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Milli •• 
ınon·u 
• -Şef 

~~~~~~~::..~---~~~~~~~~~-

0 r ta anadoludaki tetkik 
gezilerine de!am ediyorlar 
Reisicumhur Sıvas, Yıldızeli 
Tokad ve Artovadan sonra 
Turhal!_ şereflendirdiler 
İngilizlerin 
Fransaya yap
tıkları çıkarma 

Bitaraf bir gözle tethik 
edince bu hareketin i_k~nl 
ci cepheyi kurmak ıçın 
büyük ölçüde yapı/mi§ 
bir çıharma olmadığı 
kolayl1kla anla§ılır. 

l'azan: ABiDİN DAVER -
- Ani;""dl~\d<Jn -

U
" ~i:ıl<>r, Di<ppe (DiJep) e 

ı;,J,.N çıkardı!ar. Bu ç:lrn.r -
manın tnf>iliitııoı İngiliz ve 

A """"' re,ıni tcl>liğleri kendi gö· 
.-i.c~lcriıı.c uygıı.ıı oıa~..ıı. veırdi • 
ı .. r. 
Ahmınlar, bu İngiliz hareke • 

tİıllı.u, ikıııci cepheyi kunııak 

--------- -
Milli Şef Turhal ~eker fabrikasında tetkik
lerde bulunduktan sonra yollarına devam 
ederek binlerce hal..:ın coşkun tezahüratile 

Samsuna şeref verdiler 
Turhal .23 (A.A.) ...;... Orta A· \a6a muva.sırlat buyurmuşlardır. 

ııadohı.da bir tetlıik seyahati Re;@euınhurumnz 22/8/1942 
yapmak iiı.ere 2.0/8/942 ııerşem- cumartesi ı.ab•Jı.ından öğleye ka-
be akşamı ı.aat 22,30 da Anka - dar Sıusta vllayet dairesini, 
radan hareket IK1yı11ra11 Reisi • Halkc~ini ştteflendirmioşl<-'r ve 
cumhur ismet İnönü 21/8/1942 birçok ilgili zerntla görüşmüş· 
cuma günü "3bah saat 9 da Kay- )erdir. Saat 11,30 da Reisieum • 
seriyo gelmişlerdir. Orada ya • hırnımuz otoınobWe Sırns civa· 
rım saat kadar halk ite Halke- rı.ndaki \-inıento fabrika.sına gi-
,.;,nde görii~tiilı:ten sonra yoıl.Ja. derek fabrikanın inşaat ve te • 
rına dnamla Sarmı,ak~ ist:as • ı.is işleri üzcrnı.le aliıkadarl3'1' • 
yonunda trenlerindoo inerdi; O· dan izahat alnıı,Jardır. 
tomobille Biinyım kasabasına Bundan >oııra kara y<>lile doğ-
ve oradan Pınarbaşına bağlı Pa- ruca Yıldızeli kazasına ve bu ci-
zaröneo nahiyesindeki köy ens· vardaki köy eru>titiisiine gideorek 
titüsüne gelmişlerdir. Bu köy nı4i.,,;sesenin re>ıl<ili.t \"C talebe • 
eostitü~iinii telkik ve teftiş ııin dıırıunu üwrinde tetıkikler-

bıry·urduktan ve enolilii ta.Jebe • d., bulunmırslardıT. 1 
siıı!n ziraıaı i~lerini \'-C hal"tnarı R.eisicumhut"unıuz bu köy eru; .. 
yerl<.'rmi gu.diı.ten 'onra ayni ütü iindcki trlkikleriııi bitirdi·k· 
tarikle Sarınısaldıya avdt>t ve ten "'nra T<>}<ada miiteveedhen ; 

_o_ra<l_ıın_ır_en_ı_e_sa_a_t _2_2,_30_c1a_s_,_-______ l SO. 'U SA. 3 Sl.İ 6~ 1 

r) MosKovA aAiı:" . 
~ YOSUNA G6BE ; \ 

ı· KIŞ GELiNCE ! 

ALMANLAR 
HEZiMETE 

1
-UGRAYACAK 

i lkhıcl c;phe için 
yeniden 

-1eşriyat başladı ll 
M°"k"'a, 23 (R.ı<tyo l9) - R:ı<l- j d -'-

yo mıiı•l'l';ri i..-tanbu'<>l<m ı.au:r ıc Bir ırma.k lı:eDaınn<la :yeuô mev:ıi )ere çekilen G\y~r kaııebayı a-l>ev~ için e bırakıy-c-, 
ya:ıısl<!da <ieıı.J;yor u;· ı Almanlar da ırmak üzerine lı.öprü lı.wıneca çahşıyorlar 

•&ritaç hatta ~nrn ct•pbt>nin :.rııer. ------------

kez , .• •"""'ı kes .. ıı:eı.ııde geu•ş oı- İngiliz Bava Nazırunn Nutku ----------
çooe bar:p han~kt.ıt.ı oUı)l..'\yacai(tır. 

Artık yeni kış seteri bagılHyacaktır. 

Bu dei&ki l<..,U. krıL! oı"<lu insiya
trvi ele a~a n~ ordularını bt.'(l.i
mel.e ujoratacak.it.r. 

A:tık .. !n1ao'ar da itira.t ed~orlar 
ki ~irr..a J.1 Kafkal'>)'ada mu!ravemet a!"t 
·makLa, a)lmanlann att~ğı :ı~r adım 
kend· t>ı_ıne bdbahya mal olır:ak:t..1-
dır B: ü petroilr'l"lnc k;ş g"1me ... 
~m c 1 looyannyaaı "".il\l üıJa.y&n,i 

• alman lar Azeı:tJay<.'8.flrtbrt Sovyet 
hctkimıye1 nr '-arşı ~yana ça:ğırıyor 
Ye Bakü'nUn 2aptıru ko1ay]actınnak 

iftiyoriar.> 

Londra, 23 (A.A.) - Sundey 
T;mes gazetesi diyor ki: 

İkinci cephe, ancak ~amanın
da fiiliyata çıkanı.malıdır. İkin
ci cephenin zamanından evvel 
açılması iç;n yapılan bir t~b
büs, Rusyayı kurıarmıyacak fa 
kat b'zi de mah\'cdebileeektır. 
Hitlerin de i>tediğ", böyle bir te-

(SO.:U. SA 3 SÜ. 3) • 

Önümüzdeki aylarda 
Al manyaya binlik 

akınlar sıklaşacak ----
Yapılacak toplu hücumlarla adalete ve 
hürriyete dayanan devamlı bir sulhu kur· 

mak için kat'i zafer elde edilecek 
S·van.sı a, {A.A.) - Dün buradn 

b~ nutuk EJOyliyep i1B".-·a n:aır.ırı A -
bı.;\ı><.r 0-mışta" I< • 

)J:y-et ·z, A ,,anya üı.erme hu
<"Wll.:'3.nmıza a.man "-er!T'.'fl!'JStzın de
vam rtmek.1ir. 

Bu S<ın il')"' •da bomba :ıklıi '>mı

'Zln Alıı>ımya<illo ve ~;:al 2 1.ındaln 

URUGVAYI 
ALMAN YAYA 
HARP ILANI 
BEKLENİYOR 

• 
l!. rezHyanın har 
na.mı lngtıtere'cle
de geniş bir s -
vinç ayaadırl1ı n~ ... ~adile .} apıltlı~ını, fakat ken• 

dikf"iniıı siddetli Jnüdahs.Jc. \·e 
muıkabclt.•i üzerine İn.,ailirılerin 
d >Jıi-ı.e dökirldüglinii idd:ia edi • 
yorı..,. Alıruın gazıcteleri, .On 
.a.;:tlik lıiı il.inci cephe., •Sta -
Jin:aı e.n1ı-ı:!e tc~ ·bhü:.. edil-crı is .. 
t>liınm fdaldeli neti<..,.,-İ• \'C 

•Çörçihn i>tilası bir i.kinci Dön
kurk oldu gibi 'b<ışlıklar.!a 1ıı • 
gUiııleriaı ha·Teketini bir heriınel 
şuklinde ,ö.>te.mıcğe çalışıyor • 
lu. Bö)·le )'apmaları da gayet 
ta biid:i.r. 

ıc-=:::::-r~" 

Kafkasya 
kuvvetli 

=~-J••) 

aki bazı 
barajlar 

GEazidc ynpiılığı. t.un:ı oat nı.tıtıh.,ı..ıı-. 

?:ıfe.,:elfı Rt"nau t ve \Jna ord !a.bri
kaların n tWı•· b', o lşm~ • brş z. :1ı.
lı turr.enli.ıc ta~tan \l' motö .. ~lü 11ıd..A .. 

liy~ t"a5.ı.asında ı. ahru.:: e-t.n<-it 
df-mE'k:t r. Ku1ony y:ı ve .Es,e.n• ya
pı·~n htcumla.r da mUlhış olmu:ı
lu-r. Bır 3'.im.an askt>rı, hatıra <lE'f
~ı riı.Je, bu akın lıakt:ıncl-kl llllbu
ler' o" l<en ~kl b r b.:ss.n "111tıda 
kal · y ><I· 

A tn-'ln n lJeUnm bu iziiraplan 
la~ı :.ru... sevınç dt ymanız. ı:tl.ep 

ı·trr: ıyo:-uıı., J-"akat A':na..~ 1Y.ı -etl, 
bım.u kı'Tldlsı ıst_ ştır B· m1:lct, 
H; l.t-rirı ve onun zorba ~ n .ı cü
rüm. ori gı o. n uştın A·1rrıa,, mı r
t.i, bu-g~ı ı gözlı ı ~ı yJ.".cllan ()(.'Gk:Jarı .. 
rıa d '< :.ş ba.kat ken ona UIJ'D'll &öy
ı..m ,.k ı. tedm: 

Rill de J aneiro, 23 (A.A ) 
Brexıl ·a hari.:ı~e nazırı M A· 
ramı~. C..ıırnc.rteı ak.şa= A'
m ve İt.:ılvan h kür.ıct c !'e 
verıLen notayı n retnti§lı 

Bu rotada B•ezılva hiı mc
t:nin göstcrd•ğo ç0k büyu t D'! -

sarralıak5rlık bdın: i•kn s.-.1-
ra şöyle <l r.me..t<tdU'· 

Son ha<liseleri rniirea ıp Al 
manya ve iLıı' ·a"Jın Brezi' v 
karşı harp h;;rek<.>ll~rmd b
duklar·nı !"Jlci• ,.t ... Pk i "lk~ · 
~ı.ı.dır. Bu suretle Almanya \e 

İtalya Brezilyaya karşı b r 1'arp 
vaıziyeti yaratın· ardır. B ı de 
şeref; n'2in. hlıkumrnr'ığ m " n 
ve emniyct'rr i '.n \'E ay~ z · r: 
da A'11<'rik2nın emnı)elnın 

İngilirıl<ll·e geliJW:e, onlar d.a, 
bu çıloarnuımn, ikinci cepheyi 
a~ııı.aık H Avrupa ]Jatısmı istila 
etnrek mal.sadiıle yep.Jmadığını, 
;ı;.Jnız bir çtk:ımı:ı tttrübesi 
mahiyetinde old:ıi;unu ve yeni 
ç.k:ıırnıa va.-ıtalannın ve usul • 
Jer;ni:n hakiki hir tatbik saha • 
&liıda b~ yoı.larua) a tabi tutul· 
duğunu söylüyorlar. İnı:ili7Jer 
de Alnıaularuı •ZC.p!ed~lmezn 
dedikleri bir kıyıya çrkınağa 

ve oı.adaki istilı.kin11.arı 3·'6:ln>ağa 
muvaffak oldukılıu:ııu ileri sü • 
1'<!r<k bu ~ık.,rmarıın heklcni • 
INJ nctic~~·i vardiğini ileri '84.irii· 
)'orlar. Onların da l>öy·le yap· 
m~lan ga)d t;rbüdir. 

Dieppe çık.arnı.üsıru bitaraf 
bior gözle tetkik edinre şu !ileti· 
tt.} e vanrız.: 

1 - Bu, ikiMi cepheyi kur • 
mak içio büyiiık öl~iide yapıl · 
ııuş bir çıkarma ha~eketi de • 
ğildi. Öyle ol'8ydı, 

A - :\füUefiklenn Norvcç!en 
J,p.aoy·a hıı<luduua kadar uza • 
IW>o sabada da, birkaç yerde, 
•divcrsiı>n• denı.!en di.lcl<ati baş· 
kn yerlere çekmek için yapılan 
alda.f:ınaca ve göst<.'riş ha»ekcl· 
l..ri yapmalım icahl'llerdi 

B - C•kornıa oolge inin gcTi· 
•ine, batı cephesi başku.auındaıı
lık ihtiyatlartnın ycti,ıııt'ICO'İnİ 
önlemek için, miihim yerlne • 
J>araşütçü indirirlerdi 

C - lhıiya.tlaruı. bıtraya )"' • 
t<ynesini ı;:iiçleştinnek ~;.,, e • 
P•) uzoklaNı kadar, ı;:ö:ı a.çtır· 
nıaz ha\'a lıücuınlar• yapaT • 
la.r<iı, 

D - Geçen harpte Çımakka • 
lrd., ol<lıığu gibi yalnrz. bir tü • 
IU( il değil, f'D RL birka~ tünıeıı 
çıkarmaları lıizıuı gelir<li, (Bu, 
bir tümeo iddiası da Almanla • 
•ındır) 

ı; - 9 $:tat içinde ınoğlübi eti 
kabııl eMrrk ~ekilııwınelcri. )ak· 
la an gece içinde a;ıni yerlere 
\e' ah ut hırn1aın sağına ..oluna 
)en1 ku\\ .ılu çıkararak atla 
'ı•turun~a ~alışmawn iobe • 

lso:;u SA ı su ~> 

Yeşt"?k.öydcl<i ıı;ça.l< haıu:.ketıoıııni takip ede.o halk ~e 
Nuri Demirağ tayyettleıi 

Oün Yeşilkoyde Nuri 
Demirağ Gençleri 

çuşlar Yaptılar 
------~m:m--------

Ş ehi r üstündeki muhtelif uçuşlar büyük 
bir alaka ve takl:.ir topladı 

Nuri Demirağ hava okulu dün 
Yeşilköyde 'bir hava eğlencesi 
tertip etmiş ve binlerce İstan
buUunun havacılığa karşı çlan 
alakas:nın artmasına se>bebiyet 
\•eren bu eğlence umumi bir a'.i 
ka ile karşılanmıştır. Saat 14,30 

da Nun° Demirağ hava okı.ılu. 
nun kurulu.şunun y l onümü mu 

naFr1:ıctıle başlıyan nlik Yr· 
şilko~'Ü dolduran k• a 1ık 
halk kütle6i ıara.'!md ka;. 
le takip edilmiştu-. 

• NuTi Deınırağ c.k ıı luna men
sı. p gençler üçlü ve beşli grup

lar ha\uıde bir çok uçuş! T yap
mi§, Galip Demirağ da 3000 met 

re yıikselmış ve ıst.y enlerm de 

'bindığı uçaklar Nilı emirağ pı
lotlanr...n .dare dr (Yeşilkoy -

Pendi~t • Şile - Ye~ lkôy) ç vre
si dalı.· nde uç .]ar ) apmışlar-

dır 

B tayya• 
akdU'lc rş 'a .,., 
er:ı:~k atıma denerr: 

fak u t r 

e akrobasi 
p~raşvle 

en muva!· 

;Nım ~aıım \erdı.g:t 

Jllnri Dcnurngın oğlu 
Utll{a hazırlanı)or 

• 
l:lın.ta g r ok tal Si Ey1ai1 
ıç nde 12 U<. kla b r ) urt tumc

sınc çıkacak• . 'F fo Bursa, Kü

ıa , Es !\,n r-.ı, Kon

ya Ada kl LI z , l\ralalj a ve 

D~vrıı;e 

Müıtahkem mevzilerle beraber Müttefik 
kıtalar tarafından delindi 

Berlin 23 (A.A.) - Alınar. or-
duları Baj' ·oımvt anlığı tebliğ,. 1 

\·arşova.'yı Rotte?1C1.anı'1, Be;gradı, 

Covcntry'yi._ Lond! 'yı ve Svl'!lc~ ... 
~ hatrr'eyııııı ,..., FühreTmıze t.eşet

lı:iir ed~Jiı. 

(50. 'U. SA. '3 5f t>J 

Kaıllkasyada Alman ve mttte
:fik kı tro.•c<leri fe\•kali"ıde mii6 -

tarıkem di$;nnan me;·zilcı."ile yol~ 
lerı kap.ı~·~n kııvvc1H barajlan 

dclmiljlerdlı:. Düşmanın kaır~ı • 
hk taa'ITU"lan pü.sküı tii~ _ 
tür. 

B:c:t kfisu'" u(ak!ık akınla '1n eık f 
~ı.k yaıptlma.s.uu ibt'ic.111mek doğru OL 
rnaz, F&kıat bomba uıçakr a.ı. servi-
9im1z'n lt ~'i a-tacak'tır Ameika
blar bW-::dadır ve b r k:ıc •7 ;ç;,,.. 
de b n k".ls;Jr U\'Ü . ..:k -.le. a daha 
sıkluısaca-k:ur. Alrnar.;)'anı.n harp en
sfıiı;tris!o:ıde inıf'!;ı 1• brko <le. her 
~-('f'dıe, boe;gım dain1t w-ettc ceni...t... 
liyecı ktir, 

A"nı.an miilt~tinin h:ırp g~~rreti şim 

diden zay)ırlamnya bauT.arrnş.t ır. Bom· 
ba ııçaklarımız bunu hıt.tı·:~rla~. 

( A VRUP ADA iÇ ""j 
\,,_DURUM -

Vol,ga ı;ehriı-,de 21 ve 22 a
ğ.u:>tos gü.ııılen iromıbaları.a bır 
Sovyet romorkiirile iık:i nehiT ta
şıt genıioi batırılmış ve dört peoı
rol gemisi tııtuşturu\m~tur • 

Don cophesinıde dtişno:oo11n 
nehri geçm<'k içir yaptığı k'Ş('b
biisler birçok noMaJarda ak:rr 
bırakılımışt:r. 2 

Kaluga een.uıp batı çevresDe 
Rjcv yakininde duşman n önem- 1 
li piyade !~killeri ve zırhlı hir
liklerle yaptığı taarruzlar, 'fııa~·a 

kıuvvetlerimi:zm t.esrrl; rnüdailıa

J.oesile desteklenerek çetin sa • 
vaşlar sıcmunda püskıirlıilmıiş • 

1 ,r)NlJ ">A 3 SÜ. l) 

HiNDIS f A 'DA 

Bengaledc yeni 
çarpışma oldu ____ , __ _ 

Bo bay ~eledlyesı 
idareten kapatıldı 
}.'~ı, 23 (A.A.) - IlorrC:ıydan btl

d.rild rlnE: gore. D nı:a!~ c;ral :....n
de poı., 'c halk arıısmcıa Ç'l'!Jlem•· 
1 olırııu; ve b r Ç<>k k.m•c öl· 
mı i<lart rı ar Iroı:-bay şe.'ı 
r1 L t>lt ., ?flı kapa• ışt\r 

1EU.İS TOrı..Al\ı\C \K 
Yen D i, (A \ 1 - H t "l 

merltezt leş.rh mec. nın C'1ld -
yet. ta nde tk ra «>ıa k mem-

ketif' ti y i du k a m 
>Ak el ı .o ı6 ey 

hnu d -
ec 

B<r Abnan topçu grupu Bm!e..,rw; ml ;ı.ı• er ı:ruplanmn Av-
toepbedc chnlfllirlren (SO!liU. SA ~SÜ. 4) --- --~~====~ c •-= '1151!!1 =='---• J 

K etskaya önünde 
bazı yerler alındı 

~~~~~--,~~~--~~~ 

Kotelnikovada hücum 
taburu tamamen 

eden 
imha 

bir Romen 
edildi 

Moslrova, 23 (A.A.) - Sovyct 
öğle tclıliğı: 

22 ,Ağ . ,tos gecesi kuwetleri
mrz KHskn.ya C<.'11'Up doğusu ;ıe 
KotelnWıv §liırruıl doğuım:ııda ve 
p:atigorsk cenup doğusu ile Kras 
nodar cenup çevrelerinde ~
manhr ~aı-pıışmışlardır 

Cephenin b~a kesimlerinde 
hi<;bJT d"egışıkJ.k olmanııŞır 

Bir haı•a a/aııı 1>ombalornl'.ı 

ı.ıo. kova, 23 (AA.) - Sovyet 
gccev.ırısı ek u:!b1 ği · 

Kl<>tskava ~vre nı" bıT çok 
kcsımler "de Ru 'bırlıklerl knr
şilfil< taarru:zlnr yapmışlar w 
Alm. !arı m tdl! ır .run ma 
ha rden surı::p ç:ka ard r 

Potelııikorn şimal dolf nda 
Almanlar taarnı2a g rr. 
Rus rt'.wzı rinın bir lu. 
del~ .-lerdir 

de lbiT Abnan taarruzu m hver 
kuvvetlerine ağır ktyıplar ver
dirilerek püskürtülm · ştür Bır 
Rumen piyade ta-buru yok edil,.. 

mL't r. 
Krasnodar cenubunda Rus 

kuvvetleri, Alman motörlü pıya· 
delile tanklara karşı müdafaa 

savaşları yapmışlardır. Rus kuv 
veileri iki Alman taarruzunu 

(SONU. $A. 3 SÜ. 3) 

i 
Halen şiddet' 

devam etmcktcdır A 
lx le 
~ re-

hhrip e<lildl'kteon 9011?8 b.-alnlan 1 
bir Sovvct touu 

Yugosla vyada· 
ki bir şehir yine 
İtalyanlardan 
istirdat edildi ____ , __ _ 
Bırvatlstanda 
laya lar oluyor 
Vaş;ngton, 23 (A ,\. ı _ :; 

yadan u1 aın nı: 1 b re ~t ı 1 

h.ailovi~ 'kuwo le- Y• • " 
i!a san.1 l"l."'l elınc1t"'1 a rıı , a 
gos a.\")' lı.ava K~ " t c i 
Uyan ko, .,., ta ~d 

lu rn etm le ... •r. 

DOGU BfR\ \TLT.\. ·o_ 

.M. 

Berne, 23 (A A ) - Doğ-• H ,-v: -

t"stanıda "\'ahım s..,- ... :rı or ve köJ er
de büyuk ~r oi<h.ıtu h'\ , r • 
r•lmekted _ __ ......,,_ __ _ 
Fon Ründstedt 

• 
Dleppe baskını 
lıakkında Bittere 
rcpor verecek 

Mo •o\-a, 23 ( ~.A.) - ~ov;vd 
h beler ojaımıun L ı:nevr den Pn· 
r·s·e gelPn babt:.tltr<len a o ma .. 
)Cı .. .ata g~re. bat, A\rup:ıd ~ı .. 
nıan k..:\-vetlrri b.:.şko lJ'R!l Vrm 
R JrıdstC }Ji("pp akl· t .a 
'l tlr e rap.,.. \'eı'JY!l'İl uz -e B· r e 

"'\)mı: lıı. 
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KAFKAS 

ŞAHiKALARINDA 

Yakın Mazinin Kanlı Hôdiseleri 

Yazan: ZİYA ŞAKİR No. 15 
ÇAR PE'l'RO'NUN 

KURNAZLI(\I 

H.orp • rluuu l•icyük 'bil" 
ct'1ıı:<al~e te11k1ıt eden (Çar Pet
ıo), Ç~çeı>leıin kazanmış oldu
ğu bı.. · k mııvaffaı.iyet4 öğre -
nir öı;renım('Z, hüşiik iıa;'Tete 
lc;;pıldı. 

fH~yve) 1\ı.r ·leri.ııden yediği 

mütı.'Xş darb<;leri Jı.atırlııdı. Ora
da !!'aruz kaldığı ıneş'uıın fıkı • 1 

büe bura.da da uğnım9.'ktan lıork 
ır.ayııı başl: dı. (Anderi) üzerine 
yaptırdığı taarruz hareketleri -
r.ı duılıal durdurrr.aya meobur 
kıı ıci :. 

PcU'O, çok ze:kı bir kuman -
dı:nt!:. B":-der.b.re durduırd!.l.ğU 

t:ıarrLz rare'o:chmn, h!.'m ke!ldi 
aske. lcri ve hem de Çeçenler 
uzcr., '" fera tesirler huısule 
gehret> ~ıni anladı. Yaln.ız (Kal-r 
n ı l.ardö'll mıırnkıkcp bir lmv
vd , y rd;.. Bwı!ara, (tcd~ ırüf
rıo2 _ı l C:i} e b;r aıd taktı. Bu mıii-1 
reze, Çeçc.'listan hudutları et -
ra ':-rla dol&ııacak. Ordunun mu
vaffa..'<ııyru:iliğıni h~ttim•e· 
m k i9ln a ela ~ların ve dıi.iş
man lar n ;ılYllcrin.i boyayacakıt'I. 

Çar Petro, bu şarlat.anbkla dııı 
iktafa e~medi. hı a.ra.tcr<çcyi o
ray-a getirtti. Bil(yi.ik Oi.r zafer ,... 
layı tertip etti.oıdi. Kasaba lıarı.

cinde büyük bir geçit resmi yap- / 
tırd'llklar. sonra, yatın luhçlı has
sa süvarilerirun be.~mda olarak 
büyük bir debdebe ve az:ıımetle 
.kasabı<)a girdi. 

{Del') ünvamnı taı;;.ma.;ına 
ragmen pek aıkıllı o~ (Pet.ro), 
;ıra~ı işlerin ve :hareketleı:U:. 
pek mıınasız ve haıtıtıi gülilr.ç ol
dugunu bİobiii)'Or <Mlğildi. F<ıika.t 
o taıih<le hkren peık gl!.l'i olan 
teha:osının, l>u &nüy11<1e gö!ıte -
rışlere pek kıoklay k.a.nacatj•r.. -
dan ve kcndisfoin de b.inien -
b re pe!> büyr.k bir şan ve şe
ref ka.z.~nacağN:dan emindi. 

N •te!m bu düşüncesi, deriıal 

ta-haıhk k etli. P~; vaptığı 
bu nuırl)'l!ş.le, 'kahTama.., Çe -
çon !erin korŞL'mida orduısı.m ur. 
muvafi ı,;y~';zl"ği.ni bt!yük bir 
m;wıııi! ,ldy~·l!c setrc•fıfğ' gb 
sallıte !Jir zaferle ele kerıdi.:ılıııe 

yüıks<.•1<: b;r şcr<>f teırım cyle -
m:IJ'ti. 

(~'AR PE'l'RO)NUN 
DELİLlKLERİ 

F R A N.S·I Z 
TiCA.RET 
GEMiLERi 
---·---

lskenderiy• li • 
manında bulu -
nan gemiler sa· 

tın allnacak --·-Münakalat Veka· 
leli te§ebbüslcre 

girişti 

Tıcaret filo.muıu takviyP 
etmek ve bu suretle bugıünkü 
fevkalade ·şa.rtlar içinde nak
liye hi1.rnetler' ni daha !<olay 
bir surette tem.o etmek için 
J\<Nlnaka1it Vekaletinin bazı 
teşet>'b\islcre gir§tiği öğrenil 

ınişl.r. Alman haberlere göre 
Vekillet İskendcriyede bulu· 
nan na-zı Fransız ticaret va- . 
pu rlanl' n satın alınma"' i
çin alakadar Fransn ma~am
larile temaslara baslamıstır. 
V eka'~t<;e yapılan teklif. Rran 
sız hükuır.Ni tarafından n,ü. 
saıı karsılandığı takdirde der 
h<al pauırlıı"!a girişilecek \'e i-ç
krinde petı'Ol genı'si de bulu 
nan. bir kaç vapurun satın a· 
lınınasrn a çalışılacaktır. 

(GÜNÜN iÇiNDEN .•• JI 
Konuşma ve gazı dili .. 

Avrupolılır.rın birl"itik!M bir 
llıOkta , ... ,, 

Konuşma dilleori .hemen ha§· 
tanbaşa k~. Hele şioıa! 
halkl:m, aoz kontt~lll' insanlar 
da oldııklım için, büsbütün tlar 
bir .lnlışe)-le konuş1.1ırlao:. Hatta 
bizdeloi gibi, mese~, ~y:nU.ın bir· 
talll<lığa: 

- Giile güle.. Dev Jelle.. S•a
detle •. Selametle~ Al!Nıa ıısmar
hıd.k. Yine le~i[ buyurun .. Bek> 
leriz.... Yine görüşelim.. İzzü 
ikbal ile Fil~ gibi soben für 
iti terim kullanılın,..~. Herkes tel 
ayni .kıeti:meyi söyler. 

Yazan: HAYRI MUHiDDIN 

tur, yaz• dili preıısipkorinden 
biri gibi sunulur .. 

Ifalbuki konuşma dili bizde 

yalnız ·küfürden ibaret bir .ko-
nuşm&d&n başlar ve heniiz kı • 
lişe.leşmemiştir. Herkes haşka 
türlü ve çoğumuz çok kötii ko-
nu~1tt. 

Onun içindir ki konu'ıma eli • 
lmıiz ya:ı:ı ı .. ;liııe es.alı olamaz. 

B<r çoklarımız da l.azı dilinde, 
sanki her şeJıniş gibi, gramer 
ve sentaks kai-de}erine karşı 

~ılgınca biT taassub giitn-..,kte . 
d:rler. 

Fakat bu halkl&rd.ın OOk bir Halbuki ~·azı ıH!ô.nin nılıu (ifa· 
adam da kı}işe yazmaz. Kılişe de) dir. 
yazı ya:ııımık .ııyıphr. Türkçe);, lrpkı iııgilizce, aJ. • 

Çiinkii y:>zı dil~ milli •kiLltiir manca. fraıısızca ) azıyomıw; 
dilid.iır. Onda kiiltür hakimdir. gibi, ayni olgunluk rn mülreıu· 

Bizde: ruellikle yazabilmek, ifade et • 
- Kon u1ttnğu gibi yazrm'ik.. nıeık. .... 
Bi:r çoklMTmızın düsturu ol • Türk dili dcvriıni:ıin iilkiisü 

dnktan ba~ka hatta, c>ki ede - köJlii diliıııc gitmek değ;ı, şiip· j 
biytt ders kitaplarmda bu diis- hesiz, buna varm;;ktır. 

. . 

Çalınan Ekmek . 
Karneleri bulundu _______ ,.,.. ________ _ 
Bir fırında karneler terazi ile tartıldı 

Ortaokul 
ve Liselere 
tal ebe kaydı -·-

Bütün eleme ve 
bitirme imtihan 
heyetleri t e ş k i 1 

ediliyor 
31 Ağustos Papartesi günün

den itibaren !ise, -Ol'ta »e mes•ıek 
okullarına talebe kaydına baş
lanacaktır, Bu yıl tal<-be kayd• 
26 .Eyliıl Cumartesi öğleye kadar 
devam ,.,..t,,rektir. 

Lise, orta ve meslek okulların 
da da 31 Ağuslıosta bütiin;mıe 

imtihanları ba~lıyaca ktır. 

Maahof Müdürü Muhsin Bin
ahn reisliğinde rop~.rınacak olan 
resmi, hususi aımlık okulları 
müdür ve yard.rektörleri bugün 
lerde bir toplantı yapacak. bü
lürJeme, bit rme \'e eleme imli· 
ihanlıarın n munıcyyizk,rini seçe
cek. imtiJıan rı;inlerini te~it ede 
ceklerdir 

Maar.f mılcı~rü ::\lı.ıhsın Bina! 
bu y orta okuldan .iseyc ve 
ilkokuldan orta kımıa geç<'Cek 
taJebcnin semtlere RÖre tevz•inı 

hazır!.amaktfdır. Bu ,-11 tale-be 
kaydından sonra hangi okula 
b&şka şwbe .!ılve edileceğı bel! 
obc2ktır. 

----<>----

Car Petro, bu ı;üstcrişic de 
iktifa e\medi. Dalıa parlak I:ıtr 
mı·ı:ııa:ı.·qle, ınıı~tin gö-"L?cr::r...i ~a
m t.ıırrnk i.-ledi... Ordusımını 
c 1kuvvetlı ·ıt'alannılan b;r se
fori kuvvot terti:p etti. (Ç!!'Çeniıı· 
lııc ı ın ;i!,re nıeııke2li olsn ıTar
kü) ·.\asa'ıb.ıo i ıa .. -logru ilrrledL 

Bu ka aba, Hazer d~nizı Ea -
l>lhı: le ve di.:ır..dtiz bir rnt-•<klde ı 
!bul>~ u)'O!·du. H.ıçbir mi.ıdafaa 
vıt;nk.lı \•okıtu. Burada, Çeçeni,;. 
tamı: hükumdarı teLl:;.<ı eriı -
len • \ 0 , (Şcınhal) ür;vaıu ve
rilen • bir (reis) oturu:yordu. 
BunLlLl oma.yetinde ele, am·aık bir 
-~JÇ yuz • bdkı de daha wı - ~i
wır· len ımire~kep, kıü;uı< bir 
kı.Nvet 1bulum.ry-0rdu. 

Fakat (Pctru), ,...,,;•yettaı~ e
ımn cicğildi. (TaI'kıü) ~:ıo
ILn l iç 1-~r kryttr.et ve <•herrarıı>
~·e oııır.am.:ııkla beraıber, 'ürkü· 
ınf't merkezlerinin zaptını 
1:,.. li:zzd:i Jl(!M;) ı nıeı;clee y ıı.p-
n .a.lan rnuhtE>mel obm Çeçeı~ -
i.-ri.n l>ırdenıbire hir baekm ile 
RUıS oı '1wu.mı peri'jnn bır lıale 
gctLı-rr.ı:-kri "°k in:l<:an ciahfün -

Ressamlar ve heykel• 
tıraşlar bir cemiyet 

kurdular 

_____ ,,__ 

Toprak OfSsinin bugün fırınlara to1 
miktarda un vermesi bekleniy"lr 
Bir kaç gün önce ,Ankarada.n 

gelen ekmek kanıelerinin bulun 
duğıı •andıklardan 7 sinin kınl
dığı ve bı.ın•.arın :çinden karne 
çalındığı görolmüştü. Yapıl~n 
tahkikattan sonra Tahtakalede 
bir fırıncının kasasında b'nlerce 

Ofis kestıği 2.00 kadar çuval unu 
bugün fır;ncılara dağıtmazsa 

şehirde hiç yoktan bir ekımek 
dar ığı görülecekt:r. Zira 200 çu 
val un 33400 ekmeğe tek,.bül et
mekle, bu da aşağı yukarı 6600 
Jtişinin istil1kakını \P~kil etmek
tedir. 

Üniversite eleme 
imtihanlarının 

kur'ası bugün 

Ş••:nhal, R~ların ilerlediğini 
'.iıa-t>er al!I:" &lm:.z, h>ç bir kıymet 
ve chet"'miyelıi o1nıJY"'1 (Taııkii) 
k~sıııba mı mı:ıdaıfaaya liir.ıuıın l 
göı medı. Dl'rh•l l<üçük slivaıri 
lm wrJcni alar;ı;k, içeriye ~tıkHdi. I 

• Çar Po~ro. meytlıınıı boş bu • I 
luııı;,a, son derecede sevilıdi Yu
':.ari.da da ıırze~tiğınıiı: gi'bi, p•r· 
l.k h'r r.~;....,,.,y; le ilerledı. Bt>rn· 
OOş kaim~ olan o küçi.i:k ;_.,_ • 
b.,.y; •;-ga! etti, 

YapJan iş, glılünç bır hare • 
k~ttuı b"ika bh'ŞC'Y değ;ldı. Fa
ıtat (P..,t o) 'bizy'.i'k bir k'lL'1naz • 
l·k ekn>i •. Kel1'l:Hlerine yaldı<Llı 
bır re.-klam olabilecek cırkalı b'ir 
tı.ıc •• wcı.de getirunişl;;. 
Ş '.?'. li, Çorın karargfdı r.dan 

her t.; afa \'e o.Tha:ısa (llb~ko. 
\"ll) \a tamtır,;.;lt (ı:tfen'amc) ; 
kr 0nd crıı;,·;or. ( Çeçoo is.tan) ın 
n-. :Gcrzi zrpfo<IH<ligiııdcn dolayı 
J~ıfa gtirültülü şeı:liideı· 

YD·P•ki ı;ı gii.ıi, bütün Ruısy:>cla da 
§Üıkr~n tıy·nlcııi ve şenl:l<lerle bu 
parl:ılk z2frri11 ks'it olunması 
omredill.1 o:'<i u. 

-- .-'\'ın bu ads.nn, n-ınJı-ya gö
tuırt.;.11, ~ Yetmış ha§• i ta:~:.k. c
<lın. 

BL cyetm"ş ıx-.,. denilen ceza
nın IlC ~~duğunu e\·velcc j~'.tm>ş 
lım. Adamı çır:~»plak soyuyor
], r, vi>cudünden kan çUı:ır<:ıya 
kad~ı dei;il, derisi, eti parçala
n:rcıya kadar kıt1baıçla oovü}"Or
La.rdı. 

Kararı. ilince hakikaten çıl
ğm.ıı dönn,.ii{tüm.: 

- Alçak her\iler! Hayclutlar 
.uru ı.! KaLllcr! diye bağırmı
•ın. riaydi bakalım, •beni de et
lcr'1tlı p1n;al2vınc>ya kadar dö
··.:ü ~z. dÖ\'ilnüz, clüvünüz. Fa
kat <ğer b:.r' gün buradan yaka
" >lj nroam, a!.mallah hiç bir 
şe: v nınvda bıra1~n~am, 

F ~ ,ı.. 11.ı) mÜ<lürü hid<lct•n
den sar•rdı ve lr"ıiledi. Ilir deli 
g;bı üz ri~C" a• 11 .ı."'1. Grt"d.~yan-

1. · d rhnl üzc~ime sa!d,,-dı?.:ır, 
fa'<at r lar da b rrknb,re durak 
1. dılar. 
Kım 1>ı· 1 r n-e hale ~<'ln~iştim 

kı. hep>t korkı::uşlardı. Eğ"1· ·ha
kıkatrr1 ıç'"rirdc n biri•' ban:ı 
d kPnmuş ol: vıh, tırna'darım· 
~l \'€ d; ' nılc deisin. parçalı
Y•t kbn. 

H"'p: ı.nede O:'ro canavarı• 
d~ncn b'r mahktiın vardı ki, 
'haftada b r kaç 6?fa mah:ıcnden 
cık~rır'ır. ,.ij ı· ... 'ln<l-:ı'l k:nn ~i*'

ı:nciye, hcr:fi bayıltıncı.ra kadar 

de hli. Her şcy.!e.ı: evvel ıı.u ci
f,eti r.:ı.7a rı dl!Jl.~te n}an Çar 
Peotro, kl>l")~a kazaıınııış olduğu 

znfrri y.ı.ıe lrola:·:ca kayhcl•mo'c 
Jcoı•Jrn<ıile, büyük bir '!:idi ;e Y;it>-1 
de i.di ..• Nıtekiıır. birh"a\; gün oon
ra, bu e~-e'sir:ıde lı.aik">'2 ohrıa
<lığı ia.lı.'.!GGkuk obti, 

Çeçenler, Çar Pııtroırun r.ü • 
u.a.vıiışler;ne ve sahte ta:traf~ 
lıı.loıJ.o.rn,a, ancı;ik beş on giıc .~ 
haınrnoil edc>bi 'il er. Ondan ron
ra derlıal lı.i.r..ı..ete gcçti.i"r. 

Rı.ııı ôruueu, bil;. "1k 'bir teıhdOt 
altına girdi. Bu tolırl.i:t, o ik.aıd.lr 
kol'lrurıç bir hale gel& ki, e-tı'3lı. 

nıüteaddlt ha.-.sa alayları ile ku
~aliılın~ olıaır. (Ç&r Petoo) mıUk 
ı·ahat U) :~u UYU(i alıO!mek kabi -
liyclirJi ·ı..a~i:ıctti. 

Ord ı.fo'UJlU, derb.l bfrao: şi 
:ı:ıı<.l.de, müdaüıaya elver.it;;ll ı:.>r 
y ... e çelat:i. KO!ldi.:n de ordllıJlun 
ıTl9!1k<-ıinde bır çadır lrurctuırn
rak or~\·a yeri ~ti. Fakat i>w-a
~ da tanı bir oaır.\yet i~·i.r.ıde 
değildi, 

Potı» .arı jk buralardı.n yü-
7.Ün'Ün a1<ı ile {l•l<!ilmük miyor. 
Her tarafa velw-lek•rle <!.5:n et
ti~i ıaforın ıxıi< g-.ılı.;r..ç bir ~ıe
z,metle · belk>i de, kendi et·are • 
t He - 11cL:ce lcrun.4i ndl"l.. ko;1kiu -
yıordu. 

(D~ho V'l.r) 

ŞelıTiomWe!Qi re.sam w 'key
.kcltraışlar, şiımdiye ikadar ayn 
ayrı t~küHcr halinde çalışı -
)"Qrlaıtdı, Bu iki sıtn'a.t 7ÜJmresi 

Memıupla.rı birleşerek yeni bir 

coır.~yet kurnnu.,<Jar ve carnruye
ti.ı:ı nia:aır.namc;ur.i hükumete tas
ilik c-ttiırml.şlerdir. 

Ccımiyet, resim ve he,ıkele ait 
:;an'at ha ckeıJ.erini ·bütim rn{Yll
leıkffie yı.yrr•ak, meımldk,..tte res
.samlfkla lıe.)"keltr~lığı r.mlşaf 
ct'l:iı:ına'k, mem lolwte ait me-ı zu.. 
>a-rı ele a ~arak eanlı>m:Urmak su
reWe çalııııacaılal.ir. Bu arada ls
tııır..buhın bE'Ş yüııür.cü yıloooo
mü münaııebetile İstaıibuola arit 
.tariM bif(dk tablolar y'l!lpıJ.ııcar 
ğından co.Tliyc.t bu lnıısuBLa beş 

;vüzü·ı.cü yıkli\nümünü 'kıı.ııHa -
mırk h11~wV'l1oa ker.rl.io.ine dü.,,-.en 
vaziileyi yapıııcııkıtı:r. 

Cenriyet, aynı zamanda ressam 
'oe heJkellraşlar arasında bağ _ 
!ılığı da ten.in ctmc.ğe çal~ 
tır. 

Cc.nıl\ ot Bek'<iiyc.d<'n k'l!ndi -
lerıne bir ceınivet lıir:ası ayrtl
ır.ru;ını bf.€.IT'l>l1"rtlir. 

Ticaret Vekili 
Ankaraya git i 
B;r mülddettcmberi sehriın<tz -

ele tct.kvktcr :•ap~" Ti.caret Ve
kı.li dokbr Behçt•t Uz dün ak

,ş.c .. ın Anilror:ıı,y.a hare-ket etnü.~tir. 

• yeni ekmek karnesi bulunmu.5-
iur. Bulunan kanıeler terazi ile 
tartılm~ ve suçl.u hakkında bir 
z:;.bıt tutıı'.lmu~1ur. 

ı;>i~r ta raftan 2 lokantada da 
b'r miktar ekmek karnes< bu
lunmu~tur. Hayda111aşada b:r şa 
'hıs üzninde yapılan ara,tırn'a 

sonunda bu şahıs üzerinde yeru 
ekn:ci< karnelednden çok mik
tardı< bulunmuştur. 

Emniyet müdürlüğü tahkika· 
tı gen işleım ~ ve bir çok l<'mse
lcri sorguya çekmeğe başlı:ı.mı..~
tır. 

E.KıMEK MESELESİ 
Dün ka~·makamlar fırıncı.la

yapt;klan bir tebliğde bugünün 
Unlar'nı da hem<:n kullar.mala
rını Ye halkın ekmeksiz bırakıl. 
mamru.:na çalı.şılmasını bildir
mişt:r. Fırıncılar da ellerindeki 
unları i.';ilen~işlt·rdir. Buna rağ

men dün de bazı yer1.e e ekınek 
·buluna~nam:~ır. 
Öğrendığimize göre Toprak 

Mahsulleri Ofıst kaçak kaıne'ıe· 
r: hesap etmeden formlara ver
m<-kte -0lciugu unları azal ml:jtır. 

Bu ylizden fırınların ur.lan azal 
rr:ıştır. 

A!iıkadarı.. rn bi!dJ"dığinc göı-e 

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

Askeri Liselere -ve kabul 
uzatlldı 

Kayıt 
müddeti 

Milli Müdafaa Vekaleti askeri 
1-:selerle, Kmkkale san'at, Anha
ra musiki, Kayseri ve Menıifun 
gedikli okullarının kayıt ve 
kabul muame~esine cievam ede
cektir. 

Resmi li.Se!erde bütünlernı>ye 

kalıp ta 15 Eyliıle kadar büı.ün
leme izr.tibaniarını kendi okuLla 
rında vere,,1er de askeri l'selere 
kabul dilııc~klerdir. Bütünlemeye 
kalanlar ~imdidıı kendilerini 
namzet taleıbe nlarak istedikleri 
askeri 1-seye kaydettirebilecek
lerdir 

Ünıversitc profe~örlel' n~ecl si 
bugün Rektör Cemi! .l::lil<elin baş 
kanhğır.da topianacak ve 'l.ıiitün 
leme imtihan~an il~ yeni ders Y' 
lı hırsızlıkları e'rö f·nda }.ararlar 
11Wıaı: cd<>cektir. Bı.ı. ~0plantda 
hukuk \'C ıktisat fakül,telerinin 

Eylül devresi imihan'arına gire
cek talebenin tıib• olacağı eleme 
oersi kurra ile te<>bit edilecek
tır. 

Diğer tar~fıan ünıversite ale
bes•nin bu ders ~~ hr.daki b~ap 
ihtiyacının k3.I'§11ıanma..c;ı etralın

da aa görii<;meler .v~pl:ı.cak.r. 
• 

Sirkecide yanaın 
Dün Sırkcci istasyonunun ar

k.asınd&k. manevra bölgesin-ıle 

bir yangın o~muşt.ur. 
A•manyadan Etib:ınk adına 

gelen bazı ı~alzıc.me ve bu arada 
ambalüjl fabıika malzemesinin 
üzerine bi.r l-0koınotiften at~ 

sıçramış ve malzemenin yandıt{ı 
görülmü•rur. İtfaiye yangını 
dün saat 17.15 te stJ,ndürmü~tür. 
Zararın c•ldukc-a mtdı:m (>lduğ"u 
ibildidm<'kttd r 

Bu akşam Bel.>ekter======== 

ya!~:~~~a !~~!!v:! O k UYUCU 
hir ol~r..an l'l'illi oyunlar footiYali -

bu akşam Bebek baıhçes.i.nde sa- ş ı k " t • 
at ,zı, de yapılacaktır. Dönüş 1 ay e 1 
için vapur ,.e tramYay temin e-
dilrr.b_; tir. 

• 

YAŞA MIŞ MÜTHDŞ MACERALAR 1 
rr.ış, kör oimuştu. _ 

Gazeteci, tedavi cdi~rek has
tahQneden çıktıktan 90nra, yarr 

F.ı.tlhd.: Krııt~ındıı cttırran 
bir alkızyı;cwnuz bize gönder
tliği l>ir mE'k&1.1pta şunları -bil
diü;-or; 

ALLAHJN BELASI 
Yazan: 

AL iENINGS 

döğerlerdı. 

Bazı ın:.hkümlarm suratlarına 

kuvet , bi.r tuhrmb. h-0rmmu i
le su sı:<:3rLardı. Adamcağızın 

yüzü k.p~ırmızı ·es.ar duydu
ğu ı;ztıraptan lıayvu!'lar gibı bö
ğürürdu. 

EL ,IAS HIRSIZLARI 

Bütun bu ~encelerin tabbik 
edil<l~l;l m::.hzen, tam h !'tahane
nin altıra isabet ed vrırdu. Üç 
gün C\"l·d bur.da bır adam, dö
ğe dö~e öldürmü.<;l~rdi. 

Ö'en adam da ahbaplardan 
bıri<.ydi. Kabaahti clır.as çal
.naktı. Fnkat son derece zeki, 
kültürlü. i,.-;.ni bilir, mahr; bir 
in<andı. Amerikanın "" meşhur 
mücevherlerini çaırnağa muval 
fak o:muştu. Mel'l'leket bütun 
taharri memurlar:, bu hszınele
rin s•klandığı yeri bulmaktan 
\ciz kalmışlaııd.ı. Kuyumcular 
ve sigorta kunwanyaLan bu mü 
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cwheralı bulacak olanlara 'IJ'ü· 
yük m"kafaılar \·adetm!şlerdi. 
I! ç bır ı~k.ence, r.e kadar zalima 
ne olsa dah, bu adamı çaldığ• 

ınucevılterle.ri rernve sakladığı

nı söy'ıı; rr.eie kQ.fı geln~mı.:ıtı. 

Hapı ·l•. nede, rakip bir ga•e
tf'nın bl!'lmu'ıarririF!i öldüren b~r 
.~ıete<:' de Yard1. Hapis.lıane

de l>ilc. burrunu her yere ookan 
bılhassa <:t:rektörün tencii.hünü 
kaıanmaja çalışırdı. Bu elmas 
hi.rsı.ıı ile gazeı.eci her rıasılsa 
arkadaş oın:u~lardı. Her zaman 
beraber ıcl.ler 

Bi"r s h&lı gazeteler büyük 
ı,arfler1" en nil ayet mc~tır mü 
c~vherieı in bulunduğunu h~er 
vennışlerdı. 

Bu haber iiıcr:ne bütün lı:ı,pi:s 
hane asab'vetıe titredi Mı.ıtlai<a 
bi.rı"in\n bu şte ihanet Prtiğine 
kanaat basil olmu, lu, Çok mü
-Jıeyyiç b.r J:ıi.diıic çıkın~: bekl.e-

niyorriu. Bu ~in oracıkta kalır.a
sına ·rnki<n yoktu. Mutlaka bir , 
~eyler o:acakn. Elına.:) hırsızı ise 
b:r ke1ime söylem y·cn·du. 

Fakat hücreler aı-cs:rda esra· 
reı•giz muhabereler oluyur; A

caba rıe o'ıa~ak? - Ki:n sattı a
c1a:-ı1.cazı. ı.,. - ..Sahte bir arka
das. hı.:n · n b:ri>1• • cBu adam olı 
s.a olsa .. • 

Bu >uallHe c,.,;. p 'eı.'i!di, :a
kat ınüth ş bir cevap! B;r 3\:şam 
elmas hır>ızı koridorlardan yılan 
gibi kaydı. Zama111nı iyi hesap

lamıştı. Gazeteci arkadaş ıam 
hücresine girecei:;ı ~:rada. kendi
sine yeı.ı.şt.. En·eliı bir feryat 

k-0ptu. Y rım dakika"1k bir bc>
ğıışma YC' sor.ra arkası kesiln1i~ ı 
yeı;, 'hırıltılar ... 

Gaze+ec '"Ü.ZÜ \"itriyolden şiş
'IYI;,,. k'pkırıl"ızı bir halde yerde 
ı>tırapiar <:inde kıvranıyordu 
Bir gözü, daha ilk dakikada yan 

kör bir halae idi ve yüzü if.'rer.ç 
denecek derecede ıamamıle ha
rap \"e per~an olmuştu. 

•YETMİŞ BEŞ• 
Bir arkadaşına &uikastte bu

lunduğundan ötürü elmas hın>ı
zını eYetmiş be§• e mahkum et
tiler. 

'in-sız orkada.şım uzun boylu, 
sağlam adeler:, heykel yaıpılı, gü 
ler yüzlli <bir insandı. 
Hapi~hanede bile ne olsa, y;

ne her şey cluyuluyor. Mahkıl
mi~·l'tinden !bir saat sonra her· 
kes e~mas lnrzısının o dakika ce 
uısmı çekmekte olclui;'Unu bili
yordu. 

Elmas hırsızının av•aklarını ve 
re bağl.'.imışlar ve . ellerini de 
yukarya doifru 1'ağhyara k. bir 
bocurgatla yücudünü iy'ce ger
m<şlerdi. Artık gelsin kırbaç, 

gitc::in lc.rba"' · 
Vücudü kan içinde kaldığı ve 

o kadar ıztırap çektii!i halde, el 
mas hırsızı yine bir tek kel.rne 
söylern.:-mi~ti, Fakat derisi de 
parça p:ırça olmuştu. 
Arkada<ım bu kadlr i kence-

den sıonra. çoktan lbayılm lı. Öy 
le olduğu halde. hapishane ceJ.. 
lfıtları Yiı)e müteır."di\"en kır

baçlanıai!a dovv.m erli~ <'rlardı. 
(Daha VM) 

•Fatilı tram~a)' caddesin.de 
ve Sar.açkı.ne l>aşındalci frrııı
ların çıkardıkları ekmekler 
tanuımeu hamur ~.., noksandır. 
Be}ediye •.abıtası bu bölgede d"' 
kontrolkriııi .saklaşhrırsa Fa
tih halkı hamur yutmaktan 
kur!ıtl.ıır. Ekmeklik ımlal"KI 

düzeldiğitrin bildiıild.iı:i şu 
gilnlerde olsıın ekmekleri tam 
vo pişlciıı olarak yiyel:m.• 

..... ...... ......... • • ..... 
r s6z GELiŞİ ' 1 1 

. \. J 

Vah zavallı! 
Üııi vor~ite :rıa. haıı ' deıı 

al.ınorı maliımata göre bu a) ın 
21i lııel ç:tr~aıuba güııü güneş 
doğmadıın t·vvel ay tutula~ak -
m"i. AJın 26 ~ıııda, değil mi? 
Vah, znallı! .. Demek ki ay da 
bakkala hayli taktı! .• 

• • Y~i BİR MÜTEAHllİTLi.K 
Mi? •. 

Okudutıuz değil mi: 
Di:r nııiloohhit bardmı ~""nç 

ve ~üzel bir kadını alıp '1,ıartı
mauına ı:ötürm(i,, kadını hı~:>k

la agll' 3-oraladık ;;onnı «e 

DIS ~POLİTİKA 
Hindistan me

selesinin üç 
• senesi ... 

Yaza": Ali Kenı.aJ SUNMılıV 

H ahrhm:ladır ki 193t un 
yaz aylar.anda dünya si

ya:.et alenrini CD :<İyade 

D"'§l:ul eden mesele Alınaııy· a • 
ıun •hayat sahası. islemesi ol -
muştu.. Bun.ıı uıubbU .lııı:akre 
de bir sulh 'o dernokra,,i cep -
hesi kurarak et geç Anupada 
vuku bı.ıJ<t<ak bir taarruz hare
ketine karşı hazrrlamnak iıoti • 
yordu. 

O sı-ralarda Jliııdist.an ınese -
lcsini.n de kendiııd.,n balısettir
meğe başladığı göriildü. Alman
J a .kendine Avrı.ııı.ada goniş bir 
ha)-.>t srdıa.sı isterken U:ı.a~rk-
1.aki japonya da AHa kıt'a:.ın<la 
genişleınek c-n1elleriıı.i gi'Z:li tut. 
lllU)ordu. İtalya da Afrikadaki 
jını>a-ratorluğıuıtt-- daha bii~·üt .. 
ınek attu>ıından kcndiLi ala -
ınıyordı.ı. İt.ah anın 939 baharın
da Arna\"utıuj.u alınası ı;aJJ an
larda da niifuz "' tesirini na;ıl 
~·e-rl~tirn1ek h tecli~ini ayr:.-ca 
gi;,,teriyordu. Ilö) le bir r.:ıda 
lfiıııdt'ita.ntu kcıtdinclen bah'.'t-.:t· 
lirın.,,,i tabiı >ayılabilir. Çirn!'ü 
Anupadan b~şhyara.k gitı;-id.a 
hütUn di.inlaya ya·~ ılacagı ınu
ha1kak görülon bir harbin arife-
9:.nde Hindisland.aki Uıhrikfı! da 
pek meraklı bir safhaya gitmiş · 
Evvela Hindistanda bir bayJi Jll· 
hancı vardı. Bttnlar •gazeteci• 
olamlı; oraya girruişler, llind 
nıilli .kongrt.~tıi.n şiddetle İngi
liz aleyhtarı olan ı,iiınresi ile de 
teırw.a gh·~ıııişlerdi . ..\1illi kon
g:reuin .İJıgiltercye kar~ı Wll de
ttoe keo.k.in rnı.ılıal>fi ola.n bir 
zümre,.;; olduğu gibi daha yuınu 
şak görünen tarafı da vanbr, 

Aradan tam iiç sone geÇ'liği 
halde o zaman Hiııdistan.a dair 
neler yıwzrlnıı~ olduğWIQ bugün 
göz <ıtıhr>.a bu sırada dünya 
matl>uatmı o kadar rne:-,_"1.11 ed<G 
büyiik bk- mCf>eleoin ana hallRTı 
\-ekayi ile ıı.a...ı çizildiği lıelir'C
c~. 

939 baııiranmda cTay nı.İs• in 
hlr yaxıs.ı var. Aşağı ~·uluıırı o 
zMn2-n.ki \·a7iyeti ~ö)·le tlnlatt ... 
yor, Bu yabancı -ziyaret.dler HU. 
dt..tan<Lı kanı.ıllu csaııi ,.e 6'1tre 
müııakaşalartn>n '-"'l ince >tOk
tala mu ka vr•yıwrıyorlaır da :lJID 

mıediyorlnr ki eğer harp ı:mi bir 
fevkaladelik ~ıkarsa Hindistıtı-nın 

·da a.rUk İngiltereyi bmıluırıık 
yabancı diğrr bir ,csaydm al
tına ginncğe raa olacaktır. Kun
grooi.n bazı ~.,ırı der<'eede ,Jeri 
giden zünıresi de oıJarın bu zan• 
ruııı kunctlcndirmi~ olabilir. 
O zünıre io;;iltcrcJc kar~>ı .-bü
yiik taarruza ... geçll.K'"k jç-in ~im
di en mün...,,ip zamanın geldi . 
ğini ileri '~riiyorla.r. Çünkii, di 
~arlar, İngilkre :ırtık pek mü· 
itim olan A uuın u-..,,elcl&Ue 
o kailar ııı.ewuldür ki 11:.ndblaıı 
için de UNı>t. bu hr"81tır. Gerçi 
milli koııgı-e•~in :tS>I salahiyet 
sahibi ol.an erkanı yeoi bir diiıı
)·a lıarbi çıktığı takdi r<lc ne 'a
.zi-yt;t ald.ccl<la:rını söylcmi~·or -
brsa da Hind efkiırwıu denok
rMilerle beraber olduğu 8lİkar· 
dır. Kongrenin şiddetk İngilt&
re aky.lıinde olanları hücumla
rı1111 dıevam elııeler de bunlar 
İngilteronin Hinclistanda yaptı
ğı hatall\r ııcl<adın- büyük olur-
8"' olslMI ı.....k..IIN'Ulln Milıisı al
tma girmeoin HiıMii<ıtan isin da
ha meş'um olacağuıı ka-l>ul edi
yorlar .. '"" saire. 

Loııdt-ah g,.zeteınin üç 9Clle ev· 
vel, Jı,.,rb;n arifosinde ~·azdıi;ı ile 
bugiinkü hal ınasında ayk;rı g<İ
rünen ııel•r vudır'!, Bu da ht'"lli 
oluy<>r: Milli kongrenin salalıi
y.:t sahibi <ılau erkfıııı da fiki'f.' 

· ı •rini ~ö~lrnı:~lerdir. Öyle ki 
a~ı.rı derece-de ingill-.t ole~,. hiRTl 

!anlarla d~ha yunıu,aık gfüii • 
UNtle:r de lngilizlerin Uimfo tan 
ilan f.-ekiflp g tmelerini i~ti~orlar. 
Ve bah. ~ g-.: l"D aTa~ mis· in Yll7-1• 

sınuı alt t-..ırııfı \'urd r ki o .. 
rada kı•a<:.a 'o. le d iyor: Eğer 
lıa:rp (,'ıkaı~ ilindi tıaıun ~·· rıi 
hükümd:ı.rbrı h;~ tacdriıı.t etme• 
dt"n İııg'lt"re ile hirl•sc<fkk:r • 
dir. :\lü,Jüntanlar dw ö'k. ('ün
kü Arnıl\ uthıfıın İtalya tanı • 

'l><·,·aııu l ;;neli suhlfode) 

otomobrlle ha•lant"l e gölUTup 
tesl~m t>tn1; ..• 

Huin 1-irS<'y • FıİJ.at tul:ui: 
Acaba a."1< ) ara1- ınüte:ıhhit• 

lii;~ de ıni 101rZ!. U:\UIU 



Yelli lloskoYa 
Blylk llçlmiz 

-------
BiR ALMAN GENERALi HAVA 
HÜCUMU NETiCESiNDE OLDO 

Kalinine itimat· 

rrausatiakl bedeller bombalandı. Poloa
yaısıar _da lılcamlara !şttrak ediyor 
Loııdra 23 (A.A.) - Almac

y.o frı:or>r:ıde cerey&n eden hlr ba
\'ll çaı>pışım.ısı sırasında Ahnan
yanın te<lon.lk başlacın.clası biri 
olan Amial Van Ga.blcn.s uça -
ğilc clii?'.ip ölmliştiir. Ayni UÇl>k
da doı{or Grimnıel bulll'I'<mô<l< • 
ta i<ii. 

L<.orrlı•a ~3 (A.A.) - HaV'a na
z..ı.ı·lrğ.n.ırı neşreb~ bir tobliğ 
Sp!.:bı· irgiliz ı.ıçakl-ıınn.ıo 4gal 
aJ.tlnıcin olan Frnrosa ile Belçika 1 
da hc>d<>fleııe tı;;mTuz. ettiklerini 1 
bilııfürr.el<tcd;r. Bu hedefler ara
suıda, fabrikalar, hava ala.ıoları j 
ve a.. ... 'teri kt.Vl'elle-r oulunm<ı.k -

tarlır. l 
4 uçag.m:z k2!,\·ıptır. 

Dün oglweri ııoınra Si.p1tfire 

kti. ml"\-zilere yeniden hücuma 
kalknıışlardı:r. Pek arz. Almar" a;;
kerine ra.sgel.in.miljtir. Birçok 
nolotalar boınh> şgöriiilı.ri\Eli;.1ıe i.di. 
UÇ&kl<U" 300 metre i.ı:ıtıifanan ııç
UlU'Şla rd rr. 

l.ruı.dra ~3 {A.A.) - İki Po • 
lonyalı havıa fülotilkisı şimali 
Fransa üzeri™c ııçmuı.,-ıtUcr. 4 
fabril>.,ya baamız edil.nı.iş ve 
!bunların birinde yıı:nıgın!ac çıik.,. 
nlrnıştır. Bu u.;a!darı.o ttıarruz 

et.tı.'klel'İ hedefler arasır>da ro • 
domnotifler, hava alanl-arı ve 
'b loıktı.s., -ı.ız lQI' bulu 111rnılotayd ı. 

namesini verdi 
Mookova, 23 (A.A.) - Ytiks~k 

SO'vyetler !Mt'.'Clis Rei.'ıi Mösyö 
Kalın:-n 2'2 A,guı;tosta yeni Tür· 
kiye büyük elçisi Cevat .'\ıç.ıka
lmı kabul etm;~1ir. Bü~·ük elçi 
Mösyö Kallncne itıınatıı.ames n.i 

Yt"rmi.~tir. 

* Beyrut, 23 (Radyo 18.15) -
Tü.rlki)~iıl yeni MO&kova .b'Ü

)iik elçisi Cevat Açıkalın Kali
nine itimatnamesini vermiş ,.e 
45 dakikalık s;; ınimJ bir haı.bi
halde ibulnmuştıır. 

Lord 1-talifaks -Amerlkaya dön dl 
!Jal~"''"e, 23 (,\ A.) - İ:ıg. !ern 

buy..ı~ t! ç.1ıttı Lord 11.aiifa::....S '\'t' /.. • o
t (;Si. Leydi ııa!iflks hava yol~t' İıı
l! lt ~r~dt-n Aol-erik.n1a d&1ınli11 •".rdiT 

ı:çaklcrı Dıqıpe dolay b.rında 

Miittefi kıUi::ı:kları 0;1eııle ve 
Brig€".S mım:ıık.ası üııeri.nde de 
uçmuısttır. Anızo/i iyi bilen bı<r 
&k-ikalı p;:Ot bir kıtnalda iid 
qnıa\·n.ayı 00.'(ırn,ıı:ıtır. 

1 AMERiKA~ 

liıg·iltcre Orta 1 Kara borsa?a 
Elçiliğinden bir / sat~ş ya~anlar 
menıur döviildü idam edılecek 

Sovyetlerc göre 

-------
Polis mıtac 'i'İzle-
r in arabasının 

resmiDI çe ti 
S•o~holın, 2:! (A.A.) - Dün 

Mı.1><lh Stok!v.ılmdcki ingüterc 

orta cl\'Jl'k b·n.ısı önünde bir ha 
d\,,e olmuş ,.., koro!'[ık>matiğe 

men. ııp olrruyan elçilik meınu.r
lı; rm ~aıo biJi otıoonobi iden inen 
meç<luıl şahıslar ta.ra!mdan fena 
!ıaice !ııı·palanır~ır. 

Mı:mu.r yardım ;sted..'ği sırada 
tl"!-Ült~avaıiCr ~ü.ralle otoıno.brle 

atlam .. ~ ve uz:aklaşıru~laısa da 
otorr·..-,l.>;kn numarı.sı ve foooğ· 
rafı al:na-bilmiştir. Polis kayıtla
.ında böyle bir numaraya tesa

düJ ecLilmeınesi ptaka nu.ınarııst
nın sahte oldı.ı.ğunu.göstcmıekte-
d'iır, 

eır harp gemisi 
deuize indirildi 
Nevy<ırk, 23 {A.A.) - İngi~te 

re he>:.oır.a Biırleşilk AmerCk~da 
yap>lan ilk ha.np {{errtlll. Cumar
:ıe<>ı giinü Pasi:l!ik kıyısında bk 
l<'«•ah:a deniz uıdi<ilırı'Ştir. iBu 
rnu.}ı•:ip nu-mloket İ\'lcriııde bir 
in..ı:.a t ie43f:h1rda ·yapılrrn~ ve 
11300 loilıomctreHk bir yoldoın ta
ıı:m•-. k sul'eti le Paı.ıi;Cik kıyıları
;...,:ı h~:Jur gc-liı·ilı~tir. Su~-ıa İ'r.
diri1c-n bu gemi İngiUere h ~ahı
na tY~i te7€:'ııhda yapılacak 2-i ge 
n~nin b·rinci.S:dir. 

Stev~a art~'wn 
ce azesl l,\a.rk cap 

aaG.n!leu kaldirıldı 
llkclapeşte, 23 (A.A.) - Ste

"'" ty'nin cen~zc,.:'. 21 A· 
~u..-tosta şark cepbesinden Ma· 
corostana götüı-iilnu!k w.cre ıre 

ııe konrr:uşttır. Cenaze treni. 'Ma 
cari~tan hutludund:ı edliye na,. 
>:ırı Radocsajın reisliğın.de bir 

-------
i~e maddelerinft 

çalanlara da 
dayak atılacak 

Vaşir.gton, 23 (A.A.) - Ame· 
rikan Bohriye naz.ırLğınm telb
liği: 

{Baş tarafı 1 incide) 

düı;ınma ağır kayıplar verdıre
rek pü~kürtımüş' .. rdır. Bu çevre
nin J:nı.,;ka b:r kes:ıııinde Rus 
klL'VV'etlcri, ruddeLli çarp'@llala,._ 
dan sonra yeni me\'7,ilere çekil
mişlerdir. 

Topy<'kun 400 Alman. bı>mba 
ve av uçağının :bulunduğu düş
man havıı alanlarına karşı t.op1u 
halde bir taarr:ıız yapılnu,oıa-. 
Düşman uçaklanndan 100 tanesi 
1alırip olunmu~tur.. 13 Rus u
çağt kay'ordilm~tir. 

Bir cı.•keri iten Jıavaya. '"'"'uld"' 
Londra, 23 (A.A .) - Lenin-

• .ıırad radyosunun hildirdi3 ne gö 
re Ukrnyna!ı Scn·yet ıarafrnrla
l'ımn asker, tc•p Ye miih'mmat 
yüklü uzun bir m\lı'Ver a.'keri 
trenini hayaya ı.;çurdtık!arı <ıra
da 600 Alın3n tskcri ölınü1 \l'e 

1000 kisi de yaralanm:~t!r. 
Le-ııing•·ııdc!ıı ;J,,,·krrı.c 1·~•,.1:eti 

Beyr~ıt 23 (Rad,yo 18,1~) -
T .. en'.C"rirap kc~imindc S ...... :.v~t'!c-r 

Silah'• koıı:üni.ıt çereleri efra
dını ııüs;fir eden veya gidiyen 

veyahut bunların nerede bulun 
duklarıııı bildiği lıalde söylemi

yen.ler l:ıakkuıcla idam cezai!\ tat 

bik olıınLcaktır. 'BU gll>i hareket 

!erde bulunanları k-silm etmiyen 

jandarma, polis ve aı;ker hakkın 

da da id;;m hükmü verileceltti.r. 

Hırsıll:k katil ka.ra:borsada ;atıo: 
ve bO.')kasıoın malınc t..ıtrip füf... 

lenrun cPzası d.a idamdH. !:ı,..., 

rn.s'Cid~lc rini~1 çalu1mas1 takdi

rinde dayak cezası talbii< edıle
cekt.ir 

ı ilı.iicunıa dc"am crnıek:c ve bır 
çok mW<avemet metll<~ılerir.i ge
ri ::&ln1a:.C-tr.d 1 ırJnr 

---<>-----

lrlandada beledi5 e . • 
seçımını . . 

ışçı partisi kazandı 
DuN•ıı, 23 (AA.) - İrlanda 

bclcdıve se(,'Ulı.leıi h:.kk!r,da .. ı:
nan son rapvrı.lr, « .. partis!nin 
bü; tik siy:ı.:;i p:; rtıı.leı· z~ra~u;a er 1 
1arak <.sası. kazançlar temn1 et
titilnı ve n1Ü'iL.akil na:rnzetlere 
de üstün gef:ci•ğ!ni b:ldırme-kte

dir. 
Dt,1:ılh,de, ~çı pa.ıiıİö.ı §im.:lıi en 

ku\·y- 11. n:ır!i tı. ''"'lt:; gP}ır ~,t...;r. 

Vilayet ~nhirJ.eıfade ve ki:i;•krd<.' 
sr-ıjnl k~-zar<-'an keza i~i part..-;l 
~nsı.rplan t.'lr.:>f r<tan l''de edil 
m i;:lır 

.iı<>ye-t t.arafından karşılanacak· 
tır. 
Bu&:~. 23 (A.A..) - Me

btt8ar. 01~1;,.~. ~6 ,\ğust<JıSt:ı, Ste 
\ 'an lJa;-ty'nln h:atırasını tat.iye 
K.m fova-kli>cte b;,. topl~ııtı yıı.pa
cakt-.r. 

Va.~rgton, 23 (A '\ .) - N<>v
vork T·mes qaı.etC'sinın !'O."-ko
~:oda ·bulunıtn. n1uhebirinin bll
d"rdcj\ıM ~öre. 'irr.di çarp '":·ak 
ıa olan Rw; ordusunun ori<;,.s·n· 
da bir b~ka Rır.. ordusu lıull'n
T11aktau. r. Eu 01 tli.'. d<>..~l:. r:i.:ı. ınu 

1ıarcol.><' etmek üzere taıım gfu
mli~tur. 

----<>---

Moskova radyo-
•• suna gore 

(Ba~ tarafı 1 İ'lcide) 

~cbbü>tcn başka b'r şey dAğil
dir. 
Rusyanın ibugiııı ıftt.koe daha 

fazl; yardıma lııivacı yardır. 

Alma~ .ileri h~lre~:~t\ !rilzündcn 
b<:l!<i de rukın,fo Ru~~·aya IY!n
-z:n ve bu.ı{day dı ı-1önrler:L~i 

ıcap l ... dt·cekt.r .. nu . .;yaya >·a.rd1m 
1es.Iiıni.; E:tın, lıı~ h las."';ırına'•Y•LA. 

Dieppe alunı ve S:ılO'T.oc .<la 
:ıartnın :stıht'St da flı..~··yaya '\·ar
d;n. teşk.1 eyıemekıedır. 

\'p nıha~·et, Amtr:kanın da 
yardımı ile Almanva üzerinde 
t>Ombard.manla.n fırzlala.'/tırma
lı ve şimal Afnkada taarruza 
!l<'\'Jllelidir. 

1 X O.A M 

Aleut adaları cıva .. 
rında bir Japon 
gemisi torpillendi 
V~ 23 (A.A.) - Ame-

:ııiıloırn ~r..iza.ltı.ları PaıQfik;te jı>

pon deniz ytil1arma karşı taaa:- -
ruz!arına devam elıınektedirler. 
A.leı.ıt adaları dobyl-acııııda bu 
deni:ııa<ltılar bü,yi.ık tıor.ajda bir 
ja.pon tic-.ı.ret gemisini tıoııpH!e _ 
yer«!c batrmı~ . .eyr-JCa ~
mal PasiW<!le ikıi ()l"!a 1xmajda 
j aple taşıtı da "'"ırılanıştır. 

Vaşingt.an 23 (A.A.) - Sa»
ll"fiaO ııdala:ıttndan a.ltnan ıDn h<t
bcrlere göre, Amerikan $İliı!lıen· 
dazla.rı kar~ya çilomalk: t~ü -
ııünde bulunan jıapcmlara nğır 
ka-y>plar verd·iıttni~l<>ı-dir. 

o-· 

Amcrikada vergi 
miktarı artıyor 

Viji, 23 (A.A.) - Aırcr;kaıı Jrong
rPı·:, .-\..me kah \'~tııırri şl~rd;ın, harp 
n·&S'l"afltırl':lı k:ı•-..r.' yWiltnıeık ic:n 
~!n~. ı.lın.an Vflt1f\n•n i\c mi~lrn.i J.,,_ 
<"•ktır. 

~-,,.....--

İngiliz Hava 
Nazırının 
beyanatı 

(Ba~ taraiı 1 incide) 
nıpada harbi bitırm k ıçın bu yol 
boyımca yürüyN:!ekkT; saat :T'l hak
k~k &:11leotkt.ir. 

Haştn -ıa-zt kudrt••tl hent..tı 'kt ıı ... 
ırtJ · d~ır/<lir, Rı&.y•da l<Ji OO§:"Y"'
oa AiınAJıl~•r belki cie boıtıbartiııudn 
.ıc;a.kların.ı. Jı~ıılt·t't'nın uzcr ne yoı

ııy.;acoucl.a:a• '"', İ"LE"ı"ız rn.ı: ... etl bu. ~h.t.J-
1nale lu ı:u1anll1.J4tlır. Falt:ıt ı ı,;. ı;; 

r-r.:ı;J1"t., butıdan lki yııt CV\~llc:i az mr-
H d.Ur AIXt b!ır ker!' d.3'lı::z ı:D1°..('ı -::ek 
•ve Al"man hıwa. :km~·etleri~ n~ 
ne\"iyatını hoır.mat;ına mfu:a~öe rt
m'y~. 

ÖnümüT.dı'~;;t aybr.d.a c."is.ı 1.&.r.ı
fenır1., biıı.IJ.6ş1ntş rniı'ic~riu ko&.tt, 
eııv-Az: voe \;:a\·~ .VlA~ı · k•fvv"C"). 
Jcrmt töp]~n.uk Vf' 1.iicuma g~çtn:P.lt
t.r-dır. Bu suı-e~!-e, adalet."' ,.f' hürri-
)'<'t.r d=1·ye.n .. n OcvlmlL b1ı:r F;..Jhun, 

kuru t·,attt ~iır:ı rl..z.t-.,,·n ~at'i ı.ıf~"i 

(;~~e edeb;~t l'f'ğiz. 

f,f S·nc~.:t<r, bo.m.nn AıA:rtı. D'.,pt>t-. 
tı Skwmdm bah<iı tm'ş ve ııtı:-"e de
rrt\ıştir. 

DJ baAt.tn ~m<\a. rrıg·ı ha?a 
kııvvl'1'cri, hf"ıO\tni;~ blr r .ph~~ 
·r.d;y~ kadı:ı.:- ~Wnt·ın~ oe~ Cf'<l~ 

Ş,:dCet..i hiı· :nıvharebr- vetıl"~~. ~4: 

.~L :ç.rıae, !'\ıt.i~' Jc kaırJ ve ~f z 
hoı.o\.r& lıtıv-. 1·tte1W• ya t.:rıo.l'fı ıi:J .. t $ıJ

r~t'..~ c• '~·lt>llrt'k t.~e u:J.k1 c>r. 3 
bİ1Joo..1•·n JazJtı h.Avalaır..:ş .vdfYl' -.lnr
n Rl', N~t verici b•r !~...:lü~ 
~. t\1"'1.."1l1ı t~' e'rnl t.iır". Eı.ı ;,ıq
i•":hı ~ti.·.ic C\t.eo hav·t ci.Pnz ,,.,.. l;-.A

ı-a 1tt*\"V'el ı<'rl arıl'imdıı.iti d ., ımlt 

ve slkı ~.· l.ği_ ôJ~\a büvuk lı..ırt·
kTfe: : ·in _.t t.Al' a-:.lnı~ .. t..:-. D -
r~en 93 ctı:.ı..,n..an ı_,,çab,·ı~M.rı 48 i 

F<>ck-ev~lt - 190 -;~.,, 29 u Du:. !• 1 .ıı. -

2\ 7 n'!O;''f"' <r B'J K t ıp uca c <;-
1:1rı.ın tr. .,, rr.odı••'t:rtdı~ Be utu
h:ı.rcb._~ ha hır. en 0\,T'ı..ık htı. v 1u -

h .. ı. h~uı ~il "1'ı ~t '"· 

K ... ra., ritntı '\e .f-!3.'Vılil.a kı.JC1(.tJt>
,..·n.n rı..: vJbE'K tı'lkt .ı.dc.ı 

1,t'fn a~ı· r, cie-nnkrxHerin ı~ ı!n 
k .. drı•Etır ı~ tntydam k:cy ı. 
d n {"\,El, neticP..'fİ alnı:ıy,.. ~ ı~• __ 
yor"ar T: ct'!'J~(' .!dlC°-e ~nlı x :V'r
ıa~n ragirl"'n, a~01rı o~ul a .. ı. duf'
yanuı ıııö·y"' k:lda'" n"NSlini r,ö:·ın ~ -
ği P.fl lT\Uf.hl$ 3,,Skl'Ji Uckı..t (j•,.U'.ık 

ntıun"'.B.kltl~i~ . Alm·.ı.11 o.~nrı, k..:!h

ı:'<!n::.ır. rl' ?rdoı..:.a~ı . .;r;'a$ Y2\:1'j 

f r:.1 t n ~1.k urettı · gerilt'tn ,.~:

l('<hr•t~' B\<8Uıfl ntı kt.ıddera• "';.L .. :n 

ba.c,k1 :r ıhuhl"-t. ı.. ~ ıt."i!..~ ,bu

lurı-1..yoıırz. Hor gür. ·ı. Cit.<" nın-_ eti 
\'ar<i.r B'I' t"lc gU',4 fa ıı:ı~ ıtıe •• 
<>•1namam: l8ıımd.'T ll•»i,tn!-ıin t!ü
~Üil<"f'l'-'ı 'P ("nprjl3: ha.t:p va::(e_ 

lt>r' \Ut'l'·nd~ ~ <l..'\IY'a]"1ır. Z...fe;:;, 
h••r lnı;c:i:tı: y0ıtandl~ıının bCt.u.-:ı. gay. 
ı·etleT;nı ve fedalı;;\rlı1c.lanru l..~iy'C.ıır. 

- Ben gider, sefa:ı-elhan<.'den 
pos.ıpcrt alırım. 

İtalyan tc'baasıyım 21 yaş.n· 
d yıın. Kimse baııa bir şP-Y diye
mez. 

BiR P AP AS UÇTU ... 
- Fakat gidi:p babal\3. lıeber 

\·crirl<'"l", 
- Doğru. Onlara duyurma

dan I' tmck 1,.;zım. Çiiıık~ı. U.~a
mın, bılhossa nnnemın a ·"li 
patııdı kopar cn~mdnn eııı.nıın. 
Bö~ le , yt rderı n 'rot ede•inı 

kaLb (•rini yuL.yüze gelip k .r.tnak 
ta i>lc ırem. Onlnrı anc:o.k b r 
emı ivaki K~ rşıS"tnda bırakır a
mız lazım. 

E\•cı. Hayd: diyelmı, pasa
~ rt ·,, ~:ıhttik. Vapurla gi
cw~ken ,yolda bizı teV'ktf e~tm~

bı.ı. ~ ·r 

- "'e Jıve? 
- Benı kız k~·rdı.m dı}e, se-

:nı ~ • 
- Sı y':ıdim ya, ben 21 y ;u: 

<Ly.m. Kendi a1"2JUJT1la ge{,yo· 
rt.m. 1\e dıye k.'JÇ' r.:lın diyclıJır· 
ı ... 

- o:~un, dedu;knn. hu. e
dehm. Pasapor-.u eıltu ı , ,r.e 
~ıkararr,ıyacağ •mıza nazaran 
s .. lıte ır ptsapc>rı bu,~:ığ12. 

Bunun için yaka'ar!ar 
'l' na başını öniıne egdi Yara'b 

O)<. 'bu IP-lnn laı-, bırbir ni ~c'V€'1l 

ıki ~inin b'.rle. meler: ıçin ı:e 

kadar da· çok ın 'lialar krtııp et
mi.şkrdı. A.cırha, bu manial..rın 
cokluğu ce, saadet n kıHc-dini 
nn ıırr.ır 7orlaroı? Her 'hald oY· 

o aıt Bunu Tin& da ~niıyor 
u. foni~.a gordükçe, .ırzusu 

bır o kadar art.ı)<>r, arrosu a<t· 
tb<.ça ·nu.han Jesı • o derece .şlıı
yor .. u · 
• - Buldum, cilye hayıardı, 

• • 
-

ADEL 
buldum. Tayyare .le gider z. 

- Sah.i! 
- Tayy e buradan Atınava 

kaç xı tte gıdiyor? 

- Galıba 'rt saat 

- T rram. Bııradan saııı. ı-·?-
;in kalka.nz. Öğlodeıı &.:ı .. l ora
dayız. Her halı::le dört sa,.t için-

, de benun gıttıgııır ôğre. 1l i< nı-
•eye ha.her eremez.ıer Şimdi 
ben gıdıyonım, caııır-, sen pa 
s pvrt mc;ek ın allet. B un 
re? Salı. Ta } .ı.reposLalan, zan· 
nl'<icrSem haftada hır ke-c, \'C 

:Pazartesi gunü Bu ıpa~rtesı 

g voruz ~kı:.r Değil mi• 
~ kızın humması Papasa 

ela g~ ti. 

No. 22 
- Evet., dedı. All.b i •. crse. 

Yaln..ı.. lıı. .k.ş.m annene re J·· 
l eccks;ıı? 

Ti na du~ı.indti Eveı nC' ) .~ 
cek.ı• h<> na c._ bir ey uytlura
c . Fı.kat h' bır !lhe uıan 
u rma aK 'd.zmJı. 

- Dınle ded t>t-. Pc.z.- gii· 
r ne kaclaı- sen gc.rmıyeccğım. 
An!'emı , plıe erinı u)andır
ııam K n pe!< d..,:ır ya da çık
mıya.c.gım. Pazar &k m gelir· 
sen. gorurum oımaz nu• 

* Genç kız g.ıtık~n yarrm saat 
sonra Gelat:s ı>e Mırat gclmış
ler, Papas'ı eli şa.keğtllda dllŞu
ı .u vaz )CUc bu.mu,lardı. 

S.(YFA -1 

Şevki Berker 
-••ı--

Hariciye Vekiletl 
umaml llAöpllflae 

getirildi 

j( DAGARCIK... )j 
Brezilga da harbe giriyormuş! 

Mc-nınımiyetle haber aldığı· 
mıza göre Ş<'vlti :Beı·ker Hari<:i
ye Vek8lett Um\llTJi Kıitip!;ğine 

get.i.rilmi-f ve bu husıı:;tak.i karar 
name yüksek teOO.ike iktiran et
~r. 

- ---<>-----

Almanlara göre 
{B:l1 tar.ılı 1 incide) 

ti.ic. Dün bu ça.rpı.ııır.elal'da, 88 i · 
yııJnırı: bi'r kıolordu kesiminde ol
mak Ü2'Cre 161 lhlşm~ tar..kı 
l;;llı.ıip edilmiştir. 

11.ıneıı. gölüııüın cewp doğu -
s!Mllde. ve Leningrad kırşl611'.da 

Dö~J.,,, bir dud•ğ• yorde 
bir .tudaCt gökte koca 11....,. .ı.,;. 
ler .. Ve öyle de, leı- ki birbiır.le
riııe .karşı &B\\ll'llıU..faa zıeğra • 
ladan .Kaf datwun •dmdaki 
cinler, peril..- pildi aı.ı- •&· 
ray bıırçlacı ıaugıır 7.AJIC'll" .....,.. 
gır.dıyor. Bıı pek -Ju \"e ~iz 
döğii iin be) betiııden kaır.Lwda 
filk>r, denizlerde balinalar ,,..m 
vtmm~ lıaznn y•p.rağı gibi trt
reşi)O.r, Bir t11arfla meşlıın '"" 
amiyane tabiTii'C .ı.nnde ars'l<ın 
İngiltere, biır tarafta dıa karıı.da 
kaplan Akna>uya, ~·anllU'll>de.ki 
hempaları, yardakl;wı, u~a.klıtrı, 
kı,.a.ıılan ile oldu ola>1ya, kıyn

SIJ a tosla~ı)orlar. Daha ne k.a· 

061t1an c-tt1 X.AYGILI 

dar 14sl•Ş'<caki&rını da Alliıh 
,bilir. Gelclnu şimdi Brezil> auıa 
da im ciinlriiote kar.ışma>ma.. 

Brnil)ıa, Arjantin, f.kv2tör, 
filan gilti minicik hiikümetle • 
:rin, ciluuı..ı yerin.den oy .ııoal4ıın bu 
eşsi'% trajediye k•nşrm•ya kalk
malarıı b.t:lun n: alı.hımza neyi (e
timi: 

H.u, lt<><.am- bir atab-a do
l116U günabilc c:ebcıwm1iıı yo • 
!unu tutnı~ olaıı Bek~im.iın, 
yolda r.aı;tladığı küçük bi,. ırti· 
ahkarr.: 

- At o sırtındaki gitt...ıı .ı..
ğanığıcıı ben.mı aırabanıu iize 
riı>e de döu ge.dye be adanı! 

Dem&ini .. 

mümeıit d~an taan"U'Zları 
Aı.ma.n mLiclafaa aıtıeşile bertaraf 
edilmi.,tir. Dü:n Sovyet OOıva kuv. 
vetlo: ·, ha-va Ç3.J1PL'Ullalarıdda ve 
uı;ak~a\'ar t.ıteşile 122 u.ç:ık hı,.v
b<>tımfy'Jr. Ayrı...<ı üç So\l'yet u
ço.gı da ~-erde tahrip olır:ımuş -
tıır. Döct !ı iman llÇ:l'lfl i: ~ne 
dörar.emi.;-"llr. 

Milli Şef INO 
\'~ 23 (A.A.) - Kafl= dağ

lannda Ruslıarnı müstc.hL1<em 
me\•kil_,.ri işgal eciihr ' ~tir. Şiımdi 
Rı.ıslat" N''OvrooWk hmw !a 50 
k.ilcm1'C'l~·e mcsafedcdiı ler. 

Vi:;.i 23 (A.A.) - Kafk<:ııs)a dağ · 

larında çarpJ'111'.cik:ta olan Alınan 
kun·etleri milsa!t obmyar.. bir 
hava tarafırdan fena bir ta:rııda 
hı•rpal.a.rJ!ı" a ktadır. 
S:lin,gr;:d et >4(;·larU'.ıda VQ<f..yl't 
da•h<ı :kötüdür. 

\"işi 23 (A.A.) - StDkılıolm 
gazl'telerir.ın biri, RU6 ortl Uo>U 

aıtlk kal1:l t~:ırnr.-.a geç<'!ı>e-Z, bu 
oni~u, }':>pl >ı j'in r.ic'at ha
reketi p<lkçck hırpal:ınııştl!' de
~-tm-. 

İngilizlerin 1 

Fransaya yap
tıkları çıkarma 

• 

(B.\,., T-\BAf'I ı İl\n S.UIİt'> m:) 1 
otonuıbillc luu'eket buyurııııı~ .. 
larılrr. Yol İl.erindeki Art.o\a \ 
k:ıza"ına uğrıyara.k ~aat 15.30 da 
Tuluıda muva.salat bıı~·urmıı~J..,.. 
dır. BuradR da hail ile Halke· 
,·incle tenıa~larda bıılur.dukta:n 

soılra civardn y~il ırmak üı.c -
rinde yapılıwı b<lr"'j t tı;atı.n.ı 
görmek Ü•e!re oraya teŞ"if bu • 

) unn~ar ve bunıdalo.i çülı, n· 
lardıcn ve aram.an nı-ti-celerden 
memnun kalarırk Turh:da ha -
rekn ve 'ak! 19,30 da omaya 
muva.•alat huyumıu,Jardıır. 

!ılİLLl ŞEF SA.'1SUXD.\ 
Saııı.ımn 2:ı (A.A.) _ Hu. bi 

ınuh.a birfnıi-, bildiril ;;r: 

22/8/19-1% uıınaı-te-.i günü "k
sanı.ı ~aott 19,::-0 da TıtrbaJa ıtMt
va.>alat buyuran P.e'sicıuıthur 
bm<ıt İnöııii Turbo.I >eke• fab
W.a..,ınd.ıo tetkiklerde .. bıılıı.ndı.ıJt
tan ,.., bit müddet · tiraW..tı"° 
""'1r• ı;aat 24 de }OILı.rı.na de • 

VMn ctmc.k üze~ huws. Lrt:'1lle
rile Turhaklan ayrdnu lordır. IJu 
su.si tren, ?3/8/1942 paza<r ba
bı Ladik i. tasy()nuna gelmiştir. 
Re1s.icıunlııır lıuzretlcri ut 11 
de ot<>ıuobillc isl&s)Ol'a 15 kM.r 
'™'tre nıc,a(cd., bulunan Akııı· 
nar I .. öy eMtitii.~ünii Zİ}aret hu
yu.ramak eıl'Stitü.nü.n :nşa!4t, Zıi • 
ıraat ve san·aı durwulan i.i%t'riıı· 

de inrelc.ıueler ) apnıı~lar ve bu 
bu..•w..taki lıaşan.lanlaıı roemııuııı. 
lıkJanru be)Bn et.mi ıle.rw.r. R"° 
İ8İcumhur 1-undan "°n"' Llıdi.k 
kıı7'HJDt ~rdlmclirnı · !er v" htd 
kın co..dun ""vıPl<'ri ..;...,.ında haJ 
kevi '"" bymak:ımhk hinalırn.o.ı 
zio)·:ırd ederek teı!Uislarda bu • 
hm nıu.,..!ardır. 

Milli Şef "8.ıı( 16 da oıoınolıi11e 
Lad:J.ıen hareiw-lle K..-ıı.k Jraza. 
Sl'f'..a uğram.1,;iaır ve ~·-0ilarH\t#l dc
vamta .....ı 17 ,:ıtl da biıuk.,.t-e 
halkın içten lezalıürkri arM.>ııd~ 
Sont>'U'lla şerei v-ermi<ler ~·e \ali 
lwuağı.na mi>.afir obnu.,tardır. 

----- - -( 

(B~ l•ra.fı 1 iııci Eahife<ie) u Al 
derdi. i :fö:k-ıfo 9 ,.:ıat ita.Idık· 1 rgv ayın 
tan sonra ~d;::lıııeleri gt>..ıeriı· ki manyaya 
ıı.t bardw:t ikinci cephe lrnrnııak 

~~~r;:::::a:: ::~ ıharp ilanı bekleniyor 
ga ıunvı.ffak ohuuslar; Iskal ~-ok (B 1 f ı · · h'{-~ ) ....,.,. b' k , 

1 
ı. __ 

1 
as &ro ı ıncı "' t ~e 

J""""-'" ır nıu aft.met c ~ a - d . .. .. 
ı. . • t . 1 _ _,. • :ıfaası .ıc•n I.ıu harp Mlır.ı tan-

ş.arl!u 2gır -zayıa \'CTını~ııccuLr. · 

G · b" '- ~· 1 k 1 1• maga mödbc:ı· bulunuv<0ruz ve 
ıt..rçı o,\·l'C ,,lT 12re e t&yıp - . ·· . . 

o1n d f ı .. .. .. bu hareket.ere kuvvetilll<Zln 
sız ıa7_.,. ı , az nc.a ~o.n.,.nu-

:ror. )'(·:ti[!i n·~erte kt..r~ i:oyaeat.z. 

:J - J\~roaular, ingit!xleri·n f-.."otannı. esa..~tarı 
tanklaril~ bernbıır karaya p'l.: • Ro ele Jane.ra, !!:l (A.A.) _ 
ın::,!113 11!ani o!.amamışlııua da B~ez tyanaı Alman•a .-e ltaiya-
oııların dah.a c<;-er:l3l'e niifuzı:ua ya bi!ıl.~i~i not. ·~ağıdaki şu 
mani olmrşlordrr ki bu. kemli dokuz 11'addQyı ıhLiva et.mekte-
Mıluine sayılahi!e..>ek b)r Jıa. dir· 
rekettir. l - B:·e· !va s:yaset . .-.in ba-

4 - Fa kat buna u' ukabil. ka· r·"'"''"" ;st;kaınctı. 
ra~·a \'ıkmasııu ünle.remed'l; . 2. _ Pan . An.ı.-ri~ar: konfe-
ler; lngilizll'r:n Rkşaınü tıi tek . ran>iann;n müt.e.dd:ı toplantıla 
r::.T gemilfrine <ianmclerine de rır.da ilan ed?len t..e ·ar .. üt .. yan 
nıfuli olaınom!~lardır. Almaıılar. naor.elerine ve Bi.r~ k An'crika 
~ a İngilizleri hi(' k.3ra~·a ayak nın ugr?d1ğ, .Japon taarl"uzuna 
tıa,hmı~dan kıyıda imha ede · ra!>,men Brezilya s:yaset,nin ba-
c"t'kler, ~-aJıut da lın"m kıyıya rı.ş>e,-erhk \·eÇhesin.n mu.lı.a!a-
çı.kıp ornaa 9 snat iuıld!J<tıııı son· za e.ii!d:ğ . 
ra. onfarı kıimil•n i.ıııha cde-c,.k 3. _ Ame.nik..:ı kıt'ı:sı me!l.le-
\'e geın'ler(ııe <Wnmelcrien mey- ketlrrioden b•rir.e ,·aı:Jacak te-
<1an vermiy.,ccklerdi ki buna. cavüı:ün ·nıukav<'ley• imzak:fan 
her i.ld.•İtıi de .r~p.amaını~l:ıır; btlti:n de\ !cUcre karşı yapılmış • 
,·alnız İngilr•lcıi ağır zayiata sa~ ıi.ı cagı tıakk:nda Havamı. kon 
uğratm~ardır. feransı kararının :ıatı,-lztılır,l\S:. 

Bu hadise hak.kında., bitaraf 4. -Bu bo·lumdan Amer'kaya 
bir görüşk bizim dü~ündiilıle - karşı yapıian teca\'üzün BrczıJ,. 
rimiz bundaııı ibııret1i.r. Y• ya. yaln;z b1r t ·antld beyan-

ABIOIN DAV ER uamcs: ilanı ile kalmaması ve 

- Ne dü~ünü)·orsun Yorgos? 
Pap.ıs. bu sa.ırunıi dost!arıııa 

me~eleyi anl:::.Lm.alcta bir bc"s 
görml'd;. iki gene, \'uz·yet'. ôğ
rcnın<'P, lne""'l.rrun -0!dular. 

- N~ guel bir nıacna! . Pa· 
pas. d~i'"tlSU sel!i kıskanı)·omm. 

- H· . .,kan..ıcağır.ıza v~rdım e
dir.iz Bir pasaporl llız,m. 

. ' - L;te pıısap(1rt .. 
Bu özleri ı;U.ı:li~·er~k ~r gi· 

ren H elm s idi. 
Kotopul.'nın Jooc.ısı, aynı za

reand~ rupurı şlerıni ~ E di
·ordu. Pe mixı gur.iı s 'J h e
~ g>de~k " an artistler n nıüş 

, t61"'k paı;apo tı·ru:;, yaptı= 

gelmış-• Kapıdan içeri gırcrıten, 
'P;ı.53port s&ef~'1Ü duyu~ca aka 
olsun <lıy o da, ayn keı:~eyi 

sö~ liyerek ıçcri gır'lUŞtİ 

- Pasaport t•zr, klar 
PersE-mbe'\•e gid yoruz Haberi
niz olsı.;n' Yaln'2 Ga.vrilid in pa 
saportunu ayırttım. 

(Daha var) 

doğrudan doğruya mubasama- \ 
ta iştirak ka!'.'an veıxlirıne~i gc
reklı olduğu. 

5. - Almanv&run bu barq;se
\'er dunun aldırış dmedcn, Pa
nama bcyannameliııln 15 inci 
m ddes·le tcsbit ed.~n şular hu 
dt.du içinde denız ticaret mü.na
ka1üt1na taarruz ctmest . 

6. ' - Brezilyanın yaln•z 'no.klı 
bir tamninat almı:k uzere d.plo-
11!'3S: yoU:e b:r protesto ile ıktı
{a ettiği. 

7. - Bu hareketi müsamaha 
ve müsaade.inin \'e barışsever~
ğ'ııin en iyi örne-ğ;n: g5sterdiği. 

8. - Son beş loıı>illeme hadi
sesile beynelm;l~l hukukun ve 
in~ nhk hakları 'l''"ensiplerinin 
sarih sekildP. çiğnetl<iiğini 

9. - Almanya ve tıaJ:•anın 
lbövlecc bir harp harekl'lı yap
tıklarının inkar edJmiyecei\i. 

Halk ttt•i~ içiı«U? 
Rio r!e Janeir0, 23 (A.A) 

lıarp il.inı l>ildirild,ği sırada şo

kakl&r<ia sevinç içinde lbüYiik 
halk kütleleri toplanm.ışltr. ·Be-

yanoamenın ne.şri t.~na...:.na.a 

Brezilya pohSi, ellerin~ verici 
rad~'O cJıa-zI.ıın bulunan bir çok 
Almanı teovk<.f etmiştir. 

Londra, :ı:ı (A.A.) - BTeZil-
yanın m;h\'er dedNle.~n(' ıharp 
;!;in, Lon<tra•ıa dcr:n bi• m•m
nun'yelile karsılanmı!Otır Bu na 
:ıı,.,. de~<rnl İDgilte•e fü;.r'ciyl' 
Nazm Edcr.'e ve b·'Ş!.ca ft ki'ı
mc·t ı?rk.inına bildirilnıişt.ir Sa-

11\I• Yetil mahfller<i<', Bre1: ! ·a 
kararı çok iyi kar.::lamı.ş o:ı:rak
la bcrs-bcr hsyrM uyandırma-

mı~tır. ÇilPkü, Brezilvaııın, lııç 

'31t z.am;n şe-rci ve haysiyetirıin 
m~'ıH·r tarafından 3) aklar altı
na alınmasına mi.ısaa.r!e etm' e 
ğ, kanuti l'\·veldenlx:r> h:ık.m 
bulunmsktadı.r. 

Unıgva.y da lıı?rp il<in edecek 

Mont€'\ideo, 23 (A~.\.) - l'· 
l't>g\·ay har;ciye na:r.rı Guani Cu 
martesi akş•mı RE-uter muJıabı
rine, Ur:ı.ıgvav hilk-:ımeıinin Bre 
zilya ile tam tesaniit !ıa lir.de ha
reket ed~ğıni söyleııı •lır. 

'.Montevideoda wnıldığına r<Jrc, 
Urugva.y hükı'.ımeti pek yakın
da miıhve~ de\•letleriııe l\3rp iliın 
edrecktir. 

* Londra, 23 (A.A.) - Unıguva 
vın ya.kında Alır.anyaya haıı> i· 
lan e<leceği Montevideociıln tsh· 
min edilmektedir. 

Berfüıde henüz ,,,aıılmat yok 

Berlin, 23 (A.A.) - Yarı res-
mi kaynaktan bild ril.yor: 

Brezilya ve Ur~gJ·\'ay lluikiı
metlerin Almanyaya ve İU.lya
hancı meml.:kcUercle dolaşan şa 
yiaların 'Berlinde şimdi valruz 
kaydile iktifa olıınmaktad:r 

Bu olay t~hakkuk e-tt.ği l:ık 
dirde, son za.marü ırda giın,len 
t-emayüller bakımından burada 
hayreti mucıp olıruyacak;.; m, 
~alen Bre'Zi~ya ve Urı. gunı.vd11n 
!Berline bu tıusııı;ta re~mi h·-t!oir 
malumat gelmedi~den, heıiı!n 
gi bir wziyct alınmaktan kaçı· 
l'lllmaktndır. 

• 
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SULTAN M EC i T iiiiiiiiiiiiiii 
DEV R 1 

BAŞ PEBLİVANLARI 

1 Yazan: 111. SA 111 İ KARAY EL Tefrika 

Nitekim; dııiıa güreş ~l&r 
m.,,_ manevralara, falan kıymet 
'\'ernUyen Ayıboğan dolu diz.gin 
hasmına salmağa ba.şl~dı. Üst:iiıs
tc ve çok .cı hücumlar yap•yor
dıı, Bu lhü<:umlar:ıe Akkoyunlu 
yu da hücuma çekmek ist:yor
d u 

Faköt, Kara Bekir hücumlara 
mukab.l oyunlarlıiı girmiyor, hl
J;ık'o; !eda füi vaziyet alarak o
yunlarından kendini kurtarm.j)a 
çalı:;ıyordu. • 

Çok esk ,.e kurnaz bir pehlı
'Van olan Ayıboğan, hasmının 

ll'Ur~ taktiğini derhal sezmi.Jtİ. 
\'<' bu vaz.yct onu kederlelm~
tı. AklbP.t fena idi. Hasmı oyun 
1.anna ve taarruzlnrına mukabil 
taarruz ve oyunlarla karşı koy
maz da t«iafüi ve kurtarıcı ham 
k>ierde ka!ırsa sonunda nefesi 
l<cs;lcrek mağlup olmak yüzde 
yiı7.dıü. 

Ayıbogan ,n bücımıları defc
dıl•r g.bi <kğil.d'. Mağlup olma
yı gözüne almış bir petılivanm 
uabôyeti vP hırsr ile saldırıyor
d u. K ara Beklrin, hasmının her 
oyununu ve :zorunu büyük bir 
ma:lıaretk- püskürt•üğü görülü
yordu. 

Amasyallar, Kara Bel<irin tut 
t uı;'ll güre~ taktiğine boyun e
f nPk bakakalmı.şlardı. Şaka de
t 1 mağlUp olacaklardı. 

Nihayet AY"boğanın hücumla
rı bir buçuk saat kadar sürebi
l•rd>i. Bur.dan sonra mukaloil ta
arru.za _.ak olan Kara Bek;
rn karş.srrıda peıhlivanla\ının 
ı!avanmasına imkan yoktu. 

Hu15sa. is fena ld _,Amasyalı 
ağaları!an biri .vanındakine iU
tııı fL<:ıJd~d:: 

- Ne olacak halimi1.? 
- Vallac· ibümem! . 
- Rez'l olacağız ağa! 
- Öy!,-. göronüyor ... 
- On b('Ş senedir meydan ye-

n ne Jıiıkim ıken. bugün Amasya 
Jıların boyunı.an bükülecek. 

- Eh!.. Elmukadder ... 
- Fakat AUah i<;in söylemek 

lazım gelirse Akkoyunlu da pclı 
ltvan her.il ... 

- Mulıo.kkak!. 
- Ne Y~'"tikoi[k;na, ve ne de 

Kel H:ısana b.-nzemiyor, 
- Elbette... Görmüyor mu· 

Eun? Gures lııi.biyesin rasıl bul 
du? 

- Fv<-t pe'lılivan bu ad&m. 
'Dı:mck b:r ·bakışta hasmımn r:e 
1ı·.SSl'l. ve bozuk olduğunu anla
d ı. 

- İnkar edileme7, AlJaiı için 
pdılrvan adam ... 

- Belki Ali~ biıe yardım e
dN . Bir yerinden \ııcıouır onu A
yı•boğan?. 

- Hiç zanr.etm.iyorum ... Gör 
m üyor musun?. Ayıboğan ne o
yunlar almak istiyor. Ve ne hü
eum yapıyor da bana mısın de
m .yor. 

- Doğru, fakat ağ'üın yarmı

yor be ağam! ... 
- Sen •'mdiye kadar Ayı.bo

ganın on be.ş ııene zarfın da iböy
ı,, deli dolu şlm.-ek gibi güreş 
yaptı/hnı gördün m.ü 0 

Hayu •• 

- Görüyorsun, her tMlikey. 
gözüne almış saldınyor ,hem de 
-ııdmruıv '!P! ırthl} sı '11.>"t'1nH 
durnuıden. 

· - Evet! B undan daha fa7.la 
çalı.şılamaz. Ne yapsın adamca
ğız? 

- Kabahat bizde old u. lzzeti
nefs meselesi y.pmayıp gür~ 
her türLü re7.aleUere ve d(.'d;ko
dulara Tağmcn 'i!k!ıahara bıra
kacakıık. 

- Oldu b:r kere ... 
Amasyalı ağalar böyle keder

li, kederli kulaktan kulağa fı

sıldaşırlarken, öbür tara.ita Si
vaslılar şöyle konu~.,,yorlardı · 

- Ağam, nasıl görü)orsun gü 
reşi?. 

- Çok gülJE'l. 
- BirLim &kır yonıvor hasmı· 

nı değil m<? 
- Evet•. 
- Ne olacak sonunda de rsin? 
- Ayrboğan, sa'a •ala b:tap 

düşecek ,ondan sonr::ı, pöstekiyi 
Bekire teslim cdı><:Pk derim .. 

- Öyle ... 
Tokatlılar da. kulak kul ağ: 

şu yold a fısıldaşıycrlaı»dı: 
- İş fena! .. 

Neden? 
Görml.iyar musun lı ali? 
Görü)")rum, A.kko:vuntıı 

biraz 90nra hücuma. geçerek A
masyalırun işini bi'irecek. 

- B'ze ne?. 
- Bize ne olur mu•.. P ebli-

van mızı yenc.mı>di. 
- Ay1boğan venmemiş mıyd 

sanki? 
- O da doğru! 

- B:rak ılnli'•'tin başp~ıl<van 
hk "'""k i. "~ beş ı,enedT A
masyalılar gururlt,nıp dururlar
dı. Ç~lımı..rından yanlarından 
ger· p·<il, 'O ,,,~,,e kadar Ay1 
bo!:-nı :nag!(ıp etmek ;çin Tokat 
lılar ne kanar uğrastılar unut
tun mu? K•smet Siv;;shl.artn ı
m;ş, ne vapalım• 
Kas•amomılular da 
- Bak hrle! Ayıboğan 'i<ala

cak bugün meydan yHını:le. 

- K••1<P kalm:.sa'. 
- Neden be? 

Belk- bız m Kd Ha&ın, A
yıboğanı mağlup eder de lbaş.ı bız 
alm"l olurduk. 

- Bu Sivasl ılar ortada ,·arken 
ki•r. alsa bayhlivanlı!': ~"k 
gl'\modPn cnsesı'1e ~'Öker 'e, a
br •ii<müıor mwsun herif.çı oğ
lunu? 

- ~ ı:ibi olmü~ her<f? 
Hak•m lıe,•etirıcl,. bulunan Yü 

rtikoğlu ve K el Hasan da §U yol 
da konuşuyodHdı· 

- Yürü<oi(lu s fena değil mi? 
- Biraz E'\-Vel konu'!fuğı.:ımU!Z 

cık ı ı, 
- Evet, Ayıboğan Tl('fe,; ve id

manı olmadığı 'çıin ilk elden bı r 
~eyle-r yapmağ:? çalı$ı~nr. 

- F akat B•kir, ne kurnaz de
ğ 1 m ı? 

- K umaz·n kumaa. Bak' Hı<; 
did•rı:yor mu? Bır oyun Y'•P1-
yor mu? ?~.,. ovuua takılııp kalı
rım <l"·· 'İ.işünüyor.,. Ve. mağ 
lup olacar,ın 'an korkuyor, IBu 
!!(-heple buvtı'la hücuffiıan püs
k iirtmeğe adı.,"1yor. 

(DAha _,.) 

fF 
:j 
iL • GÜNE BAKIŞ • 

=n 

J/ 
Vurgunculuğu nasıl önleyelim 
lkd~m. evvt lce oıouğu gıbi i<IT1.di 

Ö(I y ~e JıtOŞ(>rt>, den, etyaxttabı, ""'
k.ırp n nı.l'Sl'ieı;.cnJe rnt~ul o .. yor. 
Jiarıçt.en gctirlleo bu lw.o!J ntalla.rı:ı 
f·y :.iaı-ı;e d~ı.dek!cr araısındakı !i
yat f:ı:-ilinnı tı.:-barüz t-ttır.:yor. 

U iıc.ı bir '"'"°"· löO vaguoluk 
b,; kağıt me.se'.esln<kn, bu.aiarı Ro ... 
u1 •• ı.ny.ııd'kn getirten yahw.ı..lc.Nı çıe

,.,r,nt'k ıst.eıtı,.Jt.!.eri cyunl a rı önlemek 
•iJ:umundan bahsedıyor. Y)nf ga
ıtt,·l~r. gıcliı. maddeler4 ü:zeriııe ban-

• ka rın krt.<L)'i ~,,t:k!e-rinl, böylece 
f.lok-."lr "Yaptl.arak vu:-ıunıculWU.a.ra 

ıc ehbüs o!u.rwr-a91ıllln önlenmes\ne 
('.ılJ-Gıi"c:ı:ğın... haber vert,,.or;ar. Vur ... 
t[.ıntı.Jhrgun, alınan m.ıJh't4!lıf t.•d-
bırıere_ t.atbık o'.u:r.an fiddctli k.ı ... 
1; aniaN rııg•..rıen d(;\·~m eylen11•sf, 
d ~a g<ntş Sedbir!.er atmmasını li.ı
" mlu bu· ~ ha;iode bolundunnak
hdır 

Cüt'tlYiln V'Jiruundan eV'\~l tmıic:ı
ı;ı ~q. ne-r suretle <Mh.a b ü,yük f3yda 
""' tnuvd.!fakıy~t t~ e,.ıf'"r. H. at-

1 
!..;.n c;1da&ın.a 0 refahına. yaaamas.o.na 
kaı ~ı yapı!an V\lrgul1C".1l\ık cür~ 

J<>ı>m i, vwnrundan° evv~l önl•-k ;>e j 
tl;ı:t>m ve Z>U'UJi, fo;r c! ad< v:U•!edlr. 

:Nl ı On!eyı·«"ği.ı.' 

C: k tedbırler, ç:.ı ~·P 1 Pr !ıkiI l<"ri-
mııx1e canlanab!f.ir_ Her ~den ev
vı VUl':!.Jnculuk curu.m.lerWn on
Jcrımc~i .şi-er le uğrı;pca.k ayrı ve
ya '1°1ctlret Vek.:ıl{ 1.,in(I: bagh bir 
miklı.lriyettn, bır t~~ii!ıtnı kuru1~<il· 

Si faydalı olur. 
Böyl e t>ir mildüriytle Vl'ya ıda

reye iııe Jurtaslye Jıılt'ril e meşgul 
oJacalt, mesai !,\rıt ati .q::>aslnıa göre 
m:ı ası ba.şında iş gör~cPk. adam.ar, 
memurlar .gt4rmerr.eliyiı. P~yasa

n ın nnıh te.lif lışlerind-e tam bılcf, tt·~

rübe aahtbi. o ! muş sahu:J an böy] e 
bir idarede ça~ı.,tirn alıdır Bunlar 
piya6& ~ dc::i.rl•leri llr-sUO>ı.nda de ... 
va~ntı ve &elnt·..reli mesai sarfderc-k 
\1.ırguncul u.tun, Jtt:sadt vı• lichrt 
tecbırler!.e (ı--ı:en':!)e'>.ni tem)fl ile 
mlı"e 'er kılın:nahd:rlar. 

Ada.n..ıara iş ve bol bol para Ha&J 

drığil , ;...."' adam.ını bulmak ve reti r

mek U!!ıhinü b:! baasa bJ ~ld!at

ta.. dikkat ve itin:ı ile Uıllbilc etırı e ... 
l i<ıir. 

B . N. IRMAK 

IKDA,.. 

;rpo-~• 
Dünkü At Yarışları 

normal neticeler verdi 
Mft,terelı bab.iı fazla para kazaadJrmadı 

k,1-ı\>,ıi at J"'l!Dl"1!cı• m.-ı yad"'~. i haf-ı 
lesı. Joo:uJW"t da dün Veii Efendi 
~" ye,.;oo., mul.:ld knlabal3':ın bu
hıoım36"\le yapı)d.ı. G('çen hr.!taki 
k~a.rm 1101'11\ill dı_'l~t· ·.er~~ 'l!\o.JOa ı 
ermeEı bu seteıiti ko.f~larır. baı!la
rın.c:i.ı si.Q,Jı·r;:- ı<fıtirMH, rr.eraklı:ıarın' 

ad<'<l•"I yin~ oJdooça yü~tn-;şU. 

BİltİNCİ KOŞU 
Ha.ı.;.d)i\a.plı olan bu k~a ıdör* 

~t· daha )"Uka!f'l ya;jri.a-ki Y'ef]I -Y<tr1tllı 

.kan Clı(iliz at ve kıısra.kları cınmş.

tir. ( 1600) ın~ettt ~.ndıe- y;ıpıii.onı 

bu ~eda b~netl igı Ai-cey!an ik:.in

c1liıği Ne1·:ırman, tiçüncWugu de Pt·
r.Uıan almJc:;Ia.ı·mr. Bt: k~uowı gaını.. 

:yanı 220 kur~ vr.rmlşt-tr. 

İlllliCİ 11.0ŞU 

Sa hş ~.dSU 0:.."P buna iki ya.şıır

tl*ı yerli ö&f Kan mgi;.,.z e-N.ek ve 
di'1' taylar• ı:u'•ıcrk\<:-. 0100) n.otr4' 
m......C_. y:ıpıJ.n bu k<lfiu Ç<>k çe... 
tin b~r ~jT(Je halioo~ ctll'Pyan ct
nıtş "e ııetiıeedıe birinıciJigi Rm iMJ

'cing: y,~drım Uçliıııeü;ügü dt' Gi.iI'
.oy k aaanmışt ır. Bu i<OŞıtllUll ıı..-ı
yallı 125 kıu.J'\llf ~rrnş.W-. ikili ba
lııo 150 ınıruş kaundmmqıllll'. 

ÜCÜJ>iCÜ KOŞU 
A.ma.larcWerin •şti ,••k eıt.ıiıl oooı t

Jim<ın ~ Uç ve daha y ukarı y,._ 
daJt.i sat ll.an .._;ıi.z at "'~ kısrak
Jouı ararnı&a yapılmış\tt, :MOO met-

K TASARRUF 
HESAPLARI 
2 hunclteşrin 

Kt:ıdPsir..e ay n!;;ı,n 

lkra.nıcyrler 
1 aoet 1000 liralıit 

1 • 500 • 
2~> 250 > 

14 • 100 • 
lO • 50 • 

> 25 • 
10 • 

r•·l'fııe yap~ ıbu koO'\)Cia Daındıi b;... 
flln(;l Komıearj ikinci, Kona: f.i,;-ün
cü oLın.w.ı:1a:rdMi. Bn ·koew un c•n
y<..n, 15-0 .kı.ıruş ve.('n;.ıştir. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU 

H a.odık•ı>lı ol= 1>u koşu Uç y•
~nıdak ~•f kan amb e-ı•kek· \·e <.lişı 

layfa.rı ara-sınoa )'dıJ)ılnL;-şt.ı.T, (1200) 
ınetrc me-.aft--<il' ,yapılan. bu İtOf.>"\l 
l,'OİL hflyt-aınl.J irC""(.1trl;~tır. ,N'('t,j(.;l'd~ 

D•· bı b•ı•irv:i Can ikınci Rint üı;üııcü 

ol:ı:o.ı~<tur, Bll krJıŞUnun ganyanı 125 
pl.ase!erı 150, 4.00 kuru~ \"~rm'~br
lkııı bahis 360 kuı u.ş ikici '\e dör
d üocu koşu hır üı.l~indcki çitte ba
hiıs de (160) kuruş ka7..ar}ı(h ... ""mı.şt:J' 

ımşblci KOŞU 

Hanri)ık.~1 ol.an bı.ı k.-OŞUYiııl döı1 
vo daha yu.karı y;ışd.ıki raf kan 
arııt> a.ı \'t" kısr-ak·l;arı Cit':i');~o:.ıtr. 1800 
ıı.et..ı-ed-e yapılan bu Ax>ş-..ıda Tar
zan bı.!'İJX"I Bora ikinci, Bat'iıhyaır ü
f,"Ü llC Ü olıı rrııtnur', 

Bıı koşu~ın g&.n'Y •nı 200 plM~leri 
100, ıoo, 1.50 kUJ'\I~ vı·rm~t.ir~ İkıli 
bahi<> 4 IC rınınış v~ b~ş!mci k~"lar 

"''aımıdalti <;> ti<! bahis de 210 l<\lruş 
lc.t.zandıı,;, lfl r. 
FUTBOL UAKEMLll•i TOPLAJl:TJSI 

Lik maçia.ı-...ıı yalıın]aşmaı;; Jı.a

tiEıbi!rı tutb<>I haHe -ıılpı-. bu aka!:iam 
saat 18 d 0 ba- wplıın~ı y &-al< ye
nı 8t.h! çHlwmııalaı·ı ı('in ~·ü .... ~k .. 
ı.ıınr 

\\~U~NCI VE: R [Sv 
~ -\J '''"' 

, T~~M 

-f4l'ış,.KÖSELE ı•I> 1 
Fabrıkaların Nazırı DlkkaUna : 1 

Fa.bııiıkaıml7..da yap;r. ·'kta olduğumuz. 1 Transmisyon ve vantilatör kayışıan 
Avrupa ırrallılrının 1ruv"et ne taJ.ktir. Satış teminatlıdır. 

Çift Arslan lVlarka mıza Dikkat! 
Yer.tik ıle, KaT.;l~e Gilder<cı - No. 12 - a 

BEK 1 R U R G A N C 1 ve R AS 1 M ES Ki N 
Kösele Vaketa Fabrika h:ı rı 

Tc:gr !, O•·garcı - i.t 'Tul T f>n: l'abı .ıca. 20J90, 
\".,7~hr!n.P 22574, T\T.ı za: :.:ıE25 e müracact 
s .. ~ .. yı~r' Gala.tada Ter::enc Ci:id<lesi 12a No. 

TÜRK ÇELİK MAKİNE EVİ 
TP },.ff:>n: 42 l ~ 9 

Mal sahibi ve 
Kiracılara 

1
. C E ıW 1 L 1 
_ Yazan ATACAN 

KiracrJaır ne o:amaıı ve nasıl tahliye ettirilir. 
Mat sahipleri ne :ı.:aman kir ıKıhınnı ~.ıkaJ:lllbilirkır. Olruyu • 

cularınıl:l:t uıvsiye ed('l'İ:ı . Fia tı 25 kuruştur. 

2( - AÖUSTOS - n.ıı 

YELKEN ALİYE PİYANGO 

Diplomatlar 
İtalyada her 
yere gidemiyor 

Vı,n, 23 (A.\.} - haı,. ıu

JQ'.lm~t.i, Vat:Juın n=Iıııde bu

hınm:ılıta olan dürım~n dip.omat 
]arındım b ir Jc.açıuın R<ıma y .. kın 
Larında b i:r denlz 'jehrind bır 

lı.aç gün kalmala~ına mü,,;ıade 
etmiştir. Bu di>plor.ıaUarın göne 
ce'k.leri yer mahduttur. A) rıca 

göz h:tpsind<> buiundımıla<ak!ar 
dır. 

K .yılııçı t•k>ırunın bt'"4ll<Cı• 
Clıeıru?. A.en3rınoak~ ·b~lk ta.
\anlı k'i..u.:Uk b~röka , oola.rm 

Gııı ·Qda-k,i tt'lk.nt>Jııeıi)"di AAnıki. .Nud 
crenıJ.dıe gemden ayrrlaınıRzlarstı, ka ... 
rad• da bu lı<ıırakoaan "'1fi'a ınat
Ja rd: 

Onlara dini~. boş Vi:ik•t;tn ... 
n! gt><,·'..l't~et.:._ bir h<:.k\·eiıane vldu:u, 
g-ib~ ::r:.r.asındoıı, n11•,Yıhaoe <re, k.ıJn...ır ... 
hane de-, o!.eıl \.'f aşcı d11. oıllit>1t-n b..ı 
baı .ıi<a, c~a:ra dumanhırrıun ~il~ ... 
tı~hg~ h<.ı\.·a.s.w:ıda, Yllne k:rk yı.1-

lı:r. :ıŞJllaıaırmın bilmryrırı mRc"'-ra-
laTlnJ dııad lyor. 

Ht>r o~n1 bir delV'L. kurdu b -
~mdıın g.eçonferdcn bn· t..ıneelnı oo"" 
!aı·cı. ·hi.kitye eder 011~a~'d.a böyle 
hik..cye·ler t.;..C)ı!Wki bu-lüdar l-: a io1ı· 

ço\.1uır 

Bu aktı:am Ba.hına a1no..ıyı dıf,ı1t~ 
~·orlaı Balino amca :PO!! bıy ... ~J~·mı 
tıtrete-r<tJt, Al(;ı.lı nni • Qr1:rı1k anla!tığ1 

f~t.:ına ıj~ brıın.lıA b· lô 911~laıUlyO.!" 

UJ'.ı sc.Jhınıtı fld.dctl~ıı.~ı.OOc, dinl~ ... 
yen, f1· k<'r.diloe!'hı~ °'""g gibi daiC•i· 
la~"l ,,zer:l'l(lo{' hi33e~H ye b.i~l.ad;_.k ... 
!.tt"l $?!".adaydı ki! •. 

BiT t.eryat. ortalıga .uü bir uküfl, 
_,,le(~ b"-' ŞO-'ilunltık ııru;tı. 

Baı-Nf.amn karpı~Jndan tb::ıan b't• ..... 
- Yeılkfln Ah! .. Yı·litottı Al.1 t:.E

re<le?. 
- Ne oldu? d<Ye ,.,,..., i>aJl-aJ·.ı ; 

.k "Pıd.akı """ ct<V "il \'erd ı: 

- Neoede y~I s;z onu aoy!e
yın' • Adan.ia piyarco&<ın para çık

tı! .. .B tİ)"i.tk. .İoicıf'am1y~ ona çıkı~. Tam 
100000 JiT&! .• 

}j!~ı.r~. t'ftXl gömer A~Wy~ :.ı1ulı 

Bul·a.nııa:r ıoca, tayfa o :'dugu ye.i.kero.... 
lidedir11 d....d:iiot>.J' ve <11.a> vlup n1Jj ... 

deyi ''rmlfl< ~~ t>irbır~~r:yıe J'a
~ iflılar. 

'J'el'lren Alli n:ıU.jdPyı, e-: ndeki ph
"an n ay b.ı.~ınıa ~Jrıp çı.k.a;rm:ya ... 
\.'&g.nl i',f'ı:;jp edP•rken aldt. O Jl6 

96\'rnm-Pktı, o ne ~!1!1t öy:e ..• n.r:'!z i 
ev,·elık' Ycl'km AliY·~ ~ımd: Tri:iıl6- ; 
aiJo:ıınl~k. Alıi d.enF.e yPT 1ycli. . DılşU- • 
nc.cr,1:ror •.. eüle.mıyvr.. Ağlasa ye:::i 
<lrğ.J. Ne yapsa? Ne d~ıneV:rdi? n·-
!'i. tntı..-!muış biır halde ... 1 erd<'ys~ .r:k
Jıını bozacaktı"' ki, başına. atıltın bii" 
kova s;.ı onu tupar1aclı, 

Ştrndl Falım biır kafa ile hf'.,"'Oı di.i~G-

r.iJyu. t..t~ıı de yiirüyortlµ. Yü.t·u-

meittr :ı..,.a<le uçuyordu s:ınk·-· 
Jia ·:-t,ı, ô kısır Kafa61 n~Ier 

MılllJ\ <tuş\Jmne<iJlj bır ~'it. .?Wa _!)M... 

td)\)"<mİ\l, 1 
D~ımdi.ıide"" .fAP•mlŞ<>t'du.. t;.'uıı

Cu p.w·a.e~ ~ Jı>aıı.ydt. ,tJOe f'Qeı.. t 

do& i l"'l~'1"1l'L p a """' on« \ " "'"'- ı 
'~" d• runı ulıurou 

p,,ıuı ı kia t· ı kJı ro.r "'' ' ""'""'. Somynlı ~j .... ,ndruı nl.lrtı. i.,.,ı. I 
:rııctıırını bİ\· ıro,eye tıııJaıtı. Giyjn. 
c.h ve oıyilh11ren bu .roşayu-\DJD. tli 
~ı okı.rak boy :;yn.,,SM1A koca ... 
ma!D bır lükütiik attt. Yo1ıria mt>m
nun ''t' npŞC'l}lı idi. Artık e-st<i ha:ya
tJ.nG dörtüyardu. Ba,ına ıı1.cnn1n 

ınute-besstm yüıünü ~ g!t>ı ol\l

yoı-Cu 

Kaırşıdan baıraka ~ünaıv·1,."t' ba,
lam.ıtı 1ti itradisine doğ ı gell'!l 
v.efakıiiı· <bet!ar.ıru görüyur ı,e ~ 
d lfldttl uiErı :.yoJ"ÔJ. Çi.ir k 11, o d>()ıl$

,!annı 1rnutmt.~. fakat c-1'1.ar ur.ut
:rram1!'1:a':'tlı. Dostlarına ~hıı «oştu. 
on::ı.rı ;._~;Jd;ıyat'a1<: at d;lfy .. cekti. 
K tu,. 

DO&llarrJ1Ut ıaar'll~rk't'n şııı ~leri 
iş,f-ti 

- J,.i!ra ~aı·ınt &a~lı.y~rrı YutnU" 
ke<;h. 

Onlu\ dti4ıip bayli.rn-atsın.d~> frQ'f
kıın <logtiarma güle:-ek: 

- B f"fl de ona tıı!l".l'fl g~ bir şec,-

yapmaeını OOyl,ımeyf' ı(<!Jal"ttıştirr., 
dt"di 

... - ? • 

Dıs politika 
Hindistan me-

selesinin •• uç 
• sene sı ... 

Olaş :ıa r a (ı 2 inci s~ h if.,dt) 

!ından ı.aptedilmesi m fü liiman
lan MihV<ır .afoyhine çevinııiş · 
tir. Koııgt'Ct1 i n hazı <>rkfun İn -
giltcttıUn n1 ü~kiil i tlıa kar~:·laş -
tığı §'U """"'"' .-n büy li k bir fı r· 
•at saysalar da ı.i iinya harbi ~ı
kmca Him!i.tanın muteqil d . 
karı demokrasi ceph.,,,;ne mii • 
zahe<rct edccek ti.r .. g ibi. 
Taymis' iı> o makalesinde ~u 

90D :klSrnuı düny& har binin çı
kacağllla dai.- aasıı bir kehanet 
olduğu da görülmektedio'. 

H iS/ 19!% PAl'AJITESİ 
'1,30 A"(lgı-an• \•e mero. saaL l)od'\. 

7 ,32 \·~ 11('' .0.-tt:UU;.~tı <;ıT ~':.-1".J ~lfi1• 

7,4-0 A~ lı<:ıb..,.rlf'.rl. 
7 ,55 ~1üz\Jc:. 

a.:ı5 llvln saaı .. 
12,30 P~\.lgı.-.ın \"C" ,-ylf'n\ i&ı,.t 11,, ın.. 

l 2,33 J\{ilz•k: 
12.,45 :\jc.ıL; hıa.~rlr1 

13,30 :\1Jz.ik: Şıırkl \'!:! tı.ırkı.:·'t'r 

18,60 Pf'ogT'a'tı• \'i' rr-em. şa..,t a.rıwı.. 
18103 Mtı.z~ir: 

18,50 Mw.lk: -l'a"ı ht-yeıti: 

19,30 )~etnie-Jcet .::..o:..aı .,,1aırı Y'* .>.-
• • t'h habı·"1f', '· 

J9,46 ı:..'~ıtt&>!. 10 c ak ika. 
19.55 Müı.l.k· 

.W,15 Radyo gs.atdl. 
2M 5 Mi.ıtlk: 
21,00 Z\."G.;., t, \a.k:ı,."iırv. 

21.1 0 l\! Ü Z~t' 

21,30 Konı~. 

~1 - _.5 1\füz iık : 
:12 30 l.1t>mlek1't r11 at :t_Tarı, • .\jn.nr; 

'1"1>t>,)(>n ve Borsalar 
22.:;o 

• TAKViM e 
Apstoı: Pazartesi 

1~~1 

H:crt 
)ŞABA."1 

11 

Guo< , 236 

Vo.k tler 

c;üneş 

Ögl .. 

24 
~= 8 

1:ıııs 

Rumi 
Aluı;to• 

11 

Hıur· 111 

E z a n ı 1 \1a~atı 
;;;. D, S. D, 

10 23 5 19 
5 20 12 16 
9 06 16 n2 

12 00 18 55 

duşunınuym'Clu ,..p1Jer. H.aıırlar. hameml 
~ ;ııpart•-n:ın:ar. lff":~ c- C"Sit1i 

C< .a.cL ta~nllaa:m..ı. artık ~~l:ğ:.oıc.i a 

7;ye-b1kC"r"kti, hı>Dn ri·• tık.anır::ct:ıya ---- -----------

l •''1lii 
P.J~am 

'\"ıtı;ı 

1 mf:,,k 
l 3820 36 

ka<l:ı::- Bfş karış v•1akta yol<.. k, 
yatal<t&n ogley'ln Jı-.lY.ccak... Bu,... 
ocd 'iO!H'oı. aya~ı.rı..'l -':ıU g~neı. ı;.z

ITMJ :-ıye-cek .• Çürüyoo di5Jerine a~ 
tın kaıplatac.alı:, Daha n('l!e-r r1üşi.in

n~uynr'(fu Fc._~a\ hr tııi~ya.:n pa
ralaroan brr pcl'd-e ;Jıe. .kaparuyot'
nu 

"Bırcien gonlu bı.r~ku!ı.lu. ICt-ndJ 
kA?lchne· 

- UJr-n, bin bu kdar paırayı oo~ 

sı taJ)ly~m? diyP dr~ş\indü. Beni 
pa~.ı.ına tamuen Oldihm.EzlPT mi'? 

Bll evAıarru çabuk geçti. 
_ UJt>n ,.ağ o' 111 b;1.in1 kahvf'Ci 

Ylrn111-, ona VC'l'lrinı. ZatPn eliaıe 

p<tret gec.;1.ikc:e hep ona verıroi. Da
ha !':ı.ırııd>ryı• kadcıl"' ;:oda~TK'ağ'?lın bit• 
kotu ta:afınıı da gOnne-.n ... !ışt.i. Şiırndi 

"'j ])8•·a.1arl a 1 maya kafı_yo du. 

Elinıdf•k bilrtinl d;;ihJ kuvvetli sik .. 
tı. İ,ki rn; 7.1\.kın1lık parasını kapat
tıgı bu lmı<> 1ı k~ğld.a tatlı t•tlı ba - . 
tı \.e i ~ dıt"fcı o:aırıık AJlaıhın var-

• lı(llm İı>ofldj. 

* Aradan za.m~nı ge(ti. Belki altı ay 
dllha o]rmnnışh .. Yfllken Al i haid ... 
kat"" SGY'lCn<iom brym.I, gibi bh' 
bE"y oldu. Melon şapka giydi, Beş 

1ta.T:ş y~tak yattı .. Öğl~yin kaJ5< ... 
tı. Yedi Di'le<hgini ~H . En iy :sin

d(\n çillmr-ler, e1b!eeie-r yaptırdı. 

Eski d<ı<;tlar:a dostloı.:ğa \1'dıa etti., 
Yt"Tli kiba.r OcM;tJar }tarondı. .. 

Her dil-edig:ni yaptı, yaptı amma 
1'1.İh bir ti.:rılü rııtıat edı"nb~u. 

MtldM' ot minderd<! yattığ, "°" 
rn911'~1 "<l!hat1n.1, şımdrk• soım:ralı kar'-
:yola~11da bulamıyordu. Gördüğü 

tatlı rüyalar. aı1ık. k:.lnıs oJmuc;-

1ıt., Bir oturuşta yarını okka ekımC'r:I 

yiy-M Al~:ı.k dokitaru ıı.dan. ı~tiıha. ı.l.ft.

(") a:ıyordtı. Eski k.arılı C"anlı ya:nak

tıv-. ,.olmuştu. F.r~,.. gömlr-ği ona 

esiti mnırt.amnı: arat;yor. <..-lzme.lerl 

rmdere lanediyor.. Doellarla Jiu
bal1 olımuyor.. DçJ; !tanı :ı..ıı-dıı.

miı; gib: .. Aınt>k bağıra bagıra şeı",ı;• 

da söyleyEm>yardu. Çüdctl: yapacak 
ı.ıırı ya kQl!oQıbalrlttır, -y ani bey likten u 
zak - y00ut ta ayıp. 

B i.n türlü azap,_. Giyi.n!p ku,ııannıa 

m.,.,.ır; hele o kravat bir tilr]lt 
beceremedilği b iT mw:;ırrwnaydı., l-ier 
şeyde katd~. b~1T11 ~evirdiği yN'de 
U&vl vardı.. O ifie hiçb;r kaide ta
.n1mıya.n E:GlO Yelkrn AlL~!ni f. tiyOıl'
du. Serbeııt olmak, · ça'iışlıJımı ye- 1 
ınek, ef:Aci caodan dostJartrn ara ... ) 
yordu, 

ıı - ""' düşi~i "" bıl<lianlık'lan. 1 
ıruı-tıı lmak u. Bu ıııı e *"' ; g üıı ı eııı<> 
hıl:flt:ıla'l'Ca düşündii, bir tlirld b~-l 

f lirdP de )t arar «ılanı.a-Ch. ı 
Zaıallı Y•J:<tıı A. ct uırq:.d.ı klıt-

• 

Sahibi: E. 1 Z Z E T. N ~şriyaı 
Direktörü: C•vd" t Karabi lgin. 

8 3313 ıs 

Basıldığı yrr: •Son 'ldgraf• 
IJİKK ı\T: Ga7A'-lflye_ günde: ılen 

tCRKiYE 
ZiRAAT 

CUM'"IURIYETİ 

BANK ASI 
KUJ'Uluş lariıhi: 1888. - Se :m:ıy eıri: 100,000,000 Türlt L:rası. 

Ş ube ve a jans adeai: 265 
Zirai ve ticııri her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyoı·, 
Ziraat BankaıSında kumba ~alı ve ihlıarsrz tasarrut hesııp

kur'a ile ı;şağtdak:i plana gö M lara se"lede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aaşğı.dalti plana gö re iharni~· p dağıtıl acaktır. 

C A. 1,000 liralık 4,006 L 11100 Adet SO linılık 5,IOO L 
« • IOI • 2, ... • 1.ZI " 
' • Z5I • 1,000 • • • , ...... 

41 • IH • (,Oot • JA • it • 1,ZOI • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bor sene içinde 50 lira

dan aşağı düşm iyenl&e i.kra m>ye çıktı0 ı takdirde % 20 fazla
sile verile('e-ktir. 

Kur'alar senede 4 def,a 11 mart 11 Haziran 11 
Eylıil ve 11 Birincikanun tarih !erinde çekilecektir. 

i s ta n bu 1 Be ı e d i y-e s i ilanları 
T.alımin bedclı 

194.50 , 
.İlk temona lı 

14,69 l'J;t'!'(J.r.,1yda KPn-a:p.J.fa m.ıtıaN. hun 
\ ı. Tc unıba E-Ok.a.gındıra. 49. unc ı 

159,10 ll,93 

ll2,10 8,41 

nd:ıd.~ l!l.4~ t:tı-c "1l1." abbaı anca. 
A '1'·•yda K~mal Pap mdıalle=ı"' 
Sl' n• p... -:: ı 1 a 9 tı :lCU ad3"14 
15.~l lll<'t.1' murabbaı a'la.!ı a 
Alr..~arLry.cta Kt"nı l ;l " m::ı..lı.!l 1 " Ş,ı n P::ı. a so!-cn~ı.."'lr.a 49 ur:C'•ı a '.ı 

ll, 21 'llOtne munJıbaı · Jı = 
Tah:nı:iın bed'1?"l!eri H'l" •le tr nat mi«taı•la~ yW::.and.a yazılı 3 PGTÇa a~ 
6atılnı .ık üz-eorp ayrı ayrı açık ~rttırmaya ioonulmustur. Şartna.ınt'l!eri zabıt 

ve mı.ım~ IM müdürlüğü Juı.<em;nde ı>oı ülobilir. bı.:J~.ıcrl 31/8/942 p;;zar
tes:1 günü sa.at ı• d-e D.:ıhrJ Rnc:-1m~r~;: yapıl ca~ır T 1 p'.,!"İn ilk teı-nir!at 
maJdbtı:z 'W'Y':t mc'ktu,p'lıa.1·ı ve- kannnMt ibra!~ l&ıı.m ~len cliln vftiı1ca1ari:~ 
ifıaJP giir>Q muayyen saatte daıml momendo 'lıı '~llTJmal• 1. (8742) 

--------

GAZMASKE 
fabrikası Müdürlüğünden : 

fı;b.-n!nen 2 5 Tor. M. ta"lnda BeZh ,.,. K u~lı 

kAUÇUK KIRPINTISI 
Çift Kapalı Zarf t:sulile <ıahlacıtktır. 

Ta1..pk·rin te.klir rnektapl.arın.t .2 9ı!l42, .(umı ~t 14 tı kadar Anita
rc.Qa. 1:1.adte J't.bdık.ası Jı,1ürluı,:ı.·e ı ' ·.em.eler .ı;..1 _ o.ı:..11"'~. . 


