
8ülbt •e Umum .Netrfyat llldttrt) 

hakkı tank aa 
6aaılcb1J yer: 

VAKiT MATBAASI 
-'nkara Caddeml V AKIT Yordu 

113 
TEMMUZ 1942 

PAZARTESi 
Numara: 1027 Sene: 3 
Tel: 23R72 • Pa.ta ntaso: %H 

11111 Ti lllllllUlllllllllll 111111111111111 

IBuAkşaml 
Yabadl ordasa 

ruaa: SADRI ERTEM 
~ A Urra1KLEBJN davayı ka.. 
ır,1 un,,,.., tola blr ~k ,eyıere 
Uatl~ ....... Fakat ba blr çok 
teıJleıta m8hlm Dımlanm zamanla 
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lqa acı_ MI ......... kl*1 fb7 balttD
ka ı.ı. -.blılarmı clol4ııneM mUL 
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lltltteımderln nuarl olank 16..'8 

lllll7'lll -ıı ... .ı-.. alabUeoek 
lerl llulııe ıaluıddtbn .,.. stınJercle 
•H t swbr tar&tuaclan Dert ail!rllL 
~ Fakat barp 1-flachtı ...... 
••to>cvt llllllllM ora lıir uırıü 
klınlamwb 

hsllteıe '" ~ - mea. 
bari ukerlllr ••• ! s'M •;ruaa 
lllemlekeUer dell1dL ı.o-e 8ISL 
!ann bUhHnıılan il• oena-. ~ 
l'Gzclea IDUllll ......... ~ 
.... _.,.ıeb&U. 

Y1mme bal'pl6rbuleıı eoma iDiL 
lıennln mllll mDdafaa davaeı da kara 
ı\Yftlpaamın da'nmlclan b&mbafka 

~~ret a1ıan1tır. K.wa Avnıpa.aı 
.........__~ .... ! Mr _.79*- llilıılJ'L 
.ıaı an.ederkell o ._... ....rı ~ 
~ ~ ... ~ b&ldm ........ 
rı.ı ticaret"' -.nayl ---.ıannm 
fe,kJı ewıı bll' tophıhak ....... .,... 
nrr.ecuyorclu. 

Bu manzara 1989 baıtıl baflaymcL 
Ja kadar da mabtellf ..-.1w1e1« kay. 
de&aıekle beraber uker 1ıl:r oeml;fet 
hUvtyetlnl alma41. 

bgtlt.ere icabında kanda Ye denlL 
de llarbettl. Fakat İngiliz lllWılann• 
ve kavvetll ruotarma rağmen lngU. 
terecte etrdu aaaneıd teeekkftl etmedL 
M'Cburf ukerllk 1181110 ancak daba 
)eoı bir zamanda kabul edildi. lngU. 
terede orduna• aı.mııınmm.sı, ıur.d -
roıann tamtmı iti dahi benll.z yeol 
gö~ülmektedtr. 

Amerika.ya p11noe, o, ara:dslııla 

ıealtUl'I. knnılat .. nı.ın lttb&rtle 
bir milli müdafaa blhlyetıl arı.etme.. 

lıı!Jtır. A~lkanm mayaeı, hamuru. 
•un eaaaı A.Dglo _ Sakson lktlsacll 

büny~lnln geniş Amerlkaa topn.k. 
larıncla tatmlklndell lbe.rettlr. lagllls 

t.lluıi)etlne giire kurulma, olan la • 
&IUz kolonilerlnln lıltlk~Undea doğan 
Atrıerlka devleti 11zun zaman bir teh. 
ilke hissetmeden U milyon kilometre 
llııırabbaı geni" arazl•l üzerinde rwt!
l'ek &) ılabılecek blr ntttusu be8la. 
"1ekteydl. Ayni zamanda bu mmta.. 
ka Amerll<a tçln tıecıaTbclen IDIMIUD 

bir hayat aahutych. 
11.ı•td dttıman tebllkeelae mann 

kahrıı~:ın Ame.rlka4a mecbllrl biz.. 
illet mefhumu pek ~k tfltekkW e.. 
lletrıeutı. Neteklm ftzlyet böJie ol4o. 
l'lo harbin iki p.mpl,> oau olan la.. 
llltere ve Amerika böyle blr vazl:ret. 
t"dlrler. Çin Ye Ru•ya bllyttlr uker 
kUtteıerl ne muharebe meydanlarm. 
4111 döfU~mckte41rler. 
\~rlkanın bir ordu haurlamıWta 

11141utu ııö.> teni yor. lnglltsenln dört 
"-113 onlu!< bir kuvveU anu·&tan mil. 
'"'IMlıı lçltı adalarda4ır. Dlfer aab.a. 
J"l'dakl tnglllz l."1n-yetlert pek mah. 
llqttur, tnglltere geçen harpte o14n. 
h g1bl Hlndl•t•ndan 
ı..,. miktarda uker elde ede. 
l)l~lıtır. Ayni za~nda Arapları da 
"llırt altmcla muh&rebe meyd&nlanna 

• ~ketmek lmkAnı hasıl olamam~r. 
"'- ~bten mlltteftkler lçl.D aeker 
~Yacı ehemmiyetli lıir mevmclur. 
"'-•ua için ndllverlu mtl,tıerek dftt
' otaa demokrasllerte yabudlle • 
tt1a ~raberce dövişmelerl akla yakm 
hl~ bir ter.dlr. Bunun lçlndlr ki I&. 

"'-n Qnı'.\n 3ahudl ordu111.111dan b&lı.. 
ıı.ıtııır. 

1 ""hudı ordusu denlnee bir lııBl9I 
"~tarda prlp Mr haleti ralal;ye 

_. Devam S DCI ~ 

Mısırda 
Kaybettikleri yerleri geri 

almak için 
t 

14 temmuz 
o 

l'ransız ialıu 
bayramı yana 
llaOa•mıyacall 

Londra, 18 (A...A..) - Alman ha1>er. 
lere göre hUktmıet bu NDe P'ran8lz 
milli bayramınm kutlamıı&mM'lD& 

karar vermiştir, Fakat general dlS 
Golün mnıı komltealnden mtlza.beret 
gören gizil mUtteblt cephe o rtm. 
tıgaı altında bulunmıyan. Fran.sada 
tezabUrler yapılması için t&allyete 
geçml§Ur. Londradan radyo ne yapı. 
laeak neşriyatta P'ranmslarm evleri. 
nl bayra.klarıa .u.temeleri lateneoek. 
Ur. 

Ankara, 13 (A.A.) - Başvekil Dr. 
Refik Saydamın vefatı mllnasebetfle 
lngllterc harıclye nazırı Eden, İran 
relıl Ali Sllheyll NUzzart. İran hari. 

ciye veziri Saad han ,.e Efgan harici 
ye vezin Ali Muhammed han tar&f • 
ıarından ba§vckil ve hariciye v·ek1le. 
ti nkUi ŞUkril Saraç'lğ'luna gelen 
t.ulyet telgrafianna te}eltkUr teL 
gra.tlarile muka.bele edilml§tlr, 

la saball 
Şehrimizde hafif bir ys 

aarımbm oldıD 
htanbal. 11 (AA.) - Kandlltl n... 

•thaneal bDdir1JOD: 
BugQn yaz eaatt Be ast lG • aı 

daJclk& 10 eam,ıe geçe hant btr dllp_ 
rem ıca~. Deprem merkez 
a..G ruat.baeden 140 kilometre 
mı.-hdedlr. Çok .bat:lf cılmalda. be. 
raber ,ebrtmbsdell blmedllqtlr. ....... 
Ahnan askerlerlne 
tecavoz edenlerin 
Ailelerine kartı 

mllllleme telHtirlerl 
ab•ıror 

18 18f1Dden büyük olenler 
Jturtuna dizilecek 

......,., 11 (A.A.) - Parla red10-
suna g6re Part.steki ~an polllıl ıta... 

ratmdlm neoredllen btr tebl:ll'de .aı. 

man ukerlerlne taarruz edecek :.razı 
aalarm aileler.ine lkar§ı ıiddetU mi • 
ııllleme tedbh1eri alınacağı büdirll • 
mektedlr. 

Tebliğde ~le deniliyor: 
Hakaret veya baltalamadan ~

U olanlar 10 gün içlnde tn1df edil _ 
mcdlfi takdirde bunların aneıertn _ 
den 18 yqında.n yuk&n otan erkek _ 
ler kUl'fUD& dizilecek -.e ka.dmlar a. 
ğır iflere gönderOecektlr. 11 yaşm. 
dan kUçQk olanlar ıal&h ev1erlne gön 
derileceklerdlr. 

o Devlet Konıervataan 
SanatllArlarlle Konuşmalar o 
Nermin Elğül 

neler anlatıyor'? 
"Kulisten sahneye çıkmak 

üzere iken bütün vücudumun 
titrediğini hissettim.,, 

Yazan: KADRİ KAYABAL 

aetrettljiıniz Şahap Akalın 

·- ~'l'-J ......... 

Alman tebliği 
aııev cem ap 
batısında 

~ Bir çok piyade ve 
süvari tümenleri 
çevrilerek imha 

edildi 
30000 eslr 

alınaz 

218 tank, 591 top 
1301 malllnell 

tülenk elegeçU 
Berlln, 18 (A.A.) - Alman ordu. 

~ lan umumt karargA.Jıınm tıebllği: 
Doğu cepheılnln cenup lre81mla • 

de dll§man geni§ bir cephede talııtp 

ı.d.Umektedlr. Ehemmiyetli hsva kuv. 
Şark cPp:ıeıılnde son tuarr<!U.ır l\z.erl.ıt• wşcltıtül cdı•n oeı>ho batımı ve Sov. ı veUerl takip muharebelerini destek • 

yetlelrfn tahliye ettikleri tehirlerin yerini göıltuen harita 1 lemi§le ve geceli gllndllzJU hUcuml&r 

IDglllz Başvekil 
Muavini AtU dedi ki 

Çörçili kimse 
itham 

edemez 
--o--

Çörçil bu memlekete bQfka 
hiçbir memlekette görülmi. 

yecek ahenk sağlamııtır. 

Lonctra, ıs <A.A.) - otın Tin 
Brldge Velsde bir nutuk '- söyllyen 
AUI §ISyle demiştir: 

"Bu harpte doğru veya iğ'rl yaptı. 
it ZHı oıuraa olıun başveklll hiçbir 
kmıae itham edemez. Çörçtlle parıt.. 
mentomm arumı açmak ve herhangi 
bir 1f fena gttt.Jti saman milleti bun 
dan yalmz b&§vekntn meaul oldutuna 
lnandrrmak lÇln tetebbQaler yapıl _ 
mlff.ır. Bu yanlıııtır. ÇörçlUn iş arka. 
dqları yapılan her !.§ten dolayı onun 
meeu'l.tyetin1 tamamlle kabul ediyor. 
lar. Çörçll bu memlekete ba~ka hiç 
bl.r memlekette glSrUlemlyecek bir a. 
henk aa.flaml§trr. Muvattaldyetalz • 
llklerlmlzden birkaçı Uzerlne bUyUk 
bir aıkıntı lı1uedflmekte 1ee de, Ruz. 
vetttıı de dlledigi gti, bugt1nkü duru. 
mumuz aonklnundakfnden c;ok daha 
iyi, lMO temmuzuııldnden iae hudut. 
tru:ı: aurette dalı& iyidir. 

Bundan .sonra, tam 1.mal!tma ip.. 

ret eden Atll, tenldt(tler tara.tmd&n 
çok gUç!llk gösterilen bugUnkll tank 
kuvvetinin Llbyada İtalyanları boz • 
ı;una uğratan kuvvet olduğunu ve bu 
tankların Rusyada. bUyUk bir mnes. 
strllkle lrulla.nıtmalrta bulunduğunu 

1115yleml§tlr. 

Kanada ya 
Amerikan askerleri 

çıkarıldı 
Ottava, 11 (A.A.) - Nep'edilen 

bir teblflde §Öyle denilmektedir: 
Blrletik Amerika htlkOımetl, Ka _ 

nada hUk6metlnln mUTatakatile Ka. 
oadaya .UA.hlı kuvvetlerinden birlik. 
ter göndermift1'r ve glSDderecektlr. 

. 
ısveç 

DenlzaltJlara karfı 
ıiliblı tedbir alıyor 

St-Okbohn, ıs (A.A.) - 8telırnı: 

İsveç tarafsızlığının th!IUI mesele. 
81 hakkında demeçte bulunan Isveç 
mUdafaa nazırı Skoeld şöyle demlş • 
tir.: • 

'

0Ekaerlya bu hareketler lattkıımet 
şa§rrmaktan ileri geldiği için laveç 
hUkflmetl, topraklarımız üzerinden 
geçen yabancı uçaklara şimdiye ka. 
dar ate§ açmaktan imtina ctmlştlr, 
.lt~a.kat mesele, muvasala yollarımızı 

tehdit eden denlzaıtılan işine gelin. 
ce tamamlle değişik bir mahiyet aL 
maktadır. Bu tal<dirde dcn1zı~rlmlzi 

sDAhla :mUda!aa etmek mecburiJletln. 

~ 

Antigon 
Bir defa daha 
temsil edilecek 

Eminönü halkevi l\lo:ırır vekili 
Hasıııı Ali Yücel nezdinde teşebbüs 
ıe bulunarak Anligon' nun şehrimiz 
<le lıir defıı dnluı temsiline ınüsn:ıde 
rica clrııi~lerclir. 

~lcrnnunıyctle haber nlrlığımız:ı 
göre im snh:ılı şehrimize gelen Mn. 
arif \ C'kıli, ıın'at sc~cr lstnnl,ıullıı· 
tarın leıııenııilerinc tercüman ol:ın 
halkc' inin bu rica mı yerinde 
bulmuş devlet konservntm·:ırı tlyaı. 
ro hC'yetinin şehrimizde bir temsi! 
clnhn ,·ermt>slni kohul etmiştir. 

Bt'sinci temsil 16 Temmuz Per 
şeııılıe gpc. -;i gene Ses Slnamasını1 ı 

verilct'cl-t ir. 

lagllterede 

Muhtekı rler mem
leketten çıkarılacak 
Loo~ 18 {AA..) - DahWye ıaa.. 

zırı Morlaon, hUkCUnetln kara pazar. 
cılarla §iddetu mUcadekıye karar 
diğinl bfidirmlştlr. Nazır deml.fUr ki: 

İhtlk!r yapanların çoğu yabancılar 
dır. Yakmda geniş ölçüde tarama ha. 
reketi yapılacak, vurguncular toplan 
ma kamplarma g6nderlıcceklerdlr. 

Yabancı vurguncular memleketten 
çıkarılacaklardır. 

Doğudaki 
Va,ıamet 

rıu.arı . BiR MUHARRiR 

D OGl' <'Cphesinde hızla inkişaf 
eden hareketler bJyllk blır c. 

hcnııuı~·ct ka~ıuınııı;tır. Moskn\'a \'e 
Londra durumun vahim olduğunu 

tekrar ediyorlar. 
hiral etmeli ki llkba.h1'orda yapı 

11111 Kl•rç harekettl'rl ıı:ıtlıo ıı l•crı 

ıııutı•baııııısları alıl ıtıı. f,. .ı ıi•li b.Jru.!lı 

i::gal edildikten eoııra \imanların 

Karkas kı)ıııına bir ıhr.ıı: ,·uıı.ıc 'da 
rı muhııl•kllk "ayılı;) ordu. Hat Hı \ 'I. 

şldı'lfl ~elen bir h:ıher bu ihracın .)il . 

pıldığını bile bildlrmlştl. liı1.ılordu dıı 

bu tl'hlikr~ t' lnan.ııış olııblleceğl için 
KrıumıLdnır kıyılarının ıııUııa ıaasınu 

lüzumundan fazla kU\"'\'Cl tahı;l!t et • 
mi~ olalılllr. 

\imanlar Sh·a~topol hti<'umlle dt> 
bUtUn dlklrnll Kl'r!: Uzerlııl' Ç"ktlkten 
sonra, ll\'lnrdanberi bel<lenrn taarnı 
• Kurak . H.srkof iUerlndcn ba§la. 
dıJıır. Oıı iki glin içinde aldıkları ilk 
netice, Don'un batısındaki .Rua kuv. 
wtlıerlnl Mrarak 1mba Ye Mir etmek, 

la Don ve Doneç UzerlnJe yenldoıı 

birçok geçitleri tahrip euınlıılerdlr. 
Savaş uçaklarımız Kafkasya sa _ 

hili üzerinde Novrosisk ı:.nanındıı ikl 
yUzen havuza ağır çapta b:>ınb:ı.lar. 

la tam isabetler kaydctml~l:ırdlr. 
Voronejln §imal ve 3lmal • batıını.. 

da dUşmanıo dUnkU §aşırtma muka... 
bil hUcumlnrına knl'§I yapılan mUda. 
Caa muharebeıl e~nasında 111 Sovyet 
tankı muh:ı.rebe dışı edilmlştlr. 

Rljevln cenub _ batı lteslmlnde 
hava kuvvetler:lmlzin tesirli yardı _ 
mile 2 temmur.da b!l.§lıynn ltu'}lllqı& 

taarruzu neticesinde dUşman meni. 
lerl yarılmış ve orm:ınlar ıçloj_ y&. 
pıla.n <;i!Un muhıırcbeler c J:ı~s~da 
b!rçolt ply:ı.de n Uvarı U.lm•ı·-~ 

bır zırhıı livası çııvrller.:::'c i:ıı'u edlLı 

mııur. 11 gün aUren bu mu' ırebede 
80 bin es!r alınmış, 218 tank ~ı top. 
1301 makineutUfekle mııyı:ı nt1r ve 
mUhim mllttards harp malz~.n;).u ele 
geçlrllmlş veya tahrip edllml-;llr. DDf 
man ağır· ve kanlı kayrpl:ır \'Cr~ 
tir Esir ve ganimet sayııı saatten 
aaate artmaktadır. 

Londra, 1!J (.4 .. ı\,J - B.B.C: Diift 
sece yansı 1\Josko,•ada neşredilen 

Rus tebll~inden anlaşıldığına görıe, 
şiddetli .muharebeler Yoronez civa. 
rında cereyan etmektedir. Rus tetiıı 
liği, Don nehri muharebesinin ~ki. 
dellendiAinl \'C Kantamiroka şehri. 
nln Rus kuvvetleri tarafından bo. 
şaltıldııtını yazıyor, Bu bölgede 
çarpışmalar olmaktadır .Ruslar 80 
ki1ometre uzakta bulunan Llsiçansk 
şehrini de tehliye etmişler v~ yeni 
menilere çekilmişlerdir. Vaziyet; 
Almanlann müthiş kayıplara ub 
ramalarına rat'lllcn ,,·ahim olarak 
tavsif erlilme'klerlir. 

r_.- ue,1lmı 2 nt'J •,-tada 

m~rkl':ıt \C Cl'nuıı ı:u .. ordularını ·ıdye 
hHlmek, l\losırn,·a • ftostof drın!r yo. 
lıınu lıesmek, Don nr!:ırlrıl ıı ftı•lll> Tl. 
nıoçrnko ordularını ı dı! ı. [I d:>ğru 

rirııll"rinl' de• im .r., ,erm m o1do.. 

., imdi Hu" orJJI rı ı•n O Pl hoıvı.a. 
=-ın:Ja \t' lloı;lof I< •sinı\, 131.I t»l iıntl 
için oldu~u gibi \ ııkard~ rı • ı edm 
nrdıı l~ln de ~ cg m e m ı;l ıfu:ı hut.tı 

lloııtof • Ştn11n;rucı ıır 1 ıJı:· Don 
netır1 :ıln bir kolu~ la hlnıa~ ~ <'Jıhı bu 
hat, Kııfkasyayı da Alm:ı.n htlllntı.'\ 
k&rD• müdafaaya en oh· ·rl il hattır. 

Fakat Ko~"lı>mlr ütcrl:ı:J~ il 'rll • 
\ ı•ıı \im.• ıı 1111\ \ ctlrrl, rlr ıt cdı•n 1'U!I 

ordu! ı rıııııı ı:: ·r 1 •:- nl t 'ı ıı: r" l 'ti ~I. 
bi \ lşlııen ' crilrn H' hr:ıU:ı: d~~rulcığtı 

nu-çhf'ıl bl r hab re KÖrı- 1\' .,'\ ,la.r 

Tapnrog Uzrrln::lerı dı- t:?'lrr ıuı geç. 
nıı,ıerdir. B J hab"r d· ı.:nı 1 e ..-.,.,·ot. 
Stallngrad ın ı11rın hıaı ::l:ı i'tl )an. 
dan t rhlll<e ttltın ı ~lrilll'J de:n••"rtlr. 
Hundan •onrıı Almıı:ılıır:n Kl'rç Ur.e. 
rlnıtİ·n bir lhra~ mp'ln.l:ın ve cenup 
Ku• ordularını tam·rnılle cr:n-ıta 

eıılışm:ıları bl'!,le:ırblllr 

Kızılordıınıın rı>nup mukınemetl 

hu tanda çökünce m"rkez orduları 

da bÜ\"lik bir telıllke ıeınc glrmı, bu. 
lunuyor. l\losko\-anın d'l. Lendraınn 

da do~ ı <'rpht•slrıılel•I t>on dunımu 
"vaJılm,, telAkkl et.melerlnln .ebe·,ı 

budmr. 
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fMahkeine Salonlarında 7• ~llE'i1R8ı . lnlel ~ntıtan IBir, iki nokta 
,.... 1J3ttaraf; ı IDel ·-)'tada sanatkarlarııe konuşmalar -------- nmek için me~ 

!i!!!. Akş~ml 
....-..-. 

• a-.-d~ gazelesi, Almanlann Vo. 
!'lllncz ch·arında bir yerden blrnz 
seri çekildiğini, ekser Almıın bölfik• 
Jcrinin mevcudu 30 • 40 aske-e 
indif;inl, lıir ıılaydn 2 • 3 böEi;
knldığını yııznı:ıklodır. 
Yapılan ke~if h:ırclcelleri Alına·ı 

1'um:ında heyetinin ~iddelli bir 
'darbe in<tirmek için km·vellcrini 
toplam:ıkla meşgul oldu~unu gösler· 
mişlir. Mih\·erciler \'oroncz ch·arı'l. 
<ııı 'iizlcrce t:ıyyare top1am15fordır 

Bır lluoı hnva hirliğl, pek ıız ko. 
yıplnra uğr:ım:mna ro~men, 3 gü·ı· 
'de (jj tayyare düşürnıilştür. 

J\aliııin kesiminde harp raally~. 
tinde ozalmn emareleri görülmeme~,. 
tedir. Almanlar bur:ıda mühim bir 
yolu ele gcçfrmcğe çalı~ıyorl:ır. AJ.. 
manJar bu kesimde beş gilnde 100 
tank ve binlerce asker kaybetınl5. 
lerdir. Buna rağmen muharebeye 
'.daha fn:da :ı~ker sürmektedir. Biı
çıok yerler mfilcııddlt deraınr el de. 
iiştinnfşllr. • , *' a. l ., • • * 

Moekova, 13 (A.A.) - Öğle Uzer! 
~edilen Sovyct tebliğlnln eklnda 
:Almanlanıı Voronej civarında cere • 
o-azı eden muharebede ağır kayıpla _ 
a usftdıld&n .kaydedilmektedir. 
1 Boiıiiar b61ge31nde Sovyet kıtalan 
..-ılyen Alman kıtalanna ka~ı ya. 
~ mDdataa mulıarebeler1Dde §lı:f. 
~~Çarp~aktadırfar. Rus hatla _ 
!1111.da bir gedik açın.ağa muvatfak o. 
tu .b!l.YQ.k bir blrHk yok edJlmi§Ur. 
l ~te_.~lar llAn edilmektedir: 
1 ~dan yenı mlldataa mevzi. 
lıND çeJdıen krtalanmız dU,man pL 
~ w tank kuvvetlerile çarpı,ma. 
~la ~vam etmektedirler. Bir tek çar. 
~ımada Almanlar 9 tank, 3G-i •u • 
bay ve er kay<betml§lerd.lr. Ba,ka bir 
tank çarpıgmaamda 35 Alman tankı 
tahrip edilmiştir. 

Kallnln cephesinde Almanlar tak. 
ribe.ıı 600 ötU ve yaralı verml§lerdir, 
a tank, 2 top tahr'p edılmlşUr. 

• • • 
Viıi, 1S ( A •. 4.) - Almanlar Tn· 

ıanrog'da taarruz~ geçmişlerdir. 

• • * 
Londra, 13 (A.J\.) - R.B.C. A1• 

manlar Don meydan mııharebeııinP 
ilı:i milyon ıısker, 20 zırlılı rırı.a vt 
binlerce tayyare) i sürmfL,lerdlr. 
llıışlıc::ı miic:ıdelc şimdi Bogoç:ın et. 
rafmd3 cere):ıtl ediyor. 

Muhnrebe nıeyd;lnıııın merkez.in. 
d ~.lınn'\!• r ~:!ha taıln yer kazan. 
mış'or, şimal kı mınn dıı ~eni km·. 
vcller sc\'kclmi5lerdir. Almanlar 
hu ~line kudur lnnkl:ırıııın üçle bir·. 
ni ka~i·elmi~lcrdir. Almanlar, kufi 
bir netice alm:ık jcfn gııyrellcriıı ' 

<'O büyük derecede nraırınışl:ırcJır. 

l'löyler mııh:ıbirl, Don nclırirıın A'. 
m:ın cesollcrl''I re dulu olduğunu r.t. 
kol 'aziyclin vahim oldu!ıunu hil• 
dir;)ur. . . .. 

TaUı hııtırıısuıı kıı.lblerlmizde bo.l.. 
tUn sıcaklığlle aaktad.ığı.uız gıı.zetecl 

ark&dafunız merhum l.u.et Muhittin 
.Apakm, etratmda yarattığı aamlmt 
havayı hatırladım. 

Devlet konaervatuarmm sevimU 
ıanatkA.rlarından Nerının ElgUI !z. 
ıet Mu.hltUnin teyzezadesidlr. Bu 
genç kız, tıpkı luet glbl aa.mlmt, 
lcut gibl nazik ve onun glb! iyi kalb. 
11. 
Tavır ve harekltmda zerre kadar 

•lya ve gösteri§ yok. içinden geı;enle. 
rl. olduğu gtbl, bUtUn açıklığı ve ber _ 
rııklığı Ue sö)"lemekten bUyUk 'olr 
zevk duyduğu ıuılB§Jlıyor. 

Onunta konuı;urken, kendimi eski 
bir arkadaşımın yanında hls3edlyo. 
rum. Tıpkı lzzet Muhl tinin aağla.m 
ve temi.% karakteri. Hele yanında tz. 
ı:etin kız knrdeııı Nesrinin de bulun. 
m~ı içinde bulunduğum bAvayı btlııı. 
nUtUn samlmU~riyor. 

Nermin El&Ul. 835 te utanb1Jlda 
4oğmUJ, Uk tah8llinl Beyazıtta, orta 
tahsUlnl İatanbul kız llııes1ndc yap • 
tıktan ısonra Devle~ konservat!lnruıa. 

~rml§tır. Konservatunr tiyatro §U • 

tıeslnlıı tJk mezunlarındandır. 
Onun tiyatroya intisabı, anJ bir 

kararın neticosldlr. Bunu kendisi göy. 
ı.. anlatıyor: 

- Ben, diyor, ortamektebl bitirir. 
dl#im gQıı, kendime bir meslek seç. 
mem icap ettL Dll~ündUm, ta,tndım, 
utldadımm nerede olduğunu kendi 
)oendlme aravtırdrm. Ve nasıl oldu bil. 
mtyorum, kendlmz ou suali sordum: 

- Acaba akWr olabmr miyim? 
Ve cevabı gene kendim verdim: 
- .Mademki tahneye kat"§ı ic;lmdo 

bir heves va.r, niçin olmıyaynn? 
Bu karamnı hemen ogUn aileme biL 
dirdlm.Anncm,tey:ı:em ve bUtUn aUem 
efradı bu l§I uzun uzun k:oaugtular, 
mUnalta:Jıı. ettiler. Nihayet met Mu. 
hl~tın ağabeyim, Devlet konservatu. 
arına glrmc:nln, benim için çok iyi 

olacağını aljyllyerek, arzumun ycrtne 
rttlrilmestnl temln etU. O g11nlln ge. 
cesl gözüme uykun girmedi. S:ıba. 

tıa !tadar isUkballml dllştlndUm .• He... 
y<ıllm, pınl pırıl ışıklı sahneler, tra. 
)Pdt:er ve komedilerle süslendi. 

S:ıbah erkenden evden çıktım, lm. 
Uhana girmek için ıa.ztm olan §eyle. 
rt tnm:ımladım. lınUban gll!ıUne ka. 
d:ır çektiğim heyecanı tarif edemtye. 
ceğlm. Nihayet imtihan gUnU geldi 
çatlı. Ertuıruı MuhBlnln de bulundu. 
ğu blr heyet Hnllndıı lmtnıan edlldlm, 
kazandığ'ımı ö~lnce ... 

Nermin ElgUllln ı6zllnll kesUm. 
-Burdıın ötesini, dedim, tahmin 

ediyorum. Şlmdl .söyleyin bana: ti. 
yatrodan bek1ed!ğlnlz nedir? Şöhret. •. 
Servet .. 
Mubata'bım; "hayrr, hayrr! yanlı' 

dtlşUnUyorsunuz!,, der gibi başmı 

salladı \e: 
- Sahneden yeglne beklediğim 

tıeY. dedi, eğer ben bir kıymetsem bu 
kıymetin takdir edllmealdlr. Şllphestz 

1Öhret her lnsanm h~na gldar -· 
Fakat, evvela., ben kendimi tatmin 
edebilmeliyim ve hakikaten muvat. 
fak olduğuma fn<ı:ımahytm. 

- TrnjeJI ııktıh1l mU, yoksa ko -
mel!I alttörU mll olacaltsınız? 

- Biz, her fl'Cyden evvel ''Komcd. 
yen .. bir akt~r olmaya mecburuz. m. 
zi o ıekllde yeti§tlrlyorlar. Fakat, 
zevk almak baknn:n:ian trajedide 

Londra, ili (A.A.) - Don boyun. 
ca durum çok vahim olmal<ta ~va:n 
ediyor. Almııntar lnsanc:ı. ve maluı 
mc muazzam kayıp:ar verml§ olmıı 
l&rıııa rağmen \!oronejln ka.r,ısında. 
ili nehirden e!ıemmly~tll kuvv<!Ue:
geçirmeğe muvattak .oımuşlardır. Ba: 
lıca Alman taarruzunun yapıldığı b:ı 
kealmde vuiyetln çok vah.aı olduğu 
1&nılmaktadır. Daha cenup:&, Rue 
kuvvetleri Rosso~un 7 kilometre ka _ 
dar cenubunda Kactermiro>v~ayı ve oynnmayı tercl.h ederim. 
Do~ç Uzerinde Roatofun 200 kilo • - Sııbnede en bUytlk heyecanı ne 
metre §im:ıl _ b~tıaın1a Lls!ıa,skı uman duyarsınız? 
bo03ltmJ§lardır. 400 kilometrelik bir - Ben, kulisten aahncye çıkmak 
cephe Uarinde ştnıdlye ka-:lsr lşitlı. Uzcre iken, butUn vUc•ıdumun titre -
medlk §tddette sava~lar olmaktadır. dlğinl, kalbimin duracıı..kmış gibi ol. 

Tayxide~ıızeteırlnlo Sto~lıolm:l:ıkl ch:~unu h'ssederlm. S'lhncye Çıktı -
lımıhablııı6,-S0Yyet cep!Jeslnln, b!lhaa _ ı.an sonra b:ı heyecan bitmez., fal<at 
u. Pon çevresinin duru.nunu inceli _ ~ğı,ır. Sıı.hn•de de rolünü yaptığım 
J'Mek ~ kJ: "• insanın duyduğu heyec:ını duyarım. 

lı'fTaals i1&1c 'old<llıyetı ne olursa olsun - Ya sızın sahne !ıayatmı::J :el en 
!l'tm~ü·rtcatt muntazam oL mesut an ••• 
mu rııe.~ le§kllAtı bozulma. - Sahne hayatımın en mesut anı, 
9mftlr. B"11ıateeuen • Almanlar da yeni mezun olduğumuz sene matbuat 
j11Mdıattı4fh; Ntıakkında tafsiltı.t verır. mUmessltlert önUnde vcrdlğlmlz tem. 
lmen~i~yorlar. • sllden sonra duydu~ım sevinçtir. 
• Alma.ııkr, "Don nehrlle Hıırkof • O gün Ertuğrul İtglnle beraber 
KuNk hattı arasında tecrit edilmiş Bamlettcn bir parçayı oynamıştık .. 
ehemml.)loW - Ruı kuvwıUerinden En mUnevver bir kUtlcn:n tn:<dlrl, 
balısetmlyorlar. Şayet Timoçenkonun bana doyulmaz bir zevk ve heyecan 
Deride blllunan orduları intizamı verml,tl • • • 
~ubalaza ederler \'e geçen 15 gUn Bu &e'l'lt:ıl\ aanatkAr, gece temsU 
lli;lnde ~lmanlara \'Crdlrdlk~rl kayıp. edec~klerl • ''AntJgon,.nun provasme 
ardan hattA daha az kayıp verdlr _ yetişmek tr,tn aıı.bmnzlc.nıyord:ı. Ona 
meğe :devam eıdeb!llrı~rse fon Boh düa p"k c;o:C oey sormak isterdim 
Don .nehrlnln cenup mecrasına var _ rakat T'aklt milBaıt değUdL Yar:nın 
d.ğr zam:!.n. karşmna çıkacak taze Türk sahne31ııda onu muvaffaklyet _ 
w b'I.techlz edllml§ Rua k:ıvveUerL ı ten muvaf!!ıklyete koşarken görece. 
e ~ ordu ile karaı koyacaktır.? ğlmlzc emin olduğum bu gene;: lt•zı , 
G~etelerin bıış ynzıları Do'l mey_ tatlı sanat hc;rocanlarllc bafba~a bı. 

dan muharebesi mllı3eleslne haııredU. ra!{tım ve ayrıldım. 
m'ıtfr •• ~, _ ."' ... 
ı Tİı.yınls ba.ş yıı:ı.ııt~da diyor ld: 
! DU~mıınm 1lk heden, Kafkıısya 
)'Oll&n:ıı mUda.taa eden Thno; .. nko 
ord~rlle Moııkovayı k:ı:-:qa:ı Ş<ıko: 

~ ı ım ~pk nokt larınja 
bir ao ~il ~~kUr. Maa:nstih 

KADFJ KA''AD \L 

c'phenln muhtelit no~<tal!ırma ve 
eı:cUmlıı Kallnlne k11 rgı yapılan A 1 • 
mnn hUcumıarına raİmcn ilk ve en 
ıı.şıkl.r tehdit Knfkaıııya l&tlko.metlne 
tevcllt edllmektedlr. 

- _.. Bıotarab 1 ı.acı •yfMlıl 

!ıı ~tı le c; .:Hr ' .ÇUill-iU onlar yabud.I Ue Domates, kabak, lat1t1lye de 
mı Aorupadan geliyor? . 

A ~"TAKYADA s;ıJ;nn Yeni Glln 
gazetC!ln\n l!IOn gelen 11\yda. 

rmda, meyve ve sebzcyo beledly~ ' ~ 
lmnıı.n ııznmJ fiyattan gösteren lls. 

d_e bırakmış ~ ıırdu md'bamuna ancall maakeU bil V ~aBI! 1 ııa:., ,eklinde tAınwr edebUlrter. 

reler Yt\r, Du listeleri gi.lzd •n geçirin. 
ce cörilyon:ıır. ki domates 6, pntlıcan 
H, taze taınılye 20, bıınıya 25. kuru 
ııovan 11, tizOm 16, lnclr H, armut 
16.U, ltarpuzun kllosn 10 kuruştur. 

Ant:ıkyıı beledll e ttlsllğt pcral•en. 
deye azami fly:ıt koydul'..-u gibi top. 

yda 70 lira bir aileyi geçind!rn19x 
için vakıa azdır, Fakat hırsızhk 

için mazeret değildir n 

tan için de gene ar.nmi fiyıı.t tcabit 
etml:tlfr. 

Bir de lstanbtıld:ıld meyve ve ııeb. 
ZE' flyatlaruıa bir gin a'b:ltm: 'Ozü:rı 
60.GO, domak's 40, fasulye 60, p.'1.tlı. 

can 40, bamya 60, 6ovau :t5.80, pat. 

Müb'l..sir, su~luyn f;nğmlıl>tım 
sonra. ı anı 15 da.kikalla daucıla 
rm ismlnl sırnladı 

- Ayşec~, lr!chnıd, Hüseyin, 
Ali, Yc'-':ıire .•• 

g,·d, bu kliı:ü!• hırsızıl:ın tnm 21 
ıd _ı ıl!\\ ne idi. 

tes 38-48, karınız 40. 70.100, armut l I lb i _., .. b:ıl'!'.::ı k"ndı· n U'.( , ~ uzune .. , .. 
40.80 l<ura~ ... bunların tııbll hopsl iti. 

uin hırsız olduğurıa J[:ıt in· en ina 
lo heP!:ıhllc ••• yulnrı karptız tane il _ 

mım:ız.:lı. nu. nihayet bir b:ıl<knl 
Antakyn ile tsta.nb:ıl;iıı. meyve \'O • 

veya mnmw çırıı~'I oln:ıi!irdl. Zira 
ebr.e !l)atları nmsm:hltl bu f~·ıı sırt:ındn ı:.:ırı bir göğUslUk \'ar•lı • 

neden Deri bcllyor T l\Iey\·clor diye. 
l'ITeğcr bu ı:;ö@isHik de !;a!uııur~, 

Um: d\'llT \C)a uz.:ık ,.u )Ctfordcn 
geliyor, ;rnni ıınltllyo pıırı'lı bL'llyor. tL::f;il rri im!~?.. .' 
Diğer r!Jzclerln turfanda oliluklnı D:n-:ıcıl:ınlan ancak 11 tanesi 
7.Dmanda yüksek nyatla ııatılın:ıları. gelmışti. Bunlard~n 9 u l>adın, 3 
na ds bir eey dc.mlyellm; ıı:ıltat kBtJa.I• tanesi erl<ektl Heıısiııiıı de bu de
cıkııh syl:ır oid:ı mllbarcğln Jdlosu lil:nnb tarafından C\'ler; tK>yulmuş 
hAIA 20 doo apfİı değil. l'ekt pıı.tste. } tu. Erk.eklerden blriı.iııln ismi Av

ae ne bul rularP 1stanb:ıl ba'!ıçelerl ramdı. 
fasulye de mı :retl§ttrmlyor? Sovan - Ah bcğim, diyordu. Xe \'akıt 
da A.vrop:ıdsn mı gcllyorT ~·oı<.sa biıinı C\'de yelmi~, ortalıkta I;:e 
halk elemek yerlno lmru sovnn ını yl. yarar hiç hİt5eY tta.lmıunı!,l, hcp
yor. Antııkyada ııltı karu,a satıl.3n &ini alıp yötünnll!} ••• Amma, bana 
domatee yl'll'll SU llo llUlMıyor da İs. yetirseydi, ben fki misli ('al"a \'C.

tanbnt clvıtnnılakl bostıın dobpları rir, nlırdun. Bu zrunancla ••• 
Avrupa stıyu ne mi dönUyor! Deliknıılı IıJ~ bir teYİ lnktır et 

nfn kapmm aı:ıkgördöm, lıirılen'ıi 
re aklımdan yıldırım .cil:h hi• Ii 
l.:ir g~ti: 

:;]u e\'i soyayını. 
l\:ıpıyı yarn.~:ı ittim. Arctına 

imdar açdılı. 
İçeriye daMnn ve büyük bir lıb 

recnn içind2 askıya asıh duran 
lıjr kıı<: lıdm m.'.lnt.osu ile p:ıUola 
n k:ıptnn, ~~tım. 

Il.ö~e ha~ında nklnn bnştm:ı ~el
ıli. Gidip kapıyı çalmak ve ben 
hun lan ::.lztlcn r.alrlnn. l'akat pt~
m,n oldam, Buyurun, demek gel 
<Ti. 

Ukin ok yaytlan c:ılmu~. bir de 
fa, hele ert ui s::Uıı li bmılan 8.) 
liraya SBtmca IJüsbütlln tatlı gel 
<lf Ye.. 

- Teker teker ~1 ev ıoy<lun? 
. . . . . 

- Oyle değil mtr 
Delika.nl!nm gözleri ya,armıı5h: 
- Evet,-'fakat •• 
- nu me\'zuda mAııer.et din 

T?ırlbln Uk cleTlrlert taU.aa ecttıe. 

· ~··k olnrtıa yahndl bıayra!<!iT7:, devlet. 
1'lz fertlerdec mllre!tkep bir &.oplula" 
b.nlln~e görünmu,tıır. 

tı•ı 7.llnıanlard& yahodJ askerdt. 

1 

•le\ !et sahibiydi, 1''akaı ıoaralan bon. 
nrı kaybetti. Asırlar qr ld o, uker 

ı 
l•:ırakterlne ,-abancıdır. 

Hırlstl~-aa Avrupa mlllE'tlerl Yaltll. 

ıll•ıln ııll~btaa ve bayraktan teı:rtdl 

l~l.nl bogllne kıu'l:u Durlnde \şlent'D 

lr mevzu b:sllne koydul:lr. Yahudl. 
nln tarihi oaa ordu ballne ::trmektf'D 
menf"tmt,,ttr. &\Dili ERTEM 

Mısırda 
..ıye ve ınaızemo alınaııUldaıd :1Qrat. 
tir. 

Londra, 18 (A.A.) - B.B <X 
Garbi çölde çarpı~mal&rın mikyası 

azalm.ı§, mlhvercilerln kaybettiklerı 

yerleri ger! almak ~in sartetttklcrl 
~ayretıer bogıı gitm~tlr. 

Cephe §imdi TellUllaaden cenuptil 
Katara tıataklıklarma kadar uu • 
maktadır. TeUüllaa kUı;tlk bir !:Ol i•· 
taayonudur. 
İngiliz hava kuvveUert, d~an ınO 

nakale haUarma ağır darbeler lndtr. 
mişler, Tobrukta.n Mersa Matruhll 
giden bir •konaya isabetler kaydet • 
m~ler, b!r~ok mavnıılan basara uğ. 
ratmı:lar, birçok topçu •!r&dı111 da 
öldQrmll§terdlr. 

lngUiz h&va kuvveUerfntn bQcu • 
muna uATJYan mihver nakliye tayya.
relerindeld etrat, otomatik •il&hl&rla 

Fııklr fuk:ıra ucuzlnsı;:ı cb yeriz mJyor<lu. l~nlmt mütemadiyen su 
tımtdlle nğlzlarm!\ k1rM ltoyırı:ıdı, bu :.uyordo. Reisin bütün suallerini 
oıuıcnlnlmln fiyatı lso krrlttaıı aaıığı cevup .. ilz bıraluyord:ı. 

lenme%. Hlı: bfr \"at.-ıt lnoıan hı~n
lık yıa!)mnk icin k9e!lia.lel .Mklı 
~6ııtemıez .• • taarruzu defetmek lltemlılerae dil 

cm,medl. - Unka.p:ınmil·, t]'-~ e,·i 
Ucuz bir meyt'e var; o da vl§ne. n} soydun mu"? i ., 

Fakat §elcer meselesi yllzlindeıı. atıp -. • • .. • 
da rc~el kuyotan a7. ollM'.a'k ki nya. - Aks:ımyd:ı llanifcıün e''lne 
tı bUylo dil8lik ~te!._ ~-&'lt k:ıçta girdin Y .. 

Meyveden Vllzgeçtlk; Mıb7.e ftyatta. 
rını luıntrol edelim. Fakirler et yerl. 
ne bol bol sebze ycsln b:ırl ! ... 

l"ekta Rııgıp ÖNEN 

vaıı bu sabah ge 
Merhum bag\'Ckll Dr. Refik Say _ 

damm cenıız.e merasiminde bulunmak 
Uzere Ankaraya giden İstanbul vnll, 
ve belediye reisi Dr. LtHfl Kırdar bu 
eabab ııehrlmlze gelmlııı Haydarpaşa 
garında vıı.lt muavtnı .AJımet Kınık 

Unlversltc rektörü, bölge 1&§e mUdllr 
IOğllndcn ıaıe mUstes:ırlığt ftyat mu. 
rakabw ve mücadele umum mUr:ltlr • 
IUğllne tayin edilen MO.mtaz Rek, E. 
lnfnl.lnU balkevl mensupları, Te diğer 

zevat taratmdan karvıta.nml§tır. 

Aka emi strıg el 
oumarte5 rn.C.:.a , 

açıb)J r 
Ba;ıveldl Dr. Rc!ilt Saydamın vcf<> _ 

tı llzcrine tehir etUitniıı bulunan gi.l • 
zcı nıı.oaUıı.r nlta.demlsl 60 ıncı yıl 
sergisi 18.7.942 cumartesi gilo:l saat 
17 de açılacaktır. Sergi imUnas .. :X:tL 
le İstanbul valt1'1ğt d:ıvetıilerc Aka. 
dcmlde bir çay zlya.fct.l verecek ve 
Devlet Konservıı.tu:m te.lwb::leri tara. 
tından AnUgon temsil olunrıca .tır. 
Evvelce dağıtılmı§ o!r. n dıı. ,·etnamelcr 
18.7.012 cumartc!ıl gllnll iÇJl mute _ 
bcr o!ac:ılttır. 

ZA yt - T.C. zirra.t lr.;ı';a.c ts • 
tanımı şub~::tnde b'.ılunan 1 4 ~:55 No. 
Jı tıı.sarru l hcsn 'lmn a t cl!Zdı.nır.aı 

z~;·t p:,•ıed'm. Yc-'ai:ı! r!:ı:: ";'"'ll1nn 
14.6ii5 No. Jı cUzd:ınımın h.l ..... J kıl. 

ı:::ıdtğ'nı blldiı'lrl .ı. 

- Pek iyi ·bo elleri liim 11Ôydu? 
Delfü:ınlı nih3yct :ığzmı açablL. 

eli \e ı.ati bir cila ile lrnnuştu: 
- nen soydum. 
Re!.,, i:il so.f;ut.madao asıl suali 

dayadı: 

- Neden!' . 
Falmt dclil;anhda ylne ~ yok. 
- Söyleseı:.e , neden ~ydnn T 
Nih;ıyct l<U~ülc hır.;ır. her ~c-yi 

,nJatmağa kıtrnr veren bir tııvur
la salmımııdıuı ~öyle dedi: 
Hl~ ele hınnzhk yaptımyıı;a ırll 

t.!U\dc etrniyccck ıJ, ııllcnin ula 
ib3ım. 

- GO~l... 
- Fak:ıt n5k .. -
-E ee c 
- Bu kıza totuldıfütan $ODra 

biır ;:eyi unuttum. 
-Eeeee 
- Pn.r:ı. Jc:ı.znmp c» lcııru~ ı_çın 

ınekt.~ten ~ıktım. 

- Güzel. 
- Fnlc:ı.t jc; b:xl:ırn:.ıl•m. 

) 
- \' e hır.sız.lıkta llitr~r ı.ıltlın 

uemck~ 

- E\·et. 
- Ilııln~n 211.:ı ımra .ı:öndermi 

yı>r mu idi? 
- Giin.leriyordo. 
- K:ı;: lirn? 
- A ·dn 70 lira. I 
- ilz tn-~a Cl~fll. Eu kız· a ~1·· 

lcn<ı .. vrliıı c~ ~·."ne htı ııc:ru onnıı 
vetel"Öi. l'c~:nb I":-a a" mı? 

Dclik~::!l derin dsrin içini ı;c!!
' ,_ 

- 'l\"lc;".n!rma sfi.c~~e !!3 lfr:ı .. . 
,\·1 lık,,:ır.,ı iç" '1 i~• ·:·or<Ju. B ..... ı 
g ··: ; ;h:o rıara nnl'.sk <Y.H"1 nl~S 
'· ~'r 1 lh cn:.::·i ;n ... y.:.tcl{:;. 

- .... 
11 Kadm ,.e erkeli evlerinin na... 

"'' soyulduklarını antatma"ı hem 
nl(>~fe, hem de \'akıt M idi. 

t-ste llAyr/ye hnnnn ptt.r heyecan 
ılelikn.n"mm evlerine nurl ~irclji;j. 
nf, lrc.-nr1islnln onun gölg~'!İni p.ö 
l'iine~, na"ıl knrk11J1 hnyılılı~nı ılin 
llvemedcn bn,l<a bir r.mh1cemeye 
yollanmak lir.ere sa1'onrlıtn '1ktmı. 

A DT,/l' li ltlfTfl A 'Af UI 

Amerika da 
12 milyon in•an •anayiJe 

çaltfıyor 
Lonıtra, ıs (A.A,) - Amerlka1a 

ılmdl 12 buçuk mllyoo lnıanm sa • 
naytd:ı .çal!!tlfı ve gelecek altı ayda 
daha 5 milyon kl,iye lhtlya~ olduğu 
aöyıcnmektedlr. 

Amerlllada bir kire 
('..c!;oalovakyada / .. imanlar 
tarafından tahrip edilen bir 

köyün adı verildi 
Udir;e, "//li11ois" 13 ( A,A.) -

11!inoi da hir köye naziler t.-ırnrın 
dan Ç'ekoslnvak)ad:ı lahrip edlJmi: 
ulan Lidiee kö\'ünürı i mi ,·erilmi'I" 
lir. Bu mfinıı'ichcllc yapılan m~ 
rasime 50,UOl) ki i işlirnk etmiş ve 
Çckosl:l\·nkya elçi i Hurbıın da h:l 
zır bulunmuştur. 'Icrusımde. M 

Huz\·clt lıır mc ııjı o:.unmuşlur. 
ı 1esııjd:ı bilhn,;sa ;öyle tleııilmeı.ıe· 
<lir.: " 

J.ldice nd:, nıızi kuvvelinin fn· 
~ n hürlye!i a~k:nı \"e bu hüriHlln 
m ıh::ıfazusı ccsarelini lnlırip cık· 
med V.ini hi,.ıe,ik Ameriktı~ :ı dntma 
halır~.o.t .. cukt ır. 

Çcko~ın,·uk c~r.ı~ıur re'si \1 
r.em ş ele hu m!ln:ı~chclle bir mı
saj ~önel "lllİ li;-. 

Ma~aristt-~d:ı yiy~cek mil: • 
to.r! ~'~nit!~n .::.:::ı !tı!dı 

Tnphane lt = ı!ııı:nn-n <'tkmn~ı 

6 numnradn ~it.'llh!\ Çmorıl (1655~) 

Dir "c~:: '"nrl•ıır, h.•lıl~ ~li""r~'V· 
<hn ı:-e~ ti<cn • imıli ismin\ ö ~ren 
miı: o!t:.u'-ıı:u li..3'ri:;.:ı h:mımııı e\ l 

Stoldıolro, ıs (:\ .. ~.) ...,.. nı.:cı~neşte. 
ı1":ı a!!'?"''l b' r h'l.btro (;ör> h ua1•ıı 
m•:'::·ııeAl Vil ıiiğ~r l;a?;ı z~l'\111;:.:ır Y~- ı 
Zl!.'lci!?:ı :Mac,rl1!4 ı:ıa ;r y ~ .. ·< ::ayın. 

• ları yen1den ar.altılı.ıca dır. 

muvaUak olamaml§lardır. Oc nakU· 
ye tayyare&! dQfUrWmllı, bir çokları 
da haaara uğratı!J:nq n t.ayyarels! 
ı;eTl dönmQJlerdlr. 

Kalllre, ıs (A..A.J. - aarıer ıau. 

nııl mahablriadeDı 

Dün akpm. cephedeki durum '61· 
le hulba edilebilir: 
Şimal keelml: Avuttr&!ya Ye mUt

ter!k kun'etlerl, lkl bln ltalyan e.ııtr 

ctttkteu ve 18 dllfman tankmm talı· 
rlblnl tamamlamak wretııe ı.ted1kl•· 
rlnl ele geçirdikten 110nra fimdl da! 
bir çıkıntıdaki menlleriııl aaııa:nıa
makla m'ı,guldll.r. 

Merkez kealml: Dftn bu keslm~e 
zırhlı kuvvetler aruında lca7da de • 
ter ehemmiyette blr çarpııma olm•· 
mı~tır, İki tarafın tankları b!rb!rle • 
rlle karııtaımakta Lle de mtıtteflkler 
seçecekleri en mUstJt zamsnda taar• 
ruza ~ek için fırnt kollamakta • 
dn1ar. 

Cenup kesimi: Dlln bu kufmde pe' 
az faaliyet olda:U blldJrilmftUr. Dil1 
man mevzlt taarruzlar yapmak tal<
tiğinl terketmlı rtbl görUnmekte .. 
belki de kuvvetlerin! merkeze doğrı' 
cekmek gibi bir te11bblla0 tabakkulı 
etttrmağe çal~maktadır. 

lıfusollnlnln phsan ç~!d~ bu?und I· 
g"una dair olarak burada 19rarla d'· 
veran eden pylaların doğl'u ol&~Ue· 
ce~ı anılıyor. · 

K:ıhiredeltl bazı m!l,abltl~r lılutıO· 

tininin blzz:ıt m:ız!lffer ltaı:;ıın ordJ· 
L:ırmı İskenderlyeye ~ötürmek Uııtl
dlnl bulernlı bulun:l:ığı.J dll:Uaceııııııl 
ll•ri ırUrı:ıektedtrler. 

Zlncirllka;rmdc 
bl: coss~ b~iu.nda 

B:.ı u.bıılı Zlnclı'.llkuyu:!J. ufl' 1 

volun 130 metre açığ:n:!ıı. d'rtn n1' 

tcuyuda, bir erkelt cue='! b·ııuomur · 
tur. Yııp.ta:ı tahk\kııt 20rı•Jn j" cıee· 

~in Zlnc!rllkuyud~ k.aap s:ı~e~ı::,u 
12 numaralı evde "t•J:-no \"e n:ı3s~1 

mU:!llrll!ğün~fa oll cı ll!il -:ıo~J:ı:l'J 
HGseyln olduğu anlaşıimı:~ır. 

HO:;eyln!a bu kuyuya aıı.sıı J114ıı1-
~\I tahkik edılmekte::!':. 

e• pas ca::;w r 
'"'" '' 1 '*' ..... MiM 'EJ 

Şahika l:lr hkeın.'hyo otur~tL 
- Annxlğlm! tııkcl • b3şmda Na. 

dide Aysel hııcıma ra"!tı:ıaru. Ço't • 
tanlıerl blrblriıolr.I ı;örmU~ 1 dult:. ll1'. 
ııa ~ok can s.!ucı blr fl:!Y t.:iJ ::.-dl. 

- Ne o!m~? füx:ıwı Jı;l!l l•um1r. 
b::.z dı)orl.;:;rdı •• d )gru m:ı l.n~ )O!t. 

sn~ 

- Yo•c can:pı . .A!'Tll•-·orln.rm•,. 
- ltlmdn:ı .. lto~- m Ln ruı? 

- El et.. hem de ~k r~::l ti• ııcltll. 
de .. 

- &futlııl;!\ k:ıeMmı ltl8~{fli1"11ll!ttr. 

nu kısfmnclılr oıııııı eski huyuıl:ır. O, 

ID?Bfl. 

- Evet. Gcno kıs'mnç"!;: tı"ll"\. 

luıysl_, ctınl tı:ı:uy:ın her ı . .ı J,n c.ı.ın 

gibi yapardı. 
- Ne yııp:nış b:ı"t"lım ~ 
- ·:ıç li tılndJ ya·,uı.~ı' l:'lCt.ı'"ı. 

nı .. 'e e\·C:ı-:ı ı.~~':nu,. 

Sıır.ıylı hı:nım ~'!•rı1ı; 

- NrıızublllY1 . b:ı rrl' •I<: •rr \"11. 

ltıhl bir U7."tnlıl. I;t'ldl, ":.ıJ.,,z. J,0, • 

dınl ı:-:ı ıı tıp tut·ı··cr:ıır :"11'\, h!ç de 

L=-s*R!!! 
• ,. "t ~..'\.~ .•. 

- GJrUnıl!jte ne kııl! n lttbar, u. datdn.--nun!an blrıı7. ol~un unutiın. 
rll bir erkekti, da.;·il ırıl r ...r:. r .. c::ya kadar bırakalım art ili bu btlll. 

- Ah c•':!.dun, bl:::lmkl de ISyle de. ııf. •a;? ~~ ·~1;.ç,.~~ 
~.ı mly'6l? ~~ne;Ik, a::ı!lte ni;v.aket • · - Sen blilrıtln, :ravrum! Fakat, ge. 
ı. rll" bizi .:ıvbır.:ıdı mı? <fözU kBr oL leoek gllrecuıe·re ne dl1ecetlo:t 
tınn l:ıbylc rlynkir, d.n'°enb;\z orkekle. - "Rız.ıırı:ı. biraz rahat.enballı .• 
rt11:_ • -;;;ır.;ı. ;;:.,.;J • ıtmdlllk e\·lenmrkten vaz ~tL., dt!W _ 

- Iln:;'l'n ı~ı.:ne b'r l:".lrlm glrdl an. ,.~l~Olur, b;ıe. :;~t' .Jı; 
ne! Cen C",'l"~'l:0lc l;ılnıh'I bir m'M. - A,.oı sen rtlclırdta mı! Bir tanC'I 
d •t l"lo '"·~e"lyorn?!:l. Albh a.•l<mı\ '.L:e.,i!ln btılmtıpu.a ! Bir taae de babaa 
b;:ınd:ın ı; >11r~ b"ns in lTU':rele ı.ak. buHJo. Ba:ı:ara:uı blrlnl terelb e&mc.ık 
lim 'n lı'" l:"'Y ııliJ'Ie:ıı~yln ! • · ııeıı::ı t:lt!nndır .-
\ • 1 • .. ' 
' - l'"ra~ h b.'lnıın gUld:i: ~ J Saraylı hanım t•ka yofu.rla ı!l2!1n. 

- A kn:ım, b::.:ı ı er :ı b!z f.r~iJiz. cı!.!erlnl anlatmak ıstcdh 
ıl"tı in! C'<"~en gUn t tanbnla tnı!Jn". - Herl:e.1 ydl&rca bekU7or 4:ı b!r 

\IJlr g ec : • .ıU!ı . Diin~te bl.zo ''valnn. t&~e koca bulamıyor. M~aHab flnııil 
d!ı r, t ..:~aıcr gcı .. ~ıc .•. dcJ!u. nuııbrı tııllln açı!Clt. Senla k:uıtrna talipler 
b.ılan E'M dr!;ll ClWn ! Ciftar <.ift::r. çılnyor. 8unlıtrı tepme1' 

- fi:\"('t aı:.ı::ı, benJm lçlıı 0111.lrın d:ığru m:ıd::r, a l'"rumP 

Sanyh hanım, luuı11 o g!L"le 1'1J. 

dar ba d,reee 9'nb1t sörmeınl1tl. 1 

- 1-'ekl yu rueufum~ ııea Uzulıdl' 
Di~rek kııb,·o fiaeanını oıaa::ıll 1' 

llatüne btraktı. 
Şahlkıs aa.d ıtlnlrlenmeııtnc!I kf, .,ır 

il•\ giın s:ınra t;kremln an11"81 ı;Url"IJ 
olarak ceıır~ Ş:ıhtkaaın b~ttln ıo • 
ya~ı me1dana ~ıkaeaktı. htan1'1Jld' 
klmlole kaldtlı, ntı>relere gUIJğl .... 

Jat•lauk. ve itte o omao Jf•llt"" 
allc31 J'&nında ha~'9lyeı.tz, yalaooı •" 
lor,, mevkltne dlt,ecektl. 

4 
Ş&lı.ika b!lyle ... ref•ls bir tn.an 'lfll' 

kUne dilımemnk ,lçin, nr kuv~" 
bu muelc.YJ öoltm<!~e ''e p,....ı" 
mllnuebetlnl eetdlrmem;ıfe pbf' ' 
yorda. Zaten buııbn anneslıat taUo

111 

içb süylüyorda. l'oka\, Ekrelll cıl
l'~fı aloıca • bu varJyet kar111ı_,. ' 
annesini Adaya cöatıermly~sl
ŞMılka bunu çok iyi blllyordıa. 

Saraylı baoua .. ,ın. f9tk•• ,.,,,. 
fına b:\kınır1'eu, Şahika aıata pi'" 
h: 

,,.--Acele ıab!ık !Jnz dolabı 

~ 
hııhbrı .) n'<. Şu crltekleri:ı yaptı :mı 

• btr ıııMln '.l.m, ıl"$•n•ı''l.r .} z.ılır \Dl. 
nlıt• tı lıı.hl. ()•m"''f •:t, nlt. ın lık k;matı:r.ı 
Romıın ı .. ııç u,rnndl' ~a:ı ılamış h<:ı? !.. ~ nLıl< 

-----..:. o erk~!la knlıbm:ı, kıj :ı!"füıo. 

, ... (~ lftektrl1!:) rt?lırka 6 ~G11U 111\lkemmel l~lem"kte 
dol::ıbı ııcelf' ~tılıkhr, Oö~k •e konu,nıntc l~tlycn1f'r 

Abide cadde61 Sö ou.muııyo müracııatlan. 

hPps1 ynb""l"ıd:r. Dedim ya,, Na ilde Ş.tblka ciddi bir t.avıda re1·ı.p n.. 
A\ el h:rnımı., tıc..:::ıa ; len şn ı,:lr. dl: 
ldn I• di,..,. ve hr.lc Oıizfe;lMe i\Prlm - nrıt '"" knrarınu .ıı,·tedlı11,, •" 
f1'::5"1nrn l:ızr.mn b"'''"~<ın ('l'Çen " <ll'I. r.I"! Ha ml's~:cae raı:I~ Uz,.rl'TIP varır. 
inn I.rıc•lıl< 'nk:ı:ıı. Bııtnn h•ıııl"'r ""· l'•1nr1 <1lnlrl:-::ılrl::.ı .. h:ıst:ı olurnw. ı_,. 
.ıu beru üri.üt:J; bcw de 'ok dlbUn. te o ka:br, 

9M fılraır: nd:ıen• cıktn kltalr ,,re* 
ftt"8ğım. Anne! &<"D dt' 

0

vııklt .,..ıııt• .. ,• :m, hiraı Na:J!de A''tcl Junı"I"! .. ı. 
.-ıı 'e T.a\·allı kndıncı•ıwrı.a ~eo,·'111' 

ııı.:n demeyi uıı;.ıtuıa! ) 
(lJeuamı vaı 


