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"-bibt Ye Umum Neorı,at Mttdttrtl 

hakkı tarık uı 
Ba&ılc1ıitJ yf'r: 

VAKlT MATBAASI 
4.nknra CJıtddf.'!11 Vı\KIT Vurdu 

• 

Alrl a barbl 
Karşısında 
Seyarcllerln 
Qjuıı .. nuesı 
• 

aml 
... 

~azan: SADRI ERTEM 

A KDENlZ ve eimall Afrika ball 
ı.ı.ı.r1h1n eıı korkunç, en kazar. 

~ guıı.terlnl YlMJIWDAktadır. Bu va.. 
tlyoı ımpar:ı.t<>r!Uk lçlJı olduğu kadar 
~tsırda lkt!d.ara !!&bip ola.n, ve oemL 
)'etiıı kayma.k ta.bakasını ~kll eden 
ln8'Ul.ları.n da .baya.tında bir dönüm 
noı..-ıaudır. 

lngiltero Akdenlzde lıı.kendertye ile 
~b araınıda.kl lrtl.batı mnb.,._ 
ettiği rAlll3Jll&rtb Atrlka barbfıdA 

ana hallan lmpa.ratorlu~ lelılDdıD 

bir mnnu.ra arzcdlyordu. Net.ektm 
imparntorlıık ordıısuoun bundan n • 
\'el çôldo yaptığı Ucrleme 'Ve cel'ile.. 
ineler bep bu esıısh nu <taya lııtlııM 
eıı.ıyordu. lnglllz don.ınw.uıı AkdelılL 
ele hlildm blr kuV\'ettı Hunun !~in 
ilerlemeler Wııitlı, gerlleınt!ler teb.U.. 

keııtz Bddeıllleblllyordu, 

lla.lbuki bu ııon üçun;!ll çöJ b&:reke. 

tı knroJrt.er ltJb&rlle dlğt'rteri.Dden 

l.umnınen ı.yrtldı. B,ınun lçlad.ir ki 
Uı;üncil çöl oyunu lmlflratorlrık ve 
Ptlısır lçlJı tehlike lşul"tl oldu. 

lugllz doıııwmusuunı.o orla Akdeniz . 
Cle uğradığı ka) ıplar laken~rlye ile 
Mııltn arasındaki irtibatın · kaybol • 
olUı&uıa ıtebeb oldı:ı. Dunız irtibatının 

kaybolmaaı otomatik §ekllde blr ta... 
kım lıAdJııclerlın ortaya çrk1J181;ma ve. 
•Ue nrdl. Tobnık dlı:tti. Tobruk dlL 
tliace. ordonuo ı;ert çekllmeel zaruri 
Oldu, Ordunon geri çclı:lll'I blr ya&. 

elan ikJ muharip cephenin teknlk 'l'8 

askeri kudretle rinin yeni ba,tan kar. 
lllaşmala.mıa yol açtı. Ü11tün telmlM, 
UstiUa sevki 1dare harbi lakendPrlye 
kapılarına kadar yaklaııtmlı. Ştrnıll 

bn va:ı:lyetln neUC'est memleketlerde 
IÖyle bir balotJ ruhiye halk.etti: 

.._ lskendcrlyenln multavemet e. 
ıltp etmlyeceğlnden evvel lııkN>dert • 
;reye Alman ordusu mu, imparatorluk 
•rdu!Ml mu önce gtrecek, evvelA bmm 

bitmek ta.umdır. T 
Kafe.larda ıattflıamlar reameden 

llu d~Unce1er 31aınU Afrlkada bir 
~Utteflk zaferine kadar devanı ede. 
~ktlr. ltl!BD' ba.kkmdakl endl,ell 1911-

ll.Uc.rt Akdenl7..d~ tng1Uz donanması 

lcayrptarmı te1Mt ct.ın:!dlkçe daha ha.. 
ıt sahalar için de belki de tekrarla... 
bllcıtktır. 

Verilen blr habe~ &öre tngtll% do. 
llıınmo.111 bk~nderlyedım Haytaya 
doğ'nı bir lt11tm ı..-uvvetıerlnl gönder. 
lb<>Jctedlr. Bn haber in tahakkolrn tak. 
dırlnde Akdenl7.ln bazı mıntakalan 
lıakkmda mlittdlkler baJuınıruLm 
klitUmser, mlhver bakmıından iyim • 
'eı- bazı rivayetlerin çdonasına. ıııelK b 
oıa<'4ktır. 

lngtllz donanmasmtn Akdeniz 
ltontroıuntı pn.rç:t. parça kaybetmeel 
'-htı bir ııurette karalarda fiili tesL 
t'fııı göstereceği gibi, p olitik akisleri 
\1 ıttlrprlz telı\t.kl edilebilecek blr 
llfıvtyet ar7.edeblllr. Mesel& ıaeeet 
'.l'obruktan temln edlleo l\la.Jtanm aç. 
11k yll~llnden teslim olmal!ll, Haytaya 
telen tngtllz dıınanmaamın blr miid 
ilet sonra. da Akdcnlzden ayrdma.l!lı 
SQrtye, Flllsttn, lrak ve Arabl"ltanda 
hıral<acağı tcııtr teUlf!l!I kolay blr ka... 

hıı olmıyaeaktJr. lnı,rflterenln AtrL 
ltacıa uğradığı son mağlftbiyet mu 
~Yl1lelcre de bir hayli lnkl,af tm. 
~11~ vermektedir. HAdlselertn la • 
""§af ~l muhayyileleri körUkJa. 
~ktecfü • 
la 'l'"b~ çöllerinden Nll lı:.1;1t. 

l'tııa kadar g-en;,tn arr.etttıt drat 
batı insanlara Sorlye;ye yapda.cak 

""'l"lardan, 88U'a1Wl mlb\'er tara • 

Japonlar 
Maaçm1 hududa 

şimallade 

Uçak ve 
kuvvetler 
topluyor 

Lond.ra, ! (A.A..) - Japonlarm 
Mançurt hududu §imalinde uçak ve 
kuvvetler topladıkları blldlriJiyor. 
Bu kuvvetlerin burada topla.ıuxaaanım 
taarruz saatine intızaren yapıldıtı 

tahmin edilmektedir. 

Finlandiyada 
Ekim ışlermde çalışmak 

üzere 
32 yaşından yakan 

erke31er terblı 
edil ili 

, 

Mihver kuvvetleri 
iskende
riyeye 
yaklaştı 

1 
Araplar klrlezlade 

ısrarla mldalaa 
edllen 

El Alameyn 
mevzii 

zaptedildi 
Jskenleriye dlşer- 1 ıe lngWz uıosa , 

Port Saide gldecell 
~· z <A.A.> ·_ Alman teb.. I 

M&:rd!IL, kudretli stub teşkille
rlyle desteklenen Alıman ve ttaı • 
yaıı tilmenleri çetin savaşlardan 
eonn. El Al:ı:meyn mcV7fdnl yar • 
ımtlıanhr. 

Halıeın Nil deltasma doğnı 9e • 
ldlmekte bulunan bozgun İngiliz 
kıta.lannm takibine devam olun 
maktadır. 

Port Said deniz çevreMn.de bil' 

Sıvas 
po 

• 

büt n 
istihkam. 

larını 
zaptettik 
Esir ve ganimet 
sayısı henüz 

teshil edilemedi 
iman atar toplar 

Lenlngrada 
d6flyor 

Beıiiıı, 2 (A.A.) - Alman or
duları başkomutanlığı tebliğ::: 

0

Nevyorlı, (A.A.) - Nevyork 
Post gazetesi, Mareşe.l Ma.nner • 
haym.m, Ruslara. lı:ıarşx şiddetli bir 
harekete geçmek~ Hitlıere ver. 
d.iği EÖZÜ tutam.'\d!ğmı ~ta. • 
dır. Btmuzı en bar.iz misali Mare • 
~!in ck:m işlerinde çalışmak üze• 
re 32 ysşmda.n itibaren bütUn er- ! 
kekleri terhis etmeğe mecbur kal. · 
ıruş bulun.ma.sıdrr. 

Amerıka 

Polonya ordusuna 
yardım edecek 1 

Alman denimltm 1800 tonilito 
ltl._IMill t.utannd.a bir İn..,°'.lliz mühimmat 

gemiımi bs.tmm,tır. 

Çekoslovak yada 
41klflllalaa 
ma••om edlltU 

Husu.si tebliğ~ de bildirildiği 
gibi korgcnıeıral Peron ikomııt.as.n, 

daki hava kuvvetleri p]otlan tara• 
fından kudretle desteklrnea Orgc. 
nenJ ·ıoın Mansteıin krın.ıulıı&ndalıi 

Alma.n ve Romen k•ıvvetlerl M • 
yük bir ka.h.ra.m3nlrlt göstererek 
~ddotl!I. göğü.sgöğüse bir çarpış • 
madan sonra 25 gün süren savaş• 
ları müteakip bir temmuızda dlin • 
yanm cnkuvvetH blesi ola rek §Öh 
ret kazanan Sivast:o:polun kam ve 

Avrupa salanadalll 
Amerikan barp 

gemileri_ 
London Derri deniz 
üııürulen kalkıyor I 

V8f'nctoıı, ı (A.A.) - .Blriefik 
Amerl.ka harp gemileri, fimdi Avrupa 
harp mınt&kumda çok kuvvetli blr 
deniz Ussü haline getirilen Loadoo 
Demden harekA.tta. bulunmaktadırlar 

Amerikan deniz kuV?eUert, bllhaL 
11& AUantık aıın konvoyla.ra bu Qıı 
vuıtasile refakat etmektedirler. 

London Dt>rri, bir harp tlull için 
Wzumlu bulunan bUtUn teknik tu1-... 

ta maUktır. 

Abdest ahrken 
denize düşen 

Sandalcı m cesedi 
bu ıabab çıktı 

Bu Abah llaUçte Azapkapı Nbll. 
lertnde ya"*ı ınıda, yıt.rgı ..ııtıcJe bir 
erkek oeeedl bulonmuıtur. 

Yapılan tahkikat llOllDAda oeeed.ln 

lamall adında blr ıandalaı:ya alt ol • 
duğo aa~rlmıı,tır. 

Jıımall, adbeat Almak lçia tknb. 
ıııa.lrlllne gltmlı fakat ly1k Ya&l7ette 
lkeo mnvazenealDJ kaybederek llUJ'1' 
dilsmUıtnr. Y .. h olc!uğıı ~ln kendlsL 
nl sudan kurtaramıyan 1&11da1cı öl • 
müştlir. 

Vaşingtonda bır, anlaşma 
imza edıldi 

Vstingtozı. 2 (A.A.) - Pat : 
Birl.eşik Amerika hariciye nıa.zın 

Kordel Hul ve Polonya bilyük elsi
Si CicclıAnoVSıki çarp.mba gUnu A• 
merikan:m Polonya. ordusuna yapa 
cağı ya.rdm:ı.a. ait bir anlaoms imzıa• 
lamış1ru'dlr. Bu anbşma ödUnç ver 
me ve kiı'al2Jllll hUklim: erine ~re 
Birl~ik Amerika ile evvelce 1ngile' 
t~. RU!lya ve Çin arasmd~ imza. 
l:anan ~nm aynıdır. 

Almanya 
Al'jantla ba1raftını 
taaıyacatı bildirdi 
Buenoe • A.yrea, 2 (A.A.) - Rio 

Terıero gemialnln torplllenmeıl hL 
dlııeaine kar§? Arjantin hUkftmetlnin 
proteıtt08Wla cevap ftren Alman no. 
taamın, Arjantin tarafından Lırtenen 
tıazmin!lt miktannı kabul ettl.ğlnl Te 

Arjantin bayrağına. riayet vaadi ve. 
rlldlfini bir Amerika kaynağı bildir. 
mektedlr, 

Amerikan ve Alman diplo -
mat/arının mübadelesi geri 

kaldı 
V&şlngt0n. 2 (A.A.) - Amerikall 

ve Alman dlplomatlarmm Portekiz -
de mübadelesi için yapilan anlaşma. 

nm tatblki, Almanların son hareket. 
leri neticeııi Amerikalılar tara.tından 

geri bırakrlmasına lüzum görillmll§ • 
tur. 

Budapefte, S (A.A.) - Prac ve 
Brunn arıı nı.abkemeJeri anıtarm.d& 

bet yahudl buluna.n H.l klflyi klam 
cen'"?la maıuamı etml§Uı. 

~~~~-~~-------

ingilte~e 
Rusya ya 

Yardım ta8bllldtil 
tamamlyle yerine 

geUrdl 
LoDdra, ı ( A.A.) - Brit&Jıya nak. 

liyat nazırı, J&pUğı blr demeçte, 
Britanyamn Rusyaya yaptığı yardım 
vaadlerlnin bep$ln1 yerine getirdiğini 
ve konvoyların d.iğer harp sahneleri. 
ne de gönderilmesi işl.nlıı muvatlakL 
yelle tatbik edilmlf bulunduğunu 

ıöylemi§tlr. 

Amerika 
Harap olan bölgeler halkına 

dağıtılmak üzere 

ıoo milyon kile 
batday stokları 
vıcada getirecek 

Mü.ait bir zamanda beynel. 
milel bir buğday konferansı 

toplanacak 
V8.flngton, 2 (A.A.) - Harap olan 

bölgeler aba.lislne tahsil edilmek u. 

Ç t d d l zere harpten sonrası için en az yUz an a an uyu an mUyon kile beynelmilel buğday a
80

t.onk 
lan t edarikinin derhal temini 

Saat t l k l r• t ı la r l 1 Vaşington toplantıaı esnasında Ar • 

Bir hırsızın yakalanmasına sebep oldu 
Dün gece Be§!.kta~ blr hırsızlık 

hA.dlsel!ll olmuş, taW garip blr tekil.. 
de yakalanm~tır. 

tından Jıontrolöndeo ~ bil • 
k~nını vennekt-Jcllr • 

Filhakika bogiln bunlar beaaz ha. 
yal hududu lçlJıdodlr. Fakat bu har. 
bin, husu!'llyetlerlnden biri de b&yaL 
lerln '"1ratle baklkat olaverme.ı, ._ 
mulblty&D bAdlaelerln ortaya oıJ<ner. 
me.ldlr. Mmrda l1d onla aı-md'lld 
1*"' _,ytrcuert bu tekilde t••n•. 
lara ee.keıtıueldedlr. .llDlııaJ78elen 
gem talDmk vazlfeelnl artık ~ 
!erden dyad& OhlJılek'la cllraY.etllle . •\ 

Gece yansından sonra saat 2 de 
devriye gezen bekçi, uzun boylu bir 
adamın, elinde bUytik blr bohça ile 
telA.şlı telA§lı yürUdUğUnU görmUş ve 
bU meçhtll adama yaklaşmıştır. 

Bekçi, bohc;anın içinden bir sUrU 
maden! tıkırtı duymuş, bohçayı açtı.. 

rmca bir kısmı işlemekte olan, al. 
tm gUmUş ve elmas kakmalı 60 adet 
kol ve cep saa.U ile karştlaşmııtzr. 

Yapıl&ıı tahkikat aonunda ııınmn 
İbrahim tstmli bir sabıkalı otduğU, 
pce 1art.G eaat.çt Kemalin dllkklnl. 
11& arka taraftan. toprağı delmek su. 
retııe girdiğ1 anl&§Ilrn.ış, suçlu yaka. 
tanmxştrr. Ç"1Dwı saatler aa.b.lbiı:ıe 1.. .. ~ 

janUn, Avu.ııtralya, Kanada ve Birle. 
§lk Amerik!I. mUmessilleri tar&tm • 
dan kararlaştırıldığı hariciye nazı:r. 
lığınca bildirilmektedir. 

Hariciye n:ı.zırlığmın llAve ettiği • 
ne göre, Birlqik Amerika bUtUn 
dUnyada bu!l"da.y alım satımınt niza.. 
ma koyacak tedbirler almak UZere 
zaman mUaalt olur olmaz beynelmL 
lel bir buğday kon!eraıı111 toplayacak 
tır. 

Hariciye na.zın Kordel Hal, har. 
bln harap ettlgt bölgelere verilmesi 
icap eden gıda maddelerine dair u • 
mumı yardım prograrnmın bundan 
ibaret olmadığmı ve zikri geçen buğ. 
day stokunun bu programın ancak 
bir kıammı teıkil etUfini bellrtı:ni§ • 
ti?', 

Blrlqllt Amerikanın tedutlc edile. 
cek 'butda7 8to1r.UD& 00 milyon ldle 
ne Kanada ve B1rletflc krallığın da 
ytrml befer milyon kile ile !§tirak 

ttmeıert kaıadafııulm • 

j ~ S (A..A.) - Bugün nep-edL 
1eza ukerl tebll#, Mısırda A,rapla.r 
ltfk'fezinde kunetle tahktm ve mrar. 
la mUdııl.a& edilen ElMemeyndek! .tıı. 
~ me'nilerinln dUn İtalyan • Al • 

.,..De,·amı 2 ncl sayfada 
l :te\·Dmı 2 ncl s:ıyfndl\ 

Kerç sahillerine yerleştlrih\ıiş bir Alman topu 

Amerlkada deniz 
tezgAblarında 

1 nıaal yiizd e bq yii.z arttı 

Vatinı;on, 2 (A.A.) - Haziran 
zarfmds. Birleşik Am~rikada 66 
ticaret ve petrol gemisi sefere ko. 
nulmuştur. 

Bunun \a beraber Amrikan de • 
ni-z tezgihtarmm istilısal kudreti 
Blrleşlk Amerika deniz komisyonu 
reis vddli Ami!'al Vickerynin bu • 
gün söylediğine göre. düşnıan de
vizaltıl:ın tarafından verdirilen 
kayıplar rrl&betini henüz bulmn • 
mıştır. 

Amiral, Pasif ik muharebesi ba -
~danberi deruz tezgahları istih· 
sa linin yü,...de 500 arttığını ilave 
ctmrştir. 

Haziranda 
Alman topraklan üzerinde 

4000 den ıazıa lngı. 
Uz tayyaresi açta 
Londra, 2 (A.A.) - İvni.ng N lyuz 

gazeteslnlJı ha.va muhabiri, lng!Uz 
bava kuvvet.ıerlnln mayus ayı za.r • 
tında. yapılan ge~ bUcumlannda 202 
uçak kaybettlğ'lni yazıyor. Bu hücum. 
ıarm ölçUsU hakkında. hiçbir tatsllAt 
yoktur. 

Tahmin edlldttlne göre, ba.Zfra.n a . 
ymda: Almaıa toprakları llUrlnde 
4000 den fuı& tayyare ~Uft'ur. 
lılayII &ymda :tngUt.ı bava ordusu 
AftUp&da ve yalwıp.rkta 422 uçak 
kQbetmlstiT 

Pasifikte 
Mlttellk bava 
kanetıerı 

Japon İ§gali al\:ındaki 
adalarda 

Askeri tes .. slerl 
bombardımaın 

e iyor 
Pasifik batı cenubu mıittcfik umu. 

ml karıırgA.lıı tebllğl 2 (A.A.) . 

Selep • Timor: Bir mUttetık hava. 
birliği Kendar i hava alanına ve DIDL 
deki dUşman maızeme tesislerine o.nı 
ve muvaffakiyetll bir hUcum yapmış, 
yerdeki düşman tayyarelerini tahrip 
etmiş, Surl bölgesinde yangınlar çı • 
karmıştır. 

Lae: Şats.k vakti yapılan bir b il • 
cum esnumda tayyareler imiz polis 
kışlasını bombalıımıştır. Havanın fe. 
nalığt yllzUnden netice mahdut nls • 
bette görUlcbllmlştlr. Mllttefik hn.va 
birlikleri Tulaglye ve Bougal.nviilc'c 
hafit bir taarruz yapmışlardır. 

Salamnua: Mllttetik bomba uçak • 
lan Berzah bölgesine muvaftııkiyetli 
bir h l!cum yapmı~lar, yangınlar çı: _ 
karmışlar, in!lltıklar husule getirmiş. 
ler, uçaksavar topçusunu suııturmuş. 
ıardrr. 

iki im açaftı 
ısveç üzerinde açt 

Stokholm, 2 (A.A.) - lki Alman 
uçağı dUn sabah İsveç oemıp kıJ*rı 

Ustllnde uçmuştur. Han kar.p koy. 
ma be.tary&larmm ihtar .a teglnden 
sonra Alman Uçakları yollarını değ"• 
Hrm!slerdlr. 



Bir, iki nokta 
Radyodaki 1anatharları 

mukavele ile müeHe.eye 
bağlamalıyız? 

Almaa tebllll Mısırda 
~ a.ıtara~ ı ıael 1&,.ıada _.. Baıtat•fı ı lncJ &a)tada 

denlı kale "c ~tihklrniarma gir • ı:naıı birlikleri taratından hlleumla 
mlşiet, başka Jı.uvveUl lıUhktun • r;apt.dUdl!inl bıldtrmektcdlr, Şiddet. 
lan, luı,yalar içinde oyulmuş mev. li bir çarpıı01adan ıonra mihver kuv. 
zilerl yer altındaki &avaş yuva!an. \•eUeı1 dtl§man mevzilerini yarmıoıar. 
nı, beton ve toprak blokhavzla.n · dır. 

RADYOYA yeni unatdrlar L ve se.yı~ız :nhra tahkimalmı her Hava kuvvetleri bir çok defalar 
lı.n.ma.k Ilı.ere ınliaabaka lm • ı;mif silahın misal teşkil eden mun aıı.va.şa müdahale etml§ ve çar,?ı§mL 

tlha.lu açılaeatını öfrenıllk. Verilen 
l:ıaberlere 'öre radyo barlclıı:le bulu. 
MD tanuımq aanntkArlar y0k9ek ile. 
retle radyo bame~ne alınacak, yenl. 
de1l yet~tlrllecek olanlar da mdyo. 
nıın mektebinde okutulacak! 

Radyo elemanlarının artışı baln. 
mmdan memnıı.ıılyetlml:d bildirirken 
fU noktaya ı,aret etmeden geçemlye. 
eejtlz: 
Radyomu~ müzik kısmı &117Jde 

U.tadlann ldarutndedlr. Bunlar, be.. 
UUl bir hevese kapılarak, mzan .. 
ve d0&tlarınuı teşvlkllc radyo mildUr. 
iilfQ,ne t>aovuran ve seslerinin ~!. 
lifine itimat ctmı, olanları tııayUk 

bir e~k sarflle yetl:ttlrmektedlr. An. 
mk radyoda yetlelp kendllerlııe ,öh. 
ret temlıı Nkn • bllluuııa bayan n. 
naUd\rUır • hariçte nrllen yilklek 
Ocretle.r kar,ıaındıı. radyodan bemen 
ayrdrYennektedlr. Bu lslmlcr radyo 
programlanııd:ın silindikçe de yerle.. 
rine yeni lalmler geçmektedir, 

Radyonun bize ıaıtıitırmlf olduğa 

gttul ~rt dı:tardA dinlemiyor de. 
ğill.&. htanbulluUır lçln bu töhretlt-rl 
dinlemek b&yU pahalıya mal olduğu 

gibi Anadotuda bulunanlar için de lılç 
lcabf1 olmuyor. Ta ki ht.abula ret. 
dlklert samana kadarı. 

Bu IUbarla, radyoda yetı,en 9&Dat. 
karlan uznnoa blr mllddet tgtn mu. 
urrı. ıı. mueaese,.e ballamak 
dofra elaaaktu, a.nnedertm. 

Yelda Bag-ıp OSEX 

Cebeluttarık dun 
gece de boınbalandı 

.&erlin, :! (A.A.) - Alman radyosu 
Ccbellltt&nkm dlln gece yeniden Ud 
hava hücumun& daha uğradığını 

Tancadan bildiriyor. Lima.ndl\ Wi • 
L\klar ye.pılmıtı ve bunları takip eden 
yangmlar Atrlk& 118.b.l!l.nde ~lmD~. 

tllr. 

tazam işberaberliği l!&Yesinde ele ğa hl.kim olmu~tur. 
geçirmi.'.:!lerdtr, Burada. alınan e • lılaıtadakl U..lere kıı.r§ı mihver ha. 
!i.r ve ganimetin ı;ayı~ı henUı t&• va tegkllleri tlddctll bombo.rdrman • 
mıımlvle tcebit ccilememiı;tir. !ar yapmı,ıe.rdır. Hedefierc bir çok 

s.~ntop? da bozulan dlişıl'arı lam iaabetJer kayde:lllmt,tlr. 
ordUBundan geri k..'Ul.lnler l<er!cn Kahire, 2 (A.A.) - Ortll§nrk 1ngL 
varımsd!ll!me. iltica etmlşlerdir. llz kunetıeri umum! karargA.hınm 
• Sivastopol etrafında yapılan loll 2 temmuz teblltf: 
\"~lar sırsında Alman \'C İt.'\lyan DUn Elllemeyıı mevziindeki kuv • 
deniz har!'> kuvvetleri, tuğ amiral vellerlml:ı: dll§manın tanklar ve pi • 
Gt"Orgesco ile gemi sUvariai Slat• yade kamyonlar!le yaptığı ta~rruz • 
an komut:ısmda o'ar:tlt mükemmel ları pUskrUtmU§ler ve çarpl§malar 
bir işbirliği i!e dil§man takviyele • bUtlln 1>Un devam etmlgtlr. Savaıı ne. 
r.i.nlq ge1mcs'nin önUnc gcçm~elr ticeleri bizim ıçtn gayrl mUsalt de. 
ve 6ara.j sk§leriylc kaleleri dil • tlJdlr, DU,manın tanklarla yaptığı 
,urmeğe yardım etmi~lerd.ir, bir taarruz tarafımız::l:ın mUdataa e. 

Alınan 01-dumınun en &ğır çapta. dilen bir mevzide muvakkaten bir ge. 
ki toplan harp he.kımmdan Lcnln. dik açm~a da, çarpıoma sonunda 
grad etnfmda ve Kron::dat ko • dili.mıan tanktan &'eri atılmıg ve kuv. 
yundakl deniz muvaııala yo'.larını veUerfmlz Kattara ml.lnlıat vadlııl • 
Ve tesislerini ate1} altına almışl&r- nın ıımal ve cenup kealmlerinde mcv 
dır. Hedeflerde l>Uyük yangınlar :ı:tlerlmlu 27 kilometre meaatede 
çıktığı görlllmü§tür. dU,mana taarruza geçmi§lerdlr. 

Rostof • Mos.kova. bUyfik. takv·, Blr temmuz g1lnU §lddetıı kum 
ye yolunun mühim cleıxriryolu dil• Cırtmaları olmasma rağmen bomba 
ğUm noktalarına ~ yapıle.n ~. ve av uçaklarımız E!Alemeyn çevresin 
ce bava taarruzları sıraıınıda bu de dll§ma.na. karşı keelt ve toplu ta. 
dcmiryo'unun muhtelif nolttlanna Jrruzlar yapml§lardır. 
isabetler olmuş ve vahim ha.sarlar Sldi B&rranl civarındaki iniş saha. 
ika edllmistir. ıan da bomba.lanm11trr. Yedi d~ • 

Buz denizi cepbteinde &a'Vllf ve ma.n uçağı tahrip oıunmuıı ve ~k& 
p!re uçalr:lanmrz eğir çapta bom • btr çoklan da ııaaara uğratılml§tır. 
balarla Munn!tn..qjc Hm8lU tesisle • Ağır bomba uçaklarımız dilşman 
rine ve de:r.iryolu garma bUyü:C birlikleri üzerine seni§ ölı;Ude taar. 
baarl:ı.r yapmışlardır. ruzlaraıa devam elmlglordlr. Dlln ge. 

Londra, 2 ( A.A.) _ Kurs!.: cep ce dllfm&n hava faallyeU ~iııbcten 
hesinin bazı kesfmlerfode yapılmak: az olm'qtur. 
ta olan şiddellI muharebelerde dür Bir torpil abeı uçaJınu:ı: tyonlyen 
man mn1ıeme n fn,an bakımından deıı.lzinde bir İtalyan ticaret gemisi. 
~ır znyinla uğrarn11kladır, Bu cep ne iki isabet kaydctmlıtır. 
hede Alman taarnızı.ınun ba~ladılt: .A.vcılanmız Malta UstUnde blr 
nn dıılr emareler görülme!.:tedir MeMerımlt 109 dil§Urmllfler ve b&f. 
Şimdi Leningrad ile Kur&k arası ka bir dUııman uçağım 'hasara U!'
ti.ddelli mubarebelerle J.:ayn11yan bir ratml§lardır . 
yanardaA halini almıftır. /.lmanlıı.r Bu h&.reketler sonunda uçakları • 
tıııc Jmvvetlcrle birbiri ardtna ııftır mızdan bc~I Qslerlnc dönmeml!jlerdlr. 

hücumlar yapmaktadırlar. Fal'at r ~~ondrtt, % ~ A.A.! - Gcncra! 
bütün bu hücumlar yeni müdafaa Oşınlek J kenderı)·enın 70 mil ha• 
hatlarına yerleşen Rıular tarafır• tısında dün düşmanla muharcbc;ri 
dan akamete ujratılmışhr. kabul etmişlirt Muhnrche dün sıı. 

D:ıha şimalde Aloskonnın 160 ki bah ba,ıamış, bütün gün sümıiişlüi. 
lo:nelre garblnde l"Cdlncl Alman t~ iki taraf da bütün kun·ctlcrini ileri 
meni Ruıılar tarafından lclmllen ,ürnı~tnr. Afrikada en şiddetli ,.c 
imha edllml~tir. en kanlı muharebe oluyor. 

Bu tllmen, Ros cephesinin bir Kalı/re, 2 ( A.A.) - Sekizinci or-
noktasınd• bir buçu'k kilometre ge .tıı kumandanı general O~inlc:k hu 
nltli#lnde -ve ftç Jdlometre derinli: orduya hitaben şu güntnk emri nl'~. 
tinde bir «e.dlk açmıştır. K1zılordu retmiştir: "Bir aydan fazla siircn 
mokııbll bir hücumla dfi~manı bu mücldcttenbcrl 'devamlı -ve ı:etin 

Uınumi evde 
gurultu çıkaran 

Bir ay bapıe 
mabk1bn olda • se<Ilkten atına#& Te esl\I hatlarına .~urcllc dövü~üyoruz. Ağır kayıplnr 

Dlln gece Beyoğlunda, Z.bn<laki 
umumt evlerden btrirlnde bir saı
hoş hayli gllrilltU çıkarmış, kadın.. 
lan dövdlTuten flonra gelen pot:&• 
ı.-.rc tie saldırmıştır. 

Süleyman admda biri olan ımç. 
lu, Zibada tmn:rnt evlerin birisin • 
de çal~an Ss.brlle krıla uyu~a· 
mıe, çıknn kavgarta kndmı dlSv • 
mil§, ya.rc!.lıma gelt"n kadınlan da 
hay?t htrpalamışllr. Nilıe.yet gtl • 
l"Uıtilye polieler yetiamiı!ı, fakat 
earh~ bun.lar:ı. da tekme, yumn.tk 
a&1lamJi halta.ret etmlştir. Yalıııa • 
Tarar:ık Beyoğlu cUnntimc'}htıt 
mAhkemcstnc verllm Silleyman, 
mahkeme tarafmdan ı ay mnddct 
le h!l-Se, .59 lira da para cezası &ı 
dcmeğc mahkWn edilmietir. 

yerle,meğe muvafrak olmuştur. verdiniz, zırhlı kuvveti ilibariyle 
Bir harp muhabiri, muharebe JD üstün düşmanın önünde toprak kn· 

hasında Almanların 2500 den tazı; yıhı acısına nğradınız. Düşman da 
Alman cesedi bulundu~unu hl!dir- n~ır kılrıba n!fraılı. Durum şimrli 
miştlr. htpimizin lilzumlu bütün f{ayrclini 

Mo.Tlco,,a, ~ ( A.A.J - Sovyet flC<'e sarfclmesiııi lüzumlu kılan bir hale 
yansı tebliiU: gelmiştir. ~fısır meydan muhıırr be. 

1 temmuz gfinft kıtalarımıı Kur5k sini veriyonız. Dii,-manın yokcdil • 
istikametinde Fa,ist • .\iman lı:ıtalıı mesi lazımihr. Dii1l"ona bulduöu• 
rının hücumlarmı prıskilrtmüşlcr : muz rerılc hücum etmeliyiz. llhıha_ 
dir. rebc! henüz bitmemiştir. Dü1lllanı 

Baın kesimlerde şiddetli lınk c·ı yenecdiz . ., 
va,ıan olrnu~tur. Düşman ~ııvıŞ Loadra, ı (A.A.) - Röyter: 
anasında insan ve nıalıemece aAır 811\A.hl1em mahfillerde bildirllcliltf. 
lı:ayıplara uğramı,tır. ne göre, İ!l<enderiyeye kar~ı tehdidin 

MMkon, z (A.A.) - Sovyet artmuına rafmen, tngtllz filosunun 
tebliği ekinde, Rus uça.klarmın ~O Akdenlzden ~kllmesın! dıı,unme • 
bazlra.nda. 136 Alı:ıuı taftlı:mr, 2~5 ğc ııcbeb yoktur. İekenıleriye dU,erac 
kamyonu, hücum arahasmı ve bir dokl•rllt tam.Jr yerlerlle esıı.alı bir Us 
miktar h&?"p melzcmft5ini tahrip kııybcderi:ı:. Şarki At~uutn kontroıu 

Bir çocuk tramvav altında etb"kleri Ye h!!ara. ıığra.ttl'klan, ı.:c. pl<;le§lr. Fakat burasmın d~mesı 
" za bir treni de tahrip ett.iltJP.ti bil• dona.ımumm SUveyı kanalı yoluyla 

parçalanıyordu dlrilm~r. Tebli~;ie şunlar ilfi. çekllmeııtne ııebeb olamaz. Port Salt 
letDtlA.1 caddeııtndeki "YUdız,, stne • . ve edi.Uyo!': ve Hl\y!a 1ııkenderlye<iekl kolaylık 

mıuımda çallf&D 11 )'&§IDda Hara. KurBk i.41ikametindc gttndtb: ~İrl• olmamakll\ berabe?' kullanılablltr. Bir 
l!:mbo, dlln cat1denln kar:ı taratma 'deUi tank 11a~lan olm~tur. Da· kıaım donaııma çekllcblıir, fakl\t bu 
~erken, Tak.simden gelen bir tr&m.. he ~ Aiman tankları tahrip bUtUn k11VTetll'rln ~kilmc.sinl k&bet. 
va)"tll 6ntıll~ düşmll§tür. Tramvay 1•- edilmiıJtir. Alma.nlr, Siva.st.opolun tırm~z. 
re dU~n çocuğu tam tekerleklerl.n. I bir kesiminde 20 defa hUeuma 
altma alacafı arrada vatman bllyilk gcc;ntişlcr, 500 dtn fula ölil ver • 
btr maharetle tren ,.a.parak çocuğu r:.ıişlcrdir. Diğer biz' kesimde RU$ 
muhakkak bir ölllmden kurtarmJŞtır. ı mitralyözleri 200 Al:monı yobt • 

~alılkanna bir ,Upbe~ var: Ann,.!lf •• 
nln ~Jrreml ~em~ltf ne kani. ~ 

"- Ekrem madrmld biz" damat. C:::OCuk tedavi altma alınnll#t.rr. n:ı;ştir. 

İabınbul Defterrtarhğmdan: 

Mahkeme Salonlarında 

Bakırköy cinaye
tinde son saf ha 
Kirin1inoloji enstitüsünden verilen 

rapor da, karısını öldürmekten maznun 
bulunan Mehmet Alinin lehinde 

Muhakkak ki, bu ılltuııda muhtell! hlan bir tabancadan çı.k&a ktı~nun 
ııafhlllarmı ya.zdığrm, ben lı esrarını yara il:ıerlndo ve nim deri lnde hiçbir 
nıuh:ıfaz.a etmekte olan "Bakırköy yanılc ve barut izi bıratunıı.yıııdır, 

clııayetl,, muh:ıkemeslnl hatırlıya • demı,tı. 

caluınız. Nl.Jı.ayet m:ıhkeme morg raporllo, 
Mal~ olduğu Uz.ere, 11akırköyün. adliye doktorunn ve tüfcllçl nılite. 

do oturan Mehmet Ali adınılıı b!;o-lsl, hassısının da ı,tıraklle to,ldl edilen 
bir gece tılr sllAb IMlSlnl m~teaklp, heyet.in verdiği rapor arasındaki mu. 
odasının kapısını açm11 ve: bayenetl ıon bir çara olarak An • 

- K~un, .> etl~ln. karım intihar kara krlmlwlojl enstitUsllnden eor • 
etti! ıllyo bağırıw,tr. map karar vermı, ..-o Mdlsenln 13. 

lçerlye gelenler kıırısı Fatma Se • lcndiğl ta.baııoa Ue kurşu.nlan bum.. 
nlbayı dunlr kenarına alnmd~n bir ya ,rollamı~tı. Somlan ınınl ~uydu: 

lrnrşın yarası ile kanlar içinde ya • "Bıı sil.ıh:n attı!t bu kur,unlıır 

tarken, M~hmet Aliyi do ortadaki ete tesadüf cttl~l takdirde ne kadıı.r 
masanın yıınmdıı lakemlt'de oturur • mesafeden ynnık ve banıt !derl bı. 
ken bulmuıJlardı. rnkır. Hıırleen yanık l:ıl meydana ge. 

Kan kocanın lkt çoeu~ bu aırada lir mi, gelmoz mi? Et dahlJlnde ve 
hiçbir §eyden baberab; u,>1rudııydılı,r, 

81111.h Mohrnet Alinin tak&mlest aJtm. 
daydı, 

Yapılan Uk tahktkDt neticesinde, 

kemikte barut zerreleri kalır mıT,, 

Mahkemenin gönderdiği bu m\izel<.. 
kereye cevap geçenleri!~ gelmlı, oldu. 
ğund&n dUn dın-aıu edilen muha.ke • 
mede bu rapor okundu. Rap;>nt KrL 
mlnoloji mlltehassısı doktor l\l!U'kos 
da baur oldufU halde muhtelif eka. 
perlcr hazırlamı,Iardı. 

(Bu lmpoJıa ekleneft'k rOD4flJ'tleıc.dl 

it arama " it nrme U&alan ICll 8oO 
OakiklM1ıt. paraan. oeoredllecektlr. Er 
lentne t.ekllft (ÖDd8rea olmyuculJI rıD 
aıb..tu& IUJmak Uure lo&l'1J> adrt'lıJerı. 

ili b ldirmelec ı.a.um.J 

Evlenme teklifleri: 
* Uzun boy.lu, g1Sster1~ıı. iD ya..,"ln. 

da, 1115 Ura maaaı olan blr bay. Ba. 
lık elinde, U%Un boylu ve çok namus. 
lu, bir b:ıyanıa evlenmek istemekte. 
dlr, (O.Ü 17) rcmzl.ııe mUracaa.t. L."7 

• Ya~ 28. boy 1,62, k11'o 60, aarı. 
tım, beyaz, mazi.si .çok temlz, dUrllat 
ahllüdı, bir evi bulllıuı.n iyi bir &ile 
kızı, 40 yaşına ka.dıır alkol kullanmt. 
yan dUril.et a.hUı.klı, ciddi, ku.rakt.er 
sahibi devlet memuru veya 3Ubay bir 
bayla evlenmek laLcme.ktedlr. (Tc • 
mlz kalb) remzine mUr&cıı.at • 425 

Aldırınu: 
(B.L..M.C,, (8.T. Yalıın) CHQlya) 

(H,4u0) (B. T. •ll (Bay Sami) lŞ.C.K) 
(LQt.:l) (Se\-gi) (Y.d. 37l:) ı i:ı.'ı t 

(Ş.U.T,) (S.S.) (li. ön.eni) (E.O.) 

(1\1.T.R) (Ş.F.) CN.N.) (H.B. ' ı 

(,N.C.K.) (Hüsnü 13) (Yedek denlı. 
el) (E.L.) ('fckenn) (Kaymak) (Gar> 
(T.H.R.Z.) lE. Ural) ( A,M..) iŞ.U.I 

(T.A.S.) E.N.S.) (S.T. YaJnız) tF.Ş) 
(V. Ö) (Nuran) (A.T.A.) (Sevimi 
CM. Nur 389) (8. Deol.ı) <Seni 
( 42 S.R.) (18 temiz kız) (Mehtap) 
(Nuran) f23 D.ı (Amtaı (8.ıt.ı 

(Vlktor) (F.B. l:S) (S. 28 S.) <Neli!) 
(Şengül) (Memduha) 

Adliye doktoru terli etti 
Adliye doKtoru Hikmet Tümer, bit 

derece dah.f. terfi ctUrllml§llr. Tcb. 
rlk eder, muvnttaldyeUcr temenni 
ederiz. 

Mehmet Alinin kansını vurduğu an. 
la5ılmıııtı, Şöyle ki, kadının CHecllnl 
muayene eden adli.re doktoru Enver 
Karan, kadmın alnındaki yarada biç 
bir barut ,.anıtı bulunmadığı için al. 
IAhın en az 60 11nntımetre ileriden 
a.tıldıtını, buna göre de kadınıın kendi 
kendini vuramyııcağmı eöylemlşti. 

Vaka yerinde luı,lt yapan tiifekı;I 

rııı.itehassısları da ayni iddiayı ileri 
Ailrcn rnpor vennt,ıcrdl, Böylece ~eh. 
ntt>t Ali karısını öldürmek suçundan 
lklnal af ır OCTA mahkemeıtlooe, dıL 

nı,ma altma almm15tL 

Raporda tabanra hııkkmda umıı 

ııMdıya Inhat verildikten aonra S.."Ur. 
~wılara gef;nlyordu. <kvaplar ıüyley. 
dl: Umumi heyet toplantıaı 

ll.&lbuki Mehmet Ali, yaknla.ndığı 

r.arnan verdi!! bütün ifadelerinde oL 
doğu glbt, bütnn muhakeıntıel 91ra. 
ınnda da: 

- Ben karnnı vurmadım. 
mnm. Kanın intihar etti. Bı-n o srra. 
da maııada I"&kı içiyor, yemek yiyor. 
dum. Kapı dibinden bir §ıkutı ı,ıtttm, 
ba5mu çevlrinM kanmm, kapı arka. 
amda uıh durıın taba.ncama alıp 
dolduru' yaptığını prdllm, ile. 
men ııl!Ahı Pllnden alamk üzere a.tıl. 

dım. IAkln karım namluyu kendlelıHı 
doğru ('evlrml:ıtl. &Ju:ıurken allAh 
patladı, ktıl"§nn ım.,ma isabet etu . ., 
diyordu. 

Son w•rilM morg rapom da Meh • 
m"t Alinin ifadesini teyit eder ma.hl 
)·etteydl. t••ıpor, bu ııekllcre bir lnst\. 
nrn kf'ndl l.:endl ini vnrabllcceğkıl, 
~ıuanm altında ve kemikte barut 
r.enoelerl bulondotıına glSre yakından 
aıtalmDf olacatmı yazıyordu. 

Bn vaT.lyet kn~ısmd" müddf'lumo. 
mt muavini de mUtaleasını .ayh~mı, 
\'e MrJımet Alinin mahld1mlyetlnl L 
eap l'ttl~< h~rbftngl hlr delil bıa. 

hınmadığını ill'lrl ıtlirerPk beraatlnl 
1 !Jtem iş tt. 
Mahl«ıme mılşkUI nu;lyetteydl. Or. 

tada hMl~yl ı:orea herhan~ bir p. 
hlt yoktu. Odada bnlunan her iki 90. 
m•k da o 8rradl\ uyoyorbrdı, 

1'0 ihnyet mahkeme, ııdllye dolrt"ra 
Enver Karanı bir defa da. mahl<eme. 
de dlnl~-e karar vermı,ıı. Doırt.or 
\'Crdttl lfade!lnde: 

- MorK ~ponına bir 
;roktor. Zira onlar ~ 

dlyoce~m 

ür.erlndrkl 
otopsi ııonunda daha M 1ı netlôflye 
varablllr""'r. AnC'Ak ~nla~·amadıtım 
bir ~- Tar&a1 tm ksdıt.r yakındalt a. • 

ı - Tal·\'.u~.ıı patladıfl uman ar Kadıköy ilkokul .> okwl ı;.ocuklanııa 
duman Te 16 bamt 11.1 bırakır, SllAb .>ardıDJ reisllğlndcn: 

ton lstlmatd' aonra da toınh:loo • Cemiyetimiz umum! heyet! 12 
mtştlr, temmuz 1942 pazar gUnU eaat onds 

% - l"ararun dahlllntle yanık n Kadıköy (Hale) elncmaıı: karımındB 
barut lekeleri ~öruldUyse kur,un ya. cumhuriyet halk parU.ııl blnaııında 
kından atılmı,tır. toplanacaktır. Cemiyet nlznmna.mc • 

s - Yarada patlamalıtr buJunım. elnln altıncı maddeıı! muciblnco da. 
3 ona kurttın uı.ak mesafeden atıl vetinc makamına kaim olmak Uzcrc 
mı,tır. aayın cemiyetin mcrkoz •c bUlüıı 

Tecrübe ftln sllAhla mnbtellf me • §Ube1orlne kııyıtlı azanm ve oubclot 
aafclerclen bir karton tu.erioe birkaç mUmeAlllerinln mez~r g1l.n ve aa • 
a~ yapdmıetu: attc umumt heyet topıanttsma gel • 

Kartona yaplfık olarak atıldığı meJerl rica olunur. 
7.&11\:.\D, hl~blr lz bıra!cmadığı ı;örtil 

m1lştür, Beş ,..ntlmden gayet u ya.. 
nık •e barut 17.l bırakm~tır. 40 ııaıı. 
ttm meeafede göıJe K'örWemembtir. 
40 Mntlmten ııoara ise bltblr leluı 

ve h: cör1llmemlstlr • 
Ra.ı>orda bundan 90nra, hAdlee bl • 

Bay ve Bayanlara 

Müjde 
llnmcdlğ't için fazla izahat verlleml •• Bu tuarrut dcvrtııde .. td41. "" 
yeceA'f, ancak hMlııe a.ıda.,ılır ,.e lıJ. :,·a:rı 

tlmal olunan 00, kot"§UD "ovanları 

gönderilirse dalı& esaslı netfoel"re 

aoldU. rengtıı!D modam g~ 
dl~ lbymetlt 

.B:L ÇANT ALARINtZl 
varılaeağı mıve olunuyordu. ,. 

Rapor ı:örilldlllü Urere Mehmd 
Alinin lehlndeydl. \'ekli eöı. alarak, 
~ ko'\'Bnın enstltUye glSnderll~lnc 
lüzum olmııdığmı, rılponın Wenilcn 
makııadı t~lt ltin ltAfi olduğunu, 

r;aten ortada kendllerlnl lth:ı.m eden 1 
ndece adliye doldoru Enver Kara • 
nm ifadesi oldu.;uno, doktoran bn t. 
t&dcslndc "yalnıı., yakmdan atııınr,. 

sa nedM yarada. yanık ve barut le. 
kcl~rl bımkru:ımıştı,, dedl~nl ı,te 

im lfadealnln de mer.tnlr raporla çil. 
rlıılilğlınli &!iylcdl, 

F&'kat mahkeme, milddelummn!nln 
ile talebi ve~hlle d-,ıy&ıf!\ mevcut 
blittin raporlartn birer sureti rlnln 
çıkanlarak FRtmft. Sf>nlhayı 51dtlren 
ku~unı111 kovanlfo birlikte r.nııtttll • 
,.r. jtiindtrilmeıılne karar \'~rt'k mu. 
ha'keıııeyl bft,ka hlr ı:Une lura.ktı. 

ADLİl"JI; MUJIABtnt 

Bir köıeye atıp tcrketmeytnlz. 
A telyemlz ı.stedlğlnlz ren"te .ı.bl· 

ıeterl.nlzc uysun olarak eski ÇAN. 
T ALARINIZl tennı au.reue tıorar 

ve yepyeııı yapar. Aynca he?' t11rlU 
tamir n ımıarlama c;aııta ,apa.ı 

Tbvaletfnlon rengine 1J1U • alt 
sabit• ttmak olWarmızı anaall a&al 

remiz.de t.emln edeblliralnb. 

Karııköy Mumhane caddee 
Hasanpap b.a.n No. 2, 1 

Fındıklı Gençlik spor kJübÜ 
J.mdıktıda. otura.n ı:ençler FmdJltll 

J;"Cnçtık BpOr ku1ilbU admda bir lrult11' 
kurmu!'lardrr. Bu yeni tetınkkUle M.s~ 
!Om, elektrik mlllıcndialerlndcn Halit. 
hakemlerimizden SamiD1, Muvaftalt 
Fahri önderlik edeceklerdir. 

Fındıklı gençJ.ertnl tebrik ede?", ı:xııl. 

\"af!aklyctıor dileriz. 

Mukaddes Uçuru - Bundan ııonra lııtlkbal bflıJld • 
dlr. Her to.f dü.zolecek. Ekttlm be!'1 

ann"111df'1D Jııteylnce, onlarda JafırlJ• 

<'.aklar, İşte o za.ma.n benim D8 taJı.ııJ.1 
blr ksdm oldufumo :S~ da, aııcıt" Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 
de aolayBcak. 

l.wtaııbul vtıa.yet kcm&gı ile defterdarlık blna.n arumda ya.pılacak 
12209,22) Ura keşif bedelli duYar ve parke yol tamiri§~ 17.7.HZ cuma &U. 
'211 5aat H te lılilll Emlll.k mUdürlü~nde mUte,ekkll komlııyonda açık ek. 
~ıtme ile ihale edilecektir. 

olmadt. NeclA:ra da yar otma•ın • ., 
l>emPk lat1yen bir edam Tar. 
~ahlka, ba ,tiphe llzerlnde 00, yere 

durmuyor. ~ 'llıtkanrn zlb.n.lal bundaıı dyade eğlenrlik. Ama\'llU.ôyilııe, daha son. l'atağuıa uzandı •• 
ra 8\ı)lıkd.,reye gittik. Den <ıarh!)Ş J\endislne her zaman tallaiz.U)( ~ 

Muvakkat teminat UC6) lira.dır~ t.teklUertn en az bir ta&hhlltte 
<HıOO) liralı.'< bu l§e benzer if yaptığ'r.na dair ldarelerind~n almıı olduğ'U 
ftı:.kalara iallnac!en lstanrıul vllAyetlne mllracaatıa ekllitme tarihinden 
tatil g1btlcr1 hariç (3) glliı evvel almml§ ehliyet n IH.2 yılma alt ticaret 
odam vc:slkalnrmı ibraz etmeleri muktazldlr. 

KC§lt prtname ve bu ife mUtcferri diğer evr&k milli emlAk mtldUrlıı.. 
tılıxle görille~Jllir. Fazla h:ahat için mezkQr mtldürlılğe mUracaat ('1H!>) 

İa\an bul Defterdarlığından: 
VU!yet htlk1>.ıxıet koruı~nm C&222) lira 81 kunıı ketlf bedeltl çatı 

tadlıAt• I~ 17,7.942 cuma etıntı saat 14 te )ılillt emllk mGdUrlUtilJıde mU. 
~ek.kil 'kom~onda açık eksiltme Ue ibate edilecektir. Muvakkat teml. 

:nat <•87) lln.drr. 
ıatcklilerın en az bir taahhütte (3000) liralık bu l§e ben.zer ı, raptı_ 

tıuıa da.lr Jdarelerlııden a.ımq olduğu ,·eslkalara lettnaden İstanbul vtıl1e. 
tl!M! mıırn.eaatıa ~kafllme tarlhlndcn taUl gllnlcrl ha.rlç (3) gün evvel alın. 
tnL, ehliyet "e 942 yılma &ıt ticaret odaırı ve.slkalarmı ibraz etmeleri muk. 
hm!dlr. 

Vuta-.. eJuıiltme, bayındırlık lflerl gen.ı ~e hu1Ue1 ve !eııııl prl. 
n•~el1ırt " p•oje kc.şlt hll:dSftslle buna mUte!erri dlfer •vrak KIDf EmlAtc 
mldllr!Utunde gOrU.lebltir, (T.48) 

Daha birkaç ~ Un<ıe, e11rayh hı\. befileme kılın rıcir.leri kurcalıyordu. 

nrm kOCMma fUll}ıt.n 1'1Jylüyordu: Acaba Pr.rvlıı: ''hanı:mcafnn, o ge. 
"- Ghtepedekt r.lyaretıertmden ce Ekrem bey bana aata,tı •. ,, mı dl. 

h~n\lz ' mti .. t>et bir nf'ti-Oe alamadım. 3'<'C'ekti T 
Şahikayı ne yapıp yapacai{tm .• l)l ı,ıe Şıablkayı P.Un ve Uzen l·enl 
bir kocaya nreoeğlm. Fakat, Nce. bir meııclo. 
lAıım da 1'ahlkadan Unee Ekr1>mle ev. ı,a!tlkabu lhtlnıaU de za.yrf bulu • 
lenm~lne hlo tahamonUI edemem. 7ordu. 
Benim knınn çok içlidir. Bwıo ıtö • - Eğer, Ek~ bn kadar dllşllk 

rUnce tlzt11Ur, ltlenlr., Ellmden rellr. ruhlu bir a<lam ol"aydı, o ıtec4' ben 
se, ~ecllnm dtıl\inllnft ıterl brraktı. onun odasına g1ttlğim za.amn, nlluı. 

raca~.... ;,et ayağına ıteleo gü:ıel bir kadınlA 
f!'ablka o J'e<le Od&!mda bunlıın biraz olısun eğlenmek l"tı>rdl. O grre 

hatırladık~ 1'11'&& t!nt~ yenıelı: 110trası bana biraz: lltlfa.t eteeydl, benim ya. 
..,_da konQfUlan eeyl~rt U.Uyatla nrm<Ja krymett nıl ar.alııeaktı1' Ben 
dini~ meebnr oluyor: o r;~ mütblt bir ılnlr buhranı için. 

- ı,o annem ne ne lmık&n~ " r•- de "" yaptığımı biliyordum, ae söyle. 
rfp bir kadındn'. Diye ltÖ) le"tyordıı. dlflml. O. beni bu halde gorun~. 

Şahika. Ekremln komi<ıyoneu Ale. pekfllA benden istifade edcblUrıll. Bu. 
\(onun anlaHığı kadar baya~ ve 
-.Weldr bir adam oldofu.na lnanmr. 
yordu. Bllha.sa anne~nln hlrkaç l'lln 
nTel ~yleıtıtı bu f!Özlf'rl ha.tırl&dık. 

tan eonra ~oıı bir nefes hilf' ahnı,tı. 

no ~-armıyıUl F.:kri!m, bf!nd"n ııonra 

btr hiı:mf'tçiyl çağırıp onunla gönlU 
etlendlrl'el'k kadar bayatı bir msh. 
IOk de~lldir. Hl!.} rr.. h8.J'D',. ben Ek. 
'ttml tok 1~1 lanı'1rm .. dUn gezdik; 

olduın .• onıınla bk oclı\da, hatta. bir üıııihtı:llk aı,ıh.) ıı.n kitaplara ,ayıe 
kar.)olıula ya.ttı:ıı. B:ına elini bile u. bir s-öı atb: 
ztthıladı, Ekrem benim için çok te. - Birkaç gt1n sonra aılz1 oeata • 
mlz, çok namuslu ve l.ııslt31arın mu tıp yakacağım .• -re a.rtık keodiııltleJI 
kadde.sa.tmıı hürmnt etmesini bllen b ~kıt. hlçblr muherrlrlıı, blOblr ~ 
bir erkel•tlr. .:orun ııözU.ııe ınanmıyac.alım. ~ 

1'ablka .)·atafınm kenarına ltifU.. yıllarca ümltsWlğe dftşttrea, ııdlU"'d 
Dil3UndU.. ' lmrartan bu kitaplara yakmda ~ 
- O halde P<-rvln bana neleT ıM>y. edcaığtm. 

teınek l~Hyor' Yoksa bu aaf MndL I:rlesi sabah Şahlkanın kap .. ı ~· 
fımı:ı kıun da Ekremdl" r;ö.nlU mil 
vur! \ 'ay hınzır vay .• eğer bö,>1e lııe, lmdr. 
bıınıa klmbillr ne l·Alanfar a~ktl. Bu da kim: 
Şimdi her ~yl anlıyorntn., ,Perrin de 
kendi Rklınca Ekreml bcndrn ttOğut. 
muk l,.t;iyor. B ir ,eyden haberi yok._ 

lf P,{linh: akıntıya kürek ı;eklyorsıı • 
nu:11! 
~ahlkR bu nr.ticeye vnnnca soyun. 

dıı. 

\'e n\'.'l'fıılne lnanıtn iroı:le ımhibl bir 
ln'8n edas:le baımı salhyarak gütilm 
.001: 

Şııhl!ın ilk ön~e 111uı.tfnf'l bskfrt 
Seki~ buçuk. ea,IDJ kaldırdaı 
- Kim of tf. 
Penin yala:)!;& kapıyı ~ ~ 

re ~~L ~ 
- Benim, ı lir11k haoımt'ıfıııtl C 

yınm getirdim" 1 
- B";ı brl' :r.flmftn a,ıı~ı:ra ıııer• 

ı;crdlm, Ncrdcn esti bn ln~llkf: 
(De,-arııı ,,.r) 


