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Takalmdekl merıMllmdcn iki intiba; denlzyollan ı,1etmcst mhtab demlen B. F.mmllab nutuk ııöyMQ-or 

Şlcıdetlı bir 
mu ha.re be 

oluyo, 
Llzbon, 1 (A.A.) - Bug1lnkQ çu 

p.mbe. abahx pönif ile K.arvöriyd 
dnrmda fiddetu top aeslcrt !şltil" 

bıiftlr. Bir kafileye re.takat cdl!!l 
hıgilla harp gemileriyte mihver t.ny • 
)'arelert araıımda §lddeW bir muhıı.'" 
.-ebe cereyan ettiği söylenmcktedJr. 

P.-1 ttellkle rln 
barşılaştıiıi' 
t-w -..şa.ı... l r 

/ 
~ıuao: SADRI ERTEM 

kıtal arı 
llallarebeye ltUrall. 
etmek bere llıwr 

bulaaayor 
4. l•'HlKA aarblıun bıi.Yük bir Kahirede siycui gruplar 

Amerikanın 
harp 

masrafları 
Geçen sene 26 

milyar doları balda 
.. ciddiyet ve aL\ka uyıındlrdıp toplantılar yapıyor 

uını.ıı.uwda Va,<tington ve Lonclrada V&flngtoo, 1 (A.A.) _ DUn biten 
nC:1rcıdı1en mUıtlerek demeç lmpara. Roma, ı (A.A.) - ltalyan ordulan 

mal! ııene birleşik Amerika tarihinin 
torluğlın tııı tebJlkcU bir devreaJne alt umumi karargA.lıının 7M numaralı 

en ınasratıı senesiydi. Bu yıl içinde 
blr \C!ılkA olarnk tart.be lntlitM ede. teuUgi: 

yapılan ması atlar otuz iki buçuk 
cctaır İtalyan • Alman motörlU kuvveUe. m1lyar dolan bulnıuıtur. Bu miktar 

l'111:1tere.:< beyaon.ıwıe, yeni bir ,ey rt Daba b6lgestnl geçmı,ıer ve .Mwr-
lfado etmemektedir. Bu bakınıdao da hareketlerioe devam etmekte bu geçen umumt hlU'.P lçlı:de yapuan 

· • masraf yekfuıunu geçmektedir. 11k tok ma.nalıdır. ÇünkU ııynl gaye etra.. ıunmu11lardtr. 
rakamlardan &nl!lfıldığuıa göre 26 

tında blrlL'~ınJş olun devletlerin artık Malta ukeı1 teatalert mihver ha-Ya 
milyar dolar doğrudan doğruya harp 

neler yapacaklanw btrbtderlne sara. tefkilleri tar'atmdan tekrar taarruza 
makaatlan .çl.n aarf edUml,Ur. BUtUn 

haUe 80,ıemclerl. ıı kudretlerinln uğramlf ve bombe.lanm11tır. İki Splt- makaatlar •itin bundan evvelki ına.s. 
harp pr>tanslJiollerlnln hududumı btr. fire tayyaresi d~UrUlmUştUr. Uçak. r&tlu yekQııu 80 haz.lran 1919 da 
birlerine blldinnclorl !Azım gelirdi. ı ıa.nmman btrl gUndUz yaptığı hare • bltaı ııene içinde ancak on ııekiıı bu. 
AnQk bu llUJ'eıle malflmlan bir ara. ketlerden UasUne dönmemlftlr. çuk milyarı tutmll§ttı, 
ya s-etırerek ıcuvvetJerfn ıekslft müm Slrenaiktek! la§O harekeUerl eııı • .Bugftn 1 temmuzda ba§ltyan mal! 
kün olurdu. namıda torpillenme netieeainde bir yılm maırra.f bQtçealnde daha fimdl. 

nu cıeıneçten anla,dıyor ki lııAIA. refakat avlzosu kaybettik tayfalar- den dUn biten maıt yıl masranannm 
ınUt.teflk lrnV\etler harp için tanı IU dan bUyUk bir lwını kurtanldı.. iki mtell derplo edilmektedir. 
koordinasyon tesh edemeını,ıerdlr. Doğu Akdenizde Yalanın batI ce-
~ğer böyle btr tiey ciddi olarak be.. nubunda hlmayell kafileye dahil 500 
&ap edllmlıı olsa~dı bngJıı !jefleriıt ımoo tonılltoluk bir dU,,man ticaret 
)enlden konu~mnlarma lilzum kal • gcmiai torpU uçaklarımız tar&tmda.n 
~ Anoo.1t Jwrp ~mım r batmlmJftU'. 
caplamıa göre an.ı plAn lb.Crlode bazı ISKENDERlnı:YJJ 160 KİLO.llETBJ: 
tndlller yaptlırdı. Mil5terek beyaua. KALDI 

ınenin ifade ettlğl llk mana budur. Londra, 1 (A.A.~ - B.B.C: Diln 
Be;>IUlnamenln muhteviyatına gella.. gece Kahlreden gelen ajfıns haberle
cc, bunlar mUtteflklcrl ltebeabert rine göre zırhlı mihver kuvvetleri
rlddı surette nlt'\kn4ar eı4ea tıellll.ke. _..Devaml 2 ncl •yftlda 
lerdlr: 

l - Gflm1 zaytatuu nrtııaa.k. 
2 - Rusyaya yardım temin etmek, 
8 - Çine ~rdrm temin etmek. st. 

oı btı üç noktada mUttcfllclert ean.n 
tehllkeler azıılml\mıotır. 

ti1)mı kııy:ıpl.ım gUn geçtik~ an • 
IOakta.ctır. BU!ıa89a Amerlkan ..ıall. 
lertndl' ba.tırllan gemi miktarı kaJ"ll) 
tonajını bl.lyUk mlkya.At.a &rtırmıştır. 

Oenı.ı meselesi mUttetlG:ler lgba her 
baıunuıan ehemmlyetlldlr. HattA ba. 
Jatı m:ılııye" halullr. 

Amertkan depolan ile b&rp l9ba. 
lan araamda irtibata mubafMa loln. 
taıı.ı aaker ve malulme nakli lçlD se
ltıl tonajını artırmak lktu.a etmek 
~r. OUııy&lllll en büyük tle9re& 11. 
'Olarına ııahip o\aıı devletlerin kon.. 
llayoııu bugtlD kayıplar karı....aa 1 
CldcU endl5eler doymaktadır. Bumın , 
lt:lıı bir yan1an gemi )1'pımmı 00- I 
faıttnak, bir yandan denl.z&ltalarla 
b!licadele etmek mecburiyeti vardır. 

Bunun için denl:ı nakllyoclllğlnl 
ltcıtunıak için hem geınl yapmak Jaem 
C1ıu1Uertn batmıuma mani olacıak ted 
bırıerı almak lktıza ediyor. 

\1UJTU, ltuzvelt koauıtmalanam e. 
-.ı, meselelerlndea biri bodıır. Bo 
~lenin asker ve malzeme nakllD. 
den haeka 1>lr noktadan da bayati 
eb&:uıuı.yeti l'&rdır. 1nglltere bir &da. 
Cır. \'e hlll'lçten gelen maddelerle P 
daaını teda.t'lk eder. Eter gemi bat. 
ına 1114 mani olunmaz, &UraUe pml 

~ılnıa7.8a bir gün açllk tebllkeıü 
rltanya adaL·u:ını da earablllr. 
llu bAdlscnln Unlenobllnıtıld l9lD lllr 
~ AtlanUk deniz mııla&rcbMln. 

daha aktif blr rol almak, gemi ID. 
kataıı artınnak lktıza ediyor. 

Söven Ju111almnl 

F:-annz devlet ıurcuı Parİ•e 
Jöndü 

riıi. 1 (A.A.) - 1940 senesinden• 
beri Fransanın işgal altında bul•ı 

Mn kısmında adliye nazırının rei" 
liitlnde toplanmakta olan devlet 
şQrası busriinl·ii r:ırşamb:ı günO Pli" 
rlse dönmüştnr. 

1C.Uııyaya ~ardım meaeleelae l'elln. 
Ctı, .Uuıııarın zaman zaımıuı bo yardı. 
~11 kltay~tııb:Ullnden baheettlklerl 
:. ruırn11ştlir. Sovy~ • A1maD b.arbl 
ıtı!la.yaıı bir yıl olduğu !lalde ya.rdL 
, kAtı geimedttı Kus taleplerinden 
,:laşunıaktadır. Rua~aya yapalacak 
~ l'dım ınlbven karada mağlQp etmek 
bu tek 1&n11 telAkkl edllmeldecllr. 
bı tlLııaı kaybetmemek, cttıpıanı kal. 
bit lldeo Yllrmak için yardlllıı mbeMlr 
\''e;ıaıe koymak iktiza eder. Çil~ 
ın...._~&1on aeyatıatlnde ıörötttli'9 
-~erdea biri de bodur. Fakat 

Bir mavna direğinin kırılması üzerine 
dört amele ağır surette yaralandı 

_..Devamı 2 nci sufada 

Amelelerden 2si OldD 
Deniz bayramı mOnasebeUJle de. 

nls veaaltfnde yapılac&Jt tenvirat ı
ffade çallf&D Vehap, Arif, Bedtt ft 
LQtfi admda dört amele, bir m&TD&

mn d!reğinln kır.lmaafyle ap.ğıye. 

dtlıiın ll§ıer. heJ)si do .muhtelif Yerle 

rlDdeD atır JNrotte yaralanarak U
man h&lt&hane.tııe kaldtnlmqlardlr. 

Bunlardan Vehap Ue BedU çok ya
pmamıi. ölmll§lerdlr. Mllddelumumt. 
llkvakaya e.lkoymuı, tahkikata bar 
l1Um:U1tır. 

Deniz bayramı 
bugün kutlandı 

Taksimde ve Beşiktaşta iki 
ayrı merasim yapıldı 

Bugün, Tllrk kara ırulannda bü. 
tiln işletme ha.Usrmın Til:-.ıt b.ı.y • 
rağıru taşıyan Tilric gmtil en ne 
verildiğiniın yıldörlimüöür. 

Her sene eksilmiyen bir heyecan 
Ja kutlanan denizcilik bstyra..'tlı, 
bugün de m~·mıe te9it cdi mJe. 
tır. Tören kara.da. ve denizde o:ma.k 
üzere iki saluıda yapılacaktı. An • 
eak hs.vanm yağl§lı oluşundan do
layı denizdeki tören ve yarışlar • 
dan ~çilmi:ıtir. Sa.de dcnis?e.. 
iki gündliz tören:!nden değil, bu ak 
~ Bebek koyunda yapılması mu• 
.kıı.r.r'Eır olan mehtap l!&fasmdan da 
vazgeçilıınjştir. 

TAKS1MDEK1 MEBASllıl 

mal"flyle b&§lanmış, bundan 80Dl'a 
Barbaroswı hatıraaını anmak mak'" 
B&dlyle bir dakika auırot edilmı.,ur. 

llUteakiben, Be§lkta§ Parti Ba§kanı 
ZUbtU Çubukçuoğlu, bir nutuk aöyll 
yerek 1 temuzun mAnaamı anıatmıı= 
tır. ZUbtU Çubukçuoğlu, demift1r ki: 

'•Bugün, çok ma.naıı ve ,ere.tll 'y(lk

sek bir tarihln mesut bir yıldönUmll 
nu daha idrak etml§ bulunuyoruz: 
Çllınhurlyet halk ParUal adma hepi
nize bu mutlu gUnU kuUulanm. 

Tllrk milletinin tarihinde lllyul btr 
zafer şahikası olan Lozan akltname 
.ı bir temmuz.el& Türk umanıarmd.17 

....De\'81111 2 Del •J'fada 

Bazlraada 

156 müttefik 
gemi batırlldı 

Paro. 1 (A.A.) - Haber almdt~ 
gGre Sagrea açığmda cenuba Clden 
bir İngbiz kafilesi evvel& denlz3ltııa. 
rm, llOlll'& da tayyarelerin taarruzuna. 
Ulr&mtft.U'. Bu hwnıırta ta!sllAt all
tıa.mamıştır. 

Si.vaslopolda 
Görülmemiş 

bir muharebe 
oluyor 
~ 

Blll'sll: bilgesinde 
Almanlar günde 

2000 ölü veriyor 
Jıloekova, l (A.A.) - Slvastopoı 

limdJ dll§man topla.rmm devamlı nte-
11 altında.ıirr. Bazı anlarda. askerler 
bile aığmaklarmı terkede:nemekte 
dlrler. lıılllatahkem mevkiln surları &. 
tıtlndeld muharebelerin pddct\ saat" 
ten saate artmaktada. 

Ta.Jcsinıtleld merasime bu sabah 
saat 11 de başlanmıştır. Menalme 
i,.ctitiılt ed'l~k olan deniz komu • 
tanlığmdan bir bölük askcr1c yilk. 
sek deirlZ ticaret mektebi :al~ • 
.si, d~let denizyollan, limanı.an, 
Şirketi Hayriye ve &.mllltörlcr bir
i:iği mensı.rpla.n, 5:ıbehlc}i:ı erken• 
den Galatasaray mektebinde ken
dilerine tahals edflen yerleri ftgnl 
etmiş bulunuyordu. Alay, 10.40 la 
bul'8.dan banket ederek Taıkııim 
meydanma gclmiş ve Abide ctra • 
fındaki Yerlerini işgal etmiştir. 
Saat tam 11 de Uz bir bonı sesi 
tiii ~tini Vf'nnif ve tstiklAI 
marşı !:31mırlten 1eref diTeğine ıan 
lı hayra.ğmıız çekilmiştir. 

Berlio, ı (Radyo 9&M 16,IO) - .Alman aon telgra.fla.rd&n muharo. 

Alman reıamt teblllinin blldlrditlne / benin görlllmemı., bir flddetuı devam 
göre haziran ayı sarfmda mlhftr ettJtl anlqılmaktadır. 

den!zalttlan tarafnıdaan 886.000 toniJA Lonclra, 1 (A.A.) - B.B.O: 
to ha.cmlnde 1156 dtıfman gemlat ba~ Rm,,a cephesinde Alm.aular gere'k 
nlm11tır. .... Devamı 2 DCI •yfllda 

Bundsn !IOJ'lra A.bfdcye çelenkler 
kon.mUfJ, yilksek deniz ticıA.ret tale. 
besi nemma İbraJılm Tola, Deniz 
ınecmuae.ı 98hibi ve neqdyat mU. 
dürü Emrullah, Beyoğlu Hatkevi 
~Ekrem Tu:r bi11er nutuk 
söylemişlerdir. Büyüklere tuim 
tclgraflan çelcilmef6n,e dair teklif 
sllnş.la.r':ı k.a.bul E'd'lnllı!tir. 

BEŞIKTAŞTAKt MERASiM 
Taksimdeki merasimden 80nra Be

§lkt&§a gidllml§tlr, Buradaki mera 
61m, Barbaros Hayrettlnln tUrbeat ~ 
nUnde yaptlm11tır. Törene İaUkla.l 

Cebelüttarık 
bataryaları 

Din gece ıababa 
kadar 

Atış t.alimleri 
yaptılar 

Tarihi 
GDnler 

b • • hn 

l'u.an: BiR MUHARRiR 
l NGtLTERE lskcaderiyeyl kay. 

bedene Akdeniz) ele kaybe 
der; çünkll doğu Akdenlzde büyük 
lngUlz donaıımaeı için ııenelerdooberl 
hazırlanmış tek barınak lskenclerly~ 
dlr, u:ıbnıı ve Hayfa hu çapta bir 
donanmayı bava bombardımanların. 

dan ve bllbaaııa denlz:ıltı hllcomla 
nndan koruyacak tertlba.tıtan mah
nımdur. Hattı\ İskenderiyedo bulu. 
nan lnclll:r. doaaumuı oraya 180 ki 
lometre kadar yaldapıı mlh,·erln ha.
vadan daha J3km ve daha bUyilk 
tehditlerine manu.dlll'. Bu ordu ı~ 
kenderiyeye '\'&r.mada.n evvel lngl11z. 

: donamnaınnın orayı terketmMI JA:r.ım 
pllyor. Şimdilik bu nıonun gliloceğl 
yer Kı:r.ıldenl:r. olabtllr. Şlmdlllk dl 

Alceziroı, 1 (.A.A.) _Haber ve yoruz, pttnkft mihver ordusu Sllvey., 
rildıaine göre, Halen Ccbelilllanıc kanalını ele geçirdiği takdirde tngt. 
limanında buhNlan İngiliz denir. Uz doaanmasnun 'Kı:ı.ıldenlzJ de ter. 
bfdHderi Eagle t:ın•are gemisiyle ketme91 lı\:r.ım gelecektir. 
birknç torpitodan ve tersanede ta- Fakat bo azametli mo lr.ln Ku:ıl 
mindeki iki gemiden ib:ıreıtir denl:r.df'n ayrılmak da. yazıldığı kadar 

Limandan Jıll •' 'lıli~inc ·gör<', kolay bir ıey değildir. Geçenforcle 
CebelüttanJc islilıkftmlarındald b~· Madagaskar llmanl:ırma. girebilen 
t:ı.:yıılar hilhassn iı·ı çaptaki topla.·, ıapon .,denizaltıları Ba.blilmenoo,p bo. 
dun gece atı, talimleri yapmışlar. tazını tehdit edobtllrler. 
dır. Uu talimler, snbaho yakın sa Tobruk d~ttıkten sonra lnglltere 
atlere kadar devam etmiştir. Orta Akdeniz! kaybetmlftl; çlinkU 

Tanca, 1 ( A.A.) - Diln fJt:t'"' bo limanla Glrld aralilndakl geçit ar 
Ccbe1üıt:ırıktn hava müdafaa bata: • Dk Od taraftan da nılhverln kontrolü 
yaları iki kare faaliyete geçmişti"". altına slrmittt. İngWz donanma. 
Bur-lordan ilki saat 23,10 da, ikin Akclenl:r.ln dotusundan batıauıa ve 
clsi 24,30 da vukubulmuştur. tkin• lı&mmulan 1iojıı"'1Da J'eçmek ımk&a.. 
el alAnn yirmi dakika sünnilştDr. lana &amamiyle veda etmtt olayor 

r.ı- ''lhlı:em mevkide vukubulan in-1 da. 
rilaklardan çıkan alevler AfrUı:a t'l lıhnterly" ct8tNwlL o1m9 ••mı 
h'lleriıvıfon görülmfiştOr. Bu husus; n llalt.11 bcmemek ancak bava 
1a lıanns tals.ilA1 alınamamıshr. lııavV'ellerl:vte ve lM"k malıc'lut bir mfk.. 

s:www - «=-' 

tanla mllmklin olabilecetlndeaı bu a.. 
dalana da mihver taQddae 11ZUD za.. 
- moka~ eeme.t beldellemerz. 

İtte biittln bo tmıltlerln Terdlğl ce. 
mretle Mumollnl Tobruta giden biP 
7Wl İngllb k&ftlMlnla gemllerinl 'ha 
tiran İtaJyaa pllotJarma. ma.cblya 
1"erlrken JIÖyledlfl DDtukta: "Akde. 
ah bldmdl ve ylDe bldm olacaktır.,, 
demekten ~ldnmemlftlr. 

Fakat bu ümMlJn gertıekl6f1De81 h
kenderfyenln düşmesine bağiııhr. 1n 
glllz gazeteleri de bu llmanm alnbe.. 
U için pek nikbin değildirler. Eğer 
lnglllz.ler tarafından durdurulama.o 
mı!:fsa mlhver ordusunun ııu Batıdan 
yazdıfımız daltlkad:ı lskem:Ierlyeyc 
100-150 kllomotro yakla~ııt olması 
mümldlnclllr, ki bu hareket devMn 
etuf;I takdirde Umanm Alman • 
ltalyan • lmvvetlerlnln ellııe geçmesi 
lkJ üç günlük bir meseleden 1b:ı.ret 
kalrr. 

Akdeniz! kaybedl"ll 1nglltere blltlln 
onta &llria da kaybedebilir. Mlh\'Cr 
ordusu yalnız SUvcn Uzerloom de 
ğll, Suriye kıyılanna bir ihraç 'apıı• 
rak oradan da bUtUn FllL'itlnl, Jra•rı, 
lranı 1 gal edel't'k Kafkıı l:ını k clar 
dayanınAk pnına sahip olur, Orta 
ıaukta İngllt.erenln bUyUk bir kuv. 
\'C'tl olsaydı Şimali Afrlknya lmcbt 
gönderecC'ğlne ellphe yoktu. 

Akdeniz! kaybeden bir lngUtı-renhı 
kontrolilııdm önünde sonunda, hp:ın· 
ya, Fransa \"e mihver ıı.ra.5ındakl 1 
blrlltf tamamlandıktım 8onm Avru
pa krtMlyle Afrika. arıuımdıı.ld m\l 
nuebeı de çıkmııt olur. Bu da. kendi 
kendine yotmeıııı:;-ı için abluka yil 
r.Unden teııt:m olacağı Umıt edilen 
mihver Avnıpasınm mukavemetini 
son badcllne kadar artınr. 

fnglU:r. ltnparatorluğunun blttun 
kaderllc DgUI bulnııan bo lıecleDere 
mlhver:tn t&elclea nnp ~:ı· 
catı 111 lld Uç gt\n ıçtnde a1daptacak. 
m. "aTrihl gtlnler,, eözO işte bUg .. 
ler lçla llJc mllbalAtalı del-ildir 

• 
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Mahkeme Salonlarında 
w ••at: tt ı:ı.wz•~ 

kuru kah a 
dikkatine: ~ 

1l8 u Akşaml •stanb~ldaki 
"Kesik kol ve bacak cinayeti,. 
Maktul Ahmedin cesedinin bakiyesi 

bulunamadığı gibi hüviyeti de 
henüz tesblt edilen1emiş 

Bir müddet ev\·el Beşlktaştıı iş

lenen 'e "ıkeslk kol, bacak cinayeti., 
'C!Jye şöhret nlan cinayet da\·ao;ı 

ikinci ağır cezn ınııhkemeslndc son 
utbasına gelmiş bulunmaktadır. 

Dilindi~ı glbf, bu cinayet Sc"'" 
ket, Ktızım, S:ıtı, Zehra ve Ayşe r. 
dırwdn beş ki~i tarafındnn işlenml5. 
ti. Maktul Ahmet, Şev·ket tnrnf·ndnıı: 

- Ho:rc\i grl bu gece bir rnln 
Alemi yııp:ı!ıml dlyc kandırılnrnk ](li. 
zımın e\ ine götürlllmfiş, orada dıı 
bo~ılm~. gö,•dc, kollar, b:ıcnklıır 
,.e IJcnfn olmak fizcre altı parçaya 
J;~ildikten sonrn bir kısmı denize 
atılmış, kol ve baca.kl:ır da J3eşiklaş 
par1.:ında bulunmuştu. 

Son celsede mfiddeiumuml mft 
taıeasını büdirntedcn evvel, tahkı• 
kail yapan müddeiumumi ile cinı . 
yet masası şefi Ali.şan'ın ca~ınla• 

rü: dinlenilmesini istemi~ mahke. 
me de bu yolda Oronır vermişti. 

Hu snbııh bn muhakemeye devanı 
oh:uıarnk şahitler dinlenildi, Suçlu• 
larm hepsi de me"tiroftur. Se,~et, 
U1JUDea boylu, iri çeneli, bn~;ık en. 
tidl, 35..-40 ya.,lnnndn kadaT biri• 
aidir. Kaztm ile A:nc henüz çocuk 
:cı,,aecek yaştntlırlar, AyŞe Kftzımııı 

metresidir. Kazım esmer, siyah sa~• 
h tıfıtk tefek birisidir. Ay~ de, kı. 
sa boylu, tombul vücutlu güzelce 
bir ıkıı:dır. Satı Uc Zehra ise 40 yaş
lanııda txışöMfiHi iki kadrndır. 

Hepsinin de kıyafeti Perişandı 

TC ~'llptıklan zannedilen mçun n4 

Atr:hğmdan yüzleri endişeli dunı. 
JOrlardı. Slmdi milli konuuna 
milddchmıwn1 mua,·inlerlnıden olan 
Tahsin Ohır~ cinayet tahkikatını 
1183d yaptığını şl>ylc anlattı: 

- Zannedersem 10 oban gft
n(iydü. Cinayet masası şefi Alişan 
telefon ederek, ~tı.ta~ parlnnda 
kıeslk kol ve bacaklar !>olunduğunu 
söylt.dl. • 

Derlıal nka yetine f{fttlm. Kesik 
ha evvelA blr ounla, sonra ıhı 
maTi ambaill ktığıtlanna sanlmlf' 
h .. tık olarnk böyle ambalAJ ktıAıdı 
bulunan bakknllan araştırdık. Hır, 
bir netice elde edemedik. 

Torba bir çimento torbasıydı. 
Bunun Qzerlne k~ik kollarla JJacnk 
tarı bbbı adliye gönderdlk. Yerileo 
rapora sl>re. bunllll", bir cerroh lu
nıfında n olmn.yıp, oceml bir el T-e 

kaba bir Alet tarnfındnn kesildi~i 

merlı:eıindeydl. Ellerin tetkikinden 
vanlan neticeden, ma..ktulün duTar4 
ea IJfbi i~erle meşı:rııl bir ameley• 
,,.,.,.. ustasına ait oldu#u met"kezln. 
(leydi. 

Derhal o civardaki in~at mahal
lerine he.her göndererek kayıp amt."' 
lesi TC işe gelmiyen i~çileri olu_p 
olmadığını sorouk. Y ot.tu. 

Tah3dkat böylece bir adım hfle 
~ken, 12 ı:ıün sonra AlişaJ'_ 
dan yine bir telefon geldi. Failler 
bulunmuştu. Derhal BcşPktnş mer
kedoe gehncm isteniyordu. 

GiU:lım, Beşil..-ta, mer.kezhıdeki o
Qada AYte bir koltukla, Kazım da 
~ında oturuyordu. Ayşe ile Kit. 
ZU1I birbirini naneder mahiyotte 
mıahtdif ifadelende bulunuyordu. 
Ayfe dh: 

- Öldftrülen adam Ahmed'dfr. 
O ~ beraber iceri<en hana ıecıı• 
"PÜI ebne'k istedi. Bu yüı.den kavga 
~iL Ahmet <ıldilrüldft.. Faknt bc'l 
l'8 b~adım 1 di)"C)r, glth bono 
~irC't'ek: 

- Den de beraber içtim, teca
v6a falan olıruıdı, Se"'1cet Ahmedin 
bdeıhinc cabuk Earhı;.ş olması icm 
1cft1 döktü. Sonnısını bilmeyonıml 
diyarda. 

Nihayet h~c mnl.:tuliin <"esedini!l 
müteb:ıki kı."Uttını göstereceklerini 
8Öylediler. Hep hcnı'bcr cıkbk. Fa
aJ Jtötürdiikleri ev böyle bir cina· 
~in işlenmesine hic ele müsnlt 
dt'ğildi .Zira her odnıd11 bnş'ka bir 
kil'8Cl vnrdt. Sonra: 

- Yanıldıık, hurası de~il. Gece 
oldc,ııund:m f:ırkedcmedik ! diye baı• 
b iblr eve götürdüler. Fakat bura<,t 
QOk hnrap, aynkta dnrulaeıık bir 
l'er deıtllcll Öyle rakı elf)eneesi Y•. 
pılama:idı. Daha birkaç evi dola~ 
tn;dılar. Pnkat hiç ihirisi bfd tatmin 
dmedi. O :ı:aman bizi oyaladıkb• 
r:mı "nladım. D6tldüm. 

Eruısi gü o.fi Ali şmı l ~knrr f ele. 
fon etti ~ maznunlann ('e~din ba• 
~nf Orf11Hy efa?tına Jrtmış ot. 
dııklarını itiraf etlfXJıerinı bildirdi. 
Otiomohf1ıe ~Ulk. Fakat J:>iı .bir ~Y 
bulam.adı.k.. 

Ayşe ÇQk perişan bir haldeydi. 
Ostü b:ışı yırtık pırtık. a:rnkkabıları 
delikti Hem acıdım, hem de itiraf 
ettirmek için: 

- E~cr rledlm, do~nısunu söylr
•cn sana bir cir! ayakkabı hediye 
edc-rlm 1 
Ayşe sunun üzerine içini çekU 

ve: 
- Ah, bilmlyoruml dedi. 
Dllahırc denize atlnış oldnklannı 

söyledi. LCıkin, dnl~ıçlar da bir şe; 
bulamadı. 

- Kbıın ne diyordu' 
- l\6zım dıı, ''al>a geresi Şev• 

kelin -kendisini hulduAunu, "şu 
Ahmodl eve göliirüp vatnklayalım .. , 
c~emiş olduj':lunu, önden itiraz edip, 
nilınyet razı olduğunu, evde Ahme. 
din rakısına Şevketin l;fil luınşhr. 
dığını, sonra fislüne çullanıp dö,·• 
meAe başloclığını ,.c kendisine: 

- Çabuk ışu dııvardald ipi ver' 
diye bağırdığını söylü)'(>r: 

- Çok, korktum, diyordu., ipi 
''erdim. Sc,·ket Alunedi bo8du, kn. 
dınlar dn kQrktu!ar, kendisine Mm• 
ba tuttular. Sonra hep beraber ce• 
~i mutfaktaki tnşlı~a E{Ölilrdü!c. 
Şevket bıırnda bıça~ı nlarak Ahme. 
di lcestf. Gövde ile başı ıtötürüı> 
denize attık. E?e gcldiftimiz de Sev
ket ellerini yıkarken bacaklarh 
söft'sil unuttuğwnuzu sördiik. Suket 
bana: 

- Haydi bunlan da sen götür, 
ati dedi. Aldım, ltı.kin yolda bir 
belcçl sörünee korkup torbayı pa .. 
kıı Rthm. 

Bunun ü:ı:erfnc RA.zımı aldım T~ 
paı'llnn neresine attı~ını göstenne 
sini slSyledim. Bizi götürdü ve kol 
bactıı:lıırın bulunduAu noktayı gÖ'i'" 
terdi. Bu, hAdl.5cnin doAnı olJuğu• 
nu gösteriyordu. 

Zehra ile Satı ise kfi~ük kızn te. 
C&'VÜ% edilmek utcnildiği, yiir.ünden 
kavga cıktlJını, Ahmedln öldürül
düğfinü, kendilerinin sadece eese. 
din taflıia indirilmesine yardım 

ettiklerini, ba,ıta bir ı:ıeyden haber
leri olmadığını söyledllcr. 

- Peklılô, tıAd~e nasıl me)'<J&nw 
cıbnldı? 

- Erendim, KAzırnla Ay~ daima 
kavga cdiyoı1annış. Dugün yine 
:knvga ederlerken, Ayşe "Ahmed! 
öJıdürdfinüzt,. diye bağırmış. Kom
susu bunu duymıı,, karakola haber 
,·ermi-$. 

- Şe\'ket ne di)'Ordu':' 
- SC\·kel bunlar ikrar ettfkçe, o 

lnkCtr edıyor, hiç bir şeyd~n haberi 
cılmndı{lını söylÜ)'ordu. 

- Pc!côla öldürülenin Alunel ol. 
duğunu nereden öj'trendiniz? 

- KA1.1m •,5vledf. Şevketin mem
leketinden nrnt1ık, fııkal böyle bir 
adnm olmııdığını öğrendik. lsta-ı
hulda dıı ka>,P bir kimse yoklu. 

Şe,·ketin Be)·oğlu sulh mahl\emCJİ 
fartthndan birisini dovmelclen yedi. 
!U bir c~ası vardı. Acaba bu dö,• 
dti~ü Ahmet miydi, diye Beyoğlu 
müddehımurnlliJtlnden kararı istet. 
Um. J.fıkin bn '$U"&'da Milll Konın· 
m.l\n toyin olund~umdan gelen ce• 
vabın mahivclini bilmiynrnm. 

- l\lokhılfın elhl~rlerini falan btıl
duftıız nıu? 

- Hayır. Sadcee eski 'ft yırt:k 
bir cırt ~rap lmlııhilrlik. 

- KAıtml=t Sevlkel nereden tanı-
tırlnrmış' • 1? , ., 

Ktıtıvctlcn. 

- J\nnutiniıe göre hadi~ nıısıl 
olmuştur? 

- Bunların lfndr!erinden edindf
ltim knnaa1e seke, Scvbtin Ahme'll• 
bir kaııdı olduitunu ve Ahmedi öt
dlirdüğü yolundadır. Kbım da dl· 
~erleri de yardım etmiştir. 

Cinayet masaflı şeri Alişan d:ı 
hl'ıdisrYi müdd<'iwnu.m1 mua.,·inl 
gibi nnlnllı ve suclulann polisle hic 
bir su~tle rl'ıhir ve şldltlel karşısın• 
da kahnııdıklarmı söyledi. 

Nrtlccde nrnh114'eıne. müdıleia. 
muml nımı"\'ininfn e&'lS h11ldnnd1 
rnutnl,.osını bildinnesi lc'u bap• 
hir ııüne bırnt.:ıldı. 

ADI.iVE AW",\n/Pt 

Dil Tabibi 
A. ıarraa 

Be~·oğta htikW caddesi Et. 
hanın. apartnnaıu 4 namarab 
dnlresbıde maht.erem h&ııtala. 
nnı b.btlla beılamı!tır • 

~ Baetarstı ı ıııcJ ~ytada 
bu meeeile ewvclden de tahmin edile • 
bll~tı eoktlde btr takım ı;üçliiklcr. 
le kartı kareıyadır. Bir defa lıtlhaal 
edilen maddelerin ı,ommlyett yapılllD 
ılkA:reUere baluluıca bagttnkll harp 
ıartıanna göre 1ıtıh1Ako klfn.yot ede. 
ook bir dıuumda del'fldlr. 

lklneW. laülıaal edllon 1113.ddelerin 
MYk1 anlatılan geml azlıfı ,..Uı.Unden 
te.ııılıh IU e tmektedlr, 

Yollana sUnden rttne kap&llllUI 
otmam. nakD TUıtalArmm kıtlığı bir 
takım mötkttUerl ortaya ı;ıltanruıkta.. 
dır. Bunlan yenmek lı:ln yeniden 
bunların emnlyotınl tea.lı etmek. nakil 
vaıntalarını bolln,tımnk \"l\'tltem 
bıg11tere ile A~rlkaya dlifmektedlr, 1 

ÇiM ,.ardım mea.,leııl bllh&Ma A • ı 
merJka için bayati bir ehemmiyeti 
haizdir. l:'"akat. çıutn teeridl ıeı gün 
geçtik~ daha zl;ı;ade tahakkuk et • 
mektedlr. Japonya uulqıırktan be • 
1ıııU&n kovarken Çinin de boğazını 
.nkm&ya daha far.la 'lml<Anlar elde 
ediyor. Çine yapılacak )ardım bugful 
ınahdn~ uhalara lnhhınr etme:.Ctedlr. 
Ba hal devn.m eder Çin teellm olınsa 
Hlndlıdanın elden ı:ıkmuı daha ko • 
lay bir bal alır. Binaenaleyh Çine 
yapılaeak y&rdıoıa da yenlı.!en brz 
\•ermek "B§lng'tön konuşmalarının e 
&&slı movzulanndan biri olmu:tt-.ır .• 
Şimdi bunlara bir de Afrlkıula "e Ak. 
denl:ı.de tutunmak da\'ıuıını U!ı.ve e. 
ılel"l!leDtt ınUttenkterto baeal'D.13ya 
mecbur olduktan mn.,wnertn tab • 
\osunn t~mı, olunınnnz. 

SADRI ERTE!\I 

Mısırda 
~ Baıtarafı 1 ınd ıayfada 

nin Eldnh' ayı f!'cctikleri ye hlı1 1 
ilerllcm~kte bulundukları salahiyet· 
le beyan edilmektedir. Eldah':ı, 
f7uka'nın 50 kilometre do§tısunda 
ve lskendcriycnln tnkribcn 150 kı• 
lomelre batısında bulunuyor. El· 
dab'nda muharebe olmamı,tır. Bu• 
rada mukavemet gösterilmesi m· 
ıumsuı ı;örülmüştür, Bu hareket 
merlüç knlacak takviye ve le"\'azını 

yeUşlirilmcsi güçleşecek yerlerde 
mukavemet göslerllmcsinden ibnr"t 
olnn senernl Oşinlcık'in tAbiycsine 
ga)·et uygundur. 

Gazete muhnblrlerlne sl)re İngiliz 
başkumandam, l'ayyareyle ct.phenin 
bir ucundan öbllr ucuna <lolK~mak• 
ta, aüküneUnl ve itimadını muh:ı• 

faza etmektedir. 
lngOiz han kuvveilcri, mtıtema· 

diyen düşmanı hırpalamaktadır. 

Tobruk ı, limanında bir mihnr 
limanında bir mihver levazım ge• 
misi ateşe verlldlAi gibi mihv~r in 
mekanize kun·etleri ve yerde lml•ı 

nan mihver uçaklan arasında yan• 
gınlor çıkarmıştır. 

NİL TEHLlKEYE DUŞTU 
Kahir~, 1 ( A.A.) - Ofi ajansı 

bildiriyor. Askeri koynnklarrlan a· 
lınan hııberlere göre Alman zırhlı 
kuvvetleri Eldah'ayı geçmiştir. B:.ı 
mevki, Mıırsa J.latnıh'un 120 kilo• 
metre doğusunda ve lskenderiycnin 
150 kilometre balısınıdadır. Bu ceb
ri ilerileyişin ~hemmlyetli birlik• 
\erle mi, yoksa lngiUı hatlan ara· 
sından sızan münferit t.cşkillerie 
mi yııpıldı~ı mılt\m değildir. Bu 
ilerileyiş İskenderiyeyi ve Nil va· 
dlalni mümkiln bir tehlikeye düşrı• 
rQyor. Muharebeler tiddetiru mu· 
hnfnıa ediyor. 

MlJTTEFIKl.ERIN TAB1YESI 
NE llıllS7 

Kn1ılrt. 1 ( A.A.) - Rlh1cr mu• 
hoblri hlldlrlyor: Uhyotla muba• 
rebe çok ı;reni' hir snh11da devam 
eıliyor. Muharebe sah:ısı cenuptı 
Kattarıı hatakhkları, şimııkle Ma~a 

Matruh ve D~ mıntekııstna nzn. 

Zaftllı Pen1nhı 86ylemek latedlA'l 
~ylertn onun dDfllnoeıdle bltbtr mü. 
na.ııebeti yoktu. 
~ika eofrada bunlan dDtQnltt • 

lı:eıs, ikinci bir 1ltMll9e ne kar&daftı. 
Sara.yit hıunm. kocasma: 

- İskele bapnda raatla4ıtmım A.. 
lekmınn tlÖYledfklerlııl NeclA drrytı& 

nmtıakkak ld Dnımden ftl'!fret Mer. 
hattt ona eve bile 80kmar.. detfl mi T 

Dl:re mmldamb. Sedat ttaotam11 
kaldmh: 

- Bannn, Allah atlmı• bırak 11111 
llnan, Dedflmdudan hiç hotlanmaın 

ben. Nemize ı~rek! lııı.noı memnun. 
;f'O~ memnun.. IJteetnl onlar dfttftn. 
atin. 

- İyi ama, Necltmn bnnl&rd.an 
ır..bert yok. Kıza yrınk defli mi T ba. 

~ yana..-, bls de vicdan azabı ~ 
rtr. eonra. .. r 

Sedat. ~ MI.ta. 
s.-111 hannn ıltrr&madn 
- Yook. t!le1ı ~41tln k&dar -. 

' ~ ııaMntam clofutı!J. N'eclA ellmlzdf! 
ı hn71ft. Mylfl ll&hteldr bir adamm 
1 nacana dft7meıtJne hen raa defi. 
Jlnr. 

l ŞaJdka ıuınef!fnln atmıdA bir eey. 
)@,r pvele4ljtııl görtlnee me,.ka dlif. 
ttı. 

Nazarı 

Şimdiye kadar iate bölre Müdürlüğünden verilen veaikalar mukabilinde ticaret ofi. 
sinden tevzi edilen çekirdek kahveler 1. 7.942 tal'ihinden itibaren idaremizce u\ıl. 

mağa ba,Ianacaktır. M.. 

Satı9lar: Kabatat'da inhisarlar Bat mhdürlüğUııde yapılacaktır. Alakalıların idare. 
den aldıklan ruhsat tezkereleriyle mezkur Bat müdürlüğe müracaat etmeleri. 
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istanbul Satınalma Müdürlüğünden: 
Mobilya yaptır~lacak 

Karabtik Demir ve Çelii< Fabrikaları Müeueaeti 
icin Müdürlüğümüzdeki sartname ve projesi muci • 

bince 73 parça mobilya yaptırılacaktır. 
Talip olanların 10.7.942 tarihine kadar müdüriyete 

müracaatları 

enı~cHlk bayra i 
Jl3t;tarafı ı inci atı) fı;;<ta 

Tilrk gcmllerlnuı ticaret atıfcrlcri 

hakkmı tanımı!) butunm ktadır, IlJ 
&Un a.rtık :ınlı bayrağımız yabJJICI 
imtlyazlar.a butaııaıı au:arımm Uz"" 
rlııdc bııkkmı, gücl!ntı kazaıımak Ea(I.· 
dctlni bulmuştur. 

Loza.ıı muahedenamesi, Ebed! f'etı 
mlz AtatUrkUn buyurdukları g.b 
{Türk mllletf aleyhlno aaırmrdıı.'l~r 
hazırl.ruımı, ve Sovr muahedwnamesliC 
lltmal edildiği ı.anncdllm13, bUyUk bir 
sulkaııdln lnhldammı ifade eder bır 

,- #ıt,,;ı,_ ,. " • : • . , ... • • - t-- ~ .. •••• , •lıl"I vesikadır. Osmanlı devrine alt hr.b. 

lzmit deniz aalına!ma komisyonundan: 
· Talıınlni ti, :fuları 

J.lrn Cinsi kilon Kuruş 
Semizotu 
Kalı ak 

GOOO 10 600 
1000 
1500 
l2j0 

lOOOr.J 10 
Pallıcnn ınoro 15 
Bamya 
Saka 
Uhana 

5000 25 
10"0 80 800 

200 
:ıooo 

750 
l2!i0 
4500 

1 750 

2000 10 
Tııze fasulye 
Domates 
Soğan 

Palatc'I 
Ispanak 

1000') 30 
5000 15 
7001l 18 

15000 30 
5&01'1 15 

Pırasa 5000 lŞ 750 

163Ci0 

1 - Yukarıd:ı clns ve mtktarlnn yazılı 12 kalem sohı.enin bpalı 
r:ırf usulile elmltmesı 2 Temınuz 942 pcrşenbe günü saal 16 da 1zroille 
tersane kapısındaki Komi 'OD binasında )'apılacııktır. 

2 - Şartnamesi bedelsiz olaro.k komisyondan alına.bilir. Teminatı 
(1227) liradır, 

S - İsteklilerin hu l~lerle ilgili olduklannıı dair ticaret ehllye't 
vesikalarını ve 2490 sayılı konunun larilatı vecJıile tanzim edecekleri 
tcklir mektuplarını :rukarıda ynııh teminallari)le blrli'ktc belli giln Ye 
&:ıatlen lanı bır saat evveline kadar komisyona vermeleri. (6j29) 

nıyor. Milttefiklerin tlbiye.sl, nıu • 
kavemoti şu veya bu noktaya lesbit 
etmek -öe~ll. düşmanı ne:-cdc dura• 
cak ise orada vurmtı:1dIT, 

AMERİKAN TAKVİYELERİ 

OELD1 
\'a~(nglon, 1 ( A.A.) - Birleşik 

Amerikad:ı emin bir menbadan öA
rcnlld i#inc göre Oşlnlek ordusu 
daha şimdiden binlerce Amerikan 
nskerıyle lak\'iye edilmiş ve Mmra 
cok miktarda Amerikan harp mal • 
zemesl gelmiştir. 

MISffiDA DAlltLt SİYA.SET 
GERGlN 

U:l>on, 1 ( A.A.J - Slefani: 
Knhlreden alınan telgraflarda • 

ıı ıılaşıldıfiını göre, Mısırın dahııt 
_..iyasel ":ıdyeli pek gergindir. Hü· 
kümet meıtceıinde bfiyfı.k bir asab·• 
)et hükılm siimıektedir. Sebirı'le 
siyH! ımıpfar ve dlnt cemlyeUe
l(lplantılar yapmakta ve bu 1oplan. 
tılnra İlt4lllizleri kabul etmemekte· 
dirler. 

Eden, Natıatı ıııı,.ya bir teı.rar 

ı:röndererek İngiltere hüktımetinln 
Mısın müdafaaya umetmı, olduJı.ı
nu bildlnnlşllr. l.ondranın bu hu. 
.susta Kahire h(iltOmetine teminat 
vermNtt ın~ın ""~'"'a~ı pek ma• 
nidardır. 
OENUBf AFRİKA RUVVZTLERl DE 

YETtşTS 

Kalıirt, 1 ( A.A.) - Rörter: 
Secme CNhrbt A~ktt kıtıılRnnın 

hnsw, hlrlikleri 'hııdi emir alır a1• 
maz Mısır muh11rrM!llne iştirak el 
me#e hazır bulunmaktadırlar. C.:ı
nubt Afrlluılılar, hava kuvvetlrrl 
müıftesna olm .. 'k nzcre, Mr.sırda he 
nüz ç.arpışmarnışlnrsa da Tobnığu.n 
intikamını nlmnl!:ı amıetmlşlerdir. 

AlflR.~L KUNNINORA!I 
NE DttORt 

~ .... 
Va1lnoton, 1 ( A.A.) - G:ızctcci 

'erle yaptığı ilk l'{örfü:mt-de Uby~ 
bM,gununıı ılair bazı ,unllere ccn,ı 
verrn t'~i 1n11ili7 Akıleniz fflosıı 
kumandanı amir:ıl Andrev Kun· 
ninırham, Alrnnn'nnn Mallayı çok 
ılöverclt adnıfoki 1 nsfllz kuTIOetleri• 
ni :zararsız bir hıılc gctlrdMclerlnl 
~e Rommel'in bıı sayede kendileri 
ne !Azım <1lan l\lalnmeyi temin et ; 
li~inl ııöylomlş: 

Hatta ıannelli~imizı'len dııha faz 
la.sını, diye ilave etroi,tir. 
Almanların Tohruk Jlmanınchırı 

·stHade elmelerine 1nıdllzlerln mani 
olup olmı:racaklanna dair sorula•ı 
suale Kunnlngham şu cenhı Yer 
miş1ir: _ • 

E\'Velce ltalvanların hllfade et· 
rnelerine mani olmuştuk. Rommel'in 
rle istifode ctmeısln4! h<-lkl mani o
lanız. 

Amlrııl TobnıRun iyi bir lhnan 
olmadı)ını ilAvt' etmf~lr • 

Mukaddes Uçurum 
·70· Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

Ekrem bakkmdakl dedlko4ular 
timdi Neclldan d7M1e kenen.ini U • 
a:Wyor4u. 

- Baba! dodJ • mO•ucle 9' de an.. 
nem duydnklarmı llÖyleelll. Burada 
NeclA yok ya. Merak ecltyonım.. Ek. 
ttm hakkmd& Deler blllyonaam möy. 
'ıoyln &llall ~a.; 

Sedd glllUm!ICdtt 
- Ben krullll fJLzta u~mek ıate • 
~~ .. ~ 
Kantına hitaben: 
- Söyle baıu:m, dedi, Şahika b • 

tumdnr. Der duydqunıı NecJAya 
~yUyecıek değil ya. 

Saraylı hanım anlatmafa befJadıı 
- İskele befmdald p&lııod& ota. 

rayorduk. Bizim eekt ahbablardan 
komlayonm Aleko yaıımusa l'fıldi. 
\"e batıaııa.: "'Jleyefeındl ı 8klD kllmn: 
kadar eevdtttnt- Net116 ilanım m.. 
nJyo~ Fakat. nraeaft &damı 
ben QOk iyi tamnm. Bu .a.clamm 6" 
ooouJ;u vardır .. evlidir. 8~ yalnR 
~ o~ ~ ,..ua., keııdl81 

a.ynl zamanda ııaltt.e tapa Milletleri 

bbramaıudır. Zabna7a bu yiisd('ll 
ka§ k~re dÜIMÜI &lılAkaızm blrlcUr •• 
tn.aa Myle bir adama ı.e.&eı:Delllnl 

bile YenDemeUdlrl" dedi. .~ 
Şahika .... Jadı... 1 
Apındakl lokmayı yutamadı. 

- Acaba bunlar doğru ma, anne • 
el,tlm T 

- KonılS):mJco Al~ko, babanm Ot'I. 

ki donadur, klUJll"l .........._ -...a .:va. 
lan ııöyteeln f, 

- Seda.t.: 
- t:Teı.. Dofnı otmaın peır mmıt.&. 

meldir, dodL Fakat, bflD evlilik 11ra. 

IUllCla fdıaa dedikodulara 1ıula9' "" 
rilme8lne ........ detillm. 

Saraylı banmı ~ini bttlrmlf • 
th 

- Kıı. hmıı .. kah\•e.mt pttrı 
Diye baftrch. Sonra kooasuıa dlln. 

dU: 
- nıı. eok fena bir decllkodurlnr. 

Necll.rnn .,.,, yanartıa, bundan • ha. 
bqr ,·erımodlflwh l~ln ,,. UJi öur.e biz 

te, emsali nameabuk aiyut z3!cr c. 
Beridir.) 

Bu zafer, umumi harpten sonra 
yer yer lstllAya uğrayan, all!hları a· 
tınan mtllctlmizlıı muazzs.ın ordu ve 
donanmalan yc.ııerek kuandı"'ı bU
yUk bir zaferdir. Ve hiç Upbc ız. 

Türk mllletlnln azim ve irade ku lro. 
tlnln bir lfac!oal olduğu kad:ır b .ın· 
da bulunaıılarm da. vataııper~ erl k ,.e 
k!lhramanl1klarmm bir ~rlJlr. 

Burada bu muUu gUnU b ere bıı.h• 
&ıeden aziz gıch1Uer1mlz1n lı • r ı u 
aaygı Ue anar Ebedt Şatımtz A tllr. 
kUn manevı hu.zurlıırmda ~S'l'lr, L ı
zan za!erlııln kahram&DJ !1111 Ş fınu 
lsmet lnöpUne ka!'§ı olan mlnnct. "\; 
~anlarrmı ııunmayı muterett!p v • 
zitelerimlzhı bafmda gelen blr b:ır 
sayarım.,. 

ÇAY ztl'AF"ETt ~ 
BugUn 16,30 da devlet dcntzyol"1.n 

ve llmanlan l.Jletme umum m lj -. 
lUğtl tarafmd!U\, tJ1.ıgUnUn reftn~ 

Galata dr§ hatlar yolcu e:ılonundıJ. 
bir çay ziyaa!oU vcrllm~Ur, 

Şırk cepbeslada 
llJIF" Ba~tnraf: ı tnd sayf!t<1:1 

Kurrık ve gerek Siva.stopoı cephele .. 
r1nde gayot bUyUk blr §iddetla taar. 
rwtlarına devam ediyorlar. 

Dün gece yarıaı Moakovadıı. nr"t't'. 
dllen rcamt Rus tebliğine göre Sov .. 
yet kuvvetleri, dlln :Kurak cephe3 n • 
de dU§lllanm bUyük tank ve [11vad., 
kuvveUcrilc yaptrğı taıı.rnıı.lıırı pil::~ 

kUrtmllfler, dllşmaııa. ağır zayiat ' r 
dlnnl§ler ve 150 dQ.şman tankmı t "' 
yaramaz bir hale sokma§lardır. 

Moskovadan gelen haberlere r8n 
Kursk b61ge.slnde Alman hllcuml:lrı, 

gayet §lddetll bir Ru.s mukaver::"''"" 
kar11laşmaktadrr. Almanlar bu b61. 
gede gUnde 2.000 ölU ır.11yiat vermek. 
tedlrlcr. İki taraf da hıı.va ~llA.~ • 
dan eııaııll bir ııuTette lıtı!a.de etmek. 
te, Alman tnyyarelert Rus ger ' r'rıl 

mütemadiyen bombılrdunıuı ederler. 
kcn, Rus ııvcılan da btınlan defet. 
mckle meşgul bulunmaktadır. 

Kurak cephesinde Alman taamı • 
zu hakkında Moskovadan tıU WırtlA.t. 
blldlrllmektedir. Pa.zıır gllnU Kurırta 
Alman taarruzu bllhaasa. ağır torw;u 
ve hava bombn.rdrmanlıuilt'I bqlam11. 
t.rr. Alman hava kuvvetleri yirmi.er 
tayyareden mnrekkep dalgll.slr h& • 
linde hllcuma geçm~l()T'dir, Mütca. • 
klben ~.70 arabadlln mQrekkep AL 
man tank g"niplıu"I, llcrlemcğe baş • 
lamı~lar ve Rwılarm §lddetu mukıı... 

\'emetı ile kar!Jllqmışlardir. S::ıb:ı. ,. 
hm dokuzunda ~ Alınan tankı mu. 
harebe dıın edllm~tl. 

vlooan amin ocnrtr. 
- İ3'1 ama, komlsyontıa Aleko::ıun 

her dcdl~rlne do lnana<"ak değiliz )a?! 
- Yolda t'ellrken. "Aleko çok n&. 

nms1u bir adamdır. Yalan elS;rtemez!,. 
diyen sen değD ml3 din ayol t Şimdi 

lAfr ne çabuk ~virdin': l.'1ıtume tyl. 
Uk sağlık. Şimdi nerdeyııe bayda 
cnlt'Jm. 

Sedat bey )'UJl10~1lth: 
- Hıı.kkm \'l\r, kancılt'tm! neıı 

ha!rlayı ağumtlıın rıkarmıuıuk lplıı 

eükiit ediyordum. l\lıı<lemkt eeıı bil 
1;,i knrooladııı.. nrtık gl&ll 1<apaı.lı 

tarafı kalma.dı. Ekrem MbtekArın 

blrlymt;,~ Bu işi Nedıiyn. hep blrllktC 
açalım vn llerdt\ vlodan ar.ahı t""ekı:D8-
mck için, 111mdlden tedbir ata;IDI. 
Şahika sofradan kalktı .• 

· Bu R()rJere bir ttırlll lnaamak iste
miyordu. 

Acaba annıwDe babuı el ft al"' 
hlrll,tl yaparak, Elrreml .. lterb&llı' 
bir ııebeble • kötnıemete mi ur-t 
Te.rmiılerdl T 

Çtinktl, pra)lı baııımclaa her ıeı 
bekleneblll rdL 

O gece Şahika ~ok slnlrDycll .. 
l"omektt'n sonra alt katta çıok dut• 

ma4ı; yat&k odassıa tıktı. 

(De\'DJlll \'atl 


