
Vrt'UJR.lh'IJ',IR nBİI .SOIJ.iJh • ahg 1 h l r5 ) 
ulff ç.uur AnraUHIİ.fiKİ/rİI 

Kuvvetli en tabii gazozı:ur. 
• Müracaat mahalli 

KIZILAY SATIŞ DEPOSU 
Telefon: 20062 ,,/ 

Sene 13 No. 4334 Yazı itleri telefona: 20203 

.. Dünkü geçid resminden intibalar: Piyade, bahriye ve motörlü kıt'alar .geçerlerken 
--~~~----~~--------~-----..··-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

( Şark cephesi J 
Alman r Sta i grad 
ist ·hkimlar da bir 

Başvekiin 
tetkikleri bay r 
• 

gedik açtılar 
"Zayi eti gimiz 
zamanları hamleli 

hareket/erle k.oz;ın
nıak için yola çıkm ·ş 

bulunuyorum,, 

heyeca la utlan ı 
Alman teb_liği: "Sovyet mevzileri yarıldı,, 

r ........... zaıerimiz····k·~ıl~ ....... ~ls~·~·~···-........ 1 
\ milletimiz sağ olsun 1 Sovyet tebliği: Stalingradın batı bölge

sinde iki meskun mahal işgal edildi, 14 

Başvekil Sivastan 
·Erzincana gitti 
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A!man tanaı tahrib e<Ji,'d! Sıvaa 30 (AA.) - Başve
kil Saracoğhı dün de burada 
kalarak te:'kiklerine devam et· 
mlılerdir, Bu arada Yıldızeli , 

İnönü g~zisinin açılışı havanın müsaadesiz iğ. 
o ayısile aş a bir güne ı a ı dı 

oy emtltusanu tetkm eden 
Şükrü Saracoğlu yanlarında ka
za kaymakamı ve belediye 
reisi olduğu hnlde Yıldızeli 
kazasının bnzı köylerine gide. 

rek bu köyler halklle görüşmüı· 
ler köy eğilınenlerlne, ynpılnn 
hazırlıklardan dolayı meın • 
nunlyetlerini bildirmişlerdir. 

(Devamı 5 inci aaylada) 

Akdenizde 
ihraç 

teşebbüsleri 

. "" • 1 

su ar 
Şiddetli yağmurlar 
Uşak ve civarında 

tahribat yaptı 

l 
' 

Rusyatla Alman aı'Aerleri meıkun bir ma#ıafle girererlerken 

Bcrlin 30 (A.A.) - Alman man, Romen kıt'aları dü4manın 
orduları 'ba§kumandanlığının tr.b kuvvetli bir mukavemetine rağ-

Girid civarında bir 
adaya ihraç 

teşebbüsü yapıldı 

Afyon, 30 (A.A.) - İki gün· 
denberi Uşak civarına bol mik· 
tarda yağmakta olan yağmur, lstanbul Komutanı Tüm6enerat Asım Tınaztepe nutkuna 
Cumrtesi gecesi şiddetini urtıra· • •Öylcrken 

liği: men sarp arazide ilerlemektedir 
A§ağı Kubanın cenubunda Al· (Devamı 5 İiıci syftrda) 

(Devamı 6 ncı :sa)toda) 30 Ağustos Z~fe~ ve 1:~y!.ar~ıduğu gibi tehriınlzde de coşkun te. 
~yramının ylrmıncı yıldonumu zahürata veslle olmu_ş ve ls!anbul _ A r dun yurdumuzun her tnrcıfında. ol • (Devamı 5 inci &yfada) - t :J Roma, 30 (A.A.) - İtal)•an 

umumi karargahının tebliği: • 1 
28 Ağustos gecesi Giridin şi· 

mal batısında cerigotte adasına 

larln Stalı. r d küçük bir düıman kuvveti çık. 
mak te ebbüsünde bulunmustur. 
Ada muhafızları süratle mÜda· 

1 • 
ı 

Afyon, 30 (A.A.) - Bugün ine meb'usu ve C. H. Partisi ida· 
Du~lupınarda meçhul Asker abi re heyeti nzasından .Şevket Er. 
dcsınde yapılan törende Gümü§a (Devamı 5 irıci :;yf ada) 

J b k 
hale ederek düşman kuvvetini 

ıu·· u-y.. püskürtmüştür. Yo'cu katarları [ 
_\ Cebclüttarıkta 

Elcezire, 30 (A.A.) - Cebe- Eylfılün 8 inden ki • 
1 

mnkavem tinin sırrı :r:~~~~:~~~~~.'i;";/~~tt:: itibaren~altılıyor 1 

G 1 v Q Topçu ve otomatik silahlı kuv Ankara, 30 (A.A.) - Bize I 
yazan : Emekli enera ~ . vetlerin iştirakile kuvvetli müfre verilen malumata göre Devlet 

Son k k k" f d iM zdok bölgelerinde ve ayrıca .zoler son günlerde Cebelüttarık Demiryolları, aon zamanlarda nr 
Kafka ı ırd se iZ saat zar ın • Stor "'rad sahasında Sovyet plajlarında sahil müdafaası ve (Devamı 6 ncı iayfaca) 

ıı ar a aıaiı Kubanın ce- a m. k km t ı· l · o---
nubile orta T k h . t •-t'alarının çok anudane müda- araya çı a a ım erı yapını§· 
k ere ne rı mın a.. ıu • • F d ) tır B • 
asında Yani Prochlanaga ve (Devamı 5 ıncı •Ya a • ır mısır 

Vaşingtonda Ruzvelti Salomon ad~larında tarlasında 

fi s tinde gizli bir J:;~~~~;;.;;,~:.~ Meç~!l~~a!~~arla 
Op anıl Yap d kan bahriye ailahendazları umu- h•b• 

mi karargahından: 30 (A.A.) - Sa 1 IOİ Öldürdü, 
Amerikan bayrağı bugün Pasi- karısını da yaraladı 

Madrld 30 (A.A.) - Vaşlng • neral Arnold v.e Harry Hopkins ha. fik harbi esnasında müttefikler 
tondan öğrenildiğine göre Ruzvelt zır bulunmu§lardır tarafından tekrar İşgal edilen 
~e!' .ve sivil mesai arkndnılarının Bahis mevzuu ol~n meseleler hak ilk toprakların üzerinde dalga. 
l4 r&kile &izli bir toplantı yapmış· kında izahat verilmeıne:ılnc rağmen lanmalrtadır. 

r. Bu lopl ntıda aıniral Leahy, m~kerelcrin ikinci cephe mesele. Amerikan taarruzu başladık· 
e~eJ'al Mar&b.all, amiral Kir:.g, ae- sine ,taalliık ettiği qmulmaktadır. (Devamı S inci ıyfada) 

Evvelki gece Rumelikavağ'ındn 
feci bir cinayet iJ1enmiş, bir köylü 
öldürülmii§, karısı da oğır surette 

(Devamı 5 inci ıylada) 

Dun ö(İ~den aon.=a.ıaat 17 de halen silôh altında bulunma. 
yan cmeklı ve malul ıubay ve askeri memurlar 30 Ağu&to Za
fer Bayramım beraberce kutlamak üzere bir toplantı yapnııı· 
lardır. ~ 

Resim, bu mah•adla toplnnan emekli general ve malul .nı· 
boylarımızla Orgeneral Fahreftin Altayı gö termektcdir. 



r Hergün l Resbnll Balrale ı 

ğustos başmdan Ağustos sonu· 
na kadar geçen müddet zarfın • 
da Alman oTdularının yıldırım 

hızı hiç eksilmedi. 
4 Ağustosta Kuban, 5 Ağus· 

tosta Kroootlcin işgal edildi. No-
vorosiı4k-Sta1ingrad ve Bakü • 
Rostof hatlımmn kavuşan nok· 
tası kesildi. Bugün Alman or· 
duları bir taraftan Stalingradı 
kucıataralc Volga nehrine yiinel-
miştir, öbür tı:naftan da Kafkas-

[Deoamı 4/2 del 
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Yazan: Profesör Dr. Sadi Irmak • 
ı 

nsanm en §İddetli ihtirası'! lirdi~ Artık ölümü akılla ve gÖ· Fakat o İnsan harika111 New
Yaşamaktır. Vücutta milyon· nülle yenmekten başka çare kal ton da• nihayet tabiatin yazar 

l~rcn hücre dimağda bütün bir mıyordu. tahtasına projelerden birisi idi, 
cıhazlnr nlemi, yaı mak, Uyanan tabiat ili leri v~kıa ve en mükemmeli değildı. Daha 
kabil • olduğu kadar çok mistik bir öte dünyayı yığmışlar mükemmeli gelecekti. Onun için 

llıili ve çifte bahislerde · bazı atları tutanlar arasında 
40, 34, 30 lira kazananlar oldu 

Yaşarnak, insiyakile çırpı • dı, f kat buna mukabil diğer bir o muhteşem abideyi de yıkmak, Veliefendi at yarı,ları, dün 
nırlar. Fakat hayatı yürüt- alemi keşfediyorlardı. Bu alem, unsurlarına parçalamak lazım hc::.vanın bozuk olmasına rağmen 
ttıeye çalışan bin bir mekaniz- o an~ kadar ihma~e. u.ğ~anuş ol!1n geliyordu. Kim bilir ne zaman 1 heyecanla bir şeltilde y pıldı ve 
ttınya rağmen vücud ölümü ye. uTabuıt» ın kendısı ıdı. Tabıat hangi mes'ud tesadüf onun ec· yarışların mühim bir kuımı &Ür· 
nernez. İnsan oğlu, ~nhlukahnın kanunları( ta~İatın perdelerini zasına ve unsurl rına yeniden prizli bir şekilde sonn erdi, bah
eşrefi olmak mazhariyetine öm kaldırdıkça derın, esrarlı, tat· müsaid bir dirilme için gereken sim~ş~eretler iyi para verdi. 
rünün kısalması pahnıına k~.vuş· minkar bir ale"! gözlerde canla. şartları bir araya getirecektir. Bırınci ko~u: Uç yaşında yer. 
nıuştur. Fakat Bedenin yenemedi nıyor, adeta bır cezbe uyandı- Üstins.!lncılar daha ileri gi. li yarım kan fngiliz erkek ve dişi 
ği ölünıü ruh yenmeye uğraş· racak şiddette bir sevgi doğuru· derler, tabii ölümü bckle-meden, taylara ma.hsutu. 
ttııştır. fd,eoloji!erin çarpı,masın· yordu. Tabiat sevgisi. Yeni Filo- yaratıcılık kudreti tamamen sı· 1 - Meneviş 1.32. 
da, fütuhat ihtiraslarında, icad soflar ve mütefekkirler bu &evgi fıra düfmedcn, göntllJü bir ölüm, 2 - Kader, 
ve kesif hamlelerinde bir ölmez içinde ölümü yenmeyi buldular. yani intihar tavsiye ederler. 3 - İkbal. 
liğe kavuşmanın hasreti -q-ardır. insan tab:atın bir e!cri ve bir (Zerdi;ı,ıt birinci cild) Üstinsan Ganyan 100 lcuru' verdi. 
Biı: bakıma bütün insanlık tari· cüzüdür. Ebedi ve ezeli bir olu- cazibesi içinde ölüm bunlara kor ikinci koşu: Üç yllşında uf 
hini, ruhun ölürnle savaşmasın· ~UJ1 mes'ud tesadüflerinden hu· kunç değil adeta sevimli görün- 1 knn arab erkek ve diti taylar 
dan ibaret sayabiliriz. sule gelmiş bir varlıktır. Onu ya mektedir. arasında yapıldı. 

. Bu savaıta ilk zafer ümidleri ratmak için tabiat en kıymetli Ölüm yenen diğer bir grupun ı 1 - H:zır 1.38, 
bır Öte dünya mistisizminden cüzülerini &arfetmekten, en yüce basında Goethe vardır. Bilindifri 2 - Can, 
doğrnu~tur. Bir ferdin öiünıüne kabiliyetlerini ibzal etmekten ce gibi §air olduğu kndnr tabiatçı 3 - Dobi. 
gözlerile ıahid olanlar bir za. kinmemiştir. Fakat tabiat insan olan bu dahi tabiatı en çok ve Ganyan 100, ikili bahis 690 
illan sonra rüyalarında' onu bü- merhalesinde dureklıynmaz. O. en içinden sevmiş olanlnrdan bi- lı:urJ,J5,, v .. :-.f\. D" t d 1 a 
t .. h · d d • .. · · •. " oıum UC'uncu llOfu: or ve a ı un ayat t'I l l d ·· şıarı urm an yenı {ec: .. 11- ... . .... - - ~ . ...... a. ı uuct .,. 
rünc .. ıyebı e tarşı arın a go ~unl lıllmck irin yaptıiını tabiata istihaled:r. Ölme k renk yukara yaşta saf kan arab nt ve 

c aonen edenden yrı vP 00 er > aı;et T ı k ki d ld 
ölmez bir h l _ k b 1 bozabilmektedir. Ferd olarak in- nçan bir çiçeğe, tath tat.İt öten ısra arı arasın yapı ı. 
etmeyi en : utnkyar ıgını ~ l~ sanın ölümü tabil.",t bııkımandan bir ku;:a .. velhnsıl diger bir tabi· 1 - Tomurcuk 4.07 • 
. b nn ı ı ve ;t:arurı •ır 1 d'l l'd. l - . ' h 1 k . 2 Tnrzan ıza •nyrnu•lard ı t ic.te böyle mütnlea e ı mc l ır. at var ıgma ısh e. e etme yem - • 
d b . " ır. § e o zaman· ~ • b ' d · • b' h .__ k 3 Tuna an crı, fani bir b d b k' Onu tabiat yapmıştır, yıne ta ı- ve aımı ır ayala tut.VUıtma ta - • • 100 SOO 
bir ruh kııziyeıi e en ve ı t lacak başka şeylere lrnlbede 1 dır. Hayat, te.bintın kollarl ara- Ganyan 135, 1,1laae d. ' ' 
ebedi olan ruha i~er • . ..ı.tmhu 1 v~ a kat' Yaptıg-ına yıkmak, burada sında yapılan bir rakstır. Bir gün ikili .. ba~is ~6:50 hrn lvl-~r ı. d 
1 . b' b. san mu n.yyı- ce ır. . . k. d d" 1 Dorduncu hofu: .ı ynş:n a 
esı ın ır acrcüzcır.t . f b' t h 'bcilik değil bıla ıo o o ansta yorgun u~me ' ve ta. i .1. 1 k d' 

. t' B 1 ... ıza e et- ır a rı el h .. b' t' .. - .. d" .. k Ö yerli saf kan ngı ız er ıe ve ışı 
mış ır. u ııuret e ina ld ni ve a a mu· ıa ın gogsunc u~uverme .. • 
ğındnn hiç olmaza hi:npı~ varlı- kmateryel eni kylcar çıkarmaktndir. lüm budur. (Tabiat bnşlıkla ma· t aylar arasındat 2y4apıldı . 
.. 1 ı· - . ..rçanın emme varı _ k l ') 1 b' .. d l d 'k ı - D~rc.t . , 
o mez ıge ermcsı, büsbütün l T b' • üzerinde yaptıgı ı ·a esı ası ır muca e e e ı en H"" 
olmanın acııımı dindirmiş faı:: 1 b ~ ~.aktınt ın~~n budur Ölümü ye yorulanları, semavi bir kol, tabi 2

3 
- D umt 8~~n, 

b "k" b t ti' , 1 uyu. ecru e . 1 d t k 11 ı ahr ve ehcdı hir ha- - es egu . 
. u su un ve u ese ı tabiat 1 ncnlerden bir kafile « nsan anı a ın ° ar - • ı · Ganyan 600 pliiııe 310 140 
~~m~r~nin uynn~as!le. lto~~.':ç' ~atün n bir varlığın geleceğine he.t!" ~:.vuJ1u~~:'ni:n;:~:~l~d~ 125 kuruş, ikiİi bahis 40, lira: 

ır u ran geçırmıştir. utun •nananle.rdır. Onların nazarında eti gı 1
• 

0 d b" d""k • 1 cir.te bahis 11 90 lira verdi. 
sırların çözüldüğü vehmini veren ölüm yoktur. Yeni ve yi.ice var· zengin o.lan e ~ .. ı. pr? ;' s1yonu: . 'Be inci ko:,u•: Uc ve daha yu
on sekizinci ve on dokuzuncu lıklarn köprü olmak vardır. da mersı~eye, olu~ ~ştıkas_ınn t k f t saf kan. lngıli-z at ve 
~~ırların tabiat ilmi, teşrih hıça. ( Nietzsepe) Newtonun nezar sadüf edılme:z:. Bırıcw k ~.glu~u; karı ~f~ a arasında yapıldı. 
g~!e .. aradığı ruhu bulamayınca kitabesindeki «İnsanlık onu yetiş öldüğü~ü ha~er aldıgı gun ~i; ıs;a_a~adi 2.25, 
b'!tun edilen hülyaları sönüver· tirmekle öğünürn cümlesi, onu talık zıyafetınd~n v~zgeç~~~· 2 _ Karabiber 
~ış "': İnsnnlığı eşi görülmem;§ yetiştirmek için gelip geçmİ§, o. ve her zam.ankı k~1 nr • 0~: lın 3 _ ÇoNinkızı.' 
t'ı~ ~·cı.s kaplam1~tı. Yığılan mis· na köprü olmuş milyonlarca İn· hatta şen bır ~:~re !:e .~nas'i: 1~ e; Gan an 275, plase 230 ve 300 
t&ızıının yer!nc bir şey ikam~ 1 sanın ölümüne derin bir manll rini hayrete duşurmuştt .1 ( )c _e k ~kili bahis 30.~ lira, çif· 

etmek gerekıyordu. Bu ne olabı- izafe etmektedir. (Devama 6 ncı say. a"Q uruı, 

te bahis ise 34 lira verdi. 
Türkiye yüzme öiritıciliklcri 
Türkiye yüzme birincilik mü. 

sa.bakaları S ve 6 Eylülde Ada
nnda yapılacaktır. Adana bölge
si en modern bir şekilde yüzme 
havuzu yapmıştır. 

Müsabakalnra birçok bölgeler 

iştirak edeceklerdir. 
Yüzme ampiyonasında bölge 

birincilik programı tatbik edile
cektir. 

Atleti%m birincilikleri 
TUrkiye ferdi atletizm birin

cilikleri ıiddetli yağmur dolayı
sile Salı gününe tehir edilmİ§tİr. 

( "Son 
\.. - osta,, nın bulmacası : 14- (14)) 

Soldan sağa doğ' 
ru: 

1 istanbuld:\ 
bir semt (10). 

2 Temiz kan. 

1 

lı (i l . Tersi hu • 2 
bub:ı.t tozu 
.......... \, '""' . 191 u 

Z - Kabul et • 4 
mck (9). 

4 - Bir Rrment ı: 
ı..mı (IJ , K;ıbul '
el nıeıı.ıl'k (3). 6 

5 - Ayakkabı • 
Inrın altımı vuru. 7 
lan ~ivı (G). 

6 - Fzal:lık 8 

1 2 3 4 6 7 8 9 11 

~,!:_.~~: ... ~::~ >il 1 
namlusunda bulu.1 O 111 
nur (3), Bir kış !bı::==ıı~~:ıiııaıım _ _. __ .__ıiıımr;;:g;;;i ::::;:=:=::::::=:::ı:::L 

sebzeSi (6). 
8 - Gök (4), Bir renk on. 
9 - Hııyrct n!d:ısı l2l. Kalcnılıı ~ 

deni kısmı (2), Arabca beraber (2). 
ıo - Bir k:ulın iSıni (5), Bir mılr 

(2). 

Yukarıda.o nşağıya. dGğru: 

ı - istanbulun işlek bir meyldtmı 

(4), Bir emir (2). 

2 - Eserler (4), Bir cnılr (4), 
S - Blr ~m (4), HMMı m, 

4 - Sat.ımın kanleşı (4}, ~ 
bir mac1öe (1). 

5 - Futbolda bir oyuncıunun n4ı (8). 

6 - Şöhretli lns:uı (8). 
'1 - Bir kmlr vasıtası (1), V 

(6). 
8 - Ta.halTl etme ( 5) • 
9 - Bir yıldJz (5) , .Bir l.!lm .erkek. 

(4). 
1t - Tersi b1: l'6Dk (8), Gcnisliitnl 

kaybeden (7). 
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ihtiyar adam Mustu ile kah- Muslu ve Ali Y<?k yere b\: arka.' ğı gibi evini de biliyordu. Yalnız 
vt:ci Alinin yüzleriııe baktı: ı• E-ı daştan daha olacaklarınn üzül- «Urlu~ nun bu konakta olmasına 
vct doğrudt· .-r gibHcrde baıla. dükleri için endİ§eİcri hemen d ~ akıl yetirememişti: 
rm: 611lladıklarım g~riıncc, canı! ğıldı. Kel İbrahiıne gelince ra· - Ali ~eyin kona~mda Urlu 
sıkıldı. . . ı lınt ve geniıı b!r soluk aldı: E- yoldaşm ne işi vardıı·? diJe sor• 

u Urlu yu kcndıs:ı de tanıyor. vet, o Jn, Urlu ıle çarpırımak 20- du. 
du. u adamın ihd'al günleri~ rand8: kalmaktan korkuyordu. Pntrona bnbasını geçirmek i
de gördüğü büyük işlm- nutuh.ır Patron H li.ı. !'~I f brahime d?- çin. ayağa kalkmıştı. Hemen izah 
cin ten değildi. Daha sonı·e Pat· ncrek ç~k .. miilayım ve uyaai ~ır ettı: 
rona Halilin liöyle ufab tefek sesle (!gıdup ~t~ ltoğ~ı;und. 11· - Konağı zaptcyleyüp defte• 
"tahsi ve hususi., mnhiyetli §CY· tirahat etmesını» .. ~oylcdıkten rini tutturmuş idük benim Lu· 
fer için etraf mdtıkileri gucendir· sonra bnbaa:ınız:ı e!•1!ı lutt~: .. bam. 
mesini de doğru bulnıuyordu. - Mademkı uıdrp gd-z;unu2le Gani efendinin göz1erı hay• 
Onl r olmasa bir «Patronaı n~ göreceksiz, razıyuk nun bu4 retle açıldı: 
yap bilirdi. Kısık bir şes\.e ağır bam. . _ Zapt mı ettfrmis i-liniz? 
ağır ve tane tane &'->yleJi: Dedi. Kopacak fırtınanm §ım- _ Beli konak ((mesruk nk. 

- Balta oğlum, tutnlım doğ• dilik ön~. olm~ıf dc~ok o}uyor4 çeıı ile y:pılmışbr ! 
rudur: Urlu lıir ocl hk nlmıf ol. du. Abduleonı c.fendı valcıt ge• _ !. . . • 
sun. Bund k<Stülük ~ar mıdtı'] çirmeden ayağa kaltdı: 
Anm dahi cana yok mudur? Y , - ilkin hane vntt p e"ynm zı 
o hatuna (<&lakaıu olın idi anı yerle~tirelim. Arnbaeı Me11t.an 
dahi <ıya ğ» mı d c.k idinjz? ü::ı:i be lu. B:ıdchu ider Urlu 
Senin başından <ımuhalıbctıı be- yoldaşı göri.irüz. "'endüsi nerede 

Patrona başka bir ~ey ı.öyle• 
meden, odadan çıktp merdiven. 
lere doğru yürüme ~ bnşhyan 
bab"'ıım takib etti. HorhOT çes
rnesi k pısın kadar beraber 
gittiler. fhtivar adam bur c! n 
ayrıldı. İlkin ahana» uğrndt. a• 
rnbacı Mestanla görü.;t:tlcten 
~r-nra J,.;;.r•ı "Urlu» yoldaşı a. 
r ağa itti. 

liyc i geçmedi rni, bihn<'z misin? ve kcngi semtte bulunur? 
Abdülgani efendi oğ una 11Ni- Patrona c v3b veremedi, o .. 

nr ~ meselesini ima ediyor, ,, Ni- mu:ıbr nı kaldırdı, çünkü Urlu
scn n~-., -faudnşın ç 1-musaydı nun orl hğı ile bi lilcte lmpan-
lİyOl'du. Pafroıuı l-faıu.:I k is- mıs oldurru evi bilmiyoı clu. 
nün eğip güldü: Urlunun"": ,·f>eftc..-dar""j\ . .r:!İ[,~~ 

- Dogru sôylersız, h;ıklu~ız, k!l.::l ... ;.• s~lnmlın-mda olduğunu' 
lakin biz •akçe ile odahl: ima •• a;ı~di, Kö!-t? ndnm s'kkı evvel 

• •. '·· ı.,.,.ı,.;ı.. .. ten de.ftc-·~nr Ali Bevm cv:ınd ~1" ıoeı rn .ıc Eı3oıu111 .. 

ğa kalkıfm mış idük1 Hem be· d~f• ..... -' ... rnıı C"nk eslcidt-n tanıdı. (Arkan f'ar} 
nim buban1, B yazıd hftlna.mu d:ı ;;:;;;;;;;~;._;;._;,,;;;.......,;;;;;;;;.,;;;;;;::;;::;;;;;::;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;:;;;;:;;;:;;;;;;;;-

yerle mi,ti. 

tanıştığımız Urlu miakin çap ÇU• o . JI. lşle me u. ~ ,, ..Je 1 
lun biri değil mi ıd•? Ya, ı:.ce EV(ef amJryOuarJ I' i U ' 
c:rmek ve yıknnmak için esc
ıinde ödeyecek üç akçc .. i var mı 
İdi? Ya, csirciden bir <ı:>d&!ık ,, 

lmak ne demektir 1 Teemmül 
eder misi~? 

Abdu! ni efendi karn yağız 
<ıclunu takd;rli bnkışl l"la s:.ızu
yordu. Nih yet dayan ınadı. li· 
ni Patron Halilin omuLuna koy4 
du: 

- iıtieal ylemcn Halil, nz 
imsc.k eylen. [Ayakl emir bek4 

liy n Kel ibr hinıi İşaret ede· 
rek] Bu yoldaşa dnhi vnrup bu· 
cnğına çekllmeaine miUa c!c ey· 
len. Urlunun nezdin voı·up bu 
gözlerimizle görmek İ3te1 üz. Bn
n m nur mısız oilum? 

Patrona çabucak yumusadı. 

n .. .ıt 1l> cı k:ı,niı ur: usul •• ilo A 
1Uc~ D ımeıı f.rrm• ~ ortra s tın alnu::ttbr. 

Bu işe girn ı.. ı ~ , cıılcr:::ı O?i Ifral 't mu,nkl i temlnıu J • Jıanunun ta::ırin 

e(fij'I n:ıUmfan ._, .. tekll(!crıni ayni giln :ı.aL 14.30 & k 001' adı reven I' nrttlSJon 
r..ek:t :ne ,·crm~lert lazuu:;tr. 

Şaıin'Lllleler p:ıns-z ol::r:ıl: Ank:u-:J(h M lzeıne Dnlrcsınclcn, Hıtydn.rpaq.ıd:ı 
Tesellihm ve Seo.•k $ fll~i nO"ı. te; nın olunur. (!JCS5l 

tdu.nmıen b t'd il 3U!) Ciiç bin ild :rüz. lcırk) 111'?. oııın 2 03 ([ki lJl:t) Kf'. 
lk!ncl ka.• clr,nlz n.:ı bDYASI (10.E)lUl.1942) PCJ'$Cmbe gıinj nt '14,'G) 011 

ıfv t o!ında Ha;darp:ı~:ıd.! Gar bln:ıM d:ıhttlnı?ekf t<onı:syon tııraCınd 11 açık 
~ltm usuifle s.ı.t•n alına.cııkhr. 

nu ı e Prın~li i!:.f.cyrnlerin 24.3 (iki yüz kırık ile) lıralık murn.kt. t tenıfo:ıt 
ve kam::nırn tı:,yln e\.liğl vesıa.ll:lc lılrlik1e elısiltme r:dnu saatJnı.- ka<b.r kn. 
mis:rona mlira.ea:ı.tl.ın l;lıımılır. 

nu iş aJd ~llllDıe!CT komisyondan ~iZ olan6 Qatıtıima.~tAdır. (913!)} 

artık, erbabı nezdinde yat. düşkünlüğü demiye dilim var • 

POS T A Ağustoo 31 

«Son Posta» nın edebi romanı: 94 

- İzahı pek güç ahIQ ... Yal· sen, bu kadar namuslu, h1tysiyet Teklif fen d •ğİI. Bugi.in del"5 
nız hiçbir netice al mıyacağun.2 li bir adanı mısın da 'hu çocuğa yapmasak İyi olncnk. 
bu bahsi kapafo.lım. Başkn çnre- gelince koyu bir taas.;ub gi\steri. Gönül nçılt pemLc' bir ,. o gİl'• 
ler düşünelim. yora :ı Vcdad? .•. Sen i. evli bir mis. Taze vücudunu lruttin hat· 

Sert ve kat'i &Öylemiıtim. Ab. lr..aclınla sevişiyonunl Eniflenİn lanle gösteren hu gti::el cıbise 
lam: metresi senin de mctrcsm1 Bu ile, S aruıhatin Ye irköye taşın • 

P ki d d . N • ? d"'rece adıl tikten aonra, bir dıkları, seneki hdıni hat-f .. t• .. - e , e ı... e yap iım. " -• .o• • 

Füsun canlı cenaze halinde gö- ge,~ç kr:ı:ın mahvına seheb ol • yor. Orum dn bu rerıkte 1: 'r rob:.ı 
zümün önünde dolattıkç..a az b mn için, onu da ~kufa kolla • vardı. Gayri ihti.rnri, t?:> lerinı 
çekiyorum. rmm arasına alaıbilirsinl Bu hem enç kız takıldı. Bu bakıştan 

- Hclckm var! B n d~ öyle ... ulvi bir V87İfc kslığ d girer Ür cdi. O da bıınıı bnkı}or. 
- Bana bir tek çare kntdı gİ· hayır, birçok aebebkrle kendi Fakat gözlerinin içi gül~r<!!· .. Ne 

bi geliyor. Bir müddet Fü \c"llun kendimi itham edebili anını. F • rıevimli, ne cana yalan b:r cocuk 
muhitini değiştirelim. Sams1ıne at bunu y pacal< kad r alçakla· bu!. •. Birhaç acne satıra ~üphesi:z: 
aI,rabnlannın yanına göndere• f&Il18ID• Füzun zeki bir kızdır. ımneain en tUth gfü:el cJ .. cak. 
mez miyiz.? Merhametten doian hu muka • Nazarlı:m ruhuma işliyor. Tu • 

- Fena fikir dcğill bclcyi ıınhy cak, aahtcHğini ae - h f! Bu bakı~l rdtm tntlr b'r üı· 
- Baıl ne yap bfüriz? zeeektir. Böyle olmau bile, ken· perme duyuyorum. 
- Kandrrabilircen, evlendir· dimde bu cc3al'eti bulomıyonım. Gönü! t mamcn ann~uıi tcrnes 

mek imkanı varas, ba da iyi bil' Hayatıma' ·· üncü bir adın gir • sül ettici ve be.na tmcsinin hana 
yo!dur, s nrnm. meai beni bü 'bütün mii kül vo:ıi· e.id old ğa günl ri hatır" tt1ğı 

- Buna yanqac ğını hir gan yetle:re dü~ürecek. H<>yır, y nlıs, için mi, bu ka r caı:ib g :>• .in .. : 
marn! ~ lüçüncü değil, dÖTdünc' ... Gön". yor? Yol:uı; sırf kt!ndi (.l!lısiyctı 

- O hnlde Samsuna gitsin! r lü na ıl nut bilirim! Y vcş yo • ile erkekliğime lıitab e::lezı tarnf· 
Belki muhit deği~t.irmck ncuını vaş, beJH de aırf nıı "ne bC1ızc- ları da var mı? 
unutturur. ' meainden <!ol yı, bu ftel:Ç kı.,.m Şu r:mhakkllk ki: Bu genç lcıxı 

Trende de ayni mevzuu ko. da kM ~da lupırdnma - a baıla· ço • ~ğcn'yonım. Hnyır, bu be· 
nu;tuk Vardığımız net=co Fü u- ·dı-ını hb.~İyOTum. •enmck kelim:n;;i heni ürk .. tme· 
nu S m~unn ~öndcrrnekti. B n- Of ••• H p böyle muztarib mi m<>li • Seı;ıabı:ıti kı%t1!~ sevmek 
T - '--~ı.. .. cln ırnrP Vf\\tbı.., Ya.! 1z vn vacağtnı? korku ,. bu· şey olur, Eger far. -
c.hlarna hnlnkaten muşkul l:iır 1\ Wematiatl re !'"'"' .ıu~u.... •• ı:. kınd;ı olmıyar · bıı kıu. bit bıs 
dü~üyordu. Fiisuna, bir müdd0 t pek maf'nıum gittim. deprenmesi h :sl rnıssa mu'-" abı 
S msuna gitmet>İni nasıi aöyliye· Beni Gönül kar,ı!a&ı: mutlaka O değildir. Gen,. r.:.:nü. 
cekti? Bugün her zen~ nkinden daha lün fahamd annesım - ;.,o~m 

fş buraya gelince, ablam da güzel daha CftZİb göründü gö - demc--ktir. Onun yanında s-ma • 
tereddiide dü11tü. Kararı vermiş- rl"me: Bilmiyorum neden? Fü • mti """\ı: .er !!t•··,,.-~m. b">ı··"' hu· 
tik. Fa!;ral bir id m cc:z.a.&1 kadar sunun ruhuma kasvet veren has- ıuıi etlerile annc~ini ke.r,ımdıı 
ağır olnn bu hüküm nasıl bildi- sasiveti ıztırabı yanında bu ı 1• tuttuğu içindir. f rko11ı ,,. - ) 
·ı kt"? - , • 

r ere ı · .. .. .. .. zın kabına sığamıyen ne 'esi, 
Y oldn hep ~usunu du~un~yo. ~hlueu beni oyelıyor. 

rum. Bu çocugu Sa.."DSuna gon • • kd ı· d 0

d k b" "ki · d C h db ht Benı odaya ar e ım en tu • erm,.. ır ı ncı e a c n t k · .• 
1 
.. d" 

etmek olacaktı. Y nrlua knpan • ara go ur u. • 
m•yacak, büshiitüu i,liyecek onu - Yüzünliz pek renksız Ve
belki de korkunç al{ibetleı·~ ı;Ü· dad Bey! Hast,., mısınıı. yoksa? .. 
rükliyecekti. - Biraz kırıklığım var... E 

Ablamın hal~kı ırar: Füsun, hemmiyetli bir şey dcgil ! 
haı:sas, eiizel bir kız, bir c .. ke~in - O h lde yorulmayın bu • 
bnyatım doldurabilir. Bu genç gün •. Ders ynpmıyalım, lif atarız 
kızı kurtarmnk için, aı:kuıa ınu- b "raz ... 
k.nbele eder gözilkm-.!k mümkün. Cözüm Semahati nnyoı-. Da • 
Niçin bu yolu tercih etmiyorum. yanı:ımayıp 11oruyor"m. 
Böyle bir hareket tar:;;:ım nklmuı - Babamla bir itleri var, fa-
.ıutirdiğim zııman Ürpe:riyorum. kat çabuk dönüp gelec k1 

RAŞiD RIZA TİYATROSU 
Halide P"şki:ı beraber 

Harbrydc, B-l'vü bahçe!in · n 
al111uric- k • .....,... •Pd hu ~ece 

ONLAR ERMiŞ MURADNA 
Vodvil 3 perde 

• A!:JK, CATLAlt, EKZEM \ ve 

İLD 1-"AR U.ARINA fevlull!'tu• 111 
ı:-cllr. Ikrlnln U\zetenmesfo:: 

:renilenm~lne hizmet eder. 

HP.R ECZA.~EDE BULUNt:R . 



v ustas b"lmecemizde 'azananlar . 
15 Ai:"fil1os tnrlhll bllntcccınf'Ulc 

ıu:aıınn okasucuıarımı~ın isimleri a.. 
pğıda yaı.ılıdı,·. ıst.ıınbııldıı bulunan o. 
kuyuı ı 'nrınuzın hcdlyclorlni P~teal. 
rcr~cınbl· &'iınlcrl <iı;lr.den f>anra bluaı 
ldnrı·hanr.mlzde.n alıu.ıları lazımdır. 
!'&srada bıılunanlArın lıedlyelerl posta 
ile ııdreslemıe gbndr.rılir. 

Bir düzüne krır11un kalem 
Bursa l'c ı oaddtsl 32 uwnıır:ula 

Zifcr Yalçın. 

Bir Atatürk tablosu 
tlsJdida.r KL'll!dı 13 üncU o!cal sınıf 5 

dl'Jı 169 1\lahlr. 

, •.............................................. '\ 
~ Küçük okuyucularnmza . . . . Gazetemize iÖndcrllt.n bilmece 

mektublarının üzerine bebeme. 
hal (Bilmece) kelimesinin ve 
bilmecenin çıl;tığı tnribin ya. 
z imacı liızımdır. Bu Kayıdlnra 
rlayc! edilmeden gönderilen 
mdttublar kur'aya sokulma • 
maktadır. '·· , ............................................ .,; 

SON POSTA. 

Miı i Piya go-
un 3 ğustos 

çeki işi yapıldı 
50,000 lirayı 379,950 

numarah bilet kazandı 

1 işleri f Askeı·ııh 

Emekli va edek 
subay:ar Y.. ek Wdikn lk:lran eden 301 Çetinkay , Ragıb Suyıncr, Roma· 

Ağu~ a ecri tcıfi lıstcsinin neçi- %an Baytuğ, Snb i Kaı-tnl Şera . 
Embıonü yerli As. Ş. den. Eminoım b ·· d d" f dd" D ' ' ne ugun cvaın e ıyoruz. ın aniş, :; mi Ak:s"y, Ka 

H"rll As. Ş. de k:ıyıdlı emekti \"C Yd. Sb. ·ı ' k H h 
lann apğlCb bildirilen ırunleıae; <llıp. Yüz.başılıhtan binuc.:~ılıccı mı yna , aaı~ Şim_şelc, Me 

Niyazi Öz.bek Sair.ı Zeren mcd Yolsever, Rcfıd Sumer. 
loma, sıhhi ltlPOr Ye eJJ son hizmet et.. ' ' 2 S / A k • Hakin Sönmez Ren ... i Önal · ır.ı a ri Acilı Hcın rııliktcr 
tikleri hlrliı. veya müu selerden almış ' ' 1 S f A k Kndri Yıldırım, Abdullah Tur"'· · .. ını. s eri Adli Hakimliğe 
oldukları terhI!s teı.L."ttesl \"C iki cıdcıd 0 ş '--'' Ol 

ay, Rifat İlter, A:nm KnmbuYog. u~ru ca~. • • . , . 
M·ıı· Pi 30 A ~ fot-Oğra.flle blrlll<t.e şubeye gelmelt>ri. 6 S ı A r.. - Adi H" ı ı ynngonun ..-..iustos lu, Zeki Aladağ, ~h.ını Balamir, • ını aRerı • ı • al-;.ı~.ık_t~r: 

1942 fevkalade çeklliıl dün Ankn. l'iyıı.'jc: 31/Atu l.os/9i2 den l/E}'lül/ Necmettin Tokuş, Surı Sezen, 5. S:nıf A~kerı Adlı Hak mlıgc 
rzı 19 Mnyıs ıı:adındn saat 14,30 dn nk,samına kadar Abdülkadir Keskin, Tovfilc Önel, Alı Vehbı Çoruk 
çe'kilmiş ve çekilişi l:nlaabalık bir Topçular: 2/Eylul/942 ~ünti Vefa Önen, Baari Öktener, Halil 3 Sınıf Muamele Mcmurlucundan 
hnfk kütlesi tcldb etmi~tlr. 9•2s~u~ n3kl1ye, istUık ın S/EylCıl/ Deneri, Kemalettin Erten, Ş~ra· 2. 1sınıf AÇfot;meZI: M0ernu:lu~u~c Bu çe.~ili§te ikramiye kunnnn .. ..- fettin Konarpa Kazım C" h hsan etm, ıya cmır, Az11 

ı ' ur an, N dd" H ·· 1 A · nwnara arı aıağıya yzıyoruz: Tnb'J>ler: 4/Eylul/942 C~li! -~tlaha.n, .Behçet Duralp, Kırmızı, ~re ın . una p, • zıı 
50.000 lira kazanan Ecz:ıcı, JOinJ11«erler: 5/E5ifıl/942 Fıkrı :-.. •p, Hılmı At tultoğJu, Eh Onulnır, Burhaneddm Develı. 

379950 lles.ıb l"e ma mele memnrlan: G/ Ey. rem Al<yıl, Mansur Ycntil, Fntih 4. Sınıftan S. Sır.ıl Ml. Mc. l:ığuncı 

Bir ıife holon)ıa 
i tanbul Beylerbryl il.. okul 

1 

Q:mt:a.yıı kırıt Git:z!n Cıınkayıı, ilzmtr 20.000 lira kaz.anan liıl/~2 Selekler. terli edenler • 
ıa.tebe Cilmhurl~eı euancstnde llnyrilnuls:ı Ak 251619 Deniz, j:uub.rma: 7/EylUl/9.:2 Vdcğmcnliktcn ;yih.l;a7ılığa Fuad Eroğlu, Tc"fik Erclem. 

- cı.. lll, i9 an!>ul On Io:iu \)rhanbey a.. nı~• -•-rı r S/Eyı· 1/9-12 5 s F 
ttnd n Nevin öttrkm. 

!rfürekhebli kcfom 
(Son Posta Hatıralı) 

Hıı.yra.bolu Hisar ınnhıı.ltui 22 numa. 
!Uda Hikmet l\:U ğlu, ıs ııbul l>h-:ın. 
Yolu IIncı TAlıslnbcy sok:tk tı ntıırtara.. 
tl:ı Şm'kct Yiiccrrcn, ist,uıbııl f{Abat:ı., 
l'rheıt ııscsı 4/F den 1680 Mclım~ DO!· 
rll!Jl)z, 

10.000 lira kazaııan -ilY• hoıc ~ : u Ekrem Gu""ney, Su"J,ı·u·· Dı'k•-en, • ını muamele rnemurlu:Yu11 • 
ıı:ır.ımanı 1 aıum:ı.rcila Bülend E~rova.. :ıua.r;uıgoz. mbnıır, mııki.uıst., ttıımacı. ... d 4 -~ ı ı · d • 

190061 Fuad Ay ... ·ıldız, Nıbad San,•er, an • aınua ~er ı c en Kokulu sabun demirci: 9/Ell"l/9'2 J Ah d B k 
(Son Por.t Hatıralı) 5.000 lira ka:z;ananlar nr.~ık:ı, hlU~.lrn, mührndls, ~.eri mtı. Ferdi Gürgün, Saiiıiınttin Alp- me Ö e. 

S~vrlh'sa.r posta tclcrnf müvezzii Melı 396661 349778 346313 387390 alllm, tüfelı.çl, oto, hMa., demlryol, 101 men, Tnhsin JJkü, Emin Tunçer, 1. Sınıftan 6. •ınıfa terfi cC:en 
med Y.Uil-!Şl Eyi:!ı Çıtır, Edrcmid Yu. 2.000 lira kazananlar Eylül/942. Esad Öztüzün, Rcceb hşkl4r. Ce· mumelc memuru 
liıarı ç:ı~ı Çıkm z sokLtk 21 nutn3raöa 010045 325962 101646 329950 * lalettin Ertekin, Mchmed r..1~n;r Hayreddin K çik. 
Behlee t•zt":;'kct-, i .. t.anbul E>ub nuzna. 157899 330881 212623 349394 Beşild-;ı As. Şubcsfndcn: Şubr:m'u.de ~oğ~, ~~zir Güvener, Mehmed 4. :;ınıf hcsab mcmurlu undan 
mec ı.:ıknı:ı:u lG num:ırada 1f:ıy1iinnlsa. 251633 370914 im· ıtı bulunan bllümwn cnı~l• ve Yel., er ı, ureyya Çakır. 3. sınıfa terfi eden 

Aliiminvom bardak 1.000 lira kazananlar su~:ıyluın lldşer kıf."a. \"e kııhk fo'lı>t. Teğmenlikten Üdtcğmenliğe Abdiirrnhmnn Tcl~in. 
Dit lırçaıı (Son Post .. Hatıralı) 002180 088019 205927 267158 raflariyla birlikte şubr~ get.lnne!eril İ~met Vurgeç, H lı~ Sclnuın, 5. sınıftan 4. Bınıf J1c u.{l~r·--

(So l>osta Uaıır lı) Alcyaz.ı ln..'ıl6ıırla.nla Alı Onııt. elilc 006594 096044 206058 283967 Uii.n ohmur. Zekı Canber , Selami Eriı.iıtay, :lll57L6emtr, Mitat ı\ kan, 
Anlmrıa l\t rtt Vd\al u mubasebe ~' N dı. ltrskln ı•nııı mil~l.- 010563 096322 209849 292409 Receb Orıılkan, Niy zı Ö:r.311tfa. Emin Akan, Hilmı Beyhan Ah· 

Jnüıför mua.vhı4 M m Ald oilu J ııı-1 sıhhıı~ ~ır.uro Ali Yılm:ı.t lt1%1 Ak'ay 016828 114228 228357 304922 zam.n 379950 numaralı ];7:• \· ~Mt;İl~k:·· ı\iahınud~use'ıenh, 1 dürre.hmnn Ordaş, Ml"h~ i Öz. 
aıtımcr, Dtnlzli kcri PO~ 69 vete- - l' z, 1sta.nbul ıcarac-~mrUk orta oku- 048590 114556 396386 324293 bnJ....1.J- • ' -ı .au\.:U n an ı- Mustafa klan, o~ın n Erbay,I türle, Yu:uf Ak ün •• Ferh t Al • 
riner n >~ Fallı ojlu H.org.I. b. tınıdan 803 Ah Fikrot. l\4Q'7an 1 .,.,n., ... 0000 "' .u.;11"*' r.isl tarafından stılmıftır. Şaki:- Yüce oy, H .ıan Özyurd, pat, Mchm d Kes km. 
lanbuı 44 üncü Uk okul" GllG inci Av,,a 063608 145310 234642 333549 20.000 lir ka.ıanan 251619 ııu- Nusret Kurdluıya, I,'fahmuJ Alp- 6. sınıf hc:;ab memurluğundan 
Ural, (Son Posta ha!ır tı) 072231 200886 240156 347141 maralı bilet &ndırrnada aatılınıı. ay, Orh n Şahab Af:' n, Rıza ise 5. sır.•la terli cd rıl r 

Di macunu t uı tıh Bu~ll 11 l{aranıan cad- 076077 202176 242157 349836 tır. r•, Ahmed Kıral, N<lci Tckcı, .Sa- Ccmnl Yalçın, Ali Ceyhun, 
Gcltbnıu 1 rma.nlar olcıı:k 5 nU!l\!\ • d~ 49 nu.-n:ırada Rıı.blye Hatunotlu. 077930 202718 263898 357273 10.000 lira kıunnan 190061 mı.. dettin Özer, Naci Kireçtepe, Kasım Ünvennez. 

l'a4:ı. NeJ:ld l.'l'rfil, hmll Krmal paşa, t.ı'uıbu! sıı.rı~r oıt okul sınıf 8 den 500 lira kaz.ananlar maralı bilet Ulub:.ınudn sn~ı1mış • Fikri Sünmez!. Meimıetl Serl:ay, 5. $ınıl tüfehçiliktcn 4. sınıf 
ın ~' ilesi O~lb: b yoıtu,u 0 ııuntllra.da .'r,ti-11. t~tllul Ha.yr~e llse~:tcn 11 Son dör.~ rakamı (6917, 7483) tır. Me~duh E'"gul, M~sta{~ Ö7.er, tüfchciliğe terfi cJcn 
Ali cm-ret, ist:ın~nl Altım r L hllY • Hilda Tnıtcu. ile nihayet bulan 40 btlct. 5.000 er llrn füramiyc kazanlUl Şakır Atıl, Muıta{a Necati Ya- Mnzh r On.:ıl. 
l'Mdln m hali ı KlioUlt wl~ a nuıuıı. K;ı,,b 100 lira kazananlar biletlerin 2 tanesi Ani-ara, bir ta- mnn, .lsmail Hakkı Altunbay. 6. cınıf tüfe çiliktcn 5. şınıfa 
rtdıı MUy~. Krrkb.rcll postahııne caclılesi 3 nll11!3.. Son iiç rakamı ( 795) ile nihayet nesi !s:enbul, bir tanesi de Alaca· Rahmı Akalın, Mu•{..ıla Erten, terli eden 

Büyük mul trra cleltt!ri rada c-wet ö ::ül, Bouhtik tk.baı c:W- bulan 400 bilet. da $81ıhnıftır. Zeki Genc;cr, Ziver Iknder, Aıif Hamdi Özen. 
• b ledl b qo.· ı Çoh~or.hı, 50 lira kaz.ananlar 2.000 er lira ikramiye lrnvman Türker, Kamil Nnzlıl>cn, Si.Hey • yr._r.. l,;. { Era.ıncan ~ ye "1lllıl kızı ?tlcs'u ~ 2D ııuw,ıııa'i ıuııs n .": man Turhan, Muznffer Onımldı, u~af! r5a ter i eden :ıüvari 

de Diııçsoy, rut..ılıya l\olo\!.abey sokak ıs 'DU2ccı hukuk ıı· lml oğlu Nazmı 1:1 Son üç rokrunı (491, 764) ile biletlerin bir t~i Aılknrada. bir M h tebmcnlen 
il t1- Ar udeu, ··~'"ul "''u. -'- !~i Abılrus- nih•ve't bulan 400 bilet tanesi ls:tınbul, bir lanesl Metstn, Mchmed Çakmakçı, ' u orrem 

.,, -•u .. ı er, &ursa I~ m....,'I. • • bır -v Akın, Kenan Şen, Sahnb Tüfokd, Celi.1 Yalçıner, limin Cörgi"ç 
ruooınanl:re oozaeı Ali Slnnn yanı~ tı ~ak 7 nunı rad:ı Talı 111 Aım • 10 lira kaz.ananlar bir tanesi Aydın, Knstamonu, Bür. RC§ad Vardnr, Hefik Erkmen, Oihıın İl~er. Mchmt>d An t Fail< 
1\1 hmcd EnsııJ. i tn.ı.bul F1lUh Jb.yd:u" <'.ıı.::ldcsi 2 nu. Son (hl rakamı (36) ile nih'!)'et haniye, Blll'.,tlınnn, Etkiıeh'r, Bursa Sadeddin Yüce, Mahir Can, Tey- Emre Fuad Oni!l, Adnan 1 :1 

Küçük mphfıra ele/teri l\ldımed Ali GUner, İsfanbll bulan 4,000 bilet ve Diynrb kırda ~tıtılnuştır. vib CaniMiğll, Hüı!lÜ C:.ür ;:""'· Şevki Ünlü. Salab•ddin On:-ıJ Aziı. 
fürkhrrll C'Umhnl'f c~ clt'ltl i 36 nu. ı ınır 1/8 <1cıı Nc:t.ib Er'kal. 2 lira hazana lar 1.000 er llrn ikramiye kil% nan Fethi Otaç, Nureddi.ı Çetin, En. Ronalı Kamil Bıı.ı-aran, S rC"yy 

ımırııda. Alım~ Aksulu. h:ı.ılt Fc1hlye K ~·--~·..? Son rakamı (2) ile nihayet bu.. bi1ejerin (S) tanesi lstnnb tda, (4) •er Atakan. Cavid Öncen, İhrll . Öncü, Bııs.rl Arık. Ahmed E vılt. n, 
r.:ı.dde i 44 num rada 1 mail manen, ts- 11«'2 ı k.ıJl\'ecl JI :ı.., oı-ta ~ d- lan 40 OOO bilet ttmesi Ankara, (4) tan \ 1zmir, him Eser, Cihad Bekman, Fel" Hamdi Barl<!. En.., .. r YıldrrıM Av1 
~-ı.n'bul Ak :r Y Yu11utpa.5a Ahmt!Cl 'n lk'lkid~, Gelibolu poSta .~!:rafı Son 'rakamı (5) ile nib:ıyet bu.. (3) tanesi Mersin. diğerleri de yar. tun Toyl o, Hilmi Savgı, Tevfik1ni Knr~ca, Zeki Gakınenck. Kasım 
lı.ahya camı sulı:!\lt 8 numnraCl:ı A>kut. unı Rem!ll 1•egü1. lu Ercumcıul. 

1 40 OOO bilet ikramiye alırlıır. dum m telif §dıir ve kasabt... Oönerny, Mustafa Güven, fori.ı Alper 
A1b:im tstanlllıl Y~ lldtrck Rüstcınp:ı~ 60kak an

50 
Ooo Ura büyük Umı.miyeyi ka. wında salılml)~ır. Kvukçu, Sülcvman Leflef, irfan (Arkcı:st var) 

lla.yrabola inblsuhr mcmurıı Ba.yri 1 numvada Sıdıka inal. ' 

u 
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4/2 Sayfa SON POSTA 

f~-~-~-~ill kr~:: !-IYa~~~~~P·ı~;,r~:d:.ta. 1 ~AZ~,.~ :.ı~ 1 .. ·~ Poo1a. ••• ._ teır-· 115 . L~-o-~=====-· ~=-=·=·=·--;= - ,,,0, .,., ~"' ""' vü<•••mU"• .fflJ../(J1J:llf!/J!fltJ.t:1 
Rı.d d \ :1: .. tt rak Karadeniz limanlarını top - ç:ı.lt-ııtıralım. '7,4-0: Aj:ı.n::. Iıa.berl~ı., 7,55/ A k 
~ ana a, zmı e yekun tehdid etmiye başlamış - 8.30: !Wdyo salon or:ıestra.sı, U.l-0: hmed Memoyu te paça baslırmıştl 

- -- 1 tır. Ayni zamaı1da da Hazer de- sa.at :ı.y-.ın, 112 33: Kuışı.k program 
Şehre nı verme tecri.ibeleritıe Bir_ lisenin açılması için yerindeınizine doğru yüriimektedir. lPL), 12,45 : Ajans b:ı.berlel'I, 13/13,30: 
haslandı ay sonuna hadar halk bu· çare bulundu: Orta okula B . t Al l b. ·· "k c-.rkl ve ttlr ulıır, 18: Sa:ıt a,yarı, IS.03: Memo, gaddadıklnrına devam 

• ' • L b" ıl ·ıA · a·· · .. ,.. u vazıye man ara uyu ~ 
iyi su i~me"'e i1a:;lQ acaR ır sın ı aveın UfUnu uyor ı . .. . d b .. "d' FagıI sazı, 18,45: Radyo d<lııs orkeı;tr:ı. etti. Nihayet Ahmed, kapanı 

.. j bir umıd verse e ~ um~v ~ pro- sı, l9,JO: Saa.t ayarı ve aj:uıs lıabel'l<'ri, doirularak söktü, hem de nefes· 
Adana, (Hususi) - Adana İzmit ( Hususi ) - Şehrimizin 1 paganda nazırının soyledıg• ka - 19,u: serb~ 10 ..-lıı.klk.ı., 19.55: Ma.. siz söktü. Bu söküş tam s.t·asın· 

şehir suyunun muvakkat tc<>İsatı ı en b~~ derdi Lir lisesi olmaınıuı. j dar. ~eniş: esaslı göstermiye yeti- bur makamrıc:i:lıı şat'' ıl.ır, 2'1,15: Radyo da oldu. Ahmed, yalnız kaı>anı 
yapılmıştır. Şehre su verme t*'c- dıif. hnUt hafkı p'!k uzım yıllar bu.. sebılır mı~ g:ıa;~~i, 20.45: Bir lı.ıllı. tiırküsü ôğre_ sökmekle lcalmedı, Hasmı üze
rübelerine ba~lanmı~tı:r. Ay so· rada açılacak bir lisenin t&ih haya. ' Tarafsız Avrun:ılılar icin Al. 11 yoruz, 21: (Giinün 11"\l'SClelrri). 21,15: rinde kaldığı için kıı~ıle de bir 
nunıı kadar Adana halkuıın te- li ile ilgilenip durmaktadır. Parti .. 'J : k o.lan va- miıırlnet ve piano solol.n-ı. '?l.30: (Ki. kılçık atarak sırtından kaydırıp 

. . • d • 'f d ı • manyaya umı \eıecc d .. J"' M Ah d" mız bır ıçme suyun n.n ıstı n -eye k0fl3'l'elerinde her yıl umuıni bil' . . ıtıı.h'>evcrlıcr 9a.a.ti). 'H,45: Senfonik önüne üşur u. emo, me m 
başlıyacağı kuvvetle ümid edi\- dilek olarak tekrarla.nan ve vilayet z~yetb:A-lmany~n~n genış ve lzen- program (Pl.J. 22.30: aa~ ayan, ajans önüne düşer düşme;ıı;, derhal Ü· 

mektedir. . yüksek makamı tarafından da vakıt gın ır toprak K.aza~mı~ <; ma- ha.bPrJ.eti ve I>on;:ılar. zerine sıçradı, o da hagm•na &• 

Su ve ka~ve .fıutlart vakıt Ankaraya yazılan lise açılma- sından ziyade Rus mıllletının ve lelacele bir kurt.! kapanı vurdu. 
Adana Beledıyesı kahvehane- st buı;uMJlldakl arzu bir türlü is'af Rus ordusunun buğday, petrol edecek olan hadiselerden anlı - Memo, boş bulunduğu için ko· 

lerde satılmakta olan kahv-:::ye edilememek.t<edir. Maarif Vekdletl ve endüstri gibi üc hayat üsare - ]aylıkla kurd lcapımma gia·di. 
beıf kur~ ve memba sularına daı bir~'' makul sebeblerle İzmit lise· . . . · d ~k ybetmek u··. yacağız. Sıkı bir boğu~madan sonra Ah-
ı.: k f" t k t ~ .. . • L sını aynı zaman a a Fakat bir noktaya is,aret ede- d h • . b B HV' uru~ sabş ıa ı oymuş ur. sinin açıhnasına benuz imkan e .

1 
. l 1 mc , asmını ıytce a::ıh. u se· 

Gerek kahveciler ve gerekse madığını bildirnıi~:h·. İzmit halkı z~re olmasm~.an ı erı ge me.cte- )im: fer de Ahmed, gurtlak havasına 
memba suyu bayileri bu narktan bunun üzerin'! ~u hal çaresini bul • dır, ve bu, bo.y~e deva.m edecek Bugün, 31 Ağusto~ 1942, iki girdi. Şiddetle hasmını boğmağa 
çok müştekidi.rler. . mu.ftur: Bu çareyi genç Maarif Ve. ?l:ırsa R.usya 1çın tehlıke bu. ):ıl numaralı dünya harbi üçüncü batladı. Seyirciler bağırıyordu: 

938 seneaınde. d€. . Adanada killmizin kabul ederek nüfusu çok ıçınde bıle tahakkuk. edebılır. · b h b - Boğ Ahmed!.·· 
ı d b f 1 h yılını bitirmış •.. ya .. rın .. sa a eş- S k b ~, kahvehane er e ır ın .. can Ul - artmlf olan İzmitlmi-zi bir liseye ka. Bu münasebetle tarafsız bir Av- d d - 1 1 0 J ·" · 

b kuru b d b ten l·tı'baren or uncu yılına a - M • • ı v d • t•r ve eş ~tu, ugu'!l c Keş Vllfluracağı muhal..1ı:ak sayılmakta· rupa gazetesinde Rusyayı tarıı- emo, ırı y.arı ıgın an ıs ' a· 
kuruştan satılması ı~tenlyor. e- d B d . •v• yak basmış olacaktır. de ederek Ahmedio altından 
za memba sularl da, bugünkü ıri ~ çer~ '~ ur• b" ük b" t yan bir mütehassısın verdıgı Bu üç yıl içinde Alman mille- kalkb ve ka-panı söktil. Ahmed, 
hay~t ,...rtlarını gözönüne ala. zmıltl 'e euze d ve Buyb' ırk .. 0~.ka hu·· kmü aynen tekrar edelim: k k h ·· ' den '"sm .. mak i 

~ ......- okul b . k cı çe ti ço voruldu Al- asmımn uzerm ... •• • 
rak, Adana Belediyesinin e~nafı bi d v~::ı.'ı·arllır. labu ·ı:1:188 ugçun·~ _ «Ukrayna gibi bir zahire tı ço a d' k. k .'. .. çin bir hamled<? sıçrayarak kaç• 

• _,.ı k b' f" t t sb.iti k r eg"i'uu..uo. e S'e 
0 1 

... u • · man ordusu a ço an doktu, tı. Memo, ba5mının pe•ioden 'y«fm1u,pvece ır ıa e. pe kü ortaokul ö;;......!menleri de lise ho. anbarından sonra Kubanın teş • .. 
u- n·- fakat bugün bütün Avrupayı iş-ı koştu ise de yakalamağa mu-

k d 9!'.. olabilecek vasıfta zevattlr. Ve. kil ettiği ikinci zahire anbarının b A tk· ehi' Hayrabo 'u 1a b!r a '" cak ohır~ he~ yıhilrsMvlıaı.~: lrS\vh.>dilınesinin tesirleri Hus mil gal etmiştir, ütün vrupa P.n - vaffak olamadı. l p ıvnn, 
kudur"'.rak öldU i . ~.: ht ld ~ b kül" Teu "tarn1111u.... ... • v ı_:_ o.at.il- rlii triA'ni emri altında calıstır - birbirlerinderı iyi~ intikam al-

a zrnlt, ~ mu aç 0 ugu u • d h" d"lec k · 1 · maktadır ve oyıe goruriuyor Kı .tıktaQ sonra ayaga kalkmış bu-
Hayrabolu (Huaaai) _ Bundan tfu. 1ilğın:a kavuşacak ve uzun sene- e • ,185e 1 e tır ve . cep "'lenın ' lundular. Fakat her ıh.~t '1c h .... .ı 

bir müddet evvel burada kuduz bir ler çektiği derd ve iztırabları da so- gerısınde bul~;an ı:;ılyonlarca bütün yorgunluğuna rağmen Üç kapanının f.e5İl"i altında idi. Her 
köpek bir kadını ıstnnıştı. Kadın, na ereceldr. Çünkü İzmit tc bir iL halkın bu yıl ıçınde bue açlıktan yıl evvelkinden zayif değildir, ikisi de iyic-e ezilmiş bulunu-
yapla:ı bü'llin tedavilere rağmen se, lll':ik ekmek ve su gibi tabii bir ölmesi ihtimalindım kurkulur. harb vasıtalarınm ve tecrübele - yor0d~. .f 

1 
• .. 

1 
• d 

kurtarılamamlf, fed bir şekilde öl. l ihtiyaç halini almıştır. Ve önümÜ2.. 1921 yılında olduğu gibi kor· . . v l bakımından k ıger çı t erıa gul~ erı e a-
müştür Hadise bu feci netice ile deki ders yılında böyle bir müjde. k bi aclık faci :ısı tekerrÜT rının çoga ması . v. ~v şağı yukarı böylece devam edip 
kap~ış birkaç kiti kuduz nin verilmesi 400 hiıı nüfuslu Ko. dunb~l. r ·i İh . l" k l vetinin artmış olabılccegı bıle gidiyordu. Kimin kime galib 
.. · · · l d' caeli halkını cidden bahtiyar kıla • e e ı ır mı tıma m yo 0 - söylenebilir, eğer Alman propa- geleceği daha belli değHdi. .~a-
fUP~~i altı':. g•:1?1ış ;r :~~ kaza caklır. madığını esefle kaydetmeli:;. iz.)) d tahminleri ta • ra Ahmedle Memonun ve dıger 

ının Q: avıiı s ra J l d C 'd h m ga.rı a nazırının çiftlerin güretleri ba,.hyah bir 
hükümet tabibi Mustafa ile belediye . ourna e ,eneve e ~ ~ • hakkuk eder ve Rusva Almanya "' 
ebesi Hadiye Sencer ve sıhhat me- K~şfa b~r çoban kız mıyetle ele alınan bu ıhtımal . . . k ~ukk saati bulmağa ba,Iamııh. 

te ba§ladı. Fakat Ahmed, Jıae. 
mının işini bir an evvel bitirme. 
ğe karar verdiği için sükutu mu
hafaza etti. Memoyu, tek pa~ 
kaparak sürdü ve tek paça b ... 
brdı. 

Memo, haammın elinden kUl"o 
tulmak için çırpındı. Abmediıa 
yurduğu sarmayı sökemeyince 
sarmadan sarmaya geçmek iste
di. Sarmadan sarmaya geçerkea 
Ahmed, bir gırtlak vurdu. 

Memo, gırtlağı yiyincde, açJ. 
dı. Elleri Ahmedden kurtulup 
iki eli yere geldi. Bunu gÖreD 
Ahmed, birden sarmayı söktl. 
Ayağa kalkarak galibiyet temea 
nasını çaktı. 

Çünkü Memo, açık düşerd 
yenibnitti. Bu, mağlubiyeti ka. 
bul etmedi. Ayağa kalkıp Ah
medin üzerine yürüdü. EnsesİD 
den tutrak giirete koyuldu. K• 
ra Ahmed, hasmının göğs~ 
dayaıaarak itiyordu ve bir yao 
dan da ba.ğınyordu: 

- Açık dü,tün bel ... 
- Yen il din 1 ... 
Memo, dinlemiyor ve mağlQ. 

biyeli kabul etmiyordu. İşin köte 
bıır.alı d& ıu idi ı Memo, açıll 
düıUiiü zaman cazgir, gÖrtlM> 
mitti. Çünkü bu açık düşüş ca• 
gire ters . cephede olmu~tu. H .. 
kem heyeti de Memonun açık 
düttüiünü .görmemişti. Onlan 
da ters gelnıiJti. 

Fakat Ahınedin oyununu gö
renler, Memonun nçık düştüğil
nü seyredenler vardı. Bunld 
bağırışıyorlardı: 

muru M .... ,_L. .iipheye dü•miialer, davgdan yuvarlanf}rak petrol ve end;jstri kayıblarma ıçın tehlıke olmaktan çı ar ve ara Ahmedle, Memonun gii· 
...... .ara y- " " ı:ı R k kl b"" ·· Avrupa re§İ gittikçe kızıfnyordu. Mctno1 ( Ar:·nM ''nd endi-lenerek müc.•bade altına a - eklenecek olsa bile Rusyayı ger- us ayna arı utun ~ K Ah d • k ................................................. -,.- .,.... 1 .ı -· k l ara me e ezıyetler yapma 

- Oldu. Memo, açık düştü. 

hnmak üzere İstanbula hareket eL p 1rça,an ul çekten sanmıya ve Alman pro- kaynaklanna eklenece. 0 ursa, için her türlü fırsata kaçırmayor· Toiirk Bava. Kuııımanun çalışına.. 
mitlerdir. Kaş, (Hususi) _ Kazamızın pagand.a nazırının ileri sürmüş Taymis gazetesinin üç beş ay du. Fakat Ahmed, öyle kuru pa. .J:a.rmda.n elde edılen rakarnla.r, da.. 

Trakya parti müfettişi 
Edirne (Hususi) - Bir müddet

t.enoori Ankarada bulunınakl:a o • 
lan Trakya mıntakuı C. Hı Parti.. 
miz müfettlfl İzmit meb'usu Rag•p 
Akça ıehrimize gelmlt ve Karaaiaç 
i.tuvonunda karıılanmıılardır. 

Seyret köyünden Ahmed kızı olduğu kanaatin tahakkuk etme e"<'vel ikinci cephe münakaşaları tırtılara pabuç bırakan takmun- vaya bit.ün miletçe bi nüfuz edll. 
Ayte Erdoğan dağda davar aıü- sine yetişebilecek mi? münasebet ile söylemiş olduğu dan değildi. Ahmed, gözü kara miş oldvğunu gösteriyor. Fak'lt Ku.. 
derken sarp bir tepenin başında Kışın bütün şiddeti ile çök • bir cümleyi tekrar edelim: bir adamdı. Cesur ve cüretkar- ruman eı ailtıtı te(ıebbüsler, nıilli yar 
b t • ta ka ü 500 met • • dah ·· ·· •• d "k · dı. Hasımları ne kadar gaddar ı1mun öl~ daya.ruhğı. içtn va. 
as ıgı tın ~~~ e • mesi ıçın a onumuz e 1 1• «Almanyayı yıkmak artık he- ve katı hareket ederlerse o da o 

reden fazla derınlıge }'1..Varlan· b _1 _ _ı "k' b k .. 1 k . MalJd?şJanmmJam da.ha Qok ilgi v. 
1 k · .. , .. t•• azı ye.nerae ' 1 uçu uç ay 1 men hemen ımkansız olur » derece mukabelede bulunmak- LA_.._ ...... ldlt'yo"'"". m~ ve parça anara o.muş ur. d S 1• b · · ---~ .,., ·-

Mahalliııe aiden adliye heyeti bir zaman var ır. uaun ceva ı· &-/, Zl, /,ı.-11 tan geri kalmazdı. 
cesedin defnine müaade etmiıtir. nı bu zaman zarfında cereyan 1111116 f 4 .-.,.. ~ aralak Memo, ııene e:.1i,e~ 
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Telgrat9, TeleE011 Ve isiz Haberleri 
BU SABAHKİ HABERLER / Dumlupınarda 1 C Asker va_ziret _1

1 heyecanlı nu-
R 1 B I• • d• v Al •• • fa ~Bot tarolı 1 ınci .,,ylada) Jtikleri erazi kazançlanD1n du Us ar e. r ını ve ıger man toklar SOylendJ zuad~;:ı :~~:. ~ talarTr~ olduk1Iarı ~u~k :zayiatı .biçt. 

m k --s • &refa ı· surete telifı edeıniyece;ini 

b b 1 d 1 (Baıtara/ı J İnci •a>lada) ra7en. 
0de Kkfkaa d~i~arınua ta· dünkü tebliğlerinde bildinnelıı h. 1 . . t k a a 1 ar doğan Parti adına söylediği nu- tireT·ID k unetleriııin ancak tedirler. ~e ır ennı e r ar om ·~ .. tarihin -~~ Ye miali· dor'. Ço'i. :- ~uı-ı............. '!ti taraf>n iddiannı blr a>'ayı 

y nı pek az kaydetbp muaz:r.am zinin miida.l ve A.rıza.h. olin a.ra.. ıretırecek olursak çıkaracaıunıı 
•• A • d 7 bir zaferin kutla.nmakta oiduju- laylaıtırma a.a.yı pek zıya.de ~o- netice ıu olacaktır: Rus teblig"" i Alman lıukumet merkezın e 1 JUi aöyliyerek 30 _A~uat~· ı~ bette c&çle.~i.::;-u;u. ela.~ ~ ~lnaa.nlar, 120 .K. •eniılifin 

de vukulaa bu b&dıaenm Turk ki bu tili Ao t ıa:.a=eclia-, ~~ki bu aa.hanın müdafaauna t 

b •• -·k k l' J "' Jı b • dünyasının ha.l&aı ve büyük inlu- ·· k"" • v~ • bu- tümen tahaia eyJemifl d' k: uy . ga.rıgın Cl arı uıgını a er verıgor !Aban da. mübetfiri oldujwıu :;:b~=~-:ıer.·s=.:~:c: fkt' azdır, So.,-et_ler İM:~ .. 
----------. --.. -.-. . lfal'et etmlf ~e b~ zaferden son. hasına &'elince: Timoçeako bura. Je ltaçak clef~ ibtiia lnnr.etı_.. 

Lo d 31 (AA.) ~ Rua u- birçok ya.nl'uaların çıkt.sı aroriil. İki sece evvel Almanyayı bom ra. bqa.nla.n ıılerı ayarak A.ke- da kuv. ti . ı,·· "k kum ~ ebnifler •e .balen ele 
n ra. B 1: Königaberl' müıtür. barchman eden tayyareler Ber • ri zaferlerdea hiçbir h&diae o· nı bulun~ er~ enberut:. . 1• etnıektedırler. G..p, birçok ha.1-~~~arı dUn .~r ınbirlerini bom~ CeneYre 31 (Rad70) - Bu ge- imde 17 büyük yancın, Königa- nun kadar velut ve fenaz aeme cradı VoJ uma hr" a 

1
,. Sta.lin- !9!cle J;uynıet adedi telüi eder ve ~laıt •• Dan•~~~· Berlinde celd Sovyet tebH;i •uduro Dün- berede 19 büyük :ranırm ve d;ier reler varaıem~tir.» deıniftir. releyen •: ":..ı; ıar ı.;:ıe ~ :ı'b.ı'7"' •e t..ı.;.., .., teçhiz e-rdınıan etnH§ er ır. kil Pazar .-;ınıı cephelerde blr Alman §Chirlerinde hafif yanım Salh .. adaı.t ıU.....li lılr t.ı.ı.fmat "..ı,.ı. ~e d ude· 1 b" ha az adeddeki lılr kunetın 

- w0 deiitiklik olmamıthr. lar çıkarmıılardır. Hatib sözlerine devanı ile Ata tifade til it : .. en 
1

_ .~ .":"'k alı.:: aaa z•.manımıa ınüda.1-londraya go••re türk'ün lr.ıymetJİ yari kahraman aure. ~ UI • U ';'">'~ lllUuarebeJerıncle da.Jaa fazla a.: 

O A f b ı .... , .. b d·Tw . 1 . ka• mukavemetmı temada ettirebiL deddeki bir k""-etle m•• ff 
1 

__ 
1 3 v t s a er ayramı DOnUDUD afA.I' ... ~·eri• ı" mektedir. .. .... ~: .. ..\.·a aaa-, Al ·ı ·ı • • gus o z dederek ((Dünyada bu halas ya· K 1 b b •

1 
w· y~tle .. bo~ olçuftutu çok defa aö-ı man 1 eri eyışı rabcıaı, ıulh Ye müaaleınet ve a. ·'-~ uga cenu atıaı e . ıazma rWmUfUir. Bugünkü ail&hJarın 

dalet timaa.li olarak ayakta duı·· taraı 'Ye Rahe. ~aaında~ı Sovyet çok teürli olmaaı ve tahkimat d d kt d d · t. taarruz cepbeame ceimce: Al· tekliuin de çok tekemmül 
1 ur Ü (Bq taralı 1 inci Mıy/ada} J bzand~ı bü>:ük zaferin mana maor:u•r~dı::ı1;:-~imen Burhan mani~ da inkar etmemektedir- miı bulunması bu imkanı e:e:: 

L_ı __ t--~ından biitün ıııri;n ve gec.e ve bm1Ul)'etlerlru kısa hatlarla be· O B .. b d D l ler, ki Sovyctler bu cephede 4: 5 mektedir Ancak buna • L Stalin JUNU" liral" •-· • lir ı ı naay ~ ugun ura a umup .. ordu da.k" b" . · , raamen 
onclra 31 (A.A.) - • : laaduclauz bir heyecan •e net'e ıle !m tir. . . nar sırtlarında bütün tarihin ala• tutana 1• .D'ÇO~ pıyade, a~ed Üstünlüğünün veya adecl 

' aradın dıpnda. muhArebeler pd .kutlulanmı,tll' Bundan IOIU'll Şehir Meclıal aza- d • . tir b" f . hür zırhlı ve hava bırlıklerile kuv- mıktannın hususi bi k t' 
1 detlemnit iae de Almanlar yeni Bu • ..;.. Ye kuİ.aJ ylldönümü müna.. arndan Meliha Avni de heyecanlı tını ecıt enbe•~. :&a e;

1
1
:

1 
yere vetli bir tazyik icra ederek Al· duiu da fiiphesi:ııdirr ıyme 1 0 • 

I> il · hul ama -..-- h bl htt.IM:d b lunarak - - b Y•f&DUf ve e ıyen iDii l b" miktar ·ı · ı · ır erı harekette un • eebetile tebriml:ıuteki resmi n u • r. .e u .. ~~. u • eğilmiyecek f&Db ve genç bir miln:arı. ır . ıera et.DUf er, On dokuzunc• aaırda ateıli lnıtlarcLr. Çetin çarpıtmalar ac>- aaai binalar, limaıadald vapUl".lar ve _.,,etıerlnı tebarüz Elttnnlfhr. letin bu kuvvetle §Ahlanaralı hatt.a Vıy~uma de Fahev ~um.. ailihlar henüz İptidai denecek 
nunda hi-Ak Alman taarTuzları L•!.ıı..!!- __ u 1 -·ıtaları baynk)arı Nauldarı Halkevl orkestrasının d" t b 1'."I _ c' 1 n' daki demıryolunu ke.ereıı1 (bu bir .halde idiler Bu aeL-bl L-• -,,_. • - .-.. ,,_ &-1-...1ı 1e d'-•- k . ~-'-ib or aıını aran çe tH. zen ır e ff k . . . ue e, uu g~rı •~ıtır. DÜfman aıır za· mıda aiialenmlt bulunuyordu. ~ r JD&CneD onaerı ua. et parçaladıiı &'Ünün 20 nci yıldÖs m~va . a. ıyetı bıraz daha C~nit- aaırda vukua selen muharebeler 
yıata uiranuıhr· • Havanın :r-tıtlı olmuına rai • miftlr. nümünü kutla.yor.» diye baıla. letn: ~bı d«: olmutlardll', Fakat, de a.ded meaeleainin daha büyük 

Almanlar dün sece nep-ettık - L-IL --L-Lın erken autlerin. Hauacılık hallu•ı h"t b • d T'" L d un bu ıkı ıehrı daha alamadı"-ların- bir ehemmiyetle ... özöniınJe lU· 1 • • r d h men 1111.111;, - D" yni d ha 1 k h f yan ı a eam e ura or uaun d b aff kı • ~r~ bır demeçte Sta msıa. k!;' i. den itibaren kahraman ordumuzun udn aL--ı~anb·-~---~acdı ıB a • zafer yolundaki aonauz kudret etant"kl u. muv ~f .~ete taaaYY!'lr tulmaaı adeta mec&ari idi. BiJ. rının müstahkem me,, ı er' -:..ı resmi yapaC'.ail Taksim Cüın. taaı a uapau1lf ........,,or u. u kuYY t' 1 İmanına ı en operalı oncm ve a-enıı- haaaa. Napolyon Bonapart bü-
Llokhavzlan ile lrir kaleye hen.b I'~ d--!'- cı·-·· cadde ve münasebetle Han Kurumu ıubelerl Ye b emle ~frıdı mal zl te c•~. liğİ henüa verememiılerdir. yük a.akeri deha.sına Ye tah'm _ 

• _.,,._ mey aıua., ,,_ -J...:- muhtelif tlet-lnde en eyecan ı ı a e er e r .. y.r... M 
1 

z k f b • • ... zediğini aöylemiflerdır. • aoluakları doldurmllflu. Büyük gün r-u• aem ~ man olarak demiıtir ki: ~ &refa u. ~ u aa- ter!Nyesine zamimeten 17 9 İn. 
KotelnikoYOCla Almanlar yenı tereflne tertibleaea programa göre by~ı m~elealne devam ~lf- <ıBugiin iNie Dumlupınarda yal - ~da.ki ~iman cephesmı !.a~ kılahmın telkin ettisi ideoluji ile 

den taarnasa geçmif~ae de, R~• aut 8,3" ela vlliyet adına meclis lercfır. Bu cumledeı;ı o~nıak uzere çın kayalarında ordular ilk hedefi. ıçın tec:rube Ye tetebbusl~rme kı~eti yükselmit olan orduauna 
kuvvetleri muvaffakiyetle 'bu hu· .... ından miibendla Cevdet lnaay, Hava Kurumu telırm bll'çok v mey - nız Akdenizdir, ileri» dlye baykı • durma4an devam etme~ted'! ve ragmen umumi veya mevzii •· 
cuınlara da.yaamııtar. Recel. H ı cu Vali ve Belediye danlarına. halkımızı havacılıga ve sür aeain akislerlni duyuyoruz. ayrıca Walday tepelen !Dn•I ded üstünlüğü temüüni hiç hal1-

Rjev tebrinin fÜnalİnde Rular Reiai Litfia~~nların reilllii altında yardıma tetvik eden vecizeler utar ;ly~ Türkün kalbhıdeki ka.. mınta.kaamdan ve La?oıa ıölü rmda.n çıkarmzdı. Na.polyonua 
Y•vq, fakat durmadan ilerle • ts1e-..ı KOIDlll•nhitna giderek, mıı bulunuyo~u:. • . na tükenmez. bir kudr~ aıılıyan ba cenubundan yaphrdıgı taarruz. aded ~stünlüiün~ • .ne kadar e• 
aıektedirler. Mo.ı.o•a radyo&U haltın orc1ap kartı olan aomaz aev lnonu we::srşr aesle Türk ordusu çelikten bir kütle larla da. Ahnanlann Wolkof -ba· hemmıyet verdığını anlatma• 
burada ~eni ı.ir mevaiin İ!S~ e- l'I " telmld.iıü aunnnqlardır. İstanb.dun Milli Şefimiz ismet b.ılnd l'\İriİyerek günlerce çarplf- tısından buralara kuvvet kayd1r. itibarile bir gün kazandığı bir 
dildiiini ba aaltah bildinaıttir• Talraİfflde lnönüne minne: ve bağlıl ığı nlf8nesl t B et pnk1ar alanı 'bairına mala.rına meydan vermemeğe ui meydan muharebeainden dolayı __.,... ----. h T...,mde Ciimburiyet alanında. olarak hazırlanan Taksimdeki lnö.. ~~ .~ .. ~. d amakv ist n diianua.... raımaktadır. Fakat Sovyetlerin kendisini tebrik edenlere kara R 1 .k. e d b .a .• • 1 • d'" 12 4"" d ,_.. aanamunu ay eyen -r-- b t ff 1- etl . . ıec:1· • :r S ar 1 inci Cep • ld merasime tam aaat 10 a a,.an. nu gem nın un saat , a e •U. boğmak "bi k dd bl d va u aarruz ve muva aııuy erı- soy 1ğı ıu sözler çok istifadeye 

U mııtır. l.tanlıuı Komutanı tümge • flld ......,, yapıla..I<ıı. Dün yağan ·~ .. 1 
81 

• mu ~ı.ri.ru '1n ~ .. ni ink&r etnıiyen Almanlar, bu f"Yandır, •Muharebeyi ben de-• k ı , ı ,.mak neral Asım Tın:tztepe, refakatinde fiddetli ve devamlı yağmurun te • uır;na ı:.~ı~ ıe z taaı:nızlarm kamilen püsküı·tül- ğil, aded üstünlüğü ka.zandı. Bu yı 0 3Jı8Ş lı Vall ve Belediye Reisi L~tfl Kırdar sirlle gezinin açılıı töreni baıka bir m ~~sek ~§ilı.» nçllği adına Ha· düw~~. Alman cephesinin yarıL sebeble beni değil, aded üstün. . . t ve Merkez Komutanı tuğgeneral güne tehir edilmiştir. l"d T . ~ 1 g;. i n tukta de • dıgı ıddıasın~n yanlış olduğunu lüğünü tebrik ediniz . Yanlışlı 
ıçın aarruza Hüsnü Alt8§ olduğu halde Taksime Ankarada l 1 tir ~~n soy e 1f! u v~ .sovre!lerın taarruz kud etle- larını anlatan Almanların bu ce 

gelmlı, merasime iştirak için bura- m ~ •1 d lar d"' ""tlül rının gıtlıkçe zayıfladığını ve bir heye. yeni takviyeler yetişlirnıi gl.rı·şmı·şı ı:ır da yer alan kıt'aları ve mektebli • Ankara 30 (A.A.) - Türk ulu- '"ldül t ~1;_ 'çiin~~ uı:~:r bV:, ydanberi devam eden bu mu- olduklarım ibaa.a eden be!irtile 
.J leri teftlt ederek: IUllWl büyük ~erinin Dunılupınar ~;ler p;,mde ~opn bir harebelerde Sayyetlerin elde et- vardır, D. K. 

v· . . «- Bayramını"& kutlu olsun')) iııatkumandanhk meydan muharebe rk L.-::.ı idiler'. Döiüttül ··nım B k·ı· j Ş k h . 
IJ 

131 
(A.A.) - RJevde bltabile bütün birUkleria ba r~I- sinin yirminci yıldöniimünü buaün 1 a ~ 1 •• • • :r· &U ). aşve 1 ın ar cep esı Ruılar tarafından yapılan taar. Dl tebrik ebnl "r Y Ankaralllar bü,ük oltir MVİnç Ye u. asırlarca 1.-kiim _diye bagıran Y~ 

nız Moakova konferammın ver- r. ltlar baauımaza kutl k . . bö ı bii. larda bir lıırar:ıı ••bl ayaklarını SU• t tk.kl . (Btlf t al ı . ..6. ) 
diği kararlar cümlesınden olarak Komutanla ~ Ye beraberlerin. ~ ..... y ... :ı;;.: .. ::':ar,ı".:.... ~ .diitman ezilmeli idi. Öl. e 1 erı ler. Staı':..s~d "::;;,;::;de" Lii· 
telakki edilmektedir •.. . . d __ ,_._ 1 inci ~I düler, bu inanla erkekçe, kahraman. • yük ta .___ deri 

.. .. • . delri 8flVllt hundan aonra C~burı • mamet llJ'•-ı ç e amıı • ca bir Tiirk sibl Türkü .,.tı...1ıı: L ( Baftaralı J inci aaylaJa) >'!~ auyye yle Ruaların auttuklerı ga)·e fU - yet iblcleeinin önüne l'el11t1flerdlr. larchr. . öldül a· ukadd 7~ Bapeklliml:ıı döniifte çimento fab teldenm11 p17ade tümenleri y 
dur: Burada yapılacak taarruz Bu aarada bahriye bandosu nıi'li Ankara., 30 - Zafer batraım çın anlar er.~~ i-!~ ~ rlkaaını meri dikim evini vlli : zırlalı teıkiller diifmanua nnet 
hareketi neticesinde Alm_a.nlar! 1 JllU1lmızı çalmıı, teref dlreilne f&n müna.ebetile bul'ün Hipodrum· C:.nc1a ın 

1 1_;~n ao'::ukları yet ayftr dep09Una sezmlt '•• çi • mevzilerini ya.rmıılar Ye inacll ~ ını~ta~a;a ab-b, cepbMDlıl:.ıu Iı ............. tokilınlıtiı-. Reomi ve : yapıl~ aakcri ~ -'!'· T..., ~.,.:"alon .:ı.,.....,._ mento fabrllaıouıın lNnm ...,,.ı fa- ~~pılaa • •;:.::;:: ar":"nd 
in "ı;et erıbn e.n ~r d;ı.ıarnbnı :..e '';; husuai ınüeaaesattım gönden1en çe- bara aaSarn~zabon~unSe~n k .. e::.ı~ lık deralml:ııi onlrdan ~Idık. Tür - allyete pçiıilıwai için gerekli ted- d~an aaltı dır da. bır S 

eb mec urıyetınbde "'-.ır•. na lenfder ibideye konulduktan aonr_a ~ .Y• k atüne·· "'ke Haoybd •· idin biyiik idealini onların temia birler hakkında fabrika müdürün. ı Kaçını ıı ar d. 
•e u suretle •ar e ı.ıncı cep. Cmml Aydot- adında l'enç br ii bır nutu ta uyu ar en kan' ile bealed d . 

1 
d balaat alnutlarcf a uganın ota cenubunda: 

henin açılmasını kolaylatlırmak- tejmen burada hazırlanan •.kürsüye :saf~~ aün~e. ~dar. ıeç~ ~-e~- ar i";, emııt r. Ö..ıe,,m Pllfll falw~aatnda bele- d.~man ~iyade ve zırhlı t ~kille-
tar. celmit, heyecanlı bir hitabede bu - re ıçındeki lıaduelerm b1r hula- Bi 1 f la d clİJ'e tarafından .Şükrü Ser ~ıu rının yenıden yaptıkları hucum-

• • o. • luıımuthw. aa.aını yaprak 30 Atuat- büyük r m S!r ar sm a nfine bir ziyafet vcrllmif -:s bu ~ lar J!Üskürtülmüıtür._ lngılızler Hın iıstanda Genç lubayımız ••k. aık allutla- taaarruzutıu y~bn•!b• cmayet yafette vali. bmulular. Parti -- RJ,? .. Yalmımda d~n .• ha~ 
• nan ı.. ~ lııa eplz paiin Ankara carnızon komutanı . .._1 mır ........_..,...... z.- be bu;rük lnıvvetler aurmuı ve bazı vİJayef eri hiilün huamiyetlerini ateıli cümleler. Korgeneral Hüa!'ü. Kılluı törene (Bat taralı 1 r~cr aaylad'!) tin sonuna c1ojru belediye .relal v;_ d~ ode cep~ede bir yarma te,elt 
? le be6rlmİftlr. iıtirak eden birbldere «Za!er yaraLmmıttı~. H~ ~111. ~ ol- kili Sina ... rnrn .Ba,velcilimi:ııl a.. Miaüncle ......... Wlflur. Hava kVY boşaltıyorlar mi Mw.kıben J.taobul Komutan1 Bayramınız. kut)~ olaunl> diye m~an ba ~ma;ret laiclİıleallUn laf • ralarıncla &'Örmekten duyduiu ae. vetlerinin J'U'drmiyfe yapılan 

H T ,_.. .• bafla.yan bıtabeamde tiu hyramı .iliılı fllCilll'. · • d!ll_._. • ı u.......1_ -1--:.. karp t.aarnalarda. daha. b.qka Yeni Delhi 31 (A.A.) - a- tiirnceneral Asım ınaztepe aurıu- 11-.&•--•- u __ L- ..:.:-1-: ... Ramellb-öında oturan ye o vınca 'Yewıerm .. _ ... ..,__,. hlü..-1 =-~·•-A-t•• Rj 
l.e · .. • hare,,; ırehn' bugünün teref1i A ı _.... _ __,.,.. •-• :r-- • ·- ti -- a.r P-~--T ur. ev 
ker verildiime sore 'Y;-" ba ye ~ ettirerek • .:.'dıa;- ~ ve bu ~inçli cüaleri ıajla- civarda mıa1r tarlaları bulunan fa • r"şa..a Saracoil diii ah. bölgeaincle bir a7danberi cwe-tlerİ karııamda va 

1 .e~ zı nı ~ .. azız fe er • an kanlannı akıtmıt ye hayat· mail adında bir reaçberle karraı d 8 ver cev yan eden muharebeden ııonra, 
... ıntakaları bo•altmak ıçm tam mlma ruhlarını hürmetle &nmlf ve >' • d • 1• --1--d--I ••-'-buJe ____ .._, _., ___ ·-·t 

20 
de a amanın ancak hamleli hareket. b L • dört'" be _.ı _ 

• . " • lam lannı vermıı eser ı ..-- ..,..a. nuı& ....... --. -rua• - lerle t lifi edilebil - · · 
1 

u aeaune f onıu yı ... .ıı 
.. lahıyetler almıılardır. aelamBu __ _._'f!~:.d k t nla rımızı da anmak borcumuzdur. bu tarlalardan birinde çalııırlarken .. :ı_ e d . t~k. ıaret et- bulunan Sovyetler Alman cephe 

llU'l...-r an sonra omu a L-ı Bi- -•~-- b" , ____ ...... Lendl'--I ~·en aonra el1llf ... ı: . • • 
Vali clii aile • 1 le 1 Şimdi aramızda .... unmıyan llZlllluuı ar &allll"llDln a ..- ne M b d .. nı yarmasa muvaffak olama. Sa 8'1100 adalarında . ·. er .. etbeener ubarım z say~· )'iik Kur~ıcı Atatürkü ye aavaı doiru selmekte oldujunu görmü,. ZI (( a:: h::nitl:r!a.~ma ~· ya- mıtLınbr. 

• v~ ~ ru • 11 
1 

ylar ve ~ül me,dan)arıncla hayatlarını •ermİf leJ' ve: §IDa.D em e ça. Ser>yet te6liii 
Japonlar Slg oJarak ki ~__!_1'-~id anaları, emeldı ve olan deierli auba1 ve erlerimizi an. <(- Sen klmıin. burada ne ar1..d lı~~~a ub~kla.mak :.ı~-uyku ver Moakova., 30 (A.A.) - Rua 

malil -7...-ın bulundukları ıeref . in bl d-•-!'1-- kta d . . ıgmı •e ll"Ço ~... ayannıı- b . • • ,__ .. Je el k te-lim olmadllar .. .. imi le mak iÇ •• r ~ ~ya A • ura - yora~?.» diye sealeıunitJerdır. Fa- yan uykuya da.ldıkla.run l'Öl'mÜf te !ıame 7a.pıuua ek ~ eme ~ tribıiamme ae 1 r, burada kendL Jım demiftir. Derm bır butu ıçlncle kat ınyarı bir adam olan bu ıneç • b" illa. Halltuki ted1rı 
(Bq terolr 1 inci .aylada) lerine .,rılan ma.f-.dde mevki al • geçen bu ihtiram dakikasından aon. hul kimae derhal rnıııır saplarının ._ ~~ .. ?"~il' ben:... fı.müs StaH.padm fiınal 'bab t.ôlce

tan 48 aa.at aonra. ha.hriye giJih- mıflardar. ra sözlerine devam eden koraeneral raaına ainmlt, JHı auretle kendisini anJ'_ ~ te e, • amde kUYYetlerimia tlüpnan 
eadazlan Sa.lomon adalannda Saat 10.15 aeçe seçid nsmi bat- Hümü Kılllıt mil1etter. dcmiftir: aaldamak istem~ lam.il bu pb. re~me. = =~ :::::7 ıt- tank Ye piyacleaile çarpıımııtır. 
l.ecieflerin4: tamamile Yal'Dllf ha- lamlftır. Önl.-iude kwaNı~a heyeL cHürriye!lerlni ve istiklallerini an. sın aaldandığı yere doiru bir kaç ._ .~7 yer 

99 
hepimi- bu J':.r.= Bir birlik ltir. çok Alman taarruz ~ ıdiler. Japoalann Ta- !eri n lıanclolıın old- halde ak ..... lıuıdıklarile ve ordula- dım amak ı.t..ken, bu defa lou iri reh': ................ O.an içiD lanm ~ ""; karp ~a 

b ii. Cavutu, Mubanci ve Mo- seçea kahraman Mehmedc:ik • rının kuvvetile kazanırlar. Asker • l'Övdeli adam hulunduiu yerde11 b el ba ,.ada ~ekmem- seçerek iki meakian mahallı lfl'al nıho lhÜ.taltkem mevkiJeri e•- lerlmia, alanı dolduran ~ lerimize baktıkÇa göfsiimiz kalta. birdenbire fırlamıt, kö11ünün üa • ı.ee:.m!.;.;.. .. Whlijim Yeya itil- etmiıtir. 
Yelce !'ararlqtarılmıf olan saat. binlerce halkın cotlnm ve .... rıyor. Tehlike zamanlarında mille. tüne aaldınnıttır. Mütecaviz, uylf .fueclijim ldlfeleriai ırörmek, öt. • • --- 0 

lerdTe lf~al edilmittir. rekll ~ıtlar~ arası~~ komutan tin ruhu cOftuiu zaman uker ba yapılı olan ı ..... m lrtaa Wr ..... renmelr .... y1 ettiiimiz uman Hındıstanda yangın 
• ul~ı, Tına.nboao ve Muban- ve Vallyı ~limlanu,...-dır. Bu •L tqkın nilMm alcv fıtktran bir lmY. ~ mii'.-kıb alhaa ... ,,,koca. lan hmleli lıareketlerle kaza.n-

aaıdekı .rapon mukasemeti ol- rada bava fılomma menaub tayy~- ftl!i olur. Ordumuz itte bu sifveni ahla y•cf'lm etmek bteyen Mak • mak için )'ola çdmut bulwıuyo- Çlkaranlar kurşuna 
dukça tiddetli olmuttur. Guadal relerden bir grup da. uçm~k •ureb- tafımalctedır. lauleye ele bir bıÇAJr darbeai vura • rwn.• 
bnal Ye Florida ualarında İle le seçlde ı,.'irak ctmqlerd... . General Hiilnü Kılkıı hitabt-ıinl rak kadını yuaLımııtır. Samimi 'bir bava içinde seçen d. ·ı ki 
Jaopnlar panik halinde kaçmtt- Geçid _.,;, muhleGf bı.lild•ın. ,;;.le bltlnıılotiı-: Falıat ......... ı.oe..ınm bu..._ bu ziyaf--a SWaua elek- IZf ece er 
la.rdır. erkeiJ n kaz mekteh tale~I • 30 Ajua!oa zaferinin Ba,komu • retle imdadına ı:etl,emedliini. an • trik ihtiyacım temin eclen baraj . 

Tulaji'de yakalanan 600 J nin iftlraldle 10.45 e kadar devam tanı Atatürk bugün aramızda yok· layınca. afır yaralı olmasına rağ- ve elektrik aantraliai se-zen e..,. Karata, 30 (A.A.) - Ctmıa 
Pon eairinin hiçbiri sai olarak etmiftir. . tur. Fakat O.. bat1raları, Onan men siincie oradan uzaklatmı§, kö. vekil Milli Şefin çocuklujmada. alqmi cereyan. ede~ ve bir .~a.m. 
teslim olmak iatememiftir. Ca. Dün öğleden sonra ıehrimlzdcki duyguları içimizde ~ır. ,.e selerelı: meseleden jandanna)'I oturdup eve siderek bir mihldet V&J"ll ateı ve.rılme5~ ve polıu ta· 
t.da•da h' b" • ı •a Halce ... inde .öylevler verilmltt O zaferin komutanları bUiÜn aene habe-dar etm;ıtir. Derh:'1 hadise kal---•--,,. kaz enatitüsünü, hu P tutulmaaı ile neticelenen hidi· rç ır eaır a ına.mam11- • rd b ilin .d • d ~ aelerden h"'k• t akam 
tar. Japon deniz tayyare Gsaün- sece ele muhtelif müsamereler ve ei milletimizin ve o ummun atın· ınaha e ırı en ,an uınalar zaval tane)'İ, Yİl&)'et fidnlıimı gezmit 

1 
b' sonra. u ume m • 

~ Lalunan takriben J 100 kıtilik lencelec t.tib edıımi,tlr. dadırlar. Jı köylünün ceaedile kar,tlaımıslar. lerclir. an ar beyanname ne!redere~ 
bir kuvvet tealim olmak iatemi- Eminönl Halkevindeki toplantı. Biz bu rnınetin büyüklerine &Ü - dır. Gecenin karanhğından istifade Bapeki1imis sece ordu evin. y~ngın çı~~anların ~~şu~a. dı· 
t_relr lllafaralara çeltilmiıtir ya fatlldal m ile batla 1 bu • veniyoruz. Mlllctlmiı. kendisine ve ederek kolavlıkla kaçan Lu meç _ de tereflerine •erilen ziyafette zılecelderını halka bıldırm ,tır. 

hriye ail&hendazlrı kale hali: na YaYUZ AJ..i1

nrn bi :;.l~vi ta. orduaana ıiinndiii bclar askerimiz hul adamın lamalli baaınclan l>teak. ve onu mütea.kib tekrar ordu evi tebrimizden ayrılmıılardır. 
:;.. l~rilmi, olan hu maiarlan Jdb ebnlflir. H:.evi ~i, Ebedi de kendi~I~, ka~ra"'!anlıiına .ve la yaralıya!"'k ö1d~?iü anlaııl - aalonlannda t~b edile~ _suare· Bapekilin dün tehrimizcle 
tı'le anttt)e hava)'a uçurmak IUl'e- Şef AtatüıWin INı,bnlıtı altında babaylğitliğine ıuvenıyor. Zaf•ı • ınıftır. Adi ve tahlulca a devam et • de bulunarak Sıva.sın mllh oyun yapmıı olduğu gezilerde Ba.,.an 
.....tu diitman ukerlerini yok alz Milli Şef1mi:ıı1e aayın M~eıa • mlz kutlu obun. Milletimiz sağ ol mcldedir. Meçbal lı .. ti1, tlddetle • - larını seyrettikten .sonra Erzin- Saracoğla ela kendilerine refa· 

a. M ............. Ueirin fikir. il .._ ellirUii ...__ ......, '1nmak~achr. cana silmek iizere saat 23 de kat eylemekte idi. 



6 Sayfa 

•• • 
Olüm endişesi ve ölmezlik hasret1 

(Bat taralı 3/1 de) lna •e tabiata inanı§dan gelen gÜ 
mann: Goethe ile konuşmala• zel bir ölümdür. 
rım.) ----<>----

Bizim edebiyabmızdan baya· 
tm hiçliği fikri ve ölüm endişesi 
hakinı bir yer ahr. Mukayese 
için Sinan Paşanın «Dünya» 
isimli muhteşem mensuresile 
Goethe'nin «Tabiat» adlı maka· 
lesi karşılaştırılaraa: Birisinde 
kahbe ve fani bir hayatın de. 
ğeraizliği ötekinde tabiatın bir 
cüzü olmanın, tabiate iııtihal~· 
nin zevki terennüm edilmekte
dir. 

Abdülhak Hamid ölümden 
tikaindiğini söylerdi. Onda ((&de· 
mi tereddüdü» lCademi endi~eşiı> 
makberi ilhak edecek kadar şid 
detli ve ulvi idi. 

Bu sahada Yahya Kemal ede· 
biyatımıza y~pyeni bir motif ge. 
tiren ıairdir. Asırlarca aürmÜ§ 
ölilm edebiyatından sonra onun 
yiğit sesi ku1aklarımızda hakiki 
bir k·uruluş müjdeai ıibi çınla· 
mııtır. 

Uşak şeker fabr :kasmı 
sular bastı 

( Baf taralı 1 inci •a·:,ıfada) 
rak aağnak halinde düşmeie baş 
lamıftır. 

Bütün ıiddetile &aatlarca ya • 
ğan bu yağmurlardan ıehri ve 
civardaki tarlaları ıu hasmı§ ve 
Akseköyü çayı taşarak ıeker 
fabrikası ve civarını istila eyle· 
mittir. 

Derhal alınan tedbirlerle ve 
Utak itfaiyesinin yardımı ile su
ların fabrikaya ·büyük zararlar 
yapması önlenmiıtir. 

Sular, fabrika dışında bulunan 
malzemeyi götürmüş ve U~ak ila 
Akaeköyü bostanlarını tahrib et· 
miştir. Yağmurların kl\zamızın 
nahiye ve köylerinde yapmı~ ol· 
duğu zararlar hakkında henüz: 
malumat alınamamıştır. 

- ·-o----
Alman propaganda naz · rı 

SON 

Ankara - fzmir 
bisiklet yarışı 

Ankara, 30 ( A.A.) - Ankara. 
İ2lll1İr ikinci bisiklet yarışı bugün 
.batlamıştır. 

İlk etabı Kızılcahamam olan bu 
yarıp Ankara. Bursa, İzmir, Antak
ya ve Eslı:İfehir bölgelerine men • 
•ub 22 bisikletçi lıtirak eylemek. 
Jedir. --.-n---
Ankara • 'stanbul hattmda 

(Baş taralı 1 İfıci. sayfada) 
tan yük nakliyatının temini için 

ile sa·bah, öğle ve akşam 
daha fazla marıandiz katarı İf- Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 
letmek zorunda kabnacağtndan 
Haydarpa§aya Çarşamba, Cu· 
martesi günleri saat 7 .32 de ha. 
reket eden 3 nolu katarla Hay- , ... •••••• 
darpafadan Ankaraya Sah,. Per~ 
§embe günleri aaat 8.30 da hare
ket eden 4 No.lu katarların sefer 
!erine 8/9/1942 gününd~n i.tiba· 

Kız • Erkek 

Ana • İlk 

SARAÇHANEBAŞI HORHOR CADDESİNDE: HUSUSi 

HAYRİYE LİSELERİ Y atıh - Y atıaız 

Orta ·Lise 

ren nihay~t verecek ve ayni ta. 
rihten itibaren Ankara • Haydat' 'l'alebe kaydın..ı ba.şlanmL5tır. Eski taleben:l'n. Eylülün be~nı~ kadar ta.kı;Hlerinl yatırarak ka.yıdlMıni yeni.lemeleri 

d . l 1 2 N lazımdır. Sınıf bütünleme imUba.nlal'Wa 31 Ağustos Pa:u.rteı;I , Llı>c bitirme iml!ha.nlarına. 8 Eylfıl sah, Orta kısım 
raşak araıun katış tyen b ~e_ • o. e'leme imtiba.nlaruut. 10 Eylül Perşembe ve ol&'unluk imt.ıba.nla.rma da. 24 Eylül Penseznbe ırünü başlanacaktır. 1\111. 
'ku. e .spresk' a arl arlına i ılnrınfcı vle raca.at her gün 10 d4Ln 17 ye kıı.dardır. Ecnebi lmaru ilk suııflA-ıda.n başlar. Gündüzlü talebe mektabiıı hu.<ıusi vesai'Ltle 
ı ancı mev ı yo cu arı ç az a . _ -Jll 
vagon ilave edecektir. ... na.kledılir. Telefon: 20.:>31l. _ 

~~~~~~~~~~~-~--~~~~~~~~.~~~~~~~---«Ôlüm a•ude bcıhcır ülhe•idir 
bir rinde, 

«Kalbi her yerde buhurdan 
gibi yıllarca tüter; 

«Ve derin •erviler altında ka· 
lan kabrinde 

«Her •eher bir gül açar, her 
,ece hir bülbül öter.» 

Roma, 30 (A.A.) - Alman 
propa&anda nazırı Dr. Joaeph 11 
Göbels İtalyan hükClınetinin da- i 
veti Üzerine bu sabah Venediğe • 
varmıştır. 

GÖZEN KREM 
HakLki giizefük krc.mi 

Bu, beıer dehasının misyonu-

Nazır, beynelmilel sinema ser 
1ı;ainin açılış töreninde hazır bu
lunacaktır. 

IZMİR KURTULUŞ 
CAM ve ŞiŞE FABR:KASI 

SADi K 
aortunca 

ve 

MEHMED 
Düşünür 

Memleket saua.ylinde btlyilk bir eeıer olan fa.brlbmı&, her türlü ' modern 
teknikle teilmül eıhrek büyük lh'tly1tı9lan. cevab venneto başla.mışiı!· 

SiPARiŞ KABUL EptLIR 
Lamlı&, U.mba fi.JeJt, Sürahi, K.a.Ta.noz Çay ft Su bardağı ve bilumum 

:ıüccaciye ... Adn•s; İz:rnlr Gaailer caddesi No. 212 Te\efon 3732 .. 
Telzraf adresi: Kur Cam 

f 

BESABLABI 
ı iklıuıi.tevtn 

llesıcleı;ine ayrılan 

lkrıtmiyeler: 

1adeL1000 llralK 
1 • 500 )) 
1»250• 
ıt » 100 • 
10 » 50 D 

•O ,, H • 

Meıhur Si NGER Saatlerinin 

Çok aranılan iki yeni modeli gelmiştir. 
iki bpaklı gümüş cep saati Lira 45 
iki kapaklı altın kaplama saati Lira 50 
SİNGER saatinin kalitesi yüksek müba • 
yaa ıeralti faidelidlr. 
Bu fırsatıan istifade .etmek isteyen taşra 
müşeriterlmlz bedelile birlikle peıln posta 
masrafı o1arak bir lira ilave olunur. 
SİNGEu.~ . ıaa:lerinln her türlü tamiratı 15 
sene zarfında meccanen yapılır. 

S INGER SAATLARI MAGAZASI 
latanbul • Eminönü No, 8 ŞuJ>emlz yoktur. 

· '1 \ ~ii ·••••• 

GÖZEN :PUDRA 
en ince tutan pudra yeni r~nkler 

Gözen Briyantini 
Kristalize 've likit 
Yağlı - Yağsız 

Güzellik Sütii cadf rençlqtlrir. Kadife gibi bir ten yaratJr 

GÖZEN ALLl~I cazib renk1cır Uvanta Çiçeği 

SEV BENİ 

CÖZEN'i.n dört kokulu J.osyonları 
OYA 
ESMER 
HÜLYA 

GÖZEN'in Dudaktan Kalbe parfwnq 

Itriyat depoları Gözen müessesesi Büyiik Postane caddesi No. 5 

' 
POKER 

Traş Bıçakları 

Cildi tahriş etmez, 
cildi yumuşatır. 

Her yerde 

P O K E R 
traş bıçaklarını arayınız. 

o 

tSTANbUL ve TAŞRADA 

Kitabcllar, Gazeteciler 
ve bituınum gazeteler bayilerine · mahsus 

MÜHİM İLAN 
Badema: Almanca ıünliik e-azcteler. haftalık resimli harb mecmuaları, 

kadın ve moda me-cmualara 

SIGNAL: AL..1-IA..llJCA, İTALYANCA, FRANSIZCA 
t~GİLİZCE ve RUI\IC.\. 

Gazete ve mecmualarını. tesli01 sa,Ttlıınn• ve fia.t &le!ıerlni ancak ~'lJhdakl 
Tiirldıye için umumi t>:ıyi!ndcn ted:ırik ve temin edebilirı.inı~: 

Umumi bayii: JOHANN BAYER 
ESKİ Gİil\ffiÜK SOKAIC No. 38, GALATA - iSTANBl'L 

~IDll---ı• Posta kutusu: 1580 -----•' 

_
1 
_______ Hususi --------•ııa.. 

ŞİŞLİ TERAKKİ LİSE-Sİ 

( 

Ni§antaıı - Çınar caddesi 
KIZ - ERKEK - YATILI· YATISIZ 
Y U V A - t L K - O R T A ve L İ S E 

1 - Yeni ve eski tal~benin kayıd fşleıine 9 daın 17 ye k.ıdar b:l.Julır. 
ı - Eskl talebenin 5 Eylüle kaclı\r lrıayıdlarını yenilemeleri ııerekt\r. 

(Talelbeımiı:e ders saatlerine ilavaten ücretsiz yabancı dil kur. 
Tarl açulacaktır). 

Telefon: 80547 -

YÜCA ÜLKÜ LİSESİ 
Kayıdlara başlanmıştır. Telefon: 20019 • 

,.. ACELE BiR DEPO ARANIVOR --. 
• • Sirkeci, Galala ve Haliç'in Köprüye yakın s~mtlerinde, denize 1 

1 yakın mazbut bir Depo aranmaktadır.) 

' 

Yemiş Vapur iskelesi kargısında Sümer Bank Sellüloz Sanayii 
müessesesi İstanbul Satıf Bürosuna müracaat. . 

Telefon: 21539 1 

.................................. ~ ............ -...... -..................... _ .............. -........ . 
Son Posta Matbaası: Netriyat Müdürü: M. Sami Karayel 

SAHİBİ: A. EkrelD UŞAKlJGİL 

' 

Gazetelerle ilan edilen ve sabırsızlıkla beklenen 

MODERN KIZLAR 
NAMINDAKİ 40 KİŞIUK MUHTEŞEM R E V 0 

Büyük Gala ile Başlıyoı·. 
Yazan: M A H MU D YE S AR 1 

Ayrıca: 24 k!şilik rruazzam SAZ HEYETi 

HİGll SCBOOL 
lNGiLİZ ERKEK MEKTEBi : Nisantaa 

Kayıt İ~leri: PAZARTESİ, PERŞEMBE günleri Saaıı"' 10 • 12 
Arasında Yapılır. Leyli Yerlerimiz Mahduttuır. 

Jkmal İım tihanlar ı: İngil izce k ı smı 16/9İ1942 de 
lkıma? imtihan la r ı : T ü.rl..çe k ı smı 17/ 9/ 1942 d e (Orta) 

ikmal imtihnnlnrı : T ürkçe k ısm ı 18/ 9/1 942 de (Use ) 

•. 

Mekteh 2 3,'9/ 1942 Çarşamba gÜınÜ açıJacakt ı r. T elefon: 81078 

~ .................... ... _.ıEm._ ......... lr 

i Türk:ye Şeker Fabrkkaları 
Anonim Şirketinden: 

. Fabrikalaı·ımız bu seneki faaliyet1erine Eylulde gcçf!ceklerinden 
lstanbulda ve Fabrikalarımızda yeniden kristal şeker için müraca. 
atların kabuliine 31 Ağus~os Panrt~i gününden itibaren ba,Iana. 

caktır. Gerek küp gerek kristal :alebleri, anrak bedellerin Fabri
kalarımıza veya. İstanbul Büromuza tamamen tediyesinden veya 
hava1enin vürudundan sonra itib!lra alınacaktır. 

SÜMER BAN~• ı• 

DERi ve KUNDURA SANAYii MOESSEScSlNJEN: 
1- Müeueacınizin Deri ve Kundura Fabrikalarına daimi 

i Ş Ç i A.L 1 N ACA K T l R 
2 - Verilecek ücret İ§çinln kabiliyet ve kudretine göre günde 120 

kuru§ta~ hatlar, bu ücreaen başka fevkalade zamanlara mah. 
ıus % 25 zam ödenecek ayrıca öğle )(emeği ve İ§ elbisesi ve.. 
rilecektir. ı 
Arzu edenlerin 24 Ağustos Pazartesi gününden 8 Eylul SaJı 
gününe kadar hergün ve 10 Eylulden 19 Eylüle kadar Salı . 
ve Çarf'Ullba günleri Çarııkapıda İstanbul Ayakkabıcılar koo • 
peratifl merkezinde Fabrikamız mümessili Sinoplu Mehmet'e 
müracaat etmeleri ilin olunur. 


