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CIKT1 
' Fiatı ~r yerde 25 kuruştur. 

Sene 13 - No. 4363 Y uı iflerl telefonu: 20203 

BU SABAHKi HABERLER -
SALI 29 EYLÜL 1942 İdare lflerl telefonu: 20203 Flau 5 kurut 

ıhver kayna~lanna gere ~~ ıngra bayramı dolayısile 

insanlar topraklar altında yaşıyorlar, her dakika 
zelzeleyi andıran sarsıntılar oluyor 

Londra Almanların şehirde yeniden ilerlediklerini bildiriyor 
Berlin, 29 (A.A.) - Askerij PlflllalarJn vukuunu ve dlier cep- Ahnanlar ve müttefiklerin lnsan-

mabfillerclen bfldirildl~e göre fİm he~erde ;M~ddi ~lr deilıiklik olma- ca zayiatı misli görülmemif derec~ 
dl yaln~~ .~ıntrr-:dın 11:.mnl kı~ dıgını bildırmlıtır. dedir. Zayiat şimdiye kadar 

"Türk milletinin varhğını insanhğın yüksek bir 
abidesi olarak milletlerin gözleri önünde yükseltecek 

eserlerden birisi dil inkllabıdir,, 
"Atatürkün yüce adını sevgi va şükran duygularila 

yüreklerimizde yeniden ağırladık,, 
da d~~ektedir. ~manlar mu. Alınanlar Stalingradın bir kımıı- 130,000 askeri bulmaktadır. 
temadıyen bu kuma hucwn etmek- na karıı 150 tankJa bir hücumda Merkez cephesinde 2S köy Al- Ankara 28 (A.A.) - O • larile yüreklerimizde yeni • rinden a9ağıdalti telgrafı al-
tedirlet'. . • .. bul~Uflar. Bu tanklardan bazıla- ananlardan gerl alınmııtır. Mozdok- nuncu dil bayramı dolayısile den ağırladık. Vatandaıları • mışlardır: 

Vqıye gore rı bır mahalleye kadar nüfuz etmiş- ta Almanlar bir köyü zaptetmlıler- Türk Dil Kurumunun koru • mm Türk dili iizerindeki ça• Birinci Türk Dil Kurulta· 
ViJi, 29 (A.A.) - Stalingrad tir. dir. yucusu genel ha~kanı olan b§malardan 'l:evk duydukla • yının açıldığı kutlu günün o-

teb.rinde itıal ettikleri bütün maha1l Milli Şefimiz Kurum Genel rını görerek seviniyoruz' Bu nuncu yıldönümfü,e düşen dil 
lelerin temlz~enm~I itini Alman B~ 'V' Litvı·no" f Alman askerl Sekreterliğine fU tcl~ra.fı gön- seneki bayramda da bütün bayramına, ilk günündenberi 
lıtuvvetlet"I bıtlnrut bulunmaktadır- tQJ.:I .& dermişlerdir: 1'ültür ailemiz ilgi göstermiş.- öz, gli.zel ve zengin türkçe • 
lar. Çarpıfltlalar bilhassa tehrin ıl· 'IUr k s 

1 
d Dil bayramını vatandaşla- . tir. Türk dili hUyük bir me • nin bayrağını tutan yüce ve 

nıal batısında cereyan ebmektedlr. AY&OS ovaya SÖZCÜSU t.. ingra rıma candan lcutlarım. Türk deniyet dili olArak ilerliyor. sayın varhğamza, Türk Dil 

~:.::ı.,:::: çağırıımı' için ne diyor? Ef:~~~~~f~lt~~:~~::s~~- ~:ı=r~~ !;!;:-ü~n:~.::: - r:~~~::~:i~!~~=~~~1~ 
dlr. Dün yeniden 22 müstalıkem Viıi, 29 (A.A.) - Berlınd~~ seltecek eıerlerdeı"\ birisi dil Ankara 28 (A.A.) - Dil bayramındaki yüce hitaba -
nokta Ruaların elinden alınmııtır. öğrenildiğine göre, Ru,yanın bu· askı:~~c: ~~~er.l'Di= inkılabıdır. Atatürkün yüce bayramı dolayısile Milli Şe- nızdan ve dördüncü kurul-
Birçolı; Rus kuvvetlerinin geri tle yük elçisi M. Litvinof Moskovaya Berlln radyosunda tunları aöylemif- adını sevgi ve ıükran duygu- fimiz Kurum Genel Sekrete • [Devam 5 inci sayfada] 
irtibatları kesilmİJtlr. çağırılmı,tar. tir: "'"l\ıııl'l\ıııl'l\ıııl'._.,._.,._.,._.,~~~~~~~~~'lllıııı~~-------.---.---.ıı'lllııı,._,._~~------.-...ııııııııııııııııııııııııııııııııı...-.llııııl"lllııııl"lllııııl"I~ 

Terek nehri vadisi boyunca mih- <eŞimdi vaziyet tudur: Stalingrad 
ver kuvvetleri muntazam bir &uret- Mareşal Göring adedce mahdud bir gaml20nla de-
te ilerlemektedirler. lsveçte şato mu ğil. gerek ıimalıden, gerek ~ktan 

Rjev bölgesılnde bütün Ru~ karJı muntazam bir surette takviye alan 
taarruzları geri aUlmış.tır. satın almış? bir ordu ile müdafaa edilmektedir. 

Vişi, 29 (Radyo) - Stalin-
gradda vaziyet cehennemi andır· Beyrut, 29 (A.A.) - Alman . Stallngraclın an~dan~. n~~ka"'.'e~e 
maktadır. hava mareşah Goeringin i:ıveçte, h~ln bize ç~~a~dıv.~. mu'1ru1:1e'"ı bıç 

'6K.ıztl Yıldız>) _gazetesi bu ıe- Stokholm yakınlarmdıı bir yerde hır zaman kuçlik gormemeliyiz. 
hirdeki muharebeleri pek feci hir şato satın ~ldığı ııöylenmek-
bir şekilde anlatmaktadır. tedir. İ • 

B.u gazete muha~irine göre Hava taarruzuna ur;rayan talyan hükômetıne 
Stalıngradda yalnı~ msanlar d e - ~ t kk •• eden 
~il, şehir dahi artık mukaveme- f ngiliz şehi feri eşe • ur •• 

lllmdlrlla 
adamlar? 
4 kişilik bir blok 
zeytinyağ fiatlannın 
artmasına sebeb 

oluyormuş! 

El korma davaları 
Temyiz mahkemesinin 

içtihad kararı hakkında 
adliye vekilinin beyanatı tın soı. haddine varmıştır. Lo d 29 (A A ) - D" d v Amerıkan sef ırı 

G .. k • · d d. T kl n ra, · · un ogu Son günlerde zeytinyağı fiat· 
b 

0b dateş ıçlın e ·~· ?Pdra har İngilterede bir tehir üzerine bir Al Vie.i 29 (A A ) - Amerika- larında görülen gayri tabii ar • Ankara 28 (Hususi) - Tem. 
om. ar ıman ar netıcesın e er 1 ı · d ml "' ' • • yiz mahkemesi ceza daireleri u-

1 k d H f man tayyares ev erın a arını ya nın Vatı.kan nezdı.ndekı" ~efı'rı· M. tıa.lar ve bı·rçok yerlerde ~e ey· 
an sarsıma ta ır. er tar;ı en· 1 k b'· • b balar Ü "' ue ;ı;t mu.mi heyetince Adliye Vekilli -
k l 1 d 1 d H f t ayara ucum etml§ ve om Myron Taylor Vatikandan ayrıl· (Devamı 5 inci •aylada) 

az ar a o u ur. er tara a eş . bnı t Öl l _ 1_ la j . ~ . ğinin son tamimlerinden biri hi-
d . . . öı··l · ·· 1 8 J ır. en er ve yara.wnan r rnadan evvel talynn lnikumeh-ve uman ıçındedn·. u erı gom- __ ..ı H d d hl d D v • • .:..................................................... lafına verilen içtihad kararı hu· 
~ • • k 

1 
kt d 'V&ı.n1lr. asar a a var ır. lger ne gosterılen kolaylıl.Jardan do. • ;, 

mege vakıt bıle R mama a ır. bir eh. d hl ~ t ' kukçulnmız arasında bazı mü • 
İnsanlar arbk takatlerinh son 'M':r:tta f"ta.karlruza uygramıt ır. layı, teşe~~~~ ~~~İ{.tİr. i Mesleg\ol•ımiz·ın talealara yol açmı,tır. Bu mesele 
haddine gelmişlerdii·. Kadm ve ~ e ı er enı : üzerinde Adliye Vekili Hasan 
çocuklar soğuktan, yağmurdan, Gınede taarruza Londrada drk' anlar Pıkşam :.= bu"iyu··kı?.rı· Menemencioğlu gazetemize şu 
bombalardan korunmak 1'iin top· "} 4 · k k .·.·. - beyanatta bulunmuştur: 
rak :ı11tında yaşamaktadırlar. geçtı er Le [ pa .. aca ar - Adliye Vekilliğinin 20 A-

Mücadele bilhassa şehrin si· Londra, 29 (A.A.) - Y~ni Ki. Vişi, 29 (A.A.) - fkinciteş- : El b ğustos 942 tarihli tamimi ve tem-
mal kısmında pek lıilyi\k bir ~id- nede müttefikler Owen Stanlty'ye rinden itibaren Londra dükkan.. yevm aramızda u- yiz mahkemesi ceza daiı·eleri U• 

detle devanı etmektedir. kartı hücwna g~miflerdir. Hücum ları akşam saat 4 de kepenkleri- J •ık f mumi heyetinin bu tamim hila-
J .. _,,;__ unan ve ı yazı arı fına te·ı·s eyledı·o-·ı ı·rtı"t!adı belı"r· Lon raya gore İ·~f ebnektedir. ni indirmiş bulunacaklardır. ~ • '" 11 

Londra, 29 (A.A.) - Stalln· çıkalı 50 yıl olan ten 21 Eylul 1942 tarihli kararı 

~ı:~:t:ı~:.li~4m::ı~::t:l~ v::~:::: 1 lman tu .. menler·ı Kafkasyanın 61 zat ~~~:ç~:;~~::,~a~·ıg:::~:afee:ı:,.~ 
te pek a.z tebeddül vardır. He.r iki N Y A Z A N yol açtı. Gazetelerde takib ede-

~::::l§:~~::ı:~~emlı bir vah, etle ı ı v • .1 Hakkı Tarık US ~~~i~~':üle~u ı;;~::ı~e;ıa;l~ bi~~:: 
ş ... hri hir hamlede alamfyan Al- yuksek daglarında bırrok noktada toplanabilir: 

inanlar timdi ~ehri plan dahil:11~de ~ S (Bu fayanı dikkat yazıyı bugün: 1 - Kanunlar m cr'iye tlerin • 
•yırmı'1ar ve buna göre harekata •ı • 1 ttal : 3 üncü sayfamızda bulacaksınız): den evvelki hadiselere samil ola- Acllive ~-'2k ı lı nı.ısan 
l'eçmi,ler ve ilerlemişlerdir .. ~aa- mevzı er ısga e er \ ................................................ ) (De.vamı 2 nci BaJ.fadcı) • .Menemenı:io. ğlu 
rnaflh Ruslar birkaç sokağı gt>rı al~ ----

2;:k~:"~n~:~:.:~·:;d~·;~~:; dJ:~,~~~~!1ığ ... ~ı.::~~71 b'1:.:;;::~:..::~d:ı;:;~·~:~. ilim anyaya gıdec ek 1 sta n bu 1 mu htelıtı o u ne ula ı 
11Gerçek 
mabarebe 

beniz 
başlamadı., 
Japon e-aşVekilinin 

harb durumu 
hakkındaki söz~eri 
To!'yo 28 (A.A.) - İmpara

:;:ıuga yardım cP.miyetinin ıner_ 
k.

1
2 koıniteıinde söz alan başve-

1 Tojo, harbin Lafmdanberi ka
zda~1ılan zaferler sayesinde elde 
e ı · (Drru, olan avantajlı durumu 

euamı 6 ınci •cıvfadcd 

Kafkasya şimal batı kısmında Al. torpil motörü bin tonluk bir düş - - , ' -
ınan ve Slovak kıt'aları çetin çar - man gemisi batırmıştır. · 
plflllalardan sonra yübek dağlarda [Devam 5 inci sayfada] 

C Askeri vaziyet ::ı 
----

Eden ile Fon Ribbentrop'un 
nutuklan bize neler anlatıyor? 

Yazan: E1mekli General K. D. 
k d h b ı k b . d 1 Yarın Fener uadınaa ancremmnn vupı.J<:ak oyuncı.trarcian bir 1wrm• 

fngiUere hariciye nazırı Bay 
Eden, 27 Eylul güniı Coventryde 
irad ettiği bir nutukta diğer bazı 
hususlar arasında bilhassa har • 
bin her yirmi yılda liir defa te· 
kerrürüne mahal kalmaması için 
bu defa başlanılmış olan işin 
kat'i olarak bitirilmesi ve iş bit
tiği zaman da bu harbe sebebi
yet verenlerin böyle bir harbe 

bir ere a a ~ ıyaca ır u- . 
rumda bulunmamularmın temin 3 maç yı.ıpnıaK üı:ere Alman -1 fa, İstanbuuıpur ve Beyko:zdan - ı Kıza, Vefadan: fl.luhte~em, İst. 
edilmesi lüzumundan bahsetmiş- ) aya davet edile•ı. is tan bul muh· · dır. 1 Spordan: Kadir, Bey kozdan: Ba. 
tir. telitinde yer alacak . oyuncular Bu oyuncular şunlar~ır: hadir. 

Sanki Bay Edenin bu nutkuna dün beden terbiyeı1\ lstanbul böl Beşiktaştan: M. Ah, Hakkı, Bu oyuncular yarınki Çarşaın-
bı·r cevab teRkil tıdiyormuş gibi gesinde yapılan bir toplantıyı Şeref, Şükrü, Hüseyin, İbrahim, 

"' l d F k S ı· ha ve önümüzdP.ki Cuma giinleri Alman har=ciye na~ırl Bay fon nıüteakib teshil edilmiştir. Bu o. Ga atasaray an~ aru , n ım, 
l d 't n ·kt t E c·· d"" "' ·f "'1 F Kadıköyünde Fenerbahc:;e sta -Ribbentrop da üçlü p_aktın im - vuncu ar an 1\ ısı e.ş1 aş an, nver, un uz, .,..rı , n usa, e- _ 

zası tarihinin ikinci y.tdönümü ~ltısı Galatasaraydan, yedisi Fe- nerbahçeden: Cihat, Esat, Fik • dında antrenmanlıır yapacaklar· 
(Devamı aayfo 4/1 Je) nerbahçeden, birer tanesi de Ve- ret, Murad, Melih, Halid, Ali dır. 



2 Sayfa 

Hergün 
Alma-ı Hariciye 
Nazırının utkunda 
Göze çarpan bir nokta 

..,....~a...J 

SON POSTA 

=: Yaşamayı ve ölmey,i bilmek .. El kopıa 
alan 



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

~ ·. ji- ...... -.--· .... ·-·. . . . ... - ,, , .. ' ~~ ..... , 
Mesleğimizin büyükleri 
Elgevm aramızda bulunan 
ve ilk gazı/arı çıkalı elli 

gıl olan 61 zat 

GrJ/ılf Htl~AUAı>Ull?i 

Bir okuyucunun 9 suaUne cevab 
Yazan: M. sami Karagel 

O kudyucyula~ımhd.and, AnC k~d- kt.t h~-adcem.i .tekkeye intisab et· tqlan üzerinde fÖJ'I• ,.asılan 
ra a enııe ır e avı ••• •- en ıtabaren bu çile dev· tesadüf olun • 

Gültekin Türk spor tarihine ve resini l'eçİrmefe mecb~rdur. Çi- «Kabza C:.:ibmd t tara 
Türk sporlarına dair dokuz sual leyi dolduranlar, J'ani talim ve fından ıu kadar I' :"' u:!ilftUr -
aoruyor ve bu suallerine Son Pos. terbiye müddetini ikmal eden- Yani ok sat ta:af: doiru ~
t~ süt~larında cevab vermemi l~r, teYh tarafından kabzaya sa- dip dütmÜf üe kabza ciheti deYazan: Hakkı Tarık Us 

.... eel.iimidn lııiiyükleri adına si laiııl • · ilk,_.....,. fte9l"i sünü Hakkıya llidclir. Bıç.kçızade Türk nca edıyor, bu ricaamı ,u cümle- ~·~ kalınır. Sorduiunuz sualler mektir. Sol tarafa atap diitmiit 
.&Y& biı-er lll)"ll töreni yapmak ,..... _., INWuiu sün birliıkte ya- baauunın en feyizli sahalarından lerle bitiriyor: ~Hem beni, hem ıçınde kabza da buna derler. Fa.. ise aeıt canibi denilirdi. 
arkad&flar.mın l>aaın kurumlarıada pMllf1mıs bir sanı töreai için en Liri olan bmlrln en feyizli bir mu. de bütün okuyucularınıza tenvir kat kabzanın bir Aditer manası Ok müsabakaları iki neYidir. 
bana v-.&lfe vet"Clideri ilk pler ~ llY9llD w .- slmı.İf ol• diyo • barrir, bfr muallim, bir mütefekkir. etmi, olursunuz.~ da vardır. Me~la; müaabak~ Yani iki tarzı Yardır: Hedefe at-
dmberi içılmde yer latan l>ir ezen· r-. 3 _ 1.rnü Fenni adı mu.tiki lht <?~uyucumun arzwunu yerine hataralanna tesbıt eden menzıl .(Deoamı .aylu 4/2 de) 
ti, bir üte\ lair dilek bir atk ol • Bir tle lııura4a ıu..&ek tabiri daha "Wealn ;rllkındao tanıda«ı lıir si- setanyorum: ( 
muttur. Bö;le iken tekil ve teairce ıenit .... kadro İıçİll kallarulıtrufllr: m.dar. 14 Haziran 1882 de çıkan Okçululrta menzil e.demk; me ''Son Posla nın bulma . 13 
birbirinden a;rre, fakat bu nwhadı Tüıtrçe olanılı ilk ;razıaile 50 yal Tenıümanı H*lbtte Türk imli ve aaf-; v~. saha demektar. Mesela; 7' C 1 Si. • ( 1 S) 
Yerine 1 tlrenaemelc ı.aktmnadan iace butn ilemlne doinUılf olan luıatine dair bir yazı buluna ki eakı Turkle~~e, Belsrad menzil;, --------------------------' 
bir aüri enı Uer birbirini kovalayıp ~- .... ~ faaNyeti altındaki Fenni imzası ileride biu s?~ya m?ı -zdı, ~k.meydanı men- Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yolhyan her 
durdu· r.Dar var ki bafka ~ekle- IOIU'aml yalnız kibıb auretlade sö.. büyük bir felsefe IUgati kazandıra- zıh, Budın menzıla ilh •• gibi spor okuyucumuza bj, hediye takdim edecejiz 
rin ..;.. beaaer hareketlerini arada riilmeje batUımıt olabilir. veya fi. cak olan zatındır. tekkel~~i o_ıan yerlere. me~zil na· 
bir hatır'atıp ı.uırlıyan ıene ken • lrir M.yatı olarak hu alüuı v.rh • 4- Huinei Evnıık mecmuuını mı verılardı. Bu, menz•llerın hep· ~n mata doi. 
dbniz 0Lhğumus ı.alde kendi 1aii • tını Wr grmmıj hizmetin batka bir 3 Mart 1883 sayasında (İmılrcle: si .• camil~r, !1'~s.cidld!, imaretler 
.)'Üiderinlfzl .-dtkça bep tek batı - ....... sevk •e baaretmit olabtllr. aönderllmiftlr. İmza sahibi beıüa gıbı .vakfıyela ıdıler. • • 

m: 
1 - Metbur bir 

dtvan -.ır1m1a (4). 1 mıaa ancbk; Jaer biri için pnlünaüz- Ben lııu sıfatı ~lece 50 yıl tqmııı bir mekteb çoc:uiu lmit; fakat zeki • Bar de, mesaf~ m~nz~la vardır 
de aaklad iımız MTl~YI içlerlndem oım.;rı muhjimbin bii,iilderl ara- bir at olduiu lüırdıamdan anlatı· k~~ bu, herhansı bır tırtındazın s·r _..ı balkua 2 
birin:n taba ada el.un ltelirt.cek bir sıılda bir yer ahnata bak verdiren ıı,_. Eaerinl sVzel buldunı diye ba- yu~k me~f~e ok atara~ ku~- (51. 

ı&lerl etrafı'* •oplanmak lmka·ı ~flardan Wri obnu üere kalııul atlan Wr nıektubda mlkitarı•t pklr- d.~su menzıldar. Bu •• menzal .b~ t - &*i alfa. 3 
Dl olmadı. DıımaWen deifl, ..._ vea eltim. danından Upldzade Mebmed Hatid r~kordm: ve mahallı~e. ta.! dıkı· becJe 'bir bM'f 14\, 
diiiıuia inemin lııiyiildüiüadea ıe- Ba naıfl.rda ol.alardan aramız- imwı nr. Ba imza ile bir yazımın lar .. Ozenne b": menı:ı_ıı (~okonı) Bir ttnk (!}, ııw. 4 
len laıa pciJlmenla artık aema pi., da Wunanlarını '-'*et~ iti bir sene bu a1ralarda Aydın ıazeteain. te11s eden pebbYanm ıamı ve kııç nun3 (ki. cHirse 
IDit olduianu al• haber nrırken ~ yel süren bir aratlınnadan de çıktığmı da blliyonaz. Demek 50 mesafeye attıt~ yaz~ dır. f t~P. aCaeın bir lumnı 5 
l'enİf Wr nefea .lmıt o!uJonun. SOlll'a niha,et bltmit oluyor. Şimdi yıldır dalma tue her zaman ,mel buna da menzal derler. Meael.a.; elar IZl. 

Memleketimbıde basının ilk fi • ıl:ııe 18' )'Ulalnın bir aıuete veya yuan Hatid Ziya U•aklısil üstadı- Tozkoparan fakender menzalı, 1-Bir nevi iO- 6 
li:al İstanbulda hafcö.termit 0 Wuiu bir mecmuada, yahuc:I bir kitab tek.. I mız jiibllemlzin mihrakı aayılır. ~9:ptan derya .. Ah':"ed Pa.t~ '!'':n- ki t 5l. Bir harf 
• · mınt*a bununla mesleki va . linde ,.dmnuınduı en az 50 ıl 1 5 Se'"--!l·te ka G • r zıh, Bursalı Şucca menzalı gıb•... ııı. 7 
:ıııifelerlndcn birini yerine getirmıt miı 61 zabn adlarını •oyliyeceğlna. deb mecmuasının 13 Mart 1883 de k. a a ıu~sı~ı ~ya 1 me 1 .. r ıCWft'en (I). 

8 

1 

IÇll1 • • 
7 Y geç· ı - aaJUK çı n onc:et ıı:.- F k t • • b ·ı r d' f - Taannüd 

olacaktır. ntl!yonunuz bizim meale- Verecetin\ adlar, bunların ilk yazı- çtkan sayasında pdiijiimüz t.enak- d 1 t~t~, m~~·l edr.· • La~~ya so~ 
~• • Lll-.:~.ı 1 1 rnak o kadar larıaı bnclil ine l>aa -"'-mi · 1 ı..! bl _L --&L..- e ıpr ve fOY e ır. uuos menzı- 5 - Sar ile çn. 
5--zm .,..,-~er n ayır w • er • ın - mız ... TQISI ze y .. nız c:anaız nuıun&o li poyraz menzili kar 1 • rtll lllicl&r,.. mev. 91= 
basit bir i~ değildir. Dogumların çan doium tarllai aa!mak ..-le alar • d~ll, ~ı matbuat eaerleril zfo sib: ... Bu, atı;lara ~::::. kUnde (1). spqt 
yıldönümlerinl ele almak hem sade- ınral.mıftır ve teaadiiflerln en mea- vermq olan bir zatın lmzaaını laf'- sabakalan derler. m. 10 
ce tabiatın bir tesadüfünü alkıılama udu olarak da batda Abclüllaak Mih yor: Osman Tevfll Yalman Vatan Tiren~zhkta , cez mesafe ı - Bir hart 

2 3 4 s 6 7 8 9 ı~ 

ia lr.alk..-.,k rllM bir m~a alı- riianİla -~ aelml~ir. . pzeteünln aahl"bi Ahmed Emin demektir ve artın de:.ilen bir m, ~n ıeolr m. Tersi bW e..I 1 - ~ (9), 
:ror. hem artık kendim bile biMeder 1 - Abdiiluık Hamldan kazbr. Y~anın babasıdır. mikyasla ölçülürdü. Mesela: Se- dlııt (Z). f - Tana beJ'Ul (S), Miallad m. 
o1ııra ttwa ki hu bir aa1sa deill aan· defi Abdülluık Mlhrünnlıa Tarhan 6 -Tercümanı Hakikatin 12 kiz yüz seze diifürdü, bin iki yüz '1- M.._ bir fldt bnana cı>. Bir ı - Git* ArU m. 
ki bir •nısı:dık 01'.yordu. Yat ha- adına 17 EylUI 1881 de çıkan Hazi- Mart 1883 sayasında Şe,h Vaaflyel geze dütürdü derlerdi. Mmeri illlli (6). 6 - UalılJk n1ı1ı1m m. De9nmiı1 ,_ 
kikatinln ölçiiaünü bir diizüye kal· nel evrllk say..-.da ve <ceclil>ler o- bilr Nuire bulunuz. Bunu imzal:yan Menzil tafına gelince; bu da, 1 - BIPllb'ede bil' tibr Ut). (5). 
dınnap ~ıyan bir yaramezlık- luyor terciimaaın e,. bülbülı> mıa - Hocazade hafız Mustafa Aaıın mu· yukarıda izah ettiğim gibi men- 9 - Bir lıMfln ıwlıl f~>. Teni (bik) '1 - Eıılıl samaa PM'UI (f), &....._ 
tan selen IDMUDı Mr 1aysısızlık! raı ile baflıyan Jlllr nazirenin altın- allim Naci devrinde Mürüvvet ıraze. zili kuran pehlivan kinaae nanu· (2). mn bir '-al (5). 

Bunun ~ ben mealejimizin hü. da priiyoruz. tesini idare etmİf etki bir meslek ar- na dikilen ta, demektir (yani a- it - .A.hçmm J&Ptatı tı>, Olmanh 1 - llmncada Mr sarı (S). Bir ..._ 
J'ilderinl toplu !tir halde anarak da 2 - 21 Mayıs 1882 de çıkan kadatımıztfır· etki ayan uuı).dan bide). Ayak taşı ise oku atanla· ~ '91'1 l5l. Yeri madııle (t). 

•ysımtza söaterecek zamanın rela Terc:üımam H.kllıat ıueteaindıeld Nuublzade A.mı efendi. nn baatağı yerdir ve atıf yeridir. Ydıılnllln •tlli11a. cloiru: 9 - Bir emir C!>. AıneriUda bir 
difinl Utırlatan auti bafb bir bat ıuelfn inısMı Akdeniz neelimizln 7 - &ki maliye mırı ve mali Okçulukta çile: Bu tahsil, ta. 1 - Bir nm Mbncltk (5), Dtıle (1), lllıl'DlWııeL (4). 

~alarak -..,onu v..1 luırlaan· ~ leoce1ı•ıncfut Bıçak.çız.acle (Deuanu ıayla 4/1 d•) lim Ye terbiye müddeti demektir 1 - llM1a ~ (6), 11 - JMr Dnl Wretı (lt), 
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E'rkeği kadın· 
N~ç;~~~~A eofKUN !Yaratır 

Ya, :vezi~ia~an1 efendimiz / ile dahi muharebey~ muktazidir., de oturduğu yerden böbürlene 
ışaret verdıler ı;;e '! Ne buyurursuz? lkı tarafa sefer böbürlene bir şeyler söylüyordu. İlk konserinizi verdiği. 

Halil pehlivan gözünii şa~luu tedariki görülüp bir canibe ve- Halil pehlivan az daha kapı • niz gece de köye dönme-
f8tkın delikten (\ekip gözlerini ziriizanı ve tarafı ahara [Bura- ya "bir göğüs urup atılacaktı. miştiniz. Gene öyle mi yaptınız? 
kararttı: da gözle~i Patronaya dikti] Patronanın yavaş yavaı ayağa Sıhhatinize dikkat ediyorsunuz 

- Esah yoldaşım, ya verıli başkaca bır serasker tayin kılın- kalktığını gördü: ihtilal şefi Sad değil mi? Bu gece nasıl uyuya
iae? Fıraat fevt oldu mu dersiz? aun mu buyurursuz?. razama dik dik bakarak bir e- bileceğimi düşünüyorum. Kendi
Gel kapıyı göğüsleyüp «Allah Deli Hasan gözünü hızla de - lini kaldırmıştı, aert sert çıkıtı • mi Öyle yalnız hissediyorum ki .. 
Allah» tleyü meydana uğrayalım. likten çekerek Halil Pehlivanın yordu: Bu satırları yazarken sizinle ko-

hareketlere sürüklüyorsun! Mu
kavemet edemiyorum arzula.n. 
na .. Niçin bu kadar ısrarla so
kakta buluşmamızı istedin? Biz. 
de konuıamaz mıydık? 

parak tramvay caddesi istikame• 
tinde yürümeğe başladılar. 

Vaziyet ayni. GiıJice bulufU" 
yorlar, görülmekten korkuyor• 
lar, fakat Vedad, kendisini yok· 
luyor: Niçin Gönülle İlk d efa si• 
nemaya gittikleri günkü heyer.an 
yok busün? Halbuki, Semahatle 
buıu,mak, beraber aörülmek 
tehlikesinin daha fazla heyecan 
tevlid etmesi lazım geln\ez mi? 
«-Bu çok aarib! Kızı daha faz• 
la telaşlandırmıı, heyecanlandır
mııtı beni .. » diye düşünüyor. Se. 
mahate kartı olan ali kası ıayıf • 
lamıt mıydı? Hayır .. Gönül'ü ae• 
viyor mıydı? Henü.z böyle bir 
şey yok! Beieniyor o kadar .. Bel 
ki de annesine çok benzediği 
için .. 

Deli Haaan enıtesini ka~ıdı: kolunu kavradı: --Siz veziriazam olacakşız, nuşur gibiyim. Fakat konserini-
- Yapalım mı dersiz? - İşittiniz mi? padişah mührünü taşursız. Bu zin tesiri kim bilir kaç gün süre. 

- Hayır konuşamazdık.. Ne 
zaman gelsem Cönülü evde bu
luyorum. Seninle uzun uzun ko
nuşmağa ihtiyacım var. Yalnız 
bugün için değil Semahat! Her 
zaman seni görmeli, seninle baı· 
başa birkaç saat geçirmeliyim. 
Sana, teselline, şefkatine Çf')k ih· 
tiyacım var. 

İkisi birden ardlarına döndü- - Yok. veçhile: Bugün ve yaran deyii cek ve kimbilir naul sarsılaca. 
)er: Serdengeçtiler palalannı sı- - Kırım Hanı neler söyler idi iım. 

ümmeti muhammedi oyalar du · 
yırmıtlar bekliyo&"laı·dı. Kapıya bilür misiz? Burada günlerim pek hareket-
b' t km b' "i'" k ! rursuz. Sefer açmak lazım ise siz geçiyor. Arasıra Meliha ile 
ır e e ve ır go us vurma - · · · neden şimdi açılmak kararı ver· 

yetip artacaktı bile! Şimdi Patronayı ı<Seras- mezsiz? . beraber sinemaya gid;yoruz. Ba-
İıte, Patrona Halil dedikleri ker» etmeji teklif eyler idi yol- zan teyzemin oğlu da bizimle 

(<baldırıçıplak ıı ta orada, tam da§ım. Sadrazam Mehmed Pa~ baıı- geliyor. Elime geçıen her kitabı 
karşıda iki tencel'c sarıkla yobaz Halil pehlivan acı acı gülüm- nı önüne eğmiş ses çıkarmıyor- okuyorum. 
arasında yoluk kuyruklu aKere- sedi: du. Pehlivan Halilin kapı ardın- İtte böyle okumakla, çok çok 
ze n horoslan gibi kurunılanıp - inanman yoldaşım. Anda da yüreği oynuyordu. uHa şimdi düşünmek ve üzülmekle geçen 
duruyordu. Pehlivan Hali~ pala- bir hilei fer•iye vardır. işaret verilecek!» Diye gozunu bir ömür. Size artılr l'eceniz ha· 
sanı sıyırarak homurdandı: Deli Hasan cevabı makul gör- deliğe iyiden iyiye yapıştırdı: yır olsun diyebilirim; daha fazla 

- Hazır mıan: yoldaşım? müş olmalı idi ki batını salladı: Yazık! Saclazamın yerine yine sıkmaktan korkuyorum. Gecenin 
Serdengeçtiler batlarım salla- -Yani avundurmak mı ister- Kırım Hana dizleri üzerine gel- hala taptaze olarak ya..-dıiım 

dılar: ler del'siz? di: hislerile. heyecanİlP. en derin teb-
- Beli, biz hazıruk ! - Öyledt.r. -«Halil ağa karındaşım. ke- 1"İklerimi ve hürmetlerimi gönde-
Tam burada Deli Hasan sağ Bu sefer Halil pehlivan gözü- rem eylen, bu makule ıemri azi- riyorum. Füaun 

elini kaldırarak ,ebadet parma- nü anaktar deliğine yapıftırd1: .-... " mP.Cliai vah;dde karar vP.ril- Korkuyorum! 
ğını dudaklarına götürdü. Top· - Bre aman, Patrona Halil mek müşküldür. (Arhan varJ 
Janta yerinden kaim bir aea geli
JOrdu. 

-Az teenni eylen. Bir ıez 
biz dahi bakalım. 

Dedi, gözünii deliğe yapı~br

dı: Sadrazam Mehmed Pata 
taıtan kesilmi, kifüe direği gibi 
dimdik ve kıpırdıaız duruyor, 
Kapıdan tarafa lıak1yordu bile .. 
Kırım hanı Kaplan Giray otur
duğq yerde dizleri üzerine gel
m' t bi1' ıeyler söylüyordu. 

Deli Haaan elile bir daha: vSa 
km kıpırdamayın»! itareti ver
dikten sonra dört kulaklı kesil -
di. Evet Kınm Hanı ağır ve tok 
bir sesle söylüyordu: 

- «Benim fütuvetliı kanndat 
)arım. merhum lbrabim Paşa 
vakt:nde müzakere olunduğu ü
zere aulhe müsaade olunsun mu? 
Y okaa sefer ihtiyar olunup gidil
aün mü dersiz? Lakin, Moskof ile 
Acemin ittihadlan melhuz ol
makla üserleriae aef.,. Moskof 

ist?nbu· Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Ellomum fabrfkatörJer ve 

sanayi mllessese sahipleri ile 
her nevi büyük ve küçük 
imalatla istigal edenlerin 

ııazarı dikkatine: 
Ocla.mrn kıı.yıdlı ve kay.dsıı fa.brikatörltt \"e unıayt müeJ'St!s.? s.'lhibk-rf iJe 

1ııeıza her nevi imaJi.'.·l• ı.~t. ı,raJ td>E'.n atölye sahi'bleri Hi.n tariblnden Uılbaun en 
geç bir ay zarfınJa. odaırıı~ nnayl şubesi miiıliiı'lütüne şıf.ıben mdr:ı.ca.atla 

tevzi edıi.1meMıe olan s,uıayi ı.lciline a.id bedle?SS ma 1Su beya.nrutmelerden aJa.. 
nk ikmal ilıe samyl şubesi mÜdürliiğline lama mllk:a.bilinde iade etmel~ri e. 

Semahat, tramvaydan Tak.im 
durağında indi. Vedad yağmur 
altında on dakikadır bekliyordu. 
Kadın çok heyecanlaydı. 

- Çabuk yürüyelim Vedad ! 
dedi.. Görülmekten çok kc-rku. 
yorum. 

- Nereye gidelim! 
- Nereye isteuen, bir an ev-

vel gözönünden çekilelim de .. 
Sıraservilere doğru yürümeğe 

başladılar. 
Semahat, endiıeli ve ürkek: 
- Çok fena yapıyoruz Vedad. 

Bu çılgınca bir hareket.. Görj
lürsek mahvoluruz. 

Aksine Vedad gayet aakin ve 
pervasız: 

-Ehemmiyeti yok .. Bu kadar 
hemıWyeı~J.e rica alwıut'. dost olduiumuzu herkea bili • 

Miiddıeti zarfında vey:ı. müraeaa.t f'Lmt'lcten i&tfnkif edenler Ticaret ve Sana. yor. İki ahbab sokağa çıkamaz 
Ji Odaları Jıanununuo mad.del ma.bsuswıa tevflkıan tecziye edUecekl'enltr. mı~. Yolda birbirlerine tesadüf 

NOT: edemezler mi? 
~ ı.a~ııdılıılu- sicil veslk&laırını. kayd;ııdar ise ünvıı.n teaerelerlıd Jılnl - Bilmiyorum, hiçbir teY dü-

JDiiracaaıt.ıal'Wia ltlriWoe seQrmeleri liıundlır. ..ıeıoı. • fünemiyorum. Beni cPk korkuııc 

Kadın, dehıetle, gayri ihtiyari 
durmuştu: 

- Her zaman, ba,baıa birk"ç 
saat .. Sen çıldırdın mı Vedad! 
Nerede buluıabiliriz? Bu müm. 
kün mü? 

- İtte seninle bunları konut· 
mak istiyorum. Artık sana has
ret çekmeie tahammülüm kal
madı. 

- Beni korkutuyo1'sun Vedad ! 
- Niçin korkuyoraun? 
- Benden ne fedakarlıklar İa· 

tediiini hiç dütünmcyor mu•un? 
Sana kartı zayıfını Vedad! Mu· 
kavemet edemiyorum sana! İki
miz de iradelerimize sahih ola.. 
mıyacafız. Düıün ne mülhit bir 
ıey! ... 

- Şimdi münakataY• bıraka
lım. Evveli rahatça konuıabile
cek bir yer bulalım! 

- Nereye aötürüyoraun be-
'? nı .•• 

- Henüz hiçbir yere .. Mahal· 
lebiciye girmek tehlikeli.. Mek
teb çocuklarına benzeriz. Şüphe .. 
yi davet eder hem. Bir sinemaya 
gidelim. 

Semahat titredi: 
- Görülürsek! .. 
- Bu saatte filmler baılamıı· 

tar. Karanlıkta bir köşeye oturu
ruz. Yahud bir locaya ... 

-..- Ne fena adlm oldun Ve
dad ! Ban hiç acıma yorsun! 

- Sen de bana acıma yorsun! 
Adımlarmı sıklathrdılar, aai 

taraftaki aokaklardan 'birine aa• 

Acaba onunla .ilk defa bulut· 
tuj'undan mı? 

Semahatle yıllar!Ianberi. böy· 
le stizlic.- ilk defa buluşuvorlar. 

Genç kl7:an hav"'$ana kamldığı 
için mi, daha fazla heyecanlan• 
mıth) 

, Aı .. r. .... ,, .... , .................................................... 
j RADYO j 

SALI. 28/9/ 1942 
'1,30: SAM &yaırı, 7 ,3Z: Vücuıhımuzu 

~ 7 .40: Ajans habıerlierjı, 7,55: 
Senfonii. ~ <Pl.ı , 12,30: Saa.t a.. 
yan, 12,33: Kanşık program (Pi.), 
1245: Ajans haberleri, 13: l)Ukı \ ' e iıiO'. 

laüler, 18: SaM. ayan. 18,03: Radyo sa. 
fon Ol~Mt. 18,4S: F.tsıl heyeti, 19,30: 
S.. 'aJ'U'J ~ a.Jans h:ıbet'Leri, 19,45: 
H~ FoUıfor snLI, 20,15: Radyo 
nzet'.'eıri, 20,45 : J. s. nach'dQ.Jl birinci 
lııonser, 21: (Evtn sutıı), ıt,15: J. s. 
Baıch Procrauunm ıfeva.mı. zı .so: ıw. 

WE SlUIU), Zl.45: Klasik Tiiır:k müziği 

ıırogr11m, 2%.30: Saat a1an. aJsns ha. 
berlenl ft boırwıalv. 

Malınızın ufacık bir parçannı 
kanacllı 11ençlik ıçın ayırmak. 
Bundan daha zevkli bir vatan 
va~ile.i düfiinülebilir mi. 
~ 

n a raza eLlllCl\.LC UJI ._,Ull L.uu""' " lDlJISDL-LUllD-.ır&DU&D..-ıWL.L.....,.._....--....__,...._ _________ ~-~---~~-------~-~---------------------~--------------



aerlet miiel:~ Abdürrabman bey 12 Şubat 1886 da nefNlmİfllr. teli tfirlerile tandan Ye ba8'in Cer. fUlll Beri~ terta"b •JWiti lrir perçinlecliti kin, inf"1al •e inti • )an malzeme cephane •e 
bitten T..,.,,_ı Halclkete aii--' S... o taıiall Qllfea meanguta • php ... heıılbııDeslnde tedaride oba kabul ramWe bir nutuk iracl kam hislerine calebe edilebilme- yüklü büyük :.eseri yolcu vap 
tleri ıe.'fk ~t Abclürrabmaa da buluyonaz. bu .ttn ,utlart 1886 da gazete " ederek harbin azamw mea"ali- siDin çok '8fitkiil oldup bir _... lannciaa mürekkeb bir koavo 
Vefik inuıalı bir ~e.ile 23 Aiu•. 16 - Mebni Ali Aynininl• mecmualarda aöriilm~e bqlıyor. y~ti~i fngiltere ~a,.ekiU. Bay da muh•.""' taraflardan hiriain da Almaa deaiz&ltdanrun 
lıos 1883 u buın ilemine a)'11k bu yazıaı 1ııiır ...ı olarak 18 Mart 20 - Sile,man ~aık Emre •• Ha Çörç~den daha zı~.·~• Birlep"k uluorta ai1iJa1anm bırakarak aulh muna uiradıjım ve düne kad 
mıı oı- Wr -.... 1186 da aw ~ m-sıada a a.....1m efendının Dariittalim Amerika c&mhurreıeı Bay R•z • taleb etmea1aia 0 tan.fm bilhaa. dört aiia devam eciea tidde 

8 - Du Bclıl_r Hizun Pe,na • çılmatftll'. ı mektebinde talebe lhen _çıkarı1m1.!" ~·1!~ atf ve iaaad ·~~kt4:n. eonra &a 0 ~afın batında bul:O.an en muhare~ler neticesinde bu ko 
nın a.- ... ,_, ~n 1683 aouLa- 17 _ Etwrmn meb'wua emekti (Asarı Edd>lye) de ba ımza)I ıo· iiçlu pakt devletlermın iki aene- kuYTetli devlet.,. milletba çok a- voyclan c:wn•n t04 bin tonlu 
laarında KonJWla çdwı Konya ca- ..._... p-.. Demlriwı Terakkl riironız. Mart 1887. denlteri A.rupanın muhtelif cep- iv ltir ~e dlitıawine ..w, 14 semiaia içerilerinde bul 
aetetd .... ol.yor. Ella Beüı- Ha_ .a. w • r•ta 10 Mart 1886 21 - T.errimanı Hakikat pn- helerile Akdeniz ve timali Afri- olabilecetini ltir defa clUa aa • eıya, hatt.i kısmen askerle hir. 
sık W.. ı..mı de türkçeclea befb ela .... • .,.....,...a Said Pertev te.fnin Ahmed Miıtbattan eonra sa- kada ve Uzakdotuda bqardık • latmaktadır. Jilde batmldıimı bildirmekt • 
frwl- tlirler ~. ..... .. dPıelr •ır•••• ~ • hfbi Melımed Nüzhet Ortanca bize lan m11Taffaki1etli itleri kısaca Hayli eaki hir yasımda riiz • lnpıia • Amerikalılar eier 

9 - 9 BirlnrlEi- 1883 T• - w. laagün de ea tue nikt.elerle dolu gözden geçirmif, Almanlarla nUit carla giineı hikiyeainden l»ah • man deaizalt1aıuun faaliyet • 
~· IWdböıe &inliiimis Alt- 18 - ı....u ~ ~ (eon manamıel• vemeldeclir. Ce~ (A- tefilderiniıı pmclİ>:• ~dar ~v- ~· V.e in.anlan ~k ialiyemezlene büyük barit 
diirrMıan Adil ilwl Ulıta _... a ı ı:Prlt •• ılıerWe Alitınnıde) sarı ~) de aaun ilme dafr ,.et RUSJ"aya araaı, maan, aate b .. bale getiawk •-.....ı. ıd- iapat cayretlerine ratı-n ·• 
evvel ~· Nimi ._,. ..-. IWll ıc-.ı ... Wr ...,.....aun Wr yaztsı Vlll" ıa, o zaman Dariitt._ maddeleri, maden, her türffl di. clialaıan cliriittlllk timtaJi rii&pr pakt clft-lederiaia üetiiıa vaai,.t 
tesinde E.Urt T•M.Fe , ... _.. ,.. 29 ~ tW 4a ft"- ı• ea,...41e limla birinci aııufında taı.be idt ter iptHlai madde, stratejik -.e la laalian •e miil•yemet timaali lerinin devam edeceji tahmin 
m'f oluı -... Bir Ull'krRl5 

... ..._ a' 4 w ....,_.IWııkt' be,iıa 22 - Daldor Şi1aii Ki.mil tJb ekonomik ma.kale yollan ••kl·ıPıaetten iddiayı süae,in kazan- clilebilir. 1'. D. 
lı* fticıııı•e •"*- All .. i ı 1 • wsmmda Pik ...... =ddeb mec edelti ba)'lllmltsın ha tmu11ınıı • • lllllldan pek çok zararlar Ye b- DUf oldujwau da ilive eylenaif • -
Adil a... ...._ _._ "=" ı• .- tr h., c" -•• oldsti-• blli • mMI. ·ı..n., manzara m~ı _ yıblar ·~irdilderini, ~~ - tim. Bir taraftan ha~ a.ı:iml~ Oniversile ve liselerde 
leğhdn de ta_.,, 1rir ........ • ,__. nın 13 Mart 1887 de ç .... 1&71Shl- rin arazı ka71blarmm fllllclıye durmadan kuvvetlendırdiklen ••· • 
dlr. 19-,_.. Ali Şellı. daha~ &ki ınanyıılimıe JllZl&lle cloidu- kadar 1,400,000 kare kilometre- rada diier taraha11 mulaa.ım ta- ımlillanlar 

10 - .U. _. ..... T•k ._ Mtıft anid dwıialu aiyui sa...at- (Arkası var) y~ 1ani S.W,.et Ruayamn en mii- rafı tnr daha 1töyle ltir harhe .,.. • • 
tadımızın 1" ,_... 19 ldncİlııAIRID hitn kıunuu tefkil eden AYn&pa giritemiyecek bir hale getinnek unıvenite Hakm Fak&t.tellı_.. 
1884 de T•ellmn• H~ ._. ( • • ) V&J'M: _ a. f!IU• -, ...._ Hl Ruyumın •taitr yukan yanaa • huauaundaki dütlincelerinden dün eleme imtibanlanna bat 
eıınu.ter. C•ıtı&le ..... biilia ) eni nesnyaJ: lnıel •7'81 t*llUIW .sn e na muharebeler ve ellerincl- .çı hah ..... lnciliz cl"let adamları IU'. Diler eleme ianti-an1arı da ,a 
Wr ömür Miren elekuma bakınca • · · ~ arazi yiz6nclen dtiçar ol- acaba bu hikayeyi tanzir mi et· rın yapılacakttr. Birbç pı·· nıdt ... lol 
jlibilemisln ı..pıea Weflerillin bi- ..._ • ftlk tmiklepedial - ., moıl ~v .. - B"6l ,....._ e• z' . duldan ia ... ka,..•larllllll da Sov cnek istiyorlar? Eier ö,le ile rl U.lerde devem e•en dnlet ol 
it de kencllaidir. '1 I' IRiiJlim .... Jıeri lltfha ~ lıiilllıl J'Mllıu'. eilrlıer 1'8 ,......,. yet )ta.ya de<ırletiaift 'FUi niifa- bu harbin maatteeHÜf, taraflar ....... lml ..... rl ela ..... 

11 - ......,_. Dariilflı ı ...,.. ......., .........-: 1 - •\hlıreUe •iıefla e.. ......... la ._. tW. auna yakın Wr miktar demek o- dan birinin tam manaaile bitab •ectlda. 
- teıhi miiliin miicltnW Ferid ...... ........_ Mlrk_,a t.l&m i. IU.Y.ılCILIK ft 8POa - nt ..,. lan to milyoaa ulij oldujaau blac•ia w kadar .. _. .. ede- Liulerde, OltaıolmJl&ıırd aı..t 
Kw Ten::iimaaı Hllkik~ 2Z lldn-1._.. ı ' M 9aUtillw '" bor ild -- ıt la' . ..._ ıt t~. kaydeJlemit •• &çiti pakt clew-I ceiüM fiip1ae etmemek lazım ce- me oku&ertnda, tıie.et •e kız ... 
c:ilıep411 1884 amyı•dald .a.i ile ılılnfm .......... 2 - J>Wma; ... -.. a.. 11.K öö&rrtılr 11 .. Jetlerinin ....... her u ... ndan lir. .. olmllaıwla P ........ 
18 ylltlc bir ~ ._.,._ ..lült .U: .. P iı ı....r Baldu lma.bti. s - 1 , ..... • ... ~ !e':nDC• 1,.,_ daha kuvvetli ol4wdannı, ele .1 Bilhaua Birfetik Amerikanın !!._~ lt•t_ .. ~?"· .......... .. 
Wm=r:Ltedar. Met >d' ili Nııhi h~: ır.._ ı-. - ~ : •D. cnokra•i d~letl..i tarafuadan yal m-zzam hazırbldan gköniine ,..--·---------~ 

ti - IWwba d 1
• •. lıer- ~ nıW M W rt. 1 - ..._'1' ııa.. ric. a re Ne.. pılacak yeni tefebbüalerin - a- abn~btı takdirde neticede hangi 1 

cüme ~ ...... '· • E&aa ~ .._. Met: 11..wa N..._ ı - • . KALBtN GÖ tır tazyı1d~r alhnda bii,.ük b11h- tarafın lt_italt kalacait~ ~di - stıltlf ltrSlll 
na, em tiıe....ıt DMlrl, T~• rlı:M .................. ,..,...: Mıs1I' • zt} - İsmail llMC 1111.. raular BeÇmnekte bulunan SoT - den keetirmek pek mümküa -- -H••-
Hakik&lıin 24 İldlinun 1885 •YI• tiıl • n ırattı Veotl. ı - Balk -. ..... 4ill • '1a ,...._ m wrın yet Rua7a üz.eriacleki baalnn•n jildir. Fakat, Scwyetlorin bü1ik 11/t/lMı _... ~ tWlln 
andaki m~ jibllemhıin bd- u'•"'dl' J aılef: JI. $llldr OM" rr . ._. ialt'ı .,.....,.. • ._Mi Yt:td hafiflemesine bir eebelt t.,Jdl mukavemetlerinin ve JqilizJerin 1---=--==-==-====-'1 
roeuna ııiriJor. · 'J _ ıUıeebam v•: M. Zeki P...._.. ....... sdt •c::lır. eclebilecetl zanlıedili~raa bma • •arbi, fimali ve cenubi Almanya 

13 - Ehürrt:re N.nık Oaoa U%· ı _ Mat ~: Pret.- ı..au Mtim.ı.tF BAma VB NEfjfa MU da hata e4ilmekte olduimıu, ne uerine yapmakta devam ettik
.-.., .Şailık memıs"IDiB 13 Ha- Raldrı t.aMı. 1 _ Af.et ._._ ıt 4:_ ıu.VELUt _ ~ lll8ıbllıeme9I ~._: ~c::1· ne U~ ne de clörcl1ia. leri JÜldetli ~ a~lannm ~ 
._ 1885 aylalndaki Jpt'a Ue &oa. At.et bı'ıtı. 11 Atıeı, M 1 Pa leduiltu 111aaıı1 1llal6lıl Deaıl"'1U.ntn 'bir cu 1>11' cephemn ~ Wfeb- hemmiyet ve teaırlmi mklr ecli 
--.. .,_ ant ..,llllUllD bıklb - 1 

iL .... .., .... lh1'M elen ba Jrlçük ~ büelerinin Sovyetler Birlitinin lememekle 'bera1"ır ~et Rus· 
elliit Wr baluı Upbaa dojlmfn ıı - Atet oku: Ef~n. ıs - t~ Tiiıtt B111dt Karam.u ~J'&hda ola kötiirüm bir hale aokulmaa iti· ,., hab, orta ftt cenu~i AYrUpa, 
ba. (Kiilahy meb'mu V ebib Uz - liım lnlıil1&1Nıılda M1n.ç lıi418ellhdıı '~ "* ialıiıfııl' ffllDrt ıllı. n • ni durduramıyacaitnı ~liyerek j Akdeniz .. fimali Afnka, Uzak-
,-. ık .._:. u..-eaiD babua). rifl ~: ömer lt&s&. H - ı;n nutkuna nilıayet vermi!tir. ıdoiudaki umumi u ... i durum 

14 _ 31,Bhil a.;..,. 1885 ta- 31.ff fUlr'i8ll. YUBD - ..._ tıe t.caabul 'Önlvfl'. Bu nutuklar, ikinci dünya har-,ve en nihayet Atli$ _Dkyanuaun-
ribli s..cı.:-C. (....._ oek kii * ~ elhluula toNadıp Ylll'dun binin dördüncü 71lının ilk ayı ao- da Alman ve müttefık denizalb-

Atllll " "" ...... . ..... ' $.2' 
w.T_.. ı• Dalar 
nen. ı H İIY ftt A 
"*iıl .......... 
kheba 1 .. in-. ... ......... 

24 .,.... tıir .... Wilf'e ... 
131.M 
Hlt 
ıı.1115 

.lf.11 
13 ... 

ç'ük olduğu CWe vv kabili et~.; pek .. · ti . ite llllıUrti l3 iiılleıi -.ı-: Ceail ima o...-un; nunda her iki muhuım taraf an, l lanmn Anglo.Sakeon deniz nak-
büyük w • bir 11,~.,_1 ,.Jdin DllD18 Yolu - nıvers Mtüv PNI. Mit • ..._. Ölılen'ln ctHm ••.ıu. harbden bezrinlik gO.termek liyab için teıkil eylemekte olduk .----Es-ha...-m-,, .. -,-• .,-,-.----11 
böJie •+a:ı ..::. _.nnı oak c..a ~ lrir ...,......, a • ... .wika ldW.mt ..... edm bfl' tö,le dunun, baritin ilk ıiinle- lan büyük tehlike clolayıaile bu-
H!e tftibar .::a) diye w.. ...-.. eılrD lııliotik t»lr lıiWıdır. ~; Onl. Plıul. FaıtteWn Kertnı rine nazaran daha kat'i bir•azim sün üatünlUk daha ziyade üçlü 
n~iyor ld Kerme'r•IHF+ FOTO JIAGAZIN - 91 inci l&1UI JüilılliJ'ın W. -fakültesi ıtaJ trlılla• mi. Ye daha büyük bir enerji ile ken. pakt devletlerbıdedir. 
Said beyin !:lu~ il Said beye Erıoimelllı1 Bıremln. 8lldri B""1ımta 1' ....._ elen fJ9o ~ Ye s-olerln di gayelerini temin edecek aon An&lo-Saluon Alman denizal
ai.ıdir °' em 16D 11e dRrıl aılllilDlıl1e ~. fta.tı llıılıld • elırım ,..._,P.e latllar et. zaferi elde eclinciye kadar har- blannın faaliyetlerini eaasb bir 

15 ·- Ecl...... CeclW =in H. it 1ııu1.... .miıJUr be dev....U mmir olduklarım, tekilde önli1ememiflerdir. Düu· 

• 

% 7 .5 TM barea t.rutıJ 1 
İanlr &ad ft All•li Baa. ... 8At 



4/2 Sayfa 

İzmirde 1 izmitte 
Bir kan kocayı kuliibelerinde 

ölllürüp Ü%erlerine gaz; dökerek 
yakan adarmn muhakcmeai 

Ait.rce~Ja baıJlaclı 

•it-~ 1'ir balıiıalı çiğne)le
relt Qlclürclii, dil.iz ve sağır hir 

adam ormanda esrarlı bir 
telftlıle ildüriildü 

SON POSTA 

Güreş müsahabeleri 
.. ( B~a!! tarafı 3/ 1 de) ı asakeri Muhammed iyen in ihdası 

m~, ru_zg~ra atına. H~def büyük, orduya nizamı cedidi verdiğin
degerh bır levhadan ıharetti. El. J den bu, tarihten itibaren ok ~ ul
yevm askeri niJ&ngahlar gibi bu- lanılmadığı tevsik edilebilir 
nun ortasında itaretler vardı. Et- * ' 
rafına tunçtan, dökme ziller ko- Okların uclarındaki demir 
nurdu •• O~, isabet edince bunlar parçalarının ismi yoktur. Birkaç 
aes venrdı. Muayyen mesafeler· nevi ok vardır· 

bmir (~u~i) - Urlantta Ba l.tait (it.-) - İzmilıe 20 Ü: den ni~an al.anıp ahlırdı. Okların Pifrev, ucunda demir değil, 
ltklıova koyünden Ahmed ÇınUJ lomebe nt+-fıeııde fatanbul ceddesi tepelermd.eki. kanadlar üzerinde küçük kemik bulunandıı·. Ruz
Ue ~~rı~.1 Hw-lyeyl baç.akla Y~ -ı üzerinde toför Feyzi Kalaycıoğlu okcunun ısmı yazılır idi. Kimin garlara karşı umumiyetle pi~rev 
yıp oldurım.~ ve c~dlenni do1 nun id.,.eAndellli kamyon· Karaya· vurduğu ?~ ~yede belli oiurdu. oku atarlardı. Pulta, ucu küçük 
suç delll1~ orta~~ ~ırma.k kublu kryiindea l.kkal KUniM .• _ l .. e bu h•rıncı tarzdır ve hedefe demirli oktur. Bu kuçük demirli 
maksadile Dağ kul.eu ıle bırlikte yak .. .. .. çıar atmadır. oklar, dem:ri, tuncu delerdi. 
maktan suçlu ~ynı köyden Nuri_ E~- ney~ olumane sebeb 0~~tur. İkinci tarz: rüzgau karşı at. Harb oku ise ucunda büyük ve 
~ hakkında'ki d~vaya ~ bm.ite batlı Sofuiar koyünden madır. Bunda hedef yoktur. Kim müsellesi bir demiri vardı. 
Ağırcesa mabkemesinde batJannııt- dilsiz ve sağ1r olan AH Altındağ en çok uzağa atabilirse o, ka~an- Hali hazırda eski o~culardan 
ttr. . . . . • . Mım~i tahts ormanda öldiiriil • mı, sayılırdı. Me~fe, gez denıle.n berhayat kimse yoktur. 

Nurı F..r.kuıf, ıddıayı inlc.ir etmlf, möt olarak buJunm.~tur. Bu cina - ve arftn derecesınde olan bıı- Mefrutiyetten evvel ve sonra 
her ne. kadar ~ ÇaVUf~ ve yetin faili rn.eçhnldiir. Zabtta fiddet- mikyasla öl~ülürdü .• İ~t~ b

0
u, attı· kitab halinde okculuk, cirid, to. 

kartsı ı~ k~ mevcud aae de ıe araınaktadır. larda men.~ı,1 t.aşı dıkıhrdı. ~ . mak güreş ve diğer sporlara aid 
b~ suçu iflj:yeocdc kadar aralarında Bu iki ilik' bkik Pota, degıldır. Putadır. Evlıya yazılmıf kitab yoktur. YaJmz ok-
bir: husuınet oknadığını, karı11 Me- M Ur. V.: anJn~. ı: C. Çelebi, bunu şöyle İzah ediyor: culuğa aid bir kitab vardır ki 0 
leim de son cünterde kendilerin • F · . ~~1 

el n;;,a nm B. Fatih Sultan Mehmed, İatanbula da çok eski ve nüshaları bir iki 
den kaçıp me*ar köyden Tabir eva r ymUJtur, cirip Ayaaofya kilisesini camie kütübhanede mevcuddur. ismi 
nanunda birile gayrimep-u Y..-d• • S d tahvil ettikten sonra burada bu- (Telhisülresailülrinıat) tır. Türk 
itnı ve 3'19'1 bunlartn i'1emit olabi- a SUR a ekmek lunan putları Ok.meydanına dik- sporlarına ai undan baska bir 
lecdderfni ııöy)dnfıtlr. karneleri'nı'n k ld 1 1 tirmi~ ve Türk fatihleri bu, put. kitab yoktur. Benim ~ çıkan 

Bundan sonra Melek --ı.:..ı olar-1- a lfl maması lan hedef ittihaz ederek günler- .. k.t bl T'. k • . ,-..u _ • • , gu~ ı a anm var .. ve, ur 
dinlenmıt, kocasıaın kencUeini ima ıstemyor c~ ahf yapmıtlardır. Evlıya Çele- sporlarına aid parça halinde 
~ twla ves.ireslni Slltttrıp J::r.- , bı, bu, putların Sultan Ahmed muhtelif gazetelerde otuz sene-
mıre ~. burada tabtin - ~- (H..W) - Bu aytn m- Han aarına kadar durdu«unu ya· dir netrettiğim yazılar var. 
miil edilmez bir haynt ~riai, bayetiDde Dtrçıait wıa,.etlerimisde ol zıyor. itte sorduğunuz sualin ma Kotu kelimesinin Türklerde 
nıhayet b.ma dayanamfyarak Balık- duğu gibi tebrim.Jzde de eılanek nası budur ve aslı da Putadır. mukabili «yaya" dır. Türk tari
hivitya döndüiiinü, bir müddet 5011 ~inin lcMdıartlacağı 11.ar.- Puttan mü~a~ır. hinde yayalar mefhurdur. Hem 
ra k~nın ölümle tehdJdi üzerine mtt olduiundan bugün hötün Sam- İstanbul~a ılk olarak Okmey: piyade ve hem de koşu manasına 
tekrar lzmire geldiğini, fakat koca- L-u. bu .. ~-u-- __ ... nd' danını Fatih açmıttır. Tekkeyı gelir. Ecdad tarihinde yayalar 

• _d_.....:..._ ...,. ~• v-,.....-...... 'tU9. e lfe d · • t' V k f · smın e:ayc:uwnıw: ve dayağına ta • .. .. e o, tesu etmıf ır. a ı namesı menzili, atlılar menzili tetkiJi.tı 
hanunül edemiyerok kaç.ap bir ma- etmekte ve karne usulünün keme - ve Fatihin fermam elyevm mah. mühimdi. 
iua:ıa çaltpnıya gittiğini söylemi, Haabık mer'lyette kalması temen• fuzdur. Ferman hülasası şudur: Son sualinize de ~ cevabt ve
ve d:ıemiytir ki: nlsinde bulunaktad.ırlar. Buna se - Okmeydanmd9: ~a.ğ, ?•~çe, ~o.s· riyorum: Benden başka geni§ 

- Burada da beni gelip buldu. beh de bnıenin kaldırıl:masın<Jan t~, ev, han. ~mllu h:ıçbır tesısın manada Türk spor tarihile uğra
Yoluına çtkarak beni bıçakla teh- sonra ~de, elanek fia.tlarında bir vucuda get•rılmemesı. Burasının şam ne duydum, ne gördüm, ne 
dkl etti. ÖIWn korkusu yüzünden 1 .bayii yübelif olacağı dütünce ve sırf okcular meydanı olarak kul- de ~ittim. Acizane kırk senedir 
tekrar beraber yqaınak iri.. eve k _ ... ____ .ı p.ın..-ı.!ı. eh" h Ik }anılması meşruttur. bu gayya kuyusuna dalmıc olan 

-r·· orııuauu.ur. ~• f ır a 1 • F 'h İ b l ld • ' -.r döndüm üh. b' dae . . . ele ah ' atan u u a ıgı zaman yalnız benim gal=ba ı 
Bir gÜn kocmn eve perİpn bir mn m im ır. rıyetinı am ~ ve Okmeydanı bağlık idi. • Sultan Arzularınızı yeri~~ getirebil. 

vazıİyette geldi. Fevkalade heye - 1~ sıaıfı tefkjl etmekte oldugun • Mehmed orasını pehlıvanlar!' dimse ne mutlu bana! .. 
canlı, ayakları çamur içinde idi. Ha- dan karnenin kaldtrılmaaıadan son- meydan eyledi ve zengin vakfı-
linden fiipbelendtm ve sordum. ra geçim busueunda daha müfkül yeli bir tekke kurdu. işçi aramyor 

Türkiye Cümhuriyetf 

ZiRAA T BANKASI 
Kurul114 tarihi: 1888 

Sermayesi: 100. 000. 000 TUrk Lirası 
Şube ve ajans a.dedi: 265 

~lrai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankaaında nmlaualı ... lıhıbanm ~ ~ en 
u 50 lirası ltalunanlara senede t Wa .-uee• kur'a Uıa ..-tıdald 
pli.na röre lkrami~ daiııtlaeakw. 

4 A.decl 1-000 Un.ilk 4ı,OOO Lira 
• • 500 • 2,000 • 
' • 2&0 • 1,000 • 

40 • 100 • 4ı,OOO • 
ıoo • sa • 1,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • l,200 • 

Dlkka&: BePblarmıtlaU ...-.ıar ~ .._ ltillde IO liraclaa qatı 

dÜfllliyenlere •raml:,e çlktıiı ıakdinle " il faalaalle verllecek4tr 
Kuralar ııenede 4 defa, 11 M.aıi. 11 Buiran, 11 •ytfll, 11 Birinrı 

tlnun tarlhlrrinde Of'k0eeelrlir. 

. -
Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

Muhammen bedeli 8500 (sekiz bin btş yüz} lira olan 100 (YÜ•) metre 
mik'abı muhtelif eb'a.lt.a. Kilmıaı" dllnle (8/Birind teı,rin/194!) P~ ıü.. 
nü ııar;a.t (16) on altıda H&yd3.rJııaşada Gar lAna&ı dıahtliodeki KomiB)'oa t...._ 
fplaıı ka.pa.11 zarf usulile sa.tan alınacaktır. 

Bu işe girmek lsklyenlerin 63': (altı yüz om yedi) lira 50 (ellU .......,,_ 
muvakbt temiııa.ı. ka.D.ıııı.m _.n ettiği Vftllİka.Jıaria ~ı muWe,I c Beni polider aradılar mı?» dt- bir vaziyete düfüleceii kanaati izhar * 

yelıilldi. Ve bir köfeye yorgun yı • edlhnddedir. O&manlı ordularında bin iki İstıa.nbul Kuırtarma Yunlwıdan: arftuını &Tal ıiin SMt (15) on beşe kadar Komisyon Reislltine 'ftl'llleled 

ğıldı .. Sonra anlabnlya he§ladı: yüz kırk bir hicri tarihine kadar 
< Se.ına Melek; Balıklıovaya git. kın kİmaeıye bir ,ey söyleme ... De- muharebelerde ok kullanıldığı 

tİln .. Ahmed Çavıq llP. karısından di. Ve aradan 00- Wıi gün geçtikt"°' anla°fıhyor, Bu, tarih yeniçeri o· 
elıımek istemek bahanesile içeriye 80Dl'a da yakalandı. cağının lağvına kadar olan za. 
airdim ... tkisiaı de birlikte öldürüp Heyeti biklıne; diğer bazı tahid- man içinde eski silahlar meya-

Aş~i l.Şleırde ça.llşınak isteyenle. ' li.umdııır. 
r'ıı Nuruosma.niye oa.mii a.du.smdalıl Bu işe ait eariın~ Komisyondaa .,....._ ...,. clai'ıtı~. 
Yıırcla hüsnü.bal tai'wlı u iki nısimJıe dlM4• 
m~ı. 

AmeW'i'k usta ~ii, çırak, mıanuı.. 

goz, tenekeol, 4avi~oJ. tomaoı, :ek*., 

.................................... ·-··-·····---------·-····------
Son Posta Matbaası: NetriJ'lıt Müdirl: M. s..N Kara" 

. · stimal olunduğu-
--~---~~~--L~lbll.-L.Erır.a-L~uız~~~~~~ 



- - -- ---~~· - - - - - - -- - - - -

• 
~ON POSTA 

Sayfa 5 

1 
L ' 

Tele on Ve Telsiz Haberleri 
(fil@ 

Am ikada uçan 
zırhhların 

inşasına başlandı 
M3şhur bir tayyare inş :alçısının sözleri 

"Amerika tayyareleri h rlıi surpriz 
sayasjnde kazanacaklardır,, 

Nevyork 28 ( A.A.) - M.,şhur ıha ,iınditlen 250,000 libl"e &İkle
layyare inşaı.ıtçıla.nndan Cleen tiMle deniz uçakiarma malik bu
Martin, bir mecmuada şöyle ya- lunuyoruz. Bu arırhk kürei 
Zifor ı all'zın en u2ak mmtakalarına ka-

Modeli bütün dünyadQ fev • .tar gidip it ıörebilacek olan de· 
kalede bir hayret uyandıracak niz uçaklarımıaın aiırhğınıq iki 
tayyareler inşa e tmekteyiz. Bom· mislidir. Bu uçaklllr, her hangi 
bardıman tayyarelerinden müte. bir yere uğrayarak benzin al _ 
Jekkil aari bir armadaıım inşası- ~ağa. mecbur kalmadan Paaifi -
nı ikmal etm~k iiı:ereyiz. Kıtaa- iın bır tarafandan öbür tarafına 
tın nakli için ta,ıt tayyareleri de gidip gelebilirler. 
yapıyoruz. Uz•k ~e gizli üsler- Bu tayyarelerden 500 ü, har
den hareket ederek u~un sefer- bin l>ütün feklin' değiftİrebilir, 
ler yapabilecek uçaklar in~a edİ· Harhi bitirmeden, harbi kazanç
yoruz. Evsafı ıizJi tutulmakta o. la sona erdirmeden evvel ihtimal 
lan yeni bir ilet icad ettik. Bu her biri 500,060 libre sikletinde 
alet, tayyarelel'in en keı;if si:ı ta- veya daha f•:ı:la ağırlıkta uçan 
bakası içinde iatikametinı cnıni· zırhlıl-.r in~ etmek ic::ah edecek
yetle tayin etmenine medar ol- tir. Biz, bunları ıfİmdiden in,a e. 
maktadır. Alman uçakları, Po • diyoruz. 
lonyada aürpriz &l\ye~inde ıralilı . Yeni tayyare ırerni~~ • 
gelmişlerdir. Japon u~akları da Vaşıngton 28 (A.A.) - Lexınr 
Pearl Harho"rda ır.cne sürpriz ton adındaki kuvvetli tayyare ge
aayeşinde muvaffak olmuşlttrdır. misi, inıaHftın ikmal edilebilece· 

Amer,kan uçakları da harbi i!ni tahmtn edil'?.if ola~ ta~iht.en 
aürpriz aayeainde kazanar.ı.klar• lıur sene evvel dun denıze ındı • 
dır. rilmiştir. Bu cemi, hundan 5 ay 

Biıı:im tayyare fabrikalarımı - evvel Mercan ~enizinde batmı~ 
2ın faaliyetini talıdid edebil~cek olan ayni ieimdeki tayyare we • 
hiç bir teknik zorluk yoktur. Da- misinin yerine kaim olacaktır. 

Hitlerin 12 bin 
subay namze
dine hitabesi 

Berlfo 28 (A.A.) - Führer bu.. 
gün ordu, donanma ve hava kuv • 
v~rinin 12 bin subay mımzedine 
laitaben sez allnl§-ttr. 

Führer, geaç askerlere, bl4gÜn Al 
Jnanyan~n mukadderatı içip ceı-e -
yan etmdlte olan muazzam n~iica • 

ddede zaferini bulan bü.yük Alman 
tarihini anlatnuı ve subay~ kendi • 
•ine tıeslim edilen ukıerlerin batın. 
da cli:ifen yüköek vaz.ifewi kaydet • 
tikten llOIH'a Aban askerinin yük • 
aek seıvq kudretine olan sarsılmaz 
lmaıunı \ile zafere olan bnutlİıi 
hi1.d.İmlqttr. 

Ribbentrop'u:ı nutku 
etrafnıda tefsirler 
Beriin 2i ( A.A.) - Bu ıal>ah

ki Berlin ıazet~let'İ bftriciye na· 
zın ven Ril.lwRh-opun •utlcu et
l'afında tahlillerh tloluckır. Bü • 
~ün gazeteler nutkun tam metni
ni neşretmekte ve :lt\manm AL 
·lnanya ile müttefikleri için ça· 
lıştıjı hakkındaki sözleri ittifak· 
la helirtmektedirler. 

Voelkiacher Be~bachter t(iy • 
le diyor: 

Ribbentrop Jı.ad:11~leri konuş • 
tunnu,tur. Üçlü pakt devletleri 
ezici bir harb kudretine malik 
oldukları cihi in:.an ve ham mad
de kaynakları hakımmdan da 
dütmaıalarına üstün va:riyette bu 
lunuyorlar. 

Dairelerin 
kırtasiye 
ihtiyaçları 

Bugün yeni bir 
koordinasyon 

kararı neşrediliyor 

Ankara 28 (HU6vs.i) - Yarnı 
neıredilecek olan l>ir koordinas -
yon karuile kırt~siye kanununun 
tatbikine aid taJ.imatnamenin 5 
inci maddesine bir ila~·e yapıl • 
malttadır. 

Kırtasiye için ayrı bütçesi ol
mayan •e bu ihtiyaçlıı.rm umu-
mi masraflar faıılmdan kar•ıla· 
yan bilumum l'esmi daire ve mü
esaeıelerde, yeni karar mucibin
ce, seae batından evvel ihtiyaç _ 
ları olan kırtasiyeyi bir füte ha
H•de Merkez BankaaaRa bildire
ceklercİir. 

Listelerin tanr.imimle azami ta 
sarruf kaidelerlne riayet oluna
cak ve bunların huicinde hiç 
bir kırtaaiye maarafı tanınmaya
caktır. 

Mısırda topçu ve 
hava f a iyeti oluyor 

Kahire 28 (A.A) - Ortaıark 
İnaillz ınüıterek tebliği: 

26/27 Eyl&l ceceai devriye faa
liyetlerimiz deva:ı.1 etnılıtir. Harb 
sahaı.ı üstündeki hava faaliyeti mah 
duıd ölçüde ohnupa da Amrut'tan 
Bardla'ya rlden yol u.tiüıdeicl düt-
RMlD t.tıtlarile müıbımmat kamyon

Türk gazetecileri tuın. bata i'e taarruz ed.ilmlftir. 
A "k 2&-27 Eylul cec-ı Amiria yakinin-

nıerı aya gittiler de bir dü§ı11lan uçaiı düıüriildüiü 
Lond.,a 28 ( ~ A ) .. k sibl dün ııece de kanal çev~I iis.. 

gazetecileri .. h• ~' ' • - Tur tün"' ..ı_ L--1,ft bır· Heinkel Dl dilfü-
llirl !ı_ .t. _ ~ akşam uçakla oıe ~ 
!"" et- ""'-ftU~rık• . riilniiftür. Bu harekeder aıı-aaında 
l"e bava alanınd Yat ~ıtmek üze • bb l uçak kaybettik. 
den - l B•n •reketlerin- ft...-a, 28 (AA.) - İtalyan or· 

az. 4:':'V'e ritanovanan bir ...... 
:tnuhabırı de yaptıkları .. .. clu1.an unuami kararıahmuı 864 nu-
de fÖyle demitlerdir: ıorutıne- ..,..ı1 tehliii: 

, ~ijyük Britaııy&da l'ÖrdUkle ELAl~ cepbelİ ketiminde 
l"~z düfiindüklerimizin çok üs: her lld taraftan kesif lopçu fMltye• 
tundedir. Taban ül ettilrlerinıiz- ti oıım.,tur. 
;e~ çok fazla ıeY gerdiik. ~ük Dün 1ngitb: uçaMM. Binguiy~ ta
L ~tanya ha.rb ı•yretinden nasıl mTDZ etmif)er, hMı hususi evlerde 
~ kudt-et meydana geldiğini de hu.tv y.apı11ll ..... ve ba1k aruında 

gorcfük. 11 wpntn yaralanmuına sebeh oL 
k' T.,e~ hareket ettiği &arada Tür. mu,larclır. 
11 lYe büyük elçisi ile orada bulu- Dlar~b:allıbrıımızkl~ btrl üelüna 
le a~ U~layıcı büyük halk küt- dOnmemipir. Müre«ıel>ııtin büyilk 
in 

8
\ «Ytıae ır'ôrüıelim 1> ııılive .,_in·- luanı ~ılnııt ve ka)·bolanl.rın 1
§ a.-dık. ~aatkrine nıat&-mıt ..ılmitt&r. . .• 

iaşe isleri 
Ticaret Vekaletinde 
Dahiliye ve Ziraat 

Vekillerinin iştirakile 
bir toplantı yapıldı 

Ankara 28 ( H uımsi) - Bu • 
gün Ticaret Vekaletinde Ticaret 
Vekili, Dahiliye ve Ziraat Vekil
leri ve milatetarları Toprak J\tah 
&ulleri Ofisi wnurn müdürü ve ba
:cı şube rnüdürlerinin işt;rakile 
ö=r toplantı yapılmışbr. · Bu top
lantıda İaşe i~lerinin görüşül • 
düğü anlaş1lmaktadır. 

"Gerç :k muharebe 
hen uz başlamadı,, 

Alman 
basası 
tebliği 

Ask~r nakleden üç 
büyük Amerikan 
gemisi batırlldı 

Alınan tümenleri Kaf kasyanrn 
yüksek dağlarmda birçok 

mevziler işgal ettiler 
(Bcıı tcırolı 1 inci •ayfacla) Buz denizi çevresinde Alman ba-

Stalfngrad etrafında yapılan Çat• va kuvvetleri gece ve gündüz Sov
pı::-ıa~ ııruında Alman kıt'aları y~ hava üslerine taarruz etmlfler _ 
fe ın tuna! mahallelerine doğru i- dır. ~ avcıları kendileri biçblr 
lerlemişlerdfr. Şimdiye kadar lfga zarara ugramaksızın 26 düşman u. 
edilen tehir bö~i tamamen düı. ~ajı düfiirmüşlerdlr. 

A 11 t • t Jn41n kuvvetlerinden ~emi:r.krunlttlr. &, 
yrıca ıcare Dü,man tarafından yapılan taaınız:... vyetler büyük binaları geri 

gemisi de tarhib edildi lar topçunun ve hava kar~ı koyına alnıı.~lar 
bat la L- • 1 '- Moskova 26 (A.A.) _ Cephe-Berlin 28 (A.A.) - Neı.re • arya rının QaraJ ateıi e AkfllM'I· d d 

ır R H k • ı ı en ün ak~ eelen bir telgrafta dilen hususi bir teblı" ~, Alman uınen ve ırvat ıt a arının top u So k ! 
.. b ld 1 ı_.:kı · h k ı ı ı· . vyet ıt'a arının Stallngl'ad i'C-inde denizaltılarının şimal Atlantikte a e g r -rw ~n are et er e tesir 1 bırçok büy.. binaları geri ald~Jarı 

ıngl'ltereye dog" ru yol alan Ame- surette püs:kürHilmüştür. Şehrin şi- bild" ·rım ~ 
l nub nd b m cMtedir. Evvelki aün Al -'"İkan kıt'alarıııd"'n mu··rekkeb bı·r ına vece u a ir kısım Rus kıt- ı 

& "' ı - 1. h f' ı illan r, şehir dahilinde hl~ bir ileri 
kafileyi kısmen tahrib ettiklerini a arının yu"ünü a ıf tınek için hareket kaydetmemi.flerdlr. 
bildirmektedir. diifman tarafından yapılan taarruz-

(Bat taralı 1 inci •a>·lacla) Alman denizaltı!an t•Hind U· lar akim kalmıftır. Almanlar :wo bin kişi 
kaydettikten aonro. fÖyle demiş- rnumi vafüiı) smıfıodan 19 bin Cephenin §Ünal kesiminde Rijev kayb tmiflcr 
tir: toı'li.latoluk bir lasıt gemisi ile yakınında birçok düşman taarruz. Londra 28 (A.A. ) - Sovyet ~ 

Böyle olmakla beraber, BUyük " Pasifik kraliçesİ ı · sınıfından l 7 ları kırılmıt ve kuvvetler imiz tara- riyalına göre Almanların Stnlin • 
Britanya ve Birle~ik Amerika, bin tonilatoluk hasl:a bir gemiyi fından girifilen mahalli bir taarruz grad muharebesinin ilk 30 günü zar. 
bir sıra mağlubiyetlerden aonra ve "Derby Shire , ~ınıfından 11 ba~ı ile bibniştir. fında 200.000 telefat verd ikleri ve 
belirmNi gereken karanlık ge • bin tonilatoluk üçiinc.ii bir gemi İlmen gölünün cenub doğusunda 1500 tank kaybettikleri tahmin e. 
leceğe rağmen, ekonomik kud • i]e bir refakat nıuhrib;ni batır • dü,manın mükerrer hücumları ağıt dllmeıktedir. 
retlerine ve bilhaua istihaal ka. mıslardır. zayiat verdirilmek surelile püskür_ Mahallttle., arasında 
biliyetlerine güvenmekte ve şim- Diğer taraftan Alman deniz- tülmüttür. Moskova 28 (A.A.) _ Al • 
di karşı taarruza hazır oldukla- altıları Afrika ve Amerika kıyı. Ladoıra gölü civerında Sovyetle- manlar, Stalin&Tadm b1r nıahalle • 
rım göstermektedirle,., B~ dev - ları açığında topyekun 57 bin to- rin yeni taarruzları da kırılrnıttır. sinde ilerlemi,ıer, evden e'·e çolt tid 
!etlerin bu makeadlan !..üçüm " nilato tutarında 11 dilşnıan tica· ~an önemJi kuvvetlerle Ne- detH 11avaşlar yçmışlardır. Bafka 
senınemelidir. Gerçek muharebe ret gemisini de l•atırmışlardır. va nehri üııerinden doiuya doğru bir mahallede daha fazla anıktarda 
henü;ı; baılamamıştır. Japonya • Bir ayda 146 wıemi batırılmış Lenlngrad kuşatma lıattınJ yarma. evi Ruslar AhnanlMın elinden al. 
nan çelikten olan içbirliii saye • Berlin 28 (A . .\.) - Bu ay için i~. teşebI>W: ebni,tir. Bu te§~bbü:ı mı§tır Stalingradın batı ti' alinde 
sinde, aavaf kudre-timiz iki miali de Alman hatkumandanhğı ta~ dupnana aıır kayıblar verdlrıle~k Sovyet kıfaları Alman hücumla 
artırılacak, istihsalin azami bir rafından yedinci huausi tebliğin mm bıraktırılmı,tır. Butada 396 rını püskürbnu;lerdlr. Diifnlan hu: 
şekilde artırılması mümkün ola- neşredilmiş olması münıuebetile deniz latıt tabrib olunmuıh.or. )) rada 2000 telefat vermiştir. 
caktır. Alman hariciye nezareti mahf el-

Başvekil bundan sonra harbi4 }erinde söylen<liğine göre hepsiı ço··rç·ıı·ın Amerı·ka 1 
ye nazırı sıfatilt: konuşarak şöy- 9S3 bin tonluk 146 düıman tica-
le demİ§lİr: ret cemisi batırılmıth'l". Alman f • J 

dusu şimdiye k.t.dat" elde edilen bu rakamın düşmanın en büyük 

Vekillerin 
tetkikleri «Cenub çevresinde Japon or· askeri mahfellel"inde, tene içinde se irine m 8SaJI 1 

askeri neticeleri ıt~nişlctmek için aylık gemi kayıblarını &Ö$terdiai Londra 28 (A.A.) - Birle~ik ı Tokat 28 (A.A.) _ Gümrilk 
bütün ıayretlerini kullanmakta • söylenmektedir. Amerikanın Büyük Britanyadaki ve İnhisarlar Vekili Raif Kara • 
dır. Ordu ham maddelerin Ja • Londrada maWmat yo~ büyük elçisi Vinand, Çörçil tara· deniz Turhalda ~C!ker fabrikasın. 
ponyaya kadar nakli için elinden Londra 28 (A.A.) - Mutte • fından k e ndisine gönderilen asa· da ispirto istihsa~i haklunda tet· 
gelen yardımı yapmaktadır», u - fiklerin asker yBkl~ üç nakliye ğıdaki mesajı .-adyoda okum~ş. kiklerde bulunduktan sonra §eh· 
mumi durum bakımından §İmdi- v~purunun bat·l=~ldığ ı hekkında- tur: · rimize gelmi,tir. Vekil, dün · Öğ· 
ye kadar yaptığımız şey yalnız kı Alman teblıgı hakkında Lon• 8 .. .. d" d M'h • t leden evvel Halkevinde tütüncü-
«a'bcd» devletlerinin abluka • dradaki Amerikan umumi knrar- · .~t~n .. dunyda n kı .v~r1n et - lerle konuşmuş, :iğ leden aonra da 

·· • • h' b. ı · cavuzunu ur urma , ıçın yap ı· sını yarmak olrnu!\tur. Musbet bır gahında ıç n· ma umat mev - _ . . . ehli hayvan terghhıi açarak vali, 
ek.ilde söylemek' gerekirse, Bir- cud değildir. gımız a-ayrelte laırleımış mı~let - parti müfettişi ve meb'uslarla 

§ • • .• lerden beklenen son tedbırler, 
leıık ~e~ık9: • Avustralya m~ • çok güzel misaller }'aratmıştır. birlikte Erbaa ve Nik11ara git • 
Rakale&ı ,ımdıye kadar tamamı le D i 1 kurumunun Son 12 ay zarfmda ilk gemi olan mek üzere ıehriınizden ayrıl • 
keailememiftir ve merkez ve ce· teşekku·· rlar·ı p "k H , . d . . d" ·ı mıştır. 

. ·-· . . atrı enry nm enıze ın ır• • Malatya 28 - Şehrimizdeki ::! r:;::;:;~e _o:ı~~':i:~.:z:;:: : Ankara 28 (A.A.) - Türk Dil mesindenberi geçen klsa zaman tetkiklerine devam ed«R Nafia 
t "k h tt ted · · tt kuv Kunmıu Genel Sd<reterllğinden bil- zarfında hemen hemen 500 tane Vekili refakatle:ri1'de vd\. Fahri :eJı a ı rıc1 sure e • . • . • d"l • Ö 
vetlenmiştir. İngilizlerle Amf"ri • dirilmlttir: . büyük yük g~mı~.n!n mşa.e ı mış zen ve Malatya meb'usları Ab. 
kalıların karşı taaı·ru:.ı: teşebbi,is· · Onuncu dil bayramı dolayıslle olması keyfıyetı adeta manıl • dülmuttalib, f Mabmud Nedim, 
leri müsbet bir şekil almaktadır. yurdun her yerinden gelen kutlama maz bir şeydir. P.u ıniıli görül • Vasıf Osman T11.ner bulunduğu 
Harbin &'erçek geU!imi gelecek - tel ve yazılarının hepsine kAJ'fılık memi, bir rekoı·dur. halde Sultansuyu harası ile köy 
te olacaktır. yazılmak mümkün olamamı~tır. enstitüsünde inıatı gözden ~eçir· 

Başvekil Japonyamn dii§manı 
1 
T~~ Dil buKurumd .• ~: 10 ylcıllık ad. T . } mİJler ve Surgu suyu civarındaki 

t "l k ' U8\1Sundaki az- lfllla.NU'IDln onum llO tgşın a ayın er ufak SU birikintilerinin kurulu) • amamı e ezme u biilün -·--ld--'-M k 1 k 1 ak 
nı.ini belirttikterı sonra sözlerini J'""~ ~1 

• arşı 1 
,
0 ar Ankara, 28 (Huawi) _ Ver..i- maıı iç. in m. ahallinde. nıühendia -

.. . • , . kutlar ve gelen yazıların hepsıne bir •· ı d k fl dk K 
~oy le batırmıştır: den candan yürekten sonauz te- ler temyiz komisyonu reislii'ine ma- ere ıre ti er ver ı ten ve u-

Büyük Asya harbi ~imdi u:z.un ~1er· . ~~d· 1 llye müs.tqar muavini Hüsnü Yü - ruçay ile Siro köprülerinin ya-
sürecek bir harb hailne çevril - ~-~o~· mel ve uahğa Bursa deflerc!ar Ke. pılması için ketiframenin ihza • 
mektedir. Bunuu içindir ki git. kimdir bU atamf ar ?. mal Tükel tayin ecllbnlılerdlr. nnı emrettikten aonra Maraşa 
tikçe rnüıbet bir mücadele ma • Üçüncü sınıf mülkiye nıüfetti§ - .hareket etmi~tir. 
hiyetini alacakhr. Düşmant ez· (B~ taraıı J ıncı şc.zyfuda) ilklerine Gürpınar kaymakamı TUi'· • E~~aa ~8 (A.A.) -.- 1nh;•arlar 
mek için birçok engelleri devir- tinyağı bulunamayııı alakadar • ıud Başkaya Hekimhan kayınaka- Vekılı Raıf Ka.&·adenız Tokat va-
mek. birçok zorlulc)arı yenmek ları bu hususta bazı tetkikler Emin K""k' l Babaeski kay • lisi ve meb'uslarımızla birlikte 

_ k . . B mı o sa ve .. N'k h . . . cerektir. yapmaga ıev etmışlır. u tet • makamı Ce11nal Bab.ç tayin edi\ • dun ı sardan ~e rımne gelmıt 
Hariciye na2ırının •Öı:leri kikler neticesinde, memleketin mlperdlr. ve burada tetkik1erde bulundu}<· 

Tokyo 28 (A.A.) - Hariciye hiç bir yerinde ve bHhassa istih- Ezine kaymakamı Cemal Şa•ıog·. tan sonra Smsuna hareket etmıt· 
• l k · sal mmtakalarmda, fiat1arın ~· ük !' t' nazırı Tanı, üç Ü pa tm ımzaııı lu Gu··ru'"n L-~m-1---lıg" ın• , Kırık - ır. 

b . J se lmes;ni icab ettirecek bir vazi.. .._, __.. "' 
yıldönümü münaıe ehle apon 1 han kaymakanu Nail Ökde.m Kızıl- • • • • 
mmetine hitabea radyo ile net· yet olmadığı anlaşılmıştır. stih- M ır Şefı dıl bayramı 
rettiği mesajda ezcümle fÖyle sal mıntakalarında külliyetli mik cahamam kaymakamlığına, Tavas l ı n 

tarda mal el sürülmeden saklan- k.vmakamı Hamdi Onat Bor'"ıka d ] ·ı t b "k demi,tir: .,..., ~ .. ,. o ayısı e e rı 
maktadır. Yalnız Edremit ve Ay kaymakamlıgına, Saraykoy kayma-

Bugünkü harbin mes'uliyeti • vahk mmtakaaında geçen 1940· kunı Rabrnı Kocanoğlu Demirkö • telgrafları 
nin İnrilizlerle Amerikahlark aid 41 seneıi mahsulünden 20 bin ye Bayramiç kaymakamı Avni Du . . 
olduğunda hiç bir ,üphe 70 tur. küsur ton zeytinyağının depo • nıın' c:.:'-·--ına. Boiaı.lıyan kay • [Ba~ tarcılı 1 ıncı sayfada] 

Biz bu mücadeleyi ne olursa kl ~ 
larda he etilmekte olmaııı buna makamı İlbaml Meda Sarayköye taydaki ef biçilmez ilgi ve i&ti(a-

olaun s~nuna kadar götürmeye canlı ve açık bir delil sayılmak- Tenne kaymakamı Mazlum Deve • tınızdan kuvvet alan Türk dilci -
azmetmıt bulunuyoruz, İ~te bu tadır. Bu malların sahibleri ta- -'--· 5 li~inin yüksek himayeniz ltında 

. d k . k" b'' .. ı_ , 1:...e, Kızılcahamam kaynııuuunı ey dgh ı,·· '"k d l ') . ab amacı gü ere tır ' ulun ~uv • rafından, 1·1 .. ...:de fiatları yük - u,J a a uyu ve 
""&' edd" ...,.__ - t · edilmi•tfr. a ıa ı erı a~arı. vetimizle insanlığın kı.rtulması- a"'Itmok ve bu ümidle de fa:z.la f ın -.n;o-ncıga aym 7 1 d • l 1 ~ ·ı •• 

"' 1 Maarif Müd'" r···· ara oıru o anca var ııı ı e yu-
na doğru ilerliyoruz. Yolumuzda kar temin etmek makııadile satı- Esk1f('lh r Ok 

1
ur ~~n.e rümek yolunda olduğunu arzeder, 

dikilecek enııel ne olursa olsun,· şa çıkarılmadığı ileri sürülmek- Bursa Kıs Öğı-eıbnen u u r11 sonsuz şükran ve ııaygılarlft kut· 
bunları yenmek ve ileri yürü - tedir. Bu makaadın, nisbeten ta. uııulü öğretmeni Hüsameddin Ar· sal elleı-inizden Öperim, pek sa· 
memize devam azmindeyiıı. hakkuk edeceiin~ dair ıörünen kan tayin edlbniftlr. yın Milli Şefimiz. 

bazı emareler de bu kimselerin 

Fındıkh ekmek ta 
yapı!ıyar 

Giresun, (Huauai) - Ekme• 
ğe yüzde on fındık karıştır".'ak 
tecrübesi muvaffakıyetle uetıce. 
lenmiş ve bu tecrübe Ticaret Ve
kaletine bildirilmit tr. 

Bu suretle ekmeğin gıda kıy· 
meti çok artmakta ve fındık için 
bir istihlak sahası açılmaktadır. 
Ayni tedbirin bütün memlekette 
tamimi teınenni edi\rnektedir. 

cesaretini bir kat <laha artırmak
tadır. Halbuki bu itle yakından 
alakalı bazı zevatın temin etti • 
ğine göre, istihsal mıntakalarm
da bu şekildeki bütUn fiat yiik
selmeleri yersizdir, hiç 'bir makul 
aebebe müstenid de~ildir. Diğer 
taraftan iddia edildiğine göre 
yağ atok1armın dört şahsa aid 
olduğu ve fiat yükselmelerine de 
bu dört kişilik blokun sebeb ol
duğu rivayet edilmektedir, Bu 
dört kiti kimlerdir? Alakadar _ 
larm bu hususta esaslı bazı tet
kikler yapması lazım geldiği ile
ri •Ür\llmektedir. 

• 
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WALLACE BEERY 
tarafından harlkulide bir surette yaratılan 
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