve 50 kuruşa sa -
ti çarp ti: Dişlt'rİıı in gıcırtısını duydum: 1 tar 1'e-n yakalanma,, milli korun• 

- Vedad! ~ O kadın1 kocasına, kızım m11. mahkemesi kararile 45 lira 
Ben de, Janına, yere oturdum. annesin~ hah"r vereceğim. I ağır para cezasına ve fırınmın 19 

Başı omuzuma düştü. Deh~cl içinde kal~. Qe. gün mliddetle kapatılmasına ka· 
- Beni.öldür Vedad, rauyunt vam etth lrar verilmi,tir • 



19 Eyi& 

Fueleıı de fl!Anfar ılbl evftırile otUl"1lrla.r •?
Banbrm evleri ft 1Ma11Jann mert siıW yuar 
mı?. ormn zamıeaHtr afmmıl. lllll9ıtf bu. •lvver. 
miş iştt>. lfü fareler memlebü YM'llMIS n aiillüa 
bh'hıdc bn JIU!mlfte'Ue J'mrtPl ~ış. Fa.re ıts.ıı. 
yeler hemen )'llftglft• JıeıtmaıııfM'. Se ile Jni?. TQ. 
lamhli aıra-e'hlı·lar. ..-.. t.hualnll:m tla kl!'llCJL 
1eri ciM lriiçiill elaeak. B-erberleria lııeloJQıa .._ 

Wllaıı iahunbab ~· 

Bir de ne ıörsiluter. ederi~ birinde lkl fare 
almamı~ mı. evla merdivenleri alıw almış, ta. 
reler çıkıwncyurl&r. 

Evin clamından a.pil 
t.llle& BU'htnuşlar. Fare
lıırtn ~ı, f4ll bialm 
halat.lu kalınlıtmh cJ,e 

lfJmlt. Tirenin ldru ka
mu, onlarla eıvde o1anllı. 
n souta lnılfrmltlııt:. 

Ba aıacJa rapa ._ 
......-.. falM ne ltAIP. 
nla Wıunllmlıla .. uı_ 
allf,. ne ete. a.re lflaffe.. 
llllf3re meeal. YanpıQt 
eönmesl bBtUn DnW 
~ .. 

1 l'aın .. ~ .... ile ..._ 
la.mlla', Yanırutı llıiimlk. 
-- içİll ... ld 111711 
erl:eft' sı~erlana&Ş. n... 
Ut yanpa ita, ltlınleabl. 
re ainer mit' Evden eve 
119tlyor, evden eve ~ .. 
ti.ilçe llüy87ona.,. :l'anı 

itfaiıeler pnpı bir an 
ent!'l siıM:tiirmek ltia TS 

bweUeı.iie ~
-.. 

Arilk,. INl7aa va '-7 ta. 
reler. lalrbliillinl dpre. 

t& Plfıonar. Y......-
.._ simıtna. pnllm. 
... Tmlaawqorfar, .... 
r-.tpkauliln.da:. 

- c:...ı. olinın! IJJ. 
~ 

SON POSTA 

SPOR 
( Baf taralı 3/ 1 de) 

te otduğuna lıildirmitti. 

Bir Anadolu seyahatinin notl 
Bo1ge merkezi her iki klüb ( liJaş taralı 3/ l de) <(yurd» veya umemleltet , 

nezdinde İcab eden tefebbüsü harrir. Anadolu kiiltiir iltti,.acı- ve ancalr IM.a lrelimelni 
yapmıf, :maaleaef her iki klüb nı yalmz Ankara :ve l stanbul 
kararlarında ısrar etmİ\lerd.ir. n~riyatının doyurdusunu 5iyli-

Dün aktam son karan bekli • yerek, Halkevleri mecmualarına 
yen Galatasaray klübü müra • daha fazla canlılık vennelc lü2u
caatının menfi bir şekilde neti- munu ileriye sürüyor. Doğru. Fa· 
celenmesi üzerine Fenerbahçe ve kat makalenin sernamesı1e içeri
Beşİkta~la yaprtacak mac;Jnra if· sindeki ~ ciirnfey.! ne cfiyefım: 
tiralt etmemeğe luırar vermi!ti.,.. ~ Halbuki bizde, yukarıda 

Üç klüb araıada ~ıkaa bu ih- babsecl;Jen iki merkezden Clopn 
tilafa nazaran yarın yapwhrıaaı uDAB'larm. tafra insanlarma ge
icalt eden GU.ı..an.,. • Betiktaf Iİfİ .. . ll 
maçı oyaanımy~~~·. .. Ciimle7e devam etmete lii-

makla l< taıra » kelÜResi.ni 
ze iizüntü Ye IMwaJduk v 
hatıra-.daa kıırUılmii! 
rtız. Haydi m.ı.tenm m 
arka&bıtt lle,n..iz elele 
de şu dafQ» kelimesini 
bu yerde kullanmayalım. 
sonra • Denizlinin tatlı Y 

cesile Mtrla.,, km cıif%rm 
kalenim di(Jer fikir} • 
vetle biwletiri:ıı. 

H.&I Feri O Soa Paıta: Uç SÜzİlle klilııu- zma •önneyorum. Yalnız şu Jra
müz aruıada çıkan ihlilaf ıaaat- dar IÖy&yeyım ki, h ,,taşra)ı ke-
teeHiif bu mevaim liı ma~aı-ı~ limeü laiç lııotwma gitmedi. Tat· Bir not: Gaırib 1esa.ıiiif! b 
iDr. haftalanaı.cl.. çok aah~ b~ r~ eUi dcıuia kelimeridir. O za· YMdıktaıı sonra, blc btanbuı 
vaziyet ortaya ,ıkarnuştır. Bız maa Wr &atanllılll vanlı, omm Jra- ııe r.ı.- mainde cözöm.• ilişti. n 
burada hiç bir tarafın Laklı ol- ridnde 1riffiin memlel&et Ye timdi 1 :ede de «tqra, ~h. f.qralı 
duğuau iddia edecek vazi'yetle büın..et me .. kezimiz olan An- aynf lril'me ~nmtŞ ıl 
deiiliz. Karıılıkb yapacakları kara dalli yalnız ııtasra icli. De- ı melt. ki ..._ algın ~! 
maçlarda büyÜk menfaatleri o - mek ki bugün ta~ra yok, sadece sal 'ff: 1*a. dil:kaıt! 
lan ktüblerimizin her ıeye rat
men aon dakikada anlatmalannı 
memleket futbolii hesa'bma te - Kömür tevziatı 
menni ediyoruz.. nas.I. b·ır sıra ·ııe 

Calataaray GençliJc Klülıııii fi Dün Ticaret ve Sanayi 
ld H yetind .1 ak"' da bir oplantı yapdarak 

Fare ayakkalnnrn içine aak· ~:.eli~ :~tıinmz . »8 yapnac r ve zahire benalan 
!anmakla ked'"rd'etı kumılchıiuım 1 maçlaruwla ldüıla .. aiize ....lik: • .. .. , ıritHte yapdacalt tadilat 

eli ~ k k di - 1 • _ .._ hiıNsesiain ı.. ..., ye • Halkın komur iltlıyacının te • da encüm- t....ımdan 
z~e ıyor. r a At ~ ı ?°u g~ 4:;-' ~-· . . lııiWirmit .ı.. Be-- mini ve lömiir reni iflerinin tan nMI pıruje• miisakeresi 
zetliyor. Nereıdey.a üzerme ah• r~ m~na ~ klüWeri ile ~imi için evvefli 1lÜll Anlraraya tmtt•~ MacWeler muvafık 
lacak. Kediyi ... 7'P lnı&.a. Ol-~ •• r --~rmda ka.rfılaı· dönen fktısad' Vekilinin riyase • lerek yaziyet Vekillete h" 
duğu yere Mr İıf*ret ko719 ,,. ma= ~an nribait. .ı;ier ta- tinde yapıla~ t?~.ra~lılarda bazı m.İfL:r. 

Q1o9 ilime 'ılı · a=a ... 

resmi gazeteden kesip hize gön- raftan da böllıenin bit kluler kararı_. 'ftl'ıl~1g-. .!asın19bk. 
• • · • b• ·· ı • d •· Aldıjı.rnız malumata .ıore bu top derin. Doğru bilenlerden: Birın- nezdi~ekı tqe ou~ etrı e makua-

1 
T d c - anr teabit e-

ı • • b t ,_ tic vermemış buluam - anlı ar a uır pı:ogr 
ciye: Bir tite kolonya. kıncıye: e ne • · dı"lmi .. tir.. Bu prolP'ama l'iire ev-

0 tadır Y - 1< Deli Doluı> ümi d Bir Atatürk albilinii. ç.üac\iye: a.: itibal'a Ye bir yanlıshia veli. bilumum imm" muesses.e • 
Bi.kastet, diğer 35 ki~ de •Y· mahal vermemek üzere 20/9/ }erile, akı~ai .. müe,sseseklter ve bşır • ~::' !:tm~1:i:c;il 
n ayn süzellikte hediyeler -.eri- p ünü Kadıköv Fener- ketler omur a aca ?-r v~ un- -.... 
ı-ldil-. ~-~~~-~--da ı k ite .. lardan sonra cta kaloriferlı apar- hine açılaa. uv•J• dün 

~ ....-au yapı aca _..__ıı_ L~-·· :.~--- 1 asliye cezada tlevam e ı 
:t...-. --·- -e _,.,.... --... bma.._._ ~ur _.,.__ ı o an t d 1 •~ ---s- . •• ı .,, .,... ,._ •- il k ~ı:cecle fllmtn ası a ı o -::-n •sahada ,.apı ..... evlere almür verı ece tir. • dk.._ L--Llı-

zu ..... aynı • .. ~ Difr-' taraftan lılimür ~ı cia)) hl ...--v"" -· i' ... ıs .... 
F enerbabçe maçlarına l'tfİN il . G .. , .... edad• kiJd içii malıabme- tal 

• ~. • • bild"riris. 1 - 111• 1• -- -l..d.. mayecegımız • 1 .,81' twziat içim ,.m pMr!.r ...... ..-.,.111<• 

--o---
~11eti Dt'.u,, dava 

l'a H=Jrıf; Bwln.& •• 1 il --
Tecrtlbnrz gllrefÇI lanmaktadır. Mü•~ • • ,...,.

1 
- .. -G---,,.-Z-D_O_K_l'_O_ll-:J 

"'iti llsaltabtlr müdürl~ .. ,.. ıiımhteme. u 
&raSIB 11 1>uı .... L idik ele dün tns• luri Febmi AJfl811 

" 

.. u... MilıtceWi&. a.ııuaı- ... ·-

...... Wı=t=He ......... Jaeıllıı. 
:re' .................... .... 
leııt War& his ehH'tı-. T-. 
.... t='srn!He )p ..... ..a.. 
ile ••••••• ili , dUa 

G8nw9 ~a.....,e..ı 20J9J ıneTı.zine ıeleıek teni plimla-
1 .. ..,,. le haiania •mr.,. ra. wp,.:'.PZ :•ar. BaJ'llNW'• ....... kit 

ça.- --- sr-..U-• • • 
ı.a.liee aiint Wiill\Wıia Kw • 
laıp. ph . ... ,.,.htslslw-
"Eaırb -- ı 1. ... •. • .......... 
14 dedir. 

Vlfi Çatlleaya "" 
... .... .. 

a.nrtr N Jba 1uı111111 
'l'el. mıı · ı 

v•"" a.ı &;ıe. Re1ar u... LGffl "•••••••• 
Kınt. dtiD Çatehqa ailm9fr. 
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l 8mleei11~ Elazığ üniversite C A.ske:rl vaziyet :J 1 Madagaskarda 
-~ ~~ haftasında verilecek . (Ba, tarafı 1 inci sayfada) lev, ~kak sokak m~ını ha. İngilizler bir lin1an 
A.kh• s~ ~dıl'Jl ı · .A Dkar~d~· k f 1 fiddeıt ve tehevvürle uzayıp git • zırla~rUe bu pebrıtn hasımları. 

Al.A. "' Al Al on erans ar mektedir. , nın ~tine .dü~lnin ~nüne geçe • daha ı·şgal ettı"ler 
Belediye, zengin bir bütçe 
•ahibi olduğu halde kcuaba 

•okakları nıeden•e bakı~ızdır, 
belediyenin bu husasta hu•a• 

davranması bekleniyor 

ı . . Alınan bqkomutanlıgı eğer Sta. ı ~ıq.lerdi, Hem, Leningrada tak • ı 
A.çılaıı Ser~irıde afi§ ve 1 ~ Üniversitesin.in bu yıl ~adı Wıı~IJ.e ~ıp Jwıatnıak ~~ ":_e ikmal gönderilmesi La.doga Londra 18 (A.A.) _ Doiu AL 

propqanda sergi•i 1 ÜniverS.tte haftasını El&ztğda aça - ~ını bulahılseydı Sovyet aske- goJıün\Dl yalnız cenub kenaı-ında d-a.. rika İngilü kuvvetıe.1 bqkomutanı 

1 

cağını eVTelee yazmıftık. Haftayı nni~ mal~ olan rn.üdafaa inad ve bir teride !nhisar edİyOI' ve bu se • j general afağtdald tehllii Defl'etDltf· 
Ankan (HwuaO _ Eli.:ı:ıi açmak üzere Onfversitıe idaresince e.mun.e ragm~. St.alı.ngrad müdafa.. beble Stabngradda ol~iu kader tir: 

kız enstitÜsü resim öğrotmeni İh· tıen&ib edllıen 22 ktplik profesörler ası bu kadar sumıez, Umanda, Ki- kolay da o~yordu. G.et;e:n, senenin ı Dün yapılan toplantıda Fransıa 
san Çızakça heytılll Y•ln adqa.nı Rektör Cemil y~e, ~~ ve Vlya.mıada ol • ~ mlsallJll kaydetıneklıe IJm Sta • murahhasları tekliflerimi · ddet 

Akhisar (Huausi - Akhisar büyiik bir e• e't. Bil.elin ~ Ankataya hare. dugu gıbf müdafiler son takatlerini lin&radda da böyle olacağını söyle. tikleri için harek.&!a d zı re l • 
ıarbi Anadolunun en hareketli mek mahsulü 0 • ..ı kel edec8&ıtir ~~ eonra nihayet teslim ol- mek fikrinde değiliz. Esaaen, Al • evam 0 un • 

h . l · d b' 'd' M h:... zen lan meaau· ı"nı'· E'"- w On" . · L_..e.. h ı_ me.k ıztırarında kalırlaırdJ Faka! rnan baş.komutanlıgwı a-n sene maktadır. Bu sabah erk.enden ada• 
~ ır erın en ırı ır. ~ u ·~ • b!n:,;met aa:zlg ıveraite ~~ası, eyetlft geçen aene Odesaıda ve Le~ln.....,.d: başka bir umumi plinı;~l.arı da. nın, doğu kıyısına nıühlm bir asker 
gin olduğu için onu temsil eden '""- JDel'•· •?!t. ~ ~' ~e ınuvas&bııtını mütea.kıb 23 da bu ..ı _ S 

1 
... -w L:t.:.....:1 _ L ___ .__. • kıt aaı çıkarıhnıt ve Mad•aaskaruı 

kesinde te~hir E IUI r--L.. ·· ·· Rektö sene ue ıvas.topo da olduanı •.uunuıe .u.ı:u-arer.ı etnııı ve cd>ri bir 1..--l . . -
müessese ve tefekküller de zen· etmekle umu· Y ~ '""' .. ~ ~ •• r ve rrbl eğer Sovyel kuvV'ellerinin mü. lıarzda alımnasının pek giiç olaca- ....., ıca .lin1aniaı:ın~a~ biri ~lan T .. 
gindir. Bunların başında beledi· mun hoflludlu- devletler hukuku ordinaryüs pı-ofe • dafaa ettikleri mevkilerin bİ:ri!r cep • ğını anladığını Leningrad müstah mat.av lf&'al edilmiş.tr. Şebrın bartt 
ye gelmektedir. Filhakika Akhi- ğunu kazanınıı SÖl"Ü Cemjl ~ <(d~letlerloe mü. besi mecburi olarak açık kalır ve kem mevkiinln kSldi kendisine dü; y~lil.e i.ıgalln~. ten:1İ;" için koraya 
sar belediyesi belli başlt birçok hulunrıyor. Bu nuebette dun ve bugün» ıne,•zulu l<ıapıatıfıam:azsa o zaman hem bu ıneslni beklemeği t.ercib etmİ§tİ. gondenlen mumessilimlz ateıfle kar. 
kaza belediyelerinin kavu~arna- sergi be, Eylul konfet"eNI ile açılacaktır. Bilahare lllı8\-kllerin alınması pek güçfet - Alınan bafkomu~nlığı eğer bu ıılanmıftır. Bun~ beraber İngilt. 
dığı dolgun büt~eye maliktir. Bir 1942 Cumarteai 24 Eylul Perşembe ıiinü profesör melde, hem de müteatTızlarca mij. aene dahi ayni diiJijncele.. dahilin. gemilerinin liman müdafaaiarı Ü.-

zamanlar Akhisar belediye büt- cünü sergi evin· Re .. .nn Ilı.an Fahreddbı Kerim Gökay «akıl has- dafilerln bu açık cepheden çekilip de ~et etmİf olsaydı Stalingrad ,tünde patlıyan mermilerinden son• 
çesi ;ki yüz on bin liraya baliğ de merasimle Çızakça talıkları vıe bunlardan korunma ça· ı gi!mdeırine münı.anaat çaresi bu • da akı~ lJelki geM ayni o • ra tehir hemen teslim olnqrur. Haı 
oluyordu. açılmıthr. Sergi bütün Vekalet- nleri ıı , gene ayni gün ptof~r A- lunamamaktadır. lU!'du. Ancak. pek aarilb olJU'ak gö- sarın hafif olduğu sanıbyOC". 

1 · ı~ k ı d b" k k il Nihad Tarlan tara.fJncf.an (<Türk İtte Stallngradıda da bir cephe. riihnekıtıe ve --L-ılme.k.~adır, ki Kuvvetlerimizln TanarJ-.. teld-Böyle zengin bir şehrin zen- erı a a a an ıran ırço ıy- cu ... "'i' 

1• k • •- d B edehivatınd.a barnaset», 25 Eylul nin açık kalmasını zaruri bir hale A.hnan ba-1-omuıtan.lıgy ının dü.Umce.. ne kaJ'fl yaptığı ileri bareketindıt gin belediyesinden birçok i~ler met ı ompozısyonaar var ır. u ~ fiA :r--

k . · d b" .. • Ccsna &iinü pıllOfeaör Sıddık Sarnıt getiren 8 Km. genlJllğinde bir Vol- lerıi bu sene ayni değildir. Stalin • Andriba cenubunda Fnuıııa kıt'a • 
beklemek ı'cab edecegw i muhak- e ıspo:ı:•3yon a ll' muessesenın • 

Onar <ıTüık hukuku bakımından ga nehrinin mevcudiyeti yüzünden gradla birlkte aşağı Volpnın batı larile bafarılı çarpı§IJ1Alar yapıhnıt-
kaktır. Ne yazık ki Akhisarda veya devlete aid istihsal madde· AL---L-)a . L--- -L~ı· I 

k • 'kb 1 k aileı> profesör Şevket Salın Soy· rrn:a:ı.-r mu~eflkleri "'ıns...ının -.um n ve ayrıca Volga mansa • tır, 
bunu go"'remı"yoruz. Bı.lhassa te- lerinin azanç ve ıstı a apıaı ' ' t L-. ıf-~--ı ad'-"' b-..J-.'-ı A '--L-- h . kend sal <cçocak hu:ıalıklaı-ı»• profesör laJŞa hıına.sını ı 'l<Uuam. ıyam IJ\'ı:arr hıowrx 81.nuNUJ fe rınin 1 e-
rnizlik i~lerinde göze batan bir olan reklam ve reklamcılığın te- Sedad Ta\11!1t «v«em ve veremle gibi Sovyetler de bu Myecle ~jda. ~ine geçmesinde hayaıl:i bir mecbu. 
ihmal ve laübalilik karşısında- k&mül safhası inceden inceye te- müoadelen pro(ıesör Ziyaeddin Fah faıa lwvvetlerln'I mütcnı.a.di bir su- rıyet görmekte<lir. Onun için ve 

B d . • . l d. barüz ettirmiştir. ' ~ takvlv. ic. ale uvaffalc bundan elk" ._ı il · ·· 
yız. ele ıyemızm, atı ye ı se- İh Ç ak lı b' k ri Fındlkoğlu «milli t:erblye milli • e J- ve m m .. evv ı yazlınl7.aa en sUI'· 
n~dir, yaptığı işler pek mahdud- I . san ı~ ~anın er ırk om• dislplin ve vatanda.tın vazifde.-1 » olarak Alman ordusu gibi fevkııla. duğijmüz müüıba7.aların hüküm ve 
dur. Elektriğin kısmen ıslalu , şe~ !:ı:Z~~~o:~~n a birei:.nymv:tt~:izd~~: 28 Eylôl Pazart:mi doçent Natld de bir ordu karşısında bugüne ka. kıymetleri mahfuz . kalmak tar:ile 
h . k b' "k •

1
A 'C"--- .__... L __ .._1 4_1___ d v dar plıldi okluğwnu:z müdafaa ha.. funu söyllyecej:iz, ki Abnaıı baş • 

tr par ına ır mı tar ı ave ve ı;;.rez «~in IK\$~l·a. .... ı v-e ogum ıı rikas .. t;ereL!ı-ı 1 dl k 1 w Stal" d 
• t dd • • b } L __ ._, n __ .!...... o-..ı __ ._ v _e ~- iDi gOS U.LUU! fer r, Om.utan lgl ıtı:gra in zaptl irey• 
ıs asyon ca eınnın eton anma- Kocaeli parti müfettişi proı:eııor ~l ar-.- «Cognıın, 1K.. Acaba Sovyetler bu harikayı da- fiyetini mümkün oldugu kadar ktsa 
sı .. Bunlardan başka kayde de· tısıadi, taclhi ~akımdan Fırat v_.e ha uzun zaman devam ettirecekler bir zamanda tamanılatımağa çalı • 
ğecek-bir hizmet ve eser hatırla- İzmit, (Hususi) - C. H. P. Murad .. ~llıeri arasın_, 29 E!lul ve ikiye bölünmiif olan bu şehrin ~ır. 
yamıyoruz. Maamafih biz şimdi« bölgemiz müfettişliğine tayin kı- Salı gunu doçent Sabri Esad Sıya. içinde daha blr müddet sebaıl ede. 2 _ Batı Avrupa cephesinde: 
lik eserden ziyade temizl;k isle· lınan Bolu meb'usu B. Celal Said ~il <<ha:lk plrlerlnd~ tabiat ve bilecekler midir? Bundan bir sene İngüi:der, garbi Almaıııyadaki sa-
rine dikkat ve itina ediJme~ini Sirer, şehrimize ge)mİi ve vazi- kabraına:nlık», 30 Eylül Çarşamba evveller yani 24 Eylul 1941 tarihli nayi şeblrle11ine yaptıklara ağır bava 
arzu ediyoruz. Mahalle araları- feaine başlamı§tır. günü doçent Hıfzı V eldet «nikah ve bl.- Berlln telgrafı Alınan askeri 'hücumlarından bir tanesi de bü~ 
nın, cadde ve sokakların ıçi pis- medeni nlkih ve medeni nikahın :nıahfellerindeın aldığı malUınala at. bir hava kuvvetlLe evvelki gÜn yap. 
tiklerle doludur. Sokak ortaların Muratlıda panayır hukuki neticelerin mevzulu konfe • fen Ahu.an kıt'alcırının I.aıingradın mıfla.rdır ve bir çok zarar ve ziyan 
da akan suların husule getirdiği A roanslar verecdderdir. Hafta 30 Ey. bir v•OfUR8. gİrdlklerini ve Sovyet husule ge~kle beraber kendılie-
nahoş manzaraya nihayet veril- Muradlı ( Hu&usı) - Maradhda lul Çarfamba günü sona erecektir. lmvvetlerile plddetll sokak muha • rl de 39 bombardıman tayyareiİ 

Macaristan üzerinde 
yangın çıkaran 

balonlar görüldü 
Londra 18 (A.A.) - Buda • 

pe~teden bildirildiğine göre, M... 
caristan üstünde müteaddid ba
lonlar görülmeğ~ baf}amıttır. 
Bunlar kablolar vasıtasile yan • 
gın çıkaran maddeler t~ıyan ba
lonlardır. Takib P.dilen mabadm 
balonlardan sarkıtılan kablola • 
rın telefon tellerine ve cereyaa 
inkitalanna sehel> olmak için 
yüksek tevettürlü elektrik kab • 
lolarma sarılmalarını temin et • 
mek olduğu anlaş1lmı,tır. . . d h ÜÇ gün devam eden ve bu eene çok rebeleri yapıbnağa baflandığını bil- kaybetmitlerdir. İngiliz matbuatı, 

m) esınık at.a nekka~ark~zatdac~~l- rağbet gören em.Ha Ye hayvan pa· Al d k" k 1 k diJ'ınitti ve bütün 8$keri nıuharrlr. İngilizlerin glt~ikçe artan hava taar• ============= 
arını es ırme mum un egı - nayll'I dağılmıftır, . manya an ur ge ece leı-Je birlikıl:e hemen herkeste de Le nız kudretlerini ve ayni zamanda tikleri zaman 187 tayyar., kaybet• 

dir. Fakat hiç olmana bunlaran Aknanyadan ıehriınizd:eki bazı nlngradın artık son saatlerini ya. uğradıkları ağır byıbların Alınan mit olduklarını ve o zaman bav• 
sık sık temizletilmesini istiyoruz. Karaman kayrrakamf ı "'gı Firmalara gelen tekliflerden Alman. tmnakta olduğıu zannı husule gel. sanayi kudretini bırpalan~ak bakı • ÜSı~ünlüğü ve hava taarruz kudreti 
Mevcud temizleme i~leri Akhi- ' yanın iatenilen cins ve ın&~da miftl. Fakat, gene herkesçe bilin • mında., elde ettikleri ~ele.re DB• Alınan!arda iken o ·ıamandanh~ 
aa~ şehrini tatm}n edecek ve te- K~~ (Huawi) - N~en 1 kürlk (O()ndeı1ebleoegi bildir-~ttlr. eliği gı"bi neaoe hiç ~ .beklendiği zaran ~emıniy~lğl~ İngiliz hal sarfettllderl çok büyük ga}'l"eder ne 
mız tutacak vazıyetten çok uzak SeydŞebır kaasına ta,yln edilen ı Bu malların takas ve)"ll klermg yo- gılhl ohnamı,, hay Stalinm ve Sov. kı ile birltlde bclün dunya.nın na • ticesinde bunun bugün kendile:i:ı~ 
tır. Zengin bütçeli belediyenin kaymakamımız Celal Özgihoençıten l me mi, yoksa kontenjan olarak mı yet askeri ,eflerinln buı:;in Sta • zarları önünd~ daha iyi tebarüz eot • gıeçmıj,ş clduğuıı;:ı gösteren ya:/ 'ar 
artık bu hususta hauas tJavran- it1biW eden fehrlmiz ka~ • getıia11~ alakadar tüccarlar lingradda yaptlmllf oldukları teY· tire.bilmek için 2 yıl evvelki 15 Ey yazmak aure~lle bu son hava hücu· 
masma intizar etmek hakkımız· ğına Seydi§ebir ka,.makamı Nanuk tan.fındma cümıriik)ıeıre tomhrıut - ı leri o uman da Le:ningradda yaptır. IUlde Almanların 500 bombardı • munu ~ıtlıuna.ktadırlar. 
dır. &verdi taıyiıı ed.lhn!Jtir. tur. •ınaı.me v• ~ ıebrinia n rnuı tayyaresİle Loııdnp hüamı et K. D. 
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19 EylAl SON POSTA 
Sav'a 5 

Telg Tele on Ve Telsiz llaberleri 
BU SAB HKİ H ER ER 

Sta inin günlük emri: 
"Son bir gayre~ daha!,, 

T e ek' de Almanlar Sovyet 
mevzilerini yarara bura aki 

·uvvetleri · mha etti er -

J 
Londraya göre 

Hitler ve 
Mussolini 
gen iden 
buluşacak 

1 Stalingra~ sokak ve evlerinde 
gögüs göğüse muharebeler oluyor 
. (Baı taralı 1 inci saylaJa) ı yüzlerce d"" 

ı . uıınan cesedi yatıyor· 
l§ga etmışlerdir. Binanın etra • du. 
fmda daha ufak birrok bı'nalar o·· . d :r un gece ıki Alman tabu,.u 
var ır. Sarayın heyeti umumiye- şe!1rin bagka bir sokağına c:ir • 

Londra 18 (A.A.) -- Deyli ~-·~~lril~idt tramvaylardan, ağaç mıye muvaffak olmupa da aü • 

Sk 
u enn en, ku:Ianılmaz hale ratlepüskürtülmüctüı-. Bu ik'ı ta· 

etch gazetesinin Ö~rendiğine gelmi" tanklardan mu""rekkcb bı"r b 500 y " H' ı " ur ölü bırn.knuçtır. 
gorc, ıt er ve Mussolini tekrar ~o~ b~rikndlarla labkim edilmiş Vaziyet vahim 
buluımak ve görü~melı: kararını ıdı. Yuzlerce gözü pek muharih • • • 1 d" H ik' d ı d ızvestıa gazetesi vaziyetin 110n 
vermıt er ır. er ı ev et a a- burayı müdafaa ediyordu. Mu - d mı ayni zamanda Macaristan h b erece vahim otduğun•ı yazıyoı 

are e, saatlerce sürmüş \"e :1a· ve ıöyle diyor: 
devlet naibiBHlorti~ Mareşal An- ray yerle bir edilmiştir. Teslim Almanlar Terek nehrinin ce-
tonesco ve u garıatan kralı Bo- olan birkaç ki•i arastnd" Kızıl • b k l 
ris ile de görüşeceklerdir. Cö • l h' Y ·~ nu ıyı annda müdafaa duru· 

ı arın n:metinde bulunan e•kı' munda kal k d d ı rü~meler lkteşrinde Viyanada ç d " ma zorun a ır ar. 
1 

k ar or usu subayı ve Kief nske- Burada Sovyet kıt'alan nünlcr • 
yapı aca tır. Bu üç memleket ri mekteb kumandanı da bulu • d ,.. arasındaki ihtilaflı siyasi mcEe- d enberi Alrnanlnra muvaftaki • 
1 1 

. d nuyor u. Halen Almanla~, Sta- vetlc hu"'cum et kt d' S e erı Orta an k ldırmak için \'OD }" d ' "J - me C ır. OVfC~ 
Berlin, 19 (A.A.) _ Alman dirilmektedir. köprü başlarını •geri)·e atmışlar- Ribbentropun bir pı:-oje tevdi e- ıngra ın yarıdan fazla kısmına uçakları da bu bölgedeki Al ~ 

;zırhlı teşkilleri Terek'te Sovyet Bu taarruz Stalingrada yapıl- dır. deceği söylenmektedir. girmişlerdir. Ve muharebe bir mnnları şimal k~yılanndaki kıt'~ 
mevzilerini yararak Sovyet kuv· makta olan tazyikin tahfifi mak Mozdok'ta Almanlar 100 tank temizlik ameliyesi şel<li almak - lardan ayırmak maksadile mü • 
vetlerinin arkasına düımüı, bul sadile icra edilmiştir. Ruslar Te- ile taarruzda bulunmuşlarsa da A man ve Sov- tadır. nakale hatlarını bombalamak , 
kuvvetleri imha etmişlerdir. rek'te hücuma geçerek Alman muvaffak olamanıışlardır. Hedef, her tarafta Volgadır. tadır. Dün nehrin cenub sahili 

Bertin ne 'eliyor? • Ve Volgaya birçok yeni nokta • boyunda bazı ltöyJer için şid • 

Berlin, 19 (A.A.) - o.N.B. To ky oy il k kt k. yet tebı·..., l . lardan varıldığı söyleniyor. Bu detli bir muharebe yapılmı~tır\ 
nin bildirdiğine göre Stalingrad a g o re uz ş ar a 1 ıg eri noktalar, bilahare her istikamet- Bu köyl_erden büyük askeı·ı ehem 
da Volga kıyılarnda şimıı.lden ve (Baş tarafı 1 ınc, sayfada) t~ yayılmalarla genişletilmekte- miyeti haiz biri Clüsmandnn ahn-
cenubdan çenber kapanmakta· DÜ§lme.nın Voronej köprü ba§ı. dır. . .. mııtır. 

• Ruslar taarruz ~apmakla ıeh lı kayıblar verdirilerek pi.ı&kurtül - nıat lfÇllerdır. Bunların çoğu or- Lofcantalarifa tabldot usufO dır sovyet ordusunun kalı'tesı• du" ştu" na karı• yaplığı yeni taarnızlar, kanı . M~k~ve~etı yapanlar, komu -

rin mukadder akıbetini deiiştir- nıüıtür. Bu kesimde 15 E.ylu.den. duya m~nsub de.iiJdi!" ve Alman- b 1 " f d l J f 
mek istiyorlarsa da bunda mu- beri Sovyeterin 91 tanlu t.thrib dil Jarın elme 1reçtıklerı zaman çc- U şarf _r,a 3J 8 1 0 amaz. 
vafak olamıyacaklardır. Alman T~y~ 18 (A.A.) - Mançuko' Avnıpaya gönderihnlt olduğundan mif1ir. Ahnan tayyarelerinin ya:tılı. t-:Ci oldu~ları için ~u~şuna di • (Baf taralı 1 inci •aylada) 
harb raporları günlük muvaffa- devle.:lnın kuruıuııunun 10 uncu yıl U--L-Aw'-•-'I...! S ~ rd k ı__ t --·-L-ı d"' • zılmektedırler. Her ıkı taraf as· birinci •ınıf lokantalarda tatbik 

b b d
.. .. .. .. 'I ~.Kl·a.ıu o.,,, ... ~ 0 usunun a- ııan l'ece a..-~ 1 uıman cep k 1 ... 1 b' b. · · • 

kıyctleri bildirmemekle era er onwruı münasebetile gazetelerdeı litesl daÜ§lnüjtür • beai cerlsln~I hava limanlarına ~r erı ?Y e. ır ırıne gırmış va- edilmesi mevzuubahstir. Bu lo-
Alman hücumu •istematik bir çtkan yazılarda Japonyanın şimal Yapılan miif8İıedelere göre as • tevcih edilmlftir. z!yettedır ki Alman u~aklar~ şeb kantalarda çorbalar, etler, seb
ıurette ilerlemektedir. hududlarında müdafaa vaziyetinin k9- mevcudu azabnakta, evvelce thnen gölunün doğu cenubunda ; bombalamaktan vazgeçmışler- ze ve P!livlar, tatlı ve konıposto-

Netice şimdiden kendisini gÖ! çalı sağlam olduiu belirtilmektedir. hersün yapılan piyade ve pıırafüt· ve Ladoga göli.ınün cenubunda ol. ırS ~t ki h .. R 1 lardan ıbaret dört kaplık tabldot 
termeğe başlamıştır. Japon umumi karargahı tarafından çu" talimlerinden timdi ·d~ eser gö cfukça fazla diifman kuvvetlerinin ov1.Y d ubçal arl, k en uz uhs a1• bulundurulacakhr. 

R l t k 
· L t' l "nd-..:L_ • _ 1_ ~--L'-- -!:.t- ·ı h"" 1 d"" rın e ın e u unan enar ma a - L" k ) k ua arın a vıye ıcı a arı ro c:naeıı Japon sazetecilerlle bir- rünmcılmek:ıedir. Kadı[l.UJr ,~llUla_,.a unıa~n••" mevz ucum aı ı U§nıa- l 1 d k' 1 k . d" us o antalarda dört kap 

Moskova, 19 (A.A.) - t"loyte- !ide bu böl---1 • yah · ı,.__ d ı · kurl ka büyük ka blar erdi iln ek e er e ı arsa ara as er ın ır • 225 k b" · · 

S 
~-.Ae bir t~tkik ıe kati -:J~, ~~~nıı çu ar z. ~ ... - -•-~- byı _ı_ hnv-* r S ı stu.ba mekte, malzeme ve hatta lakvi- l d ur1U7§5, kırıncı sınıf lokanta • 

rin bildirdiğine göre talingrada yapan Asabı mubablrı l\"..ançu 0 • 11.....- • 1 • n:ıuae -.uıl • •r-ı ı,..ır •• ovye . . • a.r. a . uruşa verilecektir. 
Sibiryalı takviye kuv\·etleri gel- Siblrya hududunda sükWı hükfım Japon hOTiciye na:nnnın aifal~ va kuvvederi 16/17 Eylulde 156 re k~~etlerı ~etı;~ek~e~ır. Ru.~ Bırıncı sınıf lokantalarda çorb~ 
mektedir. Bunlar çok ınuharib aürdüjünü b~edir. Tokyo 18 (A.A.) - Hariciye•uçak kaybel:ınlftir. Bizioı uçakları· dar,1' ~ ana fım& esımmde fi veya tatlı yemek istemiyenler ]SQ 
askerlerdir. Ayni gazeteciye göre Uzakfarkta nazırı Misayuki Tani, basına mızdan 6 sı noksandır. et ı arşı taarruzlar yapmakta- kuruı vereceklerdir. 

Londraya göre Sovyet kuvvetlerini 7.-8 yüz bin ki. ((Sovyetlerle aktedilen tarafsız - Sovyet tebliği dırlar. Daimi encümen bu esaslar ül 
Londra, 19 (A.A.) - Stalin- ,ı olarak tahmin e!mek mümkün • lak paktı bak1mmdan Japon &İ - Moskova 18 (A.A.) - Sovyet Bu kesim, stukaların hücumu- zerinde tetkiklerine devam etmek; 

grad'da Ruslar vahşi darbeler ile dür. Fa'kat yazın Alman taarru~ • yasetinde hiç bir değitildik ol • öğle tebliğine ek: na daha az maruzdur. Ruglar, tedir. Ancak lüks -ve birinci aınıf 
düşman hücumlarına mukabel bafladıktan sonra en iyl kıt'alu mıyacaktır>) demiştir. Stalingradın batı dolaylarında tanklar da kullanmaktadırlar. lokantalar yukarıdaki fiatları az 
ediyorlar. Fakat Almanlar şe_h- A .

1 
R J . , . . kı~'alarımız; tanklar ve piyade ta. Bu tanklar, gah barikad "\a:z.ifeai bulmakta olduklarını belediyeye 

re ~aha fazla nüfuz .etmişlerdır. lmanya 1 e usya . apon Amıral erı dun akşam rafından yapılan hücumları püs • görmekte, gi.h_ grup bal~n~e Çl - bildirmişlerdir. Encümen tabldot 
Gece yarısı ne~redılen en son İ . • ( ld ( kürtm~. Topçu birllkler~ karnk sonra gızlenmek ıçın tek- usulile halkın ucuz yemek yeme" 

~ovyet tebliği Kafkasya .ve Sta- arasında mu··nterı·d ayya 0 1 0 Q0 1 er den bir tanesi, 12 Almaıı tankını rar geri dönmektedir. sini temin için tabii bir fiat tes· 
lınglrad sahasında 'itdl.dğ~tl.ı bç~lrd~I§ ( Baı taralı 1 inci •a)'lada) tahn"'b ~mit ve takriben 2 Ahnan Sokaklarda tle evlerde bit edecektir. 

miıttir. su:h şayı· aları aalat etmiıtir. iniş esnasında kü- ~'iyi e I u~. ,,. _J_ l .. ınAlan Moskova 18 (A.A.) - Röyter Lokantalarda porsiyon vaziye 
ma arın cereyan e ı ını ı ır- ı ad böt··- .. tehrin sokak.iM d 

:ıı: • • "'k b' u r ne g rn1~.ır. J"UAer enmız • · h • h b. • b'ld' ti de kat'i olarak halledilec k ve 
Sovyet tebliğınde «Stalingrad çu ır arıza yapan tayyare, mey ~--'-- 'tr 1 .. t 'ik • aJanııının usuaı mu a ın ı ı -• d ·ı · · d d . 

1 
•™'1lli1Ta mı a yoz ve o onıa;ı sı - riyor: her porsiyonun kaç gram olacağı, 

&nhasrn kelımeleri üç defa kulla- Anl..-ara. 18 (Radyo gazeteal) - an~~ ı berı~ınd ek. urmuş, amır~I lih ateılle mukabele ~tmiflerdir. Bu tesbit olunacaktır. 
nılmı•tır. Londra rad-• dünkü bulcrarca ve uera erın e ı zevat otom. obı • nu t-'-''b eden o··=· o"'ğü•- ..,. Almanlar Stalingraddaki Sov-

.. J~ 0 ı be aıu g & .... g "" -Va§- '"daf"l · · h' · · d b Son Posta - Tabldot usulü -
Dü,man büyük miktarda as· nefl'İyatında p.ınları söylemlftir: e kleme aalonuua gelmıtler • lard Ala lar b uğ • hn yet mu ı erının şe ır ıçm e a - hna.n • lar S a1· d" a n ozguna ra::ı rı, reket edemez bir hale getirmiye nün ihdasından maksad halka u-

kerlerle yapını, oldugu hücum· Bazı A •J&n ı, t 1~ • ır. . . . . ölü ve yaralı 500 subay ve er kay. 1 · ) b cuz yemek teınini idi. Bu i~; yal-
larda bazı noktaları ele &'eçir- dın zaptından sonra Almanya ile Mıaafırler, Japon atatemilıte- b....._. 1 __ ..11 ça ışıyorlar. Şehrın ,ima atı • . , 

ulh 
. lb T t . . f h =mi§ ıcnı r. sında ilerliyen Alınanlar acele nız lüks ve bırinci :sınıf lokanta-

miştir. Rusya. arasında münferld bir • n a ay ll~k eııı, _ae. aret ane ve Hava savaılarında 19 Alman lar da ve bu fiata yapmakla' 
Fakat akşama doğru Ruıo.lar akdedıleoeiini y~akhıdırlar. aİttalıenavda •. erkanılle ~lmanfve tayyare61 düıürülmüttür. müatahkem mevziler ve tank maksada ne tekilde hizmet edil-, 

bu mevzilerin bazılarını geri al- Alınanların bu arı;nvn izhar et_ a yan enız ataşe erı tara ın· S ~ b L d l ğ • maniaları inıa etmektedir. Bu -J - .. ovy.,c GfRUman an ı ınnı cmrı diğini anlıyamadık ! 
mıtlardır. meleri çok manidardır. Çünkü mua dan karıılanmıılardır. MoSk 18 (A.A ) Star suretle Almanlar tehirden yapı· 

Stalin günlük bir emirde ferid aulh teklifi StaUngradı kaybe- Amiral Nomura, kendiıile gö- -adı ~dvaf ed b • So- ~ bıln. lan kartı hücumlara mini olmllk ~ ı 
. b' b ] 1 b L: •• b" k d il e• mu a aa en ~r vy .. , r- . . l D" . ,,,,. askerlerın son ır gayrette u un den devlet tarafından değl, ar,uıa ruıen ır ar a atımızın sua e • ı:::.in V Bock' k b' t ıslıyor ar. U§man, aynı zaman- • p E K' 

1 
· • f k .. __ .__ "1-.! .. -1mek • b 1 " l · t' ...._ e, on a arıı ır aar • da uzun ve orta menzilli birçok ı t 

ma arını ı&temış ıdr. k 'k azanan ~ ı..,.-ı auru te - rme cez~· en _,un arı aoy emıb ş ır: ruz hareketine geçilmesi emri ve - e 
Almanlar hava an \•e ço mı dlr . - ıyaretun tamamen usuaı ribnlfli.r Bu emlr S!all adı ~oplar da getirmektedir. Tank, 

tarda topçu kunretleri il:_ dlur• Muvaffakl,.etıainln çok pahalı. mahiyettedir. Sırf, öteclenberi büyük imlri bul.:C.uğu ~ ~ asker v~ t~~aklsayıAsılbakılmın~an TÜRKÇE SÖZLÜ 
madan J,omllardımanda 111u un· ya ma1 olch.iunu anltyan Almanlar, çok arzu ettiiim memleketinizi mand:anlığt tar~an nrilmiftir. e~en us ~ 0 ~~-. ..man ar f~· 
maktadırlar. münferid bir 1ıulb yaJ>mP auretile oörmek için geldim. ilk defa tak r_!.._. ..11:..---..1__ ı ı L-- dı topçu ıutiinlujiinu de temın c Ez A N ı 

Alrı~an komandolan tehir ma- Wnıs bndllerini top!-1"lamak n bL ;iben on bq aene evvel Tü;ki • ;et;:·in--=.!:' =ld';iı edtml~tlerkdirk. Dünh bilbtün1 t!iin1 şid-
hallerıne salmRktadırlar. 18.hare Jngll- ,...ılanmak eme • 1 • . • . t'b 1 1 ~ -t....-= L-- , _____ la el ı so a muı are e erı o mu~-

. . k b" . • .... ~., .. :r- yeye 1te mıt ve ıyı ın ı a ara ay- man.ına s~ ve Del" ~• n t ç KECEKS 
Vorone1de Tımoçen onun • u: lindedlrler. - nlmııtım. Hatıralarımı ta:aele • ıüniin Stallnırad muhaa-ebesinin ne ur. E ; N 

yük bir ölçüde .taarruza geçtı~ı Fakat Amanların 'bu he.ahı yan• mek istiyorum. Yarın Ankaraya tlcesini belki tayin edeceil söylen!- Evlerin içinde alt katlardan 
Rovter muh&birı tarafından bıl- tı,ıır Çünkü Amerika, 1ngiltere ve . . .. üst katlara çıkabilmek için Çı:!tİn 
.................................................... R . safe-e kacl harb' de gıderek, bır &'Un kaldıktan aonra J'OI'· • göfüs göğüse muharebeler ol -

St I
• dd k•ı usya ar ı 'Plll• tekrar İstanbula döneceğiz. Voroneı'd• Sau,,.tler tatUru:za muıtur. Evlere ıinnit olan Al • a ın gra a karar vermltlerdlr. lstanbulun güzel yerlerini aez B•~tüer mruı kıt'aları aeçm-e v~ güçlü as-

mek için ancak iki gün tahsis e- Moskova 18 (A.A.) - Tas a • k 1 d " kk b l h ., 1 • • ·w 1 ""' lng'I" 1 DU d f . t•;,ı;.ı bir t bll- V er er en mure e o up un • 

1 er eylşln agır ıgı 1 iZ er 58 OrG a debildik, bilahare Sofyaya hare- ~J.sıcn~pnh:~ ~:--k ~-·ınıll'ı-.. ~rode. lara St~l°:1~ad almdığı 1_akdird .. e 

3 600 kl''o g a 1 k ketle birkaç aün de orada kala- ·~ ..... ~ "" ... b t h t d b r m 1 • So·...- bi ilkle ı · faal .. d f uzun ır ı& ıra a evresı ve u-

AI d hoşnud 
. 1 cıağız.la • ., .... d'" r r-~uk' mu a ~- yük mükafatlar vadedilmi~tir. 

oğlunu kendi gibi Gangster 
y«iJtiren bir babanın nıü~blı 

maeeraları 

Ayrıca 

İatanbulda Zafer bayra.m ı ve 

iNÖN11 GEZİSİNiN 
açılıı töreni manya a • bombalar attılar Seyahatimin tamamen hususi lar U§manı Y~. t~ .r.onra, d~n Akşam üzeri bütün aokaklar Al-

(Ba, tarafı ı inci •a .. facla) mahiyette olduğunu tekrarlarım. taarruza geçtlklermı bıldınnelrtedır. 1 d t • l · t" y d 

' 

.r R bl lıiklerl d ğudan bd man ar an emız enmıt ı. er e 

Suzluk Uyandırmış. 2 Eylulde Karlsbruhe'ye ve 10 Binaenaleyh Ankarada hilkumet n:liy;ek Don °nehrini ;eeç~~~: ·------------------·----• ... Eyllılde Düaeldorf'a yapılan her erkanınızla temasta bulunmaktı- .. ~ .. 
iki hava akınında da b•• 3600 ki- aüratli teraldu1erlne devam etmitler M-ı..- Ar:.....:.. Klta..:·•.ı ALBER-ro ....... - MAUREEN O'HA. - ğımın bahis mevzuu olamıyaeaiı n::. ühl bir ___ı__ ...,.- ,,..._. ·- &' Yu..ft ..... 

Rumi makamlar bu fehrin 
alubctinin artılr teayyün r.ttifini 

bildirm.ye lü:sum tıördüler 

loırambk· bombalar kull mlmıı- tabiidir.)) dir . ..,~man m- m n...-vemet RA ile DIOSA COSTELLO'nun wllfmdan çok aüzel bir 

tir. Keıif ur•klan tarafından a- -gö&tt~e de So..,.et kuYVeterinin ~--..1- .,--... ı•-•--ı 
r- Dün ak,am Amiral Nomura ı 1 k ff ola ~ J-· aMY" 

lınan fotoiraflar Karlabruhe'de ham es ni ırmağa muva ak • Q EN Q S AY RE S 
150 ve Düaeldorf'da :so hektar- ile birlikte kontramiral Abe ve mamrı ve Rm kıt'aları aün biter - B -
dan büyük arazinin harab oldu- yaveri de ıehrimize gclmi,lerdir. ;,ken müteadıdid Alman mevzilerini ( a -aTGOT AR ""'L t) 

Berlin, 19 (A.A.) - Alman junu ıöstermektedir. Her iki şeb Heyete dahil bulunan diğer üç 'ele geçirm;,1en11r. T ~· U ][ES 
askeri mahfilleri Stalinsrad mu~ rin diğer kuımları da ciddi ha • deniz subayından ikisi dün sa - -- -<''---

harebeleri hakkmda bu akıam aara pğramıştır. bah ge1mİ4ler, üçüncüsü ise bu 26 Ey~QI ~İl bayramt 
vermiş oldukları izahatta artık Düseldorf'a yapılan akın sıra- sabah beklenmektedir. ( B(lf taralı 1 inci sayfada) 

tün dil severleri arasında dil · 
bayramı olarak kutlanacaktır. 

filmindeki, Tango ~ Rumbalarını •.. Konga ve Serenadlarını her
kes dans ve teganni edecektir. 

Önümüzdeki Salı akpnundan itibaren 

Alman büyük elçisi 
Peşteye gidiyor 

ıehrin tamamen aanlmıt ve çen· aınela l00,000 den fazla yangın 
berin ıimalden ve cenubdan da· bombuı ile büyük sayıda 1800 
ha ziyade daralmakta olduiunu kiloluk bombalar ve gene 3'300 
bildirdikten aonra askerlikten an kiloluklardan ayrı olarak batka
lamıyanlann Stalingrad muha- ca sayıatz birçok infilak bom • 
rebelerinin yav&J ~ittiğinden ti· ( Ba, taralı 1 inci «ıylada) 

f k S 1• baları da atılmı,tır. kit.yet ettiklerini a at ta ın- 0,___ nin Karpatlarda tertib ettiii av 

&radm fevkalade istilıkamıara El koyma davaları için yaptığı daveti kabut ebn~-
malik büyük bir şehir olduğunu y B d 
ve Alman orduları kumandanlı- [Baf taralı 1 inci say/ada] tir. ann u ape,teye gitmek Ü· 
ğının kendi aakerlerinin canla- de toplanarak bu mevzuu tetkik zere Türkiyeden hareket cdecek
rıqı korumak kaygus\Ie hareket edecekler ve bir içtihad karanna tir. 
ettiğini tebaM.iz ettirmiıtir. varacaklardır. Von Papen oradan Berline gi-

Dün akıam Alman resmi ma- Tamimde itaret edilen husm- decek ve Rua cephesinde üçüncü 
kamları Stalingrad mukaddera· )arın lehinde ve ale)' hinde tem - defa olarak yaralanan oğlunu 
tının kat'i aurette taayyUn etmiş yiz mahkemesinde bazı cereyan- görecektir. 
olduğunu ve hiçbir veçhile de- lar vardır. Vanlacak karar va - Alman büyük elçisinin ııeya • 
.liıemiyeceiinl bildirmİJtİr •.•. __ ziyeti aydınlatacaktır. hati on be.1 2ün kadar aüre<'ektir. 

SÜMER SİNEMASINDA 
26 Eyliıl 1942 Cumartesi gü-

nü saat 19,45 de Ankara radyo- :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
sunda 'fürk Dil Kurumu adına r 
bir söylev verilecek ve radyosu Taksim sı·nemasında olan Halkevleri ile ba~ka istek-
liler tarafından dinlenecktıW'. 

Beyoğlu Halkevinde 
&y<Jtlu R:ı!cevln4en: Birinci DU 

Kurultayının onuneu :rıldonümiı miiaa.. 
seb~Ule 26.Eylfıl.942 Cumartesi güniı 
saat 1'7,30 da T<'lleb:ı.şı Belediye bah • 
çl'Bınde tören yapılacıaklır. 

Mevsimin en heyecanlı filmi 
Havada, yerde, denizde molörleri durduran, tayyat'elerl diifüren 

OLCM ZİVASD 
büyük film 31 inamı birden 
11 ve 1 d#. tenzilatlı matineler 

PROGR&M: J - is&.lkliil marşı, 2 -
B!rlaç söı, 3 - Kıl~ • Kalka.o gösteriş\, 
4 - ~llllioyu:nlu. ~ .............................................. ~ 
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