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İkinci cepheyi 
aça bilmenin 

,. ... _ ----------.. 
ikinc i Cephe i l·,. 

hazırlıkl a rı 

şartları 

Bir ing;;:~zeteıin~n. 1 Fransa ve 
•öylediği gibi bunun ıç ın l N t 
dört mülıi~ şa~tın ger- or veç e 
çekleşmesı lazımdır; 

bu şartlar tahakkuk et· ı t f t • ı 

GUNL:OK SiY ASI HALK 

AlıııJn ınotiirlü koUarı cepheye gidi~·o r 

-~iliiARL'All•:.a 6 a E '. 
~,.... . - - - ... _, ..,,. .... 

CENUPDA 
---·---

Al manlar 
Salz 'ı 
geçtiler 

---·---
Gerileyen Rusların 
takibi cenupta 
devam etmektedir 

CEPHELERDE 
-------

Şiddetle 
müdafaa 
yapılıyor 

-------
1.k defa olarak 
Kazak Birlikleri 

taarruzda bulundu nıeden açılacak bir cep· ı e 1 ş e r 
he, sade.::e muvakkat 
bir akın yahut ta bir ı 
Dönkerk ve Yunanistan yap 1 1 y Q r 

BC'l'l•n, 3 (A.A.) - Alman <>rtl~
' :arı bo k>.'!lllndanl ıtlJ:ın tcbl,;ği; 

MOGk<r;a, 3 CA-'ı..) - Sovyct 
öğle tcbtgı; 

olur. 
---ı•---

Şu!&.ta düş.nırı.r..ı t::ı!tib<' ınen\ur cdl
lt .. :ıın Zl ı h!ı <Jr .... u ı;:uban'ın a gı tr"..€C ~

1 rası.'"'a yak1a ·.u:tlr DiJjJ)lanın n:e\·~ 

2 Akustos gecesi ku\{:tkrmuiı. 

Yazan: ABiDiN DAVER 

A 
l nı ruı ordmu, K afkasya
ya doğru ind ikçe, ikinci 

cephe meselesi de, daha 
hararcUc k<>nusulını bir konu 

Alman kuvvetle- ıl 
1 rznin yüzde 29 u l 
ı Fransada 

1 ! toplanıyor } 

z;i nw<lıiyette \ e rr.ı...'1ıtc..ı~ unsu.:-) at 1 
.ır P1('1'a. irt:b: "' 1. lr'l • n. giiıstc.r:ctigi 

ıı;.;:a\ n t 'kır:lmı~l. • B~ılı.a:-·sa top
lard>n m!ird.<kep 1llıma:k iizere çok 
mlktırda ganimet ııJnmıı'jtır. Bu kf
ıı:ırın ıırna·i. ~J o· nd -0\.ljil!Eın ar<t
cth:ırı Jt:va ıtı..·sın1.rı n d~n1ıa Cffluba 
dDğru atıl1n1Şlarn .. Bunıda' ~rı · - ı 

Klr:tzka:ya, Similiansk<.ya, Ku
~'EI\·~ ·aya ve Salsk çe\•releri11de 

dü.~-n: anla çarp-,=a!ar yapmıı;

laro:ı'. Cephenin başka kesim!ıe

ırinde bir dei,işikl;k olmamıııtır. 

:Mo.'kova, 3 (A.A. ) - Savyı,t 
!ebl:,;:rnin ekinde kaydcd.Jdiği
'llC Kktskaya <X'ph(.siııin 

o!malcta dcvaın" ediyor. SovJet
ler Biacliğifti n Londrr. ve V a • 
ıincton bü .. · · , Anıc

ri.ka \'e İngilterıenin en . salıibi -
-yedi de\'let ada.qılarile gönı şc • 
rck onları 1942 de ikiııci cephe~ i 
~mak için yaptıkları vaitlcri 
yerine ı:ctıirmek üz.ere ;ıkışhr • 
dıklan ~üylNıiyor. İııgili t. gaze
t eleri, iki'•d cephenin benıcn 
a.,;ılmasııwı taraftar ' 'e ale)·htar 
ular.ık iki grupa ayrılııru)ardır. 
Me ek>y i, kendi ı:;i;r ii şlerine g<i-
rc miinak~a e(nıcktedirlcr. 

Hir İngrliz gaze tes i, >kinci -cep· 
heyi açmak için ger eken şart -
!arın şun lar olduğunu y arııyo ; 

1 - lla\ ada kat'ı hillcinıiyet, 

2 - Asker nakltııe mahsus 
D:Kl&ZZ.alll bir nakli.}'C k;j.files1, 

3 - Düşm;>n tecb!zatırul kem· 
miye t ve keyfiyet bakımından 

iistiinlük, 

4 - Açılacak yeni ceplıeııin 
M1'n v e tımnıs lanoa ki d ıuwııa 
r.arar \;Crnıcmcsi. 

Bu gazete, s<>l!ra , Wlu ilihe [ 
rdiyor: 

•İkinci cephe &çmak dem ek 
)eııi bir Dünkerk ve)·a Yırna • 
nistaıı yaratmak demek dei,".il • 
dir. ikiori cephe aç ın.ak tanı ıua ... 
nasile ist'l i\ kabili~ et i ııi ha.iz da
imi kııHet bulundurmak de . 
n1ektir.-

llu sözlere bakılıroa, Aııgl o • 
Saksonln rın hcniıı. 1k inci bir 
<ephe ııçab c k k,ıdar km ,c(. 

lenmiş \l: 1 • url ıadık · 
lar a h ·ıııet < · u bcd.)or, 
} aka , Alm3nla d ikinci «11· 
he açılma,ı btim t •• • karşı ' e
ni eni te :.rler aldıkları, il\ • 
neH nlar ) aptıJ.!arı gü riiliı)or. l 
Nitekim bü) le bir hareket \ U· 

kuıııııola FraJlsa it ııı ·ak -
!anma ·ı telılik ini ünkınd< ı itı, 

• S denilen \ c bir nevi j anda r
ma \ a eri teşk ilata tabi za-
bıta İ) .-tinde bu lunan Al 

1 
nı•n hücum birlik leri Par i e gcl
m~lerdir. Bu tedbir ler, Alman· 
1 rın da ikinci cephenin açılıuıısı 
ihtimar · dddi) etle g&zön!in • 
de tuttuk l armı \ e una iıre ha
''" !andıklarını gü, terıııektedır. 
Acab ;ı Alman istihbarat t 

kilatı, kıt'a~ a bir Aııglo.Sa · 
soıı çıkarııı nı Jakon ı>lduğu 
nıı mu haber aldı, )Oksa h ılı· 

tınuı.ıe k r~ı .ib ti )· a t lı , .e too ı 1 
bulun mak idn mi !ıazırl 
) or;.> Bunu, kestim ğe imk.ın \ 

sos ı . SA. 3, s t'. ' ı 

Berlin 3 (A.A.) - ~m • 
fo.T wır.rmi miifotu.~ Geru:~·al 
jaıcıob, Avıı. n•asr klyl'!n 
d a.ki ~i'll!klimLıır ha1.tım teftış 
e1..oniş ve bu tcftış ~ yahatinrlen 
d<llunlı§tür. Ge=JI jecab, Frarn
san n cenubun.da Bi:ıırilz'dc, 

AtUıntik 'k>yısında, :l!ar"l s:iftıille
ı-mu"' \ 'C N arv<!çto K!rl«-ucs\ 
kadar !.~-ı boyunca rn L·\·cıııt ve 
en m<ı<lcı.. Al rır:m is! · klii.ın te
sislerini g=nı,:ı\ır. 

General j~ lb, bu i>"t- ,;illı.1 -
Jarı:n yüksek m:iessi liği:ndonı e
mm olarak dönmü~hir. 

Ba tı A uııııa)·a Alııı aıı a'i<erlcri 
göııılcriliyor 

Ankara 3 (Rad:; <> g;,;cct.esi) -
Almar.Jar Jo'ıanı;ada d:JJha ,s,;,;ı 

tcdbider all)orhır. Alm:mfo-ı 
bu tedlıirleri aim.ağa sc\"kıoden 
sobep a<ras.ıııda Avrupatla bioı: 
it nd cephe açılması ih'l..ôı.·mı;ll -

SOl\l, SA. 3, SÜ, 3 

r Yeni tefrikamız =jl 

İktla.m okuyucularının ya 
kından tanıdığı üstad 

ZİYA ŞAKIR 
Yeni eserini hazırlıyor 

1 

rekeı.ireıı dev~·r.. et 'l:t-k.ted:lr. l 
Sa1 

\-. D.; ~-
a nhıU&n " 

lh.Ctı{'tı kıtı; 1 l 
d!Şn•m şa.O<.J. 
dofn.: 8Ül1m<>l<l<
:iıı•ler. Mub.:ın::b 
ve tahrıp yya. 
r<"1erindrn 
"JekkPp li.UV"\"C • 
,·, litlcr t n • 
ha ·t~bıc · sı-e if+ • 
"nk ~tm· Prdir 
K.J"b :ı hl t 30il n 
geı'!! f>rin • fr-

n 
Rakı .. R • d-.. 
nh.1s~1 c1Jt' 

ta~ ı~""3. h 6 d r 
ol t ır 

Blıy<ı.ıc Don kM 
!dnık d a:ım 
yrni ın .. <•b•I to
amıı.t.n gı. ; ı>tl.s 
ltilt>lill. \iş ve J ni 
<k'l 85 tank tloh
r'p edJ n~:ı.tiı. 

\'o ga C.Zı.: ~ 

d~k~ g4'~er•. ya
pılaıı g~ce taarTuı 

l:ırı cmas:mdr b' 
pe1 ol gemi . ı e 
alt t carcı vopu
~ b t nlmış d<>-

so. SA, 1 D•. 

-10 haftaya kadar 
Alman taarruzu 

tamamlanmazsa 

Büyük taarruzu 
hiçe indirecek 
mütküller ken· 
dini gösterecek 
_, y <k, 3 (AA.) -

R ~ bl;c ı. :ııct.,,,,~u~ b, 
Nevy<> ;. .. 

k:'le 

ne~ ec: n l\ıfaks "lC!ı1Pr • .\ .,nsny:ın•n-

11: v.\ll::: geniş araz '.fuı:an ..a "1 ıe .. 
111 l f. • .. -fi'!~ olm m ı· ıtln 1942 
b y " t:ı.amı.a.: lun son -J" fha. ba· 

~O~ V. S:\. Sİ. ı 3 

ımk,-d 
man1 ... r 1 ı va 
lmV\'ct .ermi n 
kmay<>.Shırje 
anı< ve piyn-

ye hücı. !arı 
yapın :::ı:tlı r , 

vet b'r!..k-
ler: bunları 

~ meı V"~ı crı

~e k&clıı ~t 

ffif$.8MLr. 

Gundı', ik. 
bi. Allr!-,an öl
aüı ıi',mü ... ti.ir. 

K ~c,"Skaya 
~·e Sa!s ,; böl
~c )inde hır Al 
m3n piyade ta 
burunun ~a-

rrıızu g c r i 
/nfu;kürtulnıü• 
~ür Bu bölge.'. 
n· n ba~ka bir 
t.esı~ n.de hah 

(De·"am 3 ün
cü S!Jfcı.da) 

Do!a an.Şayialar j T r ,. g~etecııerl 
P~~ yaıko ll"il~a - .... 

• Stalin - Çörçil [ A 1 manya d a 
Am sya O asınl!a , •. 1,. k h . . I . 
- --- --

1 
muıa 'atı a erı · g e z ı er ı n e 

AZ r~ ETL 1 Berline de geldi devan1 ediyor 
1 - ·---------~ 

B 1 R G 
Almanlar miltalea 
beyan etmiyorlar 

.ı 1 Q,.ta Anadolunun en Auv 
vetli pehlivanı Amaııyalı 
Ayı boğan ile Sivaslı 

A kkoyunln Bekir tutu~-
tular. 

Yeni bir s ııfhaya giren 
«Sultan Mecit devri bat 
p l ivanları ıı tefrika· 

mızı 

el sabllemız 
Okapnaz -

bi • 
ytı· ı 

®taşflr ı 

Yeni Gi 'd 

H et Viyanays 
· harE ket ediyor 

S J:ıföurg 3 (A.A.) A m1 ..., • 
y yahat e!ıım i<ıt~ ola'!l '!' 

ı ı~ tliin Mu • ücn 
l ışler v nda 

Dr 

,.. ______________ ....., ______________ , 
SAYI - 1085 - SENE -- 3 ' f 

•-- F AT 1 
nlr.K.-'.1' T A K V 1 M 

Her Yerde 
Gneteyı 

y, JQl -- Ay C. G 1r. 2'6 1 

.; ><. t s ros SAL! 1 

giin deri!er. Jl ... ı 1 1 8 n.n,il z ' l H, UECFJ> 

ıvrU. C•ri (, 1. :>:'..! Ö· l:! ... o 
5 

GAZETESi 
! . •ı : " ı - p n i9 )2 1 

Terilmn. 
1 Ya • ' 1 ı - İ•ll! 2,59 

iaşe Müsteşarlığı Merkez Teş
kilatının lağvına karar verildi 

- - ------ ~-------

Ekmek yalnız Istanbul ve lzmirde karne ile ve
rilmesi ve mahalle birliklerinin lağvı muhtemel 

.A,;, ırn•a, 3 (İkda rrur nb,· 
r nde-) Tir.a• : Vek·ı ', 
merkez ;a._«' a:nüstc~rl..ğı tc>ki
li.1.ırı i;ig\ kar .. vernı. :." B1o 
·h ı.sı.ı haz..,,aııaıı kararna.."nc 
blf lri.t 0 .İfle k~tdar ncc.;reQ. e<:Pk· 
tir. Ş md l:ik • a ,z :a, miisle
a•lı,gı. 3 b<ığlı olan d;,gıtma afi

si olduğu g hi ka .akıtadı~ Bu 
of'ı;,n \·azivetı. a\'rıca tetkik ~~ 
di llnı ek k<lrr 

1e··yük 1 
lisi dü 

illet Mec
toplandı 

L:l,ğ\ edilen nre miı& r ı.gı 

~k 1.!1ı yrnı c· ıa ıc:l~rılc """'Ş 
gu1 oimt\ ,.,..P ı.,. -iroıu blı 

------~'--~~-~--~ 

Hükumet, programı bugün Parti 
de ve yarın Mecliste okunacak 

müdü .. K f " c k1.:t>KLr 
D e a ..,..ic ret \"f"ka1 

ti te\'Z , JU lt.ı' ış oldu-
ğuna go ... c( bu'\ uk şe~ 1rlf'rd 
kuru' .ış o!ım m ullc hrlk dr 
ll'ıiım.l birl i klorır n ele l.".ğv ÜZt" 
....ı oe tetkıklcr · c:pnı.a ı. :.lı.r 

Mecliste Refik Saydam ve Meliha Ulaş için 
ı ihtiram sükutu yapı l dı . Layihalar kabul edild 

Bu•ubn bas'ka <'kmE •ın karne 
ıle tevzi ed ıcceı;· bü~·ük şehir- • 
!eri'l'.l asıg:ıri lıaıti<' ındiriLm<'oi 
kararlaşmı.~, öı;'t'()ndiğime gö
re. V<'ka~t kr,rne ,uJUnün )8' 

SO"t', .'\_, 3, ~ Ü, 5 

Japonlar Rusyaya 

hlcum ederse 

Amerika 
Pasifikte 
T aarruz.a 

! Geçecek 
i ~at-~~ 

Japonlar Kafkas 
taarruzunun 
neticesini b k· 

liyormuş 

NeH~.ıt, 3 (AA) - Nc\'~·ork 
Hcra d Tnlıu .c gıızctcsı •de biı 
makalen eden . Jı~ Fc+ 
d ir.,g E~'ot ·· 'c deme ctooir. 

J aponlar s;heryli'j'.ı ıaarru;o et 
mck içın er lürlu tc\H:h-lcn a1 
mı - arsa da i ~ 'ı .'\Jroanta
r K.ıfkaıı' a t a?'1' ·u rdi~es• 
1l'!1 beli d kl ı r t ımın ı d ~· k 

ted 

An"-ara, 3 (İk{lam uhnb - tu Müt ak oen Jk11'n l:.ı.y~k 
riııdt•ıı) - Büvuk Mil' :lfo;:li.. elçıliğ. ıı ır e<Jıl;; - olan Eı:-
buı;:.i \dün) sa· t l:i te •-0plan- ı:incan m busu Saffet Ark nın 
m~ tır. Hcmen i-C'meıı l)ütun m<-bu • k n !!t fan.mc i okur-
mcb'ushır hazır ıbulunu xırou. on usıur. 
Samırn locaları &Jmu;;tu Ba,- Btnıclan s<.~ra ık ne. mü.ıake-
V<'k l Şükrü Sarrroğlu \'P Ve- rd"d yap •acak ··~ a'ar oktJon 
l< l!cr <le hazır bul .<nuyor.ardı. muş ve kabul «:<Iil~ ,..,ır .B.ınlar 

Cehe a ılı ~a ! tan · l mebu- ara.;.nd .. E ·eri cc.za kanu· una 
su Dr. Refik Saydam n vcf .. tı ı ek I~) 1ıa, fevl;a ide halin ne za 
!ı2kkır.dakı tc:ok~ c okunrr. ve 1 ır.,n ba>.! yıp ne zan~an bi'cceğı 
!merhumun haı.ra&ı ta?I a · rr hak:.:mdakı li.y ha-, harice gön 
• yaha süküt edi Bun-

1 der•kc~k Türk mcrrrur!arınııı. 
dan sonra nfat en Samı un ı harciralıla ,d).!.•8' ı Türk - İs
moou'l' Mehi!ıa l naş ;çin de ih- ve<; \' Tül'k - Bulgar tıcaret 
ti:r sükütu ycpıh"« ve B<l!j\'e 1 anla alarm n t.• ıki, as'hri 
kalet.e Lırr.:ır mt<lıwı ı Sükr~ Sr-- rnuhake!ll(' u ulle .rıde t.ıd t 
rat'J[)·, ~nı.. ta~· erlı'di'ginc da- ye Hu, · hUSJSİ 'da ,s'oo dı VrE 

R'ya t~ ıı:r t ~cıcsile .ı ccck g rim ı ~ llcr hakk 
ni: kabine-n ·n }is1.t'-s okunmu~ ·oxı . S • .\. 3, s• ~ 5 

Yeni Kuibişef Büyük Elçimiz 

Cevad Açıkalın vazi. 
fesi başına gidiyor 

Büyilk Elçi Tası Ajansına ·beyanat ve 
An ·are 3 (A.A.) - T rkiye

nin Sovyetlcr B;~' ~ burı ,k ('!Çİ· 
lll:inc tayııı etlik Cc,.,t Açılı.
alın bıı ak.ş:.1r.'d tre le v::ızifos: 
baş;na .g.bır.ck ÜZ<'re Ankara
dan "''J"llmıştU'. 
Haı>ciy<! Vckfılet. Umumi Kli-

t.hi Nwran M<"nanıen~.o,g bL 
J!"Ür:aseıbctle Gar gaz ııa;u 
Ce,·. t Açıkalın • ref ne Hu 
ciyc Vekaleti er · rın •1 b 
duiju bir a~rur yemeli vcrr.: '· 
tir. 

bO'\-U, S .\ , 3, ·t~ . ı 

Emniyet Bakımından Fena Bir ör e • • -. 
.T .. .. ar S · < I"j ~:1 ~arruız f.! t • 

tıklcr' t ·"' 6 Ru.~'.a n b· Je 
so. ' l SA . 3, 1) 1 ,Deniz hırsızları 9 g ·· D· 

Yakında Alman
yaya her g ce 

2000 uçak · 
t r za 
geçecek 

• 
Bunun için İngilteredc 

A eri an h va 
alanları yapılıyor 

(AAu) 

lıit' r 
!er nın kene! 
ıt.ayy ır q·aaııııa:r 11 

ffi~P <l', p 
kan hava k 
An< 
Q 

d··r ya alana .a e 
---------- - -

Y enikapıdan kaçırılan sandalla 
iki kişiden hala haber yok 

);;v; clki p._.,.r t n.i K.ı"ı..r .. -
§a gmurmck '"ere Y tıı. k .. p ı
dan 400 lira -k•;7nct.n .c kapı ka 
sa \e pervazları ~ ü.A'.cycn ik. 
ooıı.da'dan •T a;,fun• <d.ndaki· 
nin ortadan ka,'boM;,ığl! u ~az
m ık. 

O zaman<lanber> geçe. Joku\': 
güın iç· ıdc ne ~aooald.ın ne de 
iç ııdc buluan s.ın da cı Mehmet 
le yard'ımcL~l Davuııtan ecer b u 
lu ::nıımı~tır. 

B da)ctto sandalın batı,gın a 

a: \'er~J. Fakat bu tak 
e yu tlü olduğı;. kcres.e!.e r ın 

y acağı ve b~ iıtibar
' Jta, ya bi r vapu.r ve mo-. 

tor araf ndan görüleceğ; \'c'ja-
1 kcrc:Jtelcı•;n J:ıir sa.hile vu· 
r "ı ~nüıınü.ş ve bu nok-

so ·u. SA, 3, sil. 5 

" nd alına yilkledij;i 400 liralık 

malla kayıplara kan~ıııı. 
sandalcı l\lchnıet 
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=r;::. OfJN'CN MESELZ-LEBi ='== 
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Tayyarelerde görü-
ADL/YE----

Bele~iye 1 KoRıooRLARıNo•----' 

len büyük inkişaf ı:~::~:t Naftali~ k?kan kahve 
A 

-k ~-~d ·ve benzınlı kavunlar .• --------- -·----------
Bugün 1000 nakliye tayyııtresile bütün t~ç· 
hizalı, lanln ve topile 150 bin askeri bir 
anca cepheye nakletmek mümkün oluyor 

İlo~i düıı~ a. b<c rbi 't>l(Yy att

leıı tanklardan <!aha e•;vele ge
ti1'ıit. Muhtcltf t&aınızlat'Cl'.a ol
clugu gibi, şimdi Şark cephesin
d<!-'1 Atman ·taerru"11crıhcla. Lil:r 
ya v-e lvIT6:11' <'E>f)heleı-ind<! tank

laı·a tayyaı•eler!ın bı..-r_>Oalan va

s···o•l<e .'"Oflar ı;;çı'makta.Jır Ha
sım OC:P\"'1..GU ~ tO!r'·klan, lbunh•
nr arkas ,dalıı;. makineli tüfek. 
n ot:.ör1ü ve 1lll1törstitz pl\·ade krt 
ala<rı h{I'.' ""'men atı '.an boın
'balar ffiıı"a ~ru:nı 'borr!baların 

,_ rlp ,.e · a cr-~mur arına 

"ı1a.rt&; bı ::1k laruk mıjdafaa ~a-
e..a""o 't<m;ik• mekı.>dir 

Yazan: H. N. IRMAK 

me~ yapmağa başJ&dııkları da 
:ıüy'ooebilir. ~rikada 4enirzr 
a~<: teh1'kesinderr Jlazla vapur 
yerir.e fazla na-llyat ta,yıyarele
ri Y1">knasmm ilk phlna almdı.
ğı <bhi 'l!ıi>şahede edilmel<ıled<r. 

n araya gı en 
Vali bu işi, 

temin edecek 
• 

Bazı nakliye n
otası ltlletlerille 
zam yapılacak 
Vali ve '.Belediye Reisi Dr. 

Lı'.Afi K:rdar Pazar günü ak
samı An.karaya gitmi§tir. Va
h Ankarada belediyeni'll ye-

, ni iaşe teşkilatıı i~lerile ugra
aşcak \"e koordi'l.asyoıı heye
,, emr ne tah5's edilm.i§ bulu
can paradan, lnı teşkilaıt 19in 
\fız.m olan 300 bôn liranın ıta
s r" temin e<k'cekıir. V a.L .. ay
r ea. lbel<>diıve.ve veni gıelir 
t in edecek o1an ve Vekfı.
!ctler t.ar.ıfn::da nıtetk:k edil
meltie bulun.on rapor etrafın
da da a'ıak.adadaria temaslar 
da bulttnat:ak•ır. R•por, ot'v
bü:s. tramvay, tünel ve v<ıpur 
));J,,.tler'ne bir miıctırr zaıl'nu 
iıhtira c!mektedir 

-------- ------
Mabkemeye dlşealer adliye korideruada 

gaz llolıa• eaUyeyl de g6rlace •• 

K aıı....., pişio:ek:telı me -
haı:cli'ıe mmlrur Caik.'T 

Mt.ilıarmın geçen giln 
kBh re merakJ.ı.sı t;.; müşteriye 
tmn tlqıik.i işi iliıi ıuii:kcmuıd 
lre:!n-e pış;riyor re bımları ok -
'.loalı :f!inc'311fara koyıa'G!k mü§'Le
i'li.1e.niınl.r. öııüıııe getiriyor. 

ı 

M~r.ileui.eıı biri eleikıtrıikci f 
Refük, birj de ıba!rçivan Anılon
dlll". ll.<ıfiıt gayc.t ~aıuıcı, mı -'11- l 
lid oı'UZlı.:k ıt;ıı· gerıçtir. Ao<hn 00. ı 
70 J;iJk b:.- ihliiy= oti»uğu h<ıkle 
50 y~,ı.n.ia görür.en diııç biır a
tlarnaJl' 

.lııciı.i d Edirne&pı dışwıdaiki 

f 

Ahm~-tlin .ı.,,:!hçelı · UJ:ıır~ooe 
ı,arştlııklı otu.rup btı ~alı kıa'h- . 
vclerdeı:ı ~1rer yuıdum çdıi.yur - 1 
1ar. Ve 'bu yruclwnlan ~..,ker çek
mez ;k:i..<:iıJcre de ıılı ofla karı"Ş>k ı 
bir ökl-ıürUlkıtür ba-slııyor. ı 

jf- Aına:n~ ~ ~e 'e.r? Ne oldu?• 
<l~kı-n Anıdan: 1 

I 

Refik olacak 9(1)' ,ı olmalı! .. 
Hın. cti şjrn'lfi d~""'1idan vaz, ge
çelMtı de ~masamı bir °."a
fet Ç<ik'e'l'!irr> •• 

Ve nr.:fuıkemtileo ~ı.kııp .,:.oi -
yorlac. Akş=ı üstü ayni lıh -
venin ba'hçesinıde Andonla Mu
harıoın kar ılılıdı dinlenir'l.ı;rt.G:t 

.A1ıtlon ı;ccı::.ğ un birine o:rodar. 
:kavun ııldm) ur ve l;rn-µn kesi -
liıı<..-e ortalığı kesk.iı-ı bir. oto
mobil bcnaini mkll'9lf kaplıyor. 

Anc!on hlddeıie ~ltga soru~'Or: 

•- Bu .l;,avumı ktiımdcn a'I -
dm? Çocııl!ı: oovrıp \'!el'İ)'<JT: 

•- Manıııv Kel Azmiden al
ümı .• 

• - Bur.Lı serı mi ;-eçtin ~a 
o·kel domuzu mu? ... 

•- Hayır ne OOıı ne de o .• 
•- K1m seçti ya'?• -•- Elektr;kçi Reflik, . 
Mıı.,d.erne Refik kavun seçer -

Harp uzad ba: layyaı-c!erde 
yeJ:~. )eni t pler ı .. :nt o1.unu\ -;.r 
uJrla,..a n-.u"f 4 .::ı.Jif ·;:tm1Pı- vecit.· 
yor Ak.nanyadıı ol:d g,u gibi İıı
gi err'(}c ~e Bic'\aş k A .eı .ka
da '"ıi yel' layrare tipleri ıe<t 
olıunma-ııta na 5'~ )·apı lmakılc
d .. ;: Y<'ni tipler dıılha zi) .de B:.r
h~ k A.rnN:·ka<la ç ~"'' >'J:.r. Ha· 
J.;faıks tsrr.Jl(;"3i İ gliz fayyare
leı'".3lden ~·cn!J.·a Bir~c~:k Arrer~ .. 
\aC'\ll nettliy•~t tayyarelll ·i n ··~
\1?r tay.vô.C'C<.:il:ğir_...i dü.şündü.r

mcl.'ieuôr. J.i melı:eU.k kaoııaiilo.ra 
m<ılik nıı.kl'yı:tt 'lay),.rtle.min 
Biı.,l•<'< A.ııııeı·iı..'-<adan ka.lkarak 
Jl_U:ıP'ltik '(teniZ..:·ni ailmalt.ı r dı:r

madan y<nt: 'lıavaland ·la ı·ı :ıy,cy 
clıtJnra geri dönrr.-'-~ıi fn:kfın
lan hL'OO:lo ı;~:lmiıjir. 

AvtL.e.tt".·~-ann Japor>ya is!ilit 
telh:iltlier!re roul<av<>mehn~ mii
dafuaS!nı kru\-vef: ... _ıldi ıınie.i-icde, 
:Bd~ik Aır.erlkadan gönderil.en 
OOınbardıman ve ,... tay-yarelE
r·n;D tes' eri önemli 01.ml.ıştu. A 
ımer:ka nu.k!J,yıat tay:yar"lc-ri'ıı.in 
ilahi _ı\vusrralya;ı a ask.eri tahi.
j e ka1taat., ~ üh tank, tcy>; ie
,·az,m n~ kli~·aıtındil bUyi.rk lıirz.

n•(-lrerde t"ulundu!dar. CiT ha
l<"·><a • B.rie,-ik ı\ nerikadaki 
ili;ier;nı:lc-n kalkarak, Oky~cıL>

I: ııcla yt1~.c cc k orre!reL.: e
:,aıfe l&t'ederclt ıbir tle'!ad,... h' 
tabur topçu kun·ııt:ni:ı ayyııre 

vas!las\1.c A,·usltalyaya nukl.,_ 
dikliğı göriilınüşllır Bö.ı ıece 
nakiHjı u..t L~)".Jıarelerae ~IıSir cep 
'ıc>'ne Bideşlk Amerikwıın, Ce
nool _merikroıın. h2v& ü.skrin
den sür~-ı.!e ve Jwlayca tank. 
miTh!.m:nıat t<q:ı ve ~:;keri kıt'a

" r gef. rilrniıştir 

Aliıleme:n1 oophesinue İngH;z. 
lerin mukavometleri!ııi'ı>, ta.yya
ı"1cr \"aS>lasile ald,kJan y& ı:ıı.lım 
et 1akd~elerin b"'yük tes rT.eri 
ıolrrru~ 

Domates hırsızı 
1 

-kaçarken kuyu
ya düşerek öldü 

• - Ellr..in 1.iirıü oldu'. diye 
elia:Lcıki kıfuve fincan:ını M'l.l -
har remin sı.mrt-:na fır] a tıyur 

Mulharrem; 

•- Ay yüzüm yıa.ı:ıdı!. diye 

bağırıı'kıeın Ul'Jl:ası .Ahmet lro:fu
:ror. Ve mesele aniıışıbym. Fln
cıa= dilbinıde ik'lllan telve<k-n bi• 

rer parmı:ıık alanlar ~a!" 
iki Jııan,·e ı;.ıt.ıftalin kokuyor. Fa~ 
lmııt iş çatalla,"'J'Or. Çünkü Re -
fiğ.in kah,-esi de ayni ceoııvede 
pişirHdi,ğt hakle o tcrtemirz ve 
nıiSk gfui kıabve kOkın~biırl.ır. 

ken ooulca çivi ;ıe 1.~rrnt del -
miş delikten i<;'C·ııiıye. hil'kaç d<ıım
la '.ı<ı;ımyon (ber .<J.rıi ı;.kıl.mıiş. 

Şiırdi A:ndor.la Refik m~lhke
ımel:idil'ler. Dün sul:h ~e -
mesiındıc bu ID.<l9eleleır lba~ a
:ıağı anlatılrrken bütün tlfule.ı i
ciler g{\l:mekten katılıyorlaro'. 

AYŞE GÜL 

* ifa'tjf.<e 1\lmer:k.'1'\'._1 ·A~ 
Conpı;. müessegele,._ diinya yii 

zündeki büt[m harp sı>hnıJ!erire 
ırnüı!ıtroır.at ~-e lev=ın nak1edc
ceJ.: tayya.r.elcır·ın yapoimı'.i<'>t!a: 

b""!\d~·ııu ilan ey}emi.>;lir. Bir
leş ık Aımet'.lronrn bomıbarID.ıııan 
tay~ are<le.-i tiiç bir yere <nme
cieu dui\l"Uldoın Rusya,ı & gele'bU· 
mektedl'-ı-. 

B'nna."l•ya ;;t>hı J:ı,ponlarm i§ 
gal 'e kapı>bklıktan, Çine yu
d.,,n yolJaMmn kara· ve d!?niz.den 
'kesJmeslr.dcı:ı. oonra Blı1le~· k A
med.:a !Wlkl'.yat tayyare~ri fu
aliyeM! geçirinmiştir. Millı'ıromat 
Vt! te<hizat; itiıbarilic Çine ya.-
dı m s'•ndi, A me riJrn n n r1diıy a;t 
k<yyarcleıi. vasrtasile .v:ı.pt'.ımak

~adır. 

Almanlar tlaıhi G'.r.d ad'1.:n n 
i:şgd;ncc, Afrikanım şi<malındl!

ki Mareşal Boımnd orchı-11nun 
ta. •ruza geçmesinde fb,nlıerce 

asker, rn.Ub:mmat ıoohitzat ik
ll'allerini tnyyardler vas.ıas le 
)16Jlmış1ardJ. 

İn,gfüerede E10I\ aylara kaıdar 
Bh~eşiik Amerlkııxla oktu~u gibi 
daba fazla bombandmıan ve •av
o t yyal'eleriı imaHne ehernmı.
yet verilm'ş, miit.ıtcnk de,•letler 
aıakliyaı ta-yyarı:-cil.:ğinde Alman 
!ara nisbetle ger halde kalın :r 
lardr. Birleşik Aımerikada ve İn 
giiterede, A'lmanya ve mihver 
tlav:etterindek.·ne n::.betle lxım: 
b rt\.man '"" avcı tayyMeleriniJl 
tc:Dlt ve milotar it.i!lıari!e iimüıı., 
1h':; olmazsa müsavi hale geldiği 
anr,,,,~ılıyor. 

Bh'leş.'k :A!ıne,,lkanm "'"'~n 
Martin. ve <Mors. isimli ı .. -
yat tavvaııe!erile bwtü:n techiıza
~ı .berölber'nde .15-0, a"Ske.rin her 
ha"g !harp ımıın-takasına naklo
tm: J..;'dl.~i görülmüştür. Böy!lc 

ce Amer·ka naki".yat taY'Yarele
rbin yüz ta-ııt'<İıe l~ 000 lll'>kerin 
bü'ü-n teeh'zatile wlikte lste
ncrı ha:r,p cr:vlıe&'ne b'ı- anda 
n~ ~.:. :Jlunali~er-~; 11nl~o;:; 1 'T Tank 
ı, . .:ı·ı-.ı """'i tıwvareler?e nak'o
l ab'!m·ekı: 'r. 100 tayyaren'n 
10 <lefa h·I'.n Cll'O'h<'Sine g:.:lip gel 
rr'-· ve'· lrGQ tayvarenm 'bi'r 
d frda ge~'le ı iiH;n tech"2a
ı:ıe Ye !ev'1!ljoyı!Je b'1-'ilcte loOOOO 
ıı..'ke.r:n ·h,.ı:'h31'.'!İ bir c<ı>'h<>ye 
"tvk ·ıır.k!:r.ılan husule gemilş 
oluyıor. 

* 'fayy-arelıer'ln <lPn'.izalı1ar yü-
zünden fazlaoc gemiler.in baıt.ı

rılır!·as•ndan do!aıytı mesefa İn
gi tere adasına gıda madde!!er: 
nakliyatmda cilı:hi önmıli biz-

Ra:rbin de\\>nu tayyarec1lıkıte 

yeııı', .yeııi keşiıflenn tatıbılı:im in 

tr.ç "dccek;, gelecek sulh yıMa-
rında dıl<h' vapur i~tmda, va
purl.arla nıJtl'ıyatta h2rp 6Cfıne
ledıüıı, •iplcTile ir~aat l<trzfarın
ıda çok önem!\ de.,ölsmelere şahit 
dlunr.cc~ -r. 

Haydar Aktay'ın 

cenazesi bugün 
kaldırılaıcak 

Ani olarak vefat emıiş bulu,. 
nan eski l\loıslrorn büyük ellçi.
miz Ali HgyıdBT Akta)"in eena
ızesi buıgün iBüyii.kada.dan S>r
keclye getirilEc€ik ve oradan 
'Beyazıda nakoluın.arak namazı 

Beyazıt canüinde eda edil!.di.kten 
sonra Edimek&pıdaki şe<ıntliğe 
defn(}iu.nacakrır. 

Karpuz ucuzlay; c !k 

Bakırköy Pancar sokağında 
oturan 16 yaşliirıcoo O.ıfu"n ev
velı<:- gece saat 22 de ilci- aritada

şile birJi.kıte Fi.şelalıa.ne cadliesin 
de Sel'iıne alt bootana girerek 
domates çahnak cstemiŞ!croıır. 

~"'tan köpeklerinin haıvl.amasi

le ışi balııçwanlar duym~ ve hıı: 

sızlan kcwalam<ığa başlam1j1lar

rlır. Bu esnada Oıman kaçmak 
.istemiş, ho&tan kuyusunoo içi

ne dü,•müış ve kut'tarıla.ınıyarak 
'boğtılm%tur. 

Kuyudsn cesedi çıkarılım ço

c ğun cc-p'ı~riıııde çalıdıği cıJOma
~esk.<ıı· .,ıkimış!ır. Tahkikıııta c!E
vam oluıımalıltadlr. ------
Piyasaya bol kiğıt 
çıkarılacak 
İthaliıt ve İhracat Biı'Uderi 

Umı:mt Kfut;p1cği tarafından pi
yasaya 40 tıon anJbgJaj k.iığ:dı çı
,k:ırılm:ştır. !Bu kf<ğıtlar, öteden
beri anılhalaj ki\ğıdı sa1ımakt:ıı 
otan tiıcareııhanelere k-endi arala 
nncla seçtikleri bir lromite vaSJr 
t~s,le tevzi e<Wıniştir. 

llitiy•ç sahipleri muhtaç o!
du:k.lal"l kağııtiları i:ıu ticareılllıane
lerden temin ecleeeklendi.r. Bun 
dan baska 'bugü.nlerde yeni.den 
piyasaya daha 40 - 50 ton anıJba 
J.ô.j kağıdı cı:1:ar.lması kararlaş 

1 frn.illmtflır. 

Bunun Uzeı•.ine orada kıenııli 6-

raJa<:l!l'.da );apıl.an sıkı biır ar~
tır.ınada.n sonra bu işin için:ien 
bir tıürlü ÇlkıQrruıyor. Ve k:-1'b. -
veci çııra.ğı Muharremin bunrla 

lbıir ,günahı ohnedığı gij~ 
ve MU!ı..r~eım Anıdon ~<nine 
bir tınka!ret davası açryur. 

rici ü.ç gür. sonra ı:nall*t'U'.ıe ılro
ı-irlürıunda bımfar kıaorşı lkiarş:ııyıa 

dı:rıı.,<ırnayı bf!k.Ierler"ıreıı Andım 

ccb.ino."tn c>nfiıye kuı1usımu çıkar 

rı:yıoır. Ve bir tuıta.m enfiye,yıi b-.ı:r-1 
mına çelror çekmez: 
•- Tını:! Allıalı ,!Jıeliısnıu ver -

sin!> di:ye lrutı.ı:yu kıaldınp yere 
fwlatıyor. 

•- Yiıııe ne vaT ne oltltıı?• diye 
mesele araştırılıyur ve eı.ıden 

enfiye ku:toou alınıp kd'..<laınmca 
hunuın de garı: k.'Okıtuğu gö!1illü -
ym-. 

O zıııman Mıih:arrenı soruyor: 
•- Bur.u da ben mi yaıptını 

balbahk?. 
Anıdo.ıu kızgm bir güli.imseııne 

ile: 
•- An!ladım! diıyor sen masum 

i~n. Bey'hude yer-e senin yü
züı:e _kalweyi serpmişiın. O ca
nım lrottvej'li de beııbat eden o 

Is bankası kUcUk he· 
saplar tkramiyesi 

Dün yapı 'an ke.şidcde 
tasarruf hesabı sahip~ · 
leri ikramiye kazandı 

Ankara, 3 (A.A.) - '.Cüıii<;oe iş 
B"'--ı~a~ı hrsabında. en az; 5(1 llı1i~! 

obn klill.haralı ve kumbara= kü
çli:ri: tas:lrrut b{..:.a.piı..t.ı aı·a.sınci;. ter
ttp cylt>diği liM-2 ikrarn.':;:e plğoın;.n 

3 Ağustos Pt"l!i.ilki bugoo banka ıı.
mu t ır.erkezinciı-> ve ilkıinei. noter •

1 

re i ul~u huzurunda yapıJ:ı:nışi.n'. Bu 
c,"Ckiliştc, :!,Oau ı.ı·.,.ıI-. iı&rami.y.eyi iıs

tar.bL.11d:ı 00,026 sayılı bJSap ~a.hibi 
A1i SaıTıi Topçu ve- .. 5{1 liralık il-i:ra
n~iyt~Yi Atlk..1-ı'llda :;6,:i.34 ~yı1ı h{·sap 
S3bıbi l:\1ottlımet ık:aZımın'ltll.a.nhr. 
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Bursada 1500 M~liihat Usilk<mya
da, 4,553 B1.rsan, izırJrdc 27,735 Hw~
~t. 

100 ER LİKA KAZA.'iANLAR; 

Anı!tarada 17,26~ Zeh~ Ye.niş~b\.r
de 3,220 Sabahat, A<ian:ıda 9,425 Ne
zihe, Eskjşehirde t~,'734 Sultan, İ.m'ti.r
de 2G3H9 Cenıal, İzn~İl'Öl! 20416 Su
at, ımirdc !!5,138 IX:-rta, Bryoğlun· 
da ?erlban, Kad~'k(fY<ll' 12.1 ~9 Sı
dJ.ka, Sarr.~unô.a 2,.;56 Necati, 

·Bunlardan başkn muhtetit mer
kez! rrdi•ki 15 ht!""...ap sah-tbine 50 şer 
Sil hesap S'3b'.bine !?5 ~er ve 5-0 bl'sa.p 
sahıb!ne de 10 ar I:ra ik.r.amtyc ka.
bt·t t"tmiştlr. 

Tral:ıyı!tda. hu sene k>:ı.vı.ın, kar 
pı.ız maıhsufü gayl't bo!.dur. Fa
kat l'akl;ye vasıtalarının aızl:ğı 

yi.i.zün.iı n ,rJlır'm\ı.c f:ıız•,a mik
tard;ıı ;ıeık,ll"Itıem<>kte ve fıatlar 
yilk:ackLğini muıh:.faza elonekte
dır. Otı!a büıyti<klükte !bir kcr
ıpuz :ro, kavun da 50 kuruş üze
riooen , .. t:lmaktadır. Ha'ber al
d~til11JZa göre şc·hrimi'Uleki ba
zı tadrkr Trakyad'rn fa.ila ka
~-un ka"Puz ,getirmek l<;in Dev
ilet Df:miryd!'ıanna müıracaatla 
fazla vagon ~thsisini 09\em' 1er· 
dir .... Bu dilekleri kabul ed·iltli
ğinden yakın.da şclır'ım:ize. daha 
fazla kavun, !karpuz; g<>lecck fi
.. ıtıar da ıd.ü~.e0€11<tir. 

K~DDN -
DEGölL MÜ? 

Taksilerin tek, çift 
çalışması 

f-:-Nak_le_d_en_:_M_U_A_M_M_E_R_A_L_A_T_U:....R_N_o_ • .!.:(5~8):._Jf 

Pettdl Ofisi, Ticaret Vekaleti-
11e müracaa.t ederek 1akı<i1errn 
!bir gün ç~ ibir gün de tek nu
msra oiıara.k çalışmasını isremiş
t'ır. Bu tedbir, muvakkat lir 
müddet için ahnacakt:r. Veka
letin vere<:eği mU\·afaka.t ceva
bmın ıbcll'{ünlel'de gehnesi bek
lemnektedir. 

'"''"' 
....... 

Artıık gel:'Clt"rini ekseriya )lfe~ıek 
han;mla beraoeı· geçiriyordu. 
Bu yenıi ırıiina0ebetl! biila aşk 
ve sevda ismini verem.\yortlu. 
S...dec:-e Me1e-k nan.urrı. için cHoşa 
giden bir ırnetres ... > Yahut: 
~Bir eyyam ci:ı< böyl-c geçsin ba
kalım .. d:ye düş\iııüyorıdu. 

Fa:kıat ruhunıda ıkendisiı;:ın a'Il 
Jamad~ğı şe)'i, v~udü an!:ıma
ğa başlamıştı. Melek hanım gör 

1 
1 

düğü zi'manl-:r, "\iilcudünün b;r 

1 ti. 0ÇU~ HABll LEI\? kfet'llı1ıe tfüı:mesi neclıc(n i 1ıCL"i 
1 

ıgeliy.ı:ırdu? * 'rica.ret Odasaıdaki iıhfüıas lfürzan randevulara gi.dedkeıı 
koıııisyonlarırun seçimi 'bugün lkenıdl kend;n., bu, kadı.nla vak· 
yapılacak ve 4Ste1er Çarşaınba tini beyhutlle israf e.ltiğir:.e kam 
günü Oda idare meclısi tarafın- oJlmak isiyo;roJu. Z<hni böyle 'dü 
cfan ta.,,\]< ed''kLl'Jten sonra ko- ~'iimürk<'n. ay~·ğı yine' o kadına 
misyonlar piyasay• kıontrdle d:oğ!·u g!rl !yorou. 
iba~!ıyacaklat'dır. · Melek hanımla buluştuğu za-* Belediyenin beşinci inli!ha;:ı man, ana dal:a sclkulmak, O'llun 
devresi için ba:ı.ıır.lıkJara .revam viicud:ünün ham.ret.ini duymak, 
edilme~tedıir . Seç'ırn listeloermin kokusımu aIDıak istiyordu. 0-
trunamlanması Eylule kadar ni• nu.n kolI.sor.muı. arasında .bulun-
hayet 'bulaeak ve Ey!ılıl'dıe yeni duğu zamanlaır ne deıin bir ra-
seçim başlııyacakıtU". hat'!ılı. duyı.ı) o.rdu. Halbuki Ce-

mi'.e He bu 'böylıe c:ıeğildi. Bu 
rrıeçhul ır.etreırte (öyle vil. ıbu. 
kadın hal:k:r.<la sanıki n.e- maiu
mah vardı?) Bu mcçhuL m<'!t
reste .;._~·nrl'·:.3:n e bu· derece huzur 
ve sükür.et veren kudret ney

d.i? Bu f;ik!.rane tllö1;cr.•nı:ş od2da 
geçirdiği satıtlerde ~:mıdiyıe ka
dnr tatmadığı ba,.<ika bir sa:rJet 
vamı. Fakat ne y~z!>k ki, :\fe1ek 
h:'l11m ker.ld'sin .ı srTerniyıog-du. 

Kim biıiir, bc-.~~i ileride ... 

Hıilamı Sam:i ş!ır.di hep b<'.>y le 
rnfrtezat hlsler içkd« itti. Bir 
tl!'l'aftan 'bu maıccq-ayı yorıda lres
mt>k isti}'IJI', fdkı::-t h!r taF.,;ft.ano 

da rntwaffa.k olaım."}'oı<'lu. 

Bir grcce. kaıdınm ÇIJ.Jlak h"'al
ças1m oofifoc Sl ktı. 

- &m benimle y<lltm.,ğa 
den razı oluı)10-rsuın? 

Diye sordu. 
GeT.ç !kıaıdı1: blr c-oc-u!k ed.'.IBile: 
- Ke bHcyiİ'lll? dedi. 

- Yoksa ~-ı.....nşurJ·\ ımı gidiJ.O--
rum? 
M~ . :;,nn: gü!.üım.>:yere&: 

- Hn,,"llma g;ttl'lıyıor değ;lsini:z, 

da:H. 

S:;1Irıoi ono. .san. <'J.y<: Jı(ııap e
derken, o c°t.l'mıa. .sz .. ıcı;.y-e mu
krai:ıcf-<·d:e ;c,ulıumıyorclu. 

- Benu~n b&'lka .k'm:;e ilıe 
J>&.~ımJf\•or la;J. ~rJn.? Ce\l.~ \'.er
sene can m ... Senin de ~ğzmdan 
kcliııı::eleri kezaı<2':"nle çıkarma-
11. 

Genç ka'(],n $'.'ırriıye dnğn:.ı rilm 
dil: 

- Bende his vardı.r, ded •. Sen 
h.ls&ırriıe yzş:ırım. 

H ı.:fuisa Saırr:ı~ rr dt.ı'ıesi 1:1.l: rlı ·ha 
o k~c>!:ır iylı arJ.>y:ı.~lı>. Jl.Ie-

1 ]cık h2/"b:m O!'"Un ;çin lb.a'ıa bir 
muaı:ı."Y".m.a ıd!. 

Cc_•ni~?n m 'oj,- lb::ı:"(' k<' u ne 
demek i.<dediığ.·ni an:ardL H~'.inı 
kt Merek lh4rum:·n ~üıkıltn1X&"'m. 

·ba<;ik.ıa şöz!erlt bil<e k .. ~.;i'.lni da
ha ~;~ı."ıdc mtıaıınm.,rr0:;t .. 'l'ltyotaıu 

Bu.rnınla 'lıerıaber S~m1 ,.a,-a 
~ :ı•v2s .s2atlü~e ·ı1 smakt.a v!du
ğunu cta hi.s.sc<I yordu. 

(Daha ur} 

FESTiVAL 
EKIPLERt 

Milli oyanlar gls
terecell 11e1etıer 

geldiler 
Ern i1~ .. Ha1kcd.ı:in !ıazırla

aı.gı. miJ!i oyunlar fesLivaline iş
~ ~c k euecek ~'!p!aı· ~hı iın:.tt 
ge"1n~ğe- bıışlaınr,ıı<.odır. 

Gelen al"ci<i•, grı.ıpfa·rı b;.r 1,-ok 
m:.i!,i oyuın~ıınua g"niş ölç.iide 
tanınmağa yardim edereklerdiı-. 
Oyu.anacak oy uıılar arasında 

sunlar bulU'll'lilal<!tadu:: 
Sivas fffıliııyı. Çeı·kcs oyuıııı, 

Kastamonu Scp<'tçioğht A~-tlm 
!Birlik Zt.\"oc~r, K-oııya K'~sı 
Ha<rm~wdah. K<ll-don Zey
:!Je~, Ri.zc S:ıllama, Erzurı:m 
DeJ!.o, S \·as Tan.zara, Mı:çka 

Hororıu, Gir ·sun Horonu A.-tvi.n 
Hb1'1ıtlU. 

BLnlaı"1an başka bit· çok ma
halli 0:1 unlar ela festlvddc gö•
leıilcccl<ıtir. 

------<>----

Nişanlısını öldüren 
Sadık'ın duruşması 

>Bundan ':ıır mı üdd c'l E"l"t' el 
Klıınkapıda niş~ı Peri.hanı 
k k<ın<;ı.rk J·ilziinden b•çakla öl
düren &drğm <llin ~ ine' ağır ce 
Zü cma'hkcmes.'r.do duruşıTI< sına 

df>".·aın cdilıııcit,nir. 

Evırelee ht.riınci :ı.ğ>r ccuı :mah
keınt-siırıde ilk duruı,m&fü sıra· 
sındr. keıı<lisinin <le'J ol<luğunu 
müşahe<le altona 11lmması icap 
ettt.ğin.i ileıt .sür'ffiüıştü. GeJeıt 

müışahedc raporunda Sad•ğm oe 
zai ehliycttni cefeck<:ek de:ece
de a.kli murvazenes~rde .bir şey· 

görülmedigi ,aı.cak o:ia dtıcce
dc <kjenere old~u. hurti-ın O:a 
bal;:.i,~,in takıditine baglı bir es
b:ı.b· ımuhaffefe a.::]de<lilclh'lece
ğı lb'1diriITTı-ekıeclir. 

Suı.Hu tlün müdafaashlll .ı-Lı:r
ımış. Kızr cok k .. "k:ıın.drgmı anr.• 
Sl'll Ln .babasınrn elındeki parası
nı :yı>dikıen scınra Peri:l1aıu baş

k2lzru'a vereceklerini gördÜr 
•ıründen ne yaptı)1ınt bilm~erek 
onu öl<i:ünnü.> olduğunu söyle
:ınlştir. · 

Mahkeme ılırar için ıb:ı~a bir 
güne bııra.lo1ımşt<r. 

Deniz geztntmt 
Cüııı:ıhuriset Halk Partisi Bey

k;oz kazası tarafmıdan teııtiıp o
~unan deniz geüı.t'si cvvel"ki ıılk 
Ş"<m Şirketi Hayriıyenin 74 ııu
maral, vapcıile Büyükada ve 
J3ı>ğaz.için<le ya.pıhntŞ!n·. Mevsi
ımiın 'bu ilk den;z ten<ı:z:züılıüne 
General İsına'I Haıkkı Bey.kw: 
Ka~mıakanı Nail İlter, Bey<:oız 
Jar.daıı.na Kınrandanı Veci.at, 
Anıv®lt:ı.1ıisar Na·h;ye Miiıdüırii 

Halôun Je yüız'erce Beyl'.roz~u, 

&ğ<zkili aile i;;Ura:k ctrr.tş ve 
ten<-ızriih: güzel bir programla 
.şen, nezih .b.'r aile lm>!ulu:ğu i
ç'ınde j!eccyarısına kadar deyam 
efımlstir. 

R~nde•ucu Ester 
hapse mahkum o1du 
Tepeba.şmda Ferah ıpaııtım-..... 

rumla ötedenlıeri ranıdE'VU<Culuk 
yapmakta olıan Ester, gen'Ç kı.z.. 

ları fuhşa teşvik ederke.n suıç ili. 
tünde y:ıkalanmıştıı . 

'Dün 2 inci asliye -cez.ı mahke
mesinde yapı lan dunı;şma so
n unda Ester, 8 ay bapôs 30 lira 
ağır para cezasma V<> 16 11ra 
mahik.enı<> masraflarını ödeme
ğe mahküm ed:hniştii. 

Yakında toz şeker 

satışları başlayacak 
Malum 01duğu üzere ili ay

dan.beri piyasada tO'Z şeke:r bu
hınmnamaktadır. Hai'lıııkl ha
lber verildiğ'ne göre bu sene pan 

car mahsulü gayet bol vE iyidi.r. 
Yeni ma'!ısul toz şeker olarak 
is1enmek!ted"r. 'Bu sr-bepJl! ... l\
ğustcsun 20 s:ndrnı sonra piya
sava bol 'll'ik:!arda im şdk.er 
sevk edMbil(ceği alakadar ma
l<; ,tar tsrafırı:dan b"ldi.rihnek
ttd'r. 

Yeni vali 
. . 

muavını 

vazifesine başladı 
Yeni Va · Muavin: Ali Rıza 

üc al d .in sabah V.i1ayete ge
leı<:k vuüesiLe b"§laıruışm. Ken 
di.' ne mu\ affalüyetler tefl'.l(!nni 
etlı.:r~. 
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01.5 j>ÔL}rfKA 
Çetin bir devre .• 

1"-: Alo~ 8UIOUJI 

Ç Çörçil ile )1. Slaliııı 
a.nsınd.a h.ir g-öri.işnıe 

olacağına daiT i.s,·et 
Illl"'"hıoalarından orta.)a Çf.kmıs bir 
rhayet Yardır. En •ıılıthiyetli 
Rns \'" İngili:ı ılevlet adıınıları
mıı bö.v le bir mülakata ti.umu 
görınü; 0Lnalar1 ,,.~..ıc b.iı· ihti -
mal Mğildir. Bunu kaydettikten 
sımra hır hMl,ia hiiyti)r ınes.. -
lelerilıı<lsn birinin su haftalarda 
;ıldığı ye.a.i dıe~İ.,) ete g urk 
lazım: Kıtlikas petrolleri me• • 
zuu·o:ı da.ir söyleruneıniş, y :ı • 
zı!nıaun~ ne kaldıtı soruJ~ilir; 
yani bir~ kahuaııw,fı.r. çu,, • 
kii bu harbin büyük meselde· 
riııdeu biri de budııt. Derece 
d"l"ece siliUıiyet sahiplerini dü· 
~iindü.rtecek olıtu ~ı.,rdcn biri 
ki ister istemez düma m:rtbu • 
atının sütunlarında yeniden )ff 
almış bltlnnuyor. Alınanyarum 
mutlaka ııetrole nmhtae <>ldu -
gıı nokl:a6wdan b"şhy..;ak K.al
.kasyanın kuyulanıı.ı ele ı:-<-sjr. 
ınek ~i.n uğTaşmı.klau geri kal
ını~ a<:agı neticesi çıkarılm1> , ., 
böyk bir hiiküm rnriım.4U.-. 
Şinıdiyc kadar Almanya.ıun 
Avrupada i.')Kal ettiği memleket 
lerde buldıığn birikmi~ petrolü 
alnıı.s,. k.cııdi :1 apLğı sun'l pet
rolü tle kı.llımarak geçeo sene
nin ilkbah•mndnki Balk3'n ha
rekiıhnı, .:lalıa Mnra şimali Af. 
rika muh:ırelıclerini yapın~ -
tır. Her halde petrol stkıntısı 
çekmc'1iği anlaşıldL Liıkin 942 
ile geçeon seııe arasmda pek ııöze 
ça.rpan bic fark vardu: 

Şu halde Alman~ aato. .bu ,,,.._ 
ne ~ gelıned"" Kana. petrol
lerıne ula~lliıtk istemesi de ko -
layca anlaşılabiliyor. Kılikas • 
'Y an>n petrolü ilerideki bii'yük 
hareketlerde Jazun olacıtk. B n• 
Usa hangi bakımdan gürülmck 
istense lıal için de, istikbal için 
de Ahııan~"runn. Kafkas pl"tr<>l!e

rine 6ahip <>lmak ga.ırcııine var
ınağa salış tığı 8 n la~ılmakta -
ohr. Bunun içiu de şu yol 

vardır: Rusyayı taınamile 

yenmek, omm dö~Hecek 
kovvetiı!.i hü.-bütiin k.rmak.. Ge
çen kış Almanlar selulidı:en 
Ruslar W. Mosbuclaki iııgiı;a 

clçi8i Slıı Stafford. Kripps'e şöy· 
.e deın~erdi: - Almanlar şımr 
di çekiliyorlar. Fakat yann ~·ine 
taarruza geçeeeklerdir, Sonba
harda da il.usların mukabil ta
arrma geı;lıikle.rini görecekler. 

O :umıandanbcri gesea seki:I 
aylık zaınan u degildır. Bu u
man zarfında olan ,-,.]mat da 
cıhemmiyetsi7 değildir. Ruslaruı 
o vakit Ingiliz elçısme sö.vledilr 
lerini şimdi de baıırlayan lng:ıliı. 
askeri mii:ıwılkileri şu neticeJ.era 
varmak isti3 odar. 

1 - Ru.lar geçen yacı: birlcn
.bire taarruu ugı-amışlardı • .Uu
mın illı; te..Ui ise Alınanlaı,n le
hine olmuştu.r. 

2 - Seferbc.ııliği liıyıkile ya • 
pılamamış olan l'ıı.s ordusuna 
karşı sonudan kat'i ...,ticeyi Al 
man tarafı ııJamamıştır. 

3 - Geçen senen•D son ayın
da im halıie bU'a.ı.uan Rus • Al
nıan harbi bu yaz Alman taar· 
ruzunun ycniuen başlamasıle 
tazelenmiş, Alman taralı yeni 
kun·erlerle işe giri;uıış, fakat 
Rus tarafı da haıur uııımışu.. 

4 - Kus • AJman harbi her iki 
ta.raf için <>lduğu kadar .İ:ıııgiliz. 
!er, Amerikalılaa- ve jap<>nlar 
gibi bu diin) a harıbinin birinci 
dere<:c'1e karşıls7lırdığı knv • 
vetli ınwuiple.re de birçok ders
ler vermelılcdir. Alm~ııların 
Rusya 1 ;;rbind<>ll edindiği yeni 
tecrübeler, Ruslar.n da Alman 
harekatını gijrerek öğrendikleri 
vardır, Bu takdlıde Almanla • 
rın ) eni pllınlarla Rushı ı şa • 
şır!aıbilmeleri U"Znk bir ihtimal
dir. Çüıı.kü ;\lmao taı fıoın harp 
usnll ri, elindeki m awrlil ..-esa
ili nasıl kollandığı Ruslaua öğ· 
renilmiş. mü•takbel harekatın 
ne olabile<:ej:iııe dair de Rıblar
ca bir fikir edmmek k»il ol -
muştur. 

6 - Almı>n tarıılı müttefik • 
!eri şaşırtacak yeni barekrllerd• 
bnlnnabikcrktir. Bıı suretle Rus 
cephe!Sirıde de kendi lehine mii
sai•t bir vıttİyet almak isti:rttek· 
tir. Fakıtt !;l>Şırtma haı-ehtlerile 
bi.rdenbi.re elde edilttek bazı 
mmaffakiyetlcrle gesen sene 
edilen lesirler bdlU btı sme 
ol.amıyacaklır. Her tanılın bir
birinden öğremliği \·ardır, 
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·A k h b J • J Bugünkü harp n ara a er erı , durumu 
Sovy etlere göre / Büyük Millet 

Meclisi dün 
toplandı 

Men ~i ih ti kar [ 
mahkem e leri -·-Van Meb'uıunun tek· 
lifi ruznameye alındı 

-
81 Milyon 

l ira lık proje 
---ı•ı---

Maarif Vekaleti layi-
hayt Meclise verdi 
Ankaca, 3 (Ikdam muılıabi

r'nd..-o) - '.MP.ari'f Vekaleti kii)• 
eıı.sHtü!eri ~·e rdmik o:kıü!ar• 
genişletmek s:·n hazırfad.gı "se 
nede 81 ım"yon !i1-altk taılıs:.Sat 
vcrilnıesini ıst.tlı.da{ eden kanun 
layihMını 'l\1ı;clit;e verın;.ş:·r. 

(B~ t;amfı 1 iııci .ayjada) 
k~.,ur.t'~n bıl.yUk b.r tchlf'~.ry-e- m:;ı..

'll:? l.;ı• tnrltı.ğl ' u y zı:nak ' il 
ti .di ,\lulii'l Bf•!e • .1(1 b"a)"n:;i ~ ... 
,ı.ı m .. ,ı:yc-1.~ bı~• t"!K"f' \."'fCJT~e')"Ecı~k 

olan li. :r.zl v~ t'lk.ono tt "" 4c...U\.'tar 
t'e.i.\"')nı v:ril>ğ\ıııu ic!ıc~a t"'ıytt"ln ..-t"'dir. 

~.r~rner f:.1/ e dcrr::ı·ktedıir· 

ş::ııdikf r.lrrıau tn-.rru gUTUfte --
t~,. ,\: na.r.yanı.n tlu-:.r-... ye- Ka->ı.h' giı-jt:· 
1"o· er. cC etli tc c n teııli..lq>\i t.as.rruz. 
d--. 

AL--ı:a ... yeron taar~,rz.u WmE'.,ın~amr..c;:ı 

içL~ 6.rJltıd" on l:ı.ftıl vı:ırdır. Ve bu 
e<ı halta R<~len sı.ın..-a 1941 bu;rı::ı. 
tı.o '1'Jtunu lııçı· ı!!Crt·ı, u-.i.C'!l;i.1ler 
y.cnı.c\tn. ı":Crıd!n r;ô. ter ecektir Btı 

»f ff'r A~man~ynın eHac.-. d{.b~ nJQb 
.dtıt \"t. .ı.1JıtT bulun;<'llıtrtır. ~tjma.n. 
ana ku,vetJeı-t ü:c atııa o-larak: üs-

(Baı; ı.ı raiı 1 iııci 'ahi{ ede ) 
e nd::zlı: rı 700 Akr ö • rm ti~-
le n:ı <r 

i\~111 af fak ~etle yapıl;;n lıir 

mut<abıl taa!'X'- e;,nasında Don 
ve K ·n kaıak blr!ikkri rnoo 
A '"'an yek etınıs'eıtl; r. 

.!V":JJ,luıva, :ı IA.A.), SoYS <·t 

Ar·.~ara. 3 tLıı.:ct&ıJ' n~~:tı:ıbl
,;.,.cl< • l Van rneb'ı.ısu 1bra· 
hm A"'·aı; l\-!c.:l·se lstaıılıut 
İ<.!l}.ır; Adana ve Sımısunda ~a· 
raırL~••{ kst'i olacak \'C vprece:.:
leri am hükümleri ce ôemat 
ir;t:ız ol·wıacak cı'jı"t cl\Ien"i ihti
Jciıı-, mr.hkemesi te;, ·ilini tekli.i 
ede'l b.c. liıyHıa \'<'ı.,.ni;ştt. Bu lı\· 
y.Uıa İkttibat ve Adliye :ı-:nciimon 
Jeri m~A:J&ıtals r·il..e h:rli! ... ıf' ruz
Jlatnt:ye a n.!n)ıştır. Enl."i.l :t.i.ıler 
"4yiıray.1eı -.i< ederek bu 1ıu~IJ$ 
ta M 1'I'.: K~:rrnma kam.ıırnn<la 
mukta'Zi n ?.Kom rr.evctıt olduJiıt 
kanıı~t ne \'B m;~lar VP TYI 2'ba· 
ta'.ırı'."6& ayrııca ma::-1.">C:: nJ(>l' 

e.;:k ı.r.oE :i ....nı 0 1 rr, ... ··g n bt-

Burı1a yolları sür'atle' 
y apılaca k 

le,. oo.e n lıu'k&OO.r u:...ak\a r.;ı rp et. 
mc:tte11rh•r. M..ilttef,kle,- bı.ı.ndan i5-
lilarie td'!'r<'k ~ka bir n<*:fa<!a rnu
~i.Jb~I t;;.anıt?la gf•<"Db~rir2.Pr. Av-rupa-
tla. bi~ h ... rp sehaaı i(.Jn ayrı.J<>~k 
R•u vı~ Angio - s~·~ ... ,,on !..-u.v:veti~ri ... 
ni~ı B!.ırrltz'4n ·1"'.1'.nil~;;:ıya'ya ve. 
:\1' l''lTI"·JSk'iQ~..,_ l\'ll-!.!ra kadar y<ıyıl .. 
~h.ıf otan Alınan k, V\•eıtlc. ndt'tl üs ... 
tfuı <ılLt&.le.rı ırr,u~J. göt' ... r.n.E:z 
Qlr haı<'i1ı.&t\ır 

kuv.vt:tlcri Vo.runı',idc, Doı1 n~b 
ri.,., n batı k'{Y•smdıı 1611 kikrr.•·t 
r<! Jx,yunda bir t"'plll·dc ~:dclctı(! 
mukaveıroete devaııu t.t'ınckte· 
ıi.'r. İki üç ı:iiT4knbcı-> K<Z,Joı~ 
du, üç haJitalık nmkavemet ~•· 
r!lblncıa Ahnnnlırdaı1 (ılmmt 

ııne\7.ileri ~ağlrunlamalda m~ul 
dü1'. Kurskdan A\mnl' ta:>.rruı;u 
iba..lry:ılı'beri cen1<p Rucya mı_ı· 
'harebckrir.dc Rusla-r hicbir yer 
de bUTaclaki kadar kl'ı,:elli .b r 
ıınüd~faa ya~-r.:.ıırıı~lard;r. Bu 
fbö'@eıdeki d~mrn~ kı;n·cıJerı
nin ehemmiyeti t.;Jıara alın~cak 
olursa bu nrucrafoanlll değen 
;ı,;,r kat da:11;ı. tı.1'llll'. Rus ccp!h>ll'.n 
de ça:rpışan ı;.; :Maıt>ar tümeı:in .r. 
<;<-ğ• bu k<'S<tnde bulunmakt.,.. 
d r. 12 Romen tümeni Ue 6 İtal
yan tümeni ~e d,a'lıa cenu?!o. 
h.ı ı e•m,.kt :d r 

( Bo.1 tu>'afı l ilu'i &aıJfada) 
duk l5yihal3r \" a.r. fü ıılanı'ı 
kabuliinclcn "'~.ra aJI') c harç 
tarife,.,; .kom:.ınıııun bazı nt<lli· 
celeriniı; <leghıiriln'csi, askeri 
n·emui'laı: ita k.kınd kı kıuıuııa 
iki. ma<•tre i J~yı•s ın;ıı ye ath. 
il!'b~ihlar:.artıı·a \"e>ı'1ccek huy
Villl yeıır be<wn ve b€'~tcu ı;, i 
~ullan<. nclı'.l'tı vag mü:;ta~il
lcrinin de mwam<'lc yergls:t.<' 
ıabi rn'tıUrnıı.>ı ıç.n kanu, .. bı:r 
Jıkrı. ;ı.ı.,·esi hakkm\J~ki Ia~·Jta
lar mü~akerc ve kı:bu'.ı olumnuı; 
ve Çaı-§ll'ırlba gii.nü tOıPlaıımak 
üzere cclse~·e nihayı..t n;r lm'i· 
fü. 
PARTİ GRUPL' BUGÜN 

YOPJ,ANTYOR 

' hr•ır i.ı k ı'li"r 

as ova seli
!laret~et etü 

.A kı.ra, 3 (İ '-·· n '11.ulıabi· 
""C:: •, Yeı Mır.'kova 'Jiiviik 
c!.,ıır • Ccv t Açı.kalın bu ak

... 'Gı ck'1?rtu1e J3c ~rlddi ınü·e~:cc 
c · • harck<"t e<l<>cek1ir. Bai; 
d ... t't n 'f.:;hrana ora<lan da tay· 
yare ok KUJ•blçcfe g:.o!ccdc:ı.r 

Japonlar Rusya· 
ya hücum ederse 

(Ba~ tarafı Birioci sahnede) 

Pe..s.ıf'ik bi• ~e..mde Ll'. r ~' rt:rl'a 
hureket )~trım:csınt iS!cn~eleri' 
n .• ~ı~tme',ıl c Sa~·ı<-a A~an ha 
vak ı~·vel.k-rnmen ı0rı: oı~rı.Japon 
ta)'~<ırefoıi <;'Qk riaha geniş bir 
sa!ıaya clağıtf.:ınışlır. Japon l.ş
gali alt;,ı!claki Jıdalara tar.rruıı: 

etm~kTc r 'r.rs.L fay-dalı F·~'rl· 
.mu h• rcketl.erı yııpabi'>riz. Bu ta 
e:.rru:'ııar ne-tfcc:s:nde .Tapo.nl.Jı ın 
ha\ a tıiıkıımi) etini Ru>~aı-a b rıt· 
;;.1rak p, °Kktr ; h~~·ıı. Holarını 
takviı·<' eot: eleri ihlim~l d~hJ:n 
dt-d;;, g•b&.."'Yaya kar«ı y<.pıİ?· 
cak · ı· ta. n.-z ü:ı.erine Rusla
ıiıı 'bi1den rn;..-,le bEır talepte bu· 
l.urnıcıtk:lao ~wha.kkak:lır. Bu 
wY.d·rdc onlarla mutabık kal· 
mak mı;t'faatlnüz iktızasmdan· 
dır, P<:5ifik1.eki muvakkat sükiı 
•><>t, wvük biı h\~ına 'te, böyle 
b ,. vazıycle kar{• ıro.~mak ic:n 
ik taı ar &raı,ı.nda yap<fon ha1·a
re:~li 4>ir ha:zırl~k dev.resj.nden 
b ka bır ş"°ı• d~~ikilr 

Türk ~azetecile i 
(Ba~ tara.Cı Birinci sahifede) 

da hc>Ş bır vakit gt'Cirrneleri ~ 
mcnn' ·: ·le 1:ıuhmmuştur. 

P:ı:mrle>ri S&Jı.,_h~ Moı~rt'ın 
peroo'Jşkıfın olaın Nadi. Türl.: 
heyt'Li adma !büyük kıompc:z.i'ö • 
rün dı:>~dııj;'lı eve bir ~-elen'< koy· 
mı. .tl. r. 

T .. u:- .. f!'" ""et·C'Cileri, btt.6~n Linz 
yolu ile Viyanzya hareket erle • 
cekbıır 

• N l SA ~ 
Emekli (;ğretmenlenle" Bay 

H kkm>n. lou Bayan Ih.· rfüıni
sa ile- gue"ff'ıniz yazı ~le-Ii ınü
dli.rü ~ured1fi-n. Or~:an'ın ka"1bi
raıkri san'atklir Celal Cl"f{it 
evvelki ı;lin e1~ımlannuşlard.ır. 
Grnrlcre saa ılefler temerni e<le· 
.rlı. 

Kc.pı k::ı.panı.r .kııpaııımaz, san.ki 
ik~ı~i:nL iYa;Jl•y·aın siiıiı· biırden· 
ib'ı e çOOıHmuış gfui, Paıp..--s !.rla· 
ı. , uö;,;ırı·.!k üı.;rı.."llü ~mı dü • 
~ • '"Lden. l<.ı'ZLTL &1'k<.st<'..;:\an koı;
t 

• !uıiam D. aı1.ılk ıudr.,.mşıı. 
l'w..i..ıJ. • 1 brr 6lll'::J'te· yu ~ı.. r...an 
t::<rkıdilım!s ::<ıı:lm iz:zetı ile, 
.. ,;. -re"' '?ay :narn..ıik l,O "'\"e-

• . buld lL Gözlerinden a.;{ !er 
... , ... !t giyır. i, s--Jk ga Ç11~t ~ 

ı, • o ıc a11adıg {'!ı>i e'ViNl 
un:dı., :t çıkark>crı koca • 
&İ c ~<'.! 1ı. 

NR \'<>r. Bı .ı....n ,_'Ne 
oh vıor? 
M~w , çıl' .c-..sın:ı 'r fikir 

tr " D .... u \'Üc ur"" sg.rs
t . llir ~ ~!2 .. halinde: 

Ne ml ol LJ)'O!"? diye bay -
, ne n: Q)ıryor? Şu ~ 

k P kuyr. unıdan gel 
. . E ".'-t ool'arotharıcnır tıır· 

eu m Papasın .•• Ve kaınıın • 
dam ÇQC".mt seud n değil, oıııflan
dtr. 
.10~ ö D ... , karıs.~ bu fer· 

Ankara. ~ ( bkıdam muhabi
rioorn) ~ Bil:, ilk l\Mlet Mecli
sı.ııin bt·gfrnkü (dün) topfont.ooı 

, N.ı[ Velki!i.1i.ıı ta:c'lı.ı üıeci· 
ne Bııı,·a y10l! ... rı~ın iıı.:..sı için 
!100 L.-in liınhk i ~kraz vapLh'TJ.a .. 

'" hııkk ndaki ho)itı.:ı.n.ıı. nşaat 
Jr.("\ 'nı gc:mrkt o!mas dola· 
y · :~ miist.ace.<-r muva1<kat ve 

ı de etkıkt 

1 
m' .ı t!'•i b: r C'!l(; 

k ul tdı. ~ 

1 M2ar!f mGfetttşl!k· 
lerlnde yeni tayinler 

A'.ıık r& 3 (l~Cianı nuhabi· 
'rden) - :vtaırif Vckr'...ti ida

ri iqkr nıilfotai~liğiı:t: .-\cı,kara 

böl~e san'a.t okuitı: rnü'.lurü Dın 
va1, kız ml'l6;..k ö<'r<:trı,cıı okul 

l ı ve !.ı~ t'I'-'lt:folc:i müfeıı.ı.;
~nc Aı ara İııır.<.1; P;ışa kıtı 
<'ll..<:t'liL'>il mUdürü A'} e Ege, !\fa 
arif \'ck.:ldi l.kind sm:f miiifet
t.şliğir.e Bur>a erkek lısr.,.i n:"· 
dürii $3rni Ergfü.·en, ~an'at ya
pı okHllnn br.ş mlifettişl',Sine is 
1;.noul san'at okuhı. müdj,'ı.rü Yu 

suf Ziya Fgeranan tayin edil" 
rr.işlerdir, 

Valimiz Ankarada 
Auksra, 3 (İmanı muha'bi

rındel') - İstanbul Valiı.i Dr. 
L~r; Kmıar 'bugünkii ekspl'es
ll! ~e'ı<in;!ze gelrr.iştir. İ!>tanbul 
Valio;i burada alakadar Vekalet
lerle tema<> ed:>rek ia.jt ~!eri ve 
yeni vazltl'et fr~eune :.lL(lan ve 
alın~rak karadar hakkında Iü-
zumlu taliımah a rak İst&ııbula 
11yJ• edecelıtir. 

Vakıflar müdürleri 
arasında 

Arkara, 3 (İkdam muha·bi
birincien) - Manisa vakı!lar 
mül'.lüdüğınıe Antalya \'ekıflar 

ırnüdüıii Tahir Sir:keci. Antalya 
Yakıflar müdürlıi;ğüne Diyar .. 

baktr ı·akııflar m~ürıi Remzi 
Gürt>I, Diy<ırıbakrr vakıflar mü 
dür!üğüne Maraş vakıflar mi1dü 
r'.l Oı~1an tayin edilmi.;,lerch. 

Post A müoür!e ri 
ara.sında tayinle r 
Arık.ıra, 3 (İkdam muh:ı:bi· 

rinden) - Ankara posıa mu· 
dilrlüığüııe Kars müdürü Baha 
El'güıı. Karı; müdüriüğüne Ma
ra, rr.t:dürü Şe,·k. Ö~t;ın, Kas
tamanu mi:ıdürlUğüne po.<ıta tel· 
gr~l lewac ım müdürlüğü !llldle 
müdünl Hü,r.ıi Bi!.gen, Maraş 
P°" a mücfü "lüğiine Hatay posta 
müdür muavini F 1:.k Ay da•, Ur· 
Jla müdürlüğüne İskeroe.ra.'1 
müdür muavini Hüseyin Kemal 
T kayın tayinler> tasd\ke ikti

ran etmiştir. 

Bi 
• az 

yaıdır.ı ciuyımcıa, ıt :>:a.r:: 
e:traiır.a bakınmuk c 

yav ~ .z;,.< cçiler 
d,.y.nı :n! 

Dc'ln k O'hnll,"ltU. Kad 11 

tü:n c ;:nuşt.ı: 

- H'l:ıınıetcllcr mı et maı;ın ·: 
. dımh çi.er :ını du m::sıın? ~ 
lerjm.ıı sende y .. p lcısiT l ·~ 
mu? &:r..ıı zeı:ıre miıkta.n =et; 
nefsin yok ımu? Ne ·~· er • 
keksin! 

Rıca 

k 
ııiın ı;w. Ber. • bu. 

ok:. evv~ ili -
tiyetitr v il!'. t. ı. 

faz.; etmek me:ı~, et!; ··.ı.-.-:-n. I 
bir r .alet 1ropars:ı. lŞi:ınduı 
lıı~.nn 

- L.ıylc bir ış mı 

• • 

ll!o&kcva, 3 (/\. tı. ) 
di-1)'<>r" 

Loodca,3 (A,A.) •. İı>r:•liz 00..ın 
IY.ıiiy ~)!'t"SS g· z te:.:-ınin mii! ı

fias u. göre, d<ı«u e<>pbestnio cel1lQl 
~n •. nee SoV)'et i. 4tarU1!3. k11"nan ... 
<l:ı <Y.if'~ Cl'll!'ra. K<>Zlo!, ır.ı.ldA!aa 
hattın, No\'oı K" - ~ i.;ugtt!d de-
ıf:ni•·.vo! . hatt 11.P. c- ' 1p~ K..:.be.n oeh. 

Oeplır<ien al:t! ı · r ıe:ı;r-.ı1 \"o ı ı 
B<> t\.ırı Dvu mı fd;uı mıılı.::..Th. 
~nı LuV't"ı(>tler St.ııkanut o V.1 •J.r.t.. 0·1-
dir!Y'>L'. Tt ıc:ıt. n~ ı J cı h -

Aokara. 3 (İk<lam munı&ıı
bir'rden ) - Cümlıur;y<:'l Ha!k 
Paı,•;oi Meclis Gnpıı yarın (be 
gün) s· _t ı:; te ioµ·. na~~kt:r 
Bu tqılan • .::~ B3'1\eklıl Şükrü 
Saracoglunuın ) n; kab>r~nin 

p.ı,çan-.nt ok• yal-ağ: ve ıtı~ıi~ 
ve har~· m cldl'r etrafıaa ı-
1aılıat ve ·Lccg1 aııla~ılmakta.:lır. 

,~c-ni k~b~r.e p g:ıc.rr..:.nıc Cıır 

şaım\ba gıı .ı töpla1.1 ıc:la Bü. u~ 
~1 'lcl .!\foc ıonde ckunııc• ğı VI" 

i\1('(!1 ~ ıı ı." lıiı'e al".1.«~ c ı.: 
anlc h11ı.:k.tWC"i1r. 

Lof. arasında k.!J"'~ '1'"- "t::.!.:a\ı-,; ·runda ... 
dır. H;tıenn <ıııi!ru!ı:> başlıca •ıed&· 1 
lere '" r.,,k lçlıı r.c g f?ıt u·r zn· 
m"n ,·arc:·r. Bu hı~,fr-flrr Stnlüıgraci'ın 

~ga:. ılc Cf>llup R· .... ,ya,yı rm"'rl.ez nu.s .. 
ya..:nn r;v1'. 1r.n.B.kttr. Alman uNiul:ırı. 

cu'!nlara ddetli m\Jca'' M elt·~ 
il.5'\.•rıı r~' , ~ 'r Don bıu,.,.unc: 

al """'.rn gt'Ç-l\i sc>' · l', t hr'ıı ed'I· 
rni'J t.:.."lik yu;Lll'l<lrı , tspe .. e-r :c..t 
('(i(>n ı:,lJ ı ı•le doluct:ı..r. ~ 

l ..J. a.r..nk.3yu btlc,:.s ı•ı..iıe ve Tu.
.al. :. .. usa:> a ş.oht'.n\rı cioğ m:r..de A! -
m;..ı\Je.rın rlü.n gfınd.u:z \'e g ı~ :v•pt.ı:l-:
lan r...cın"u ~ecrrn:k t.{\..:.tlJ:rils\~ri a~im 

k1ı lmts t il'. l\' l"ltrin ct'm.!,!J kı:ı ı ; rrlı; 
calıltidar :ıı-.mıwb ' ~ r]iJ'tla gtı
ı. S<>\'YPt Lııa;t2.::...ynl.arı- ve '1'\· ıı3dıi ... 
)"tn fd:alıyıette b~ut:arı ~.,,, .... ,ıQS;k .. 
hırı. her glın Alleltıil-O r.u C<.ı.n du • 
köp~fr' taJ:ırıip et!ıd.tc '~ Ot"hri 
~n.ô.a .ı.3r ~ndt gt'ı.,'ılı(.i'C b ... bbüs 
"""" AlTanl"'r i!>'!.rln' cl"I ak 
tadır. Fnbt ct•.,'h'<.t •n :ı :m ... n bir 
'k'lgraJın i..,..ret e~''i&' l"'bi, l\ . . a·nl\far, 
11tııhre doğru b:ı· J..t::.1-ulCQ :.ıl·ı.t·üslı g; ... 
b~ ytıva~ va\aş tle.hı.hıJ.>.tu dL•\"Qt'ı\ 

e(l..iyorlar. A.tı . .:!ıtalrın 5icıııtli kı:ilan
d1ğ< lcb\;:w·e bir ç-",': nc\t.ı,r'l küÇ"i.JA.c" 
h~cu-m rnt::M~eleıı ıllı• Don'a ı:ı•ç .. 
p·ıkfr 

_ :r :lrt!rn J"OUJn büy&.k i.i nm Jta,t
,ı,,,,. b' un:.l)"Orhr 

Alman hııtlar' ·nıı ~ uzamış bu
ıun:!uiı.: ŞıJ '>1.'"3dDt..:~ b ~n.lw
r•.u:: .'lı '.y..ı ·c\-W • i 1.:ırı*~'<? g('Ç· 

me.k. ilztTC bulunı·yor Asıl iımtihan 
ş;, ,:, b• :;! cyıacaltf ;r 

ikinci cephe 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

dir. Alımanla:r Batı An'l>paya 
~kef ~\n.r!:'-'f1'fl(.'o0f:\ rb~laım.ış • 
:!ardır. İngiliz kaynaklarına p
re A.lmanlar lruweı !eri nfo yüz
de 29 unııı batı Avrupada top • 
1a:ımş bu·lıunu:;ıorlar. 

A!Dbierda:m 3 (A.A.) - D. N. 
B.: Ncl'y~ rady'Osu:ııun ibıldir • 
diğine gör(', So~ıet hülkı'.ımeti, 
Aıııoerika ve lngifu: hükfımetle • 
rindcn deI'hal bir iL.:ir.ci cqıbe 
açrlroasıru talcy otınıiştir. 

Kuibişef elçimiz 
(Baş t~r,,fı 1 bici llllhlfede) 

IBu ziyafeti Bıışvekilıimlz de 
hu:zu rlariyle ~e~leı
dir. 

Cevat Açıka·lrn istasyonda 
Hariciye Umumi Katibi Numan 
Mer:e!l*ndioğlu ile Hardye er· 
lclnı ve diğer bir ço.k rev<.t ve 
dostı.arı tnra!ından uğur.lanmış ... 
tır. 

Ankara, 3 (A.A.) - Ti1rkiye
ni.ıı yeni Kul}1b'.şef büyük elçisi 
Cevat Acıkalın, hareketinden 
f1\"\'el Tass ajansı muhab'rinj ka 
bul ederek ~ağ>daki d:ımeçte 
bulunmırf.ur: 

Bundan on sene evvel me· 
mun!yetle ve az zr.n"an evvel de 
vaz;[c ile hulurJJnu~ almak cıo'a
yısilc 1anııhğım kcımı;;.ımuz ve 
ck.>:llillnUl $<.~·yeller Birl:ğin<lc 
rnt:mleket?mi te-ırısile mcmu·r e
d:ı1Jdiğim için ba!-.ı'J'.yanm. 

Su mun'.okctteki ikame~c

r·rr.klen ve onu ida.re F denlerle 
olan tr·üras<"bctkr'mden en iyi 
hatıralar sakıl:ıyıo.rum. J3ıınuın 
ir;indlr ki oraya, Türk \-e ile 
Soı.·\·etler Eirl!,ği arasına« mev· 
CL'\t C.-::>.:l1uk nıü.nn~t'betleI":ni 
ku'7\·et1.~~d:Tl!'r.e1< 1171miyla ,.,. bü 
yük b'r •mar.nuniyetle tckr:ı.r 
gidr~Q\fUJ'l. 

Almanlara göre 
(Ba'l tuaft biTi:nci sahifedel 

!ruz liNrel va {. hasara '4'l"1· 
\ılm~tır. 

UJev'in t:.imad.irı.d~~ VoJ.koI ce,..ıbe
ginıi~ YP Lcn.ing · .. ~ önlflt•indc d~
rr.oı.rıın görün~ ))(~ ~:k b':- V"l
zlyette olı.n cC:nu~ ct·Jlh,Eıslni 1·~'1-
fPtnı~ maks:ldile O"üMm. l-uvvetı.
l,..r~" ~~<.ptığı d.e<..<ın lı taaTruZ1 Q.r u
kiln kalm~hr. 

Lanm1ya.d ... Alfl.i3!t J>i.VRde \."(' &.ı~ 
a"·r.~ ktt~;.ırı J)i.k~ t:<-m.h1'rd1m.lın t.l:y ... 
v:ı.:·E·lr rın:n m~:I' ;o.· r-'4~"Tl1 iı1 e C.'i~
('r n•ıl t·il:'k\m \"P ktn V"tle Im::ıl e-t
t.r.' h\r tırtı• almıs:l!!rdır. orm-nJar .. 

·d:ı in~ci1a y.s.pılıin c:arpışma}ar ne-14-
~~T"df' ou.,omı.aıun \l'ir < it ınub:.tr~

~ me\7. l~ri yı"lıc rd:lm" 1.• • 

&•r:ı", 3 (A.A.J - A·tıı:eıi Leol ğ• 
rk\ •. 

crrri b!r ailim a~.zkl n ö!Jl'\+'k 
dnh:ı iy"di"' ı ' 'i.nde yeri R'.ıs pa
rc!t-ın""' raj1;-!·~n. uşatı Tun'un ~
n• "-.'..lnc!.,'kl AllT'. <K'I. t&MTU,;,ı · yt'n "~ 

bi;·v&k mu' if . ivf·t r 78'" ""ı 11,.. 
<J.pri Çfl'k m r- ı;ı,rın fl1'\. ~ ru\....vık 

D"ı:\·n ('€'!1\.p t-.:'t:ı·nn~e· ri., d va..rn 
f't"""trkted~r. A1 ırı.sn lı ..... 'Z~ go r 

t,ir <"· p1ı cır dı·,~rn e:hm..,'kt., ve- cr
ııup ı\!"t:-ı.:~ırl'.'.'lindl> s-ı 111?·'1 75 kilo. 
"17'1C"lr ;ı g >{"lf'l'J'k!ıedi.. P.ııı ll:Ph ·., !lf.nrı

linrle ''t' dOQ.ı ist!kGmt-lind.r. Alınc·n 
~ ·-:~ı. Lc.n'u.n C<'nubJn'1. do u gt>
..;~J 'm(·kte v C ı~n:t.:r::·"Ji-.-ibrci.1 . Bu 
r-el-ır-'.n <'e'\: ı11t'si"ld ~'\ rp•l y ""· i"n 
mL.h;M .,ır·ltlı ,_,u,., tlr•lP ~r~'f t!\."'T'

rııı1 'l>::.Th:m;,ş 1
9f'' a dP "'11 t f·l-J.;1 S 

Altrt'ln ve milb ...,:.ı.. k:I: la.rı taı~
'11"(\an ~Jci.n1 lıu·c.k:ılırnı.; r. 

s : r.,...:~:!'li n:k"' rem ti" .. ,. f.,..;ıın 
~J\'V. 11[r. a'\}ı11~1l nmtl\r1U, hlrl•\.1 •~ 
.,:~ ('..-IJ·ıy.ı, f2.0;"'M1 'Y"lrftrını !Ül'atle

.·~ni OL t:tluranıamı~b.rchl' . 
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.:.c• if men 
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•• 
fupP..S, ThJ;darn D r. :; .:ne.-,,. 

ırıa\·:p SC\ J ği k- ar • 
a ııtılt 11 • ~ ,:ı,1 ı r deh 

O\. 

:ızdu:. \ 

----n - . 
bakı-Emniyet 

mından fena 
bir Örnek 
(Raş tarc!ı 1 iıı sııyfıcla 

1"':1.m taıh';;::;.aı ya-,. Im.,.tır. A. 
cc.k sa11dal:.a bırLoktc.ı ka\ ı1 1 • d. 

.k!ar an ~!chmct Ye Dnıdur. •i c 
""Y &knba/.arının z.b>taya mü 
rac~:ı:.. etır.~-m~-sı dı: "' ndalın 
bt,trr.~<l "' \"C ~T-~ekl 400 1 ra· 
1 k keıtı,,10·c· tarr.aen kıç•rıklı
ğıını ~>!cr.ıneku.-.<1.r. 

Z~bttanın 9 giirıceııberı ı!ıU. 
sandalı ve '\·~l'de'k ik> k'ş;.,. hiı

tıl bubmmL~ olm;,sı J1s~·retle 

kar~:lamr.ağa <l~gcr. HJ<:z k 
y-.;lmı: ::areıda dt1\I den\zde de 
ve bu şdrili.ie ne yapıla!ı,'·r K& 
radıı bir "'OOr kan'~"<,ı.Lınu yÜ..'<

l:ene:n malı ka-;ırdıgı takditııie "" 
sıl sür.ile yaltalaııab:1.ir.>ı.· dı:
:ıiill.Oe dt! c:ı.vh~ o~nıalrdır Btı h5-
d'iıse, önünt1 .gcltn .sarırl:okı veva 
h~-,kç>nm 'kııy:ı'.(ıı.• yükliıycc<>ği 
rn.ah kaCil'ip götürc-h;Ieeeği ve 
polis tarafıı•dan da bıdunup ya 
kalantmıyacaj!ı g'.bi <ehrin ı·ı: 
salıil,'crin enın 1"'\·eej bakımından 

..,..1< fena lıir önıck veımekte

dir, 
funiı·ct :niklii•r'li~üniln hu "" 

rarhı 1""-"C ::"f'yı bir nn e~·el a.v
d•PJa-!Tri'sına int"'Zl!ren sandıalcı 
M.-hmedin elde «~tiğ'.miız ıbir res 
mini rııeşred '"'ıon z.. 

Yeni karar 
(Baş tar•fl 1 inci ' hifeılel 

n•t t~·ar.'b• 1 \€ ı,,.,.,·, e t• b·k 
erlılprek d .ffor l:rt, Ü' ~t~lirler
den kaldırıl·· a<ı ıôz 1 PdP ehi>ın 
m'vef.e te'lkikat vnınnakı.nmr. 
B~ husmt.a kuvvuli bır ced!\'&n 
da ırev.:u,\uT. 

B€-rLl'\ 3 (A.A.) - .'\Ji'Y'a"I ve 
,, .. .r fi k k·~·:ı~arı, 2 J\ ,Cuc:~s ta
r.:.ı~·....,..Q\!, B ... (i?'\'' l(r' K" T" r""!ı 
rini ~:.m:.1 l s'ırrine kad:>r ta • 
kip :ierek ilerkırr.f'ğe dev3J!I 
eLn";kr ve Bakırta • Bikya 
cr~a hatt ım gcçmişkrd'r. 

för için 100 dr:olnr.i 'lx;lh.,"'ş, he -
:TııC'l1 h«m<'ll, dört sarvisllık h!r 
iicoıet denw.~tiT. Bu cpt(1!!, ~ 
fCO'Ün. wrHcı: ıııdrcse. öteki o • 
t.:ırt,r:,~:!leı. ev,·al gelmiş <>iırr.ıa -
sı..<J:ı bii;-ü!: bir fwlml·"'d:ik gör
rr-"""' -:z. 

F;apa.sıJt ot=ooili, .1<2m .m>ne
Yİ clı· .:,ı.r. (1) ı;vi~'n im i .. de 
dı..iIVr :.tu. Du, Pu.pas t21.u.!ırıdıan 
lıed:bl:rsız b:r harek t s • ıl:ılbı • 
Hı ı. 

(1) ilö> le <lemrk kap ediyor. 
r er .Oyll'!ll ıı.!ere inallmak icııp 
ederse. kızl hu odam arasıntla 
hiç de peılcrane Olmıyan bir mü· 
nııscbet 'armış. 

Çur, r 
r.e\ı ~ı: 

ıuı ~ 

a bul "6ıll1U 
hal ev 

., . ·~ 
le JS dıısu 
Bun.ı.r.ız n· ? 

(Daha nr) 

ıc DAGARCIK... JI 
Pazar manzaralarından 

Pazar 1;iiıd.i. Sirk(•cidcu iL:idc 
kalkun Flm-~a lrt'nİ pek ömiir
dii. Birin.c;d<", jki.ni:ide ari1n1 a
tac>1lt yer olmadtı:ı İ<'iıı bt'n 
KumkapıdHn hir ii<:"iincti '\lagon~ 
ba~ınıı sokııbfldim ve trrn Ye
nikapıd"n lrnlkltktan oııra da 
lJJYİm tıklım tıklım ngvııda 
Cirnbiiş bu~ladı. Bakrrkö~·lii A
rap Ahnı<·f, Tef elinde rutetelli 

tempo>u ile 'öziim )&bana, ra>t 
üzerinden «CVİt bir gıvel ~ aı> • 
tılı:ta,n ~onrn bir kiiçt'k ha,·asın:ı 
::e~li. Ho, bir teo.:ıditf olarak ,.:ı. 
ı;onua çı>k kruek cura cıılsır bfr 
de ılcli.kz.ulı varını• .. u.·,di o da 
~inıdi soıilo ahl"nğt.' k~r41n.ca 
biz;ın ,·agouun ~üpılnrJ kadın 

erke!., \"luk çocuk bir tıililaper
de gibi öriıldii, Suıın krvnıklığı 
ka.r .. ı'-H\flil ('O~lt.tk~:a c~an. ;\h .. 
n1lt, -bir arElık o kt!aclinu nıa.Jt. 

su, cılasil., ıı~ akta bir de •oh y ıi· 
Jel ) ıılrl. "~ ııaın:ı) a lı.:1U.."1:nca 
\agonuıı i~i l..ahk& 1ıadan hlrbı -
riıw girdi. il ita Smnl>lya •le Y c· 
nikal)t uras:..ıı'(la n'ıt· ltğır l a.n1a 
ınız.üan {;t...~t.'1\ Oir trtnin ~·clru .. 
!arı bizim ··~onu bir ha) li al· 
.kı~la<lılar. Yedikuk·deıı s.ınra 

O.aıan Cemel KAYG/Ll 

...\lınıct, nlahut •,\"olcu1nk \'ar» J 

ltılltırda. Curacı dn ~anki kırk 
yıldu l>uua •CJ'>e imi~ gilM, ke•• 
di<tini ı..nere ""'°dil. e 'erdi. 
Kazhçeşme, ZQ·tinburnu k "P 
bu hava ile geçildikten seara 
Vclimndiye yaluıı bir )erde, 

;üııdiiz<kıı kafayı yarı (ekın~ 
kıranta biri, arka b.pldalri ka· 
labalığı yararak lı"'"" ~eri:ı-e n• 
zttı ~e sordu: 

- Nere~e bu '"lcuhHo. va hao 
fı~ fış, nere~·e? ' 

Zaten iç n,.,den >a.rbo,; olan 
Arap Ahmet, ekkalı göİıei;i.oi 
hoplatıp elile Balmkö iin lıağlar 
taralruı i~ınarla~arak: 

- • ·ere~ e olacak ıledi, tımar
haneye, arTU edersenh si•ı, de. 

Ye arka>ıııılan yine lı~a.ıı: 
- Yolculıık nr, nr. yoool • 

culuk~ 

Bcıı Yelidendide inukeo, "a· 
ı:ooılaki gençlerden bhi yanın· 
daldlere beni ı:ö<lerdi: 

- Bu inen g112eto muha.rriri
dir, yarın bu cünhii,ii İkdamda 
okursıuı u:t! 

ı:;,·et, okur 11nuz amma, i~te 
lıöyle pek mttlıtasar olarak., 

ikinci_ cephe.yi ıy akında Alman 
açabılınen1n yaya her gece 

Şartları ı (Ba~ foraü Biri~ salı' ~e) 
(Ba~ııl<a\,,d~n dıı• tını 

Yliktuı-: hi;~le bir ~rkarına ihti . 
ıuali:, her au i~in, 111<!'\cul l•ldu • 
.·~una göre. 1\.lmanlsrın hH-tr • 
lıklı bulunması l',u)l'I tll'b;jılir, 
Bu bukınıdnn Alımnı.rrıı al • 
dıkları tNlrirler ikinri cepll('n:n 
ıuııtfoka '>&baha akı ama kumla. 
cı:.j!-ı na delalet l'trn;7. 
~ir lngil'. z gazeteı;.'nm ikinci 

cephe ic:in İIW'i :-Jirdüğü )'uka .. 
rıılaloi ~urılar '0\1!\cut olınad1k· 
ça. bu i~<' it>'! bbü$ edllemiyece· 
ki ımıhdkkak olılııj:una öre, bir 
de. btmları irrreleınck yerinde 
olur 

1 - Unaıla l;.ııt'i Jıalimiwt· 

,\hı111n h:na ortlcı5unun bü~tik 
k t.,nu. d ogu «-phesinde ilJte".o~ J 
olduğu ir:'D, İııgiliz hına ordu.., 
bu haldıniyeti elde edcl>ik-cek 
bir dttttun a gehn4 gibi ı;ôrünü
~·or: fak"! tauı •·e kafi hava hiı
k imf)·eü. Aııc•k Aıııcrikan lıa· 
va kuv ,·etlrriııim <11' İ.ngili~ • 
rin yan;n-da harbe ginnosiJo te
min edilecektir. Amer;kan ha • 
va kum:tndanlar1., daha yeni ye .. 
ııi l ngilterc)e geldiklL•rir·c gô • 
re, Aıuerika ııcıtk bidiklerir.in . ' 
Ui) ük bir harekele }..,n.ii.z ha • 
zırlannı:unı!"i oldu1;.larına lıükınc
dıl.,bilir. l\lcl:er ki bn kuman· 
danlar daha önetık>n geln ~fa • 
kot lmnluır, gdişi nıı.uk, imdi 
ilim edilnıi ol,'1111. 

2 - Bii)·iik bir ordunun ııak· 
line nlab. us ınutrı1an1 bir 1ıak· 
l i> c kafile,,i: 

Büyük bir ordunun İngiltN-0 
ve lrlanıiadau ı\uupa bal::>uıa 
ta~ınn.ıası, ha.kHi.aku n.ülüıu bir 
tonaja muhtu~tır, İr.glfo K<"lle• 
rafür :n Jcn Lord Gort • ki llHO 
da lran<adaki İngiliz 'rfrri Jul\. 
vetlııe kmnanda etıu. · olup şi111 • 
di Malta kumandanıdır • 5 tü
ıneıım nakli iı:iıı G.000 tonluk lGO 
~a~ıır ih! 2500 tonluk 30 §ilcbe 
ıbtiyaç ol<luğunıı sily l t"tııİ~ti. 
Dah a kıt ve daha tasarr uflu bir 
hesabıo göre, bir piyad<> füıne • 
n ini n akletmek için 84,COO tona 
ih tiyaç vudır k i bu da 5 tüınen 
için 120,000 ton, 10 tümen ı~ın 
8~0,iibO ton, 20 tümen için 
1,680,000 ton C1ler. Fakat, biz bıı 
J:ı.ahi<te General Lord Gort'un 
\erdiği rakamı kabul etnıeği da- 1 
lıa doğru buhıy<mrz. Bu hesaba 
göre, 5 tümeni geri hizmetle • 
rile beraber 100 bin ki•i olarak 
kabul edersek, hu kada~ kuvve • 
tiıı bütim ınalzemesile lıeıwher 
ta~nması için 96:;.ooo t<ınluk 
180 gemiye ihtiyaç \ar, de • 
mektir. Avrupa karasına yalnız 
S tüınen çıkarmak kıifi gelmez. 
O hıNde ilk hamlede 10 tümen 
çılıarnınk i~in, 2 milyon, 20 tii
ıncıı için 4 milyon ton gemiye Jü. 
zuuı var, demektir. 

Almanlann çıkannn bölge<;i. 
ne silre«ekleri kuvvefler.. kar t · 

d 'ımabilmek icin, Hk !.'ii«ılerde 
20 tümen çıkarmak gerektir. On. 
dan sonra da, çıkan orduyu tak
'i e ilı:nuıl ve ia~e içlıı de. de. 
' 1ı ·rette çalı<a~ak mi!h ·m 
bır tonajı daima elde bulun • 

~·<u • ..,eklt!rılJr. AmerikoLlar ta._ 
t«"k lütla y&ni tayyareleri, ı!'i· 
h:l.ı',,:.r• kara p?nıone'., m ::.'ki nist · 
!"rı., s. 'i.'~ı ustaları ve hava 
me~'tlanl?rını müd:ıfaa ,e,decek 
birl'~lerle j!<'hnişlerdir Yeni ha 
v~ ıtn1'ydanlal'lm.ıı işi.alı fovkaü. 
<i~ bir sürat'.~ çalışıııı Ameıikıı· 
IJ <"k•;;erler :n "ıe<~arcu samda 
taınanüaıırr.~ktaciır. Y a'kında 
l."!ldl alıtı.ndak• topraklar üzerın 
<le hava fütiinlii:ğullu te-niın ed:i· 
~ili iiıı it ediıınelııtedir. O :ıa· 
noan Ahrurny.a f.'zLıir. mur,ıa

rta•t.dn her gece 2000 tan arc ı!e 
t&arru~ ınok ımıc.lı;ı hası! oln
ıeakttt. 

Bcrli~ .• 3 (A.A.) - Aln:ı."'ll lıa
va f<UV'Vetler: diln g<!Ce oJ'la 
lngi!terede aı;ke.J elıeJrt'ml> ett 
baiz hedcfl'ere hücıı.ın etmiştir. 

durmak v<ı bunun uçak, denini· 
tı ve deııti-ziislü hlicumlnrik ıığ· 
rı~·ıı.c•ğı 2ayiııb da gö•c aldır • 
mak ieabedcr. lmittefikler, bu 
büJiik foııajt diğer ihli)açla • 
rm<lan ayıra.cak durumda ıuııhr. 
lar? Alınanlar, &on altı ııy ~in
de 4 ıuil~·on tona ~akı o !:"mi ba· 
tırd klar.n~ iddia ..Wy orlar; ınüt
tefiklez de ı:emi kayıpların;n ruii 
Jıim oldırğuııu .aktamryorlar. 
F~k:ıi hu tonajı temin edi.p edc
ını) creklerini ke.in olarak ta
~·in ctnıemİ7 miimkiin de/;'ildir, 
. :ı - Dii~rnan techizatına key-

fıyet ve keınıniyet oakrnundan 
ü~tünlük: 

:\ngto-Saksonlar, Alınanlar do
gı:da m<>sgul oldukra, bu ii'>llın
Hiğii lemin edebilirler; fakat 
yeni tı-şl<ll edilml~ olan IngHiz 
ve ~e~an ordular:n,n harp 
t<eerubesı ve sevk ve idare la
kımlarından hasımlanna iis • 
tün, hatta müsavi <>ldnktarı ka • 
bul edilemn. Bu, Libya mı.Jı
ttbelerind<· açıkca görülmüs • 
tür. · 

4 - Açılecak yeni cephenin 
Mıs:r \ ' e Hindistandaki d uruma 
zaru vermemesi. 

Bu dii,ünce, bilhassa Mısır 
«ph .. ıi için pek mithimdir. Çiin
kü Hiuu.btıı nda geri çeklıtcck 
•aha varsa da, l\lıı,rrda öyh.- ıle
ğild:r. Maıeşal Rı>n11nel, b1r mu• 
vaffak hamle daha l ap:Jıilirı;e 
İskenderiye üssü ve arusuıdan 
da Siinyş kanalı elden gider. 
Bu tehlikeli vıniyet, ınültefik • 
!ere, l\lısırda •niyeti ·lam 
k • o 
czıga bağlam•daıı ikiııd cep • 

lıeyi açmak !>C\'d8'•na kapılma• 
maları.rıı emredtr, 

Mısırın ka)·bedilnıesi, Auu,ıa 
karasına ayak ha mal.la telafi c
rHlemez. Çünkü, kıt'a~a çık • 
maki& iş bitmez; lnı:Biz gazetc
smi? söyled i ği ı;ihi, ikinci rep
beyı açmak. Avruı>ıı kıt'asıııda 
tam manasile istila kabili, etini 
haiz rn kar~.ı•:ı çıkacak. Al • 
man kuV\ etler;ni ycnebikcek 
daimi bir kun-et bulundurmak 
demektir; y·l'ksn bu •. a<lcte nıu· 
,·akkat bir ~km, ~-alıut dn hir 
Dönkerk veya Yunı>ni•taıı ulıır. 

ABiDiN DAVER 
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BAŞ PEHLİVANLAR! 

ı·::zan: ;11. S !\ ;\l l K A r. A YE L Tefrika No. 8 1 

Su•ı;;er·e ko)'luıle" kervıın-

1,. tak.p E<İİ)')r<lu. Bu kaf;!e]e
lrrirı ıa,:dığı JiİyceeJ<, binlerce 
h . ., ·:J ciL.nlcrce CJ.O!'Utc.ıb ~€cek 

\.'r..rl•Jt .:ı. j('li. 

ıı 1 1 ci::ıa; Aıma;;yanın ye~ıl ova· 
sn c•\"Br viliyetleirı halkı dol 
.ıuo. ~~u. Gelenler ht>p anlı id:. 
K<tt~k:!-cr Javul zurııalar!a önle
rıııcı. .. .ıt "J. ı~atar:J.k'"nyaya Ja il 
o~uyorlardı. 

Oı. iJ n.erce ).;51 bir Cuma 
TJcon "zınctan .... oı rn; ouhadıı·l k 
,. pLhJ:ycn:ıLk şenlikle .. ne ba~ 
laaıl.ar. E".-cla önele Siv.slı'.ar 
<t mak ü:zcrc kaf:lelcr at Oj na tu
r~k bir rcsm. gcç.t Jiaplı'ar .. 
Geç;! re.-mıır:c lı".ilhız beş b.n 
J.•dar atlı "91.r~k c~mi.şti. Dcli
kanlfar, uı!iyar ı;azl'cr en yeni 
e"lb ~c.~ı:-r:ni giytr· ;~ı~ rai. 

Rcsrn! ,&t.:'Ç::..ten ;11!'lra; s.vas-
111:-r .. Ie A.rr.a.;y·Jııl~~· ::ı.ras;nd3 

at y ... r~ı ..;ıld·ı. \~aı-.şJ A?nasya!ı

lar kazar..d ·. Akşam ü<>tür.~ dog 
r ı yarıs bi :.ml.j"ti Sıra, atlı c r:t 
O}'T\Jnlarına ge1n1işti. Siva.6h1gr, 
.ı\.mhsya' !nr'a k :l::ıştı1ar. s:
\ s .rar at ; arı.~ara.ı kaybet
rrıt: lcr .. onla!'ı :yjcc., s.ııiı:!cnd rdi
{'1 goruluyc-du. Fakat; Am:ısya 
&m~ ac..lar Çd'° çetuı b:.had r
• ro Çeleot ;lu'tan }.!ebroec!in, 
dah~ hiıliı tarihi ,·arlığın üzcrle 
ritıd n s· d kl rl gıl!'ülü;"()r

du-
Laik n saat!erec süren Çl + n 

b r c nt düe.los.ınd n sonra S•
vo._' ann gahp geld ;deri l;ÜrÜ1-

du. s;va>l c·rıtçilerirı bu ga;.
bi)'efı i.uanma.A için üç tane 'le 
~C'rli at çat,aıt1k:ann1 so ,c ::;., 
rnirbal:iğa e•memi.ş olurll'l. · 

Ney!:{', tarac!cy•n a: varı~ların 
da w• cirit oyunlar p@ den':< 
d .. n.u,:!.erd. Bu oyunlar fa-,ı

lalar ılc Pazar!('!; güni!.ne k•' 
dt-vaım e1m .st 

Sı.ra ralc1s1ara he1mi~ti. .. 1 111 
rakrSlara vilayc'fon gel~rk:: 

grup t!l'UP ı~tiraık ediyordu. Ra
k ,Jor<la en iyı Kastamonulu far 
!!"İze çarpıy<>!'rlu. Bunlar;n ovun 
la..,.· el l- kı,,rak, da. ı;ı c~z r,i 
iıd; 

R.ıkıt;Ja«l:ın sonra; tt>! .> c p:ş 
lll'\' s.krnuk ,.e ruşan atmak o
yunları başladı. Bu oy .. ınfart!a 
Ç.arumilulann Tok• lıl:ır n ya
m;:ın otfüıklan: göı .. lüyc.ırılu 

Nihayet ,n:.şaneılıkta To:: • -
}. r birinci, Çorumlular ııonc' ı 

kazanm sin!' ı. Ş'.ırııdi s·ra pc 'i 
van'nrı> gc~ i. Pehliva /! ·rcş 
le:rı .\;. gi.ın levan'ı roe<'<" 

JwH<la; tiçıincü v~ [k;r.c. t.'.e 
rcccJ~ p€hl°van:ar l:ıirlb:rl 

çalF1rtı. Bu -:•rpı§.'llalar 
dem oklu~·ı vcçh le Sivaoılarla 
Amasyalılar arasında olu;ı« du. 
O.ger ye.-1cr<len gelenler s<yir
cı kallrııışlardı. 

•Nrhayc-t oon Cuıma rramazın
clan sonra; Aktkoyun:u ile A -
boğan orıtaya çıka~ak1arclı. A
masyaLlarTa Siv...s!ılar ara.mda 
ka·yvıaşıruıJar ba<;iarn şıtı t;c, ta
raf•n ağaJ.arı. beykri gür in na 
s:l cereyan cdocei!:nı karar]a,tır 
makla me~ olu'.'jorfardı. 

Davullar, 'Ztlrnala• suıtu 0\'a 
ya yııyıhr\; alıı.n on trnkrc~ 
halık 'i:ı>r yere toplandı.. o,; rb 
bün•k ve ye;;Jl•!k ı,,.. ına'' rrı 
ka~~. 

sar:larak kwca.kla;-ıılaı- ye opüş
tük:r. Bu merasimden sonra; ~u 
JUkla Jı.ıi}ı·n· bağ:rdı 

- :&y ahali ı ... Kar.ı:nızıda di
kıier bahadır (ehle göstererek) 
m<>:;hur Si~·aslı Ak:myu.ıılu Be
kirdir. 

Diğerin~ 'şarct edc:d.ıc: 

- Bu da Ama!lyıı.lı Il1Jl'~huır 
Ay biığard .. Güt"c ,~ dı~Ln·ıdan 

müdahale €imek kat'iyyen mem 
nuc'ur. Ka,,ga ve i.iğüş edenle
re, ağclar ve l-.cy~cr 2.ğ t· ceza 
ve-recc1 1€Tdir. IIerk<'S güreş .har 
kem nin \'trc-cegı hii~ii+mlcre 
ita•.~ edC<.'<Jkıi.r, deci. Ve ortaya 
ÇL'-tan bir iınaın k a \'L veciz bir 
dua okudu. Bu da b·t;ni•li. 
İmsm ortadan çeki! r ç-ekil'mraz 

gun.>ş başla<l1 ik· hasım; an;;da
Tınc.ll. on ~~trc kadar 'b:Y mc!'>a
!c •l<luğ,n ha ie birbı l"'r:ınıin (4; 

r::Lrıda bl.r cc-ylfö1 çevikliğ ile 
harekete başlamcyardı. Biı•bir
lcri _ yak 1aşma1: çiıı tüıılü, tür 
lü hünerler vapı;f ...... 1ardl. 

Baz:ın, (.'Jcı.ini-. J'<'rc VU'!:arak 
l:r.r<lpıbrre ~~ dört r -•re ycroen 
hızi~n~p b:·:b~rlcri~ ... hücum ec2"i
yo:la"··· Ve d ha y..ıklaŞ'Tladan, 
bo~a!an bir :;ay gıb: Joğnıl:ıra~ 
sa!; na veya ut ooluna akirğ. has 
n::nt guz )C'tEK "~c s.çrry;-ra'k. 
tak'p ediyor'• rdı. 

Her kı a-cn n ha··ckctleri ç ;it 

m,.! ,.._.::.re ,.c b ... ıi .... ıd. n !atla 
çeYi .. 'i. Gü•cş ba~laya'ı cm dak'
ka l'Tl·ı<'u. İ 0<i lı .ır bi b'.Tlerr 
ne enc.:t.:. i.<'". d ~fn yar <l~lp ~ap~ -
lr.'llj: 1 d i'· yc.')"!"'.l~•p kap TIC1 

da bir ıan ; r''l<' ve 1d Tı'."TI sü
rat''<' kopt .1 ka\ lrn ı~tu 

N:havet· Ak.k.ovunlunun be~ 
mcı..~ k;?..-i""r uz~~·nn göm ılüp 
h~ıı n n üze "rıc gö k ıma<:d
MC't '"oi:- sür~ le ctlı 1 -::i•e1 ye bP1in .. 
d~ k \""rRdt.~~ !!() "i'rliJ 
A'~~,yur lu t asrr nın avakl<

rnıa dalmış! ?.fak .ıd : ş:kiırı -
nm t<>pt'klar.l'ı ele gee>ı~ · 
n" ğlüp etn" kti. Fakat; \"Ok te
tik ola o Ay>bollan, k<: dioini to
pa, 1 :nı~tı. L:li<' ı; t pukl ım 
ku iarayım deıı!.cn bdir.ıi ele 
vcrmi9ti. 

Ak · )1l.""11u~ k:ı.d kavra -
d'ğı ıtıasımnı kb t< llnrE·k ..-e 
vuT~1ga \·r.1 ı:;-ordu. Ayfüo -
ğar. a ha<mıı'Un E inden kıuortul
'm ~·, ı •'l ').le <le-ıne yapışını~, 
3\ ırır.ı0ga sa ~a~:y0rct tı. 

i ·~: has-m nr ır1.a bob"'lı ma 
b rk,, !;.:· f: sti~ G En mna -
yet; A. •boğan Bekir '1 cUnden 
gü~lu ·le lrnrtuk.b:l ·. Kr.Yi. d'
dınmd i1t kasnıı n cmancsi
ıı i wkmU tıl. 

T 'wrar gü"'C 1, rr.:ınc-\ ""ava ıbi~
m ı·. Pc._h]İ\anlar, biroırl<>rınin 

c• fı"ıcla a I• \oı. dı. A' " - ı 
y.rr.lu"lını ço'< ga;ı dc'.'1 kkrn· 
an_ bir hırrı':-ro~c gc,+·g; goni' -
de'. Bu sefer de ha~ın mm sa; 
k.o!ı.. nu b.~t.i"rıdcıı tutmL~tu. L-ti 
tnraf aras.!'.tla zorı.u bir rüca
d,'c ba,laır>1'jlı. 

B .-d>cn'>i • A ~oyunlunun e
]ıne düı1tu u gti:iıldu' Ayrbo.ıan, 
bu ·g~ dd..kl ·n oyu• la ha"1n nı 
çaLmına get 1 ere:{ nltına "'mış
tı. 

Bu gu o:yunu b(j y~z okka
lık bı manday• bi'e yt>re vura
ıbil Bu oyun ka. akuca!< gü

). ın eP yan1~n ovun!.arından 
biri\ di 

~fescLl, h.a "":!Tlın sof vcv 

Mi 11 i 
oyunlar 
FesUvali 

11·22 Ağw.tos duhuliye yoktur. 
Konsum asyon fişleri piyango 
ırişelerile Festival ~ apılaeak 
gazinolarda satılnıakt~ır. 

Her tilrlü izalıat Telefow. 23340 

NURi DEMl~AG 
YEŞİLKÖY . 

TAYYARE ALANINDA 1 

B~ı ayın ~3 UDCÜ. p:>za= ı;~ınü UÇ'J.CU 

vı• y p,('. t:ıJ ·th:!e: ar.J.SJr.ctı ta.yya ·ı• 

ve p.hınö:- "'Jlu ... b k ... la~L y<q>i.l.JıcJk 
aı üt. ;i-f'a.1 ar •e\ ,.: <;Jun~c ·dı;·. Güst.·
ri \e ya ... ışlar..ı s..ı.:ı.: 14,3-0 da ha · · 
naca:\." • 

Va!~H:_ eh~ 1 tt·cavü ünden n:.u
& lı lu ·111~ .ı)n ı...'"tiya.ı. ı• 1 'C
rr.an ;yf' t" ' k ~yı..-ınc mat.uf ve 
T ~irk t

1
L •K..lnlılar•na yaraşacak yc-

gi !le ı-p.o b levi :h:ıro!!etlf'rdir 

fier Tr:ı~ g;•tr &ı.'Yrt:dcb;,il', 

Zl\. \·i - E. ·uy nı.lf .:z mrnr r
!.: ~..d.:1!1. '=::lı,,. --ı tnl!uz tee'kereır. 
%33.' p.tı ı. '\.,.. n :ıi ç·~< rccağ· :r.ÔI" 

e•k ~ h•" . ü ydktJr. 
İ* n r 0.5Tr. -. D ·rar:c c 

ZAVİ - F:ı.k1 r.fı.f z ınenrurl -
ld..ı.o tılrlı;ıfl1 nU!u.z • .. .:ı • ·ürr.ı z -

y ~ıt::n .,_len· in a!.;;.cag ıldiln ~-

anin hülk·nu yol for 
IJay ' ın oglu Nt>d n (}t(ıı· 

zcdey:m ... Karaku<:ak güreşteki 
oyunların bir ı;oiiu kaı"iyyen yağ 
g~ıre'."-• .oyun1c.. ına ben.Lc"l1ez. 

Avıı• zamanda; Ko. akucak gü 
r~ıı oyunları se~best kuru gü 
rrşc de b<'nzememc!<'ed.r. Çün
kü vak güreş rrıu\·azc-ne güreşi
d ı·. Oyıınlan büsbll~ün başkadır. 

F" k ·• j a,., gü:e~ ncle~i, pat;a 
kar; ~k cy1 'lU Ye şa kündesi, 
oturak ,.,. nY~k kün<l~si gibi o
yu '.ar klıra;,ucak gürcs.nde de 
\'arci· r. 

Kar~·kuc-u:.C güıT~·:ıl .ı\rrıerjC-tan 
ser !Jest gü rc-~inr- benzrn1cklc ·be 
rab~r a-ralannda küi•.i farklar 
\'aıdır. ~!cscıa; Türk karakuca
ğın<la, köprü (Pon ) oyunu de
d!!ii<:r~ c:)·un y ;rtur, Bu sebeple 
oyunh.rın belkcmiğı bizzat oyu
nu un k€r.d ~;ı:ıdedir. 

Lakin. Amerikan güre';ite, ala
fra,ga güre,ıe olduğu gibi o
yunia..-n belkcıniği (Pon) deni
'~ kijprü ovunu üzerinde döner 
Yar.i :\me'" kan ~eı1b!'st gür~tc 
<ır..,<n heme l bü'ü" oy'l.ınla,· 

d ·• • cLı1a<ır, köp•·ü& bağlanır 
Köp!'iivü geçc.,-,iyen bir pehli
va11 • l ) k',Jay hasnı."ı yenc
m 

Evet; Amer.knn s<.rbe~t güreş 
te ' tın .ıla ra~ada o!sun bü
•ü O\ un1arın ııcticc.J.i köprüye 
ba ·•a - .r. Köprü 'boı as•ı:ıı b'' 
rnı"en bı,r pc'ılivan bu güre<j1C1' 
de kolay, kol-'j" Qıa~mLO n Slrtlnl 

y.,-n getiremez. 
Fa~<at. Karakucak güreşle 

köprü fal.Qn ) &•!ur. Oyunlar 
keı.di varl 1darıle sır:a doğru gi
der. Bır kere ha..-m.ııın gözılerı 
ter<: diinıip ma,,·i göğü gördü mü 
t~mt.ırıd:r -.s~ .. . 

Et1ı.~!, t·azı. t;kuyu.cula.r:ıJn; bu 
)·az larımln ş.~~;1e bir nı.üliıhaza
ya düsm"} olabilirler: 

Cihan pehlivanlığı &lan 
K,ra Ahmet, mo'bur c>lıan pch 
~·a ,, Kr<:a Yusuf, alafranga, 

Amcri!<an se. best güreşte c • 
lunan köpru ovununu biliyorlar 
lT'ı\dl~ 

1 KDAM 

Mademld içiyoruz 

z lçelim 

İstanbuldaki mevcut Gazozfaı'ln en nefisi 

Ç 1 R Ç 1 R dır, 
Halis şekerden ve limondan yapdır, 
Kullandığımız kapsullar tamamen yenidir 

Üstündeki Cır Cır etiketine dikkat ediniz 
1 1 

.Her yerde iırar)a ÇIR ÇIR Gazozunu 

İSTEYiNiZ 

K. TASARRUF 
HhSAI'LAlU 
~ Ikınc~t~n 

K<·ş1tl .. ':3i'l'l~ ey:ıJan 

ik"a.m.iyl•lt-r 
1 ade! 1000 liralık 

1 > 500 , 
2 , 250 > 

14 , 100 > 
10 , 50 > 
40 , , 

', 

lUG A 
lnşaatınızda... Oc klarınızda ... 

En fenni şekilde imal edilmiş 
REKOR İnşaat Tuğlası 
REKOR Ateş tuğlaıı kullanınız 

ÇÜNKÜ 

• 

REKOR M k Tl'.miı.~tt:•. Dl'p<> «l" l'ri: Tülün gümar a · K . e-']ı sduıJ; No. 21 T,·l. 24197 

TÜRKİYE 

ZiRAAT 
CUMHURiYET] 

BANK ASI 
Kuruluş tariıhl: 1888. - Se rmayeı;i; 100,000,000 Türk L.-ası. 

Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyoı·. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap
kur'a ile aşağıdaki plana gö anlara senede 4 defa Ç(:lrilecek 
kur'a ile aafğı.daki plana gö re ikramiye dağıtılacaktır. 

t .4. 1,tOO linlık t,000 L.111011 Adet SO liralık 5,00t. L. 
' • 50t • z,eoo • uo • " • •.80I • 
' • !50 • l,001 • '° . ıco • c.eoo • ı" • ze • a.zoe • 
DİKKAT: :ıiesaplarmdaki paralar bir Sf"De içinde 50 lira-

dan aşağı düsm;yenlere ikramiye çıktığı takd rde % 20 fazla
sile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylul ve 11 BirincikaJll!ll tarih !erinde çekilecektir. 

O.'!~a "'.< eV\~r.a, A)"ho;;a'l 
c:ıt<"': Ayagında k€(;i kılln:lan 
yraµ:.'n:ış boo bir ııü:~ d ~u 
vardı. Uzım ooylıı, ab!ak çehre
. f117Jaca gür ve i...- b yı'< ' ,;

ra vagı:z, <>l'Prl ayak arı b~vıik; 
h~'rfd 'den f z]a · n<'lr' kP 1 'n 
ti ',lı, ge<1 '!k yürüy-şlü c;ev>k 
b!r ~mdı. 

sa~ nyaı;ın önden ayakla b~·

de l)ire co'aır k YC rJoJadığ, a
y ',. km' t .-. yere basar3k 
.,,·u.11. 1 ,.c k ç.n n ü'"c_, f'l-e otur
m" • .ın ;,bar"t Bu buııgı ya :
re ha'..ll •r cr'c b.ş y~ ckL<a 

H v r, "\e Allah rahmet eyle
sir Kar. Ara.et ve ne tlc Ko
ca y f k 'pr i dcn'kn Q)'U'lU 
.bi!ırcz,c rd Sonra J-,rır iksi: tle
ğıl köpr~ o;. ..ınu·ı..ı .ı'afranga 
.güreşlere ait h - bir oyun bıl
me 'erd·. 

" 
AYıilı<'i!an, ıyak ba parİn· k

~.1!1 n üıeT"ne hasara~ ~un:

vo<rdu Topik.> b'ır 'b<ı et g "oı to
r...!<ı.'ann, vere baeırr .yc>rdu. "-1 ) 
da11da mr a ;;, b!r vukal" ~ 
v.yar, hasmımı ·beICtJyordu. 

B .. az sonra Akkoıyunlu Ik!<'~· 
~frcikıtü. Bu baiıooır da. Ayıbo
i(an gı-Ot ı.rzun boyl;ı hm yağız. 
adeldi eUı ayaık}, bir atlaro<lt. 

Fakat, ye~< nazarda Ayrzoğa
nnn, Akl<'yun'ıuyı: nazaran da
ha chk ve ın olduğ: iarkcd.Ci
yord" L'\kin, pc>hh·aıı: .. k an
a.tım b !enler iyi göz gez.:! .ri:k-r
~ S.Vash 0<~1h'8.nın ·kalcalar;, 
nın ve oyfa;:Olarmın Aıma;;yaJı-· 

d:'11 fazia ol<!lui{unu farketlerler
di. Ayııbot\an:rı asağ ıl:rrı hasma 
navıran öaioa narin idi. 

Orlaya b;r .lıti()'ar pehlivan 
çıktı. İld p._hlivanı b l'bi.ri•ır> tc
nı~tl. pctı;;~·aniar b!ıtb'.~lcr:n.e 

-r.' ., , uvalcn )ı kLı.ybcderf"k 

y arkı.us .ı. Yevalı~t ·anu lu 
ye C' <fü.<er . 

Surr.cıkla sıra.'' gclmi kcn nr- • (Daha var) 

YENi TEFRiKAMIZ 

ÜSTAT ZIYA ŞAKIR 

En gtlzeı ve ea m.uvallak 

1 

eıerlal 1 KD A M Okuya. 
cuıarı için bazırbyor ... 

" Pek yakır:ı.cla. 
j 

rı----------------·----mmı ... 
Gazetemizde bundan böyle her hafta Salı gunu ucuz 

ilanlar sütunu tertip ediyoruz. Satılık ev, aahlJk arsa, 
kiralık ev, it arayanlar, i§Çi arayanlar, zayi. 

ilanlar 6 aatırı geçmem k üzere 50 kuruta netredile
bilcceğini muhterem karilerimize bildiı-iyoruz. İlan be
deli damga pulu olarak da gönderilebilir. 

Teknik Okulu Satın Alma Komisyonu 
ea,kanllğından 

!2/9/M2 ıar:h ı;<ır~•ınha gü.nii sı<at H de İstanbul Ciimlişsuyıında Yllk
sek :O.lülıl>Ddia MEık.'tebi e1ı:Oltme komô. roııu odasında (819,56) lira keşıt be
deli; Yıldız TeJuı.lık: okulunda m""ra tami.rl açllı: <i<&1t.meye lroı>ulm~. 

Muk.av>ele, d<J,iltme, B:ıyuıdırlı:k İşleri GRnal, ~ ve f(llllll! ~ler• 
proje k.,Pf hulii<iasile ·buna miile!erri dj(:-.. r evrak Tak:n,lc olrulwıda eörü
lecektit. Muvalduıt tmıinat t6.4'İ liradır. İsteklilerin tt,. az •500> liralık bu 
iı;e benzer iş yaptı~ ı,ı;tır ıaareleı\ılen alın · oJd\ıitu ,vcsll<alara ı.ı·cıaden 
İı.1.aaıbul ,.i~etın.e ınıüracea!Ja ~·t:ne farihinden 1etil gllrıl 1 hariç (3) 
t:Un eV:vel &.lıntr.JI ehliyet ve 9.U yJilıul aid ticaret ~l veaiiıa .a~ill" f:t l-
m<'Jbi (8oolıı. ' 

4 - AGUSTOS - 1942 

Yazan: Murat Kayaban 
• ~t.a.•l:ı;,..1un ~n sıca>A gürı.lt.: n • n 1 biıüytli. GaJat.aı.ın, s(•rinii~ ne 

- B;..ı ~ .... n() \."3. ou:ıın ·• 
!e11di. Eger h ltrt.!erkndc blr .a.l v-
ltaJiCe..:i.!: \'~ .,. b· nun ::-cb bi Nl'\ 
Jı.ıııoflullAde kuvwUI o]a_., caz "n~
dir. 

J~ğm ·n ifı..t:ıana uyuşı.ltluk wren, 
ki(t k"Ok:u!u J~nndan biı-irld:lf.;,i 
yazrhanedc kar~ıllkiı ot~r"'llU§:.nr. 

fenaiiılatıcı, iç açıcı bir yc:e gitme~ 
kc:ın~ışı..:.·orlard.ı. 

ir1 sıy::-Jı & zlü k: 1. k · ı: üzr ,..; ... 

Sab.:ı!ltaı:Oarıi çchn he!:'"OP i. eri \~ 
y~·n:iıan~nin ağ:ır h~vası oaJarı er
ee:niet.n,iş gJ.bi idi. Cu111u-ı·tl"\$jnden 

i:.t:tıearı etnır:yı~ dilşi!nciüıier. Yollar
d::ıık" vP nakil vasıta1a.rıııtla'k.; kaiab:ı
k!<: gö?.lf rirıin önün:."' geldıikt-e bu fi
:k.ir,;erind.en vazıgececa1c gtüi o}uy.-ı:-
kır, fak~t b.1.şlarındaJci :ığıth:.t: on
~aTı SPr?n bir :-ıt"'I:P gitım{\y(' tesvik 
eıd-İJ.'V)rdu. 

ne uza:· . ş1 nesell krut,.a.h a.rJ1 Iloı
r:..ınu d"iıJli)'·oı'du. G• nç ka gul<ı,ıfı:
~·e vlicttciunun en c:-ız!b{"~l k "=lrı 1. ·ın
dn lınriküJad · çi2g•lcr bc!irıp .o<ny
oo]uy<ırou Gilz•I vücuUu iradın Jla
runu biraz da.ho. ti"'.eden c 1ko 'm9k 
İ\'İn ona s?k sık suali•' .. sonı;yordu. 
Hele dcniı.ci Harunun: 

N>h:ayc~ tki arkod:ış F]<J<"yaya g{t
ımeye kıar.l.r verdiler. Tren tahnıin 

'tti.klprı kadar lt1llaba1?11\:·tı arn.ına on
la• kolsy])kla :·-t">T bulduılar. Pl5.j, 
ç, •tı; ii:n<lıo ,.c Pıtkd<le dolu ı<ii. 
JI:ırunl:ı Jlu.11-ci kt .. narrl~ki kJblnp)Pr
dıe•n b:lriı)i aldLlar. Etro.!J.aıır::ı 'ç 

dM-ta.t ('"tırn.~n ır..:;.:rclannı g~yip c!e
n.izı• 3oo~lutar .. 

Bir müddet oonra stı~n su or.~ara 
enerjl "errni~1'. Etl'allilı ·ı,• meşgul 
obn.y.a, umsah doldura...'l oo.nt;;ı.nlı 
CS!ll ı-Jj yarı cı.pl:ı!s: knd1nl9..fl St'YTI"' 

ba ı a<l ıla r. 
H;ırunla Hullti bir zmn:n ~. böY"· 

velkit ge<,:rdı'lkrtcn sonra k:ıbiue!eı-.ne 

<löodüleı•. 

Kab!nerıin öniıııtlc otur.ın · s dcrı.: .. 
dm tepeden konuŞJ.liYOU}ardı. Oraya 
gı•ldi henüz lıcş on dal;ıika oJ.mustu 
ld, bil;şfk kıabinom;n kapısı nç>ldı. 
tlzuna y3'\:ın boyll1, müten ·p vu
cutlu, h'i siyah gözlü ve sim yah 
"'1.Qlı bir ka.dın ağır +ıa ke1lerlo 
kal>inedcıı çı!klı. Harun!a Halkllıin 
başlan gayriihtiyari kabinı.. den çı

kan kadın.ı döndü. İ.;ö birden ant 
bir cP.ı:bC':,e tutu: rn.:ş gilii yözlcrhu 

- EgPr slıe sahip ola.mıyaca '"'ı· 
mı :.>öyleı~c= ~mdı :nw.ar ed rlm. 
d~·: ni tt r;..ı. ede ~ gül :µ (':ŞSZ 
bir k.d n vilcudunuı IJJl!ler pp~I:. -
lecı>gini göJ1 rlyordu. üeç ,.~k'c k:!
dar k"""'-Or:. ar. Genç kadın H ur: ... 
la ll.ıt:.• •. n rcf:>k.a!,1>< ı.. bul ~t. ic
tanbukı clöndt.l:d1'n • ırau vo.k t (· 
plct: i!c-r1t ... mişti. 11 r.::-- g c n ç 
kadınd,,;n trrılrm.k · t< .. r: }' •t ı. Jo':J .. 
kat Jı; ırlI•h gÖ<l i la.a;n 'l'lr 
pm bulus=~ vaılilc on] " y-
tıldı. 

Ertesi , i SıYah goz 
d n wylrdiği saau gcldı, ıı 
SC\·lncln on bJ. ·m .... gU" 

A· n :ycrr.e,ğhli bcmh"r yed 
ll<ırı.ın lsnin! b !c h• n:z o . 

ınıl'd'.b.'1 K.adi:-ıın yanı 4'(t.ı bu 1 

'" ıt\a. n;~ nra bUy ·:t b • 
: t!:d.ı .... 1cn, ~l\.'.!:Çt .. ba 
!adı. G nç k<. l:ın b• rn:ı det H 
nu dinlrdi \ sonr~1 

. yaz!k uldu 1 n be · 
mlır! ve ıı ı ı < lc-

F ;:ı.t ....... :ı <;ef 1J~ r 
;?lik,i ·z 
tlr .. 

- Çıink yar n b: ' -
bu güzel ı:-ad:.tdo.n tıylnr.az öldı l:ır - ,ek Ü c;c .-\\~pay g"l111r3 e fc-
Kadın dt•nlzc doğ:ru ilcrlcd!, ırarun- bur• n:ı B$.rl hmir.li Oğrenil! 1 .lJ1'. 
la Hu ki g<'nç l<a<1ını t3hk!.k» koyul- ,,.:=============== 
dula:·. 

Siyah gözlü kadın etrafına bnk
.rnadi1n denize ya.khı.ştı ve çevik br 
harı"kıctle güzPl \-ilcudunu ya lıır:ı-

kıverdi. 

Harun1a Hulki b'ir an gin gÜlP 

geldiler. Onlar da k>'ıxneruıı denize 
bıraıktılar. Şamandu·a!arın bi--ru: ıı
~Jğuıda .11-i Şyah göı.?ü kadın ve :i}<i 
arka.dz:.ş yüzüyorlardı. Iiarun ara 
Sl!'O. g(•nç kadınn yô'.ı.klJ.ŞıyOr \.·e yine 
uzakla lJ.'Qrdu. Bil' n1üdd.et ayn! fC
ldl.df', a.yni ye-ın~ kıaldılar. Sonr:ı 
Ablle .Warı .ıwıaeı~ b!lş-

lad fa«. Bir ka<; c\ıı.l<ıka !OJJrt' kum
luğ:ı çıklf!ar. Üçü de yanyano. y(l. 
rliyorlarıdı. İçleı•iııdc gizli btr hc
YC'C'.ln taı.;ıdınt.ları cn]aşılıyurdu. İlk 
konu<nn !rl siya.Jı ~özlü k:ıdın oldu. 
Biraz 6İnirli bir hal IJc: 

- A'/k olsıın .. ıı;ç 00rı·z.c1e b~lc 
1.ehl:i<e;ı $Oka yapılır mı?,. <ledl. 
Har~ın ba*.nı önüne iğ.di. MJhçııp 
~11~tpp c;ocwkları gibi Cf"V~p V"rdi: 

- Val ahJ şaka -değil ha rr:E'fı n .. 
d.i. Chidıcn lçinulca o anda geçen 
bl\Ydt: .. 

- s hi mi?. 
- s. ı tron!n l!'dcrlm .. 
-- C<ık QOCuk.ça bir his.. 
- Artı siz nasll tefsir edfl!"5 niz 

öyle oısun Wı.nı'llO!Cnd>. 
İt'i siY:Jı göı;lü, güzl vucu.t~u ka-

dın artık gülmcy~ b~emı.ıtı. Bu 
gü1üş!e ~arı koiay rlcL• e-tmccln 
EC\ ·nci \e gunuru vardı 

L- ArıJ;.,.:nıyoru11ı .. dedi. IIım be
n• !lk o !a göı-dü ·muz~ soylü:yor

nuz .. hem de. 

f/8/19(? SAU 

7,30 Pı-og~a.:.n \e mem. atat )3 

7,32 Vücud.uru~wzu çal tı.ra .. 
7,40 Ajano h berl~nl. 
7,55. Miizlk• 
8,35 Ev"1 .. ~ı;. 
12,30 Pl'Qgt'am ve nıem. so:ıat nyar 
12...._33 M ı:m:t: saz. e:9W"ler.._ 
ı~.45 Ai tabi:ılor. 
13,3() Muı:tl<. Şa?'kı \C lllı1k ~ 

18,00 Pr ranı ve UH"'!ll. saat•,y ı, 
18,03 lllliz!l<: 
18.45 ı.117.ok· Fan! h~yc ·. 
19,00 Ko ışına. De !eşme .~ı 

J 9,15 Muıı 

19,30 l\Ienı M. sa.at ;;yarı v A-
l.m l>oberlcrı. 

19,45 Serb • 10 dak.;ro. 
1 l,55 Jt:f.ı:tk Tür. :..ıler 

2g,15 F. cyu ı;s.ı:.t 

20,45 ?duzrk· 
21,00 z: .,, !. tah.v i. 
21,10 M ... zı«: 
21.~o Kon ışma. Ik .. .Jnt Ena'. 
21,45 J./Fiz k K.15 .~ 1 iL'k. n.u:c • 
22.30 l:iemlek t &'.l t :eyB '1, AJ 

h.bet'"'"' \" r:. - 1 ·. 
22,50 "\~a,.ınkl pr.ogrom ,.,, klp:;.n •. 

Sahibi: E. I Z Z E T. Nrşriyat 

Direktörü: Cevdet Karabilı:iıı.. 
BHıldıfı yer: •Son Telıı:raf• 

' 

"· 

1 

16/7 /942 tarihinden itibaren gazetemizde neşredile
cek bilumum ticari ilanları doğrudan doğruya kabul 
etrneğe ba§ladığımız gibi Anl(ara caddes!nde Kahra
manzade hanındaki ilancılık şirketi vasıtasile ce al
maktayız. Devamlı ve büyük ilanlar için huwsi tari · 
fc tatbik edilmektedir. Sayın mü~terilerimize bildiri 

inhisarlar Umum Müdür,üğünd 

ı - l /7 /94Z rib.inde k•palı zaı1'• Jı.'.> • len y•n Aı 
r•kasında. yaptı.ı·ılaca.k aırıeJ.c yemc·k;'ıall-'-', y~r!..:ı:ı..:anc ve r"e\ ir 
bu kerrl" paı.aılıkla. r~l~ntye konnuştur. 

n. 

2 - K<'<'if be<Wli (122.001.04) lira olup muv..J<:k t 1<-11. r. ! ı-·sııı 
3 - Ek>ıiltmc 14/8/9-12 cuma ı:ünil saat 10 dıı. i t;ır.bul<la K ba 

vazım şub"S:ndi'1ti Mc:ır'kez Alım .k.o.n ~n.u-da yapılaca~tır 

• 

dı:. 
u-

4 - Proi<! keşif, v~ F•>l:oamA .._. g<ı<;en ş tb<:dcn \•e hrrur A'lk ,., 
Baş müdürlüıklerilıd!ı (610) "'.ıruş mu.'o:ı.bi nde a•ın r. 

5 ~flm.f\ye gi:-ıectic) ·n pu.tır •k İÇ1ll t y~n. 0
1 nun g;,n 

looıôn<- paııalıın Vo ~amenln ~· ıkı-a • mucl>,., >e<ık 

11e ~~ı'llk · e lıirlı'kte ndı •'•n 1<oı ><S< " 
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