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M ·sırda muharebe 
· ddetini arttırdı 

• 
lngilizler mihver ana mevziinin 

bazı noktalarını deldiler 
Taarruza lngiliz alaylarile Avustralya, cenubi Afrika, 
Hind muharib Fransa ve Yunan birlikleri iştirak ettiler 

İtalyaya 
glndlzde 
akınlar 
yapıldı 

1 Al~an ve ltalyan febliğlerilngilizlerin 
birçok tank kaybettiklerini bildiriyorlar 

Alman hususi tebJiği 

Yeniden 
16 gemi 
batırıldı 
Aynca bir muhrib de 
batınlmış, diğer bir 

muhrib hasara uğratılmıştır 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman 
baıkomutanhğının hususuıi teb· 
liği: 

Alman denizaltılarının hare -
ketlerin! güçle,tiren ıiddetll son • 
bahar fırtınalarına rağmen, kuv 
vetle korunmuf deniz kafilelerile 
yapıla çarpı~malarda ve münfe. 
rid hareketler sonunda denizal
tılarımız şimal Atlantiktde, buz 
~enizinde, Kanada kıyıları açı -
ğında, Trinidad yakınında Kon
go Berzahı ile Cap ~ehri önlerin~ 
de topyekun 104.000 tonilato tu.. 
tarında 16 gemi ile bir düşman 
muhribi batırmıslardır. Bundan 
ba,ka üç gemi ile başka bir dÜ§• 
man mhribi torplllerle hasara 
uğratılmıştır. 

İdare ifleri telefonu: 20203 Flatı 5 kUTUf 

... 

Rusyaaa ilertt'!yen bir Alman kolu 

Stalingrad 
mu.hare esi 
Almanlar yeniden taarruza 

• 
geçtiler Kızıl llkteşrin /abri-

Milano birkaç. 
saat fasıla ile iki 

defa bombalandı 

Akdenizde mihverin kalarının atölyeleri zaptedildi 

Muhtelir ltalyan şehirlerinde 
yüzlerce yarall ve yüzden 

fazla ölü var 
Mihver orduları baş1'onmcarır Taarru:z;a ~~çen lngılt:z; ıwnıutanı 

5 iaşe gemisi ile 
bir silahll ticaret 

kruvazörü batırıldı 
llktefrin ayı içinde batırılan 

veya hasara uğratılan gemilerin 
•ayışı 24 Ü buldu 

Londra 25 ( A.A.) - Hava ne. M R l l M 
nre'tinin tebliğinde ,öyle denilmek areaal amme Genera ontgennery Londra, 25 (A.A.) - Amiral~ 
tedir: Kahire, 25 ( A.A.) - Ortaşark 1 Sekizinci ordunun ileri kolları tik makamının tebligi: 

Dün gece, Mlli.no üzerinde eün. İngiliz k.~~vetleri Pazar müşte. sabah gün doğa~k~n dü!mım ana Akdenizde faaliyette bulunan 
düz yapı an hava akınından birkaç rek teblıgı: (Devamı 5 ıncı :aaytada) lngiliz denizaltıları Libyada bu-

t b ba vl · m ub lunan Mihver ordularının deniz 
;:;,,:::::ım~ bu ';';br~~·~..ı:~:n- 1 AskerAı vazı·yet 1 muvasala ve iate yolları Üzerin-
ne yeniden taarruz etroi~lerdir. ___. de yeni muvaffakıyetler kazan.. 

Başka tayyarelerımi.z tinıali İ . mıtardır. Be~ iaşe gemisi h.atırıl-

Almanlar Kafkasyanın garbindeki dağlarda 
bazı yamaçları hücumla zaptettiler 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman or kıt'aları dağlarda yeniden buı 
duları bafkumandanlığının tebli~ yaınaçlan hücumla zaptetml4!er • 
ği: dir. Düşman mukabil taarruz lan 

Kafkasyanın garbinde hava geri püskürtülmüş ve dü~man 
kuvvetlerinin müeaair yardımı ile kanlı kayıplara uğramı,tır. 
harekete geçen Alman ve Rumen (Devamı 5 inci li.:::yfada) 

Memur ve halka aid ekmeklerm 
fiatı bugünlerde kat'i olarak 

teshil edilecek ta!y1ad~ı b~ hedefleri bombala - Sovyetler ev ev mu .. cadele ~~r!:rk~::!-:::r~r ~:ht:::ı•ı:.: 
mkl'ıf:~uç;~ların~akiya'ptaonpraklaav r b

1
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1
i
1
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1
.dnee ' rak batırılmı,, bet iaşe geınıaı ...,. -.. ., . . . k h h de hasara uğrahlmıştır. Dört de- Memurların ucuz ekmek karneleri bugün 

mensub tayyarelerimiz bfr ,imendl- sıstemını artı er sa aya, nizaltımız bu hareketlerin muvaf 
fere ve ba§ka hedeflere taarruz et. fakıyetini paylaşmı,lardır. dağıtılıyor halk birlikleri de diğer vatan-
mi krd•I (Devamı 5 inci 11ayla la) 

~' ~~roba tayyaremiz eks&tlr. h k • 1 ·ı b 1 d 1 daşların karnelerinin tevziine bugün başlıyor 
Roma ~t;l[~~~~b-liğiResmi teb. er esıme eşmı e aş a 1 ar Fin devlet Ekmek ve hububat maddeleri fadelerinin kararla~hrıldığını 

ili: Dün
1

öğleden sonra ve dün ıece y E ki• G / K D k dagıtma talimatnamesinde bazı yazmıştık. 
Tambardla, Piemont ve bilhassa azan : me l enera • • reisinin nut U deği.§iklikler yapıldığı ve memur Bu husustaki kararname dün 
Mili.no ve Novara ıibl bazı merkez 1 _ Şark cepheainde: rağmen lınni ve yeri hildlrilmiyeo lardan baıka halkevleri, parti ve tehrimizdeki alakadarlara tel;ılit 
lere azçoık önemi yeni h~v~ ~ın!ı.rı Şimal batı Kafkaslarda Alman bir kuaba edvarındaki Sovyet nı.ev- 8 . . . . k.b d·ı it b' . 'k hayır cemiyetlerinde çalışan me· olunmuştur. Evvelce viliyetir 
yapılmıttır. Mllino banhyownde a- kıt'alarının çok ılddetli yağnwrlare (Devamı 6 ncı &aylada) « 

1
1.zltrm dı~ın. t~ 1 

•• de 
1
1 ece ırkıcı murların da ucuz ekmekten iıti- (Devamı 2 nci •<ı)'lada) 

~!; :=~~::~~::~ü~~=r~:s:~ c· y d k Subaylarımız =ı )10 en ımı:ia':.'e~t:»aa etme ten 
ve kayıblaır yapılntıtt•r. Şimdiye ka e e 
dar 48 ölü ve 254 yaralı olduiu Hel61nkl 25 (A.A.) - Devlet 

(Devamı 5 inci •ayf ada) reisi Aytl, Fin yurdu ve ai.lai için 

Dii.nkü lig maçları 

Bütün oyunlar zevkli 
ve heyecanlı geçti 

t\lm~nya ile İsveç 
arasında daniz 

münakalatı durmuş 
Nevyork, 25 (A.A.) - Stok

Lolm radyosu Cumartesi akşamı 
yaptığı yayımda, cenub Baltıkda 
İsveç le Almanya arasında Feri
bot servisleri de dahil olmak üze • 
re bütün deniz münakali.tının, 
Öenizaltıların taarruz tehlikesi 
sebebile durdurulmuş bulunduğu 
nu bildirmektedir. 

-VAKINDA-
İzmir hikaye si 

Uzak 
hatıralar 

YAZAN 
Üstad 

Halid Ziya Uşakllgil 
Üatadtn on yedi gün aürecek 
bu yeni ve pek nelia hikaye. 
•ını birkaç güne kadar nefre 

baflıyacağız. 
') 

• · ····, tertM> edilen propaganda haftasını 
• bugün öğleüzeri radyoda aöyledlği 

uzun bir nutukla açmııtır. 

· Yed-ek11ubay okulunun 17 net crevre me;z;umarı evveıki gun 
meraaimle abideye çelenk koydukları ve kendilerine diploma ve 
mükafatları verildiğini ya:z;mıthk. Rellİmlerimi:z merasimde ha
zır bulunan Vekillerimizle yeni me:zunları yemin ederlerken 11ö• 
teriyor. 

Ayti, taarruzlarını Finlandanın 
kiiltür merkezlerine -ve sosyal mü • 
e~e kadar uzatan dütma • 
nın harbi merhametsiz bir ,ekilde 
idare ettiğini belirtmi,tir. Küçük Galatasaray Beykozu 4 - 1 Beşiktaş 1. Sporu 6 - 1 
Ba1tık milletlerinin misali Sovyetler ' b k 

(Devamı 5 İnci sayfada) yendi, Fener Vefa ile 3 - 3 bera ere aldı 

Fransa ve lsvıcre 
' lnoiltereyi protesto 

ediyor 
Londra 25 (A.A.) - Fransız 

resmi ajansı bu akşam ıöyle bir 
haber vermektedir: 

Fransız hükumetinin iıgal altın -
da bulunmıyan Fransada 24 llkteş
rlnde Montlucon ve Domerat üze. 
rlne İn.gill~ tayyarıelerı tarafından 
yapılan taarruz İngiltere hükumeti 
nezdinde tiddetle protesto etmeğe 
karar vermiştir. 

Bern 25 (A.A.) - Resmen bil. 
dirildiğine ~öre, Londradak1 İsveç ' 
elçisi, 24/ 25 1lkteşrln gecesi İngi • 
liz tayyareleri tarafından «İsveç G l t B •. 

ah
• bl .. a a asaray - ey,.,o.: maçından neyecanıı bir safh~ 

topraklarının v ım r tecavuze . .. 
maruz bırakılmuını ı> ılddetle pro. Dün hg maçlarına Kadı koy da beklenen heyecan içinde de-
te91fo etmesi için hükinnetlnden ta.. Şeref ve Fatih stadlarında de- vam elti. 
h'mat almıttır. vam edildi ve maçJarm bazıları (Devamı aa:vfa 4/1 de) 



Kara bükte 
Sdma artı-yer, feflrİ,_ mac.lele. 

Y• hflodı, Sıhhat Velıaleti 
ldlrilrler yapıyor 

Karabük (Husu•İ) - Bu yıl 
Karabtikte a1bna biitün tiddetile 
hüldlm sürmektedir. Çeltik tar • 
lalan civannda kurulan ıehirde 
saten mevc:ud olan aıtma bu yıl 
•illauaa kiain azlliı n koruyucu 
tedaviaia li)'lki veçhile yapıla • 
ma)'lfl J1irinden .. 1ım halini al· 
m-.tlr. 

Her ne kadar llemir • çelik 
hastaaeıi ve S1hhi teıkilltı e1in
clen ıelen ltütün ıayreti ıöster
mekte ve mtieueae memul.ini ol
pıyanlarıa da yardımına kot • 
.. kta iae de tehirde batka sıh. 
•ı teıkilihn mevcud ohnAma•• 
yhiinden bu tetekkiil l.Utün Ka
rahikün ihtiyae1m tahiatile lrar
playanıamaktadır. 

SON POST~ 

RESiMLi MAKALE; --Uzak hakikat ekseriya uzakta kalır = t 
S.hehtan Sabaha: 

Onlar san' at rekoru 
Kıra dursunlar, biz de 
Bir rekor kırıyoruz!. 

Burhan Calaid 

A. merikadan mektuh gönde 
ren arkadaşlarJımız şahi~ 

olduklan manzaraları fÖyle ha• 
ber veriyorlar: 

1 - Bir tersanede hergün biJ 
gemi ~niı.ıe indiriliyor. 

2 - iki bin dört yüz kilomet· 
relik Alaeka aafalt yolu iki ay· 
da bitirilmiftir. 

3 - Ayda beş bin tavyare 
fabrikalardan uçuf meyc:lanl.ırı • 
na geçmektedir. Vesaire vesaire 

Sürat rekorlarını ferdi ve 
cem'i sporlarda, iş ve san'at ha· 

. ~ir cemiyet 1Nılrl1eati •örmiyebilir, halriltoti aramaktan Uf-en H yatında daima elinde tutan A· 
dıfı de ol11r h• L11•.,.-ı1ı 6' L "kl"L . • cı altiltatin kuyudan bile l'tkabilece0İni •Ö"li"en iddia•ında merı'kanın harb gı'bı' kamçılayıcı 

lr 6 
' • ' ~ '!- .. " e"'aı '"'fır. Fakat ekaikliiin :&ararı h ki J 

7 0 

" " anc~ u c~ı)'ef asınıle ~ bcf lrifinin oı.tm halriltati göreme • a ~ ."' lakat. inaan cok ahualde tenbelclir, lruyuya ihmal ede- bir devirde n~ başdöndürücü htZ• 
mea oeyt1 •ö«erememe.i halincle_meytl-- ... kar. relr içinde halıılıot bulunup bulıınmadıfrnı anlamalı isin haUU%0 I . ba d ph _ı:ı ... _ ,.. bakmayı kafi görür .• ı Augier a ıt taracağın an fÜ e coi e 

( C! ehi ;-·-· B a b ... ; r 1 e r 1.· - ~I :~:~:~~n~~i7:~·~s:: 
~ Wtjf' mesini ve her sınıf sanayii stan• 

1••::z~:,~.~. ~:~:r.v::11 Afa!µr~~n öl~~~n~n Memur ve halka aid ekmeklerin CUmhuriyat bayramı ;~~;,~~~~:~::; 4 uncu yıldonumu ha 1 ki kaynağını mukayese edemeyiz. 

hirT~~~~ 2!.~~·~:.'.'1.'i':..ec~:: Sütü~ m•ml:,.u. m•l•m tören fiatı bugünlerde kat'i olarak Z~!_!_ arı çe ~=ı~~~~elı~~~~:r::ı:::: 

Sıhhat Ye İçtimai Muavenet 
Vekileti aıtma üzerinde tf'tkik • 
ter yaptırmak Ye Kaı abükteki 
S1tma vaziyeti hakkında ltir Ta· 
por hazwlatl""ak maluadile bu. 
raya hir miltehaHH sıtma müca· 
de1esi doktor ıönderilmi,tir. Mü. 
tef.,. ••s V ,..rabüke gelmit ve hu· 
radaki doktorlarla te,rik; ır.eaai 
ede.· k tetkiklerine baslftmışbr. 

rulmaaına 'ff umuma ıdare ıala· lerı yaptlacoJı, melrtellferde • • Şehrin malatelil )'Crleriıt4e leketi hesabına kıskançlık hisse· 

hah~ı.n .yapılmasın~ a.id hilk~met ~ At•türlr llak~ıncla der•ler tesbıt edıleceL fa/tlar oe laallr kür•iil•ri diyor. Bunda da bize hak ver • ~eklıfını kabul etmqllr. Yenı ne- uerılecelr 1 lıaralmofa 6aflaıulı mek icab eder. $unun için icab 
zaret pek Jakında ite ba1h1a. cn-L . t B h 1 L eder ki meaelA bizim teraanele • 
__ ı. Ebedi Şef Atatürkün ölümünün unuaUl'JJe ayramı azır ••· . "zd lb' lda b' 'k . ~tır. .. . :s......:.ı (il -~ lan L 1·--L üzer-.ı:.. ._L_:_ rımı e ır yı ır tanecı mı• 

... ~ ylWöniimü miiNıehetlle 10 af tar.ur 1 inci .a~laıla) tir. u ....... -.. vvuraa lk~epin Salı .ıünii yapılacak Jlı. teblitinde ~ildirilenlerden batb Belediye 1kta .. d Müdürltltü& muhtelif yerlerini taklar lcuruL nimini romorkör denize indirebi 
tllal proeramı partı cenel &ekreter. Anadolu AJanaı memur ve müı- den verileceti eVTelce ilin olu. makta, hqllca caddeler, me7. Jiyoruz. MeaelA ıdöı-t kilometre• 
l.iil tarafından ali.kadarlara ıönde.. tahclimlerile radyo müeaeeaeain. nan merkez daire •• mUesMaeleri danlar Ctimhuri1et deninde lik bir t~inye-Bebek yolunu dört 
rilmİftw. de çal~n ye'"!1iyeli .. n'atürJar ne aid ekmek karneleri buıiln • ya~ılan ~lulib ve ilerleJİtİ I~ yılda bitiremiyoruz. Halbuki bu 

Çortu (Hmusi) - Çorlu Çoc* Prosnıma ıöre 10 lkincltep'İn nıenafu umvmıyeye hadim cemi· da itibaren daiıhlacaktır. Her tenr afıtlerle .U.lenmektedır. 
Esirgeme Kurumu yıllık umumi Salı günü saat 9,05 de bütün halk- yellerle bunlara baih tetekldil- daire lııqiin mutemedi vuıtaai- Cilmhuri7et BaJranu stinlerinde tersanelerde vaictile bfr kış için• 

Cerlı cıcık Hirg~ıe 
kuııu tıpJaatı•ı 

top'antııını Halkevl ıal:>nunda kay evleri, halk odaiarı ve parti nıer. l~rde, ha~k ~partiai ve halkevle- le .. lediyedea ekmek karneleri- Clmhariyetin inkılib ve iatikl&- de doksan harb gemisi denize 
:inalı:am Atak~rin·relsl~!n.de yap • ke&lerlnde ihtifal toplantıları yapı. rıncle da~ı au~tte ~hpn me. ni ald1racak ve memurlara datı. lin e .. s klymetini, tlstiinHlk ve indirilirtnif. O zamanlar Akde
mıf, ve yeni idare heyeti Raıih Gür laaıktır. mur. ve müstahdimler ve müte. tacaktır. Halk hirlikleri Je ucuz önemini halka anlatmak için .az nizin bakimi idik. Demek ki bi
kan. K. Yıhnu, Ekrem Teber, Me· Toplantılarda en büyük müldye da~ıl. ser~ayeJeı:den ücret alan ekmekten i•tifade edemiyecek o. aöyleyecek !'"'ddaılara Parti la zim de enerjimiz böyle rekorlar 
dtha ve Nurlllen teJekkül etmiftlr. mernuru ...... olmak üzere ukei damıı m.ua~ahdeımler ucuz ek- lan diier vatanclqların karnele-- tanbul teılul&ta tarafından halk k k Ocadar k' • C mıılcam imirleri, devair relslerL mek!~n ıatıfade edec-lderdir. rini husün daiıbnaia bqhya . kUn&leri k1n'Uhnaktadır. ıraca yet anmış. um • 

Plajda idamlar 
pertıl, JıalleYterf miiırneteilleı4t ha. Dııer taraftan dul, yetim ve caktır. Memur maa, ve ücretlerinin• huriyet devrinde bir Erzurum • 
zır bulunacaktı ... Toplanılan yerin mütekaid beyannamelerinin dol- Memur ve halk ekmek karne· Cümhuriyet bayramından evvel Sivas yllunu yüzlerce köprüsü 
münMib bir JnllhalWne Atatüridin durulması ifile uiratan malmü- leri ay aonuna kadar daiıtılmıt verilmesi hakkında alakadarlara otuzdan fazla tüneli ile iki yılda 

Pns 25 (A ~.) - Resmi: bült6 •eya fotoirafı ko»ulac:ak, bu dürlükleri dün de Pazar olmaaı. olacak ali.kah daireler CUmhu. emir verildiiinden busün bütün ba k ıt b' .. b' 
20 Yllf1~ ı, .. gençle ":' yaıtn· köfe Türtr ve parti bayraldarile na ratmen çahtmıılar ve maa. riyet Bayramı ıilnlerinde de ta. dairelerde maa, tevziatına bat· şarma akge ne ıze gor~ • ır ela~ bı~I vatan hlyaneti.ve diif., süsleneceldir. meleaini ikmal edemiyen vatan• tile ratmen çah,maj'a devam lanacaktır. Bayram münaaebe . rekordu. Fa a't nedense hızım 

man tebinde faall,et •u.~l~ halk Sut t.Mll 9,05 de bet dakika 
11 

• datlann itlerini sörmilflerdir. edeceklerdir. Memur ve halka tile resmi daire ve müeaaeMler, heımlelerimiz kuyruklu yıldız gi. 
mab1mm~! Uraf~an olwn ceza • ,.._ likit edlerek Allııtiirldin aziz Kaymakamlıklar ve iqe bUrola- aid ekmeklerin fiatnım kaç ku- -okullar Çarpmba günü saat 12 bi zamanı, devri belli olmadan 
sına ~ahit~ edllmııler ve ceza 20 batı,.... tıazlz olunacak, müteakıben rile belediye ikt1 .. d mUclürHlğti TUf olacağı da bulfiinlerde kat'i '<le gelecek Pazartesiye kadar görünüp kayboluyor. 
lldeıtrincie mfaz olunmUflur. Lir ba..u... "' .. _..........._,,_ bavatı, meın'-. de dün f aali•etine d-am etmı' - l k b' l k t t'l '-1 d u wu ...___. ı- ıc , ...... T o ara tes it o unaca ttr. a ı yapacaK ar ır. Rivayete göre dört ylldtr hala 

ket ve millet için yaptığı büyük his- -::E-:.· -:d:----:-k--:---.-.--=--__:_:.::..=.=-====::.:_ __ 
Geılikte be'edı·ye 'eçı·ıı· metler ve kahramanlıklar hakkında Vllıll ÇI ırıak iÇii BallkllFJI •ııize ~ikülıe- "T .. k. .. .. "1 bitmiyen dört kiJ-ometreJik a~fııl-

• fHr. ,hitabede bulunacaktır Bunu mii kİflCIS R d".. b"I. • UI' ıye tutuncu er tı yüzünden Boğazın bu kısmı 
~ (Huauu) - Kazamız Maktb Milli Şef lamet ~nünün>- 1 1 DPD ev sa lıl sinin inine ıecilecek birliği,, kuruluyor ile yUkarı lkmnı ar881nda İrtibatı 

belediye iza leçiml ikmal edilmit· tatiil'k hakkında millete hitaben yap Diin dtıımiiılıwıfhucl mahkemele - Son sünlerde babk avı artmış· Bir müddet eYVel .-Lrlmlade ka.. keailmiftir · 
tir. A.laldara aarulle Mmtafa Oa. tığı be,•ııname ok1llUınlk toplantı· r1nden birine ,_q, bir dıırYa •Det· lir. Hergiln sahil mıntakaları- ,_. G E 
pe, Attar TezPr~ Muhtar Alemdar, ya son vel'Hecektlt'. mlflllr. Hicliae ,uclıur: nı d b' l t 'k k l k ...... bulanan tütancüler birliği ~en gece ~mirgAnda doktor 
Sabr . t.Ja Bııkl«'kö---r- Os • ız a ın erce on çı arı ma • bütün letihaal mıntalı:alarındaki tü- olmadığı için lstanbuldan tele • 

1 Yapr, Muhiddin ~·· Ah • Bütün mektel»lerde de ayni ~ • . ,......... Manl)'e mlıhaL tachr 3-1 kilol k bir t 'k b' LL. 
med Çorum, Remzi Özbek, Re • kilde top•ntılar yapılacak, öğret. lemıde oturan Setime athncla sağır 

1
• • L-~ a ._1 __ , ..... ~r_: Ball" llDeller.I 11111ır- .. ,. topilımalı l29'e fonla daıvet dtiğimiz doktor yol 

tici s.klz, Şüllrii Şenol, A - mtaler tanıfından lııitabelerde bulu.. bir lwl1a evinde ldncı buluaan ... ...,.. aaua~ ~QıDMUHaalr.. • •aüıddye lıliliindileır hll'llii» balae kapalı olduğu icin aelemedi. 
li Samt, Ymuf Ertur. Nari Acar, ınalacaktır. O sün ,ad,.o sabah net- ker alle91 Nuriyey'i, kirayı artırama- lıkçılar cemıyeb balık vazıyet& relm~ karar vennİflİr, Bu maık • O.ğ yolundan hiç bir şoförün 
Ma.ı&afa A,.belc, Osman Feyzi, Ha. ri,.ahndan .ama 'Ebedi Şefin ölii • dığmc&.n tloı.,. çtkutmak İllemlt- hakkında laükiamettea bazı di- ..da l:ııirllll tarafllldan 1enl bir ata. lm k . _..ı!w• 1.. d 
- Yel&çe, Nllı.ad Anla, Kinill mönıiin 4 iincıii yılclönümö müwe. tir. Nwiye de bu sebebden dolayı lelderde bulUJUDu,lardır. Bu eli- tü hazırlanarak alikadar Yl'li)"ede· ge e iı&temcwgı me um ur. 
K..ıfoit. 9eÇllmi,a.cllr. Bunlardan betie n...,_tuu tatil edecek, .. _ evden çllkMnıyaceitnı blldirınlt bu. )ekler. ballk latilalüinia art.nl- rin ticaret oclalerma ıöndıerllmlt _ Sebebi Bebekte devam eden yol 
Mulltn Aıenı.dar'ın re.lıllğe setlrıl- dece Milli Şeflmlm millete ı,.,.... ..... iimııelllne .., ,.Y,I lllr.rlSIDta nıaaı •e bu suretle et fiatla tir. St.tüniin ..-ı tiitüncülüiün her İn1Şaaıtının iki aydır hllA bit~ 
mesi iç.in. bütün kazada umumi bir n~nt o~caktır. ötte ve ak. ~ınne ~ıı.r.lı dövmeie •e kü • iukut etrafında toplanmakt:';.~~ sahada yübelmeaine çahtmM ve meıidir. Bu yüzden dokuz yüz 
sn biılumdh-. Muhtar Atemdar, pım nqriyatlnda da ajans haber - für etrneıe blıflamtf, hatta kadı • y B l d" Reiai M • • blrllc ..ı.ran1n JIMfl'U haklarını kolej ıtald>eei herR\in çukurlar ~ bir üesıesenln baf111da ltulun lerfnl mütt111lıub Milli Şef"m beyan. Din bir kısım :t)'alarını da &Oka. L ~::~ A~ ıye ri• t"nd. ~· ....... alc .. WI lislm erelen me. tü LJ .. .. d 1 . :J.~ maldı.dw. namesi okunacak ,... Atatürkün la lılmıflw. S. .-bebden m=++e- ~ ı • yua ,aae ı ._ aew.ri t.alslJ " intaç ettirmektir. mae)I(' er ustun e at etızm "?.,.. 

c:ümlwr.,_ethı 10 uncu yıldöniiımü melll ollD ., lllWhi ile kiracı ..._ dıyede 1»1r toplanb yapılacaktır. .a. ı d" :..&jb ~l L aabakalan yaparak mektebltı!rıne 
lllllllu kendi seelerlle nakleclllecek. it,. koriclod.rtnda 4- ı... bvp)a.. Toplantacla habklann denize dö- ;:r..:a.:";..~~.': 41°': girip ÇLbbiliyorlar. 

Drıl~~! P ırti Konıresi tir. rma ....._.. -..ılflej•llr. kWmeainin 8a6ne ıeçilmeai, buz. tn...llııtının hılatllllilderiai toplamak Yolun çabuk bttmesi ve açıl· 
Yab.ncı memleketlerde de sefa- Nihayet ,...,ıı.n duaatm~ları so- hane ve !"ıorifik vaıon temini, " mulatetif memWcetl..deld fllıt maı11 için havagan, elektrik, su 

Zonguldak (Huauııi ) - Ka • 
zamız C. H. P. Ocak ve. nahıye 
konıreleri bitmi,•ir. Kazamızın 
ıelen parti müf e\ti~i Agah Sırl'ı
nm riyasetinde top1anan parti 
konl'reainde m~mlekct ihtiyaçla· 
n ve ballıun dilekleri üzerinde 
çok fay dalı kararlat" verilmif ve 

Nl ve ko,,..,.,....larc:la ihtifal top _...~sahibi SelJme 50 lara .-a buz fahrikumın faaliyetini ar· Yldi,elılerl de .tatünUn eau madde. idareleri bir türlü beraberce çalı• 
lantılıan ,_.,ılılıaldtr. • cezaatna m.hkiım edilmiflir. tırmaaı haauslan ı~illecektir. lerini tqkı1 etmektedir. Bu arada · 1 · · b _L_ b" · • 

Bı yıl lazlJ tmdık yıtiır ji 
içiı fiatlar ~üSiivır 

parti idare heyeti intihabına ıe- I~ fmdık flatWı 105 kUl'Uf& b.. 
çilerek Rıza Tuicu (Reia), Muı- dar cffitmütlür. Kabuklu fındık ı.. 
tafa Şüküroihı. Osmaa Oz. Alt- 55..56 la.at aruındadır. Geçen ae
dulJah Mutlu. lamail O.UT, P.ıza ae ha mnalmcle fietlar 132.135 ku 
Arıbl ve Calib Müftliot1• ...-ti f"lllbl. Bir fa.t ı.td• aelMıb ihracat 
idftre heyeti anlıklarm;ı M'Çil • ..ı.ıı ,,. rellıolle fulalltıdır. Fın • 
mi~tir. tlılı .._.., 90D amanı.da epeıJce 

a •h.ııl•. M:CShLetimlzden feadıtr 
.... mmılıkıeder araatncla İsviçre 

., AKV1M 8 1 aci lefl"in ftllll•. a. l ta l.piz flmıala.. 
rile de .._. tem +r ppılmaktadll', 

Ram• -
lSM 

26 Ar•bi •ııe Rekolte rı.e ..- .,_. 13 mllyoel 
pazaıteal ,!!!! kilo irea t. Mile 3S mO,.oa lılD. 

Hwr J'tl hulmutlur· 
1'14 ,.DiPr wlftaa Nl»er aldıjaaua 

~----------.MS-A-IC-11 ,&e G~..U lmil edilen fhldlldl 
Şevval •· lira taaa..I manfhkl}'etle 

R-i .... 
1942 

~ • D. S. O- _.; d ..... ir. Ftndtli elmMide 
7 " 15 6 '6 ,_.,. nllWi % 10 oldaia umu 

1 
_ _ 1 ~oe,....._..,,...,.._...,,...._-"":...1-1...!...28_. ..,.. iJıl Mt1cıe a1tmn1tt1r. ı.t.w. 

Ôtfe hr;.ru A..... Yat91 da lwl -.ı fmıktan J"8i çlbran 
t-s-.~IJ-.-ıt-s~. r-u~.ıı-s....;.~o~. ~S . ..;;.;:::1>;... .... iç ,_._ da faallyetini artmntt • 

E• 11 18 l G S' 18 14 19 4'I tır. 11c:ı.et V eldılm, m ..... et da. 

" 
• ı - lalW. melik lltlblikinı ...tannak 

• ~S D8'1J - iVl11 J.ut t ı i& W. üwiaıılıt tetklı-

iSTER 
İSTER 

iNAN, , 
INANMAI 

Aramızda bir takım hoVGT· 
dtdcır JN7fia olllu. Bir baJruna 
bmalar ilati70çler içOtde lrlura. 
nır, o•u yolr, huau yok, miifkül 
draamda lı•lmıt iw•larc:lır. 
Menla karf1laffııaa mı ,,..,,. 
ka ai.ze giyiınd•• kutamclan 
bahaecleceklir. ş-u hunu al. 
mıfhr, lakat anlatıtuacla lıendi 
aini mcuur göaterecek öyle e
dalar oarclır. Şöyle bir konu§· 
rnıJla ıahicl oluraunıu: 

«- Diyorlar ki, gelecek ay 
altmq bete çıkacak •• Ne yapa· 
yun? DütünJüm. Bari üç çilt 
ıamarlaya)'lna cleclim. 

- ICancluran yolı maJldu?, 
- Yoll ya! Bu ayafımclalli. 

leri cörüyor•urt iiç aydır 6iyi
yorant. Kırk bete yaptumıt
tım. Evde bir tan. aiiet oar. 

Bir si/t de .iyalalıır Hr. Alıaju 
reqim:le bir filt yeni uar; am 
ma ona 6o~ laaoalarda •İye
mem.. A~ r_,.liler de /tatın 
6iyil.,,..~ Girü,or...,. a aya
k• 6İ7-=-" f8yİm 70/t/ 

- Vala llflla I Sen yalmayalı 
,..,_,...., ICora umarW111 79 
nilm1 

- lltır ;.p,. lir fi/ti 130 fi. 
raya yapıyor. S_,.,. acta/ 

- Parayı rwralen 6ald1111? 
- Benim .iyala paltoya .. Jı. 

aen liraya Nuriye Nllım. Elli 
lira da yardım ..,.dıfından 

~ .Uıın. 
- ..,,,. ,,.Uon oar mı 1 
- 'T ,.,,.,,. 6ir palto alaca· 

ğun. .... AaUunı tiliıim ,,._ 

iSTER iNAN, 
iSTER INANMAI 

..._ llıaıltıalaklarlle mücadele etmek şıp ış erını :raoerce ıtırf!mı • 

......_ ele bl ... __ .ı.ı. -..&.& yorlar. Bu acız bu meskenf"t de-

.,,... Ql'ICa r m..:.u _._ • _ı·ı· b ' k · 1111 ._ llMMtır. mıye uı ım varmtyor u ıste ıız 

Tiiltı dlıtladiler blrlltlDln mlft • lik neden) Her işde mutl lta. te. 
t+a ~IMrtle ic merkezi halana • oeden bir emir mi bekliyoruz. 
Clllldtr. ~ Mr! Eıe mınt.ka Acı taraflanmız olduğunu itiraf 
mertc.i olanık lzmWe, Maımara _..ı 1. mınt b• medlez olarak letaMvMa eıae ım. 
ve Kanıd•lz mnııtakul merlıai o.. c.23U11ka11. Cahid 
-- • s.m-cl• lmnallıcültr. 

Ecza çalarken 
yakalanan hırsız 

·························-.. ·---··--··-·· ... 
1 RADYO 1 

PAZ&R.TUt 18/ lt/lMI 
Br•;.e-..,tdald lat•.W een••. 

ner~ 10 pllbt cproatoslb ça. '1,30: S&M .,arı. '1.3%: Vücudumua 
...... ,. ... h •• Httato adında bir oalıttn.Jmı, 'J,41: Aiw JaNmerl, 7,55/ 

ı.1n1s da-lnilmewi-1 m•Hnrresln • ı,3o: Ra\tyo ..._ ..,_...,, 12,31: 
de 711Pllıaa cim tjMI aonucla ı .., 8Mt &yU'J, 12.SS: Kanıtık procram <Pi,), 

10 
... ...a.ldtıde ....,_ malakfmı ol 12,u: A,Jaas 11.-..... ııııuo: Kan. 

........ t* şııtnlar, 11: 88at .an. 18,13. Fan 
o bıeyell, 18,45: -.-o dl.ns orke5tl'Ult 

19.33: Saat &JU' ft ajans haberleri, 

19,45: ...... 19 ~ it.il: Kanı* 
Amıkanıda ............. olan Vali ....war, Zt.15: BadJ• ,..tetl, Z0,45ı 

ve Belediye Reisi Dr. Letfi Kll'd• Bir ... tlrlııllıırli ilinab'eN:a, 11: <OL 
,.-ftl ,.hrhnl• ~. Val teb nün ....-..>. 21,ıs: ta- Sololıın, 
• clöndlilı.taa ,_.. ekmek Tf 11,lt: (Ku.ııw...._ 9&&t.l), 2l,t5: KAii 
lllte m•eltl iae ailt ,..a t.edbDı.. ,. ..ıo111 ~ U.11: Sa&t apn. 
..... Hıfl 1 1 'b ... ı&lir,. .pa. haberlelt ft borular, 

Y ıli yırıı ~lılyer 
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C E EBİT A..T =1 
Acaib bir edebiyat kitabı 

Yazan : Halid Pahri Ozansoy 
T eceddüd edebiyatımızdan bir tair de Ahmed Ha4imdr. Na. 

bugüne kadar yaztlmıf ve aıl ki onun da yarıya yakın fİİr
basılmıf olan çeıid çqid edebi- lermi Yahya Kemalin bütüne ya. 
yat kitabları araaında 7.amanına km Mriai araaına karıştırmıf. 
•öre çok iyileri ve ortaları oldu.. Böyle yapacağına kitabı ikiye 
iu gibi pek üatünkörü ve mana- böl.e idi de, bu tarafı benim yaz
sızları da vardır. Fakat bu haf. dıklarun, bu tarafı da tabiliğini 
ta bir kitabcı doatumun bumak ve ni.tirliiini yaptıklarım de:te 
zahmetine katlanıp bana da he- idi acaba daha doğru olnıaz mı 
diye ettiii a.on bir edebiyat kita· idi 7 
bt kartısmda hi.la kendimi hay. Fakat durun, cültinçlük bunun 
retten alamıyorum. Naaıl alabi- la da bitmiyor. Bu Yahya Ke · 
leyim ki, bu kitabın yapraklarını mal - Alimed Haıim antolojisi • 
çevirirk n, birbiri arkuı ura a. nia edebiyat bahialerine tema~ 
cayiblikler a-özlerimia önünde eden bölümlerinden birinde vezin 
diziliyor. Hem öyle ki, hazan a- ler hakkında izahat Temıek e -
cı bir a-ülütle içimin burkuldu • melile, bafka tairlerden en akla 
iunu hiaaediyorum. Dü,ünön bir gelmez, en eski ve kıymetsiz par. 
kere: bu kitabı tertib eden ve çalan bu İzahlara misal dive sı
nasılaa iyi niyet aabibi bir tabi ralamıf. Bu çetid kötü •iirİer a . 
bulup da bastıran kiti, bu edebi. rasında - acı amma itiraf ede -
yat ifini kendi.ine meslek edin- yim - Faruk Nafizle benim de 
mit bir gönüllüdür. Öyle iken, isimlerini bile unuttuğumuz, çey
ıaliba bir gün, edebiyat merak. rek asır eYVele aid ve ilk hece 
lıaı her hangi ,bir genç mektebli tecrübelea-imiz sayılan birer nü.. 
•İbi, fU veya bu, birkaç beieo- mune de var. Üstelik benim tii
diii t•İrin hemen bütün manzu· rin bir mısraı da vezni bozularak 
melerini sü•lü ve çiçekli defter. nakledilmit ! Bilmem ki ne diye. 
leri ara•ında talik yazı ile sak • yim? Bu azizliie ve bu diifün· 
lamaktan usanmıf, haydi tunları ceaizliie kızayım mı, a-üleyim 
bir antoloji gibi netredivereyim mi? Sonra bilmem siz bu iı.imde 
deaıit! Fakat anlatılan sonra bir J&ir tanıyor musunu, ben ta
ıunu da teenhnül buyurmuı ki, nımıyorum, yeni öğrendim: me. 
sadece bu ıiirleri netretmekle ih. ğer Orhan Şaik İsminde ve Yah
timal hakkı telif kanununa aykırı ya Kemalle Ahmed Hatim değe. 
bir harekette bulunacak! İyisi rinde me,hur bir ıair varmıt. 
ıni, demit. ba,ka defterlerimde Genç mı, yatlı mı, onu da bilmİ· 
b~zı edebiyat notlarım da var, yorum. Ne yazık ki, yeni edebi
b~nları da bu manzumelerin a- yat kitabına ondan da birçok 
raaına kanflırırım, olur biter. f ı· l tiirler iktibaa eden bu • nevzu -
te bu sm"etle liselerin birinci sı .. harı) edebiyat bilgini ve anto • 
nıflarında okutulsun diye acayib 1oji mütehaaaıaı, bu meçhul töh. 
bir edebiyat kitabmı ortaya at· ret hakkında bizi aydınlatmıyor! 
ınıt oluyor. Nasıl ıatmamalı? Yalnız tunu anlıyor, daha doğ · 
Mübarek kitabın hemen yarısını rusu ıunu hiaaediyoruz ki o şair 
Yahya Kemalin tiirleri dolduru. bu edebiyat allamesinin dostu -
Yor, hatta üstadın kötede bucak· dur, allame de onun hatırını say. 
ta unutulmut daiınık mıaralan maktadır, gönlünü hoş etmek İ<ı· 
Lt1e rast.ele sayfalara inci gibi temektedir. İtte bun!1n için, ki. 
MI' i · duru,.or. Derhal ıunu tabanda onun eserlenne de muh· 

yat kitabı, hem de mekteblerde 
okutulmak iddiaaile ortaya atı -
lan biT kitab, böyle ıahsi dost
lukların kutlandığı bir bayram 
yeri olur mu? Ahbablar ı.anki 
sözleşerek birbirlerini sayf ıslar. 
da buluyorlar, öpüşüp koklaş• -
yorlar ve sonra da ihtimal bir -
birlerinin dehasını yedi cihana 
ilan ediyorlar. Doirusu gülünç 
ve gülünç olduğu kadar hazin 
manzara! 

Kitabdaki edebi izahlar da 
~yle: Roman deyince ak1ınııza 
falan ve filan geliyor ( uçünci.isü 
yok!). Hikaye deyince aklımıza 
falan geliyor (ikincisi yok! ) 

Evet, bu kitabı tertib edenin 
akhna, her fey, yazarken gcli -
yor ve akltna ne gelirse onu ya-
zıyor: en baıta doatlukları ve 

sempatileri... Öte taraf ta, nice 
kıymetleri unutabiliyor. Kim bi.. 
lir belki de bir zamanlar Süley
man Nazifin cıtabsını sevnıedi -
tim adamlann eserlerini de sev
mem» dediği gibi dü,ünüyor. Fa
kat Nazif, bu sözü yalnız bÖyler 
aezet"di. Bu ia~. bu tezi edebiyat 
kitabına malediyor. En adi bir 
tenkid bile bu küçüklüğe c!üt -
mezdi. 

Evet, ne diyeyim? Hemen Al· 
lah bu kitabı yazana insac ve ba
aan aziz kitabcıya da .iabrı Ce
mil ihsan buyursun! 

Noi: Ba lı;ita.bdıWi ~t.'11 bir 
omell ~nk. ~~. Iıımet Kür ( ! t) 
İlnloıÜı bir &ılılteııJi: 

YAŞAMAK 

Bu yolu1t .ağı solu, 
Renlr, 
Ufuklarda ôhenlı, 
Dolu, 
Ne ca:z:ib fey yafamalr; 
Günefle günef olmak, •uyla 

su olup akmalı; 
Maddeyi silkip atmak, kan, -

malc tabiata! .• 

SON POST~ 

SIHHi BAHİSLER: 

Bu mevsimde sık sık 
görülen hastalık: Sarılık 

( "Son Posta,, mn doktoru yazıyor ) 
Bu sırada aık sık görülmekte., benzer daha mühim butalıkları 

dir. düsünmek lazımdır. 
. Sarılık hemen daima mide ve Sarılığın teda,·is!: Şüphesiz 

bıl~assa baraakların bozulması aile doktoruna aid hir vezifedir. 
netıceai baraaklardaki mikropla- Fakat yağlı yemt!klerden vazgeç 
rın safra yollarına saldırma:n ile melidir. fık günl~ri yoğurt süt 
husule gelen bir ha:ıta 1 ılctır. Bu hoşaf çay gibi aeyler daha sonra 
mikropların ekJeriyetle (Koli Ba ları yağsız çorbalRr, pirinç lapa, 
sil) Fransızca Coli Bacile'dir. 

patates püresi, bal, kom)'>Ostn, 
gibi şeyler, daha ~onrn da piliç 
eti, yağsız haşlam" veya ıskara 
etler verilmelidir. Baharatlı şey
ler, salamuralar, lul"sular, bUcuk 
pastırma, zeytin tanesi, alkollü 
içkiler aala çaiz değildir. 

(Devamı aayfa 4/2 de) 

( "Son Posta,. nın bulmacası: 8. < 16ı ) Sarılık bulantı, s1kınlı, mide 
ağırlığı gibi araz ile t.a,lar. idra
rın rengi koyulıtşır adeta koyu 
çay rengini alır. Buna mukaba 
hastada inkıbaz bul.ııı- \'e defi Bunlardan 30 tanesini liallederek bir arada yollıyan okuyucula-
tabinin rengi ..Je idrarın aksine nmızdan 80 kifiye botlanna gidecek hediyeler vereceğiz. 
olarak açık renk olur. Hatta sa- Soldan sata dut 
rılık tamamen teuüs ettikten son ru: 
ra büyük abdest bembeyaz olur. ı _ İs anbulda 

Artık bu vaziyete geldikten son- bir semt l'7J, Ta. 
ra safra yollarının tamamen lı. 
kandıiı ve safranın kana kar'l,
tığı anlatıhr. Sarılık ilk zaman

va.mu cnbiıııck bu. 

1unor (2ı. 

2 - Tariha bir 
larda gözlerde helli olur. Güzün kavlı (b l, su,"Uk 

akı aan bir renk ahr. Gitgide (3). 

cildin her tarafı sarı olur ve has 
talığın derecesine göre renk git

! - Vabaneı 

(%), Marifet 13). 

i. 

5 
gide koyu aan !>ir hale g~li:-. Bu 
renk bazan o kadar koyu olur 
ki deri üzerine tentürdiyoJ ıni. 

f - Elindnı sık 
8* kaM ç'llauı in. 6 
"ICU1 (9). 

rülmüşe benzer. 5 - Dt'D'llryoht j 

Hastada sıkınh, bulantı, dere- (3), Aeı 21. 
cei hararetin az çok artması, uy 6 '1 asdik ~-

1 3 4 5 6 7 8 9 1) 

--·=--
kusuzluk ve bir nevi kasıntı gô- ~in kullanılan bir 

rülür. Dil paslıdır. Hasl• m6nka· keı m(> (4), Su 

hızdır. Bu saydıibmız arazdan (ZI. oru keli~ • 
haatalığm safra vollar:nın bir İL ıP (!). 

tihabı nezlevi ~eb~b'le lıkandıgı ' 

111 111 il 
-ı-ı----•=ı==.= 

anlaşılır. 

Sarıhk hazan birkaç günde 
iyileıir. Bazan bir iki ay kadar 
devam edebilir. 

Korkudan gelen sarılı"k da na 
diren vakidir. Fal<ı!t sürııtle ge· 
cer. Eğer sarılık avlarcll devam 
ederse ve yapılan tedaviyle tean 
nüd ederse o zaman idi bir sarı
lıktan ziyade aafr.ı taşı,pankreas 

--~-..-. ...... uu:u..ıı:ı.--llL~buna 

nid:1&1 (2), !'ılaiııil ~ 

~ l6). 

bardı.~ Ha:rıc lisanıında ıöstenne nida.ııı 
4 - Son (7). 

(3). 

8 - Arslaa ~I (4). 
9 - KUl'tu1uıi (4). Hürmet (5). 
lt - ~m l'ftlllİ l~). Kaba-

hat 14). 
y,m r.Jda.n 11.f&iıya c1oi'PW· 
ı - iıınıtr ch-arınclaki tarihi b.,. • 

5 - Hayat (4), Yem~ (2). 

6 - Blır Kum ismi (4),. a.n'at (21. 
Slcbı l2J. 

'1 - Guzd San'atıano bir ::rubesl (1), 
8 - &!yada ıra cla«br (4), Bot -

lu'ıt (4). 

~ tıt), Dol&yı (51. 9 - \'ilayet (Z), Mor.aylkli (6), 

ı - Bil' hu&al* {'7). Bil' emir (!). H - Kale duvarı (3), Bir harf (1), 

3 - Bir _... l!l. Gitme (1), Olar mu! (3), 
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PA:lritO NA~ 
Bilüriz, bilüriz aalanım. 

Merdsiz, bir yicitsizkim bu d -
handa «menendini.1:ıı buluomaz. 
Amma, Patrona dahi az <•kap -
lann değil imiş. 

- Anı size kim söyledi? 
- Her yanda öyle derler! 
Urlunun yüzündeki çizgilf"r 

ciddi manalar aldılar: 
- Baka Çelebi, her denilene 

inanılacak olu. idi Aaitane [ 1] 
k.aldınmlarındaki çomarları «as
lan" bellemek lazını gelür idi? 

- !. .. 
- Anı adem mi ~ursız? 
Eafrdnin rözleri parladı. Ai· 

zından lakırdıları boğazını zor· 
lıyan ıslığa benzer .. ıuklar gil>i 
çıkmağa ba,tadı: 

- Mademki öy1edİT, ya, ne
den "kecfo> öfüaüne itibar eyler 
ve bu li.teyi bertaraf eylemez -
siz? 

Urlu bir kahkaha basta: 
- Neden anın murdar kanı 

ile pak ellerimizi boyalım ..,.. kan 
lu olalım? 

- Amma o !>G.y le demez imi~! 
- Beli, fırıult bulur ve gÜcÜ 

yeter iae yapsın! 
-Yok akı1ine ah"tan voe hilaf an 
lamısn sultl'\nun. Biz -ım mudak 
k11t1evlf"n dimeyüz ve hu denlu 
nf"ım~yi habrımızdan dahi geçir

meyÜz. Patrona Halil bir batka 
auretle ve sühulet ile ort&dan 
« yoi" etmek var idi. 

Urlu dikkatle gözlerini açtı, 
acele acele aordu: 

- Ya ol nicedür? 
- Kendüsi ile baraşup 8arayı 

hümayuna getürebilür mi idiniz? 
Urlu yerinden bir karıt sıç .. a-

dı: 
- Saraya mı dersiz? 
- Beli, aarayı hümayuna. 
- Anda cellida mı teslim ~-

dilecektir? 
- Ol zama.n söriir ve anlar

•ız l'ultanım. 
Urlu kaba kaba güldii, cüler. 

ken silahlığı "hop hop» oynu · 

- Bizi dahi bile mi? - Koman Urlu. a~a. 
Esirci bir eliııi kaldınp ıözle- Urlu içeride ~arab beklf'rken Bir müddet iki.miz de sustuk. dar mıdır?·· Kuzum anne, kim 

riıai finca.nlaşt1r<lı: yan odadaki gürüttüyii işitmişti. Sonra yavaş yavaş gözlerimiz bu kadın? Öyle merak ediyorum 
- Hataa.. Ne mümkün'! Esircinin bağırışını duyar duy _ birbirini buldu. Güldü, güldüm. ki.··>> 
Az suatul&r, ikisi de dütünü _ ma:z yatağan bıçağını sıyırarak Barışmıştık. «- Y arm bisikletle Cevab vermedi annem. Es~r 

yordu. Şüca Çelebi gözlerini kal· fırladı, acı acı böğürür gibi sor- Çekmeceye gidelim mi Gönül! >ı bitmifti, yürüdük. Gayet ağır 
dırcL: du: Bu Leklifi tehalüakle kabul et _ davrandım ona ~ı •• «-Sende 

- Vea:ir dahi olar idiniz. _ Ne var? Bas!un mı var? tim. Gezintimiz, zevkli ve ne,.'eli bir neş'esizlik var!» diye sordu-
- !. . . Cevab olarak sürekli bir hırıl~ı oldu. Lakin ne ben açılabildim, ğu zaman, batımı çevirerek: 
_ Şevketlu efendimi:ı: sizi ye.. geldi. ne o bana böyle bir fırsat verdi. «- Biraz başım ağırıyor ! ı ce _ 

n.içeri ağası eyler idi. Urlu nereye gideceğini, ne ya- Bugünlerde onu biraz dalgın ve vahım verdim. Taşı gediğine koy. 
Urlu giilü:m.ııüyordu. Burada pacaiını bilmiyordu. Oda kapı • dü_şünceli buluyorum. Annem de mağı ihmal etmedim. 

Şüca Çelebinin gö·d~:ri, bitişik _ aına doğru saldırdı! ayni kanaatte. ı<- Siz bu ak~m., kimin ne~1e-
teki odadan bulunduklan odaya * Dün gece, babam yorgun ol - li, kimin neş'eıiz olduğunun far. 
açılan küçük pencereye kaydı Cemaziyülevvel ayınm on be. d~ğ.u içi~, biz annemle onlara 1 ~~.varamazsınız ki .. » hayretle 
Pencerede 11an "bir perde vardı. 

1 

finci Cumartesi sabahı, hava le- g•ttık. Koşke yaklasırken bizi ne- yuzume baktı: 
Esirci bakınca ıarardr. Aman Ya kesiz ve berraktı. İstanbul hol fis bir musiki karşıİadı. O, p:ya.-l ı<- Niçin?>, Müstehzi bir ka.h
rabbi.. Perdenin kımıldadı tını 1 bir güneş ı~ığı seli al tanda yıka- nosun~n başındaydı ve .• ııBeni se ·kaha fırlattım: «- Çünkı.i hu 
görüyorum sibi oluyordu. Yoksa ! nıyordu. Esirci .Şüca Çelebinin ven hır kadın vardı,, isimli ese • ak~m hisleriniz pek coşkun .. 
kendilerini oradan dinllyen b;ri evinde sanki &"e<:e bir şey olm;r.· rini çahyordu. Annem birdenbire Gelirken duyduğumuz parça, bu 
mi Tardı? mış gif:n 01r sessizlik '\'Rrdı. Es~r- c'urdu, kolumu Yak ... ladı: «- lşi. geceki hale-ti ruhiyenizi çok gü. 

Bir defa y.l\n odayı sandık o- ci uyandıktan sonra yatak içinde tiyor muaun Gönül! u Anneme zel canlandırıyordu.» 
dası gibi kullanıyorlard•. sonra oturdu, yumuk ellerinin tenile belli et~e~eğe _ç~lışıyordum, hid Hiddeti bile güzel bu adamın 
odaya cariyelerin dt" gird;ıii yok- kapakları ti.kin gözlerini oğu~ ddle~ıştun, smırden her tara- Yarabbi .. Kl':ıları birdenbire ça· 
tu. HDaye » kadın girmis <ie k'!.- turduktan s.oııra geceki hatl.seyi fım tıtrıyoı·du. Demek ıJU daki • tılıveriyor, gözleri donuklasıyor, 
ranlıkta perdeye çarpmııı de>s'!, dü,ündü. Evet büyük tehlike at- kada gene 0 kadını d~ünüyor, dudaklan titriyor. Cevah v~rme. 
buna da gecenin su saatind-e b;r latmı,lardı. Ya, "Udu» imdadı- ruban onunla beraber bulunu • di. Ayrıhncıya kadar ııo~uk dıw· 
11ebeb olamazdı. Şu halde? Şu na yel~memq ol11aydı? Keyifli yor~u. _Annem, yo~~ kenarın · Yıttvfım. Konu~aların e.n hıo-,,. 
halde Urlu ile ne konu,tuklarmı keyifli ellerini birbirine vurup dakı agaçlardan bırıne dayandı: ı retli bir anında anneme kalk -
dinleyip ağrenmek iıtiyen biri <ıdayeıı kadını çağwdı. I• Daye " "-: Dur Gönül, buradan dinli • 1 '"'lağı teklif ettim. ' 
mi Yardı? Kendi e.-inde bir ca-ı kapıyı aralayıp gülümsiyerekten yelim! '1 cevab vermedim. Gece. I . • 
sus mu bulunuyordu? ba,ını uzath: nin sükutu içinde, piyanonun se- j Btr yaz g:CeSI 

Şüca Çelebi acı acı gillümıedi. - Uyandınız mı sultanım? si, s.kialer bırakıyordu. Civar Gündüzün hararetini emen 
ba.hsi birdenbire değişth·erek Çelebi batını aalladı: kötklerin pancurları açılmış, ön- topraktan fışkıran bir yaz gece-
yüksek aesle dedi: - Köse ademe su venni, mı terine gölgeler birikmişti. si kokusu.. Ağustos böceklerinin 

_ Kerem buyurun sultftnmı, idin? Kıskançlık, damarlarımdaki ka .. 
1 t t t t d 1 senfonısı. .. 

biraz sarab tedarik eyliyelim. htiyar k.adıb•n rengi u<;tu: nı u uş urmuş u, amar arım • k 
d k d ·ı ı · k d Yıldızların vals oynadığı gö 

Urlunun Cev~o· v•-rm~sı·n- mey- - Vermen demis idiniz. an an eğı' av a ıyor u san. 'hti" 
o& "° "" • An ll · · k b yüzü. Ve.. nihayet bütiin ı f&-

dan bırakmadan :ıarab getirmeğe - Doğru, ö!le demiş idiik. kı.. nem, e erını ar asına ağ mile bir yaz gecesi .. 
gidiyormu~ gibi yerinden sıçradı. Urlu ağadan bır baber var mı- hyarak, ağaca dayanmış, ba;unı 

· k tmı,.tı Ve d · · d Vedad, mutad gezin. tisine çık-
Dı--rıdaki koca sofa karanlık. dır? gerıye sar 1 ,.. • c l'\ın e 

Y- d. ı· d An e · ·ı · tt. Kö,.klerin bahçelermden kah-
tı. Halbuki buradn, merdiven Kadın omuzlarını kaldırdı: m ıyor u. n mın musı cıye ,.. 

k d · b. · · b b'lb kabalar, pencerelerindt;n radyo_ 
ba~ında daima yuvarlak karpuz- - Yoktur sultanım. Kcıhve, arşı erın ' ır ıncbıza ı, ı as<ıa nun •esi fı•kırıyor. Sokaklar ol -
lu b ir fanüs içinde zeytinyağı çubuk ister misiz? V e<ladm san atına üyük bir hay- "' ,.. 

1 - F k t b b k dukça kalabalık.. Neş'eli gruplar .. çirax. ,. 1 yanıyordu. Demek çi- - Enfiye dahi. ran ıgı var. a a en u '.\ şam, 
" b" 1 · b h "k 1 • d b h · d.- parka, Fenere doğru ak,yor. Se-

rag-1 so""ndu··rmu··,. olan biri vardı. Başka ır şey söy eşme:Jıleır. u arı u a e ~ ar g~~e.sı~ı. • 
" t d - 1 mahatlerin köşküne doğru sapta. 

El Yurd•mile ,.ndık oduı kapı· Daye kadın kapıyı çekip uzak-ı onun .. unu ama ıgı. sevgı 13~ .'\m• . . d 
n t lb t l d d J t Bahçedeler •• Mısafırleri var: A •mı bulduiu zaman, demir gibi laştı, birkaç dak1kst sonrR ~; ~ı ~.. ı:a anı .. uş ar a ı e ge ırışıne nan Bey~ 

l"ki el, bi.leklerı·nı' kelepçeliyerek bir tepsi içinde kl\hve gptırdı, ı tahıunmul edemem. -' ku 
· A d d" V d d B Bu adam bala sinirime •O -

Süca Çelebiyi icea·iv~ çek;v .. n.!i. ardından güzel iki kız geldi. Bı - "- nne, e ım.. ~. 8: ey 
• k tul ıh ıl bl\" nuyor. Yanında da mahud yeğe· Esirci kuvvetli adamdı, bilekle. ri Çelebinin ağı.ı: yerı yumru gene unu ınıyan ~vg e "' 

rini kavrıyan ellerden sıyrılmağll kadar kehribarlı uzun çuJ..·ıvunu başa bu aksam galıba .. Onu bu ni .. 
a tut or öteki altın enfiye kutu. dereoe kendine bağhyan baht1 - Gördüler. Gönül bahçe kapı -

Birincit.-io 26 

- Girmiycceğim Gönül.. Böy 
le bir arecede oturmak istemiyo. 
rum. 

Bahçedekileri selamladı. 
- Nereye gidiyorsunuz? 
- Fenere kadar uzanacağım 1 
Gönül attlmı~tı. 
- Muhterem hocam, heni d• 

yanlarına almak lütüfkarlığın 
gösterirler mi? 

- Mem.nuniyetle. 
Gönül, hemen bahçe kapısm• 

hızla örtüp çıkıvermi~ti. 
Annesi sealendi: 
- Vedad Bey, bize yarım a. 

ğız olsun ((buyurun! 1) dem~or 
Sen de Gönül, arkada~ına karş> 
ayni şekilde hareket ed!yorsun ! 

Hakikaten Adnan Beyin yeğe· 
ni, Gönülün Vedadla gitmesin • 
den dolayı suratını asmısh. Ya 
pılacak teklifin sadece bir ne • 
zaket eseri olacağını hesBbhya. 
rak: 

ıc- Ben otunnağı tercih edi • 
yorum!)> 

Dedi' 
s~mahat, kızına süveterin! 

alması için sesleniyordu. 
Gönül, Vedadı kolundan tut. 

muş, bir an evvel yürütmek İ11tİ· 

yordu. 
Simdi peşimize takılacak . 

lar. Annesine cevab V<'riyor• 
Bu havada aÜYeler alınır 

mı anne? .. 
Kö~kün önünden uzakla~tıkla· 

rı zam.an: 
- Ne iyi ettiniz uğradanız, de, 

di.. Benim de gözüm yoldayd:.. 
Bu gece mutlaka Vedad Bey bi· 
ze uğrar diyordum. 

( ArkaM ı;ar) 

il',. GÖZ DOKTORU 4 

Nuri Fehmi Ayberk 
Raydarpa.şa Ntimune ba.,-,"tan~ 

göz mütehe.:ısm 
b&anblll Belediye karpp. 

Tel 2321! 
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Dünkü lig maçları 
İİltİİllte 2 p»l cWı.a kaydetti "tıe mL 
~ b. .... etle Bqikta,ın 6-1 
açrk gal:hi)oetile sona erdi. 

ikinci küme maçlan 

fk:nci küme maçlaı ım dün de de 
vam edllı:niffY.. Beyoğluspor Hilill 
1-4, Rami İstiklali 1-6 yenntİf, E -
yiible DoiansPor 2-2 berabere kal 
anıştır. 

(Baf tarafı J inci uıyfado) 
Haftanın bütün nazarlan üze 

rine çelıen oyunları Kadıköyde 
Fenerbahçe • Vefa, Şerefde Be~ 
fikt&f - t. Spor maçı idi. MüsaTi 
kuvvette bulunan F enerbahçe 
ile Vefanın maçları tahmin edil
diği gibi heyecanlı, hatta biraz 

da ıert bile olarak devam ederek 
3-3 berabere bitti. Şeref saha
sında iıe Beşiktaş _ i. Spor maçı 
tahminin bılafına olarak 6 -1 bit
tiki bu neticeyi normal ~ymak 
doiru olmaz. 

Galatcuaray 4 - Beykoz 1 

Galatasaray takımı oyunda 
kat'i olarak hakimdi. Lakin hii
cum hattını te,kil eden oyuncu. 
ların hiçbir suretle anlaş.mı~ ol
mamaları, topa istenen düzeni 
verememeleri bu maçı hiç yoktan 
garib bir tekle sokmu,tu. 

Büyük bir sinir içinde cereyan 
eden maçta ilk devreyi tek kale 
olarak oynayan Galatasa.rfty 
19 uncu dakikada tesadüfen yap 
tığı bir sayı ile de'Vl'"eyi 1-0 galib 
olarak bitirdi. 

İkinci devre ı...ıadığı ~aman 
P,eykoz yüksek bir maneviyatla 
Galatasaray müdafaasını zorlar
ken bilhassa Faruğun fedakar • 
lıia varan müdahaleleri bu oyun 
da gözden kaçmıyan nokta idi. 
İtte böyle vartaları güçlükle at. 
latmağa savaşan Galatasaray ta
hmı Beykoz sol müdafiinin ken-

di kalesine yaptığı ters bir sayi

le ikinci golü de kazanmış olrlu. 
Bir takımın kendi kalesine yap

tığı golün karft tarafa kazandır. 
dığı avantaj eıaaen malumdur. 
Bu vaziyet üzerine iki gol daha 
yapan Galatasaray sıkınıtı için
de yaptığı maçm 40 ancı dakika
aında da lic oyunlannda ilk golü 
yiyerek maçı 4-1 k.aazndı. 

F enerbahçe 3 - Vela 3 

Haftanın üzerinde durulacak 
oyunu Vefanın kazandığı salibi. 
yete rağmen 3-3 berabere bit-
ti. F enerbahçe bu maçı kazan
mak zorunda idi ve oyuna bu 

canla bafladı. Fenerbahçenin ~-ı şütile üçüncü golü de yediler ve 
şırtıcı hücumları karşısında ken· nıaç 3-3 berabere bitti. 
dini toplamağa imkıin bulo.rm. f Ô B · 
yan Vefa müdafaası 7 nci daki- ı mer esım 
~ada kornerden gelen IJir topla 1 Serer sabasmda 
alk golü yedi. Oyunun gidişine 
göre sayı adedleri çorab söküğü Sileym.aniye 2 - Daoulpafa 2 
gibi gideceğe benzerken Vefa - Davutpa~ lige bu sene girrue
nın mukabil hücumları Fener ka_ aine rağmen oldukça iy1 net!ce
lesinde toplanmıl! ve top 16 ncı ler aJdıiından bu müsabakada 
dakikada Muhtesemin fevkalılde hararetli oldu. 1tk devre 0 -1 Da.. 
bir vurqile iki t·akımı berabere vudpqa lehine bitti. İkinci dev
ıokmıqtu. Toplu bir hücumun rede Süleymaniye üstüste iki gol 
~•kmlığı içinde mU.kül vaziyet- yaph. Fakat Davudpa~ da buna 
te kalan F enerbabçe vaziyetin mukabele ettiğinden 11'1ÜS4a..-i kUY 

vetlerin çarpıpnası halinde ge -
nezaketini hiuetmi, olmasına çen maç 2-2 beraberlikle netice
raiınen neticeyi değ~tiremedi ve lendi. 
devre 1.1 berabere bitti, Fakat 
oyunda kat'i neticenin fenerbah Ka•ımpafQ 3 - Taksim 2 
çe lehinde olduğu da qik&rdı. Kuımpafa ligde sonuncu vazL 

Bulgar Levski takımı geliyor 
Bulgar Lenki takımının §t-hri . 

m be cdrnesi kat 'ile,mitt.İI'. Bulgar 
t.lunw Cümburiyet bayramına ras. 
lıayan 29 Tetrinievvel Pertenıbe giİ· 
aıii S,ildath ~ktı:-. 

BeplıtGf1n kongrem 

Bqtldat ,İİnuuıltik kliibü dün fe'1 
kalide bir koncre yapmıı ve yen 
ld.-e beyetiıal ~it-. Retsliğ~ 
mimar Abdulah Ziya Kcnam.>ğlu, 
ikiDci reidiğe operalö:: Hiuıın Bii. 
min, umumi kitibliğe İhsan Özka _ 
y~ mubasebe-citlğe Elmun Değer , 
kaptanlığa Saclıi, Vftlledarlıi'a Rem 
zl, yunl miidafM anıirlliinıe Suphı 
setb-lımqtlı-. 

An~uadaki at kışılan 

İkinci devre ba,ladığı :zaman yette olan Taksime kar•• oyun 
Vefahlarm soyunma odasında ba,Iar ba,Iamaz sıkı bir hakiıni
daha iyi talimat alını• oldukları yet elde etti. Daima Kasımpa.şa
her harek~tlerinden belli oluyor- nın hamlelerine ka~ı koymilğa 
du. Hücumda daha üstün dawa· mecbur kalan Taksim ilk devre- ı Ankara (Husus) - 81.4günkü al 
nan Vefalılar 7 nci dakikada Ci- yi 0..3 mağlubiyetle bitirdi. İkinci k~ar~ın neticeleri A§Ulllardı.r: . 
hadı ustahkla mağlüb ederek devrede Taksimin ıayrete geldi-! lkincı k~a Ceylint~ ~ırıncı . 
sağ iç Şükrünün ~ütilP ikinci gol- ği görüldü.. Nitekim bu aayretin Bowk .. ~ llcind gelmlftir. G~ 
lü yaparak beraberlikten galibi. semerf'sini iki aayı yapmakla el- 310, pli.eler 125 Ye 120 kul'Uf · 

yete çıktılar. hte bu sayıdan son- de ettiler. Sıkı bir mücadele iç.in- turÜçün .. ı....... d Hızır birinci 
radır ki oyun hem aert, hem de de ceçen son dakikalardan sonra , ~ . ·~~ a ~ 
ateali bir hal aldı. 13 dakika mağ maç 2-3 Kaaımpqa lehine neti. ~n ıitmcı geldiler. Ganyan 415, 

celendi. pliaeler 155 ve 120 kuraf v-erdi. 
lubiyetten kurlulmağa uğra~an . J Dördüncü kopada Buket birinci, 
Fenerbabçe beraberlik saymnı BqiktQf 6 - .danb•lapor 1 Demet ikinci geldi. Gany0ın 100 ku 
Fikretin çektiği kornerde Naci- Şeref stadındaki son maç t1L l'\I! verdi. 
"lin yaptığı sayiyle temin etti. dukça alaka topladı. Filhakika Befinci kotuda Haspa Mrinci, iz 
2.2 beraberlik, oyunun tam hak- 1. Spor, lig lideri Beşiktaşa kPrfı, ikinci geldi. Ganyan 585, plaseler 
kını veren bir hıza sebeb oldu. oldukça ümidli bir başlangıç yap 305 ve 185 lumq verdi. Davala -
Vefa takımının Fenerbahçe:Yi tı. 26 ncı dakikaya kadar karsı- ciro ve Vido koymanıt§lardır 
topu biraz fazlaca dışarı atmak lıkh güzel hücumlarla müsa~i Hızır - Haspa -;lftt? bahıi 1 liray2 
auretile oyalamağa uğra,maları bir l}ekilde devam eden oyun Şe- mukabil 40 lira verdi. 
maçın zevkini kaybeder g\bi iken refin ilk golü yapmasiıe bozuı- Me~teb spor bareketleri 
birbirlerine toa bile vuran oyun- du. Bu golle sıkı bir üstün!ük el
cularda sertlik de hızlamp buru- de eden Beşiktaş Sabri ve Hüae. 
yordu. 30 uncu dakikada Vefa· yinin ayaklarile iki gol daha 
dan Hakkının sahadan çıkarıl ~ yaptığından devre --3 Beşiktaşın 
ması işe tuz biber ekti, 38 inci lehine bitti. 

1942-43 mc"simi mekteblerarL 
si spor faa11y-eti 20 İkinclt~,.inder 
itibaren bllflayacnktır. Bu mevsirr 
faaliyetine buketbo) ve Hendbol d < 
ilave edihn~tir. 

dakikada da Vefa merkez mü. İkinci devrenin claha ille dakika. 

hacimi üçüncü golü yaptı. Artık sırıda Şeref vasıtasll:e 4 üncü sayı - D k ' Z . Q . 
kat'i neticeyi aldığına emin olan yı da yapan Beşiktaş iti alaya dök- ,. 0 \Or . a\I ~ 9" 
Vefalılar 10 kişi ile hali. hücum tiiğünden müsabaka blr müddeti ~led\ve kars1S1ndalt1 rno::Ja•c- • 
ıevdaııında iken Fenerbahçenin zevksiz bir hal aldı. Bu arada l.Spor baneainde öfleden eonn. h:\ .. •a-
ateı •ibi parlayan bir hücumun- TOl'OS vasıta.ile yegane sayısını yap ıa.nm bbu.l eder. 

· a lbrabimin tt, Falut Hakkı IGD dakblarlDCla 
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}~ Sıhhi bahisler 
(Baş tarafı 3/ 1 de) 

Konyada l ,_. ........................................ ::·""I Bigada 

Halkeui çok- iyi çal.şcyor, ya• E ~.mda t o p116a m ak ydu- Birçok ilk tahsil lalcbe.&i yer ol. 

Hastaya her gün lavman yap. 
malıdır. Karlsbad tuzu ve buna 
benzer safra akıtıcı ilaçlar, ag ır 
vak'alarda damar içind:: g liko z 
seromu şirınga:ı ı bu hasta lığ .n 
esas tedavisini te,,kil eder . 

çalışm_aları çok ha~chetli ve o zu n en yaşın a madı~ı içi~. ~~ek~eb~er~ giremedi, 
mabette de t•erımlt oldu ~ehırde uçuncu bıı· ılk okula 

Hastaların bilh.assa ilk hafta 
zarfında kat' i İ:ıt irahallerı ta\.·· 

•I bir cocuk katil oldu §iddetle ihtiyaç Var 

1 - --

siye olunur. 
Dr. lbrahi.m Zati Öget 

Boyabata bağlı A§ıklı kö. 
yünde geçen hafta bir cina
yet olmuftur. Elma ağacın -
dan elma toplamak yiizünden 
O•man Aktaf adında 16 yaf· 
larında bir çocuk akrabası 

Ha•an Akta•ı bıçaklıyarak 
öldürmü,tür. Suçlu yakalana 

ı 
rak tevkil edilmiftir. Tahhi-

• kata aorgu hakimi Salahattin 

1 \.~~.~:= .. ~'. ... ~.~~=:'..~~:: ........... .) 
· Trakya Parti müfettişinin 

Halkevi bahçesinde çalan halk 
aaz takıntı 

Konya (Hususi ) Konya 
Halkevinin çahımaları çok hare
ketli ve faydalı bir şekilde de -
vam ediyor. 

Ötedenberi düzgünce çalışan 
d a ktilo kursu» sayısı yüzleri 

bulan talebeyi mezun etmiştir. 
Yabancı dillerden ngifö~ce, 

Fransızca kurstan ile fizik, ede· 
biyat dersleri kur.1111 muntazam 
devam eylemektedir. Her Şalı 
günü çocuk aa.dİ me"cuddur. 

Çocuklar müzik, ~iir ve söylev
ler veriyor ve konserleri hopar· 
lörlcrle şehrin Ücra yerlerine ka· 
dar yayılıyor. Evin kütübhanesi 
daima açıktır, mcktcblilerden tu 
tunuz da genç, orta ve yaşlı 
yurddaşlar kadu herkes bu kü · 
tübhaneyi doldurmaktadır. 

Halkevinin müzik şubesi Je 
çok çalışıyor. Bu arada muhtelif 
sazlar Üzerinde ders veriliyor \'e 
bu derslere 70 ila RO tnlebe de
vam ediyor. Caz ve orkestrl\ tam 
bir faaliyet halindedir. Her Pa· 
:zar günü öğleden sonra halk mü

tetkikleri 
Edirne (Hususi} - Bir hafta

danberıi U~unköprü, Meriç, Ketan 
ve İpsala kazalarında partimiz ı,. 
lerile mefglll bulunmakta olan "frak 
ya mıntakası C. H. Parllmlz mü • 
fettlıi Kocaeli meb'usu Ragıp Akça 
Edirneye avdet etnılftlr. 

( KDÇOK HABERLER) 
* Kızılcahamam - Kazamız 

kaynıakamhğına tayin edilen Nail 
Öğdem 4 gün evvel gelmiı ve iıe 
bqlamııtır. * Kllf C. Müddeiumumisi Bür. 
hanettin Ertuğun Slvribi-sar moodel 
umumlliğlne tayin edilmiş, açık 
kalan kazamız müddelumumilifine 
Rebli Akgül gelmiflir. * Antalya emniyet müdürü ka. 
zamıza gelerek t~kllatı tefti, etmiı, 
tekrar Antalyaya dönmüıtür. 

* Kazamızda münhal ol.ın ma
liye muhasebe kati.bllğine Osman 
Güven ve tahsilat ki.tlbliğl vekale
tine de Hasan Ural tayin edilmİ§-. 
lir. 

zik ve halk,. türküleri dinlettİrİ· bitişik olan binasının bu yıla ka· 
liyor. Bir milli saz kursu da a· dar yamrı yumı·u olan bahçesi 
çılmıthr. bu tene düzeltilmi~, duvarla 

Ha 11r .. vinin Alieddin teıteıaine 1 çevrelenmiıtir. 

Biga (Hususi) -- Onuncu ders ---<Oı---

yılını idrak eden bura orta okulu. G l'k C ff f' • · · 
nun direktörlüğüne tayin edlle:l Re. em 1 • • par iSi SeÇlml 

Gemlik (Hususi) - Kazamız 
C. H. P . idare heyeti seçimi yapıl. 
mı, ve azl\lıkları, suni~ipek fabrika
sı müdürü Osmıın Şükrü Edirne, 
Dr. Ziya Kaya, Kerim Kumla, 
Re,ld Sakız, Attar Tezer, Ahmed 
Çorum, Osman Feyzi seçilmişlerdir. 

ceb Nadir Görener, geçen hafta ge· 
llp vazifesine haşlaın lftlr. Yeni di .. 
rektör, idareyi eline alır almaz 
mevcud talebe kooperitifini teşkl .. 
lat bakımından noksan bulmuş, bu
nun ıslahı çaresini düfünınüş, İcab 
eden tedbirleri almı~. bunu idare 
ednlere yeni direklifler vermiştir. 

Bundan sonra kooperatiften ha. c rı·y ATROLAR) 
ııl olan ki.r, V f!kaletin talimatname 
si mucibince sermayeye zam.ınedile İstanbul Bekdiye~i ")Phlr l'iyatrolan 
cek ve biriktirilerek okulun zaruri Bu a«sam ı;~t 20.30 da 

Komedi Kısmı 

Yıı.la.ncı 

ihtiyaçlarına saıfolunacaktır. Bu se· 
ne, okula doksan yeni talebe kay. 
dedilmlt ve tam bir kadro ile ders. 

Ya.Lan: Carlo Goldonl 
lere baflanrnııtır. 

Cumartf'.si ve Paz.aıo cünleri 15,30 da 
İlkokullara da yüz &.adar talebe ma.tlne 

SADİ TEK TİYATROSU 
lk'şktaşla hıı ft<'e 

«llA~ll.ETıt 

alınını, ise de fazla yer olmadığın
dan birçokları da malesef geri çev. 
rllmift;İr. Şehirde iki llkmekteb var. 
dır. Fakat, üçüncü bir mektebi dol-ı 
duracak kadar da mektebden mah. Yl"rler numaralıdır, 
rum okuma çağında çocuk, sokak. ----- ----------

larda batı_~~dır. r ·s----p---t--~ 
Ankara Gazi Lisesi ta:ebeleri 

Karabükte 
OD os a, 

1 YereCJ<i•.ın, Ç<ıı ı eşme SOJ(ct.-. t 

ı tSTANRUL 

Karabük (Hu.m~i ) - Ankara 
Gazi lisesi son sınıf fon 1u ta
lebelerinde 56 ki~ilik hl. "'UP 
içlerinde Milli Şefimiz İNv • . ') . 
nün küçük oğulları Erdal f rıönü 
de bulunduğu hald'! F izik öğret
meni Mazhar Tobu.r'un bnşkan
lığında Karabüke gelmişlerdir. 

Demir ve çelik fabf'ikaları mü 
essesesinin misafiri olan talcbP.. 
ler öğleden evvel fabriknlıuı g.-z 
mi~ler ve başta müessese miidti
rü Sedad Etker olduğu h.tl.ie 
mühendislerimİ'Zin vc,.~likleri iza 
batı dinlemişledir. Öğleden ııon 
ra şehrin görülmeğ~ d~ğer yer
lerini gezen talebelı:-ı· snat 19 da 
Zonguldağa mliteveccilıcıı Kara
bükten ayrılmı:ılardır. .. 

ABONE FiATLARl 
1 6 " 1 

Seııe Av Ay Av 
Kr. Kr. Kr. K· --- -14dU 75v -!UU İiN Türkiye 

234ıJ 1220 710 270 Yunan 
2700 1400 800 3lJU F.eneb 

Abone bedeli peşin dır Adres 
detıştırilme ·, 25 kuruştur. 

- ····-CC\'ab için mektublara 10 
turuslıık Pul 110.vesl ll?:ımdır. 

P08ta kutusu: 71 ı i.stao.bul 

j Telgraf: Son ?~ta 
Telefon : 20203 

Birincite~rin 26 

"Son Postal> nın spor tefrikası: 140 

EllK;ıraAhnıetı 
Güreş kavgaya, bindi! 

İşte Kara Ahmedin, hırsına 
kapılarak durup dururken has _ 
mına boyunduruk vurması 3•erin
de bir §ey değildi. Kara Ahmed, 
hasmına gaddarca eziyet ediyor 
du. Boynuna ip takılını§ keçi gi· 
bi sürükleyip duı·uyordıı. Ah -
med, bir türlü hasmını bırakma· 
yor.. Ne kadar eziyet varsa ya. 
pıyordu. Ahmed, ezici ve, kırıcı 
bir güreşçi olduğundan hasımla. 
rını oyunla, meharetle alt edeme 
diği zaman işi zora koşarak e· 
zerdi. Ve, zorla yenmek isterdi. 
İşte Dramalıya da yapmak iste· 
diği bu, idi. 

Etraftan bağırmalar haıladı: 
- Bırak!. 

- Ayıbdır.. Böyle eüreş ol -
maz!. 

- Bırak be!. 
Ahmed, oralarda değildi. Çe· 

kittire, çekiıtire ve, sürerek has. 
mı dizletmek istiyordu. Dramalı 
da canını dişine takmıt dayanı • 
yordu. Fakat zavallının gözleri 
dışarı fırlamıştı. HP.rgcleei fena 
halde kızdı. Ayağa kalkarak ba
ğırdı: 

- Ahmed, bırak!.. 
Ahmed, ustasının sesini alma· 

mıştı. Almış olsayd1, bırakırdı. 
Boğmada devam edip durdu. Bu 
sırada elinde sopasile birisi mey· 
dana fırladı. Ahmede sopa vu· 
racaktı. Ahmed, boyundurukla 
meşgul olduğundan iizerine atı. 
lan sopalı adamı görmedi. Bere
ket versin sopalı adam yanaşma
dan cazgır bir sıçrayışta mey· 
dana atıldı. Zaptiye çavuşları da 
koşuştular. Bu, gürültüyü duyan 
Ahmed, etrafına bakındı. Sopa· 
lı herifin Üzerine doğru saldırdı· 
ğını görünce derhal boyunduru. 
ğu çözdü. Kendisine salan heri. 
fin üzerine yürüyen adam da 
köpürmüş bir va:ıiyette idi. Ar
navud ağalarından bir adamdı. 
Ahmede bağırıyordu: 

- More ! Kurbanlık koyun 
mudur bu be?. 

- Vallahi, geberttiririm mori ! 
Bu, Arnavud ağa11 Dramalı • 

nın çiftlik aiası idi. Dramalı. bu 

ağanın yanında beslenİ,yordu. Bu 
aebeble ortaya atılmııtı. Kara 
Ahmed de Arnavuda bağırıyor· 
du. Eier orta yerde 2apliye ça· 
vuşları olmasa bir vak'a ç.kmaac 
muhakkaktı. 

Uramalı Kola, söyleniyordu: 
- Bırakın siz!. İstediii kadar 

çeksin boyunduruk!. Ben de, ıı· 
rası geldiği zaman bilirim rıe ya.. 
pacağımı?. Karışmayın ıüreıet. 

Dramalı, kabadayıca konu§u -
yordu. Ahmed de bağırıyordu. 

-Ne karışıyorsunuz be?. Gil 
reı bu-.. O da çeksin bel. 

Hergeleci, hiç ses çıkarmada. 
Çünkü vaziyet o kadar lehte de. 
ğildi. Ahmedi de terslemek ol • 
mazdı. Ona sonradan nasihat 
vermek lazımdı. Ya Ylnız cazgırı 

- Ahmed, doğru dürüst gÜ. 
reşin .. 

Diye ihtarda bulundu. Kara 
Ahmed de: 

-Uatal. Ne yapıyoruz? Bo 
yunduruk çekmek hakkımız de-
ğil mi?. ' 

Deyince, cazgır: 
- Hakkm oğlum!. Fakat ne 

lüzumu var durup dururken bo
yunduruk çekiyorsun!. 

Neden çekmiyecekmitim 
usta?. 

- Te!. O da çekecek! .. De .... 
ken güreş güreştikten çıkacak, 
nihayet kavgaya dökülecek .. ~ 
Böyle güref olmaz . .. Doğru gÜ. 
reı! 

Diye §İddetli ihtarda bulundu. 
Bunun üzerine Dramalı: 

- Uata bırak! Boğsun! BOll 
de bilirim boğmasını! 

Dedi. 
Ve, çırpınarak Ahmede yapır 

tı. Daha ense, enseye ııelmede ... 
Dramalı fıraah kaçırmadı, bir .. 
denbire aıçrıyarak Ahmedi, bo
yunduruğa aldı Dramah, :zehiP 
gibi hasmını boğmağa ve-, sür • 
meğe baıladı. Ahmed, fena haL 
de kapana girmİ§ti. Boyundu " 
ruğu tökmek için çabalanıyor .. 
du. Etraftan bağırmalar oldu: 

- Cek Dramalı!. 
( Aricuc 11cır) 
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(Telgraf, TeleEon Ve Telsiz Haberleri) 
BU SABAHKİ HABERLER italyaya gündüz de 1 Mısırda muharebe 

akınlar yapudı ...................................................... 
şiddetini arttırdı Stalingradda işgal edilmedik (Baf taralı 1 inci •ajllada) 

bildirihnitl'lr. Novarada ölen yoksa 
da 10 ywah vardır. Savona akınta. 
d 35 k' ı .. im.. 77 kişi yaralan. (Baf taralı 1 inci sayla.da) I ferinin el'an muazunı bir niabeth: 

· ya nız birkaç ev kaldı 
n:'ıfttr. '! 

0 
lJ!, m~vzünin bazı noktalannı del- ol~uğu sanılmaktadır. Bu kuvvet · 

C l 'lk h akı mıt bulunuyordu. Gündüz dü~- ler111, 2 Ahnan ve 2 lta}yan zırhl, 
nd~~~vkaya bylapJ .~4~

1 
.'.1 .• llavab·· . .:.:~ man karşılık taal'l"uzlanna rai- tünıenile nıotörlü bir Aknan tü . 

nı ıua ayı ar" ou e uy.- ld d'l k . 164 .. .. A'- -·· 1 d t'" . men e e e ı en azançlann mu menı, uncu mnan p ya e u • 
kıa~ı hafif 0laıı:ak . 19? .yaralıdır. hafazasına devam olunmuştur meni ve teçhizatı tam olımıyan tak· 
İtfaıye kuvvetlerı vuıfeaııu tam )'ap Son 24 saat zarfında hava kuv 1 rlbeo G ltaJyan plyad~ tümenlnder 
mak sm-etlle her tarafla yararlık vetlerimiz muharebe aahasmda ibaret olduğu ~yleniyor. Almar. 
ıröstemıiftlr. izami ıiddetle düfman mevzile- AfriCa ordusu iyi teçhiz edibnf9 vr Vişi, Sovyet kumandanlığının 

karargihını nehrin öbür 
sahiline geçirdiğini bildiriyor 

Miliao bölce.inde 3 di:itman a. rine ve kara kuvvetlerine taar- seçf<.Jn askerlerden teJk'fl olumnut
çaiı ve geçen sece Cenovaya yapt. ruza deTam etmittir. tur. 164 üncü Alman piyade tüme. 
lan alunda da 4 motörlü batka 4 Çok fİddetli dütman hava kar ni yaz mevstmlnin ortasına kadar 
diifman ~ağı tahrıb edimıl§tir. tıkoyma ateşine rağmen bomba Gir!dde bulunuyordu. MarqaJ ROfl" 

_ ve av • bomba uçakları tarafın· metin halen Mıatnla olu,, olmadığı 
.. dan kısa irtifadan yapılan taar- biflmnemektedlr. Alınan bütün ha· 

Akde.lizde mihverin 5 iaıe ruzıarın hepsi başar• ile hedefe berıer 1>1r mihvt!r taarnızumm hazır 
Deml·sı· ,·,e bı'r sı·ra"hlı ıı·caret tevcih edilmiştir. b.ndığtnı göstermekte bulunuyor -

Moskova 26 (A.A. ) - Röyte-
r in hususi muhabiri bildiriym·: 
H avalar düzeldiği ve yerler yeni. 
den kuruduğu için Alnıan taar -
)"uzları tekrar başlamııbr. Sta • 
lingradda Almanlar :}İmdi 15 İlk. 
teşrinde kullandıkları tabiyeyi 
tekrar kullamnaya başlamışlar

dır. Dün yüzlerce tankla Alman
lar Voli'aya doğru bir hücum yap 
mıtlardır. Stallngradda kıamen ha. 
sara uğrayan fabrikalarda hala 
çalışılmaya devam edilmektedir. 
Bu fabrikalar civannda 900 iş
çinin meydana ıetirdikleri bir 
müdafaa battı üç gündenberi da· 
yanmaktadır. Almanlar harb sa. 
hasına herglin yeni tümenler sür-

dükçe Stalingrad cephesinin ne 
derece detin olduğunu daha iyi 
anlamaktadırlar. Şimdi Alman • 
lar Stalinıradın gerilerine birçok 
trenlerle yeni kuvvetler getirmİJ
lerdir. Sovyetler bu trenlere fİm
diye kadar 8 hava akmı yapmış
lardır. 

Londraya göre 
Londra 26 ( A.A.) - Stalin • 

gradda muharebeler tekrar şid~ 
detlenmittir. En son netredilen 
Sovyet tel>liiinde biJdirilditine 
göre Almanlar fabrikalar bölge
sine şiddetli hücumlar yapmışlar, 
bu bölıede Ruılar iki aokatı ter
ketmek mecburiyetinde kalmıt • 
)ardır. Diier taraftan lnwada 
öğrendiiine gCJre Volga ile Don 

ll Bütün hareketler avcılarımızın du. 
nehri arasında Sovyetler mühim kruvazörii bafınldl kudrAli çıkışlarile himaye edil- Sddzinci İngiliz orduıu son gün. 
Rumen kuvvetlerini imha etmiş- miş ve düşman tarafından pek lerde, uçak, tank v e ba§ka Ameri -
)erdir. Mozdok bölgesine yapılan (Baı taralı 1 inci sayfada) az muhalefet eörülmüştür. Avci- kan harb malzemesi olarak çok ö. 
düşman taarruzlarının arkaaa ke- Tahrib edilen gemiler arastn· lanmız bir düşman uçağı düşür- nemH t akviyel r a.lnllftlr. fngilb 
silmiştir. da petrol nakleden orta tonajda miiflerdir. hava ~vvet!e11I Afrika göklerinin 

Novorosiskin cenubunda bir • . . ~ Alman tebliği bakimiyettnl mvhaFaza etm~ktedir 
Rus meTziine giren Alınan kuv-1 bn· gemı ıl~ evvelce hasara ugr~- Berlin, 25 ( A.A.) - Resmi teb- /talyan tebliği 
vetleri Sovyet donanmasının bu blmış ve hır hava taarruzu netı. liğ: Mısırda, tl'ddetll b~r topçu ha. Roma 25 (A.A.) _ italyan or. 
kesimi bombardımanı neticesi c~inde durdurulmuş olan motör- zırlığından sonra dÜşman geniş bir duları umumi karargahının 882 nu-
buradan geri atılmıtlardır. lü taııtlar nakleden bir cemi de ceplıede, bir çok tayyarelerin bima marala tebli.il: 

Vifiye 11öre bulunmakta idi. :resinde, lmvvetli piyade ve zırhlı Diifınan tlddetli bir topçu ha • 
Viti 26 (Radyo) - Stalin • _ te,klllerlle beklenen büyük bir taar. zırhiından sonra kudretli zırhlı v .. 

crad muharebeleri büyük bir - ruza geçmi,tlr. Bu emada tiddetll ' piyade kuvvetlertle ELAlenıeyn cep 
1iddet kesbetmİltİr. Stalingradın Fin devlet reisiıin Rllkı çarpıtmalar devam etmektedlr.Şhn besinin ,ıma1 ve ceaub keslmlerin-
Almanlar tarafından tamamen diye kadar cfütman 20 tayyare ve de taarruza pçmiftir. Hft' taraf~ (Baı taralı 1 iAci •aylada) 
ifgali için hirkaç ev kalmıştır. birçok tank kaybetmittlr. . . . . . . püskürtülen diifman, bilhassa zırhlı 
Stalinpaddaki Sovyet kuman - Birliği tarafından tatbik edilen me. Taarruz inltifQI •diyOT vasıtalar baknnından aiır kayıb . 
dam kararsihını Vol•a nehrinin todbırı aö.termektedfr. SovyetJ~ Mısır çölündeki lnıiliz umu- lıara uğnm&f ve şimdiye kadaı 47 
kar,ı kıyısına ıeçirmittir. bu memleketleri tamamlle ellerine mi karargahından: 2S (A.A.) - tank tahril> olunmuştur. Muharebfı 

Stalinurad muharebesi 
geçlrml~, lstidallerlni ortadan İngiliz ve Amerikan lvlva kuv- devam etmektedir. 

.... Mısır·11akı···· 
mabarebe 

kaldırmıflar ve ahaliılnln büyük bir vetleri düşman uçaklarını Mısır 1ngt)f2 hava kuvvetleri çok bü -
kt&mıoı Sowetler Birliğinin en u • çölü göklerinden atarken seki- yük tetiaillerle kara hareketlerin; 
zak kötelerlne kadar $ÜrmÖJlenlir. zinci İnıiliz orduaunun be!k.i d~ ' desteldeme&i ~in müdahale etmlfM 
Aynf akıbet, Sovyetlertn eline dti. kat'i olan ta~rru~. h.~rcketı ınkı. de her tarafta ~~ver .hava kuvvet· 

(Bat taralı 1 inci aaylada) den gelen telgraflara ıöre, Tl~o ; ek olsalar, diğer bütün memle • taf etmekterıhr. Q.uyu~ kuvvetle- leri tarafuı.dan onlenın~ ~ .. ~vt~ 
Stalingrad muharebesinde hir çenko tarafından Stal'lnırad flJnai fec • • rin toplanması auretile El Ale- IÇhlde 15 diipnen uçagı duturüknut 

hal, but meyziler ve ev blokları batısında glrif11en ftddetli şaıırlma k.ederı ~meld~ır. . meyn hattına kartı yapılan taar· liir. Hava kartı koyma ateşile isabet 
-- müstema olmak üzere «Kızıl tik taarruzu boz kırlarda ileri~ de. Biz kiliselerlmız•, • ~lf8Vlklenn ruz Cuma sabahı gün dolarken alan bqka 4 düpnan uçağı da yere 

Almanlar uf ngiJizlerİn te,rinn fahrfk•tnm biittin atöl • vam etıneMedir. Daralan yarıyart· K..elkle yaptıldarı sibi ahır ...,.,.. batlamıştar. Birleşik Amerika- diifrnüıt ve parçalanmıttır. 
yeleri zaptedilmİftir. Şimalde b.u ya eriyen karlarla birer bataklık sinema haline setfrerek tezfll etmek nm Mısırdaki umumi karargahı, Doğu Akdenlzde bir lnglllz kL 

kayıbları büyük,, Junan !partakovka varoı~ bırj ha~iıı~. ahnııur. Tsnoçenko kuvvet. lstemiyo~. 1~39 t"1a boltevik Is: Amerikan hava kuvvetleril~ t.ank faesine kart• yapılan taarruz sıra • 

d • J k~~ e... .mU~eına . olmak uz~:re 1-:n uç noktadan Alman hatlarına tilasma ugradıgımız zamandanberı ordusunun • çarpışm~ya ışhrak sında uçaklarımızıcbn biri bir tor . 
ıyor ar munferıd şıddetlı muhnreb e:er gırmete muvaffak olmuşlardır. Ma. bizim için takih edilecek biricik YO· ettiğini bildırmektedır. pido muhribini torpil\emlt ve batır. 

Lon dr a 26 ( A A ) _ Kahire• sonunda zaptolunmutur. Stal.ın. reşalln, pek yaktnda Alman ıol ka- l bü' •. ku tl . . 
1 

k dl • Gerilere taarrnz m•.,,.ır 
' · dd k. d.. ·· 1 · e d b lec J un tun vve erımız e en mı- .,.. • 

den alınan haberler Mısrr cephe· gra a ı uşman . u~ erıne . v na ını yara l eğ'I ve p anını ta • zi müdafaa etmekt.?n ibaret oldu - Bütün .~Ü§man hava alanla.rı, Dü,ürülen tayyareler 
ainde simdiye kadar ufak tank Volganın şarkındakı ::ıovy~t ıaş~ ha.ldwk ettirmek suret ile, dü.-nanı bul son 10 gun zarfında yflpılan şıd. Bertin 25 (A.A. ) ·- D. N. B.ye 
çarpı,~alan oJduiu ve büyük hatlanna kartı yapılan şıddetlı Stalı..rad batraında çevirebileceği ğunu tamamile anlamı" unu· detli hua hazırlığı yüzünden ta- gelen bh- habere 6öre Mihver hava 
bir tank muharebesinin henüz 1 hava ta~n~z!arına durmadan de sanıbnaktad.ır. ıyoruz, mamile ezilmi' ve harab olmuş- kuvvetleri 24 ilkte91"lnde Mısır cep 
başlamadığı bildirilmektedir. vam edılmıtlır: d R k , tur. Seyyar lnailiz kuvvetlerinin ı.e.incl. lınglllz bava kuvvetlerini a.. 

Vişi 26 (Radyo) - Mısırdaki Don cephesın. e umen ıt a• · 1
• hareketıı·z kalmadıkla,., çölü ku U.ır kayıblara .• x......tnıı,.Jardır. Cere. 

ı d .. bırkaç taarruzunll ~n sinem& mev~min4e 5 haftada 100,0ff ~~ ca.n ve ıönıilGıen alli.l:JM • "'i''.. r 
muharebeler hakkında Berlin - arı uşmanın tt ki e du''•man .,.erilerine van eden ıidcktll hava muharebe· •eri püılriirtmiiflerdir. Rumen ladığı LEYLA Filminin gördüğü müstesna ırıakbeL ka.rşıısında hal&.rmiz~ı ~.e. ta ı arı v ." • • • ı t -L 
den alınan en ton baberl*'re göre •h k ti • d"' . vecctthtınıe mukabele olml!ılı: iittft en ı,. T~ fllrn~ri .-ö.~tennek ~in hl.o taarru2 ettiklerı soylenmektedır. lerincle Alm1111 ve "it...,,an tayyare.. 
Jııgilizler çok atır kayıblara uğM ava uvve erı uşman mevzı· lerll h batarJralart 30 h.gili7 
n.maktadırlar. Bµ muhaHbeye }erine ve demiryolu nakliyatına bir f<.dallit'lıktı.n oelıdtımel'en Büyük aayıda malzeme (lesnbl • t~~ 

1 
rdl 

taarruz etmi,lerdrr. T A K S 1. M S 1. N E M A S I J..yıblarına rağmen mihver kuvvet. ,tayyares • e r. İftİrak etmiş olan cenubi Afrik.a 
ttimeni askerlerinin büyük bır Ladoga gölünde 

lusmm.z kaybetmiştir. Ladoga gölü üzerinde Alman s u·· M E R 
ve Fin tayyareleri tarafından Yarın s·ınemasında - desteklenen bir Alman • İtalyan Cömh\B"iyotin ilıinınm On dolmzuncu yılı ıerdlne 

lmerikahlarla Ja,onlar deniz te,kili, 22 tlkteşrin gecesi cıdden 1;= ::::~-::·~u!:;nıs~;;::~6·ı:i:~~~~esn ~ akşam 
arasında Yeni• bı·r .ıllİZ sahilin Sovyetlerin iHali altında m.uıdan Uiba.ren CevnJAde miisa.mere ~ sıyın sinema meralı:Iılarma. tak. Mevsılmin en bü7ük zafermi te,kll edecek ve 1 bulunan bir kısmına karşı hare- Yıldızlar Yrldızı Şık ve güzel 

nrıHare~esi kete «~mittir. Karaya çıkanlan dim ~lyor. D E AN NA D u R B 1 N' 
bir müfreze feneri tahrib etmiş En yök8d( 4l1Ynlan oJt_,ayacak, bıillMln göırriilleri coşt.undk, Jııa.lp. İn 

Londra 26 (A.A.) - Cuadal- ve bir miktar eıir almı,tır. Bu ierj a.ıteşııeyecek, seyl"f'df'nleri baljh.nbaşa. ~lr ~ lnvıak bir 
Canal aduının tin>alinde Amel'İ- deniz tetkili dönerken diitman mWıik . .. 14huti nağmelei' . . . Salthll' "1111ulıutııı. siUJıenmit. F R a 1 c H o' 'o NE R o B El T s T 1 c 1 
kan hava ve dert.is ıilahlan bir ıambotları ile durmadan çarpıı~ tle beraber emsalsiz bir tarzda yaratUtı 
Japon knıTazöriiaÜ, bir muhri • malar olmut ve avcılarllDIJlıa ha - 6 · K z 1 
hini ve bir hafif kruvazörünü va bataryalanmız cltif111Gnn 21 K y 1 
hasara uğratnuşlardır. tayyaresini dü,ürm~lerdir. 

Bir zırhlının da iaabet aldığı Sovyetlerin planı ~ r 
muhtemeldir. Mollcon 

25 
(A.A.) - Cep~- 1 THrkçe Sözlü 1 Iirkce Musikili l ıazkçe Şarkıl! 

.... ALO. ALO. - , Hazır okınus LEYLA MURAD ve YUSUF VEHBİ'NIN 
KutJu Cümhuriyet bayram1nda MiLYONLARCA 

tSTANBUL imanın dillerinde dolefMı 

AŞK 
ÇİÇECil 

Filmin ilk iradi ~ine Gala Suaresi 
Neı'elerle çalkanacak A Diinyanın ün alan A 

Bütün dünyayı ka hkahadan Fihnkr harikası 

kırıp ceçiren R Cümhur;yet Bay- R 

miıştero:ııen yarattıkları a~uı en ll~hl dıuygularmı terennlim e~n büyük 
aşk ve tht.lıN~ flhni 

Bestekarı: Kemant . SA Dl 1 Ş 1 LA Y 
Okuya.nlar: 

DEANNA DURBİN'in ilk hakiki •ını taavir eden bu süzel flhn
de damediyor ve altın aesile çok nefis pıkılar söyliyor. 

Okn:fa.n 

)<IUALLA UJILAY 

26 kişi lik 

KÜME SAZ HEYETİ 
SUAD GÜ~ 

B iga.h :\lEHMET LOR EL J ramı Şerefine J 
HARDi A MARMARA'ya A 

1 

Kadm. içki, 9e.faheıt. ll~mLerıinde ,;;gı~ geçiren. lüks ve asri haya.t düstcünii 
bLr erJcetde, 9ttda. ve J.1sk:ınolık ylbüockn lf~ uiraya.n ut, namu8lu. t.e. 
mlz l'llh.lu b1ır kl:lının ibret. vericı bayat roman1. 

DENİZCİ ~ 0!7~E:nA ~ 
LtlTFEN DİIOCAT NAZARISA: Banim kıad:ır Tli:ı1 ,ç~l~tırihni'J bü&Vn 
tUm'l:erln şöbreUnt ıö16c& bırlllıka.k bu böYtik ft1mi sayın ılneına müşte. 

rilerhııe hararetle ta~ve ederl1. 
lll 

28 ~~:n it~baren ı BETTJ 1 I' :F İtte hiç tereddüd etnıeden ... İddia ediyoru:z~ 
Mi Ll J _ ~LEM DAR G R A BL E Bugüne kadar gördüğünüz en komik film 

' N Do N N 3 AHBAP ÇAUUŞLAB 
-. GeceayrG•c•Üneşi # A AlllECHE A ( ARŞAK PALABIYIKYAN) 

_ ___ .. _ 28 _Ça11&m~ba.daı_1 itl-bar_en ! POLiS HAFiYESİ 
MARİK A RÖKK 1 

Ş A H A N E D A N S Bu Ça:~k:ıı~ı:,~:: klbaren 
SES S 1NEMAS1 N DA J 11111 SARAY ve İPEK Sinemalarında birden 

.... 

Ba akıam için yerlerinizi evvelden aldırınız. 

Telefon: 42851 --------

l Aık, beyeCMı, ihtiras dolu bir eser 

.&NUŞKA. 
Arlıl-cının kı:tı, 1 

Gece, ıündüz, benimsin H LDE KRAHL 
flhnlerlnln sehbar, parlak yıldı:.ı:ı 

Pek yakında Ş AB B'~a 
i'9 ......................................... -~ 

11 s T R , 
Eser: Mahmut Yesari Reji: A. Körner 

Prodüksiyon: Halil Kamil film stüdyosu 
Memleketimize yapılan filmler içinde bir taheser 

Yıldızlar: 
REFİK KEMAL • HALlDE PiŞKİN - ZEHRA YİMSEL - AVNİ 
DiLLlGlL • NADiDE TANCA YAŞAR NEZİHİ..,. ŞERİME ER
TON - REŞiT BARAN • SALAHADDiN MOGOL - MUAMMER 
BoY0KBAŞ - MÜMTAZ EN ER • CELAL ÇAGDAŞ -

NEDİME AZDER. 
29 Birfncı1e.şrin Pes-tentbe aktamı 9 da E L H A M R A' DA 



IOtl POSTA 

C.A.skerl vaziyet :J 
(Baı tarafı 1 inci •aylada) 1 dır. Sovyet ord~ndakl büyÜk mü.. 2 - Şilide 

zilerini yvarak ~v ev yaptıkları dafaa kab1llyeüni .b~z esasen VAI - Mister Sununer Welles son nut. 

ile sabah, öğle ve akşam 

muharebeler neticestnde bir Sovyet man - Sovyet .harblnın batladıgı t_a- kunun bir neticeal olmak üzere 21 
silahendaz alayını ağır zayiata ut- 11Uıtenbcrl ~it v~ bu kabllı - Blrlncltefl'inde istifa ~bnİf olan şı. 
r.attıklarına ve bu alaydan 1200 e. yetten takdirle babseylemekten ge-. ıı kabineai 22 Blrindletrinde yeni. 
sirle 6 top, 127 ınakfoell tüfek ve rl d~ıf{ık. ~~at, ~vyetlerin den tetekkül etmit olmakla beraber 
daha dij'er bazı barb malzemesi bu müdafaa fkabdıyetlennın geçen Şlll hükumetinin mihver devletle • 
aldıklar~na dair 22 Birlncitetrln ta.. ~~e ~an bu sene, Stalingrad rine kartı alacağı durwnun ne ola. 
rihll ~'man reami tebliğinin verdiği tehrao~? içinde ve. Kafkasların bir· c.ağı henüz belli olmanuttır. Bu bu
haber btfıma ediline prk cepbeıi • çok böJıe ve keııınl~rlnde ~ım. ıfusla Şili efkarında ayrılık olduğu 
ttin umumi durumunda gene bir de. Ja:ı ~lan Abıan1an bıle resmı teb- anı..ıLmaktadır ve bu cümleden 
ğiflldlk olmamı,tır. llglerinde bir çok defalar .. b~da!1 ohnak üzere 22 Birinciteıftn tarih. 

iami ve yeri bildirilmeyen kasa. b~ttndanlrecekk ve bSol vy~dbdükuınetLl il ~lr Nevyork. telgrafı, Şilinin mer- Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinı·zı· fırçalayınız 
b K_a ___ d vlar . . al b nın bu ısa r mu et e\o"Ve kezı olan Sanıtago tehrinde çıkan 
anın, aılUQ e.g ının §1"1 a. S c:lusil dona d ki ı ı 

tı kısımından Tuapseye relen yol °'?'etk-~---'"~'-~ :t-maedsın ~- bu' - gaze1te :re atfen çoğu katollk ünl -
boğaz .. · d hn yası ODJDC1nnucn ua• erc:a ver& tesme mensub yüz kadar ünl • 

v~ •. uzenn e 0 uı ve Tua~- ordu ve donanmayı askeri bakım - versitelinln Amerika elçiliği önün • 
seye yonetı1ınlt olan Alman tehdıd elan icraatında tamamile müstakil de nümay'if yaparak ŞIJi milli mar
ve ta~lnfnv So~yet silahendaz ala.. bir .,_.omutanhi'a ra~etmek tını .öylediklerlni, talebeden biri • 
Y'.nın ugT"adıgı asır akıbetten sonra ıuretlle (Öslerdlği yük.ek itımad ve nln niimayifın mister Welleı'ln 
bı~z daha artmıf ~aaı kuv • eaygıyı tamamlle baldı göıterecek nutkunu proteato için yapıldıiım 
vetlı bir ibtılmal dahilindedir. derecede artmıftır. Onun için bl% söylemekle beraber: «Biz demok • 

Yuk.ıdllld Alman rearni tebll • de, bu kabiliyeti bir defa daha kay- rasi diifmanı değiliz. Fakat, Ame • 
iinde üııerlnde durulmaia liyılc: bir clıeylemeii ve Sovyet lnt'alarının bu l'iblı da değ&nzn dediilnl yazmak. 
nokta daha vardır, ki o da Sovyetle. hareket feklllerlnin 1792 deki FrMl tadır. 
rln ev ev veya karıt karıt muha - sız lnkıl&b ve ihtil&I ordularının Şlli bir cümburlyettir ve t 937 ls
rebe ve ımüc:ade&e sistemini artık hareketlerine çok benzemeie baş - tatlsliklerlne ıröre nüfusu da 
bemen hemen her sahaya ve her ladığını batırlatıma§'ı fayd .. bulu- 4,597,000 dir. İkinci Dünya Harbi-
kt-9İme tıetm11e baflamı• olmaları - yonaz. nln zubürundan evvel bir Alınan K A Ş E L E R İ 

" 1
==~~~~!~:7i~~BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

OSMANLI BANKASI sul7,35o~mııısvekarab~~ipo- ve bütün ag"rıları derhal keser 
lis olmak uzere 33, 750 klııdır. Şl-

TORK ANONiM ŞIRKETl linin, bir .eferberllkle 450,000 ki - Sıhhiye Vekaletinin rulıaatım haizdir. icabında aünde 3 kate alınabilir. TESiS TARiHI 1863 ,,~bir ordu çıkaracak veçhlle t~t- _______________________ __::__ ____ _ 

kll&t ve tertibatı vardır. 
Statüleri ve Türkiye c;imhuriyeti ile münakit m:ıkaveiemaTMıt 

2292 Numaralı 10/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmifıir 
(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

10.000.000 İngiliz Liraaı 
1.250.000 ln~iliz Lirası 

Sermayesi: 
ihtiyat akçeıi : 

-==-ı:ıc::ıııı::am11s==-========-==-= 
Tiirkiyenin batlıca Şehirlerinde 
PARIS, MARSİLYA ve NIS"de 
LONDRA .. MANÇESTER"de 

MISIR, KIBRIS. Yl'NANIST AN. IRAN. lRAK, FILlsTtN 
ve MAVERA Yl ERDÜN" de 

Merltn o• Şubeleri 

Şıli donanmasına ıe.llnce: Bu da 
28,500 torJl& bir muharebe rıemi
slle bir ztrhlı kruvazör, iki hafif 
kruvazör; sekiz torpido muhribi ve 
daha diğer bazı yakıt rıemilerinclen 
mürekkebd ir. 

ADEMİ iKTİDAR . 

YUCOSLA VY A. RlJMANY A. YUNANiSTAN. StJRIYE. LÜBNAN 
FllJau.i " bütün !>ün)oada Aceata ve Muhabirl.d nrclao. 

Görülüyor, ki ~ll:nin askeri kuv.' 
vetıe.<1 küçükmsenebllecek bir hal. 
de dejildir. Ancak, bilhassa Birle
tik AmerMuının dev kuvvetleri ya. 
ntndıa bunların le.irinin pek az ola. 
caiı 'ft Bll'letil: Amerika, Şiliyl da
bl kendi saflarına iltihaka ikna ve. 
ya lc::l.r edebilirse, l>wıdan evvel 
Breillya ve Arjantin hakkında da 
yudığemız glbi, bunun sadece ılya_ 
ıi ve nunevi dıemm!yetl olan bir 
bidi»e tet\Qll edeceği meydandadır, 

VE BEL GEVŞEKLİ&İNE 
KARŞI 

HER ECZANEDE BULUNUR PoSTA K. 228 

H• nevi a.-. Muameleleri yapar 

HM&bı ca.rl Te mnduat hesapları ktıfadı. 
Ticari krediler ve Te.s&lkll tredtler küşadı. 
TürkJye Te Ecnebi memleketler üzerine t.e§lde ııenedat lskonto.9tı. 

Borsa emirleri. 
Esham ve tahTilAt, altın Ye •mtaa üzeriııe avana. 
Senedat tahsilAtı ve saire. 

En yükaelr emniyet fGrtlarını haiz lriralılı 
Kaaalar Serviai vardır. 

Piyasanın en müsait ıartlarile (kumbaralı veya 
kumbara11z) tasarruf hesapları açılır. 

Yerli ve Ecnebi En Sağlam 

MAKiNE K AVIŞLARI 
Galata eaki Gümrük ıokak No. 34 

ı·ürkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
ıtuna .... • tutaaı : 1111 

100.000.000 Türk Lirası 
811be ft aPm .-.: w 

Zirai Ye ticari her geyl 1ı1ııma ..-...ehterl 

PARA BiR.KTirC.:.NLE.iE 28.800 
LiRA iKKAMiYE VERiYOR 

Ziraat Banbslnd.l ı..:umbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda m 
az 50 lıra.ı bulunanla!"'.& senede 4 dela çdd)eodı. k111"a 

pllıu ıor.e lkramwe dalrtı.bcak~ır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 

4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 

100 )) 50 )) 5,000 )) 

120 )) 40 )) 4,800 )) 

160 )) 20 )) 3,200 )) 

Dtkkat: lle5ablar nızda:lıi paralar blr SMe içinde ~O liradan &p.ğı 
düşmiff'nlere ikramı •e çıktığı takdlrile % 20 lazla8'1e w.ı,UeırelGUr. 

Kur'a.tara senede 4 defa., 11 l\[art, 11 Haılra.n, 11 Eylül, 11 Blrlıwl 

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

NEZLE - GRiP - BAŞ - DIŞ 

Devlet Demi:'yolları lşletma U. M. den: 
Bir 11ene sarfutia bmil. deposu namua ~ ola.n tahmlaen liO lılıı ton 

maden lııi>miiriıoıkn 31IHI tonunun bm,IUıe ft 13ot 1ıonunıın Ad&puarmda tah
mil ft ~ iti lıapah acf uuli ile eABilllmıfo'e 1rıonma1'4a'. 

lbilılmıe 1!/ll/H2 tarihine müaadtf P~ Pnü .....ı 15 de Haıydaa'pa • 
.... ı inci ...._ Jı.omlayoounda ya.pjMıaldtır. 

Beher ton iı'Gmlirian tahmil muhammen 'bfldeli lH, tabllıe malı~n 

bede§ 15 ~. 

MuYııl*at hnın.t 156 lir.& 25 lıurutLur. 
~ iftlrak ecieceklıerin teklif mdıl' ........ ı ~ 'itli' saat ev. 

wıllne lılldar llomlırıı.Tona TermJ. olmalan wmadu'. 
FMlla ı..hat Yf' ıpriname -.... için lşletımeı>'f' mür.caM eclllmelldir. ('793) 

MallMunen 1Mıdttt 1196001 on ıloluu 'bı1n ..._ 1iİm iN olan C-IOO) dört yilz 

aded ı&haaiıse .: vartı (4.iklncKefrin.lKZ) Çartılmba liinii saat '15.30) on 
bet Wıı..._ ~...- Gar blnuı ~e6ıl koallilJ• tıararın4ao ııa,.ıı 
...., mullle ..... al.aac~. 

Bu • rtrmek lıllıeyeniertn ( ıcoı bin lllörı yüır yetmlıt ftrahlt muvakıkıa.t te. 
mıtnat. nnuınaı tayin etıütı ye.alkalu- la tekliflerini muh~vi zarllarıot ayni 
rün .. ı (14.lel on dört ot.usa kadar lııoımlsyon reislilioıe nrmeler lizımchr. 

Bu 1'e Pi .. rt.namelın lııomi.9yondan .. .,... olılirak ctailtıhna.ldadır. (62'7 ı 

EKZAMiN 
EKZAMANIN HUSUSİ iLACIDIR. 

Yara, ~.re. ercenllk, sivilce ve bllcümlle cl'k ha&ta.lıkta.rnula kUllaın.ıllr. 

YENiDEN PiYASAYA IRZEDILMISTIR. 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden: 

Fabrikamızda yelittlrlJmek üzere iki genç kimyagere •e dört 
San'at Okulu mezununa ihtiyacımız vardır. Kfmyagerlerd~n 

lisan b ilenler tercih olunur. Alakadarlarm lüzıanlu veıikalaı ile bir -
ilkte Galata Pertembe Pazarında lı Hanındaki büromuza mü. 

racaatları. 

~~--BELSAMiTOL--.. 
İdnır yollan Utfhabı, yeni ve eskl BEI.BOÖUKLUQU, 1drar zor:uğu, 
mesane ve prostat ilt i habı, sistit fe lcoll aistitıere. Böbrek rahatsızlıkla
rınaka.rşı en mUkenımel bir ilA.ç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİ'l'OL kulla.. 
nanlar yuk&rıda ıaztlı hut.alıltlardan çabuk kurtulu.rlar. BUtUn El'za. 
ne ve ec'1Al depolanndan araı:nmz. 

Ticaret ve sanayi odasmdan: 
Pulluk ve misali ziraat aletleri 
imal eden fabrika ve atelyelere 

ve 
Ham kauçuktan imal yapan 

fabrika ve atelyelere 
Tevzi edilecek (demir) ve (ka~) dan kedilerine lüzumu 

olm mlkdarı alablbnek içıln 38-39.40 senelerinde iatlıl&k ettikleri 
iptidai m.ddeJer mikdarının tesblte ,.ar&1'acaiı reemi vesalldftile 
bil'lltıte 25.26.27-28 İhJ1'1n 1942 tarihli fijnlerde Bahçekapıda 
Dördüacti Vakıf Han üçüncü katta Odamız Sanayi Şubeei Miidür-
lüiüne miiracaatları ilin olunur. (791) 

1', lŞ BANK.ASI 
K. TASARRUP 

BESABLARI 
2 ikincı..evrıın 

Keıılde!dn.e a1·rılıuı 

:tıaa.mlye~r: 

1 add 1000 lra.lık 
1 J) 500 » 
Z » Z50 » 

100 » 
50 • 
!:5 il 

··································-·-··-······-·--·--............ ..__,_,,, ...... _., __ 
Son Posta Matbaası: N~ Miidiirii: M. Sami Karaya& 


