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Yazan: SADRI ERTtM 
A MERİKA'dan gelen ban Jıa. 

berlere göre Alınıı.nya, n.u.sya 

l§lnl bitirdikten sonra 1nı;lltero ne 
sulh yapmaya hazırlBnmakbdır. ıra. 
kat mllttzflklt'r bunu kabul ctmtye. 
coklerdlr, .Amerikanın gör~ 7.ıniya.. 

alnl n.nla.tmak bBknnmdnn bu !ınbcr 
manaJı olmakla beraber bil' Jnglllz • 
Almnıı anl:P.,.'UU3sı tçln bugünden ne 
kati 5ekllde evet, yahut katı §ekllde 
bayır demek mUmltUndilr. 

BUD3 mutlıı.lta evet demek mllm. 
ktln değildir. Çilnktl Alnınnyn Uo hı. 
glltero ara5mdakl tezat Almanyn. L 
çln Avrupnnın yeni nl:r..ama girmesi, 
lngutero lçl.n, Anglo S&kson Mklml. 
··~unın bllylll< harp aonrasında oldu. 
• ğu gibi devam etmesi r:ekllnde lfBde 

edilebilir. 
Bu lkJ görüş r..av:tyeal Avnıpaya 

Jı&ldmlyet csn.sma d3yanmıLktadn". 

Avrupa.ya hAldmlyet bugünkü Avru. 
pa bUnyeslnln fc:ıı.bt olarak dllnyaya 
Mklmtyet demekttr. 1\!Ueadelenln 
mevzuu lngiıtcrenln \'oya.but Alman. 
1ya.ıım dnny~ :muka.'dderatma 6ablp 
elması me.selesldlr. Bu premtple h~. 
rcket edlllnce Almımya ile 1nglltcro.. 
ııln anıa.,mtıl:ın, sulha vaımalan 

mllınktln değlldlr. Bn eısa.sa gtirc har. 
bin katı neticeler verecek bir ~ilde 
inkf,atıar kaydetmesini beklemek ıa.. 
:r.ımgelooektır. Bu takdirde yn. lngll. 
terenin, ynhut Almnnyanm amana 
gelecek mağlnbun, galibin dlkto ede. 

ccğJ sulh şortlannı ltnbı.ıl ııtmesl lıı.. 

zımgcllr. Hnlbul•I bugünkü h&rp 

"razl)etlne göre iki tarnhn birbirine 
kuvvetle bir &eY lmbul etunncsl 
mUmkUn değildir. 

lkt taraf da iddlaııındA ııorar etuk. 
çe sulh ancak bir hııyal öıablllr. Ne. 
t~klm iki tarafın harp hazırlığı lcatl 
!!U'rette nihai netlee)1 elde t•tmck gay. 
retlnc göre tanzim ed!Jmektedir. Al. 
maııya harbe bu mak ::.tla yıldınm 

muharebeleri slıiteml, ) C'nl hal'& str:l. 
tejlsl, ıınlh zamanında hnrbe ha.ur. 
lanma esaslan Ue girdi. Müttefikler 
!l8e zamanı kendilerine en sıuntmı 
ortak addettller ve h~ubl uza.tarak 
d3\-ayı kazanacaklarına ınaudıtaa-. 

Harp bngiln hAllL bu şartlar içinde 
clevam etmektedir. Harp hooüz nihai 
gayelerine göre mUtalcn. edilmekte.. 
dlr. Nihai gayelere varmnk için her 
fil•ydrn cv\el bir tarafın lmti netL 
00)1 elde etmesi ve m:ığlfip tar<ıfrn 
:mesulil eti l>enlmııemesl. ve ınıı.ğHip 

tarafın iktidardan çckllm 1 lktıza 

etmeıttedlr. 

Ortahktt\ benllz böyle bir oey yok. 
tur. Fakat bn mütalen.lara raıı-mcn 

mntlııka sulh ynpLlam:ız dl.ı. o bir bil. 
kılın vermek doğnı olm:ız. ÇUnkU nl. 
hal gayelere ı;öre heııap edilen ideal 
bir sulh dc\Te Lne kıı.'lmşmak için 
mulıarlplerde t;A\iat lmlınaz. ldeallnrl 
ckğll, h:ıU ı.urtarmak C'IDel olur. Bir. 
birini yenemlyen muh:vo:lplcr b1rblrl 
ile anlaşnm yolunu tutarlıır. Bııgiln. 

kU barbln inkişaf eartlıırı lçlpde mn. 
lıarlpleri ideal nddcttlklerl sulhll de. 
jtil, herhangi bir sulha slırükllyecck 

vıuııflar lıırdır. 

Harp, gayeleri bakımından bakıl. 

dığı :ı.ıtmn.ıı sulh çolc ıızaktl!r. Falmt 
harp, başladığı gUııdcnbert muhartıı. 

lcre \erdlM zarnrlllr, \'\l gayenin 
~tglde u:r.aklıı.~nıası b:ılumından mU. 
talca edlldlğl takdirde bir kompro. 
rnl sulhtı yakla§ıyor gibi tel!ıkkl edl. 
leblllr. 

Harbin 11lmdlye kndıır mubtellf 
a!halan bunu makul gösterecek bir 

çok aebebleri ihtiva etmekt.OOS1'. Va. 
bla mlltteftkler aralarmda mUııtertt 

..-:, De,,.mı 2 net ıı&J.fada 

Mısırda 
Keşif ·taarruzları 

oluyor 
-.ı-

iki taraf da mukabil 
taarruzların püskürtüldüğü • 

nü bildiriyor 

Kahire, 15 (A.A.) - Çar§amba 
gllnU neşredilen müşterek orta§ark 
harp tebliği: 

Şlmaı kesiminde akşam geç vakte 
kadar hiçbir faaliyet olma.mı~ fakat 
ondan .ıronra dll§man tanktan ve pL 
yadesı Tclollsadaki ileri · 'ilOstalnn ~ 
mıza taarruz etmi§lerdir. Muharebe 
gece de devam etml§tlr. 

Merkez ve cenup kesiminde devrL 
yclerle kc§if kolları mahdut ölçüde 
taaUytte buluıunuşlardrr. 

Bomba ta.yyarclerimtzle, hafi! av 
tayyarelerlmlz ve avcılanmız dil~ • 
man kuv\•ctlerl Uzerlndc geni§ ölçtt_ 
deki taarruzlannı devam etUrml§ler. 
dir, Tanklara ve aaker nakleden ta.. 
§rllara isabetler ka.ydedllmlşUr. Zırh. 
ıı otomoblllerden \"C taşıUardan m!Ll 
rckkep bir kafileye yapılan taarruz 
neffcesindc bunlardan bir kısmı tah. 
ripedilmiştir. 

, 
GENERAL OH1NLEıt 
ASKERLF . .JU TEF'l1Ş 

EDll'OR 

işgal altın
daki f rasad~a 

--0---

Yahudiler 
hakkında şiddetli 
tedbirler alındı 

----0-

y ahuJiler umumi yerlerden 
fıi~bir.auetle iftilade 

edemiyecek 

Parls, 115 (A.A.) - İlıga1 &ltmda.. 
ki Fra.ıı.ea.da. ,..ı.adller aleyhlnıta, 

derhal tatbik edllIMk tızere buı ted.. 
birler almml§ ve yalıudilerln umamt 
mUeMeııclerde.n herhangi lbll' aureıt • 
le Lsti!ade etmeleri :menedllmi§Ur, 

Anknr~ 15 (liuırust muhııblrlmlr.den telefonla) -
Hukftmot hububatın alım vo satımının serbest bıra. 
kılması haklunda çol• mlilıhn bir karar vernıloUr: 

dilecek, geri kıılaıı kıaunların &hm atımı ac.rbet.t o. 
lıu:·aktır. VerUen bu yMI kararla hububat fiyatı da. 
değt:ıtlrllmektedlr. 

Btı karara göre, lsUhııal cdilmı, olan buğd&y91 
Buğday ftyutı da 11UO kunı3a ç.ıknnlmııthr. Ve bat 

daydan be§ka diğer hububa.tm fiyatı da. U.18 knruıt 
&raell>.dı& detlşmektedlr. 

yilzd"' %5 ıılnln toprak mnhsullerl onsınc veya ziraat 
bankaaı r:ubclerlnc t.e!ıliml şart olacak, cm kalan 
knmm her tilrlU nakli, ahm \"c satımı serbest olacak. 
tır. Bufdaydan baı;ka arpa., çavdar, yulaf, mahlftbı 

.-e mnırrm ytUıde 2S M veya ellisi hükftmete tıeeUm e.. 
lktiMcll ha.yat01Jl'U yalandan aIAkadar eclea bQ b. 

rar bagtbı fflfa yarm llAn olanaeaktır. 

Alma tebUll 
' 

Haklarında açılan ikinci davada da 

YUSUF ZiYA ONiŞ VE 
ARKADAŞLARI BERAET ETTi 

Bütün taarruz 
cephesi 

genişliğince 
Deniz ban km gayrimenkullerine 

kıymet takdiri, Aksu vapurunun a. 
varyo hcsaplarmm tetklkl, GUncysu 
"fT>.purunun havuzlanması, tarifelerin 
ta.tbikatr yolundaki çatr§malarından 
dOlayı MU!lt Necdet D!>nlz ile avu • 
kat, Ali Kema.ıe dlspeçllk Ucrctı ola 
rak :fazla pAr& verdlklerl iddiası ile 
mahlcemeye verllen Denlzb1nl< mu. 
dürü Yuırut Ziya önlg fle T&hlr Kev 

Hindistan 
tam istiklal 

istiyor 

kep, Ham.dl EmJn Çap, temaıı t.a. 
Cani§, ~mll A.rrkayan, NC§et Akol. 
Baha Deniz. ve paaryı yolsuz almak 

1Uçundan avukat A;J Kemal ile MUfil 

Necdet Denizin birinci atır oemda 
devam eden duruşmaları bugün aona 

ermiş ve bu tşte kabnhatslz görlll • 

dftklerl anlaş1ldığından 
karar vcrllml§Ur. 

beraaUer:lne 

B.ir isveç 

Sürat le 
iıerlİlJOrltZ 

500 Sov1ret tankı 
tahrip edildi 

Bcrlln 15 (A.A..) - Alman ruu. 
lan ba.§kumandan1ığr.nm teb,.ğ.!1d~ 
btlluıs:!a ,Oyle denJlmelüedlr: 
Şark ccphe:.!nde Atman ve ml1ttc .. 

Ye k n' .IS• ftk kıtaıarı blltUn taarruz ccphesl e 1 gcnl§llğlnde sUraUe Uerlemel.tc :llr .. 

81 • d 1 
. lcr. oıı.,mıuı artçıları nıağlOp cdlL r as en zaıtııı- mlş, kısmen l8o dağıtılmış ve imha 
ı Dl mabmazJıvarak · oıunmuotur. nurmııdıı.n devam eden Jtoma, 115 (A.A.) - İtalyan orda. 

lan umumt karargMunm 778 numa. 
rau tebliği: 

YahudUen bund8n 80llr& ~. tL 
yatro, ainema, koruıer ,varyete~ 
re gibt e~ ınahallerlM, umumı 

teletarı yerlerine, ha:!tabk ft18. • • 
nelik paArtara, bankalara., kUt!lpha.. 
nelere, sergilere, tarih! §8.tolar&, a1dc 
ıere, parklara, l!lpOr ya~ '"' :ma,t.e. 
rek b&hUı yerlerine eeJbd ~ me.a 
bık 8Ifatlle gtremtyeoeklerdlr. 

Fakat lngiltereye ültimatom et • Matbuat bu tedblr1eri taavtp 
mektedir: 

J bir takip csna.smda tc§kıllcrlmlz dU,, 
batırdı man kolJarmı lbo~a uğralml§lar 

Mısır ccphcslnln cenup kesiminde 
keşif hareketlerinde butun::.n kuvveL 
11 dUşman müfrezelerine taarruz e. 
dilerek şarka doğru pllskUrtUlmUş • 
tür, 

İtalyan hava kuvvetlerine mensup 
muhareb:ı teşkillcrl EIA.lcmeynin §Rr. 
kında kıta topluluk!arma karşı hare. 
kAtta bulunarak krrk elli kadar ıno. 
USrlU taı;ılt tahrip etmişler veya ate. 
~e vermişlerdir • 

I.ondrıı, 15. A.A. - Mısır çölün. 
Clekl sekizinci lnglli:r: ordusu, mih· 
ver tıınrrnılnrı nı pi.i~kii ı1ıııiiştür .. 

----o---
Amerika da 

ıo milyon dolarla 
yelkenli gemiler 

yapılacak 
Stokholm, 111 (A.A,) - D.N,B. 
Bir Vaglngton telgrafına göre, bU. 

tl1n Amcr.kıı filoları 1~ beraberliği 

ofisi salAhiyctll ldarcclal Rok Eveler, 
Amerika kıtal.arı arasında ve bilbu. 
sa Karalp denizinde ticaret mUnaka.. 
U\tında kullanılmak üzere yeıkenU 

gemilerden mllrokkcp bir filo kuruı. 
mam için 10 milyon dolar sermayell 
bir Amerikan donlz münakRla.t l>lrlL 
ğinln kaU surette tesis edlld.lğlnl bU. 

dlrmlşUr. 

B!rUk, hal..ın denizlerde tşllyen ge. 
mlleri satm alacak • ve ayrıca yUz 
tane ah§ap yelkenli gemi yaptıracak. 

tır. 

Matın iazeteat O(Syle yazıyor: 
Yahudllik yıldı:zmm parladığı za • 

ma.ndanberi yahudllerln umumi ha • 
yatm btltUn 8ahalarma ısokulmuo ol. 
ma.ları Fransız mfllettnln büyUk bir 
kısmı üzerinde der.in bir inflııl hU8'Ule 
geUrmtııtır. Bu tedbirler umumt ar • 
zuya tekabUI etmektedir. 

PöU Parlzlyen gazetesi yabudlle _ 
rin her tarafta tahrik edici ve lrendl. 
nl beğenenlere mser.ı19 lblr tavırla ha. 
reket ettiklerine ve kara borıranm 

yilzdc seksenini te~kll . etttklerine, 
Fransız halkının ise §lmdikl hayat 
§artlarından muzta.rip olduğuna ip.. 
ret etmektedir. 

Övr gazetesi §Öyle yazıyor: 
Alınan tedbirler, Fra.ıısızlarm ken. 

dl aralarında. kalmaları ULzımgeldl.ğt 
nl ve Fransız cemaati için o kadar 
zararlı olan yahucHlerin entrikalarına. 
&Jet olamıyacaklarmı göstenn.l§tlr. 

Aujourd'hul gazetesi ise bu ted • 
birlerin tam bir nizama doğ'ru atıl • 
mııı ilk adım o!du~unu kaydetmekte. 
dlr. 

----<0'----
Verem dispanserinin önünde 

kalbden öldü 

Sultanahmette verem dispanserine 
tedavi olmak Uzere gelen ve Beşik. 
taşta ot~ra.n Recep HUaeyln bl:-detl.. 
bire fenalık geçire:ek dispanser.in 
kaprRı lSnllnde dUşmtl §Ve ölmUştur. 

Yapılan muayene ı ı a:ın•ındıı Rece. 
· oın kalb durm:ısın Jan old,ıgll a.nlaı,uı. 
ruıştı:-. 

. SarzlJerde az aaha bir 
oıman t~tuşuqoı du 

ıoo kental Qduri yandı 
DGn saat iki radcelel"inde, San• tamamn ~ ar.n•ı •t ı. )'angın yeriııe 

yere bağlı BalıreköyUnün Sarıbaş jondıtrma k~mutanı He :::urıyer 
mevkiinde ()'}un kesen odunçular, kayma}rnm: gitmiş ve aldıktan 
öğle y~meği ~çin ·yaktıkları ate§i tertibat sıı.~csinde ~·:>ngının onna• 
söndi.U:nıemişler :nllıayet ateş bil · na 'sirayetine ' meydan vermeden 

·yüyorek fwıdallklan sirayet et • eöndürülmÜ.5tilr. 
mic;stir. ' Yangına sebebiyet veren Odun 

Ateş gittikçe bUyümüş ve kesil• cuJaı: ha!ilimdıı. b.k'bat :ı-a12ılm.~· 
mi~ olau 100 kental Jı.ıular' odun·. :t..a~ , -

verdiği doğru değil! 
Vardha: 15 A.A. - Hind Kon

gresi reisi Azat, Reu'e ajansının 

muhabirine, kongre kararının mil. 
il Hind isteklerinin yeni izalı.ından 
başka bir şey olma'dı~ını söylemiş 
Ye bunun bir ültimatom mahiyetin 
de olduğunu inkar ebniştir. 

Azat söı.lcrine şöyle devam et ' 
miştir: 

Kongrenin başht'a b~fi, Hin .. 
distanın müdnf:ı:ısı bakımından sür 
nlle lam istikllill ni elde etmektir. 
Kongre, Jlin<liston müdahıasının 
ancak silahlı kuyyetJe temin edile. 
bileceğini lcmaınlle kabul ve tastik 
etınişlir. Gandi biıznt bunu bilmek 
tcdir. Dıen şahsan mecburi aı.ktrlik 
hizmetinin llindistanda tatbikine 
tarartarım. Fakat İngilizlerin Hin
distanda bulunmıılnrı bu tedbiri 
imkansız h:ıle getlmıektedir. 

14 temmuz 
Pariste sükOnetle 

kutlandı 
J>arls, US (A.A.) - 14 temmuz 

bayramı bugtlnkil prUarın mecbur 
tuttuğu bir vakar ve sUkftııetle kut. 
ıanmı§tır. Parlslllcr bUyllk kUtlcler 
haUnde za!er Abhleme gitmişler ve 
J.'ra.naız mcçhOl askerinin kabri önUn 
de iiıllm!Şlerdlr. Akşam saat 18 de 
bUyllk Lıu p maıllllcrl h~yctl mc~htll 
as!<cr kabrln1ckı ıı.tcşl t:ı.zeıemı~ \'e 
halk gece geç vakte kııdaı abide o. 

· ulindc b:r defile yapmıı;tır. 
----.o---

At•c,hk teşvik 
müsabakai~rı 

Beden terbiyesi genel dlrııktörlUğU 
alıcıl:k fcderns,>·o.ıu b:ı.,kıını Haki-~ 

Ugnnın t~rllp ealrdil!;i atıcılık t:~ . 
v!k rnllsabalrnlıı.rın~ bu:;11n Bcykozda 
ki muvakkn: poligonda b:ı~lanmtş • 
tır. Beykoz kııymnkamı da atışlar 

için icap eden yardımlarda bulunmu~ 
tur. Yarın B.ılur\Ry, Ka:hk5y, Be11Ut. 
tq ınmtakalarmdA da bu §eldldckl 
hazırlık mUsabakalarma başlanıı~k:.. 
tlrt 

Stokholm, 15 (A.A.) - D.N.B.: 
İsveç ba•mmm blldird.Jli gibi Han.. 

ha motı5rl1l hveç yelkenlls1 blr &ı.. 
yet denizaltısını mahmuzlal'lll§tır. 

Bu hareket eonunda yelkenli de baL 
mı,tır. Derhal kaza yerine giden ta. 
veç uÇ&klan denizde bl1yük blr yağ 
lekesi görmüşler ve SovyeUere men.. 
sup olduğu sanılan denlzaltmm ta _ 
mamen iJini bitirmek ~ birkaç 
bombe. a.tmqlardır, 

Hindistan 
Sahnede 

. 
Yar.an: BiR MUHARRiR 

H tNDtSTAX gene sahneye !;'ık. 
tı. Bu defa :tngllterenln da. 

vettle delil, kendi lmdeslle. 
MUzakerelerlne bittabi Garıdlnln 

de iştirak ettiği Hind Milli kongresi 
ll!ndlstanın alya lstlkll\llnl ele al. 
maııına ve İngiltere ile siya.si nl!ka... 
!iını.a kesilmesine karar \'erdi. Fakat 
Hindistan bir tecavllze uğrıVııa Hin. 
dlııtan tnglltere ile • artık bir mll!ı. 

tcmleke, hattA dominyon olamlc de • 
tıı - mli takll bir roUtteflt;: ırame 

askeri bir ı:ıı birliğini kabol edecek. 
Ur. Hind milletinin menfaııtıerlne 

uygun bir anaya.8ft. meydana gctırlle. 
cek, bUttln partiler IAğvedllcoektlr. 

Yeni partiler te•lclli mUmklln olmak. 
la bnraber, bunlar milli blrllk kadro. 
sonda birbirini tamamhyan teşelcklll. 
ler mahiyetinde olacaktır. 

Kongrenin bu tarihi karan nihai 
safhadan geçtlk~n IMlllra tnglltt'reye 
resmen blld!rileeek ve bu esasla.r da. 
blllndo milzakere teklif edllt'Cektlr. 
BOytık Brlta.nya b~metl bu teklifi 
bbul etmCJl8e Gandl elddet istimal 
olunabfleaeA'tni l!IÖ ylilyo r. 

Blnd Milli KonJT8f'lnl bu cee&retll 
laııırara sovkedea bAdlseler giJTJJnlin. 
dedir: Blrt.ıclal, Uzakdofnda Japon 
~rlert•. B6tb eeaup, _batı ra. 

ve dü§m&n gerilcrlnde §ark Ue lrtl. 
batlannı ke~lerdir. 

Ha• kuvvetlerimiz geri çek.ilmek. 
'9 olaıı dQpna.n latalarm& karf1. ta .. 
arruzlarma dfmım etmektedirler. 
Ro.stofa y&pllan bir gece taarrun 
netlcestncıe ,ehlrde Ye demlryolu te... 
sialerinde geni§ yan.gmtar çrkanl .. 

m.11tır. 
Voronej köprUbaştna. karp yap~ 

m1llıim dU,man taarruzları geri ptıs. 
..... Devamı ı act sayfad,a; 

ııtnk naıerlnl ele ge!:.treın, hMttn Ha. 
lak&yı, Felemenk IDncllstanıru, Bir. 
many~yı JstllA eden Japoa ordulan 
bugün Hind bududundadır. Japonya 
nynea BeıJ«ale körfezinden ye deniz.. 
den de Hlndlstanı tehdit ediyor. Ja.. 
pon baıvekW Tojo ımtnklarında bir. 
knç defa Hind milletıne bıgllb; bo. 
yundurufund:uı çıkm:ı.sı;u, akııl tak. 
dlrde lstn~ fcl!ketlne uğrıya.cağmı, 

fakat BUyük Brltanya hUkfimettlr 
a.ı&.kasını keserse lstlkllile kaV(QlM'.a. 
tını blldlrmlı:tlr • 

Hind Milli Kongresini bu ka.rarn 
tıevkedoo ftrnlllerden lklnclııl de 1n. 
gilterenln &imali Afrlkadakl yazlye. 
ttdlr. Şimdi bllyUk tak\ iye kıtalını 

alan Romelin blltUn Ortı\şarlu ı.apte. 
derek Illndlııtanın şimal kııpdarmR 

daynnın:ısı tbllmall c111,uııUlliyor de. 
mektlr. Bu tal<Cllrdı) Hlndlı.tan, ız:ırk. 
ta Japonlııa ve ıılmıılde ~lm'.1.n • t. 
talyan lru-..-vetlerl tarafından s:ı.rıl 

mıı;, fnknt mihvere hoş görUnebtlmclc 
için pek geç kalmı ol:ıcal.tır. 

ÖylP. anlnşıh:yor Jel Hind lidl'rlerı 

tng.Itcrıı ile 5lmi!lllk ııly~i ıılfalm) ı 

kesmek için harekete goçmı:-ı1-c ka 
rıır vcrmlşfordlr. Bir kere m~mtelcr 
Un mutlak idaresini cllttlne alırlar8U 
çok geçmeden Hl.ndlstandakl askerı 

teşkllAta da hAklm oluınk latJyooek 
lcrlnn eUphe yoktur. 

Hlni:.lstanm bu mlW kalkmmas:mı 
lngllterenln naı.ıl t.elAkkl edeceğ\nl 

bllmlyonız. Mnbakkal• olan bir teY 
\"Drııa BftyUk Brltanya b~metlıııln 

harp cndl§elerl ara.ııma "bir ele .._,.r 
bilyU.k ölçüde bir Hind gailesinin k 

tılmıi olmevdır.. 



ı - EN ON DAKİHA - 1.5 TE~OIUZ lll12 ÇAil~ ':BA 

ar cep 6 .. 
Baotarafl 1 nci ıın.yfada 

rltilmü§ ve Sovyetler 33 taıık kay. 
bctmlglerdlr. Piyade ve tank te§kil. 
leıi VoroneJ!n almall garblalndekl 
Sovyet kıtalarmı yok etmişler ve 12:1 

dllşman tankı tahrip eylem! ıerdlr. 
Cephenin merkez kesl.mlnde dil3 • 

manm mevzii taarruzları akim kııl. 

mı~tır. 

Orelln §imal ve §ime.il garblsinde. 
ki ke3lmlerde 6.13 temmuz arasında 
cereyan eden muvaffaklyctll çarpış. 
malar esn:ısında .U6 sovyet tankı 

ahrlp cdllml§tlr • 
Moskova, 15 (A.A.) - So\lyct öğle 

tebliği: 

14 tem.muz gecesi kuvvetlerimiz 
Voronejde ve Boguşar cenup çevre. 
sinde dllşmanla çok otdcbtll savll§. 
lar yapllll§lardır. Cephenin bll§ka 
kesimlerinde maddi hiçbir değlşlkllk 
olmamıştır. 

Voroncj keııtmlnde durmadan de • 
vam eden savqlarda dllşmıı.n a#rr 
kayıplara uğramaktadır. 

Mosko\-a, 15 (A.A.) - Bugün nc3. 
redileıı So~t tebliğinin ekinde taar. 
ruz eden Al::nan birllklerlnln Voron j 
bölgesinde büyUk kayıplara uSTa • 
dıkları kaydedilmektedir. Blr ke. 
!!mdc Rus kuvvetleri Alm'lillan ~rl 
pUskUrttUkten aonra mukabil taar • 
ruza gegmlı:ılerdlr. Birkaç aao.t süren 
bir muharebe neticesinde 11 tank ve 
birkaç yUz BUbay ve er k!lybcdcn Al. 
manlar geri cekilml§ıerdl:-. 
Bo~oıarın cenubun~a Kızılordu as. 

kerlerl taarruz eden Alman kuvvet. 
lerile .ştddcW muharebelere glri~l§. 
lerdlr. 

Lcnlngrad oephe.siııin bir kesimin. 
de tıç gün 81lren bir muharebeden 
sonra Almanlar subay ve <ır olmak 
iizerc 400 den fazla ölll verml§ler.dlr. 

Tebliğin ckındc Almanıa.nn yıp • 
ranan taarruzlarının yerl:ıc konmak 
Uzere yeniden ihtlyntlar getirmek 
mecburiyetinde l:a.ldıklnrt na.ve odll. 
mektedir. Son sunıerde Fransadan 
ve Bclçlkadan tümenler gelml§Ur. 

Londra, 15 (.A.A.J - Moskov:ı 
rndyosu VoroyeJ cephesinden al
dığı bir ttlgrafı zikrederek şöyJc 

demckfcdJr: 
KuvvcUerlmlz (füşmıuı.:ı nehre 

kadar püskürterek birbiri ardı smı 
bütün Alman mt'nllcrini geri nlma
öa muvafrırk olmuşlardır. Almanl:ır 
bir kesimde bozgun halinde geri 
cekilmek zorunda :kalmışlardır.nu 
savaş csnnsında bin kadar Alınan 
öldiirQlmilş, 4 tank, 41 tank savar 
lop 11 sııhrn, 19 havan lopu ve 46 
mitrııJyöz tahrip olunmuştur. 

•• * 
Romn, 15 (A.A.) - Popolo di 

Rom:ı. r:a.zetes:nin ~ ettiğine 
göre, Ruslar iki ay içinde 706 bin 
esir :vermi~ler, 3940 tankla noo 
top luı.y'bet.mi.<ılerdir , 

.Ayru mllddet ~mda. Ang1o • 
Saksonlar, 450 bin tonilatosu eon 
l 3 günde olmtlk üzere ıiki milyon 
tonafıtoluk gemi !knyıbm.a. :uğra.mı~ 
lardrr. 

AMERiKAN GAZETELEB.l 
:IKtNct O'EPHE İSTİl'ORLAR 

Bern,15. A.A. - Ncvyot'lktnn bll-
diriliyOJ': , 

Doilu cephesinde son günlerin 
a er1 hadiselerinden sonra ikincı 
bir cephe kurulmBSJ işi yeniden 
Amerlka basınınd~ ook genio lil~~ 
& batı.l.s mevzuu olmaktadır. 

Vaşington post gazetesi ~unları 
yazıyor: 

''Eğer Rusya muUak surette b!r L 
kinci cepheye muhtaç ise, Jıl~ §Uphe 
yok ki bunun amıını (!imdldlr. Çtın. 
kil. halen ~de bulunduğu tehlike 
katiye:n a.zmımunnaz. Son ay içinde 
harc~tm gell§m& tarzı Timogenko 
ordularını ta.m bfr boz.,""llll tchdldlne 

Bir, iki nokat 
E§eklerin §ehre 
Dönmelerine müaaade 
Edilemez mi? G A YRİMEDE?lı"l bfmakll ,-n.sı. 

tnsıdır diye "!)ekli)?} seneler. 
oo evvel tehir dışına. çıkardık, hlı:... 

metlerini atlara, motörlU nakil vası. 
ta.lnnnn gl:irdilrmeye b:ı,tıı..dık .• , ehlr 
içinden uı.akJaohnlan ~elder :ıtın 

alınıp grup grup memlel<et dı:,ıınn 

gltU ..• Haddizatında ağır ve inada 
dayanan bir ııışınıa vaıııt.n<ıı olıın e. 
aeklerln göz.UnıUzc ho::ı gUrllnmcme. 
Bine rağmen lılzmctlesinln bU31\k ol. 
duğunn kimse lnkltr edemez. Nete • 
kim ~chlr meclisinin bu hususta ka_ 

rar vermcsı bayll ur.un !Jllrmllş, e • 
ııelderln lf'h ve nleyhlnde hayll sözler 
sH3 lenmiııtt. 

Znman geçti, bogUnkU harp çıtıtı. 

Der memlf!lcette motörlU nakil vası. 
tal:ın a7.11ldı (imal noks:ı.nhğınd n 
''O benı.ln tasarnıfunılan) öyle iti bir 
r.arnoı:ılıır M medeni bir şehir diye 
tanılan Pnırlste - uzak arlt!a.kl §e.. 

hlrlerde olduğu gibi - lnS3Dlnr bL 
slkletll arab:ılan ~elemeye 00.şladılsr. 
nl'Slklet taksiler mrydana SıktL 

Bu harbin Utrurctlerlne bl:ı de uy. 
mnk mcc'mriyctındryl:ı, Bl'ıt altı ııe. 

na tarnfl 1 ncl ı;a3 l:ıd3 
sulh muahedesı ynpma.m:ık, sulh im. 
mlam::unal< için nnlıışm:ı.lar lm:a et. 
n:lııterdlr. Fakat d ılmıı e:nrlv ldler 
munhedclerden, \•erilen öı.lerdeın 

lmvn:t!I çıkmı::ıtır. Ru esau gllro 
komproml ulbUnUn bnngl esaslara. 
lııtlnnt ndebll~•lnl e~matlk bir şe. 
klldu de olsa hesnplnmalt iktıza eder. 

İngtltaro ile Almanya arasında bir 
l<onıproml sulhu Avnıp:rnın gurbın. 

dn Alm:myaya tefevvuk \'erl'rek do. 
ğll, lııgilt.crcye tefe\"VUk \ererek 
mllmkUn olabilir. Ynnl Norveç, Danı. 
marka, Fclemenl•, Bl'lttka. Fran!la 
blT tnglllz nliluzunıı terkedlllr, 
ıırk mıntıtknları, lıııttd hl'lld tle Unl. 

knnlar Alman nUhı:wna bırn'itlır. 

1:-.tlhaklka grvrbi A ''rupayı tnglltere 
nUfnz•ına terkct'DP.lt nnr.l prcnıı;lple • 
rlne, Avrupanm ııarkını \'e Balkan. 
l:ırı AIDl!lnyayn terketm~k Angl:ı 

Sııkson pren,lplerlne uymaz:. Fnkıı.t 

lııkl:ı11ılan sulh, )Bnn lmşlıyncak mu. 
horebelerln blr lrnııı -mtlt:ıroke dev. 
reııı oln.eaksa fkl taraf da böyle blr 
şeye ya.klnş:ıblllrler. 

Bııntl.!1 için lıeu- eyden ilV\0cl Al. 
ruanyanm ,arlcta m:ımlfer olın3!1I, 

ıto lBYJ Avrupnnın kolonisi haline 
sokm:ıın, buna nıulmbll da tnglll7Jl'. 
rln Mısırda adam akıllı, R:ı);'lam bir 

ne evvel §ehir fçln:1--n b!r l<m.rarla u.. ~nı.lyette knlmıı.lnn Udim eder. BISy 
r.akl !ltırılt ~mrz f',eklerlo şehir itin~ ıe tılr nınn7.nrıı tnhnltkıık ederse hl'l. 
gt'ltp gltmeldrl/.le h:ln )·eremez mtylı. • 1; 1 t sa '\ dil k 1 uıı 
Bu ımre1le clvnr bostıınlll:rdan "''e tar ' 

1
8 

,, 'tir eW entl omp~~~ b~' rlnıo 
yan yarın çe n m.~re ı:. ... v 

lalardan meyve \'e sebze dl\h:ı u~ı.a miltarekc dcneslne glrlleblll.r. 
ta:ıınam3z mı 'l Şehir içinde en·r ce Fakat bu vnzlyetterln t.:ılı l•kulm 
old$ gibi t'1}ek srrtmds. m

1
e)"·a ve ~zler kadar kolay değildir. il>lğer ta. 

ımbz.t1 sıı.ttırır"ak ay1p mı o ur or,ıı. fta A lk b u kil h 
lm! DükkAndn echı.e ve mey,·ı~ ııa • ra n mer anın ug 0 

· arp 
tonlar hal ile d!ılcl<1ul~n arnsıntı ki ltar~ısmdakl \-Uzfyetl, yarınki dilnyn 

hakl>mdo.kl dU,uıtcclcrlnl de böyle 
fiyat farkının yilkse!dlğinl araba ve bir ırulh durumu J~ln hceaba kı tmak 
nt naldlye UcreHerlnln fazlalığına JAı.ımdır. Amerika, lmndlnl bir ooğ. 
ytıklllyorlar. S1rtt ldlfe ile h da 1 Ilı ıı.ddctmemektedlr. 
yn le olduğuna göre ı;:-cntıı ff)hlr için. :ra ya mc amu 

Amerlltn clh~Umul blr e'{onomlk 
ıle me'::8 ve sebze o.ocak a.t !llrbn. ,.0 politik mefhum hallnl almı,tır, 
da ve dukkdnlard!ı ya.pılıyorf Bu a. A lk ,. d ..... 11 t mer anın ın.ınıııı;ın :ı, cm~r.:ı-
normal vnlyet geçinceye 'kn.4ar ol. 1 t 1 1 Al J bl tu'V\'e o ara t, m:ınya, nponya . 
sun eşeklCT'in ebro donmelertno ve rlnrl safı l~gal etmektedir. Amertlm... 
mu yye.n bir kfloyn. lı:adıu sırtta c ya 1 ya ı;öre So\"3'Ct Rwıya. ne soırynl .in. 
vı.,'Ullllıasma mll.a;aıı.<Je edllnıC81nt iste. , :ı .. _ k 11 1 d ,,nm an, ne ..., c onom t U\ ye en 
yemez ml)iı. T btr dil.'ma.n teUltkl cdllmclrtedlr. ısov. 

Jhzr ınm:ınlarda lıfidlııeler ve mru. t 1• A lk A~ yo .u yo. mcr aya ll!!zaran ıuu. 
retler vcrllen lrornrlarm • muvakkat 

ırlkaya eosyıı.l hakımdıuı tesir yıı.pa.. 
bir 'U\mt\n için ol un - geri alınma. ak bir unsur dcğ'lldtı.·. A.mcrllmıım 
ımır fcap ettirir '1' ettirmelidir! - din terbiyesi, ve Amcrllt n detllfJkra. 
diye dDşllntiyoruz. 

<11l!'I buna. karşı blr aettır. 
Yekta Ragıp ÖNE.~ Diğer tnr&ttan Rnsyn lmpslı bir 

maruz bırakmaktadır. Bu takdirde, 
Avrupada bir ikinci cep'lıe kurulma. 
sı için 'Rusyo.nın i3teklcrlnl ısrarın 

ycnile.meslne hiç de gn.şmamalıdrr. 

Neticesi bu kadar meşkfık bir hare. 
ketin tahakkuku bllyUk zorlukların 

~vı11mtg olabilir, fakat bugl.ln Rus • 
ya Uzerlnde tatbik edllen muazzam 
baskıyı hafifletmek için bir §ey ya. 
pılmıızaa, blrlegik milletlerin, yaz 
bitmeden felılketıı bir durum karşı. 

smda kalacakları pek açık bir hııkt. 
kat oııırak bellrm~dlr.,. 

Nevyork Herald Trlbun gazetesi • 
nln a.skcrl mütehassısı da şöyle de • 
mektedlr: 
"Rusların cenupta lstihkA.mlnr, 

mayn tarlaları ve topçu mevzllerile 
lklnCi bir müdafaa battı tesLıs •de • 
bflmtı olınalan ihtimali pek zayıf • 
tır. OO§tllnnm tank ve uçak bnkımm 
dan 11stQn1UğUnt:l belirten Rusya. b&. 
berleri, Timoçenkonun ıc.a~ılık ta • 
arruz yapabilmek için gerekli kuv
vetlere sahip olmBdığını ve yeni mal 
zemc 11t'I taze 1htlya.t k'ıtaıarı topl&.. 
nmcaya kadar Almanları Volga hat. 
tmdıı. ve Stallngrp.d önUnde biraz 
durdurmata niyeUi bulunduğunu g!Ss 
termektedir. Bu yeni müdafaa bat • 
tındıı mukavemet göstermek çok 
gUç oJmakla. beraber lmlttınsız değ{L 
dtr.,, 

ekonomlyo sıı.b ptlr. Aoık p;ızarlo.rıı. 

çıkmamalrtıı.dır. Bunun lçlıı Amerlkıı.. 
yıı. gijrc do emperyalist blr 'ı'ıı.klp de. 
ğlldlr. Bu.na mukabil Asyayı, Avus. 
tmlynyı, Japon3a, Avrupa. ve Afrll<a. 
yı Almnnyıı. ı.nn cde<ll'k olurıın A. 
mcrlkn. en bUyUlt tcbli~ye ıruı.nıı. ı~ıı... 
laeab'"fır. Bu eobebten Am rtım b'lr 
komproml sulhune tıı.ratta.r dcgllıllr. 
Harbin buglinkfi gUçlUklerl bııkımtn. 
dan b1T sunıe ynkıa.,ınaya ma.nl oltın 
sebebleracn biri Rusyanın ayo.kt:ı. 

iltırması, diğeri 1ngtlterenln henllz 
Almanyayı sullıe lcb:ır edooek bir 
mulıavemc-t göstermem~ olmam, ü.. 
çllncü611 de Amertkıının bir kompro. 
mi ırunıuno nsla yıuıa,m k a.rr.usıı b; ... 

har etmemesidir. Bunun l!.'in bir milh 
llitlmall oJ.ııa bile onu pe aıyrf teUik. 
ki etmek lktu.a eder. 

SADRl ERTEM 

Bir çocuk 
12 metre yüklle'klikteki 

pencereden sokağa düftii 
Bc.,tktaft& § fr Fşc1 ıroknğrnda S 

:numara.do. oturan H!llamettln admds 
birlslntn llcl yafllldakl ~la Glln. 
d~u. cvıerlntn tlçllncll kat pc:ıco • 
rcslnde oyna~ken, muvazenesini ka.y. 
bctmı, ve 12 metre yllksekten aşağı 
dll§ı:p~Wr. Çocuk ağır surette yara.. 
lanrtıı§, Şl§ll çocuk hasta.nesine kal . 
drnlmışbr. 

Sümer Bank - Unutmam kızım, unut:mıı.m. Yal 
lılh1 menık ettim bn 1 l Ne ltadıır da 

glbel geçiniyorlardı. ln~ab _bugün istanbu1 Salınalma Müdüriyetinden 
emur alınacaktır 

l8S9 yılı Dovlet Mllcı.95Melerl ve bankalar &rem Kaııunıı mu. 
dblnce mttdft:rl:retimbıc yWaıek mekte:P vıu-a lise mezwılarınd:ın 100 
:Urnlık aylık~ bir, J.%0 Uralık aylık tıcreUe bir ve UO llırnya kıt. 
dıır ybk Dcretle tıc memur tmt.Uıanıa ıılm8C3kpr. 

A.tt~ ~ h:\k bu'urnn tallplerln temmuzun ylrmlsfne kıl.. 

4ru- Gala 'da. Baııtcnlnr ooddeslnde Bllmer Bank'da bulıınAn MUdllrl. 
,.etmııze vesalktnl lbrar. etmeleri ve imtihan olmak~ ıs teımmı:r 

perııenfle gtınü saat•. dıı. mtidllrlyette m.zu. bnlunmalan lllı.ım4ır. 

~: . 

1. - mekep .eya l1fte me. l - NMas hllviyet cOzdanı 
mne olmak S - TııhsU vM!lm..~ 

~ - Aak.-llgtnt yapan., buhmmıık S - A..ııekrllk vesikam 
99;1& olAkıısı olrmmsk 4 - Pol18 bllsnüluıJ kflğıdı 

S - YD.!Jı as et ~ buluomamnk S - Vana hb:met vesikası 
' - :btthclamma m!in1 hail olmam:ık _, 6 - 4 ~t fÇ!llka.to!q~ı 
G - :tmt.ıhandıı muvııttak olaolıır: 

8Ihb.I durwnhrnu banka.mn: 
doktoruna tesblt C'ttlrmek ~ 

NOT: EendJI lbnıılardıı.ıl lngllhcc, nlmnaca- veya (ra!JS17.CA bDenlCT 

il!ft1Jıı ~r. 100 Ural.ık vanfeye talip olMUn ma.kJıte ile 
yw:ı ~:mn bllmeıst rttrr. 

bir aralık uğranın. · 

Şalılka. odamn3 ~ıktı. 
Soyundu. 
Ve !tendlnl şezlopga attr. 
- Anneme kftap oktıyacagımı ~Y

ledlm. Halbuki, d:ıha dihı odamdıı.kl 
bOtlln kitapları şuna buna dağıtma.. 
yı dfisllnUyordnm. nertstnl gürome • 
mlştlm. lkl gfi,n içinde EJ4':'cm hak • 
kında neler doydum.. ma.nc\•lyatnn 
ne kadar bozuldu. Şimdi ondalı nef. 
ret ediyorum. Pervinln aöyledlklerl 
bile berıl ondan ııoğtıtmağa yeter. ne. 
nt p:ıramı servetim lcJ,n alncak erl;:ek 
bana yar olur mu hlçt Va.TBın o Neo 
1A Ue evlensin. Hem im işin sonu be. 
nlm ıctn büytlk ve nnutul:naz bir vlr ... 
dan &ZAblle blt4'<1ektl. Herkes bana 
(sen Ekrcmi Ncclllınn elinden ııldrn •. 
nyrp ettin!) dlyoockll'rdl. Şlmdl, Ek. 
remi ona. bırnkmııkla Ml1e bit lthaoı 
d:ın kurtulmuş olacağını. 

Şahika yanı ba]ı·nd:ıkl kltı).pllM"dM 

birini aldı.. 
1 Birkaç sayfMmı çevirdi.. • 

Slii!ZımH!~mlillilallfi•m•:mm:m!::t~m~m•na&;mm;:gllii ~u aaıırıar Uı.erınoo durdu: 

ahkeme Salonlarında 
il en ,a c m e •• ŞO ör 

orusun sarhoş ndan .. r 
arhoş olup, polisin de elini ısıran 
• akir, kim bilir zikzak bir şekilde 

sürdüğü otonıobiliyle ne işler yapacaktı 
Şakir admda bir §Oför ge,enlerde 

Be:ıikta§a bir mll§tcri götUrmU§, dö. 
nU§te yolda blrkaç arkada:ıme. rast. 
ıaınıştır. Bunlar Şaklrl durdurmu,. 
ınr ve: 

- Nereye gidiyorsun yahu? Gd 
~ylc Boğaza doğru gidelim de bir iki 
tek atalım tokllfinde bulunm~lar • 

dır. 

şakır arkadaşlarını ltırmamış, o • 
tomobU!ne ı:.larak kendllcrlnl Akmtı 
burnuna götürmllştUr. Buradaki go.. 
zlnolardıuı birisinde oturmu~lar ve: 

- BeLden bir kadeh, 
- Senden bir ııişc. 
Dlyo ııtşelcrl birer birer boş:ıltmı§. 

lnrdır. Va.kit geclkmiş, başta Şakir 
oımo.k uzcre hepsi kafayı adaınakıllı 
tutm~lnrdır. Şakir arkadn~larrn: ge. 
ne otomobiline bindirmiş ve caddeııln 
diğer tarafındaki direkleri yalaya 
yalaya Ortaköye gelmiş, arkaJıı.ş1a. 

rını bıralcmıştır. 

Şakir, art.ık otomobUlnl blr kena.. 
ra çekerek başını direksiyona koyup 
mzacağına gene mUşterl ta!'}ımak tı.. 

zere Galntaya doğru yollanm~tır. 

Fakat tam Dolmabahçeye geldiği sı. 
rada, nöbet bekllyen Ahmet adında 

blr polis m&muru, "klll'151dan bir oto • 
mobilin sUraUo ve zikzak blr §eltllde 
gclmelcte olduğunu g6rUnce, 1f1 an • 
lamqı ve derlıD.l yolun ıort.a.sına. çıka. 
rak durmruıı için işaret etmigtir. 

Şaklr işarete ewoıa. aldırınamx:J, 
fakat aksi takdirde poll.s memurunu 
da ezeceği 1çln durmtı§tur. Polis Ar. 
met, Şaklrln yanına. gellnce, sert bir 
a.Lkol kokus11o ka.ruıl&§mt§lrr: 

- Sen sarhO§sun. Bu hlllde ara.bil. 
idare ~mezsln! 

- ~m ııarho~? tıen ml? Atlet.mi§ 
sın sen onu. Ben ıo §i§e rakı içsem, 
ıge:ııe aklım ba§tmdadrr. 

- öyle ama, lıa.linde .hlg de aklı • 
nm ba§uıda olduğ\::ıu .gösterir tavır. 
lar yok. Veslkanx ver bakalım. 

- Ben veslkamı kimseye vermem, 
~yolumdan. 

- Olmaz alzln lbu balde scler et 
mcnlzo mtı.saade edemem. 
MUnaka~ böylceo §lddeUenmlş ve 

Şakir ağzma gelen kilfürlerl savur. 
ma.ğa başlamıştır. Blr tara!ta.n da 
kaçıp kurtulmak istemektedir. Fa • 
kat polis direksiyonu yakaladığından 
buna muvat!ak ola.mıı.ml§ Ye b\rden. 
ibire dl§lerlnl polis Ahmedln eline gıe. 
çtrmiştlr. Polis can :havlllo bağrrm~ 
ve parmaklan ge~yinc" de Ahmet, 
otomobiline yol vermiştir. IAkln po. 
llsin ııttUrdUğil dlldükler ve can acL 
sile !kopardığı '!cryatll.\r diger 'bir çok 
potialer tara!tndan duyuım111 oldu • 
ğunda.n Şakir, bil tmrhO§ halile bil. 
hassa yakala.nmamak için .kaçmak 
s.stedlğinden fazla aUrat verdiği o • 
tomoblU ile bir kaza çıkarma.sma. 

meydan verilmeden ya.kalanmr§ltr. 

:J ~· * 
Şa.k1r §lmdl asliye ıseklziııcl ceza 

mahkemeslnln .suçlu yerindeydi. Po. 

U yalvarml§, lAkln bir tUrlU kendlsl.ıı1 
affetlrememl.şll. KötU kötU dU~Un'.l. 

yor, en çok ~oför ehliyetnamcsinln e. 
llnden alınmasından korkuyordu. 

Hlklmln: 
- Anlat bakatım, hO.dlseyl? deme. 

si Uzerine birdenbire sllklndl, ayağa 
ltalktı ve: 

- Vnllahl e!cndlm, dedi, hiçbir 
§eyden habcırim yok. Şimdi okuduğU. 
nuz §eyleri ben mi yapmı§lm? 1 

- Hayır başkası.. neler yaptığını 
bllmlyor musun kil? 

- Hiç bir §ey hatırlamurorum, e • 
fendim. 

- Neden? 

---
- Sarho§tun tabıt? · __ 
- Evet, e!endlm, hem de çolt s:ır. 

hO§tum. 
- Peki bu halde otomobil kuH:ı.n. 

maktan ltorkmadm mı? --- Ustelik mani olmak lstlyen poll. 
sin de elini ısırmr~m • 

- Burası yalan efenjlm. Ben ka_ 
dm değilim kt, kavga ettiğim ade.mın 
elini 111ıraym (. 

- rsırm
0

ıpın lgte. 
- Belki de yapmıanndır, n.mıı. 

sarhoşluk yUzUnden,_ 
- Yani sıırhO§ olına.gt mazeret ml 

sayıyorsun. lı;erken gelip bana ben 
sarhoş olup böyle bir sug l§llyeceğtm, 
~din mi? 

F P<ıJ"I 

Dinlenen §&bitler de, pollsln ollnl 
kanlar içinde gBrdUklerinl, Şnklrln de 
sarh~ bir halde bağırıp ça~rdığnu 

88yledllor. Netlcede muhakeme ka • 
rarın blldlrllınesl için bqka bl.r g11. 
ne bırakıldı. 

ADJ,İYE MUHA.BtRt 

Çin de 
6 milyon kigi daha şilQh 

altına alınıyor 
Londra, llS (A.A.) - Çinde, altı 

mUyon çlnll daha sll&.h altma. alma. 
caktır. 

Bulgar atCZ§eBİ. Matol yeni 
6ir vazife ile memleketine 

dönüyor 

Dört buçuk senedenbcri memJe • 
ketlmizde Bulgar nıa.tbuııt alll§ell.ğl 

ile Bulgar ajansr muhabirliğini yap. 
makta olan Jorj Matof, Bulgar hıırl. 
ciycslnde yeni bir vazifeye tayin 0011 
ml§tir. '? ~ 

Bir hamal 
boğuld,u 

llıı Ahmet de kendlslnden davacxydt. Galata hamallık yapan Sabri, dlln 
Hem hakarete uğradığından hem ® Fındıklıdaki ambarların l:inllnde yUz. 
elini ıınrdığmdan Şakirln ecza.lan • mek üzere denize girmiş. fakat blr 
dınlm.tismı iatiyordu. daha su yilzllne Qıkmamr§tır. 

Tn.biatllc artık ~imt§ ve belkl de Birkaç saat sonra Sabrinln ceaed1 
bir daha içkiye Wvbe etuıl§ olan Şa. bulunmuş, gömUlmesine lzln '9erll .. 
kir drşarda polis memuruna bir hay. • ml§tlr • 

Küçük ilanlar Kupom• 

(Bu kupouıı eklenerek glincıerUooek 

ta--:am:ı \e ı, wrıno tli.Lnlını En on 
oakl.kad pıırıısı.z nc,redUeeo!rtlr. L 
UIJıla nn guzeteda göruidilğU jjoklldo 
olmasına dlklmt cdtlmelldlr • .Evlen. 
me tckltn gönderen olmyuculıırıa 

mahfuz kalmak Uzere sartb ndrC51c. 
rlnl blldlr::nelerl IAumdır. 

Evlenme teklifleri: 
• Ya§ 38. boy 1,65, kllo 66, bafl1 

esmer, yüksek tahsilli, içkisi ve ku. 
marı olmıyan. memur bir bay; boyu 
ve yaşlle mütenasip beyaz teıııl cld. 
dI blr aile kızllo evlenmek l.&temek.. 
tedlr. (YUz kırk lira nyl.ığı vardır.) 

(Bahar) remzlne mllracaa.t. 
• Yaş 33, boy 171, kilo 70, çok 

yakıoıklı, temiz giyinen. biraz mta:kt 
bulunn.n, ticareUe me:guı, nyda 450 
mı. 500 lira geliri bulunan bir bay; 
kendls!le mUtenasip temlıı: bir aileden 
Cul veya kız bir baya.nla evlenmek 
istemektedir. (N. F. 50) remzine mU. 
raca.at. 

* Otuz ya§Ulda, halen aakerll!tle 
a.llkası bulunnııyan boyu 1.74, kilosu 
67, kısmen yakl§ıklı, aylık kazancı 

00, liradan aşağı olmxyan serb .. :ıt 
meslek sahibi kimsesiz blr bsy. ev 
l§lerlnl bilir, kız veya dul bir bayan. 
ltı. evlenmek lstemelttedlr. (Tencere 
13) remzine bllt'llrllmesı. t 

* Boy, 1,72, kilo 72, yaş 24, tıp 

fakUlteslnde okuyan ve memur, spor 
cu, musikiyi seven, haytt~t& blçbJr 
klmsesı olmıyan bir y; .mUteno.slp 
bir yapıya, tabii ~lllğe ma.llk, 
mllzlkten anlar, 16.SS yaş aramnda, 
fransızca, almanca, l.ngWzce ııs:ııı.. 

larnıdan btrine va.kıt kız veya dul bir 
bayanla evlenmek 1.stemelrtedlr. Zen. 
g1n olanlar tercih edilir. Istckl!leria 
(İk) remzine mUrae<ıat. 

lı ve işçi arıyanlar 
Kocam aaker olduğu lein çat13. 

mak mecburlyeUndeylm. Yaşım on 
dokuz, TUrJrüm. Bir çok mUes.zese • 
ıerde çalı,ştıın, bon.ııervlelertm var. 
SUraW daktilo b11lyorum. Muhasebe, 
ve muhııberıı.t ltllerlnde dalla fazla 
bllglm var. Taliplerin (Uthu) renıı:L. 

ne mUracııUarı. 
• Ortamektep mezunu blr genç, 

herhangi b!r otel veya mücs:ıoaede 

25.30 Ura mtıa§la Qalıplak istemek • 
tedlr. Ke!Jl de G'lSstereblllr. Vefa ca.d. 
desi, Molla Şe.ıwıettln sokak 5 numa.. 
rada lı,ethl Yılmaza mllracaat. 

• Ortamektep mezu.ııu, d!lktllo bl.. 
len bir gene, horhangt blr yerde eh • 
ven bir ücrcUe iŞ aramaktadır. Çarşı 
kapı, hııttat aokak ı numara.da Şa.. 

dıma.n özcana mtıracaat • 
• Ortamektep talısW olan d!lktllo 

blllr, 17 ,ya§mda blr bayan ciddi blr 
yerde ı., aramaktadır. Galata Ser • 
met han 86 numarada KAmlle mUra.. 
caat. 

* IJse ve orta okul talebelerine 
müsait §eraltte kimya, fizik ve riya.. 
zlye dersleri verllmelcted!r. {A.E.) 
:remzine mDracnat. S 

Aldırım:ı 
Aşağıda · remtdeı1 yazılı olan e • 

kuyucnl.nrmı.a:m ııamlamıa gelen 
mektuplan ldarehauemlzden (pazar. 
lan bıu1~) hergb tan öfleye 
kadar ve uaı l'l den eonm aldırma.. 
la.n. 
(.A..M.J (A.T.A.) <B.L.H.O.) (B.V.) 
(Denl.z) (E. Ura) (E.O.) (E.L.)'. 
(F.N.S.) (G&r) ı(HUanQ 13) CH.B. 
SSS) (Hulya) (B.Ônaal) <atOO) 
(Kaymak) (LQtft) (Mll'.R> <M. Nur) 
(:Uemduha) (Mebtap} OL A. K.l 
(N.N.) (N.C,K.) (Nelll) (Sam!) 
(S.R. 42) (S.T.) (S.R.) (Sevgi) 
(Ş.C.K.) (Ş.U.) {Ş.F.) (Temtzkulp) 
(18 Temlzkız) (T.H.R.Z.) (Tekcan) 
(T.A.S.) (Y.B.) (Yodck Denizci 

de ç - Neden hızlı hah )'{lrtlyOr'S'\111, 

"8ba T' Her zaman ba yok1ışu dinle • 
1 

nerek çıkıs:rdm.. 

• 2· Yazan: İSKEN DER F. SERTELLi 
ı~------

''lruıanlaroı temel ~ UmJt 
~11 eder. nuum dilnyıı.ya hAk1rn 
mevldlnde bulunan &zarlar, Attila.. 
lar, Oenı;izler ve İskt'lDdorl:lr bile U • 
mitsiz yaşrun:ı.dıJar. Onların da. um • 
duklan, bekledıklerl şeyler vardı ... 

- Ah ne gU7.el sU:rJer. 1~1 k1. ey. 
tnııa UJ."up da kltaplamnı !Jtınll buna 
dai;'ltmt\dım. Bu dcllllğl y3p~a.ydım. 

kendimi hl~lr Z&lD1lD. affatmlyecek • 
tlm. DUnyu. buw tn~n, iki gilnde de. 
ğtl, bM.an lkl sut~ vel' Utl dAkt. 
tmda da lklr ve lnan~lıınru doğlştlre. 
blllr. ı,t.e, "1 böy\ik ömcğl ben. 
Evveli l J'tln BUyükdercden gelir • 
kcn. neler dt1.5llnllyordum. Şlrudl noye 
karar verdim! Her ne olursa. olsun, 
artık Ekremlo eYlcnmeme fmktı.ıı 

,.e ihtimal yolttur. (>ylo bir dolıındı • 
rıcı ile bizim bcslem" Pervlnln bile 
evloomcslne rnu olamam. Necll\ya 
çelince, onn da mUmkfln oldnL'll ı· . 
c.'lnır nyandırmağa, teınir etm1'ğe çıo.. 

lf'laea~m. Olmazs.-ı., ben kondl heııabı 
m:ı fazlıı. tlstUno dU,CCclt değilim. 

Çünkll. bn l:Jln souunda baq (Şn.hl. 
ka kıskandı.) dlyooeklor. Eli l.)1sl, 
eter Ekrem teıu·ıır NeclAya dönerse, 
bu ı,,, uzakta.o seyirci kal.uınktır. 

Bıiltalım b:ı.bam kp.ma ı;l'llrac, Güz. 
tepedeki yeni talip hakkındA neler 
ııöyliycoek. Anneme ,tmdlden uıuma. 
tomu verdim: Evlenme :lşlnl blr mlld. 
det tehir otmell, dedlm, Bıı b.'1.hsl on.. 
larla fa.zln. konuşmak, derlnleştrtmek 
istemiyorum. So.ııra işin tı0nu ~p:uı 

oğlu çıkacak diye korkııyoırum. Ek.. 
rem telgrafımı almcıı beynlnoon vo. 
~muşa döneoektlr. Ne olul1'1a olsun, 
öyle dolandıneı btr adamla evlene • 
mem \'C evlenmlyooeğ'lnl. 

• • 1. • • * { 
"'\ 

SEDAT BEY h"E ntvoın 
A~m mtil. 
Sedat bey Nlr.am caddesinden gö • 

rttııdll. 

Şahika gllndllz uy1roımııdan kııJ • 
kalı lkt aaııt olnra,tu.. bft.buım 

görünoo penccreı'len seslendi: 

Sedat bey !ldlşklbı oob~o kendL 
ili dar attı. Şojlonklan!&n blrloo o • 
ıtatb: 

- Qok yorgunum. Sıınıı. dfyocek • 
lerlm de vaı-. Hele S'1)1 bwıklım hah. 
ceye.H 

Şnblka boynunu raralı: b:ı.bçeye 

tndl: 
- Artık annemle evin kapmnu 

unnttnuz h::ı'b:ı! 

- Unutmadım, yaTnJm? Bu gece 
bile zorlııdll:ı.r ama, kalam!ı.dnn. Ye. 
dadın yaptıklarını anı:ıeu sana söylo. 
mt,,tlr defU mi T 

- Evet. Sö31ed1. Artık Jn!!tUlbktnn 
lğrcnlyonım, baba! Ban:ı )"aptıkla • 
rı yetmlyı.-mtı,5 gibi, :r.ııvallr Kerim 
Nt~nın k1%ın.m da. ~ını yaltacek • 
mı~. 

- Aman kızını, ço n~ blrfy 
mi~ o. Falmt, ya ötckln& ne diyelim 'l 

- Klmqeıı bahsediyorsun 'l 

$&4at bey gU:ılUğnnU taktı: 
-Ekremden.. o plan gtbl atlzllllip 

bflzfilen l!lnsi Jdipokteıı. 

- Onun d:\J>O.rmağı ,.u mı o lştef 
{.Devamı var}.. 


