
r:~;~;·:·;·~~=·~:~·~;.~;·~·~~;;;· ·ı 'ı 
~ hakkı tarık u• i 
: Ha.. .. ıldığı )er: : 

f \'.\f\IT MATBAASJ J 
: ~nkarıt C'ndd~I \'AKlT \'urdu ı :.___ .. i . . . . 
! ı:.~2 i ! : 
: i - . 
~ ~~p·tMlJZ 1942 i 
!~ AZAt<i 
!. Nunaıa: 1027 Sene: 3i i l nl. :!:ıs-:·! Po!!ıt3 kutu u: 214 ı ....... ,... ........................................... . 

Arn(ı t Hı:fngtill ~ı eni 
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l'uıın: SADRI ERTEM 

A MERlKA 600 harp gemisi ln
ııa etmek ıuaksııdile 11 mil. 

':ır dolıırlı:k bir rekor tnhslss.tı ka. 
tıuı ctmlı;tlr. Amcrll<amo kabul et.. 
U;i bu tahsisatla bllh&SS!I U!;'3li gC. 

ın!lcrl, knn·nzörlcr ve diğer harp 
~cıııııcrl yapt13.C3ktır. 

J\merlkanrn deniz nakliye işlerine 

Ç'>k ehcmml3ct \'l'rmlş olnusını tabU 
örmelidir. Bu harbin mnlılyeti \ 'C ma 

"..?'"I bakımından Amerika dl'nl;ıa,uı 

tıır l~"BZUD ambarı mevkUnde bulun. 
d ıkç:ı deniz: nakil ,·aı1ıtalarmm \'C 

fıl?nun manası derhal ıınlıı')ılır. 
AmcrJkadan Avrup:ıya, ve Afrika. 

~u. Uz.ak:;tark11, ÖnMyaya ~apılııcnk 

ı• •l:r m~ mı.klly:ı.tı ancak bu nakli 
\ J.<fıtaları lla temin edllabUcccktlr. 
Şu hııldo r,eml meeP.lesı bu tııı.r • 

b n belkı-mlğl vaz.lfeı.lııl gürnıe!ı:te • 
d

0 r. Nteklm Atlantık bM'bi mlh'"-er 
i"ln de, mlUtcllkler lı;l.ıı de ebcnınıl • 
:.etli bir mahiyet arzetmelrtedlr. llr.. 
nb; a.,ırı levaum ambo.rınuı ve insan 
deposunun cepholerl besliyebllmesl • 
1.ın muhtelif hizmetler görec ı. de • 
~ :ı: vaaıtalanna lhtJyaç vardır. 

n:zzat na.kil \'BSitıılarr.,,.rtncı plAn. 
~·ı hcıı:ıp edilmelidir. Bn b:ırbt.n ha. 
ındqnberl mUt1dlklerln emrine g1 • 

ren tJcarct filoları gok bllyilk kayıp. 
lara uğrnmı~rdır. Bu kayırılar ı,'1in 
:ll'çtil\r:c dQ.ba zlyado endl,.<ıe uyandL 
ı •·alt bir mahiyet almaktn1ır. 45 
ınll:'I on nlifuslu lngiltcrenln sıılaıır , 
\e birçok lht!ynı;ları hop hariçten gc. 
miler vaıntaslle temin edlllr. Muhtaç 
olduğu stUUı \"O malzeme de Amerl. 
kndan ayni ''86ıtalnrla scvkolunur. 

Nıtl~U vaaıtalnrınm ıızalm:ısı knr • 
~ •unda muttcl.lklcrln yeniden tedbir. 
ı~r almaeı gerekti. Jtuı.,elt aldı}ı 

tcıtslsntın mllhtm blr kısmını Ucaret 
&crullerı ynpmak lı;ln 8&rfedoooktlr. 
1'-hlzeme ' 'c insan nakleden gemiler 
lıcr zaman tchllkeyr maru:ıdurlar. 
'.ra.' \-Weler, donlz slUihlnrı oıılıırı elif.. 
eh e;urcttP tehdit etmektedir. Uu teh.. 
dlılln önüne Gecmok için bir yıı.ndaQ 

n ıl,11 vusıtalannı koruyacak gemiler 
( rnl'sela, denlzaltları, tayyare gemi. 
l•rı, krurnzörler, ve muhripler gibi) 
\ ıtsıtıılıın t.emln etmek, bu 1111retle 
gt•ını bııtma11ının önüne geçmek, dl • 
i:cr taraftan fazla mlkt&'?'da gemi in. 
'ı:t t".dt•rck batmaların yaptıjt"ı goolk • 
tlrıııc tesirine mani olmaya çalışmak 
a.rı.uııuncladır. Amerikanın dünynıım 

l tıtUn dcnlzlerlııdr aınkaaı bulunmak. 
tadır .Bunun l~lıı bu genlıt denizlerde. 
lrt ıuenfastlerl koruyacak bir hacim. 
tlt' gemi ı.ııfllelerl rileude ı;ctirmek, 

'' or.ları emniyetli bir şeklide de • 
IJldrrc se\·ketmek zııruretl vardır, 

'\mcrlka cumhurttl!llnln yeniden 
ltııtıul ı-ttl~l Astronomik tahslsn.t ra. 
l<aıuıarı bllyUk denizleri kaplamak 
l;ilJe ine nı;ıtuf b:.lıınınaktadır. An • 
{';ll( bu tahsiı>atın faydıılı hlr hale 
ll'lrınt•"I lı:ln zamanın bir müddet da. 
ba mlltteftlderln leblne hro:eket e t . 
ltıeııı lbımdır. 

'1'1ınasa bacerl 
aemaviler dişti 

-.,--

y an:?tnlar çıktı, sel gibi 
yağmurlar yağclı 

1 ıı ıı t2 (.A.A.) - SiddctU bir 
11 rtına esnasında Beylsafcr Maden 
~e\rcsinc uzun ve geniş p:ırl:ık izler 

?rakan i~ bir çok Haceri Sevavi 
'1!.i müs. vangınlnr cılrnı:ısınn, sel 
~:?ı ynğn111rl:ır y, ~ııı:ısına ve hu 
•ılrl'rlcki hü:iin Ddnll'ri11 harah 

<•. ..ısına sclıelıl. l 'crmislir. 

RONYADA VE AKŞEHJRDE - - ~ _.. ~ ,_ - - ~'-" .... 

iki askeri lisemizin 
yeni mezunları 

diplomalarını aldılar 
l\Jısırda lğtlnıım edilen bir Alman tao kı tamk için geri götürüliiyor 

Konya, 12 (a, a,) - Kuleli Askeri Llseslnio 
kuruluo:ıınun 97 nci yıldönümü dün bii~ ilk bir tü

renle ı.utlandı, Mektebi bltirM genç liselilere dlıı 

lomalan Yerildi. 

zln tu kutaal hatıralar ve tarihi hakikatlerle ayrıca 

aü:alenmlj ,.e nurlanmış bulundu~nun elbette farkın
dasınız.Çünkü tstlklAI ııa,·aşmda, Milli Şeıftmlz BiL 
yük lnönüne knrnrgUılık yapan ve T\'ırk ulularmaı 

yüksek heyecan ve hahralarını taşıyan ıu ml)tevaı.f 
beelldye blnasmın manc\1 huzurunda bu mutlu gtildl 
yaşanıaktay:rı.. Talih ve tee&dllflln bu b\lylik lottıma 

minnet ve ıtUkran hepimlzln borcodur. 

Bir isveç 
gemısi daha 

torpiilendi 
--o-

lsoeç hariciye nezaretinin 
clün gece ne~rettiği tebliğe 

göre 

ısveç gemllerlal 
Sovyet llenızaıtıları 

torplllemı, J. 
Stokholnı, 12 (A.A.) - Cumartesi 

nltşamı nc,,ro?dılcn İsveç t .. bliği şoyle 
demektedir: 

5600 tonlllto tutarında molörlll 
Lulca İsveç gemisi dUn öğleden sonra 
arnsında butundu~'U kafile lçlnde 
Vaestorvlk açıklarında derhal bat.. 
mıştır, Uçaklardan ve harp gemile
rinden mürekkep refakat kuvvetleri 
bu denızaıtısına hlıcum etmi;ılerdlr. 

Lulca gemisinde 34 mürettebat bu.. 
lunmnktaydı. Daha sonra ne11redilen 
bir tebliğ gemi mürettebatından 16 
kl,ınln eksik oldugunıı bildirmiştir. 

Stokholm, 12 ( ~.r\.) - Son ~Un • 
lerde 1sve<; kara. sularında vukubulon 
torpilleme hM!scselcrlndeıı Sovyet 
dCDlzaltılarınııı m~l olrnadığ'ı ha.k. 
kında, Sovyct lsLlhbarat ajllnsınm 

neşrettiği demeç Uzerinc lsvec; harici. 
ye nazırlığı ta.rafından dUn akp.m 
neşredilen bir tebliğde şöyle denli • 
mcktedlr. 

"Ada Gorthon lsveç vapurunun 
torplllcnmeslnde ve Galcon t.veç 
vapuruna karşı yapılan torpilleme 
teşebbUsUnde lrullanılan todplllerln 
üzerinde Rus lmalAtmda.n olduğunu 

gösteren işaretler bulunduğu incele. 
mc n~llceslnde tesblt cdiımlşUr. Bu 
hal ve dlı;e:- bazı haller hveç tara!. 
sı:ı:lığının So\ yet denizaltıları tarafın 
dan ihlAJ cdildlğtnl isb:ıt etmeıaedlr. 

ı;:ı.r- Devamı 2 nd !llB»fada 

Mozambik bogazmdaki 

Mavot adası 
lnglllzler taralın

dan bAdtıeıız 
ı,gal edildi 

Dlego • Suaı-ez: ll (A..A.) - Ma. 
dagaekar. 

Röyter ajansmın buauırt muhabiri 
bildiriyor: 

Mozambik bo;tazıııdakl MaYQt 
Fransız adasının Brita.nya kuvveUer.l 
tarafından ı"'waıı o dereoe bllglll bir 
tarzda tatbike konuımuıtur ki sahil 
telsiz postası bile olduğu glbl ele 
geçnıl§Ur. Komaudo yani mil§~ 
akıncı kuvvetler, Britanya ba.hriye 
sll!hendaz birlikleri ve doğu Afrika 
Mkerleri tarafından yapılan basla. 
nm sllrat ve mUkemmelUğl ea~tn. 
de her türlll bozunculuk hareketleri. 
nin önUne geçllmlıtlr. 
vı1ı, 12 CA.A.) - Ya.n r&am! oJa

ral< aşağıdaki not neşredllmişUr: 
Birkaç gündenberi Komor FranstZ 

takrmadalan gurupundan Mayot a.. 
dası radyo • telgrat merkezi muba. 
berelerim~ cevap vermemektedir. 
Yabancı kaynaklardan gelen babe~ 

lere göre, hiçbir mUdafaa vası:taaı 

olmıyan bu ada cebrl bir bulana be. 
'de! olmuştur. 

Buraya 2 temuzda 1ngiU~ kıtaıarı. 
nın çıkarıldığı sanılıyor. Fran.ııa hO.. 
kO.meti bu yeni tecavllztl protesto et. 
ml§Ur. 

Büyük Kcmıor, Anjouan, lılobell.ı 

gtbl bu takımadalarm sayılı merke> 
!erinl!en gelen haberler buralarda 
durumun normal olduğwıu gölter. 
mektedir, 

ıltılSJRDA 

ingiliz 
kuvVetleri 

Garbe doğru 

Ru nıünasebetJe mekteb mlıdiırü bir nutuk söy 
liyuek iuektebin parlak hatırn.Jarla dolu o1an ta. 
rllılni tekrar yaşatmış, buna mektebden biriod. 
JikJe m~n oba lalebe a~ada§lan •amma oevab 
ve~tir. , 

Okul komutanı bmıclaıı eonra ııu *lerle illlebe. 
alne eon iiğDtlerlnl vermlFtr: 

Sevimli harblyelller, ba :muliıı p mlim beııttylıııı 

eon öfütlerlml llzl$'e ıtöyJeae ballaa etmek ı.tıerim: 

ileriliyor 
T•irene güzel bir geçid re&ml Ik nJhayet ve

ritmi'Jtir. Her mnvattakıyet ve felrAmötDn, 'V'Ulfe lıQ&tm. 
dakl kqmet ve IDMUllyeU ~ dlln IAcıhwt 
elbl9ell 11116 :talebeleri iken yarın b&kl ellııl9eU ~ 
yeli olacapızı ve mllletln en kun•etıl gUven kay. 
ııakları bulaoduğunu:ru asla wıntmayınız. Ya:r.ifenlz 
Türk yurdunu müdafaa \'6 yükseltmek olduğuna gll. 
re, ıteref ve ehemmiyeti bily11kt1lr. 

Ak~ehlr, 1Z CA..A.) - Maltepe -kert u.e.I 
mezıınl3et töreni bugün Ak~blrde ya.pılmıt ve ytta
lc>roe Kr.nç. harp okuluna geçmlıtlr. 

Elalemeyn'in garbincle 
clemiryolu üzerinde bir 

i.tcuyon iıgal ecliltli 
--0-

1500 Mllıver askeri 
esir dişti, ıs taall 

tabrlp olanda 

!\11111 möcaclelc yıllarında l\11111 Şef lnönilnlin 
prp cephesi kararg!Un olmak gibi tarihi bir hatıra.. 
er bulunan Akşehir belecUyc binası önilnd0 yapılan ~. 
nne lsttklll marşlyle ba5lanmrş, meı;unlara kıymet. 
il müJ..Uatlar ver.ilmiş, okul komutanı ku'rnıAY ya.rbay 
Remzi Atasü genç mezunlara vazifelerini anlatan lıf'. 

yecanh bir nutuk eöylemjştlr. 

Okul komot.anı alk11lar arumda bltea notkunıla.n 
&onr~ mezunlann blrlnclıl Mehmet Yontar arka4af.. 
ları adına nrukabele ederek clernhte ettlkleri vaüto. 
nln yükMlkllğtnl mUdrik olduldarmı bellrtmı, ve ta. 
rene son verllml .. tlr. Komutan ettUmle demı,tır ki: Bu ~Uı.el törenini-

Berlln, ıı (A.A.) - Alman teböo 
ğlnden: 

lıılıınrda EJAMmeyn mevzii etra.tm
d&kl çeUn muba.rebeler deva.m ete 
mektedir, lıılubarebe ve pike bomba 
t&yyarelerlnden mürekkep filolar a. 
ğtr ve pek ağır çapta bombalarla ln-

Alman denizaltıları ı 

Atlantikte 18 gemi 1 

batırdılar 
ner li n, 12 (.,\.,\.) - llmu~i tebliğ. 

gillz mevziltcr~e vdel moDtö:~u grup:aıı.': Alman orduları b:ışkumaııdanhğı 
taarruz e m~ıer r. u:ma.n -·· . . . 

bıldırı~·or · 
h~rıa: u~ttılmıştıri:ıava :uha. 1 Alman dcnııallıları hirleşik Anı. 
rcı ierl~ ed"· man vtae yani ~~ıı \et taııın Alfantik kı)ıları oçı ınd:ı 
re er .. "S'man yyares .. uı re . 

11 • 1 dl top ~ckun ı 16 hın tonilalo tutarın-ı m..,.. er r, .. . · · b 1 LoncJra, u (AA..) _ İlıglliz rad~ da 18 du~mnn tıc:ırct gcmısı :ı ır-

sunun bildirdiğine göre, tngtıız ku~ mıştır: . . 
veUeri 10 temmu.-. gUnU Elllemeyn 7 hın tonılatoluk haşka bir gemı 
batısında demiryolu üurindc Tele. torpillr. ha~:ıra ııAratılını~, ayn<".A 
ııza. ıstaayonunu l§gal etml§lerdlr. 3 t icaret yelkenli 1 de top ateşi i le 

Londra, ıı (A.A .) - lııluırm gar. hatırtlmıştır. 
bmdakl çölde çarpl§ma dün bQtUn Bn k.:ıyıhl:ır,. Temmuz ayı ba~tn• 
gün devam etmiştir, General Ohln • danberı Atlantık, Jluı: Ok:r:ınnsu ve 
lekln mahdut bir taarruzu denilen Akder de deniı..ıllılorınn.z larafm· 

bu harekette İngilizler taarruz ka. 
blllyetlnl muhafaza ediyorlar. İlk 
taarruzda 8 kilometre ileri gidilmiş, 
ıs mihver tankı imha edilmiş, çoğu 

İtalyan olmak Uzcre 1500 eair alın • 
mıştır. 

İngiliz hava kuvvetleri bUyUk bir 
faa.liyet gösteriyor. Son on gUn zar. 
fmda be§ bindim fazla avcı ve bom. 
bardıman tayyaresi mUtem&dl uçu§. 
lar yapmıııtır. Bu uçuıııar o kadar 
kesif ki mihver askerıerl bir dakika 
rahat edememişlerdir. Bu 11ıretıe ye 
ni bir rekor yapılmıştır. 

Cuma günü İngill.% tayyareleri aa. 
atlerce dalgalar halinde muharebe 
aahneai Uzerinde uçarak kara. kuVYet 
lerinl himaye etml§tlr. A'YCI bom • 
bardıma.n tayyareleri dll§manın inJt 
yerlerine, top mevzilerine ve toplaıı.. 

,_... Devamı % nel aayfada 

dnn batırılan düşm:ın gemilerinin 
sııyısını 225, 900 tonilato tutarında 
34 gemiye yfıksellmrı.J\tc ve biitiin 
cephelerdeki dü.şman malzeme Vo;? 

iaşe münakalatına alır bir darlıc 

leş.kil etmektedir, 

Port Mor•blde 
Dört Japon tayyareıi 

düşürüldü 
Londra, 12 (A.A.) - l'ort .Morea. 

biye dUn 19 Japon uçağı taarruz et. 
ml§Ur, Bombalar hedeflerden öteye 
dUpıUıtür, 3 bomba. ve bir &T uçalı 

tahrip edllmlftlr. 1kt müttefik uça#ı 
kayıptır. 

Londra, ıs (A.A.) - Btrleflk A
merika. bahriye naz:ırlJ#ı, Port Ko. 
reabln1n mUdafaaama Amerlkalıla.rm 
d& iftirak ettiklerini lfp etmlftl.r. 

o Devlet Boaıenataan 
SaaatkArlarlle Koaaımaıar o 

Antigon trajedısinin muvaffak tiplerinden 

Şahap Akalın 
neler anlatıyt~r? 
" San· at hayatımda ,, Acı,, yı 

tatmış değ•lim ı .. 
Yazan; KADRİ KAYABAL 

"Fanil~r Rlınlarına ya.zılmıı olan 
felikctlerden, asla kaçıp kurtuııı. 

mazı t r., ''I'emklnll bir akıl, mesut 
olmanın birinrl prtıdır." 

KellmP.ler rlud!lklnrmdan, gUr bir 
pmardon akan berrak su gıbl flktr 
pk.ır dökWUyordu. 

Kır saçlı, belibUkuk, harc'<etlcri 
ağır ve hUrmet telkin edici, sesi dol• 
gun, her hAdlseden bir netice çıkar. 
mağa sava.,an ihtiyar grek ... Antlgo. 
ne trajedlslnl gö:-m'yonlcr kimden 
llahaettiğlml belki tahmin edemlye-

.... Devamı ı ael -~ 

iman tebllll 

Voronejde 
Sovyet 

taarruzları 
netice 

vermedi 
Cepbeaın cenc~ 

1.leılmlnde 

Mevzii mu
kavemetler 
imha edildi 

--o-

Kafkasya ıablllade 
bir kaç Umanı 
bombaladık 

Borlln, ıı (A.A.) - Alman ordula
n bq,kumand&nlığtnın tebliği: 

ingiliz tayyareleri 
Dün gece Alman 

teblrlerlne 
bflcaw ettll6r 

--0--

3 lngiliz bombardıman 
tayyareai dÜ§Ürülclü 

BerUn, lZ (AA.) - D.N.B. H as,, 
kerl bir kaynaktan bildlrlllyor: 

1 

DUn gece İngiliz bomb:ı uçakları 
Aımanyanın Baltık luyıBı §Chlrlcı:!nıo 

den birine karşı tanrruza gcomot• 
teşebbüs etmişlerdir. Halkla. moakQQ 

mahallerde bazı hasarlar oldı.ığu bOa 
dirilmektedir. 3 İnglllıl bomba. açatı 
d~r1llmft§tilr. 

Almanya. doğu Juyıaı Çı99re1eri tızc. 
rinde yapılan akın ecn•mıda dil 
bll§ka. bir tngtUz uçalı d&ba du,tlrmıt 
mtl§tUr, Un gece Alman hava a&\?llf 
uçakları 1ngUtere b&tı ve doğu lap 
BI tehlrlcrlnl bomb&latm§lardır. 

lrandaki iki Alman ajanı. 
tevkil edildi 

Londra, 11 (A.A...) - lran ~111& 

lkl Alman ajanını tevkif etml§ttr.. 
Bunlardan b!r.l Ta.branda ulı:tanmalr. 
ta.ydr. 

Şark cephesinin cenup kesiminde 
piyade tümenlerine menusp seyyar 
blrıtklcr ve mllfrcz~ler çekilmekte 
olan dü§manı du:-madan takip eı. 

meklcdırlcr. Mrvzll mukavcmetler • 
her tarafta imha cdilmıştır. 

Amerikada 
1·euı bir inlllik 

maddesi balanda 
Londm, I~ (,\.A./ - Amerlka Roslotta ve Kııfl<nsy,ı sa 'lll!nln bir 

kaç limanında askeri ve 
hedcrler b:ımb:ılan n·ştır. 

stratejik 

Voronej'ln şlmnlı garblsinde dUı;. 

manm kendini kurtarmak için yaı>

tığı taarruzlar dU'l d~ hıçbir n~;,ıce 

vermemı,..ur. B•ı muh;ır b"'\ r 'lnn. 
smch tayyareler n d~ yar i·mty~e 63 
düfman tanin tahrJp c:tllmlşUr. 

Orel'in §im<ıl ve şimali gıırblslnde
kl sahada düşman ml.Pıim miktarda 
piyade kuvvetleri ve tanklarla taar. 
nızlannı tekrar etmi§tJr. Bu taar. 
nızlar çetln muharebeler neticesinde 
tayyareelrln yardımlyle geri pUsklir. 
tU'mll~tUr. 

Vo1kof cephesinde dUJmnn taarruz· 
ıarı aitim kalmı' ve Bolı;evlkler bü
yük kayıplara uğ'l'amışlardır. 

11 temmuz gUn~ Sovyet hava ku\ , 
vetlerl 74 tayyare ltaybetmı,ıerd.r. 6 
tayynrcml;-. kayıp:ır. 

(SO\')·et tebliği ikinci sayfada) 

lnS"ilterede peynir tayını 
Lonılra: 12 Ca, a.) - H:ıflahk 

peynir tayini 26 temmuzdan iüba. 
nn iki misline c;rkanlacaktır. Ve 
227 gram olacaktır. Ş'mdi haftn<la 
340 gram tcvnlr P.lmaktn. o·:ı.n n.ğır 
jşçHeıle et yemezler bunun iki 
:misli ol&m'~ 454 ..zrem alacaklar. 
clJr. 

fenni araştırmalar oftsl dlrcktörll, 
yeni bir lnfilAk m d1~r bulundıı~u. 
mı ve bunun lçln Amerıl<anın :!iO 
milyonluk bir slparı, \0C'rdiğlnt bil • 
dlrm1qllr 

----o----
~ lmıuı pike 
tay~ areJ.er.: 

Bir Rus hastanana 
batırdılar 

. . . 
gemtsını 

Lo11<J111, I:! ı \ .t . ı - !:io\ \l'I .ı. 

j.ın'>ı hir Hu-. lıi.lst.ılı:l'ıu ~c·nıı~irı;ıı 
Alınan pıkc lıomlıardıın:rn t,ı,~.ırıe 

lcrı tııraf.oclnn b.ılırıldı.;ını, • n· 
unllnr.l l.ıincn \tırnlıl ıra nı lı ıh • • 
nle-:;i açıldı;'.;ıı ı bılılırm ı.ıc lir. 

Aj, m, '>011 ı;:Uıı•cr ziırfınıl:ı lla'· 
lıl-ıo 4Cl bin ıon lıııenıinde .ı Al • 
m.ın gcmısınln h ıtırıldığını bildir. 

----o----
Antigone turneleri 

Ankara Devlet Konservu.tu.ırı 
rnrı:J.tkir'an bugün gündüz Ant 
gone t.rejcdL.ini r.chr m·ııdc ü~Ur 
defa ~m«:t e;tnıislerdir. 

Tem.sil bu g~c tekrarlan 
Yr. 
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Sovyet tebllll Bir, iki nokta 
Mahk8me Salo-nlarında 

yaşında bir kizın 1 
Devlet Konservatuarı 
atkA·lar·ıe konuşmalar Lonara. u <Raauo s.ı5J S~n cu 1 Moskovnda gece yansı neşredilen 

~ ur ~ıaraıı ı inci sayfada Sovyc llehli~l: 
ceklerdlr. Fakat bu temalll görenli:r \'oronez nııntııknsındı, merkezd~ 
koronwı. batmda bulunan aoğukkan. Kantemirovknda, cenuptn Lisi<:ank. 
ıı Uıtiyan hatırlıyacakla.rdır. tn muharebeler devam ctmiŞ'tlr. 

lhUraa ve gunırunun netıcesl kar-- Moekov", ıı (A.A.) - Sovyet öğ-

Tramvaylarda işitilen 
birkaf yerli havadis .•• 

E \l'VELCE fil gOcU olmıyan 
bazı insanlar ndllyeyc gide.. 

rck muhakeme dinlerler, yahut ko.h. 
velerde yeni ycnı eş ve doetlıır peJ'• 

d.ıblıynrıık sohbete cıa.ıarlardı. Bu Ud 
tıınıl yere ilaveten zılmdi de trnmva7 .. 
lar ~rktı. 

marıjetler~ 
) 

.Her halde annesinin çarşıdan almasını 
söylediği yiyecekleri almış fakat eve 
gideceği yerde adliyeye neden gelmişti 

ırlaıtrğt büyük tacl& lle aaraııan, a- le tebliği eki: 
zım ve iradesi bozulruı, kalbi parça. Almanlar, uğradıklan kayıpları 
lanan ve kucağında oğlunun ceee:ll hesab:ı katmak.sızın Voronej ya.kır. 
olduğu halde ka.namm n!l.§ına doğru larmdakt çarpııımalara taze ihtiyat 
ıztırap lniltllcrl.Y'Je Uerlemekte olan kuvvetleri sUrmeğc devam ediyorlar. 
Krcoıra. sesinin Umit veren tonuyla: B!r kealmde 19 Atman tanldyle 8 

"Eğer ıeIAkcttc 1ıta varsa, sen M top tahrip edllmlıı ve 800 dU7man at'. 

ırıı.tı yaln auçUıı. Çilnkü, b:ııa gelen kerl öldUrUlmUştUr. Ba§ka bir kc
dcrt.lerln Urerlnde fazla dıırmıı.yao simde Uç düşman taarruzunun pUs. 
bahtiyardır . ., kUrtOlmeal sırasında 600 Alman as 

Diyerek, ona teselli vermek istiyen kert yokedllmlşUr. 
Brlansk cephesi cenubunda ~ 

bu ibUyar Grck'in kim olduğunu an.. 
l&mak l.sUyoraa.nız. evveıa. kuvveuı ıavar topınrlylt mQcehhcı: bir sUvarl 

kıtaaı 5 Alınar: tankı tahrip ve bir 
bir göze sahip olmanız ıwmdır. Çün• 
ktı, bu rom oynayan Şahap Akalını piyade lXllUğUı ıı:ısmen yoketmlştır. 
eğer aalıno dıııuıda. görürseniz tanı· Blr Sovyel tank birliği ıs tanı<. 
manuı tmka.nsızdır. o. Jur saoıı, beli savar topu Ue 4 tank, 6 havan topu 

tahrip etmt;l.ı.!~ s:so Alman öldürül. 
bUkUk, .sesi dolgun, ihtiyar grek'i; nıU§tUr, llvWs bn.ı. ~ cephesinde 5 
k&r§ınızda siyah saçlı, dinç, gn.yet "J 
nazik ve zeki bir genç olarak göre- Alman tankı .ııhrlp olunmu~tur. 
cekslnls. Moskova, 12 (.A.A.) - Gece 
Şahap Akalınla Jkincl temsilden yansı Sovyet ek tebliği. 

eonra görll,tUm. Bazı insanlar var~ 10 Temmuz gilnU Sovyct hnva 
dır ki, onlan dinlemek ınısana bir kuvvetleri S9 Alman tankı ve 400 
mtızlk zevki verir. Co.ıı sıkmazlar; dOfF?lUU\ kamyonu tahrip tcmiş vc
cıllnkU beı:ıı ı;nzeı k.onu§Urlar, hem ya hasar uğrntmrş1ardır. Rus kuv
JUzumsuz ve saçına §eylerle kulağı. vctlcri bundan baş'kn Uç sahra ha.
mızı tırmaklıımazlar. lşte Şahap A. atarya.'>I!lJU susturmuşlar, Uç mll
kalm da bu tip, iyi konuşan tnııanlar- himmat deposunu havnya uc;ur
da.n. mus'ar bir t..-ışrt ve bir devri.ye ge .. 

O kadar taUı konu§Uyor ld, kendi· misini b3trr:mı3lar ve düşman plya
arlnl dinlerken biç sıkılmıyorum ve delerlni dağıtmı§lardtr. 
8WIUI1ca tekrar konugmaııı için yeni Vronej 31mallndc bir kesimde 
bir mevzu açıyorum. Wr Rus tnnla dört ağır Alınan 

Bu genç aa.n'alkAr 882 de :tstan- topunu tahrip ctmlş ve 300 Alman 
bulda doğ'm~. llk .,. orta tahıılllnl 611UnnUş. Bn~ bir tank birliği 
Hahcoğlunda yaptıktan ııonra AntaL Uç Alman tenkt, 12 tvp, 34 mühim 
ya.ya gltm~ .,. ııae tahısllinl orada mat vagonunu tahrip etmiş ve 860 • • • ikmal ederek Devlet Konservatuvarı.. 
na glrml~. Soııuet hududu, 12 ( A.A.) - Cc-

Şaha.p Akalına llk olarak §U ııuall nup cephesindeki vaziyet Doneı; ve 
aordum: Don nehirleri arn!!ındo1d ikt muvo. 

- NlÇin sahne hayat.ma abldrnu:T zt hııllo halen hareket ynp:ın S0\"9 
San'ata ko.rşı otan hevesiniz naııtl yel ordulnn için buhranlı bir mon-
başladr? zııra nntebnekledir. 

:Muhatabım, tiyatroya Aşık. •. Hem Alman kaynaklarından alınan hr .. 

0 kadar O.Şıkkl, bu mevzu kendisini berlcre g6rc, Almıın ordusuyla mül· 
doyulıxıaz bir baz içinde bırakıyor, tefikler:i Jclonsk'n kndor Don mcc
,Cevabmı uzun uzun izah etU. Sonra: rnsmı lnrneğe muvaffak olmu,ıar 

- Bunu, dedi, kısaca lfade etmek dır. Du durum, Oskol ile Aidnr, 
için §öyle dlyeblUrlm: Darltev ve Knlih•n nehirleri yukarı 

lnsanlarda aa.n•at zevkini uyandı. mccralan arosmda sıkışmış knlmış 
ı·ıın sebepler, tıtrl terbiyenin, muhit olan bfilün Sovyel kuvvetlerini çok 
ve kUttUr ıarUarının blr muhassala• telllikeli bir vaziyete diişüm1eıkte
sıdır. Benim güzel san'atıara k.ar§ı dir. 
duyduğum ya.kınlık çucuktuğumdan Sovyet hallıın mOlemııdi)'en 'de. 
bo.Qlar. Babamdan aldığını terbiyenin ğuya do~ru geri basmakta ve Al· 
bu estetik Mvkln tekAmUIUnde bU.. :nan hava kuvvetlerinin yaptıkları 
yük bir rolQ vardır. keşırlcre göre, Sovyct hntlnn gerl-

- De?Mk babanız aiz1 aan'atklr sinde hlçhlr tn'hlye kıtasrnm yü. 
olmağa te~vik ettl!I! rliyüşte oldu!iu görünmemektedir. 

_Neden böyle hıı.yret ettlnlz? Du yollıırda yalnız slvH mülteci 
_ ÇUnkU dikkat etUm, aşağı yu. halkın teşkil elliği uzun kaCileler 

kan bUtUn arkadaşlarmız, ebeveyln· müşahede edilmektedir. 
Jerlnlıı muhalefetiyle kareılaşı:nr§lar. H:ırkof cenup doğusund:ıki bütün 
Haıbu ki siz... kesimde Sovyct geri hnN>keli bu is-

- Evet ben, bllll.kls teşvik edildim. tiknmelle yapılm:ıktadır. Don netı. 
:Adet& konservatura'l"a girmem l<;ln rlne ul:ışan Rus kuvvetleri nehri 
zorlandım bile diyebilirim. Sebebi; geçmenin mümkün olmnclıSını gö
l:ıabam mUzl.ayendlr. El•aıı. bir bando. riince Donec'e do~nı kıvrılmnktn 
nun ,eftdir ve gUZel aan'ııHarm her ve Voroşilovgrıııl - Rost h::ıttın:ı 
ıubeal.ne bayrandrr. Ben de öyleyim. erlşme~e çalı.,nı:ıklndır. 
Resim yapanın, şiir de yazdım. Bir Oskel ile Don arasındnki Rusların 
kellme ne babam gibi güzel san.. sıkışık vazlycli lorif · eılileıniyecck 
e.uarın 11.§rkıymı. kadar güçtür. Du oroda Alman ordu. 

- Ba• nede duyduğunuz hf• Jannın Stallngrad tstikamettnd~ 
yccazıı anlatır mı:amızT sür'alle Don nehri doğusunda ileri 

- Bu sualiniz bende "yediğiniz h:ıreketlerlne devam ellikleri söy .. 
eekerin tadını ltade eder misiniz?,, lenmekeldir. 

Omuz omuza., aırt 8o:ia yap~ık 

gibi daklkalıırcıı süren seyahat mUd.. 
detlnce mecburen )'anınrzd:ıld • 
lerln ne konuıttuklarını duyuyon;u. 
nur. Hl)ttA 1,ıtmek lst.emn&ı!nlz bile 
bllzıları fısıltı şekllnde konu acaldıs.. Snrı kı"ır luvır aaçh ba~ı, kendisi. 
rınn kulıığm11.ın dibinde top patlatır nı getllren bckı;lnln bellndııld tab:ın. 
glbl konuıtuyorlıır. Açtığı gozeteyl cnsı..-ıa anc.:ık yctt~lyordıı. KUçllclik 
okumak l!Jln ellnl burnunııı.un tıı u.. ycşll gözleri ağl m litau kıpkırmızı 
cuna, yahut enseııl7.ln köl,Une daya. kcl!llml~. Olduğu yerde hı~turıyor 
yanlar da ba51la bir ç,eşldl!.. \'e kendl~lylc alAkadar olmak lıstlycn 

lı;te bugünkU aleni gürtişnıclerden herkese t.ers ters b!U<ıyordu. 
aldığım haberler: Henl\z 10 veya. 11 )11,rndn J>lr kız 
HNıs:ım ~1allı l?Yahlmln oturduğu çocuğuydu. Oıı1ündeld l>:ıııma entnrl 

apartnuunrn Musovl snhlbl bu kı11 sln!n etek l•ısmı yırtılarnk iğne ile 
kalörifor yuknı:ıınış. Çallı birkaç g&- tutturulmu' allı çlçetdcrl toz, ça • 
ce soğuktan dODmuı:ı!.. tııtlkaıu aı.. murla farl<edllmez olmuştu. 
ınayn karnr vermı, f Bir satıcıh iJtlne Bakınız bekçiden çok k'Jrlrnyor. 
g-ltıneden evvel npartımanm blltun parınnğrylıı işaret ettiği noktııdall 
ıunslukl:ırını açıp gltmı,ı Sular ta 1 bir rnlllmctre bile Ucrl, geri gttmtyor
gece yarısına kadıır nlnr 15alnr ak. du. Bllnde, cutnrl inin b~dan 
mıı! Kapıcı arıltrlart dnymu,, apar. <likllmlş, tahtn sııplı bir çarııı torbıu;ı 
tunan aahlblne luılmr verm~. O da J \'ftrdı. lı;Jnln dolu oldu~'ll heın;lnln bir 
k~a k~ Çallıyı bulmuş: taralıı yıltıl:ır:ı•c, dl~er tarafını ha 

- Aman demiş. Dlb ııular nkşnmn. '\"BYD luıl:tırmasuıdao anlaı;ılıl ordn. 
kn<lar akm~ f UUçUk, bnrh:ılde, annesinin çnrşı.. 

Çallı istınnı bozmadan: dan olınm•ısını sllyl,.dlğl ytyecckleri 
- Unutmu olRC:ağım demiş, yUrU. nlm1't lakn.t t \'e gldeeer;t yerde, aca_ 

müş gttmı,ı.. b:ı ııdll~ eye nedoo getmı,u f Şimdi 
••. Erte f gtlnU Apnrtrnıın ımhlbl kadıncağız ldmblllr ltendlol ne ltnd:ır 

lıiu.at kontrola a;clmlş, kul:ığını ka.. meruklıı bcılderdlf • 
pıya dayamış. Sular ıınrıl, §fırıl nkr. Fnltnt ne )'11Zıl'• ki '' biç do böyle 
yor ... Çallıyı nrama.dık yer bırakm '°' değildi. 
ınıa. Bulamamış. ''Mrııkene tecııvllz,, Slmslynh, uc:lıın kıYnk bıyıl\lı 
bakımından kapıyı dn kırıp gireme. brlt~I mUtcmndlyen, mUba,trl, evrakı 
mlı. Nihayet geoo olmıı,! Su ııtınltı. bir ruı mrvcl h!lklme glit.llrmeııl için 
lan anısında apartman sahibi Çallı- sıltı§hrıyor: 
n'11 ellerine lmpıınmış: - Sağa bir cıgara verem de :ıu bı.. 

- Aman demi:! Unp:ı !ili muslu'k. r.lm M çnbıılt ı; t ·U,·er be kurb n: dl. 
ları. 1.'nrm kaHirlfcrlerl ne yapıp le yalvnnyordu, 
yapıp ynktınıcağım. Çocuğun nğlnmnııı blf'90lt klm'lt'yl 

• :r. • meraklandırmış, etnı.fı gittik!,)!• lçlo. 

Şl5Ude gc~n hafta bir dllğUn ol. rinln ncıdığı gör.lorinclen okun::ın 

mu,. Bir ungln ıUoo:ırm oğlu ~gin insani rla çevrclenmeğe başlamıştı. 
bir kız almr&. biltiln şı,ıı muhiti Tnlı:. l'nm )'ll.\"DŞ ben de ynkl:ıştrm: 

im gazlnMuna davet edllın!3. Ö.)lC Hepimiz çoeu mn surunun m:ıhlyetı. 
ki bUtQn davetliler bıı dllj:',-tln için ni &lddeUc meral< ediyorduk. l•"akat 
lkl:JCr, llçıır l Uz Ura m:umıf etmı,ıer. hiçbirimiz, mlltuhakklm nnzarlari_yle 
Gönderilen hediyelerin, çiçeklerin bizleri sll:ı:crek mUtemııdly611 belln<k'
baddJ hesabı yokmu,? Gazinoya ya~ ki tnbancnsunn yer!nl dli7.clten bek. 
Dtt 10 bin Ura vorllmlş!.. piye bir eey sorm:ığn ocs3ret o:ı :nı. 

• 1f. * yordnk. 1',bayet ihtiyar bir kırdın en 
BakırkHy Kıulnyı nıımm:ı Flloryn. Cf'.Sareıll çıktı, 11\ktn o da bekçiye 

da bir balo verumı, .. Binlerce ld:Jt değil ırtıı:UJ::o hlt:ıp etti: 
geleceği Umlt edillrlrn:.1 gelenlerlo - Artın rıe ~nln b:ı•myım e,•111. 
mlktnrı malu1nt olmuş. nır kıı.deh dnn? 
bol satılmamı:t. l\layon~I Levreke Ktiçl\k hıı;kırıklnnna ara verme. 
OtUa.t eden otm:ımııı! lltıloya gldenlıır dl'JI: 
guzm, limonata. çay ve knhvcye d:ı. - Ssn:ı ne! drdl. 
yonmır:lıır!.. - Ana swin gibi bir l;llçük ba..-ıı,. 

4 oy. • ma böy le t l'rblyeslz eevnpbr ,·erm~k 
1 

tnPgölUıı lçlado.n Fatm:ı Gtllşen tıı. ynkışır mı'! 
tanbula gelmiş! Bir swe evvel kızını - Ynkışır. 
lz:dtvnç vııdlyle kn.ndınp aylarca be- BeltQI l!lfa lcıırıijh: 
raoor ynşnynn vo sonrn kayıptnra - Git l')ine hnnıru ,git. Biz lrns ko-· 
kBM§&n Ömer l'ılnınzı arıyor ..• Fut. ca kanıkol bile hunu ııftyleteın ilk. 
nıa Gill,cn koltuğunda b'.lbç:ısı tram. UlllO.hlm keçlıll'n fazl:ı inadı var, 
vaylıırda dolaşıyor, Bu ~"tl,a gelince. İhtiyar kadının, dah:ı do ~-uqn h~ 
yedek ytntlne gözUnc boya sUrml'- plmlzln ıstcıllğl de zaten bekçiyi kr. 
mlıı Juzını kandırnnı muh:ı:ctm!' bu. onşturmsktr: 
lamk! - Ne yapmış, ki evll\dımf 

YEKTA nAOIP Ö?oı'EN - Bakın şunun boyun:ı bir dPfll. 

" Dr. lbrahim Denker 
Balıklı Bastanf'AI Dahiliye )IUte_ 

gibi izahı m\I> bir tesir bıraktı. Simdi savaşla yeni bir Ruc; sil{ıh1 bw" hnssısı. Her gOn ant 15 ten 'IOnrn 
Siz bana -dl"'lni.z •ekerln tadını d:ıhn peyda olmuştur. Bu, bir Rli1a 0 ıH 1 ıı. 

Ama Karıımilr!lel ııepetl ıııı.nmın'tn 

ha' nnmn bir ç J'1tıyı soyan. F..mmf' 
knbnhı:ıt bunun mu, Yoh, nnaqıoın, 

tıcıb:ı ın ı;n. 

KUçUk kalab:ılıkta!l Url<'T!'i. tU. 
o1- b ,.. sAr siperiyle teçhiz edilmiş çol; 1 eyoc.n " ApcnmJ ' Snlm.aı:.ncı 

lzah edln, bende aynı yoldan giderek f'ıtddl'AI Çôplllk~me aoımı' No. ıs 
size ısa.hnede duyduğum heyecanı an- mukavlm iki çelik levhadan mürck· Telefon: 42468 ~ü::::.:! 

- Amca domatee kaça T 
- 4.0 knru2. 
- 1)fft çok pahalı. SO kurup- oL 

mnz mır ·'••I M6:! 4 
- Olmaz. • • 11~ ,.t ı.ı 

Ve sebzecl diğer bir mll,terlye dö
nllyordu. KUçUk Nermin de, 3-a~ 
elini domates acpetlno uzatıyor avuç. 
ladığı bir veya blrka.ç do:n~tesl tor. 
baaına atarak gayet tabll bir tavırla 
difer bir sebı.ecl dUkkAnY t vana,ı.. 

yordu. 
- Amr.a biber kaça f 1 
- 60 Je. 
- ~O kunı,a olmnz mı ı. · 
- Ne kndııT alacaksın f \ 
- Şey,_ Yl.ne pahalı. ..._ 
- Haydı kı~ git 1 tno. Alaya mı 

çıktm' 

- Yok be amca, 
geldi. 

bak blr hanım 

- Geldiyse aann ne. 
rıımdendl, çocultbrla 
bir dert. 

Buyurun hlL 
uğra,nıak da 

ı.·a~nt Nermin çOktnn blrlm.Q blbn 
rJ torbBsına atmı~. bu s efer man;n ·a 
doğru yollanmı;,tı bile. 

Am:J, tall bu. H~r mman lınıınno 

yar olmu· '1l.. Nihayet Nerınln de bir 
Vl'jllCCİden bir avuç vl,ne a5ırtuak 

torbasına atarken diğer bir dUk!c~n 
rı tarafından glSrülmUş ve ynkııl ın 
mı tı. Torb:ıd11 neler de nel r yo!ctw 
llcl patlıcan, bir &'!.'il!: vı,.ııe. bir sal. 
1."Jm üzDnı, Uı: tane f'rfk, domates . 
dört patn.tt'ıı , iki yumııTta. blr b:ış 

sarmrMk vesaire ... 
- Bırakın beni, ıwe 

&en bunlnn s:ıtın aldım_ 
- Nereden? 
- Şıırııdnn. B:ılnn şo 

ı:t;rdll, 

glileeeğlm 

hırnım d:ı 

Hanım, 'S'erııılne kı7.gın lcu:guı be.. 
kıyor: 

- Pi hır ız, ben 5enln parayla bir 
~ey aldığını görmedim. 

Ve l~te Nermin b<i) le rllnl!e çaldığı 
mallarla adliye~ \'Crtl nişti. Tab11 
annesinin ba t:ılerden hep haberi 
\'8'1'dı. 

ihtlyıır kndunn ~ı blls~:ltUn ncı-
iaşıyordu: 

- N'ed n ya;>tıP bıınıı kır.ım!' 
- S:ın:ı neT 
- Se.nlıı roban yolı mııt 
- Yol' ı,ıe. Annem \'11r. 
- Slı.e kim b3.kıyor'! 
- Ulc; ıınnem ç:ılışıyor. Çam:ı,ır 

3,l.a.ror. 
(locuğun şimdi dili ç!SzUlmU,tll. Bel 

ki de aç lialdıldarı ı ı:ın bunu ~ apbğnn 
ııöyllyece!;:ll. Fakat mllbnşlr krndl L 
nl m:ıhkem"ye ı.-.a~ırdı ve ~ :ı,ı kUQllk 
oldağu iç.in de ı..rttll celsede mulıııkc. 
me edllmeğc başlandı. 

AU\~ l\IUBABtr.t 

l.ontlra> lt (n. a.) - Hayfada 
eltin ycnid:n alnmı .işareti vcıilnıiş 
tir. Uç;ek Ba\'ar top~n faaliyete 
geçm!ş ve uç;al<!ıuı savmış·arJ:r. 

----
Pclonyada bir Alman 

ay ve nayanıar~ 

M üi de 
Bu taaarruı devrinde 11ld41. t-c 
yaaı IOldu, renglntn modaaı ıeç~ 

dlye kıymetli 

.ıı::ı. ÇANTALA.RJNIZJ -
Bir k~eye atıp terketmeylniz 

Atelyem.iz tat.edlğlnlz renkte eibl· 
selerinLıe uygun oıaraır ukl ÇAN . 
TA.LARINJZl tennJ 8\lJ'fJUe boyar 
ve yepyen.ı. yapar. Ayrıca ber tnrıı; 
tamir Ye umıarlıu:n& çanta yapar 

Tnnletlnlsin ren~ ayar em altı 

sabit tmıak oUAlannrz.ı ancak at.el 
yemhde temin edebUlnlnls. 

R:arak~y Mwnhane caddu! 
Hasa.npaşa tıan No. 2. 8 

rvtısırda 
rr ~ Ba~taratı 1 ınrJ sayfada 

ma mahallerine bUcum etmişlerdir. 
Viııt, 11 (A.A.) - Mısırdıı. Elllle. 

meyndo taarruza geçen İngiliz kuv. 
veUerl 8 kllomctre Uerllyerek bir ~l. 
menditer istasyonunu ele geçirmiş. 

ıerdir. tngUlzler cep'ıenln cenup kı8-
mında bir miktar ilerllyerek mlh\•e. 
rln sağ cenahını tehdit etmeğe ba,. 
ıamışlardı. Mihver kuvvetleri dl1n bir 
taarruzla burada. tngllizlerl çekilme.. 
ğe mecbur etmişler ve durumlarını 

ısl:ıh eylemişlerdir. 

liohJre, 12 (A.A.) - Birkaç tr.gtUz 
Bofayter uça~ cumartesi ıı:ı.b:ıhl 

, ı mnt A!rlka kıyıları açığında Alman 
kuvveUeriiıl taşıyan önemli bir Yun. 
kere uçak teşkWııe rutıamı:şınr ve 
uyıca UstUnlUğllne bakmadan ea • 
v ~a gıd2mlglerdir. Yunkers uçakla. 
rı btr<;ok çift motörlU av uc:aklıırının 
tılmayeslnde bulunuyordu. Eıı az 12 
Alman uçağı tahrip edilmiş veya 
c.ıjd1 suNıtte hasara uğratllmı~tır. 

lnglllz uçakları hiçUir kay~ verme. 
~işlerdir. 

Uçak filoUUA.sı §O!l, b!zza.t kendi • 
sıotn bir Yunkersi denize du,urdllğ\l. 
n U ıs!lylemlş ve şöyle dcmlşUr: 

Hiçbir pilotumuz.un yaralanm:ıma. 
aı hayret edllecek bir hadisedir. Beo 
Kendi gllzlerimlc b:ışka bir Alıntın 
.ıçağmın da denl.ze dUştUğUnU gör • 
dUm. Yalnız. iki Yunkers Ci2 nln tab. 

rlp edildiğini aöyıeme!lllze rnğ'llen 

motörleri tutu§muş en az Uc: ctn~man 
uçağı ve ciddi surette hasara u:; ı... 

mı~ başka daha sekiz mlbvcr u1::ı ?ı. 

nın bulunduğımu biu.at rnu. lı~de 

etlim • 
Londra, 12 (A.A.) - Avustrn\yıı 

ba~velc111 Kurun ortnşa.rkta buluna r 
Avustralyalılann ı;cnaro.ı Ohlnte:..• ı 
emri altmd:ı harp ett\kterl:ıl bil 11r • 
mtşUr. Bu ukerter çö: harbıne aıı,. 
mışlardır. 

Bir ısveç gem"s1 
daha ba~ırM. :ı 

Cıı;,tarRh 1 lncJ >;il) fa(L'ı 

Sovyct lstihbnrat aj:ın.suıın deaı cı:ı. 

de!I :u anlaşılıyor ki Moskovıı-ı 

resmi mahfilleri. bir veya mUteıı.:1. 

dit Sovyet dent:caltılnrr.ıın tnrnfsız 

lrk kaidelerine k:ır11 yaptıktan tec:ı 

vüzden haberli cıcğtllerdır. Bu bl\Ol 

ııelerl aydınlatmak ve UcrJe tekrar. 
lanmaııırına mani olmak U:ı:ere dıpıo. 
matık gl5rU~eler yapılmaktadır. ıs. 
veç vapurlarının korunm&sı ıctn a • 
lınmakta olan askeri todbirl~r tat. 
vlye edilmiştir. 

l..ondr&, 12 (A.A.) - lsvec; rndy<>. 
sunun blldlrdiğlne göreı lsveç b:t 
harpte kaybett!f;i tlca.rf't vapurlnn • 
nın dörtte OçQnU §imdiden yerin'" 
l:oyacakur. 1.sveç şlmJlye ka1'lr 
400.000 tonllo.toluk vapur kaybctmı.,. 
Ur. tsveç deniz tezgAhınrında l:ı •;.\ ıatayım. kep ke.<ıkln bir zaviye şeklinde ı:ıc- ---------------

Bu puarlık beni sualimi derhal mi bnşınn ~nzeycn biçimde ve 
clüşm:ın lanklnrının ntış le'ii rlerini 

Ztıyl- Samatya nu!us ~ubesinden 
aldığım nutus tcııkcreml kaybettim 
yenisini alacağımdan eıı!tlslnln hllk
mU yoktur. 

Şlmıll hıçkırıklarını ki' mı,, arkMı. 
ııı penr.crı•vc d"~nı dClncr,.Jc ktitUrUk 
pnrm:ığ'lyle p•rv ~ nrac;ın'l sıkıştın 

b'r ııın,ld r oyn ım'\~!ı b:ı~lıımı,tı. subayı öldürüldü e:lilmektc olan ve yabancı oıcınleket.. 

dcgı,t1rmlyc sevketti: 
:ız:ıltabllcn 40 tonluk yeni hlr 

- Kısa olan ııanat hayatmızm, 
tanktır. dedim, en mesut ve en acı batırasmı 

batrrlıycrr musunuz? Cephenin <!iğer kesimlerinde Zihni Oğlu Muhlis Heybeli 

- San'at hayatım. sizin de bildi.. Sovyet knynaklnrınj'lnn b).ldirildi. 
ğintz G'fbl hcnliz pek yeni. Fakat şıı. !ilne göre, Kalinin cephesinin muh. 
:nu söyllyebllirim ki bugüne kadar lelif kesimleri üzerinde şiddetli _ Sonra..? 
dalma mesut hAdlseıerle karşılqtım. carpı$mal:ır Clevnm etmekle ve Ala - nu kadar Jmtsa yine affedecek. 
sana't hayatımd& "acı'' yr tntmıı mnnlar

1
bt1rnClo tnnk ve hı>h~el!:rle Um. Benim e\'O geldiğimin tarlana 

değilim. durmadan tııorruzlnr yapmnktndır. va.ımaclılnr. l'a\'ftŞ!:& ba.hteye girdim. 

Bu cevap bent dU§UndUrdll. Benim Ote yandan Kursk şimal •do~mmn• nır kenam afndlm, Uzaktan ~:rrcd'• 
ncııllm, yant>\~eng nesil, hakikaten da, aynı hnbcrJcrc g~re, Almanlar yonlum. Komedyanın rlclnd perdesi 
bahUynr. Saıiat sahasında bulunan- müdafo:ı~da Mnnmakladırlnr • ~ıldı .. Nahki, fırsattan istifa~ ede· 
lar da öyle... ''ACl.., yr bilıuiyorlar. Cenup cephesinde uınumt bir rek, çamqırcının lm:rn:ı n-rıldı •. Ve 

, Eski sana'tkll.rlnrta ~ kO'lımlilJ serUcme zorunda kolan Sovyct baş- sonra ltoluna talca.rııh bldm yatnıc 
mntıı.rda, onlnnn ağzından muvaffak komutanlıllının bOtün ümitlerini odaııuın glStttnıtt. 
olmak ioln katlandıkları meşakkat.. şimalıie Ju'kov ordusuna bağladı~' Şahika dıı.r.ınamadı: 
lcrl, çektikleri ıztrrapln.rı dinlemı~. görülmekle \'c Rus komu1anlı1hnın - Kulak! l!rıma lna.namryonım 
Um. Kendi akranım olan sanatklr. :ıynı z:ımanda K:ıfkawayı müdafaa do~ruıu •• Bu bir rezalettlr. 
lardan yalnız tntlı hatıralarını en için Stalinin Rostof ile Yolga ara.c;m. - Evet. lllUthı., bir rrznlcttl. Ar. 
bUyUklerden gördükleri iltifat ve da yaptırdığı kemer tahklm:ıt hatlı. hk kendimi tutamıyorılum. Derhal 
te§Vlklcl'i dinliyorum. no dııyanmnk istediği sanılmaklr. ftst kata lırladı... odamm kapısını 

Su1'.llcrlme devam ettim: dır. !Jlddetlo açtım.. Birdenbire beni kor. 
- Tiyatrodan ne bekliyorsunuz? ısıtarmda. görUncc 8tı.,ırdılar. 

- Şöhre' çabuk harcanan servete 
!benzer. Hele ııumn mUsrlt oldu mu ... 
Ben Uyatroyu, tiyatro olduğu için 
sivc,rlm, En bOyUk gayem iyi bir 
Bktfir olmaklrr. 

- J.lliJaı çevirmeyi mi, tiyatroda 
oyna.mayı mı tercih eder slnu? 

- ham çok uzun bir sual sordu~ 
tıuz. Kı11& olnrak dlyeblllrim ki: 

'11fatroda oynamayı tercih ederim. 
Qlntcıı; tiyatroda blaler seyyaldir. 
Aktör temsil etti~ kııra'kterl kon. 

aantrasyonu harcamadan yaptablllr. 
- Size son olarak bir sual daha. 

sorayım Şahap Akaıın. Bana ideal 
bir akUSriln nasıl olması ıo.zım geldi· 
ğlnl &5yler mlainlz T 

- Benim düclindUğUm ideal blr 
aktör: "Sana•tını soven, muntazam 
çalı~maısını bilen. cemiyette aktif 
vazifeleri bulunan, insana m:mtaat 
duygularından u:ı:ak bir hisle alı\kalı 
olan ınsıı.ndrr ... 

KADRİ KA\"ABAL 

- Ne yapıyor1ıtrdı odada'!., 
- RC7.nlet dedim ya. tl•W de k·ır. 

yolaya girmişlerdi. O and odanın 

tavanı, b:ışıma yıkıldı andım .. "Al
~klar .. fır11a.t dil kUn1erJ:,. diye bn.. 
tırarak, tel'8 yUzUne dünıJilm. \'e 
mantomu ftbrak komsuya geçtim. 

- l~O<'.:ın ne .raptı f 
- Dtlmlyonım. Ben komşuda ha • 

.rıtmışım. ~'amıışrremm km korkmUJ. 
arka ksrııdan luıçmı~ ' 

- \"a l<ocıın f 

O::ılUI 1 fl:\:lt eV\'l'I, ('•nbtV~lh' ı;n•. 
şı~o!liltı Mmbltlr ne ı.-atl!ır ""'' vle 
ell.nd"tıl tor~:ı mı •rn.llnyn s:ıliayn 

dola'ifıyordu? 

IA>nclru 12 (ıı. a.) - Polonya. !erden satın alınan vapurlarla bera • 
n:n Lublııı rıehrind~ Alman s.iyah l bor lsveç ticaret f1103una 30:>0J:l 
muhı>.fız erkanındnn Govcrcl, vazi- tonlllltoluk yeni vapur iltihak et::ıl' 

, f<.'Si b:ıııın<l:\ öldürülmüştür. bulunacaktır. 

u 
·80· 

addes Uçurum - Galiba bu gldl:ıte ımıuooye kB
da.r da dul kalacafnn. 
Şahika. iskelede nı.sUadıtı bu dert. 

11 arkııdaşlle daha faz.la konup.m3dl. 
Nadide Aysel hanım blr bqka dOlitU· 
una tesadllf ottl Şahika, Nadide AY· 
eeıe: 

Yazan: iSKEN DER F. SERTELLi .,. ______ _ 
- O da utancından glylınmlş~ çı • 

kıp gitmiş. 

- Sonra ne oldu~ 
- Ne olacak? ruc,am Usttl ~n eve 

gittim. Kapıyı lylce kapadım. \'e he. 
men 1 tanbuhla,n annemi, baba.mı 
o:ıJ;·-ırdıın. lilnlQmyn, oturduğumuı. 

köşk bizimdir. Nahit bize danıııt o • 
ınnık gelmi,tL Og•~o glru.nmt•dl. 
J~rtest gnn annem, babanı: - Bu he. 
riften hn~ ır yolc, dediler,. Ren tle ya. 
7..ıhn~b~ tclelonla, bir dnhn e,·e 
gt'lınemeıılnl, gellrııc kovnooğımı söy. 
!edim. 

- HIQ ı-elmedl mi ondan sonra f 
- Ne ~ilı.le gelcecl< 'l nıı.e değil, 

ad:ınuı blle semtine u~rııumdL 
- Şimdi ne o1Acs.lc f 
- Olan oldn artık. Bab:un b!r "· 

rukot tuttu. Mı:.hkP.meye Yerdik,. Ay. 
rılı~orum. 

- l°a.zıfc. HrnUz altı nvhk ynvann 
tıilyhı çlrldn btr h4dtııe yUı.llnden yı. 
l>ı!ıyor llrmek f 

- l.\laateeef, yıln1dı b41e. Artık er. 
kekleft gttvenl01 Jcalmach. 

- Balbukt Nahit beli .ıx. bana ~k 
metbetuılştınl:&! 

- Bt:r:e de öyle tanrtmı,lardı. Ki_ 
tnu·, temiz yUrekH, ailesine batlı. 

ahJAkı mınbut bir adam gibi sörün. 
01n,tn. 

- insanlar, ne yauk ki, hlı; gif. 
rtlndUf flglbl çdmıryor. tç ,Uzlerl 11-
renç .. 

- Dem de o kadar tğrenç ki.. al. 
h ay sürmeden ıc y1l:ı:lt meydana 
çıktı. 

- Benim lfJ tkf yıl sonra foyasmı 
rneydaııa çı karmııtı.. biliyorsunuz 
ya! 

- \'edat beyd('l'l ta.tn1Lmlle a:rnldı.. 
nız, değf) mı f 

- Davamız llenOz bltmedL &IAb • 
keınede.. 

- Sen de benim «flll talllı!1lzln hl. 
rlııln, Şahlka! Sen de gene.. yııı,uıda 

dul kalılın .. ne yazık! 

- Sfze gelirim de ozwa ozadJy• 
görU~llrilz.. 

Diyerek a:rnldl. 

Şahika, Ekreme, arbk ber ıeY'" 
blWğtaı ıtacle eden teıgrah yazdık • 
tan aonra, t1ltllnooden bir paket çlkO· 
lata ve bir~ ~Da al&rak ldl~· 
ke döndD.. 

Nadide AyseUn bqına pleıl bU 
felAket. Şahikayı bllabUttin endlte 
ve Umltsldlğe dU,urmUşttı. 
F~reme telgraf. ya:r;dığınr kimseye 

M5ylemlyonla ama, içindeki heyecııll1 

da ı:-fzllyemi)'Qlt"du. 
- Anneme flmdl Nadidenin knc:J· 

sıaclaa ayrıldığını anlatının. diye • 
rek bahçeye g'rdl. 

Sıuılylı hanım ikinci aab:ı.h ka!ı~ 
ıtlııt lçlyordra. 
Şahika çıunm altına dogru yflrndtı: 
- Anne .• tmberln \ılr mı? 

Bllyrola_ ne var f 
f Drı•anıı ı•c } 


