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ihtiyaçlarını Dinledi 
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Karslılar Başvekili Hararetle Karşıladılar 

RUZVEL TIN 1 

NUTKUNDAN 
SONRA •• -Amerika ken

dine güveni
yor! fakat ... 

Amerikanın kendisine gÜ· 
venmeai aksi sabit olun· 
caya kadar yerindedir. 
Fakat Almanya 1942 plii
nını tahakkuk ettirebilir 
ae Amerikanın hareket 
hed elleri de d eği§ebüir .•• 

Yazan: ŞÜKRÜ AHMED 

~ arl>:n Alman - Rus or -
u-ıJ dulıın aramı<la öl~m. ~i· 

ri..mi taayylin edici bir 
sııflıııya ginneoıi smı-sında de • 
mokrasyalar da harp ga.yretle -
riDi mii:nıkün olahiloo ça lışnıa 
hU!lllDlllS• i'Çinde arttırmaya de
~am etnıeO<tedirlcr. Bu bakını -
d:ıııı Anıc>·ikan Cumhu.rrcisi Ruz
velt'in dördüncü harp yılıııa gi
rerken söylelf'ği son nutku ç<>k 
manalrdı•. 

Ru7.ve]t netiCeden emin, za • 
fere yakın biı· şel ı-dasilo şöyle 
diyor: 

_ Bütün diinya muazzam sa
nayiimiziıı,. tf'l'sancleri~n, tay. 
yare iahr~kalarımızın verimi ve 
Amerikanın kırv,·etinı' pek ya • 
Juııda görecdrfü, J)eniderin 
dibine, deııizlcıriın üstüne ve gök
lere hakim olacağız. Hüniyet a
d~na 5eferber edilen ve harbe -
den bir devletin zaferini gös -
to.rt.-<:e-ğiz. Bu :ıaf.er, çok uzakta 
d•ğjJ>dİr.• ' 

Dünya sanayi'nin yiizde yet-
rniş üçünii kll'uçııi< gil>i bazı mad
dcıcr dışında lırçbir harici iptiıılai 
madde yardmıına mırhtaç ol -
m;ı.ks..zın keııııli kıfası üzerinde 
derleyen bir ş.-fin bu nıağrur 
•özleri vıılma tm şimdiki seyri 
h;iooe yersiz ve haksız değil<lir. 
Birleşik Amerika Cırmbu.-jyet -
]eri, İJJgiliz, Kanada, Avustral -
ya, Çin, H'nıd insan ve sanayi 
kaynaıklarını da emrinde tuta -
rak baı'be hao;ıtt'.lanan ve henüz 
ı>alomon adakıırı dış ında her • 
ba.n:gi bir mücııdele denemesi 
yapmamış ·bulunan Amerika 
bllföl basımları ile boğazlaşma· 
va b<ı<laınadıkça aksoi iddialara ' . . 
yol açacak hlçbôr görüş ortaya 
sürülemez. 

K.ars, 2 (A.A.) - 31 Ağustos- ı 
ta SarıkBmıştan !ıalkıİı teıza- , 
hürleri arasında &yrılan Başve
kllimiz, vl:llıyet hududunda ken 
dilerini karşılıyan Val;miz ve 
reifaJ.aatindcki zevatla 'birlikte 
geçtikleri yollar üzıerinde köy
lerde kendilerini bekleyen köy
lülerimizle konı.ı,şarak ihtiyaçla
rını dinlemiş ve kendHerinden 
iı.a.hat alarak dün saat 19 da şetı 
r mize gelmişlerdir, 
Sayın misafirlerimiz şehrin 

methallııde Mevki Komutaru, 

mülki ve askeri ekran bir kıt'a 
asker tar..tlından selamlan=9-
lardır. 

Vaktin geç olmasına rağmen 
büyük caddenin iki taralın<ia 
halk, BQŞ\'ekillerini heyecanla 
.alkışlamışlardır. Sayın Başveki
limiz de bir müddei yayan yü
riiyerek hıı1'.ltın heyecanlı t€"La
hürlerine .Nasılsınız arkadao;
Jar?. diye mukabelede bulun
muşlar ve otomobill~ ikametle
rine talhsis edilen Vali konağına 
.gelmişlel'dir. 

'aponya'nın durumu 
Hariciye Nazırının 
bazı tefsirlere 

istifası yeni 
yol açtı ------Bir Amerikan muhabirine göre Japonya 

Slberyaya taarruza geçecek, Başvekil 

Togo .ıaponyanın diktatör& olacak 
A.Dkara, 2 (Raıd,yo F~) -

Diln Anadolu AjJmFı Tok;rcıdıııı ja- ""'"'.,.... 
p<lal boşvrk>JJ Tojo'r.on ıstıra elltiö
~ ıb'.ldır:ır.:~ti. Fak:ıt ~ bu 

haber """' Aımıdolu Ajan•> t.ımi
b>d'au taaı..ıı ed<!miş "" - ede
nin b<lıJıv>ei<!l olmayıp, haııtciyoe ,..._ 
zm Tago .,tduğu ve l>sş~ ı:.ı.. 

riııty,e oomlıiıQI da derul>ıi! «*
ti bllldl rlmi~t«. 

J"4>0"""""" Rusyaya .ııı....,. bir ba
ırıt·h~~ g-eç!p g.roçrrıiyıcıceği rnıanı.kJ 

t.Y.i.:lnwktcdi r. Gaııcteoi?e:r ibpim~ 

sıoo.a ı-eı. R<=>r 1 le oorul.., ~r ııua.- \ 
1.e cüımhı.xr ·nrisi l>ıı h~1ta. bil' ~DT { 
bil1ıme~ni Wyfem!~it•. 

JAPON SÖZCÜSÜNE GÖRE 
Tokyo, 2 (A.A.) - Hari(,iy'e nıe

za.retWım ~ar.ki Asy':l 9erV'i.::-]pri dlirek
ıCörril Yarnttnoto hstif.a eden Hanışi

lro Nişi'Din. y.eri.ne h.a.l'llQiıye na:ııırJı. 
ğı mucrvir:liliğine \.ııe®cilet.Nı ~ e... 
d'lm:IŞ'tir. Japon İnıpara.ioru Hirobito 

HigPruı K.tı.vogo~ harici(}lle .nteu:ıaıretin,... ,.~--!l!!!!!!!!!!!l!!!!!'!!"S!!l!!!!!'!!!!!!'!!!!!!I!!!!!!!!!!!!~ 
• :f<ı4>ooıyanın eski Çloı -tf.h.>r.İ'rld'en ı 

<!<'ki. ~W:rsiooen di:ııı aJq:am it."tija \ JAPON GÜNEŞi (ı 
etn11ıştir. ~ [ 

Miit.alc1asın.ı ~k'y.en isttiıhıl:ıaıraı: 
bii!.·oounun OOuüsü Hani b~lha.66a. dıe
mi.~: .. ki: 

. Tngo·~~n. s~ şa~j &eC>ı,,bleır'Le 6-1 
ti.fa .r•,tl~g.ın;ı .sıze iıe,min edenian. B 
~il u 
~~, a ne yeni büyük wyı. hazırJı-

(SONU. SA. 3 SÜ, 5) 

lRLANDA 

Gizli iki silah 
deposu bulundu 

• 
Bazı tarışıkllk 
çılltlğı sanılıyor. 
Bejjast 2 (A.A.) - M mühim 

Batmağa 
Başladı 
----~--

Saloınon tuarruzu 
Siberya hareketini 
önlemiş bulunuyor 
Çuıı,gking, 2 (A.A.) - Siyasi 

kısım direktörü Tıngfu . Tsianıg 
doğan Japon _güneşinin şimdi 
batma.ğa başladığını ve şimdi 
öğleden sonra saat I e ve 2 ye 
yaklaşlığmı söylern"ı-tk Bu za- , 
ta göre Birleşik milletlerin şim 
di Japon manevralarını tah· 
minle uğraşmaklansa meydana 
çıkan yeni bir meseleye dikkat 

(SONU. SA. 3 SÜ'. 5) 

HALK GAZETESi 

Kattarıı- •bataklı~ fimalin dcıld t'aonuron istLbmetiııi 
gösterir harita 

C• •J 
Rommel ilk hamlede 
12 kilometre yol aldı ... ---~------

İngilizlerin hazırladığl 
tarlasını geçmeğe 

mayn 
çalışıyor -RGnelz büy,iik 61çlde muharebe olmadı 

Ro no, 2 (~\.A,) - İta.:y:ın ordu
laırı u1nu111S ık:aragclh.mm 1Jf'"bl~ğt: 

y•ılıı iJ.,rl<ııı;<;ktrd'r . 12 kilometre ka 
dı:!a- yo! aLmı011t'. ""' 3<J kilometre 
kıadar d·r.ıtin!if=i olan Uı~:JD.zl.er.i.cı 

Sırp Mil liyctperver lcri 
Demiryollarına taarruz ediyorlar 
Bı·J'n. 2 (A.A .. ) - B"ilı.dlova: 

... S.: P <.'*1r!"' ga!'bi Bobr:ıa"nın er1 mi.i.m'fl1 dt!:l~·o'.leır;!Xittn bir ne 1&
etlT'l.rZ <t>tım.işırçr. ır. Bı.u«•da $~dıi.tt!i ~<:ırpı.şrr . .a ar. \' tı-k°u buln Lta.d.. Hl! -
vat ball.a.l•yıeı:--.ıt•ı Zag:-eb - Fiuıne hcrttında 68 Joko·notı! U.~·-·~ et-

\..m ş:.,.n:.:r. . J 

1 Almanya Balkanlarda Yeni 
1 Bir Taarruza __!!_azırlanıyor 
· GI. Lhor Balkanlarda 
Hazırlıklar yapıyor 

- "==-

Girid, İtalya ve Yunaniıtandaki hazuhklar 
Mı.sır .taarruzu ile alakalı gör ölüyor 

.. 

Lcıımra 2 (A.A.) - B:-it.a::o< '" 
ajaneının boşınliharrirlıım y-.~J•
ğmıı göre, Alman gen..-ra·lle-l'i a
.....mıt y.ı:pılıım deığiŞıı<ı![IK '"" 
~ l.aır'uqı Ball<anlaıı·a t<ı-

y!m .Alnıaılann bu yGrırr. :do;da 
1aamrza harz.ıı·l.andıklıir.ırıı g>.16 -

1 
1ıemıörtedir. Yuır,,aruswnrla, Gi· 

ı rölle ve kM;y adla b;;~ı hazır l!ık-
w W- çııırpm~tad:~. Bu 'b::r:e
kıetôn Ramnel'in hı&rel<t>bler ·"e 

. ' beğlı ~ ııışaJ<artln'. 

Ahnan Gen.erallerawen Löhr 

Evıenıitıg Standıa!'d ga2le1ıesi "e
'kia nS ardunur. sekiz haıfta N~ 
ve! El Alemeynıde meV'kıi akl -
ğım ırazınıa<lcta,chr. Bu sekiz l•ö
ta.lık m:irldet İr.:giliz ve Am.c ı -
b:!ı tıakvi'yelermin sckiziır.ci or
duıyıa vaıııınıiliın i;çin ıışıı ğı yu -
kıao'ı Jazı.m olan miidclet1ıiT. R<>lr.
mel'in şinırlii başla.C::ğı taa<rtr"\.llW 
iıı3:fi derecede harıırlandığı ~ul 

(SONU. SA 3 SÜ. 1) 

D l' ~tü gü\l'l ımctı .. r:ü - z:rhlı it...tıl

:yıaırı \"[I a;nnan mi.lf:"f'zıelrmi J\.1~11' cep
besUı.df; bir .iKıi ilc.;_n haTcık.&ti ynp
moııkr ve bu arada düı;m>al>ll. 30 k"'
ôar ı.J.ı•hlı Jı<>ııp v~ 1<aıyb1 v"r
diJımoşlıerdlr. 

J\l'lh~-er uçakları düşmanın ileri 
M?Şkb li;eriy 1e geri hai]arma ~ı b ii
)"Ülı: b>r fa"'1iyet sarletım~~t'. 

m3IJl'Il l<i;Jac;mı ırecmek isi.er glbı 
görüımnekW<lir. Romıme-1 lko!'.lanıı
dmı bini El ALr<rneyınin 40 kilocr.ı'11-
"" cenubunda buhıı""1 El. E-.lll'in•
run ;ı;:ma:.ıne d(Jğ;'ll, diıieı· bir lrn) 

kının kurulması ile ""' de j;;porı,..- ( • • ) 
nın dış oi;y1lı9e'toi i1e a]Al<adanlır, Bıaı;
""'""'lın baricly.;: Oc;l..-ioi ne zarrıana, 

ŞAR" '. CEP İl E S1NDB . . ._ . 

KAHİRE BOMBALANDI 
!Kııı!ıi're, 2 (A.A,) - Dün geoe Ka-

hlre böJgeı;GJı! ,yapılaoıı tıtr hava a- ''f'1 

km> e<mesmdia 5 kıişi <ıllmiiB 80 kişi J 

~- -
Lorıdra, 2 (A.A.) - R<ımmel lbü---------------

SARBRÜKEN 
ŞEHRİ BOM

BALANDI -Sovyet Uçakları 
Varşovaya yangın 

bombaları attılar 
Londra, 2 (A.A.) - Haber 

verildiığine g6re, Salı - Ç~am 
ba gecesi İngiliz haıva ordusuna 
mensup lbom'ba uçaklarından 
mürekkep bir tEJŞkil Sarbıruken 
üzerine kuvvetli bir hücum y.ap, 

llll§tır. 

Berlin, 2 (A.A.) - Alman or
duları Başkomutanlığının tebli

ği: 
Dii n gece Sov)'et uıçakları do

ğu Prusya toprilları Üzecinde 
bir akın yaparak eııcümle Var
şova şehrinin ikamet.gafı mahal 
!erine hücum ııtınişler ve bura
da bir çok yangınlar çıkarmış

lardır. 
Dün gece İngila havoı. kuwet 

lerl Palatina ve Sar bölgesinde 
müteaddit mahallere hücum et
mişlerdir. Sİ'."il a.Jıali kayıplara 
uğ=ıştır. Jkametıgah mahalle 
rinde ezcümle Saılbrukende bi
nalar<la hasarlar, yapılnuştır. Hü 
cum eden tayyarelerden ikisi 
diişürülmiiştür. 

(SONU. SA. 3 SÜ. 6) ) 

Ruııveltin p:hsi mümessili 
V. Villıi 

V. Vilki 
Kahirede 

---•ı---

Ruzveltin şahsi mü-
messili hava alanın• 

da karşılandı 
Kahiııe, 2 (A.A.) - M . Ruweı

tiıı:ı ht1sus! rrWm<'sıOli M. Voodcl 
VllkJ l>u!ıün öğleyin. tanra re ile Kıı.

b>reye !ı<'lmi<ı hava l~ lr1>
ni!ral Aiı'lıısaııı.der, Birleş;1< Amrrb 
büyük el(isi ~k. ôoıgili;ı dı"'7Jel oa
ız.ı.n c~. e-eneraı ~), hava 
mı-.Jı Mac Oalafl!l'b' tarıı>!ııı.dan 
l<=;ıılanmıştır. Büyük Bıht.arıua elçi
eia:ıı< bir yaver l<wnıl'il ı;1meklt.e i&. 

~ Alman ileri kolları 
Volgaya ulaştılar 
Almanlara Göre 

Lenlngradda da 
yeni terakkiler 

kaydedildi 
IBerlin, 2 (A.A.) - Alman 01'

dulan Ba§kumandarıl.ığımn ıeb 
lljji: 
V\nı>pamn doğu cenubunda 

Alınan ve Romen kıt'alarınm i
leri har<>keti tahkim edilmiş 
dağ mevzilerinde kendini şid

detle müdaiaa eden düşmana 
karşı devam etmektedir. 

Stali.ngrad önünde taarruz 
şiddeti savaş!.al'dan sonra daha 
'başka toprak kazan<;ları tentin 
et;ıniştir. Şehrin şimaUnde Vol
gaya kadar ilerleyen hızlı teş
ıı.i!ler düşmanın çok büyük kuv 
vetlerle teşel:ll>üs ettiği mütead 
dit karşı taarruzları püskürtül
ıııüştiir. Volga üzerinde ~ak
sıwar bataryası 500 tonluk bir 
motörlü gemiyi batırmıştır. As-

(SONU. SA. 3 stJ. 4) 

1 Sovyetlere <::öre' 

Almanlar ağır zayl
atli uğ'ruyor ve pfta. 

klrtüUlJOr 
!Moskova, 2 (A.A.) - Sabah

leyin neş.redi~n So'\'yet tC1bliğı: 
&ıvyet ku'aLıc gece Sialın

gradın şima1ı garbisinde ve ce
nubu gaıibisinde şiddetle çarpış. 
mışlardır. 
Diğer (.'ep!ıelcrde mühim t,r 

değişiklik olmamışlor. 

Sovyet teb'Jğinde bund•n b;.ş 
ka kaydedildiğine göre St<.Ln
gradın şimalıi garıbjsindeki gen:~ 
düşman cebi ezilm:ş ve düşman 
tankları şehrin cenubu garbisın 
de saplamp kalmıştır. 

Krasnador'un cenubunda bir 
mat.al daha Ruslar tarafınd"r 
terkedilmiştir. 

iMerkez cephesinde Sovyet 
krt'aları yenid€n bir kaç maı ... -
ll ;şgal etmişlerdir. 

(SONU. SA. 3 SÜ 4.) 

le• ı• ı. '''· • 14.1:1 r• t4 nJ 
ÜÇ YILIN PLANÇOSU 

Hiç şüpbe yok ki, Amerika 
taptaze bir kuvve,! bali'llde ha· 
zırlanıyor ve güniin birin<le Al· 
manyayı ve japonyayı topyekfın 
imha etmeyi tasarhyan hesaplar 
içiıııd" bıılunuyor. 

gizli jnfilllık madıdıeleri ve siılMı 
dıe;poournın meyda•r.a çılkaırl'lmaısı 
üzeıine dün a•kşam nıitrıa•lyöz -
lerle silahlandırılmış poliSlet ,şi 
maıli Lrlandoı. hülkümet meıık«li!
n.in sdkııklarıır.ıda dl.ılaşm;şlardtT. 
Polli;e gönıdıerih:>n tıaıkıvi'.fele.- bu- , 
glin idam e<llloook olan M.aı·t<h 
'Jııomes Williams'ın bul.und ğu 

ha pislhar.eoo etrnfırula tlJl an -
mışiır. 

Türk Gazetecileri 
ınglliz Uçakları 

SICil YAOA iKI TRENi 
MiTRALYOZ 

ATESiNE TUTTULAR 

Ne Dara ne İskender, ne AtillA 
ne Cengiz ne de bugüne değin 
top tüfek J.-ullaıımış olanlar 
böyloe biz akın yapabil:nıişlerdi. 
İkinci cihan hsrhiniııı üç yıllık 
bi!iınÇ11CU önünde insanrn ibaşı 
dönüyor, gözleri k..rarıycr ve 
bir t.iirlü üç yıl içindeki ohı-y -
l:ara inıı.runak istem1yor. Ba}ttk 
keyılarmdan A.frib çölleriıue, 
•ıcak dennW>Jlden buz ' 'adile -
1'İne, Avrupa ortalsrm<bın Asya 
dağlanıı.a yayılan bu yaman sa
vaşın bir türlü SClla irişemıi.yen 
som;w; isti>la ve işgal hareket -
Jeri bavsaLıya sığamıy..,., 

YAZAN: 

~~!İ İZZET SEDES 1 
- -

bi:tt;, Yug01Slavya, Yunanistan 
yıkıldı ve buular olup biterk~n 
Trablusgarpfon Habeşistana, H 
~tandan Mısıra uzanan çöl
lerde, yamaçlarda, yaylalarda 
döğüşüyorlardaı .. 

Hesabının başında, jpon do
nantım6wı imha edecek ve Pa· 
sifikte hakimiyet tesis eyleye -
cek deıı.tt lruvvet'rıe sahip ol -
nıak; Atlantikteki Alınaıı deniz
altılarını zararsıt. hale soıluıocak 
tedhirleri alma, diinyıı deniz • 
lttin.delci muvasahı bakimiye -
tİlli elde twtmak, Anupa karası 
ile Ameri-ka 8l'a"1nı ber n<>vi 
nakliyat b.ıkımından bir asfalt 
§'lise haline sokmak geliyor. Yi
ne bu besa'bın i~>ııde japonya.yr 
ana va·tanmda beyninden vunr 
cak, Almanyayı Avrupa kıt'a -
•ında iruıha edecek yii~ Mıılttce 

tSONU. SA. 3 SÜ, 3} • 

Malhküm, affı ><;iı e ıfon is
tidanın kalbuf erlilmedlguır.& öğ
rerıd>g zıaınıaıı ölliııne .00- bıu -
luı:ıduğunu söylemişıt.00: . .Biroçık 
tıölgelerde hal!k WiJli'y dua et
mek içiın W!plaJ'lllrn.j'tıv:. 'Kanı.-,Jık 
bas1.ığ·ı ıııımıın genç kaldlD'! laıııdatn 
ın üıreklkep gruıp kı~ h apıiııhıanıenıli: 
etalınrla topkııaraık niimın\)'1 ışler 
yapmışhır ve İrlanda ınıilü maırş
larını söylemıişle:rdr. Polis oo-
~eııi. dıığ:tmıştı1·. 1 

Li:ılbon, 2 (A.A.) - Beıra~t- • 
dan alınan bir halbere ı,~re, In- l 
giliz polisi bu şehrin civaı:ında 

ısmru. ~A.. ;ı sü. 2ı 

uyandırdılar. 

gb kalacaıuar 
Londra'da memnunluk 

fngllterede 15 
Londra, 2 (A,A.) - Müsta.ltil 

Fransız ajansı bildiriyor: 

Ta,.m~· - 'Nirk ga.zetecılercn
dcn beşinin Londraya gelmesi 
burada büyük bir memnunluk
la karşılanmıstır. Türk misafir
lerini kai:ıul eden İstih'barat Na
zırı Siya..i Müsteşarı söyled:ği 

'bir nutukta demiştir ki: 
•- Dostlarımızdan gizli hiç 

bir şeyimiz }'Oktur. tl'ç sene 
lıarpıen sonra İngilizleri yine za 
fere inanır bu 1 acaksı nız.,, 

.Ahmet Em>n Yalman, Zekeı:i-

1 
ya Serte~ Şükrü Esmer, Abidin 

. Daver ve Hüseyin Cehit Yalçın 
gazetelerini ve bütün Türk mat 
bu atını mü kem mel surette tem 
sil etmektedirler. 

Son günlerde başka Türk ga
zetecilerinden mürekkep bir he
yel te Almanyayı ziyaret ederek 

J 'bu memleketin hakiki durumu 

l 
l:ıakkında bir fikir edinmiştir. 
Tarafsızl•ğa büyük bir kıskanç 
lıkla bağlı olattı Türkler, İııgil
terenin hakıki durumu bakkın

L.<;QNU. SA. 3 SÜ. 6) 

---·-
Bir Denlzaltlyı da 

batırdılar 
Roma, 2 (A.A.) - :İ>talyan 1ıctıll

jı: İ1lllflliz taııy.yaırele.ı'l Sicil!!"& üite
ırinie bi<' ilkın Japaral< bs.zı -
lo'ln :mahallere .,.,, bir yolru ...,.,._ 
ne ı;idtlletJ; milralyöz atJeıı;. 8Qmışlar

dl.1'. ı:ı..>i:ıaıtı ,..,.ıı~- bir\ üıs
.oıne döı~r. M'üııettcl:ııatm aile
larirıe b&ber verilmitıfu. DeoO. n
n1ıal.an br dtıı;ırruın dı:o:ıııı.llı ıı<wı»
aini ~..-. 

Üç yüz altmış beş gün içinde 
Pol'Onya, Danimarka, Norveç, 
Holanda, BelçJk&, Fnınsa nııillt 
!IOS}'alizma ordnlannın eline geç
ti; harp başladıktan dört yfuı 
yirmi beş gütı sonra Romanya .1 edildi; 4/5/1941 de başlı • 
:ran llalkaD baıd>i 30/4/1941 de 

19 gün saııra Rus) a harbi ba, 
lıyalı on beş ay olacak; yani 
dört yü2 ellibeş giin ... Bu miıd
det içinde Lcniugrad kıışa·!ıl • 
dı, Klyef, Polta va, Odesa, Har
luf, Feod09yo, Kerç, Tula) Ros. 
tof, Sıv8'oropol almd.ı, Stalin -
gradda Rus talıkimatı ya~ıldı, 

milli sosyalizma ordulan Kafka. 
yada ilerliyor. 

9 ay içiııde yııni Pearl Har • 
bouıd baskmmdan sonra japon
varun istiU ve işgal ettiği ~·er

(Devamı 3 üncü sah ifedt) 
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C.ene-ra1 !\·iJeıc.iem, Çar.~ ~a· 
«!rınoen. ajdıg1 emr. ta,hik et
mek J'Cl n de. 'ı al i.:;e gir:şt! . ( Kı.:.
mclm) ın tc'\-kii '"' ölümünden 
mes'ul o"1.nları aray.op bulıttak 
yalnız onlan tedip etmes' lüzmı 
gcl:"ken, bu c:tıete kal'iyyen e
hemmiyet \'ermedi. Ordusunu, 
bı.:tüıı i1ıri~at kuvvetlerhoe ka
dar ı.,r~k;tc getird1. Büyilk b.r 
d~c-tte ,kıob;Jeleri·n üzerine bü 
cum ett'. 

\·e c-n d:kk atc ıavan o~n ci
het şııras•dır ki, l>ilha""a Kazak 
lara \'etiien c·miTnııa.o ede: 

(Yerliler~, zerre k lar merlıı> 
met göstcrıniyecusmi:z... Ge<;
ti.ğıniz yerlerde, taşı ta~ üzerin
de b•rokm1yacaksıncz. Önünü1.e 
r.c gcL,,,,e, vıkıp v kacaksınız.) 

c~ncral Med<:m'in ordusu, ar 
t.k resıni ,.e ask<'ri \'tı.Z~"etin4 

bır~kmış ... Korkunç bir ;ntiJ<.:m 
,.e tahrip kuvveti halini almıştı. 
Bu ordu (harp) m.2ksadile deği\ 
yaln,z kat:ıiıne bir h.S ile saqı.ı
şacaktı. 

Bu his le mfuc•iıa...ı;is olan bu 
rr.ü this or<luırun nH,,V'L'Udu doa az 
deği!Jı O esn:ıclaki (Kuvvci 
umum iye), :rüz yirmi bin klşiy· 
ın ü te~:wizd i. 

Bu ınuer1am ktt\"'Vet, ("'ll vahşi 
\'I.' i'l.,af"-z b:r r.aldınşıa ilerlc
d'. İlk ran•1ede, Kafka<; köylü
lerinin ha)Y ti. var:ıklanna a~t 

ne bulduysa, eıodi. Ciğıır.di. 

War, hi1'UZ sonra vaz.yet!.erinı ı 
ıslith .,derek çar Iırk~lurına uy 
ııacilklaıt mıılhiı'1111e o; ı.ııularlaj 
anlan perişan bir halde ricaLe 
mecbur ettiler. 

TaJi yüreJtlı Geı:eral. en bü
;yük vah:;eıiııi, bu rical e'-ll•sın
da gösterdı. İsm ı ni ve askerlik 
şerefini ebediyen lekedar ede
cek zulümler yapuktaıı sonra bü 
yük bir zWet ve hicaktlc C>V

vela (Deııhent) kasab<ı.~ına, 

-.sonra, orada da t-utu.11an1ıyaca

ğını anlıyarak- (Kafkas a<kec1 
hatlı) denilen istitıkamlara çe
k:ldi. 

I.ôk n yer!i)pr hain Ye zaiim 
Kazakların pe~ler ! n b;rakınadı 

far, Otıların ~-ekildikleri kale ü 
zerine atıldılar. Cebri tıi:.Cum 
ile kı.leyi al,dılar. Muhafızları, 

kam3 darbeleri altında pai'\ala
dılar. Kalenin ct'fiaretil.e '™'~ur 
kumaıı&nı (Frotner) i de ka
ç;rdılar. Kazak alıa>ylarır.•rı ki 
(Mukaddes) sancağını da aldı

Jar. ' 

[ 

İmparalorİ.('e Katerin bu vak 
ayı duyduğu zaman o kadaı:. mü 
tecssir oldu ki, k~M ı,uman
danı derhal buldurt>rak Pcte.s-
burga ;:ıetirtti. Kurşuna dizilme 
sini emretti. 

Fakat !>azı saray mensupları 
araya gird,ler. Bir çok r:ca ve 
islirlıaml.ardan '""1ra, kuman-

Parti Genel 
Sekreteri -
Şarka 

seyahata 
çıkacak -Memtlllll Şevket 

Eıendal Parti tıt
ldlAtıaı teıu, 

eaıecek 
Cümh uriyet Halk Partisi Ge

nel Sekreteri Memduh Sevket 
.E.seııuul dün ak~am ebpresle 
Ankaraya har.icet etmiştir. 

Memduh &·vket Esendal An
karada ıbir kaç gün kaldıktan 
sonra cenup ve ~ark vi'.:iyetle
rinde bir tetkii< seyahatine çı
kacaktır. Veri!en malümaLa gö
re Pa•tı Geınel &>kreıeriııiıı b;r 
buçuk ay kadar sürecek o-lan bu 
scyr:Jhatinde Parti teşkilatının 

dc::ha ı?Qk verimli olması için 
Partı meı~Llplarile tema;;lıarda 

bulunacak ve köy odalannın 
memleket kültiirunde yaptığı 
yard1m: arltırucak voe köylü v.a
t~nd~n aydınlı<tmald yolun
dalti mesaisini hı7.landırmak i
~;n aliokalılnra direkfüler vere-
cektir. 

Part VHay<'t İd.ı.l'C Heyeti Re
isi dün beledcyede Vali ve Be
lediye Re:si Dr. Lı'.ıtfi Kırdarı z. 
yaret elm~ ve kendisile, ;yakla
şan umumi meclis seçimi iç.in 
görü.;melcrde bulunmuştur. dan Frotneri ölüm c<.zasmoon 

a.eiettirdiler. Ve ct'la olmak Ü?..e

re kendisini, mira 1.aylıktan (Ne 
fe<) !iğe iN!'.rdiler. iki vurruncu mahke

meye verildi (Daha var) 

'i 
1 

Harp telur'ğinm, ,,.,ıuı. :.<>luğa 
bir dev gibi, bizzat hlH>b;n üze
rıııc!en atlaya atlaya korku.uç 
bir rıekildc ilerledilr.ne di.k'kat 
buynJn~'Dr mu? 

Bu harp d&ha iliın e.tildiği gülı, 
k•p ı...kbii;i de mütJU,, bir dev • 
riın<ni karanlLlıta yu~ış ı...ı ... 
nu~ ordu. Ji<'DÜ• bir\'f>k büyük 
asken milletler klas4t harp tek· 
niğinin koyn-1111da uyuduğu sr 
rada, ~ eui lr.wbhı yı.rtdau meşi· 
mesindoo. birdenbire dimy .. ya 
ıırotörlü ordular fırladıi;'tnı gör
dük. 

Bu o kadar mütbh. biT sürprrı 
oldu ki Polonya ve· F'ransa or
dulım bu ııa~kınlıkla den·•.ldi -
ler; motörlü o...ıular n agu
tanklar bu ordul:rrın cesetleri 
üzerinden geçli. 

Bugün, harp alanlunnda ın<>
törlendirilmlş ordulu \'C 100 -

törlendirilmiş pôylHle hüküm sü· 
riiyor. 

Fakat, öyle göröniiyor ki, da· 
ha harb:n dördiineü yıldtda mo
törle11dirilmiş piyade, şaşı.rhcı 
ve y-ıkıcı rolünü bitirir gi.bidi.r. 
Evet, şaştlnuyacak şey değ:I. 
Ziru lıarp tekniğinin delı§e1 sal
mış böyle bir f.ckiıİnıü.lü üç yılda 
deuini hızla çiğneyip geçmİ§ 
~:iri göriioüyor, 

Darp, )İmdi, klasik askerle • 
rin birşey beeereceğiue iuıall'll1a· 
dıkları, daha çok bir fnotımye 
benrıeye.u uçağa yaptşlı. 

Y e.ni harp bu silihı, tepeden 
tırnağa ap silahlar içindeki bir 
şövalyenin helinde çırpman a.:ı 

'e ha,.,..rı biT süs h~eri gı"bi 
tal.mnu!ılı. 

l''~ıkaı, bugün öyle inanı)·oratz 
ki, bu 1;.i.iç~i:k \•e acı ... ilah, bütün 
bir 1ı ... p telmiğjni gagıı..-ıntt ta
kıp ~mi gökle.re götürüyor. 

(Molörlcndirıihni, piyade) ye
riıte ( ~ıı.k laodınkn11 piyade) or· 
ıl ırla1'ınu veç>hnck üzere oldu • 
ğuna şüphe yoktur. Darp, müt
hiş bir çupımşla yeni bir l~iı • 
ıniilüne fırlamaktadır. 
Öykı sanıl• ki bu yeni harbin 

1ckniği devrimim Amerikalılar 
gcrçcldeşllir<ıobilect!J.ıe.rdir. Zira 
~e-ri uçak inşa sistemi ve nıil -
~onluk pilot kadroları, yeni ha-
11rtanan Amerikan hlH')J maki
ıı..,in'n bazılarından biri gibi ı:ö
riinü;yor. 
Şu halde. uçaklandmlmış mil

J01tluk piyll'de ordularının ıno· 
törleodirilm~ piyade ordulırrı 
üzerine saldırdtğını gönnemiz 
mümtrundür. 
Doğru5u da bndur ki böyle 

bir hup makinesi viicude geti· 
rcbilmclı: i<:io dünyada herhangi 
bir rıı4<ip de lııı>lay kolay çlka -
ıııa:ı. 

Ve §Üphe )'Ok ki hakiolıi yıl -
dırrm ha:rbi ve1• yıldı.run har· 
bi11'n en son tekamülü de bu o
lacaktır. 

Çiinkü ,.çaJdaııdmlm~ mil • 
yonlulı: ordulllır ürorine allruı et
h'kleri bütün bir ınenıleketi ol
duğu gibi bör anda göçertecek -
lerdir. 

Ilarp, kendilerinin böyle bir 
telcimülôle bitecek giıbi görünü
yor. 

Karne ile Ekmek 
verilen 
isimleri 

vilayet 
bildirildi 

Bu aydan itıbarcıı bazı \•ıiıi
yetlerde ekmeğin seı'lıest bıra
kıkhğını yazmL:;lık. Tic•ıet Ve
kaleti vılayete göndeıdiği bir ya 
zıda Eylülden ;cibaren :ıeni bir 
!ebliğ gelinci~ kadar karne ıle 
ekmek tevziatı yapılan yerlerin 
isimlerini biWrmist r. Bu yer
ler şunlardır: 

İstanbul, Ankara, Amasya, 
Aydın, Bi•ecik, Bitli~. Burdur, 
Bursa. Çanakkal~. Çankırı Di
yanbekır; Edirr.e. Elfrzığ. Er· 
zurum, G.rc-sun, Gümü~1ane1 
Baray, İzmir, ic;cli, Isparta, Kars 
Kast.anı.onu. Kayseri, Kırıkka
le Kocaeli Malatya Manisa. Mar 
din, MaMş, Mu••la; Ordu, Ri'Ze, 
Samsun, Seyhan; Ccvhan: Siirt 
Sinop, Sivas. Tekirdağ; 'l'..,k~l; 

Trabzon ve Zonguldak. 
Bu v.tayetı.er dı~ında kalan 

yerlerde de ekmeğ;n sarf'yMını 
a.zaltacak tC'db'rler alınacaktı<. 

Diğer taraftan dün, Vali ve 

IBelc-di.ve Reisi, Toprak l\l'llısul
leri umum mü.dürü iLe şehrimi
Z!n un ihtiyacı etrafında görİ;İ~ 

mü~. fırınlarda bir günlük fa1Ja 
un bulundurulması işinin kon
trole muhtaç olduğu ii.lerinde 
duruhnu.~ \'e bazı kararlıar irti
haz edilmiştir. 

Fırınlarda yapılması kararlaş 

lmlan bir günlük un stoku ta
mamlanmıştır. 

"'mcii, her tarofta, alevler 
yük•diyorda. Yalçın kayalara 
ak~en top ve tüfek sesleri :ı
n-s1 n<l~. htc bir suçu ve gün&m 
olnı,yan insanların acıklı feryat 
lan da jdı 'hxır ... Tfıvler ürper 
te'l \'e yürekler narça1yan kan
lı OO<li«ekn-, biı4birini tak~ edi
yorcru 

Zafer Barramını ıs. 
ttımar edea bir ilah 
wecıaıa dlkklnı 

Manav Melhmet oğlu Keyhan 
Göklbora 32 kuruşa aldığı mey
vayı 5Q kur~a, bakkal Mehmet ; 
oğl,u Lı'.ıtfi AçıksiJz 85 kuruşa 

satılması Hizım gelen 45 derec
Lk rakıyı 90 kuru.şa satarak ih
tilair yapmak suçile dün milli 

l«>runma m.ahtemesine verilm~ 

jADLiYE Bono Sahtekir-
-----KoRlooRLARıNo.A 1 lığı Davası 

G~neral Medern, Ç<ırıçe Ka
ter~ n~n emrini, en z"'iimdı~c bir 
ı·;Jı<et ve itaatle yerine getiri
)X>ı'thı .•. Hazer solhil•.eıinin düz 1 
.üklerin& ve Kalk.as ~ikiları 
l'ın ctelôrrirıd<.', önüne gelen 
J<üy!Pri. ka91baları, tarlaları, hu 
i.isa yerliler n hayatına alakası 
"1an bütün varlıkları yakıyor, 
yıkıvor. Önüne geç.iolmez bir 
ka~tt'ga şiddct.tic 1 her şeyi sJip 
siipiirüyordu. 

F;;kat bütün bunlar, vahş:ya 
nE> bir zulümden ibaret kalıyor
du. Çarlık hesabına, en küçük 
b;r menfaat ve muva.Uakiyet 
kaydeclemiyıordu. Çünkü b.r yer 
li, bu kah!r siyasetten ürk:ınü
)·or. yılmı)ıcır. lıiç bir dağlı, çar 
lı~ın tf(ına ve lütiuna iltica et-

•miyordu. ,.. 

Yerliler, kad ınları, çocukla
r;nı, malt.arın• ,.e bayvanlarrni 
büyük ormanların derinlikle
rine \'e çarlık zulmünün eıişe
miycceği yerlere göndermişle. .. 
Kendileri de si'iılıları.na sarıla
rak Kazakların ye çar {ırkal~rı.
nın karşılarma geri•mişlerd.i ... 
·Bütün kuvvetlerile çarpışıyorlar 
dı. Ve, Katerinin askerlerine 
mülh!ş tell'fan verdiriyorlardı. 

(;{>neral Medem'in baz:ı kıta
aları ilk lıamlede blr kaç muıvaf 
fakiyet ~isterdiler. Fakat Dağ-

Bi'Zimle 'bet-aber kıHıın hüku
met miimeseillecinden biri: 

- i~te kıösa! dedi, amıma ne 
lı:asa? 

Dik hıç bir "'y 9'iylt>meden 
kasaya yakl~1ı. H<.'r tarafKıı mu 
aycnel'C koyuldu. 

\'az.iyet ve s:nırler gergındi. 
Rc»mi zevıat nasll b:r m.anzara 
gö .. ctkleriıı; iıayıcllc ve me
rakla bckliy-0rlardı. Darbi yer n
d · dı ~an ·~"ıxiı: B t sigara yak 

· ,..,,rocn t:ıbl;iı>·11 kenarına 

bıraktı. 

'H. r o ne kad~r ytrınde du
ırrrn ~ -0r di.) e, oen de ondan 
pek farklı dc~ıhlim. Ya D'k bu 
ı<;· b eeı enw· '" d.ye ü•ülüyor
dum. 

Olur va Aradan lıu ka<iar ı;c

nc-ler ı:eçm1ş. insan işkmeye iş 
lem ;c l ürerin' :tayiıetır.i ola 
b 1 r. Sorra Dik"n IJ.;.ııa b'r çok 
idalar bahsethğl bu bünerinde 
l>ıraz mübaJ:iğayJ IG!pılmış ol
m.~ il;' mali dt a:-lın.a geldi. 
.)n 1tı sene lıapi.shanc<le yat
mak, insana defıi~ hünerin, unut 
.urm:ığa, aklwıı bô!c kaybc-tıne-

llapatııacak 
30 Ağu.~tos Zafer Bayraıru gü 

nü Taksimde 1 numaralı gazino 
sahibi. Yani Pavlidis merasimi 
görmt"k için bu ga.ziıııoda oturan 
'halka yükselt fiatla kahve ve 
lokum satmaktan suçlu O!Jrak 
mil!J korunma ma1ıkem<'S<ne ve 
ıribrfşti. '.Mıılıkeme dün su.çı.u
nun 30 gün müddetle dükklinı
mn kapahlmasına ve bu müd
det ~inde ticaretten menine ka 
rar vermiştii. 

Şimdi de kiğıt 
stoku çıktı 

!J\.füli Sanayi Biriiğ'i tarafın
dan sanayicilere ve fabrika sa
Mplcrine y"Jlılan kutuluk mu
k2'\"\'a ,kat1ıon ve kağıt tcvziatı
nın 50 tonluk birinci . partisi ta
mamen dağıtılmıştır. İkinci par 
tinin tcvziine, bir balt"'va kadar 
lbaşlıyacaktı.r. 

Diğer taraftan kağıt ve mu
kavva serbest btrakıldttttan son 
ra iki gün zarfında piyas3da ser 
~ satılan kağıt ve mukavva
Ların bazı vurguncular taraf.-ı
dan toplanıp stok edildigi anl~ıl 
mı.şlır. Bu iki gün içinde kutu
luk kartonun paketi 30 !•raya 
çı kırn.ştır. 

YAŞANMIŞ 

!erdir. 

• •• J•fdaa Parll 
Ocak Kongrelert 
Parti Ocak loongrelerınin ya

pılmasnna dün de hararetle de· 
vam edilmişti<. Dün Kad•köy ka 

1 
kau.ndan Alt.ınalanı, Seyııığlıuıır 

dan Evtiyaçt!~bi, Eminıönünden 

1 

Hacıkadın, Fatihten Şelhreminl 
ve Çapa,, Silivridcn Sellmpıaşa, 
Şileden Doğancılar, tl'sküdardan 
Şems'paşa, Yalovada Yenima-
t:z ile, Çalıca, Kabaklı Ocak lııorı 
grelerı neticelenmiştir. Bı.ııgün 

de 17 Ocak kongresi yapıl.acak
lır. 
. . "'" " r 4 • ,e '"''"' 

' ~ OÇUK HAll•llLE• I 
* Kuru bakla fiatları her gün 

muntazaman yü~etmekıed.ir. 

Geçen Cumart<si günü 29,5 ku 
ruş olan toptan Iiatı, diin 33 ku 
ruşa cı kmı.şlır. Fiatların daha 
da yükselecc-ği tahmin edilmek 
tedir. 

Kilosu 32,5 kuruşluk üzümü 
güz para/az/asile satmış oe ... 
aa itte uaa-Ar elap oı.a•ıta ...... , . 

İktisat Mldll'llll•llea unlacü 

M illi .ııMınma ~ 
:. ilin ufalk sakınıuncla • 
y .ız... Hflkôıın~ M<iiıddQ • 

umumi .• Zabıtmt.ti .• mübaşir ..• 
Suçil'l.L; yüızünden, hal.iır.ıden, 

twnınrla.n saıfiyıct abn l/hllliyac 
'bir ıııdam.. .. 
H~ :m mut:ı.t sorgulı>.._ mey+ 

nınrdıa: 
- Adın r.e1 
Diye so.rdu: 
- Bayıran>! 
- Soy aıdnı, 
- ? ... 
- &ly adın llC? 

- Bilmez! 
- Ne=eliııin aen? 
- ls~e mutıaciırlcrir.ıden ... 
H.i'.kıim zaıbıt kfltib<ıııe: 
- Yaz: Soy" arlı •bHmez!. 
- Kaç yaşı n.dıasın? 
İhtiyar onu da b'1lemıedıi. Kay. 

nundcn bir kiığıt çlk:arııp U'1JlWIL 
ru.tııiım· 

- 70 F~1111dasm ha ... 
Ve haloiın diğoıır sırgul:ıırdaııı 

soo.ra: 
- ... demek sen seyyar ma

uırvısın... Sen n iıçıir.. 32,5 kuruşa 
saıtılmesı tJııııım gelen Uziimii 35 
~sattı, di.}Uisır; doğıııı mu?, 

İhtiyar, boynınaı billı:tU: 
- Evet! 
- Ser:ı kıaç ltUTtr..')3 alrrı<ı:;1tı.r.. O 

üzümü? • 
- 2'5 k.wııı{' ... 
- Mıırası ,,. •. mı? 
- Vıtr 

- Şab.i't: d'inl>em:iJ.. Bıiır tok po-
~n baŞka da şaıh.idi yd<. Me
mı.ıc anlattı; 

- - G~-ç v~kit yoluma g tl~ycr
durn .. , Üzü.ın satım bu ih:tıiıyar 
• 3:'i kuruşa ... • diye llWll': avaz 
lbağil'l!)"ıc>rd.u ... Ü"üm fenıa de •. 
ği.lı:li ... Fakat, pa'lıalı sattığın • 
OOrı §li<ıiıelendim; fatw-asım iı;.. 
tedıim verdi. 25 l<•ıv u,,..a ahruş. 
Buna naıza!'aıı, 32 ilii 32,5 it~ 
&otıır.ırıısı 1cı>betıbiği 'Çin v.aııif>emi 

(Devamı Üçündl sahifede) 
llrdam muhabiri 

M0THİŞ MACERALAR 

ALLARIN BELASI 
kaUılsu da gözümden kaçııuyor 
du. Dik bi.zim duyduğumw: bu 
büyük /heyecanın farkJ.ndal:/Je 
değildi. 

Bir iki defa dişlerini sıktı, bir 
iki defa nefesini kesti. Küçük bir 
<ÇL!!. sesi duyduk. Ve o zaman 
Dık sğ etini geriye aldı. Sol e
linin parmBkları biraz kanıyor
du. Meııdilnl çıkararak par. 
maklar;;r.ı sıldi. Ondan sonra 
kadranı hafifçe çevirdi ve k•sa
nın kunr,dı kedisine doğru gel 
di v<> ardına kadar ~ıW.ı. 

Yazan: 
AL jENINGS 

sonra, bana baktı, giizü!l&i larp 
tı. Sanki: 

- Merak etme yavnım, bu 
kasa benim iç:.n <;ocuk oyunca
ğı! demek istiyıordu. 

Onu kendis' ndcn o kadar e
min görünce, içime bir fcraklık 
geld'. 

- Ver ~u törpüyü bana! dedi. 
Dik daha evvel bendon ga

yel ince ve kenarları kt'l>kin 'bir 

törpü tedarik edilmesini istemiş 
ti. istediğini verdim, ak!,, kenar 
!arını dikkatle muayene etti, e

virdi, çevird;, lbir kaç defa rfo
zünün hiza&ına kaldırdı. Keskin 
liğirJ kuoıiurasmı.n dl!J'iSi üre-

Tefrika No. 20 Türkçesi:. 
~tUAMP,~ER A L A T UR 

hep'm'zi iliklerimize kadar titre 
ten bir ameliyrye giri§ti. 

KE.'Skin lörpü ile şı.ııadet por
magının tırnağını orta yerin
den ikiye böl.dil. 

Dik elindeki törpü 'le bir lram 
lede ıırnağ:nı ik'yc biçmişti. On 
dan sonra da, ileri geri törpü!e
mcğe başladı. Ta ete dayanın
caya kadar ... 

D k bizim oradaki mevcudi

yetimizi unutmuş gib', bu aca
ip maniküre öyle dalmıştı ki. ni 
~ayet sol elir.in. bütün ıırnakla

r:nı eUcrine kad~r törpülcd:k
len sonra. yü;,ü güldii. 

B2na clönerck dedi ki: 
aklar krono 

metre g:bıdir Jenings! 
İnce çehresi bir heykel gibi 

hareketsizdi. Gcnıleri gayri ta
bii dene.:ek bir ışıkla panlyar
du. 
Kasanın önüne diz çöktü. Ku

la kverdi. Yaralı parmaklarını· 

kadranın iizerin dokundurdu. 
Sağ C'I !e de k:ı-sanın düğmesini 
çevirerek, ka:i kombinezonunu 
yoklama" a ba"l~dı. 
Yavaşça croh .. ~an ha.."Sas , par-

n:akl. rı kadra• n en küçıik bi.c 
ihtizazına bile dikkat edıy•>rdu. 
Ben de onun ince ve cesaretli c-
1.nin her titrevisini adl'!a nefes 
alm.yarak takip diymdum. Yü
ziindeki adelelerinin hic bir ta-

D·k o anda yerinden fırladı 
vr :(;dip bir lroltuğa oturdu 

İ~ bitmisti, kasa i;lenildiği ~e
kildc aç:lmı.ş!~ 

Bu mucize1 -'hak:katen n1uci
ze idi, çünkil k•mse g\izlerine 
inar.arr. ·:.·ordu- hepimizi h yrct
ten dondurmuştu. Resmi mü
messil~r ç:Vi g:ıbi yerlerinde ka 
kılıp kalmış!ardı. Hapi~hane di
rektörü şaşkına dönmüştü. Ben 
ise mobhut ve fıayrandım. Sa
atimi çcka:p baktım, Dik ıır
maklanm tiirpüied;Icten ~onra, 

kaı;aya do!rnnalı on iki san ıye 

geçmiı;tı. 

• (Daha var) 

Dün Aiırcezada 
yeniden başladı 

Evvelce ağır ceza mahkeme
sinde bono sallılıekaıilllından 
(sahte bono tab'ı \'e r.<ti!m.al e
derek para çekmek sı.ıçundanJ 

mahküm olarak bilahare n\ah
keme kararını tcmyi:z eden Ni· 
aıat Bozkıoyun<!u, Halit Kırmaz, 
(Hüseyin Hüsnü, Hüsnü A.Ilı:ın, 

Havva, Rukiye, Hayri, Mustafa 
Mesci, AbdüLkadir E11ıem Ka
kr Yervant, Fuat, Arşak ve 1-
detiyoya ait tenı.vio: kararı gel
mis olduğundan dün öğleden 

son1'3 ikinci ağır ceza maı!ıke
m<.'5inde ycn'dcn davanın du
ruşması yapı~d: 

Temyiz karar> ~uclulardan bir 
kısmmın le.hlerine bir kısmının 
da alcvi!ıleriı1e :dı \'C sadular
dan bir kısmı mevkuf 'bir kısmı 
ise ga~·ri mr\·~~ur bulur.uyorlar
dı. 

Hfıkin1in ~rg~u ü;:erine ~up 
lu ,İ,bralıim Ethem ve vekili tem 
viz kararma 'ltiba edi!mcsini 
İstelyo ittlba ve ademi ithba 
!hakkında sin ı.öylenock frzere 
vekil bulmak ,için mehil veril
mesini, Yervant, vek.li gelme
diğini ve ittlba c-dilerek eaki ka
rard~ ı!n'ar edil,r.1esini :stediler. 
!Muradın, istida şeklinde yazılı o 
larak verdiği ifad~si okundu; 
lefl\Y'İz koranna uyulmasını di
ledi. 

HtJsn.ü A!kının vekili avukat 

lnfan Emin, İsteh-o vekilinin de 
mahkerrıt'den h:iberdar olduğu 

lhaldc gelmediği seobebile m<!Vku 
f'yet hallerinin devamının doğ 
ru oln11yacağını, tcmy:Z il.3.mı 

okur.d uğur. .;ıöre m üıe k.kilıı;ıın 
mağduriyeti nazarı itibare alına 
rak tahlıiye edihnesin, istedi.. 
Diğer mevkuflardan Halit, Hü
seyin, Havva, Rukıye de tahli
Y<'lerini tak>p ettile.. 

:!.!üdde umumi vE'k·Jini getir 
mek üzere melıil verilmesinı, 
ademi it ha ta!ep!C'rinin recidi
n: isteıi 
Netıcede heyeti hakime tehı

yfa k~rarına itt:ba, ndcmi t!i-
ba hakkın<!. bir karar ver lnıek 
üzere 'aktın adtmi müsaa:lesı 
sebtllıile mııhkcmcr'n başka gü 
ne b.rak.!ma:sına ,.e henüz ten\ 
yi:z ilanına ıttiba, ademi ict. ba 
Jıakk ı:cla karar \'er'lmemiş o:-

1 Jı.gu~dan !a:hliye taleplerinin 
rr·ddlne karar 'crml.stir . 

Y..za11: Ali Ke.ruıJ SUNMAN 

H nce harp san'ahı1ın bü~blilÜD U ~ a.baocı" ulanlar için de ko· 
la)·hkla anlatılabilecek but 

taı-.ıfları yok dl.ıiildw. Biliıa,,.,a 
Bu a•nn iki ıız1111 bubi . gc~en 
se!el'ki ıle şimdiki. bu Jolde \-ok 
şeyler ügrelli. H..-bin tt.,.irleri 
her memk-kell.- derece d.....,ce 
her tabakada loendini ıöst..-diği 
i~in harp san'at.-.ın ha.. aıdkiır 
maliımalı da aııla~ılabilir ·hahı 
gelmiştir. Bu ııtikılı malümat a
rasıııda bugünkü harpte pctro -
lün neka-dar ehenı bir madde 
olduğu da vardır. Bu mevzunu da 
•alıiiıiyet sahilıô erbabt taraim
dan ...,.ıaşılan tarafları çoktur. 
Onlar kadar sahihiveti olnıl\'an· 
!ar için ise lllC\'Zll ~nlaşdm..:.ı d.,.. 
'"."~ çetin olmaktan çıkmı~tır. 
Lakın umumi olarak bir hali gö· 
ze çarpmak1ad• ki o da her me
selede olduğu ıribi bu harhiu 
giriU işlerini sadekst:.-erek ;ra. 
desi kolay bir kana;ı halinde 
onlara tektar e.tmekdir. Bttnuu 
en yok.ıu ın'sali Kafk.,.yada ,\J. 
ınanların nisbeten az zaınao 
i~inde ilerlemesi inerine petrol 
bah•min Y<'Hidea tazele.Rmcsio • 
de görülü~·or. Alman tarafı için 
Rusya sahnesinde a«ıl gaye Kaf. 
kes pe-trollerini ele ı;eçirmek -
tetfir. Yoksa Roı;)anın ask"1'1ik 
ku>vetini büsbütiiıı feke uj\ -
ratnıak nııdır? 

Rus - Alınan harcliiılının kıib 
bir tarafın, kilh obür tarafın 
aleyhinde lehinde ol- safhaları 
takip ediliı4<en bu iki su•I daima 
zihni yorup duraeaktu. Fakat Aı 
man tarafının da pek iy.i bildiği 
üzere bir 1erin petrolündcu ;,,.. 
tifııde etmek işi az gayret ve 
hiıwnet istiyen zorluklardan d ~ 
ğildir. 

Çnlc uzak oluuyan bir miı.ııl: 
'Üç S<llllo evvel Rusya ile Alman
) a bir dostluk muahedt!Ni ile 
yelocfiierine bağlımırir.m petrol 
balninde bu dostluğun ameli 
kıymet> ne olacağı da erbabı ta
raf nı.tan aııtşhnlrYQrdu. Alman
Y•ın harptelııô Jtıtiyaçlan '°"tu 
Rm1a tarafıaılaıa ternİll edile -
•llir illi, edilemez mi? Betr.i et
rafında Avrupa \'e AJMrika 
mnl'bwıtınthı lı:ılı kıriı: yarar.:a -
sına ya11lıır yaaldığı o swalarda 
bütün hasaplar 'tma varı)'ordu: 
1 - Kusyamn nakliye , . .,,ı.talan 
l>Mu.k düftncfir. Z - Kafka,ya
dan çıbnlacak petrolü Alıuan· 
yaya kadııır götürebilmek isi h'c 
kolay olmıyualtı.r, 3 - Sonr~ 
Rıısyadaki petrol kuyulannd'ln 
ist!hsalı1ıtı arttır,.ak lı1ıznıı. 
Şimdi Ru•·ya ile Almıtn~ a a -

rasında dostlılk değ':! mııharbe 
\'ar, Ruslar çekildikleri ~·ı·rlor -
den petrol kayıılarınr tahr;ıı e
derek gidiyorlar. Rugiin tle i ·i 
sadeleştirerek bir hüküm çık,.. 
nuığa halkınca şuna va.-ılnıuk is 
teniyor: 

1 - Petrol mıntaka,.mda n~ • 
rede olsıı kuyular karıt -
lır; 2 - Çekilip ciden Bıısla • 
rıa ıı-luğu kuyular he.men ta
mir edilir; 3 - Ku1udaa mad -
deyi çıkarmak ve tasfiye etmek 
ft kullamlacıık petrol haline ıe· 
~ art• oıırılan -. iştea 
saıyılma•ah. 

Geçmlenle Bu.larnı Mamop 
sahasııoıla pell'Ol ka7ularını lah· 
rip etmeleri lıu lıah.•p ,-.-niden 
d.uti çdınıif oldu. Anlaşıldı ki 
bir petrol kuymunu altüı.t et.melı 
de aYTt 'bir İftU. Kuyuyu açmak, 
islifadr etmek Dud zamııııa, pa
raya, ~eğe ve bilgiye ihtiyaç 
gösteriyorsa onu bozmak düş -
man..,, istil:tde etlemiyeceği h< le 
koJmllk da met... ayrı iş im' . 
wbli.ke altına giren petrel mın
tak881nda tahribat i!i çok en·el· 
den diişü:ıiiluriif, bunun da ha • 
zırlığt göriilmtiş bulunuyor. Ku
yul&l'ID i.itilnıal vaaıhılan en~l

ce ııökülın~kte, -toşınmalrtadır. 

Tahrip işinin de kendine malı ın 
bir Wıtizamı olmak gere'k. 
Şu halde Alman tara{ınm Kııf· 

kK petrollerini elinr geçirmrk 
istediği artık en malum bir key· 
fiyl"t olarıık teılı.rar E'dilcliği şu 
ırada iki noktayı da ilave etmek 

li%tlD! 

t - Alman tarafı yenid<'n pcl· 
rol menb•lan elde edl"l'rk harbe 
devam etmek için ilerisini tenıin 
etmeğe çalı~ıyor; 

2 - Ru•ları bu::fın malik oldıılr 
tarı petrol menbıılanndan oyır· 
ma.k istiyor. 
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J - EYLlJL·:: IH~ IKDA~ 

Ruzve!tin nut- ıAlmanlara göre Ja ponyanın 
durumu ıc DAt ARC•K;.; JI 

Yeni· Gil18deki Japon tayyare 
meydanlarına bomba atıldı 

Milnehayda çete harbi oluyor -Kokoda da kara kuvvetlerinin 
bnskı51 şiddetle devem ediyor 

Moel'lıou rne, 2 (A.A.) - MH.
ııe BBy'da karaya çıkm~a te
fE'hbüs eden Japon[ar mağ!Up 
t><lildilrten >'Onra buı-ıada bir kaç 
·alay ter~i,,ı.erdir. ·Bunlar 
ıimdi Amerikalılar ve A:vustraL 
yal ılaı· tarafından çeınil:ıer içine 
Alınarak }'Ok edilmelçte ve Ame 
rikan tayyareleri tarafından 
bon;baJ.aı,maktarur. Bunlar seç
me Japon askeri.eridir. Ümitsiz 
ıı~ın vercliği ş:ddetlc ~arpışan 

'bu aslc-:'rler nadi:--en teslim ol
m•k odırlar. Fc''1t bunların ta 
m am' 1c ~'Ok edilecekl,erin-e şüp 
he ;oktur. 

Burada ki Japon mağtilbiyeti
n•n ba§hca seb<'lbl Japon kıt'a
!arının ha.va yard;mıncJ.an mah· 
1·um kalmış ·olmalarıdır. Çfüikü 
n •tla.,.rikler Buna hava nıeyda· 

rını rahtip etmişlerdir. 
Müttefik tayyarelerinden mü 

rekloop bir filo bu sabah Lae 
haV'a meydanına ve Yeni Gine· 
nin şim~ıli şarkisine on to!l bom 
ba atm:ışkırchr. Bir çok japoo 
ra.~arele.ri yerde tf<hrip edilm;ş 
beş ooyük petrol ve ben'Zin de
posu yakılmı.<ı1-ır. 

Melbourne, 2 (A.A.) - Müt
tefik umumi karaı:ıgôhının teb!J 
ğinde k~dedildiğine göre Keko 
da kesiminde müttefik kara kuv 
vetleri baskısı g;ttikçe artan di.iç 
mana karşı cAPn an muhare'beler 
yapmaktadırlar. 

Milne Bay'da çete muharebe 
lexi devam etmektedir. 

Şiınıili garll>i lrr.siminde faali
yet keşif !ıarekeUerh:ıe inhisar 
etm•ş>ir. 

Yunanistan'da 1 DEMOKRASilEROEN 
Tifüs salgını iTHALATIMIZ 
baş gösterdi 

Past~r &•stitis6. 
iM milyon aşı 

~.msıs itil 
Sc,~va, 2 (A.A.) - At!ııadan 

ti trunildi,ğine göre Pastfu F..nstıi
tüsünc mensup Fransız lwkimle 
ri Yunanistanda yayılmak teh· 
tikesi gösteren vahim .:t'ifüs sa[
ğınmı önlt'llleğe çalışarak gün· 
de 400 ~;y.; tıodıaMi ~ir. 
Pll111ör Emtiıti.i6ii, beyelii nemri
ne 2,000,000 aşı tahsis etmiştir. 

ıs 6)"da 86 :adlJO• 
Tllrk liralık 

Ankara, 2 (A.A.) - Sterling 
gmpuna da'hil memleketlerden 
Türkiyeye bu senenin başından 

Haz:·ran sonuna kadar 86 milyon 

Türk liralık ithalat yapıldı.ğı ev

velce bilıdirilmişti. 
Bu malfımatın yilnhş olduğu 

ve 86 milyonluk itıhalat yekunu· 
nun 1941 yılı başından 1942 yı
lının Haziranının sonuna kadar 

geçen 18 aylık müddete a•t ol
dıı8u anlaşlnuştır. 

M.üttefiklerin _ 15 mil· 0 -'el ede 
Yoıı aske-ri va r llill ırıı J tayinler 

V;;t;>inıtl•n, 2 (A.A.) - Habeıı:ler 
t>üıro"iu ta 1ıcı(.1ııl'irio..a.tli tı.ı{!Şllftlti.!ıen bir 
kh;;;p!.;, biı•leşı\iff ®vtıılJ;ırin şimdi 
s:.Iıa:.1 altııllıb. 15 uuilyonıd.-:ıın .fıa.il:a: 

a~i' ve 16-19 nı.'.lyıGn- .iı:.1·b\y..-:Wa 111a.
Hk buhın.dtıklw:"l 'WÇtğa vuı'Q.ıJınaidıadır. 

--... >-~---

Afmanya fleı~kan• 
larda taarruza 

Ankara, 2 (İkdam Muhaıb;-
rinden) - Har;ciye Vekaleti 
k.oıısolosluk işkri umum müdür 
lüğüne sabık Bedin baş.kıonoolo 
su A:l.iz Payman, ,Ü9Üncü daire 

umum müdürlıü~ı:ıe saıbık kon 
so:losluk dairesi umum müdürü 

Nusret Lostar, zat i§leri umum 
müdürlüğüne !Bükreş etçiliği 
mlisteşarı Basri tayin olmu~•.a.r. 

k d (Bas tarafa 1 inci sll'lıifode) un an sonra · . 
tagan'ın cenubunda Volga ha\1-

(Baııma.kale<ico devam) 

tımk, el~r <hln ellişer bir sayı
lacak tayyare, molörlü top, 
zırhlı araıba ve mifyoııhık ordu· 
Ja-r ·~. 

Eğer, japouya ve Abmmya bu 
andaki ~arUar için<le kahr ve 
1943 kış ve ill<lbaılıan onoları da· 
ha yıpratnuş, yornıuş ohu-, A • 
ınerikan iıaZlrlığı hesabı için<ıle
ki ŞMtiara uygun ,..,rimini alırsa 
)ı.,.k,Jutfeıı Amerika kı!vveti baş 
döndürocü bir nuılıi)ı:;lle ~ld.uci 
diiD,ya harbi içindeki rofünü ifa
ya haşlar. 

Bu mwır.<am, baş dömfürücü 
kıivvet knrş<sııtdıa ve m(Jyarı 
dotduran miittefik insan kay • 
naklanrun silahlıı:ndmln1ası ö • 
nünde ,gerçekten ne Almanya, 
ne japonya kalır. Ft>kat, Alman· 
ya 1942 lını:ı> ııl5Jı1m tahaJ.Jkuk 
ettirirse işte o vakit Amerika • 1 

nın hesapları ' 'e hareket hedef· 
!eri biraz değişmek ronında. ka· 
lır, Çiiukii, Almauyanm 1942 
harp planı, Avrupa kıt'asım, A· 
ınen-Jrnıun harp lıazırhklannı 

bitirmesinden önce, ayak lıaııı • 
laıuaz bir bale sokmayı ist.lı • 
daf ediyor. Bıı, Alınan ordıtsu • 
nun Rus tehlikesinden kurtul • 
ın~ı, Avnıpa, Asya, Ortaşa.ı·k, 

şimali Aftıi:ka, hlikimiyclini ele 
alması ve Avnıpaya İngiliz ada. 
lanudan gayri hüeuın cdilebilıır 
hiçbir üs bırakmaması demektir. 
Eğer, Almanya 1943 Ya7ın.a bıı 
hedefiuc varııuş olara.k ç.kmrsa 
bütiiu Asya, Ortaşa,rk, Yakın • 
şark kaynaklarnıdan istifade • 
lencuk, nakli.yat, ıııüı!ıa<iele ser· 
bcstliğine salıip olı>Cal<. ınııka • 
vcmet yıllarını arthrıu'ak hnka· 
nma kavuşmuş bulunac;<'ktır. Bu 

- ta.kdiN!e iki v32ôfesi kalacaktır: 

A - İııgiltereden gelttek de
mokrasyalar hüeumlıuuıı klllNl· 
da, havada, deo.irıde karşılamak 

B - İııgillere a<l<1larına bil • 
hassa havadan hiicırm etmek a
dayı turit elın<>k, Amerika : İn· 
giltero, Amerlka • Afrika mu • 
vasaiosını kesmek 

Görülüyor 'ki, Alanyaııın bu 
yılk; müecdelesi hu neticeye sa
h:p olmak bakımından lıayati 
hlr eheuınıiy~ muhafaza edi~'<>r · 
ve Amer.iikan he911plarına btşı 
büyük bir hıı:susiyet ve mana 
taşıyor. 

Bu it,b&rl:ı, hettıüz. nıücadeJe • 
ye girmeıniş buhuNm Aıner'.ıka. 
nın ve Amerikan Cumhurre:isi • 
nın kendisiıı.e, giiveıııınesi neka
dar yeritıde ise Alm2nyanm bu 
pıI nıü.cadelesi<ıde muva.ffolk o
larak hedefine varması da Ame· 
rilııan hesaplarını şaşı.rtmak ba
kımmdau o kadar tehli:kel.iılfr. 

SUKRO AHMET 

cinde bir keşif u~ağı bir Sovyet 
sarmçlı ,gemisini 'l:ıombalıyanı.k 

lbatrrmıslır. 
Kaiuğanın batı cenubun.da ve 

Rjev bölgesinde Swyetlerin ':?ü 
teaddit mevzii taarruzları pus
kürtülmüş ve topçu ateşi ile Al· 
man uçaklarının taarruz1,arı t.op 
lulukiarı t•Jbrip etmişir. 

Ladoga gölünün cenulbıında 
düşmanın yaptığı mükerrer ta
arruzlar düşman kuwetlerinin 
ih;ssedilir kayıpl.arı ile yarı kal 
mı~tır. Göl frzerinde bir Sovyet 
torİıido m uhrlbi bombalarla ba
ürı 1mış ve iki taşıt hasara uğra· 
tılmıştır. 
Savaş uçaklar gece günd:iiz 

Mlookovanın doğu şimalin.deki 
önemli bir dem'ryolu merkezine 
hücum ctmi§ler ve burada infi 
laklar ve yaıı.gmlar çıkarmışlar· 

dır. 

Leningı-ad kesiminde 

Berlin, 2 (A.A.) - Askeri b!r 
memlbadan öğrenildiğ.ne göre, 
Alman kıt'aLarı dün Leniıı.grad 
kesiminde yeni terakki1er kay
detmişlerdir. Llli ta\>ve i_,,gal e
dilm'şlir. Şehrin ş;mali gaıfut 
sinde Alman hava km'\•etteri 30 
Sovyd tankı ile 15 top talhrip 
ctmişkt•dir. 

Sovyetlere gore •• 

(Baş ta~afı 1 inci s:ı.Jı>fede) 

Almanlar geri püskiirtültlü 
M-0skova 2 (A.A.) - St>vyet 

öğle wbli.ğ[ ekinde den ı;,xır ki: 
Stalin.gradın batı -ş,malnı~e 

Rus!ıar mi·hver hi.i-cvınlarını pU:S 
kürtmü~lcrd'r. Bir kes'mcie Al· 
manlar Rus müdafaa hatlarına 
derinliğine girm•sler fakat il!< 
mevzilerine çekilmek mecburı
vetinde kalmışlardır. Klestkaya 
bı;tgesinde Rus devriyeleri bir 
İtalyan piyade bölüğünii yok et 
mişLerdir. Stali~radın ıJ,oğu ce
nubunda bir gedik açmış olan 
Alman tankları ile şiddetb. bir 
savaş yap1lmakta olduğu haber 
vedlivor. Ruslar yeni müdafaa 
mevzilerini sağlamakta ve mih 
ver a1ücumlarını püskürtmekte
dirler. 
· Batı K&fkasyada Kra3nodann 
ccnubuııda Ruslar inatlı bir mu 
ka\·emetten sonra mesk.ı'.ln lı'r 
mahalden ııeri çekilmhjlerdir. Do 
ğu Ka.Lkasyada Prokladnaya 1ıöl 
gesinde Soıvyet kıt'a1ıarı müda
faa savaşlarına i;;tirak etm~ler 
ve mllıver oiyad~min hücum· 
tarını püskiiı1.müşlerdir. 

!Batı ceı:Jlıesinde Sovyer kıt'a· 
lan müteaddit meskun maıhali 
işgal etmişlerdir. 

(Baş tarafı 1 inci sahi<ede) 

kad.a.r uh<tt!Bindıe bı.tlunduracağH:u. 
bi\ın-ıy-Ol"um. Fıatk'8.t hunun muv'akk-ab 
o1da&t4!!U söyteyebHif'im. 

İımpara tofun Togo'yu fl,yoo Kzillığı
na tm'IC• t' ttı.ği d i.111 a ~m öf:jırıecl.l
ıu.i.ştir. 

TOGO TOPL.UITILJl.RA 
ALINMAMJŞ 

v.ş;ı,gton, 2 (A.A.) - SöY J...,.;ı:
ğin,.e göre, i-s~· fil cCe.n jw.poo hari.oiye 
n<12ırı Tc.go, ot'Ckı tarafaırlau yaıpt

la.ıı İ<Jıplantı!arm hiçbinne lorJbul ~
di]roomişfü. 

Al\!ERİKADAKİ AJUsLEK 

Va.şioglon, 2 (A.A.) - i•'POl\Yada 
ı;öz haps;ne alındıktan "°"""' BJo-le
ııik AD*rrkayıi. ~ Urtitıed ~ 
in Tokyo'&aki müıdiirli, Sb'~mııf. 
Togo'm.JıD ·:istlta6:.te ja'Pon lmıtf.rı)(S.jn.. 
den son sivıi-lLn dç uzaklajlllll§ olduı
gunu 9Öylemişt·ir'", Bu hact'9o yıaı...-m .. 
oa j~ RU.."Y"IY• taarruz ede
ceği ınUDıOO.l.Ztlı da geJ('bil.iı'. 

Slıi.gcnori Togo'uun kablne.dıan, çıe

lü~n.u>i b<.(1Vf'kıtl H"3.<.lri Tojo'll'Un ilı
tlra:slannı tatnlin edecek ve omı ja
ponyaının <·lktatörü olmağa sevk 
edf'celrtir. 

Shtganori T<lgo, iki ser~ e-ı.~.el ja
po-ny~ı ile Rıusya ara9wıôa haıi>e m.1.
-ni olmaga ça}.ı.şa11 bir d:plOJ'r.'art &lrfa
~e tı:.muıtnuştı.. 0ll'un japot1-yı3. ile 
Rll.-'IJ'<l crasıoda 'b~r haııp çıkmesc::ııa 

i!l~Jtü oi<it\ğu muha'k.ik:mtır. 

T1>go'11üll Jsb!.lasL askl!ri züır.r.ecin 

R~'Y.a'yı ~rka.da·n. t·uuma.k :mım.amr 

llın. kaıı:ııc von.nŞ c\l.d:Llğuuu göstere:n 
b;r alamet "''llfılGbilıir. 

Si:\rlf!'tlıdli~ göne, S~-ya'yaı 
kRIIliL Laavru~il gı·ç.n,ck z.a.ım~UM ge
l,n«to)'e k&:ıaı· Rusya il<) 9l>'1ı 1ııtl"1-
de k.ahna:k 2laTU.rCti kaJ',iiL~a Togo 

'ş;rııd:ye kadar kab:.·!')Edü bkl'.nkllmr&--
tLr. Togo .a-yni zR<rrıandıa. PeaTl Hoar
buin· t<ıh·l'.r~u ~le r.ıeıf..:cclenen hanr
lık taıın<ıınhrnınonya k~ j~nya... 
nJn bir anlaşa.ı:tya "Vaıtrnak ~'-tıeô.
ğine An1eniokı&,y1 inandımne.k €-çin de 
ku.ll&ıutml,';lı. 

Looora, (A.A.) - il!ll>01Xfad.a ye
ni bir ınrzaret tes.;s edihl)iştir. Bu 
ttl('>Ol'(>l.İn ismô <Daha büyük d:cğu. 

~a> dır. 
-~~~<>-~~~-

Japon Güneşi 
(Baş tanfı 1 incide) 

!erin: toplamaları lazım geldiği 

tü belirtmiştir. Fithakika Japon 

ların daha ne kadar zaman mu

kavemet edelıileeekleri ve ııaip 
kuvvetlerinin neden ibaret bu· 
!m:d ujtu saru 1 m a.ğa değ"r bir 
keyfiyett' -r. 

Tingfu • Tsiang sözlerine ŞÖY· 
le devam etmiştir: 

Eski tertip ihtikar cezaları 
Geçen gün eksik, hamur, ka

rışık ,ekmek çıılaıraıı fı.rmcılara 
iht.is~ ağası rahmetli Bii:seyin 
Beyin vereceği bir cezadan bah
setmişlıinı. Bııgüıı. de vaıra, y&ğa 
zeytmy.ağ~ ile sabunu yii'ks<el -
tenlere o çeş;ueu birer ceu gös
teriyorum: 

Böylelerini çınl çıplak soy • 
mal<, içi zeyfuyağı dol.o f~ • 
lı>ra daklrrıp çıkardıktan sonra, 
üzerkriıı., kafi miktarda pudra 
şekeri serpmeli ve götürüp ken
dilerini istanouhııı sineği e.n bol 
bir yerine dikmeli .. Hem de na
sıl d;Jıırnell, beReriııden sımsıkı 
bixer kazığa bağlıyarak .. Bunlar 
orada üç dÖirt gün ,kalsınlar, ba.
kııı12 bir daha vara, yoğa zeylin 
yağıtıa on l""'' olsun zam edl'lr
ler mi? 
Sabwıu yükseltenlere gelince: 
Bunların da başlarını, yiizleriııi, 

gözlerim sıe~k •n ile adtımakıllı 

hattli sabun !köpükleri koyıılaşa 
koyulaşa \ 'C rur lllRCUU hd!iıte 

gelinıciye kadar sahunfarııah, 

sonı·a ellerini gwyet sı·kı bağla -
yııı güneşin altında ve biç su bu· 
luıınııyan bir yerde •aatlerce öy· 
le bıraknıalı .. 
Artık h!111km varsa yille kalk

sınlar da vara, yoğa sabuoo on 
para zam etsinler: 

- Ya pirinç muhtckiTlerine 
ne yapalını? 

Diyeceksiniz. Onlarııı d.a ber 
birine ell~er, altmışar lkilolu.k 
kazanlarda pi§irilccek piliıvla.rı 
kıo:anlarda tek pirinç kahnayııı
caya kadar "lorla "" bir oturıışla 
yedirmeli ki IHr ılaJıa pirioı<"iıı 
yüzüne 'bakacak gözleri kahna
sın ve piırinç den.ikliği zaman: 

- Aınan siı.in olsun! 
Diyjo_p bir yıllık IOla kaçsm • 

!ar! 
Oııman Cttmal KAYGILI 

1 N ÖN Ü 

GEZiSi YARIN AÇILIYOR 
Yağmur dolayısile tehir cdHen İnönii gezisillin a~ılma töreni 

4/9/942 cuma giinü saat 17,30 da yapılacaktır. İstaubulda bulu· 
nan Biiyitk 1\lillel l\feclisi baları ve e\'\'elce kendilerin" dnvc· 
ti:re ı:ündorile:a zevatın o gün de teşriflt>ri rica olunur. 

Vali ve .Bole.diye Rei.;i 
f\okt-0r Lütfi Kırdar 

~~~~~~~~~~~~-· ~_,J 

Türk 
Gazetecileri 
(Baş tarafı 1 ind sahifede) 

da da fikir sah'lbi olmak iste
mişlerdi. Türk matJbuatı tıpkı 
Türk ·hükumet; gibi şimdiye ka 
dar !büyük bir bitarafükla milli 
menfaatler; samimi duygulari
le teyit etm~e mu\·affak olmuş 
tı.tt. 

'.Pürklerin hudutlarının yanı· 

başında ve Karadenrzde cere
yan eden hadiselere ilgisiz kal,. 
masına imkan yoktur. Fakat 
Tütk milleti <yolu üzerindeki teh 
likeleri atlatmasını biUrriştir. 

Tiiik gaııeleıcileri İn,gilterede 
on beş gü.n kOOl!r kalacaktır. 

Sarbrüken 
(Baş taralı 1 iııQi. sahifede) 

• 

Afrika Harbi 
(Baş tarafı 1 inci .:tlıifetle) 

do.$1. ~a.le doğıru, ü<,·üncll bir k.ol 
da Ruveysat t.E'.'pe...:.ine yani ş-Ima1e 
doğru ikrleme&.-1ıeclir. Rrumn<el ing>
ı;z Zll'lılı kuvvellcormin lOill! k1"'11 .. 
nı aa-:ır gibi görünü:yorea. de §in'<l<y<1 
kaclar biiyillc bir oaı·aş otmem:;ıta-, 

İNGİLİZLERIN ELINDEKI KUV-
VET MlltTAKI 

Kaılıire, ~ (A.K.) - LoınlırıUia bir 
m~ RoU'llll'el ta•ı:af.aıdan y.:ııpı
lan bu 1.aanruzuo büt:üo Afrtk':l.yl 

• alıeşe verebilecejjioı! .eyl/emişli.r. Ge
oaraı A~ eilı:,r nru,...ıfa..'<i

yeı:li bir Laaırru. y-cak ol""'S& Bôr
let..ıı: m;lletlet- bütün A!t<lta'ıia ~ 
m i;">Cli elde ~:ıol'.klerniT. 

Loııdre.'tt.-ı '"' emin meıiba.lonn
dan alınaın hııbeıı\ı!l'f; gilre, ine! !iz
lerin lrullıırıdıüeceklcı'i lı:lll\IV('t 140 
hin ""1'1" lıir oıtdu '\'6 600 to<!o<lll', 
Hava kın-ve.tleninin .mıJdıan mG.lüm 
dıeği.ldir. ~l'z 1Alyya.rcle'ôıııin ağlı 
ve orta Aınıeriııan booııi>a tayya~
lfırôıııi iılıfü"8 ecıoı:ı nıütlrllilt tayyarc-
1erile .tıı!k,;i:re edild~I vr mul.:«<00 
~ ha\•aya hfilt-i.ın bıılu.nr

duklar1 zaı:n!'diinıfll<lıediıı. 
Ilıı>ınmel taara"UZu El Al.,nf'.vn hat· 

tının çaılıl.ııt bö!g00e kayb(•idugll 
nokıl•da ba.şlsmı;;tır. SC'1ı!iU><• ocdu 
g<"lııenai Aieksaııder taraiıod.aıı ye. 

ili 1ıruır:mzla.r yıı.;>abilecek '"'""t1ıe 
~ t:ı.mıôm vr t~nsik: eıı;!onişbr. 

hazır:anıyor 
(Bnş ta:raft 1 ind sabifedol, 

{"dı;lse We general aırcalk gön • 
od-eril.eın ta.'lwiycler İngJI'lllere va.r
rr.c.dıi;,'l talk1d!İ'Itle mr mm•aıOOa • 
:w;yet ümit edefüiiir. Romımıel e
~oen b:öy le bir ün»tle taıa.rruwa 
geQın:,.ktc ace1e e~tıiır. Gene • 
ral Löıhı~.ll'll Ba:llkıanlaırda buıJıu>. 

ruı<r. haıva kıuvvıetılıeriılıe mıüıınlkfuı 

olan yardımı yıa~aığı mUhıaJk!.. 
lkakıtır. 

dır. 

IRLANDA 
DA Günün tenkitleri 

UNITED PltF.SS MUHABİRİNİN, 
l\IÜTALEASI 

Mookov.a, 2 (A.A.) - UDtod Preı»

in mı,in.211:,i:rtt bild\riye>r: 

Japon güneşi şimdi saat 1 ile 
2 arasındaki vaziyette bulun· 
m~ olmasaıa ı·ağmen batmasr
rıa henüz çok vakit vardır. Sa
lomoıı adalan mu!hare'lıesi Çin 
için oldııci{u kadar Ruslar için 
de ikinci ]J;r cephe teşkiL etmek 
tedir. Japonlar ş'mdi taarruzdan 
müdafaaya geçmiş oldukları i
çin bu ikinci cephe mişdi Siıber· 
yaya \'e Hindistana katışı yapı
lacak b.r taarruza mani olabilir • 

Alman hafii savo.ş uıçakl.arı 
cenup İngilı.ere sahilindıe bir 
kıt'alar topluluğuna iri japta 
\ırnnhalar atmış, tam i9'libetrer 
kaydetmiştir. Geleyin Midlıand
lara ve doğu ş'mal İngilterey>e 
ta;hrip ve yangın bombalart ~
tılmıştır. Bir çok yangınlar çı· 
karttlmıştır 

ADLiYE 
koridorlarında 

il 
ÖLÜM 

Beykoz lıükUmet ı'oktorlu 

ğımdan mütekait Bay İsmail 
Hakkı, müptela olduğu h:>Sta • 
lıkten kurtulatWyarak düu ha
yata giiılerini yuııuuuştur. 

rUndiııtanda tevkifler 
1 
ı &mlbay 2 AA.) - Hiıııd kon· 

g.resinin t<ıarrtite a._.,....&.ı> J"lan· 
dit Ba lkıtı~ Şaı<ma d.üıı Cawn.
poııe'd·a tev«<l'l eclilımi:ştir. Diiıı 
Boor.fu.}• reisliğ:i ~e aü!kU • 
net hüküm ııüırdüığii resmen. lııi!

w~. 

(Baş tarafı 1 incide) 

İrlanda i'htiliıl.cileıine ait büyük 
bir si!Mı w cep'lıane deposunu 

meyd11na çıkarroı.ştır. Deponun 
ı:nullıafızlan ifıe poli-s memurlar} 

arasında vuku bulan ll>r çarpış

ma esnasında bir İrlandalı öl

nı~, bir kaıçı yaralanmıştır. 

Belfast, 2 ( A-<\..) - Son defa 
istida!ar'ı reddedilınlş ol.an Tho 
mas Williams 'bugün Belfast'da 
idam edilmcştir. 19 yaşında oTan 
~Nilliams polris llU'murlarından 
Patrick. Murfby'yi öldü.rmekle 
littiha.ın edilmekte idi. 

• 
(Baş laırafı 1 W:i salıifede) 

le.r de gözönüne geüri'iince insan 
kendı'ni rüyada, bir masal ale
minin muha,yyeI <!..koru içinde 
samyor. 

Bu hız bir halıı'katti:r, i'ı>kılli· 
buu12ın: •Dunnayalmı diişeriız!• 
vecizesini hı>tırfa.tan ve bu ve
cizeye amel ettiren. bir lıakikoat. 
lli<ç duırınadan çalışmak, !iç d'ltt
rnadan çabalamak, hiç durma • 
dan bugfuı.üu lu:ı.ıua uyarak ile•· 
lem ek g'erektir. 

İkinci cilıan haminin dört vıl
ltk bilançosu cihana bu ~ve
riyor: .Durma\)'abm, d~eriz!. 

• 

Slal ~ra.d'ı.n crnıtub batı ci.varh
T.ıın:t müdaf:ııa. ('oel•:..>ıı.1 Sot"Yet 'k:uıvvet.. 
leri. 48 &a•<1ıtte dıöııdüncü dıcl& ol'a~ik 
yeni mıevzil·eıce Qe36.1.nııeııc zorundı& 
kalımş\a1ld1ır, stınlingrıadu tethdid e
den lh.ayaıtl tteıı11lkıe ·sarBı~ıteın Gaıl'') 
faı:lalıışma!<ltadır. Soovyrt[<ırin o~
ım!dıaT..c g~etleı·ine wti'!Jfllıi.:n Wyıük 
s"Y>da nazi zım lktı1VV<!i!l<e1'inıiın oe
nUb fbatı miiı:!aıl&a. hatlaırını yaırmııı 
oJdl-$1 !);)dl;rilme.'<led\r. 
~rıdın ıf-m:ı.1 bııJl,.,:ır.~ild ceıp. 

lı<lde .1monlru- So\'V</'t 'tra.iiL"'"""' yar
mo3< \htimı>H ile hiloum '"'1>ekle
dlr~r. 

~~"'ı.~?"t kı.wveolle'rl Sta.J.iın~d mu• 
ıha.I'f'll1r·:{min ~ Mr bt.l'1tranlt ~afh«_

:V' eirmiş olıduğutıll bbUl etıneklıe
c~ .. ~!ıer .. -----------.. ·--------------

- Yok eferıd;ın... Bu hatta 
~i:ntliye kadar tek kaza o.ı:maoCh. 
Üillilmcyiniz. Bir şeycikler ol· 
roaz ... 

Mösyö Golder kendini tama
men kavfbetmişti: 

- İsıeroe gabcrsin . d;ye hay
lc:rdı, n1r.-;c1e orada deA 1, bütün 
sel·vctirnı onun üıcrir~e d?Vı.-et
m~ti:n. 

- Kimin? 
Kıztılln... BHi'."'Ol'sttn ..• 

l\1 l.e!'r -~<le iş\n\ 1/~r. _ Ne ol.ur 
ne nln1az diye ... 

Eıııprezar)'.c> deıfi1al l~i ar1a
rrı stı. Demek IVIösvö Golderın 
ktdl·ıi, kızırıın l<:acı~1rrlan ve

ya tavv:ıreııin dusrrı~k ihtima
l1n en d• J lrll. Şin1ci, Kendi 
kendi ·end ne: 

Vav <hcordtı, ben de ne 
... ''m p iıYJ.ıs m. I'Çt7ına ü Jy~Jr 

'"'aJ tT!' t ım. 

* 
Gcı.ı .. teı ın \ çrdi.ği ha\ ,4 · • o 

n1~);:ıın B~02,.lınun bliti~n sa!on 

BiR PAPAS UÇTU ... 
it Q #JWW ltf a1 §ti ~ 
-..WWW &il2::::a:.."!...'V.ı.~ı".ift7~DOı.-.ıı:ııt't3lt~t1r....-1 ._-= EL 

fann<ıa bomba gibi bir ces } p 
mıştı. Rum cemaati, bir Rum 

delikanlısının b,r \ ahur.ı kızı 

kaçınş.nı bir nevi zafer sayıyoc 

·hepsinin a~1zları ku~aldartna 

varıyordu. Beyoğlu cadde«:nde 

Rum delikanlıları Yahudl kızJ.a· 
rına, gö_!{-üsletini kabartarak; 

- Iley .. Tina, diyorlardı, gel 
seni k"ç<rayun. 

Yahudi kızları da, ç\,ernıden 
birin n •bu kadar cesu · 'ı,ueke
tıni takdır edivorlar, f ktrdaşı
yorlardı. Çünk-0 Tinanın ailesi

ne kPfa ıularak ka""61. b,• '8yan 

teskil ~diywciu ve · ızlar onu 

aile tny · ir<i 0 n bir kurtuluı 

ADİL 
:hareketinin mübeşşiri telakkİ 

edıyıorlard. iF'akat Ywhudi ai
leleri ve sosyetesi böyle düşün
müyorlardı. Hemen hepsi, Gol· 
derl-cre bizzat veya telefon ile 
cGeçmiş olsun• demişler. Lakın 
fazla ısrar etmiyerek: 

- Merak etmeyiniz, Tina tek 
rar gel.r. 

Diye te~. · edici söz1.erle ya· 
rıılaı •nı ı0ııa~ma ~ calı~1 ...,tar
dı. Fakat. 'hı<; 'lıır do·~ 11\fosyö 
Go1<lerın $e :;.-c.t nı Titıdrııı üze
' '"'C drvrett g r bil1 ·iv· r İşın 
l -ı afı buı u blzznı Tin2 dalhi bil 
m·~·urJu. Bilenler ş:lldiki hal
de, rıul>biri s~d·k ve ır.i:i,yo Gol 
d<"rin zengin ermeni or•a,ğı.dır. 

No. 30 
!Bu sebepten yüksek, bazı zen
gin Ermeni mıthafili de, onun 
kederine iştirak etmektedir. 
Çünkü Golderin Ermeni ortağL 
cemaat arasında pek mühim hir 
s&!hliyettir. Onun hrğend' ğ'.ni 

nı.erkes beğenir. Heı1:ıa11ogi l:>.r 
,mec;elc üzerindeki fik .. herke.:; 
tarafından münakaş<.sız kaıbul 

oLunur. 

* Go1der Erır.eıJ ort ~ ~ ·n Har 
bi\'ed ~. ev'rıcie salonda otllr· 

rr.ı ıc ıı ,uynrlardı. IJz;ııı b·r 
mıizakereden sonra n~d:kle~· 

kHar su o!dc.. Atınadaki dost· 
larıııı harekete gr•çirm~k ve Pa· 
ıı:ıas ile firari k zı v0 1<; 1.et'I!~k. 

Bir suale. cevap veren Ti~®fu , 
ştunları söylemi§"tir: 

Çin için Birmanyaya taarruz 
esastrr. Bu taarruza bir an e>VVeL 
ıgeçilecek olursa en iyi neticeler 
elde edil,e'J:>ilir. Çin böyle bir ta 
arnrza iştirak etmekten mem
nun olacaktır. Ceı<lnag ve Ki
angsi muzafferiyetleri diğer Çin 
ceı:Jlıeleri üzerine yapılan :baskı 
sayes;.nde elde edilmiştir. Çün
'ki Japonlar Çinlilerin devamlı 

föasl<ıılarına kan;ıL koyabilmek 
için buradan kuvvetlerinin bir 
kısmını geri çekmek zorunda 
kalmışlardır, 

Bunun için lbir çok kimselere tel 
graf çekildi. Bu arada At4na 
polis müdüriyeti de hadfreden 
llıaberdar edilmişti. Aıyrıca, A
tinada Golderin ahbaplaıınılan 
m~hur lbir Yahudi avukat ta 
harekete ~çirildi. 

Bühün lbu ltıfı<tseler, Ameri
kan haydut filmlerindeki siirat
le cereyan ediyordu. Fakat Ati

na polisine tel,gr;,f geldiği za
man, Papas ile Tinanın tayya 
res' Fa1oron'a gelm:ş ve genç
ler ralhat bir yolculuktan sonra 
çoktan inmiışler-ii. 

Bununla beraber fevk~looe 
heyecanlı idiler Çur ·[i · <tık

lan daha cvv": hab~r nmı,;; 
olabilirdi. Ve polis on' rı tay

} arc-den mcr nmez, ai'.a dıis· 

mü :Jb'; ku.ş g bı yakalıyab:lird. 
Lak.n oylıe olma<!. İndikleri z;a 

man asaportları tetkık edıldJ. 

Polis onların sadece Atina· 
d3 hangi adrese inece -!er~rl 

(Daha var) 

()laş tarafı 2 in.ci sahifede) 

y:l'panıik: ke1'dishrui karaJ<ıO.l!a gö
tüırdüım ... 

- Niçi·n 25 1:ıurı.><;a aldığın ü-:; 
ııümü 35 kuruşa sattım? 

- Ne yapG:rs211 ilıeyiım .• Üzüm 
btı ... Çıüru<y0r ••• Eıüiyor. 

- Başka ~ var mı? 

- Hayıır. 

İıdkliıa ıınıabm triiitaleasım ııiiy
ledôJ; icabı düşünüldü ... 25 ·kın • 
ruş.a alınıan iilıii!miin 35 !ouruşa. 

saıtlıııııaJsmıd. ihtikM ol~ olma· 
dı:ğı belediye >ktısaıt müdtiırliü • 
ğfüıden sorulac$... Maılıll"18!llle 
ibaŞka güne bnıaıkıldı •. 

Vak'a basi.t. .. Çdl< 'baısllt... Fa
lkıaıt, acı'kılı w ibret vecicü değiıl ., 
rol. 

ikdam muhabiri 

Peynl~ llatı din 150 
kuruşa çıktı 

'Peynirlcilcr konılitesi, dün, 

~fıntaka Ticaret müdürlüğünde 

t-Oplanmışlardtr. Ticaret müdürü 
tacirleroen, peynir fiatiarmın 

niçin mülemad<yen yükseldiği· 
uı sormuştur. Tacirler, fiatların 
müstahsiLler tarafından yüksel
tildiğini iddia etmişlerse de bu 
cevaplar, mukni te!Akki edilme
miş, tetkikat yapılma.sına karar 
verifmiştir. 

Dün, 'bir anda yağh beyaz pey 
n·rin flatı 15Q kurus.tı bulmuş
·ıu::. 

Bugün cenazesi LfıleH K<l"ka 
cadd<>si 9 No. h evin.den kaldı· 
rılarll'k, Beyaoat cam~inde öğle 
'llamazını ınüteaki'p c.,na..., na • 
mazı kılındıktan sonra Top • 
kapıya, ebedi istirahatgahma 
tevdi edilecekdir. 

Ailesine bryaru taziy~l eder, 
merhuma. da Allahtım mağfiret 
niyaz ~deri:z. 

Ç<ıeuklıı.u 

İstanbul mali muhakernat 
müdürlüğü ıneınurlanndaa 

Mükerreın S..yin 
Zehra, i"1llail Sayin, Gülşen 

Sıdıka, Bedia, Nuriye, MU61afa, 
Rukiye. 

• .. .. ,, ,, .. .. ... ..,.. • .."'....... .. .. wc,o 

• TAKViM " Eylfi.I : Perşembe 

ısın 3 1353 

Hlcd Ruml 

ŞABAN Ağcı.slos 

21 21 

246 hy 9 Hızt!': l ~ı GÜ'!»~: 

Ezani\ \r23ati 

Vakitler .;. n. s n, 
Güneş il 4b 6 2e 
Öğle 6 33 13 13 
ikindi 10 13 16 53 
Akşam 13 00 ;g ?9 

Yataı 2 35 21 16 

t·nı:;ak: 10 03 4 4:! 

DİKKAT: G:..1.et.cye gönderi[.,. 

evrak ger ~ verilmex, 



SAYFA - 4 

=SULTAN· MECiT 
DEV R t 

E.55BAŞ PEHLİVANLARI 
Yaz.an: l\I. S A M İ K A R A ·y E L 'fefrika No. 321 

K.,,.~~lu, soyun"~P kaz<ın di
bJ~c ~t'LLI.ı.<.:L" b(.IL~!ŞWlaı·. ::kıl-un K, 
""''~'gluruı d!'lvkatle b,,ı.;:ll, l:Jııır aık
~.J.E t\.\'121 cr.!>e!)in1i ü1çmey:.ıp a
.ı.,y ~ atı<g1 adoım ol.:hı~"ı.rr.u an -
1'.ıı.I ı. Gu Lerek sc:ırchı: 

_ D"ali<llnlı, b~a mı gcire-
şectı1'.ıJ ıı? 

lk} ıiırııcc K a.v asoığ l u : 
- Evet.. 
rn'}"'P lafı .kısıa kt-~"bi. Yaı,ııl-a,r,,. 

dı ve t'aı:g:nn eş bagl=ı.ı.smı 
bekledi. Suhı'd'1ın heıtl<es çek> -
ıuyorıdu. C:wıgıır, Suhıyu baışka
mıa eş v€r<l! . Bur..un üızer.ine Ka
~ll<'IOğlu 'Ortcya ç<kaıralk: 

- Bana bak usta!. Sı.tlu ile 
'.>CD tıtrta.:ağım. 

Declıi. Bu m10ydan cıkıUıIOOl)'a 
Wtün baş pehlvranlwr ooyret 
,.ı.teıler. Sulu bcnrm>t>miyernk gü
luyördu: 

N.ıi>ayet meydoı:-a ~lk~ıla~. 

Çııkmadan ev'lrel, her<kes bu, ya
büıı·~ı peh1'i~•anm kim oldu:gıunu 
nıı·roıri: e<kyordıu. suı .... da m<>raık 
ıç b:J.e 1<fi. C.o.gı.r, peh!ıivaııı1an 
t;,1"'1.im edl,1'ken Ka'Vasoğllll'la 

.f:l(/.'du: 

- Nereli"<n DeF>0rmanlı? 
~ lsııt n n.e? 
- Ka,·aı;.-n -Oğlu ibrı;ılam!. 
Dcymce, Ca1gır, a'}<lı. Çür.ıkü 

ık~V.ti.:>l da \'C K..avasın oğlunu da 
;,;i:Cr.ı.ışlerdi. Sulu <la ha~orete 

ciü~.tıü. 

Gl'mcş bas.bdı. tkıi pehlivanın 
dı;ıca ,:ık çıuıp;şm::ııd'a dereceleri 
=~l<lı. Kavı:roğlu, Suluyu üz. 
1111<'ğc v~ ~urıncı;c kıo; uldu. 

Su-lu, bl'r telaya ~aıtlığ.m an
'lamı.şlı.. 

• .. 
Sulu ve Kavasoğııı Koca İ!b

rnLımi.r.. giiToşi da;;ıa ilık ellt'rden 
an""·ı•klı. Koıv&!lC!ğlu, gü:reşi bi~ 
eı, :ımışt:i. 

Kaılweci bağll'J(}·orou: 

- A!e'l'n kızan be!. Aferiın be!. 
s~y.irciler, Sulanun mü.,'ilrul 

Su.Ju hızla glderlren biırdenıl:>iırc 

av·CJ:clan bıı maıuaya çaq>l.ı. t;aır

par çarp.mı~ da hasmır..ım .u.ze
rinden lıavabııarak dört dlıi ye- ! 
re ctü~Lü . .K"vaısog1u Lbraıhıiım ., 
derha•l y.;rındcn tıt·laıyaı'6!k lı-as
mmın ll"&ı~ne 9'1llar.ıdı. l<'alka~ 
Sulu, kt.-<lıi gibi dört elli sekerek 
kaçtt ve hzsmırıda.-ı va•kasıru ku.r
tıı.rdı. Bu suret.le Uı'ı pehHvan 
a~·aığa ka·i•JillllŞ oll'.!ula-r. Kaıv•ıısıoğlu 
a•ya(ia kalkaır loalkmaz çıııpındı 
ve bıiır r..ağ.r• ooı.<urdu: 

- Hayda Sulu be!. 
Sulu da l>asmı.-na çıır:pınıaraık 

nağra ile mu.kil.bele etti. 
- Hayda k:rzan be! . • 
Ka:vaooğ'lu Koca ilbraıfxiıııın 

Su,lu gibi meşhur b-i:r a.tlıaını,ııı 

ç-aprwıını lreparı.e ederee9in€ sö
kıiip artması ve üste ele hasnüa'.ft 
paçavrnya çeW.· p t<O!Jillkeye dü
şüınmesıi seyircileri gaJeyamı. ge
tiırnrişti. S€yirciler hep l:lır ağız
dan bağu-ıyorlard·ı: 

- Y ~'a ihrnıhiıııı.. · 
- Aferin kırzan be'. 
Sulu, haısıı:nının mukaıbeliesi.nt> 

~ılmcştı. F:ı/kıa,t blir v.aıııdıaı:ı da 
ü.rkımıüş1ıü. Çünıkü az kalsın mağ
lup o1ı>yorıdıı.ı. Sulu, bu Illll.ikıa -
'beley>i bekiiyoıtdu. Bu Yüriilk Ali
ıııin oyunlann.daaı. biri idi. Kaiı
\reci1r.iın sevmçten a~.t.l kuJaık -
larırua vaırrnıştı. Ya'l'ırn::laıkulere 
sO}"Je.lltll)''Ord 1J : ! 

- Amma uc>ia kızanıncış be! .. 
Nelıeey!.. B€nbat etti Suluyu 
be! .. Az kalsın yen~'t'Okıli :be! .. 

Kaıhıv€ciniı: yanın.d~iler de: 
- Tövbeler ol:;un yenecek Su

luıyıu •• 

- Nasd dün aıkş<ım alay eder 
mi Ç(IC~la?. 

Ne y aıpıt.ı ki? 
(Daha vaT) 

ZAYİ - ŞU.' ifnla01ına ıbaglı 2 
rüsüm tonluk D::gerb' J.r adon..~ 
motorı.mıun 94-1 senıesin.e aft mu~ 
nE ş.abadte-too.mesi.ni Z.'1Joi. etti.nı-_ Yt.'
nis•ni ~>koıraıcağımd"'1 hükımü y"1<ıtu~. 

J\fohııırııem Malı.a.ıu.ğk 

~ 
7J30 
7 :ı2 
7.40 
8.30 

12.~0 

l~ ;~3 

1 :~ 45 

13,30 

18,0{) 

18,03 
18.4:; 
rn,ou 
19,ı5 

19,:lO 

19,45 
19,55 

- --
~/9/1942 rERŞEMBC 

P~ 0ıg.ııa.ın ve m~m. saat ~ya.rı. 

\"ilicL.<tllffiüO'.ll çahş<tıı-ahrn .. 
.'\jarı.s haberlı<'rı. 

MU:t.:k: 

Progı.ıaı.n ve m.enı. sa.at aorsrı·. 

1\li..:Z'l~C 

Ajl\JJ.'l haberleri. 
Mi.iz.-k.: 

l'rogıaın ve mem. 
Mü;.,·k: Fa5:l hPyeU. 
J\!Wı'k: 

KOOUlitna; 

M1lı.ik: 

Memte~t $t;l•cit ayarı ve A
jans l»Lberlcri. 
Seı·be~t ı o da kikla. 
Müziık: 

20,15 R~<liyo gazeıtt'5i. 

20.~5 l\füzlk: 
21 10-0 Konuşma: Evin saai.i. 

21,15 Müzik: 
21,4'5 Mfü•I<: 

!!2,30 M~nlei<ct sı>at aıyaı·~ Aja.ns 
hDlbe-rlıeu.i \•e .Borsal&r. 

2\l,50 Pro!P'1ın re kapooış. 

YENi NEŞRİYAT 

Ayın Bib iyoğrafya 
Dergisi 

Her ay oıJran t>sıer!crıe dair ma.lil
mat v~ren ve bı.ınJardan mübnıılerif 

J;o,kkıınd:ı "'"~iıhiyetli J<alern!'cır ıa. .. -
fından yaa:ılı"'§ l<'riti.kl,,.. ._-<'dm 
Ayın Biblı\ı'ogrofyosı ~ al
tıncı soym ;ııeng\n miind~re<nU.. ln-
1.dşor etmiştir. Bu sa(Yı.cln kil.aıplat• 

hakkında maUlmatlan aıı>n oJ.arcK 
Tuı'k füılmk Kurumu'nuın hulkul<çu
Ja ~- açı.ık n'U.''kıtubu v-c tıeırcüımıe ha
taı:I ı adlı <,'Ok anl"...eı\'saın bir yazı 
vatx:ltr. 1-I<'r Yt·ni sayısı daıhıa n?üte
k.~ül olam.k çUtmn. ıbu kı.ymıeıti:i dı~r~ 
g;yi bütün oku.yucuı!a.nmıııa ıh.arn
.r.ııtle tam-:ye edrriz, 

Milli lıaıacılığınıızın bütün 

yurda dal budak salması ~in 
'fürık valandaşınm bağrmda 
kutsal bir ihti!-as yanmakta
dır. Türk Ha\'a Kunımuna son 
yıl içinde bağı<jlanau- •dört 
milyon. mil~tçe çalışma -

nın en roşkun çağında bu -
luııduğuınuzun deL:Jidir Ra -
kamları daha çok yti:ksel'te 
liın ve dalıa çok çalışalım.. 

va"1.iyete girdjğ>nıi ve çetıir. deli
kanlının ona güreşi b m:llirrdi.ğjl'l'İ 
€'-'"ünıce hayret.e di.i§tü•ler. Hiç 
ıar.uımıaıcltlk lUiı bu de1ik;ım].zya ta. 
~aıftaır olarak ba.ğırı.şııyıorlaırd:ı: 

, ____________________ , ____ ,, 
- Haydi İbrahlm be!. 
K.a wısoğıfu, iistü&te hoomına 

'hıuıcum r:Jiyor vıe fıroa~ dü.~ii!k
ce kaıpar.,ık atltına alıyordu. Her 
11e de oJsa rnfiltWın .bi,r pelı.li!V'a11 

olan Sulu tehliıkden, atLaıtııyor. 
Hıawnm11 aırıa s:ır a aıllcl-a1zyordu. 

Bır ... "alık Kavasoğlu, çaıpr.aıı;a 

düştü. HaMJ:ı İbrohi.mi :zıoru.u oo 
ç~razla sürerek götüı'Clü. K.a -
Wlt90ğ1ıı Çcik feıııa vaı..iyete d~ -
mı.J:;tü. Sulu'lllın çaıpmzla:rı m€ş

Jıurdu. K.irn6eye aımaın vıeııınez
di. ve herılıal1€Jİ bir haısınma böy
le lıır ç.aıpraız g.iırerse mıuılııa!Jt -
kaık e>nu maığlı'.ip edenlıi. SuLıını>!l 
kın,vetıııi çaıprazı Ka:vasoğluna ta
raııtıaır oLaır.tlaırı ilııkıü1ıtıii: 

K.aıhveci dıe şaşırd ı. Kaılweci can 
ıhı. v hk bağıir.ıyordu: 

- Ha oğlum Kaıvaooğlıu!. 
- mı, seni garnyııan ..• 

- Hayret be! .. 
5€-Y'rci1€rdcn de bağwt.>loc 

1U6'oırdll. 

- Ha seni göreyim. 
- Haıyret be! .. 

Suhı doıın1.12runa baa:eıket edi -
yordu. Hasımru lıqparlaınıış r.e -
fıes.>Orı: ve solıııksuz Jı.aıımaııtla -
y<>rdıu. Ka'V13roğıhı uçar glhi otuz 
,..lım kaıeJ.aır geııi\si.n gerıiye uçtu . 
l<'\Jkıaıt bu uçuşa Kaıvaooğlu da 
yardım ediyıordu . Çi.iılkü, haı; -
nım lı<iJım.cdi.ği v e kıen.ıli nıin bıi!l -
dı.ği l::lır oyı.ına ~Ür€Cekti Ni -
1ekan de öyle oldu. Kav:ıooğlu 
ut;"P giı:lerken birderub>re çaıp -
r;ıızı söktiiır'üp ve yırt•p alta dıüş
(ıij_ Ve a~ta düşer dÜ>şıııez de bir
d er:ı!i,ıre çörcı,lıeırııdı. V€ bi'f kıaıya 
pı:ırÇ(l<Sı gibi m..Wa teşıkıil ettıi. , 

YENIKAPI - SA - Dl 
M. CAKIR GAZiNOSU • 

Müşterilerin vaki 1srarJar1 üzerine Tür-

kra !içesi Hamiyet Yüces es ve 

Salıa!battin Pınar'ıın 13/9/42 Pa

zar günii akşamına kadar S€anslarına de

l vam ed<!eeklerini bildirir. 

TÜRKiYE 

ZiRAAT 
CUMHURİYETl 

BANK AS! 
Kuruluş laciıhi: 1888. - Se rmayesi: 100,000,000 Türk Lİ'ra!L 

Ştıbe ve ajans aded\. 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 
Ziraat Bankasında kuınba ralı ve ihbarsız tasarruf hesap

kur'a ile aşağıdaki pl;lna gö anlara senede 4 dı.fa çekilecek 
kur'a ile aaşğıdaki pJıana gö re ikramiye dağıtılacaktır. 

C A. 1,000 liralık t,006 L.11 ıoo Adet 'O liralık 5,000 L 
• • 500 • Z.000 • 120 • (8 • •.ııea • 
• • Z50 • 1,806 • 

ti • ıot • t.Oto • 160 • Z1 • J.200 • 
DİK.KAT: Hesaplann&iıki parai.:ır bir &ene içinde 50 lira-

dan aşağı düşmıyenlete ikra mıye ı;rktığı takdirde % 20 fazla. 
sile veri!ece-ktir. 

Kur'alar sem•de 4 defa 11 
Eylıil ve 11 Birincikanun tarih 

mart 11 Haziran 11 
!erinde çekile<"ektir. 

Sahibi: E. İ Z Z E T, Neşriyat 
Basıldığı yer: .son 

Dirnktörii: Cevdet Karabilgin 
Telgraf• Matbaası 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

. l ' ~ . : ' . ,· - • ~ .... •·. - ' 
- . 

l KDAM 
, 

ır=====================;===;...==-=ıı 

1
1 •GÜNE BAKIŞ• IJ 

~ ~ 

Medeniyet tehlikede 
'Muharip iki g rupa ayrılan bü 

Y·Llk ve küçük devlıetleril1, mil
letle!'in harp cephelerile cephe 
gerilerinde te!ikikat yapan ya
bancı gazete rnulharrirlerinin, 
mu.'habirleı i nin imtiba1arını za
man zaman görüy-0ruz. Telgraf 

ve tercüme yazıları arasında o
kuyoruz. 

Türk gazet€Cileri de şimdiki 
cihan lıaıilıinin başlamasırudan

beri geçen 3 yıl<la muhteljf de
fa hal'p cephelerine ceplhe g€
rilı.rıine ~etkık ziyaretlerine 
gitmek, görmek, intibalarını yaz 
mak, neşreyl€mek imkiinJ,arına 
malik oldular. 

Muilıarip iki gruptan bir taraf 
ta muailıed~ ile bağlı olduğumuz 
müttefikler, diğer tarafta daM 
yine muaihedelerlıe bağlandığı
mız dostlar vardır. Mürte-fıkle
re, doStlara karşı Türk milleti
nin bağlılıkları, Türkiye Cüm
iıuriyeli hüloümetinin muahede 
lerin hükümlerin€, ruıhuna, e
saslarına riayeti kelimenin tam 

manasile samimicLr, dürüsttür, 
kıl kadar inıhiı·af 1 eylemez. 

Ecnebi ve Türk gazetecilerin, 
muhatj p mernlelqetlerin harp 
cephelerinde, cephe gerilerinde 
yaptıklar• tetkikatın netirele
rinden husule gel.n intibalar, 
şimd.ki haııp silailı!arının husu
le getirdiği tahrfuatın, zayiatın 

bunların doğurduğu sefalet ve 
az~ıra,'Plann kıpılkunç olduğunu 

·göstermektedir. 
18 inci yüzyıldanberi Avru

pa medeniyeti, Avrupalı m~Jet 
!erin namına atılarak büyük e
serkrile, teknik varlıklarile, i
lim ve harsile &ünya milletle
ı·ine öı-nek olmuş, saadet V€ re
fah kaynağı teşkil eylernı'şti. 

Ôördüncii yılına giren cilı'"n 
harlbinin, da<ıa bir yıl geç,irme
den bitme-;i temenniye şayan

dır. Çünkü dünya milletlerin;n 
refah, saadet ve huzurt,arile bir
likte Avıiupa medeniyEti d'<lı!ı; 
harbin clevamile l.am teh]jke i
çindedir. 

H. N. Iımak 

YENi PUDRA 
Renkleri 

ÖNÜNDE 
Kadınların 

.HAY.RETi 
,_. ____ _ 

Bu Pudralar, 
Sihifli bir \"Coloriınetrique,, 
~ne" ile1_ istihsal edilmiştir. 

1/- ' 
lmkloı hbıl olmuc;tur. 
ısu Yeni · pudra, au gj 

TENiN t~~·~.km~~:·ı 
GÜZI:LLlt'.ilN[ gara rağmen bUIQn..., ailn 
"' 'ON MlSLl 'sabit kalır. En sıcak bir 

Teninize eu uygun ' dsos •salonunda bıl 
Al?TTrRIR gelecek pudranın tam burnun parlamasına ma-

ve hakiki renıtini ve- nı olur. Tenınız tnze,İ 
1

ren :feni bir ucolorimetrique,, nermin ve sevimli olur. Yenl T~a·] 
makine icat edilmiştir. lon pudra;nu bugQn ıecrUbe edinızı 

r.re hemen daha genç g6r0.nündz . 
Bu sayede, ti!ndlye kadar görUt-'{ tTakalon pudrası , kullanmakla J;ırt 
: memiş derecede emsalsiz gUz!!llikte neticeler alacs~nı:z teminatlıdır .1 
1)'enJ pudra renkleri istihzar ediimeıi' Aksi takdirde paranız inde ol\ınurJ 

Gazetemizde bundan bö)'le her hafta Salı gunu ucuz 
ilanlar sütunu tertip ediyoruz. Satılık ev, satılık arsa, 
kiralık ev, i§ arayanlar, i~i arayanlar, zayi. 

İlanlar 6 satırı geçmem k üzere 50 kuruşa neıredile
bileceğini muhterem karilerinıize bildiı·iyoruz. ilan be
deli damga pulu <>!arak da gönderilebilir. 

~1--------llmllll--·-------=--_,,, lstanbul lthalit Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

~1u.'k00dıeı"ı:1'a hıtarnibul YPşıoidirek Su:-lıl'i r..'lıLilhalJ-esi. Mola t«ş hafl No: 3-4.-
5-6--7 dıe Bıffıoı-g çcıcap fabrik.ast sahAbi i:'iaıkı.ı.p Bagdı.:ı.:b~li w Elic:ı Pıc

htı<lu· ')-;,; 
F .ı brık.afllız.ın 932 yılı thtiya.oı iç=.:n. güı"ıwük ve &air 11cs..ml-0.rdıca.1 n1uıa:fen, 

vıerıi}ıp SCNleıi jç:nc:ıc işlıeın~·!ıtın mikrt.arm. tıemi.J~ .300.ra ger.i . ~ 659 
kilo paın;uk ipUği it;l-n tıahaıklk'Wk ~k ı'('ISD"n ve '\.'e:rgıbe·rın t.aıh...~ı lıkıt1sat 

V rl'ıl it'tıııııd<ırı ı,.:ı:ıoı• I m•-ıtlı·. 
Bu ınua:f m2.d,dey.e ait tahaıkkulk e<lıen 1096 lira 49 ku.r~l.:~i.~n 1723 ~yd:' 

kıanun htikrnilc 30 gıün ıaı..rı!ınıda müdilrlüğüıınüz wımcsine yatıl"ılmasL aoosi Mıl
dre ta.Mili ('ımva1 kaınurnı hi.i:'küımleriın-e göne h.a.Jôı;;ı.ru7..da taıkibaıt \fapıl.acıağı 

tt"b,lg )~t'riın.e ka"n olınıak üzere ilan olunur. 9455 

1 f nhi&&rlar Umum Müdürlüğünden ,,.. 
Pa~arlı.ğm 

Maılıi.ıemfJl{i.cı~v'i Gimü saati 

°YJ..•tit kay.ış fil/Ol. hk 
> 110 > 
> 

• 
100 > 

80 > 

!>O ır.dre 13/9/942 salı 10 10 
60 > 

50 > 
80 • 

> 300 • 18 • 
.Baokır perı;m ve Ronde l ~Y 

2 san1an 4 mıJım kutn.ındlaı. 20 kilo 
GJ'<'SÖı• No. 5 !>O OOeı 

> No. 6 5<J ad<'l 

C1'•oıt:ı 8 kiifı<' başlı 30X3/8 > > • ~ lt>.20 
<!;be ka<lau· vidA!ı 8000 > 

Cıvata 6 locişe başıı 40X3/C 3200 • 
• > > >30X7 /16 2400 • 

> > , > 50X3/8 50 • 
> • > > 50Xl/2 hatiı;!Ol 50> 
• • > • BOX5/8 lıat 50 > 

T J.ta.rwk zı.mpaıraı taeı 
cısa x 2ox2-0 ın.m. l.lkt> 2 , . 

ı _ Yııdnı.rora C'iJJSi ve mWc:taırlaıı·-. Y"uaJ ı ma.lzt'ırrle J>tl7.M'hkl;ı saİ.ldl aıhna

oaııct.ır. 

2 _ Pa.tarlık tı17'1 1 a•ırıdtt yııula gün ve "'"'1ı1eror Kaba.flıı(ıta levazım 
şubesindeiki mt>t.ıkıez al1m konıisyoınunda y:tp11~tır. 

3 _ istckılilerin pa.ıarl'lk için ~· 1 u.nan. gün v.e saE.~rdc kklıt ede· 
cekl~tt fiyat uze·ıll(i.oo <;;, 15 ı.m.naı p&"""J'iıe birlôltte meı»<ut !ror""')'Ona 

ınu"'"'""'t!ıırı iJlJı oluoor, '96211 
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Yazan: Murat Kayahan 

Tren saatlerinde istasyıon çok 
kala.balık oluyordu. O gün de 
iı>tasyond·a. rengarenk e1bise!i 
genç, yaşlı birçuk kadın ve er
kek vardı. Trenin ha1"ketine 
'bir iki saat olduğu halde yıolcu-
1ar yer bulmak kaygusu ile pe
TOna cbzilmişl.erdi. Göze büyük 
g€Jen kalabalığın hepsi yolcu 
değildi amma, öyle bir telaşlı 
ve yeknesak bir hal, vardı ki, 
yolcuyu teşyicidcn ayırt etmek 
pek mümkün olmU')'Ordu. İstas 
yıon aynı zamanda bireok çiftlı. -
rin buluşma yeriydı. İlk tanış
malar ekseriyetle istasyonda o
lur ver bir kaç zaman ista&yonda 
'buluşma devam ederdi. 

Celıiil Can da hayali bir tür
lü giYllerinin önünd€n gııtmiyen 
yeni sevtgilisıle istasyonda ta
rıışmıc<;tı. Fakat aksi tesadüf o
nun uzunca ıbir S€yahaıe çıkma

ya, istasyonun gölgeli köşelerin 
de yeni sevıgilisile b:r müddet 
dolaşma zevkine veda etmeye 
nı€1'bur olduğu .bir günde bu ta
n~ma olmu,-ıtu. 

O gün, İzmirrleki mül:ıim biri 
şin halle gidecekti, seyahatini 
te<h'r imkğnsızdı. '.Bir an evvel 
biler;ni alıp yec· bulmak için is 
t&syona erken ıırtmişti. B-letini 
aldıktan sonTa trEn perona gi
rPr girmez yer bulmak için ga
zinoya dahi girm~miş peronda 
do!a~mağa başlam:ştı. Bu sıra
da Celalin gözüne güzel bir genç 
kadın ]işli. O da kendısi gibi 
tel:i'lı idi. Kendi kendine cHer 
ılıalde biletini erken alrnağa çalı 
şıyor , dedi. Ve kadının p~ne 
gavrıi-htiyari bir sevkle takıldı. 
Kadın önde Celal arkada gi

şenin öniine kadar geldiler. Fa
kat gisc o kadar kalabalıktı ki 
kadın dalıa fazla ilerlemeğe ce 
saret edemt'<li. Celal genç kadı
nın bu durak1ayışorıdan isf.ıiıfa

de etmenin münasip olacağını 
düsündii ve kadına yaklaşarak: 

- AMeclersiniz ~nnımefend;, 
bilet alaeaksınl"l galiba? dedi. 

Genç kadın, gi~enin manzara
sı karşısında bamlbaşka bir te
sir a!;\ında kalmıştı. Celali bir 
!:ııztT telakki eder gibi: 

- Evet beyefendi, fakat be
nim bu kalabaiığa girip bilet al 
mama imkan yok k' .. . Cevabını 
verdi. 

Celal hemen bu fırsatı da kul 
landı: 

- Müsaade ederseniz bende
niz al.ayım ... 

Geııc kadın, teşekkür edel°E'k 

ıçantarondan bilet 1>arcsır.ı c.
kardı ve Celale uzattı. Cı'. l b r 

hamlede kalabalığa ka .. ,l! ve 
U2Ul1 sürmeden biletl.e b('r<.ocı· 

genç k&dının yanına dündü. 
ıBütiin bunla< Celalle g~ııç 

kadm arasında dostça bir nıu
ha~·erenin başlangıcına vesile 
e>lmuştu. Tren perona g;rer g'r 
mez g€De Celii!. öne atıldı ve ki 
kişilik yer kapattı. Trenin ha
reketine yarım saat kalıncava 
kadar genç kadınla kompa:-t:
manda konuştular. Genç kadın 
peronu seyrediyor ve arada: 

- Nerede kaldı? Treni kaç:
racak ... diye söyleniyordu. 
• Niıhayet katarın hareketine 
on dakika kala yaşlı in kadın 
peronda gözükrii, genç kadın: 

- Anne ... Buradayım ... diye 
ses~ndi. Anne ve kız bir iki da 
kika sonra yanyana idiler. İkin
ci kampana vurduğu zarr:an 
genç kadın annesinin elini ö
piip veda ettikten sonra peron: 
in\11. 

* Celal İzmiroe istasyonda ta-
nıst:ğı se1'gilisme bir çok mek
tuplar ,·azdı. cevap altlı. Hrp b:r 
an evvel. Leylanın y2n;na Jön
nıcğ.i düşünüyordu. Nilıavet iş· 
leri bittiği gün b'r cocuk r ese
sile ;stasyona krıstıı. Hareketini 
scvıgilisine te1gr;;ıfla blidirm'.s.tı . 
B:r iki gün sonra başbaş. rı·a

coklardı. 
Katar istasymıa g·rerken Ce 

lalin gözleri sevgilisini arıy0rdu. 
Bu arayış çok sürdü ammJ, genç 
kadını bulamadı. Bir kaç gün 
sonra LeyJ.a Celali ziyaret etti. 
Konuşmaları uzun sürmedi. Er 
tPs: gün istasyonda buluşmak 

füere ayrıldıfar. 
Ertesi gün Celal, istasyona git 

y€ni sevbilisile istasyor.da .tanış 
memeye karar verdi. Kendi ken 
dine: 

- Bu çfrkin kadına nasıl ta
paxosma meklupl~r yazmışın-? 
Hayret diye >Öy1enirken, Leyla 
da Celalin geçmesi ·htimah •;lan 
caddeJeri ter~~rlip Jran ~0~0.;.;.
lardan evine dönerk€r.: 

...:. Bu kadar .bar:t, bu k, cİ•r 
biçimsiz ıbit erke,/fin mektup1

(1r1 

na nasıl cevap verdim. Üstel k 
bir de aradım da... İstanvona 
değil onun geçcbiıf'c10ği y<Jta bi 
le uğramam. H•lbuki o b<:'nıiP 
Ş!k. kibar, sevivt> sahibi bir er
kek tıayalo bırokm'"k di,or
du. 

Mu>-11 KAYAil ,\N 
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K. TASARRUF 
HESAPLARI 

2 İ'kincitt;srln 
KeşideGin-c aıvnlan 

ıkra.n11yeler 

1 acı et 1000 Hnı.iıX 

1 > 500 • 
2 > 260 • 

• 100 • 
10 • 50 • 
40 • 25 • 
rn • tn • 

1 B o R s A 1 
h tAı.rıb<>I Borsa.&! F•atkw'ı 

1 steı1 1ln 5,22 

100 Dolar 130,7-0 

100 i :.'-· ı.çflC Ft. 30.366 

100 Pe.r.eıa 12.89 

100 İ~Vle~ Kı•. Sl,t6 

Ta.Dvılat ..,.,,.ine nıuomeOe oimıa--· 

· ... ;-.' 

ZA Yl - Şi$i nu!ı.ı-; ıT..C':nurk 
d8ll aldığım &lifus tr:clrer'emi vi! T~· 
s,,nı ask'e.~Jı.k JUbes.ıınıd:t'n a!dıığım as
kıer! ~"his ~ ,..y; ett'oıı;. 

J~ni ·~ ~ tı.ük-
ınu ,.,ıt.tırr. hane< Ko.tant\o.:.J-• 

ZA\ .. İ - EmiJıönü nutus tr11.~
~ıığurııdıa.n al<lııl•ın ı,u{u;,; cü2Xianımı 
zay• e:tıı..11. ycoiCJin: aJa.oağwndan &

ki!jlflll1 00.th.-ntİ yok\,;,. 

~ K...ı .. Glı 

, 


