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1 l'I Alman tebUfl 
Bu Akşam· Kurks· ve Harkof 
Mısıra Vernen 

1 arasındaki 
Te~~ sADRı ERTEM Sovyet 

mevzileri M ISIB muharebesi Mısır 
toprakları üzerinde ve a 

şalı yukarı Nil kıyılarında cere
yan etmektedir. Muharebe eden 
Avnıpa devletleridir. Fakat top~ 
ğm sahibi olan Mısır devletidir. 
Ve bu devlet harp dışıdır. at.smu 
son asu tarihi esasen karmakarı
şık bir m.:uızara arzeder. M'511' lı!l .. 
ldmJyet ~in le son yüz sene 
içinde bir OslD30lı \iliyeti olmak 
karakterini muhafaza ederken bi • 
le onun metbuu olan de\ Jetlerin , 
tiiü \'azlyetl mUn:ıiaf}a mtwzuu o
lacak bir durumdaydı. Mehmet 
AH pa.'j&llm is,t am daha sonn MJ. 
~ınn lngllWe tanı.lındaıı işgali 
büylik harpte Mısıra tayın ed len 
sultan, da.ha 90Dra İngiltere Ue 
imzalanan muahede Mısırın fli i 
Jıüimlyct prensipleri hakkında 

bir fikir verecek dorom<ladır. Bo 
prens li mlistalıil de,letlerln an 
Jadıia min1<1a ıeriksiL, nazlnb, 
ortaksız bir hikimiyet değildi. Ne. 
k:kim Mısır h&ldm.iyetin'n hususi 
mani8llll bugün Mısll' toprakları 

üzerinde oereyan eden harpler 
bir kere daha vuzuhla ortaya çı • 
lulmıakta.c:lır. ~llsır Mısır .ılanndır. 
Fakat Mısırın müdafaası başkala
nna bırakıbıuttrr. Mısır toprakla. 
rma sahiptir. Fakat t.oprakları ü
zerande bacıka dedetler harbet • 
mektedir. Halbuki l\lısrr kendini 
ttulh içinde yaşıyan bir de\'let 
fan.etmektedir. Hukuki terimler· 
Je filli nziyet arasındaki bu te 
zatlar yözöndendlr ki. !tlısır top.. 
raklan üstUnde harbeden mibv.:r 
devletleri Mısır bükfımetin.e temi
nat \'ermeli faydalı bulu, •orln.r. 
D1yorlar ki "dü§tll.lln gibi değil, 
bir dost olarak ge lyomz." 

yarıldı 
Aman kol 

başlları Don 
neht ine ulaştı 

Sovyeoer reni 
mevZllerlae 

çelllldlll ıerıaı 
blld rlyorıar 

BerUn, 5 (A.A.) - Alman ordtılan 
ba§komutanlığının tebliği: Sivutopol 
cenup batısında, 80Jl kalan dllşman 
gurupları, anudane btr mUda!aa
dan aonra esir veya yokedllm\şlerdir. 
Böylece SiYUtopoi muharebuf bit • 
mi§ bulunmaktadır. Esir sayısı ve 
alınan ganimetler mlktan daha ıor.. 
ra bildirilecektir. 

Rosto! donlz bölgesinde Hırvat or
dusuna nsup av uçaktan bir dllfo 
mlln hızlı botu batırmıotar ve ba§ka 
bir dll§man gemlılni clddt Jıuar& UI· 
ratmışlardır. 

Kurak ve Harkot arumdakl dGf
man mevzilerinin yarılmaıından ao~. 
ra Alman ve mn• teflk kuvvetleri kot 
ba§lan geniş bir cephe Uzerlnde Don 
nehrine ulaşmI§lardır. Sovyet kuv
vetlerlnln zırhlı teşkll\er\ yapbkları 
Umltslz karııılrk taarruzlar, düşmana 
ağır kayıplar verdirilerek pUskUrtnl• 
mUştnr. 

önemli savaş ve tahrip te,klllerl 
çarpışmalar esnasında, kuvvetlerimi· 
zt destekleml~lcr ve dllşmana kanlı 
ve ağır kayıplar verdirmlşlerdlr. Ha. 
va savqlarmda '51 Sovyet uçafı dO.. 
şUrülmUştUr. 

Rjev kesiminde, d!l§manın kuvvet 
_..Dennn 2 ncl sayfada 

1 ank etrafında ger alan 
subaqlar and içtiler 

Çankırı, ö (A.A.) - Piyade atış l la.nmızuı eöyledUderi Utlkl&l ma.r§l)"
okuıunu blUrerek ordJy.\ katılan le açümq, okul komutanı kurmay 
genç suabylnnmua dlplom'l ve mil. tuğbay Ziya. Karan okulu bitlrenlere 
kMatlarının tevzlt için dün burada. l hitaben aöytedlj1 bir nutukta memle
yapılan tören ile Çankırı bilyilk bir ket mtldafaumda n hizmetinde 
bayram gU:ıU yaşamı§tır. MIUI M"• kendDerlne cJuten GdeYleriD &lemini 
da!aa Veklll General Ali Rıza Artun- beHrtmı,tir. 

kai'ın riyaset ettiği bu törende genel 1 Bunu m&teakt.p MiW !ı{üd&faa Ve. 
kurmay mutetUıleri ve ordumuz Um kilf. General Ali Rıza Artunk&l su.. 
gelenleri vali, vUAyet Ye belediye ye baylanmıza dtplomalarmı ve mUk • 
parti erkA.rn ne kal:ıbalık bir halk faUarını vererek kendllerlni tebrik 
kUtlesl hazır bulunm&kt&ydd&r. etmlt ve 8ISB alan genç bir aubay he. 
Komutanlık b&h9eıdnde yapılan ft recanlı bir hitabe De ark&d&§lanmn 

saat 14 de ba§lryan ba t6nm s:.ıbay duygularım izhar eyleml.§tlr. 
---=.. 'ı Uzerlnde At&türldln eUngWer .,.. 

Alman ta.,.,arelerl m1lılt renklerimlzle çevreıenml§ bir 
.7 .7 bOatllnQ tafıyaD tank etra.tmda y~ 

Su .. veyş Kana- alan genç mezunlann andlçmelerln
den 80Dra da bl1t1ln hazır bulunaııla. 

1 
rm eeYl'fleriııl n takdirlerini topla.. 

ına mayn }'&il bir geçit reımıı yaptlmlftlr. 
Törenden 80Dr& KIUt JılUdataa Vr• 

do•• ktu" ler tmmiJı.'l• yaa1arm<1a buluııa.n •vat 
tehrlmizln gGrtliecek 1'9'1'lertn1 sa. 
IJÜll9r ve -.at lT de ADkaraya 

Bir laaltaJa 111 ln/IİIU 1 dönmek 1bere bllradaD a,ynlmlfiaıo-
tayyarni tlÜfÜrültlii drr. 

BerllD, 6 (A.A.) - Alman uçakla. ı-----------.... -
n dUn gece SU'Y'CY§ kanalın& mayn ' 
dökmU§ler ve SUven civarını hı!I_, Dev 
lAklı oo:nba~rl& teıl.rll bir taarrusa. ı 
tubıuıılardır, Daha bafka •Yaf u. 

çaklan tngillzlertn şiman AtrUra s. tayyare 
hlllndekl geri takviye kunetlerln. 
bombalaml§l&rdır. Otomobil toptu.. 

luklan teılrll tam la&bet.ler almıftır. mer·ıkada askert 
Boma, 6 (A.A..) - Glornale d'İtal• 

ya, 2t5 hazirandan 2 temmttsa kadar h • t a d • 
ttaıyan Alman hava orduau tara- ızme 8 gır 1 
fmdan •itmaU A!rikada yapılan ha-
nıketıer h&kknfda bir rapor Def1'9t - 40 toa llomba 
mektedlr, Bu rapordan ezcümle anı • 
şıldığına göre bu mUddct zarfında İn.. IJ8Cak tanare 
glllz hava ordu.BU 117 tayyare kay • 

1 betmı,ur. nun1ardan ııe aı hava ler de yapılıyor 
muharebelerinde, bir tanest de uçak
sa var topçusu tarafından d~UrUJ. 

mUştUr. Yerde tahribedllen ve mlk.. 
tan kat't surette blllnmlyen tayyr. 
reler bu hesaptan hariçtir. 
İtalyan _ Alman uçaklan mihver 

tümenlerine yoı açmışlar, d~man 

laUhltAmlarmı ve yOzlerce motôrlU 
arabayı tahrip etml§lerdlr. Bundan 
~ka mihver uçaktan bir gemi ba· 
ttrmı§lar ve 3 gemiyi ağır hasara 
uğratmt§lP.rdır. 

Nevyork. ~ (A. A.) - Ameri • 
kada 70 ton ağırlığında bUyük bir 
ı.çak ye.pılmıjttr. Bu uçağın kanat 
lan a.ııı.smdald Jl1Ha.fe 60 metre 
tutuyor. Uçan zırhlı adı verilen 
bu uçak Am.er.iıkadan A vnıpesa 
gidip yere imntden geri dönebi. • 
lir. 

Mısrnn son asular siyasi hulruk 
ve baldrniyct t:ıdhlnde yer alan 
\'alui.lal'ft göre bu t.eminat Mı1111' 
~n yeni bir si.va.~i tefekkür kat& 
goıitıl getlrmektedlr. Hukuki t.e. 
riml .. rde tuglltere yerine mihver 
devletleri konulmaktadır. Fakat 
İş ciddiye alındığı takdird"' di' i
nm hakiki safhahın, hakilô ııUni· 
elylt' hl\klmlyet mefhrunnnı& ~öre 
mütı\I~ ed1lmek lkhza' eder, 

Asi aebrladea 
çıllaa ceset 

Genç kadını, Kardeşi ile Amcasının 
oğlu kollarını bağlayarak suya atmışlar 

Del 1et olarak dOllt Vt'ya d~ • 
mao olmanm iki ııaJır~ ara.cmıd~kl 
dostluk ve dtl~olıJrtaıı pek çok 
farkı ,·ardır. Şahıslar arasmdald 
dMtlukla.r, dütıDanhklar tUrUl, 
türlü sebepler altında mlltalea e
dilebilir, lncıanlar hasbi bir ~urrtte 
Nrtblrlerlnf aevebilecek1erl gibi, 
biribir'erlnP. de dillJDl&D olabilir 
Jer. Menfaat he5ap?an ile kuroL Antakya. 6 (Hususi) - Bir ay n_ §l vardır. Babuı ve k&rdetl Nalme-
lllllf l'ahsf münasebetler ln"81lla • vol Asi nehrinde bir kadm cesedi bu. nln hareketint beğenbemekte w 
rrn lc:'ndt'll e:elen arzular, tema • lunmu§tu. zabıtanın o zamandanberl paraama da göz dlkmi§ bulunmakta. 
\'Uller, \'e a.ntJpatl'er y:ınrnda o. devam eden atkı taklbat.J netices\nde dırlar. 

Vaıt1111ton1 5 (A.A.) - 150 kl.şi 
taşıyabilecek knl "lyette olan ılk 

dev tayyare hizmete ginnişlir. Bu 
münasebetle bahriye nazın Stim_ 
son, molörsfü: uçuş mektebinde ta• 
lim gören gençlere n efrada geni' 
bir program mucibince pilotlarla 
efradın planörle uçuş talimleri y.r
pııcnklannı, bundan böyle ordula
rın gitgide daha fada nlAı•ôr kule 
lanacaklarını, bunun en modern 
sistem okfultııntt ve Amcrikalıla.. 

rıo bu usn'clc diAer milletleri çok 
fazla geçmiş olduklarıoı söylemiş. 

tir. Dülün lechiz:ıtiylc beraber 150 
kişi taşıyııhllecek c 'on tayyareye 
gelince, bunun sür'ati 480 kilo
metreden fazladır, Aynı zamanda 
ıorril ve bombalar taşımaktadır. 
Birkaç gün içinde bu tayyarele:-
drn şoşılııcnk derecede fazla mik .. 
ta • hizmete girecektir. Aync1 
her biri 40 ton bomba taşıyabil::n 
tay)•areler ıle hizmete alına~aktır. 

zun znman me,•cudlyetlni mubafa• kadınm bir cinayete kurban gittlğlı HA.diııeden birkaç gün önce baba. 
Ilı k l mı•tır ırlyle karde...ı ve amcasmın oflu la_ 

ıa edemez. ~ahı"Jar ara~mdaki anlaşılmı§, kat er ya a an ... • ?' 

,._...... HA.dleenln kurbanı olan kadın Dik• mail ıehre gelerek Naimeyi atmıf 
dot1tluklsn, dU,manhklan __.,... ve klrıı.ladıklan bir araba ile kend'• 
ed f ,_.,. ·ı ı .. kt' F kııt mece köyünden 28 yqlarmda Karacı 

"D aııu.ur J>8ı to Ofı ır. a sinl köye göttt.rmek i!teml•lerdlr. 
de~letler ara,'Ulldaki dostluk veya kızı Nalmedlr. Naime daha kUçllk ,, 
dtlernanbk ta.biri ile ifade edilen yqta iken babaaı taratrndan Halep. Şoeadan köye a;ynlacak noktada ~ 
Talnalar keHme lt\bariyle şahıs • te bir memura hizmetçi olarak veril• bacı savılmıı ve babuı yalnız ba§ma 
lar ara"m<lakl 'IPnmatileri. antina• mlş ve onunla beraber tstanbuıa gl. köye giderek Naime ile kardefl. ve 
ti•ert ifade ede:r. Yoksa devletle- dcrek orada bUyllm\\ş ve bir §Oförle 1 a.mcasmm oğlu Dalyanda balık a'Y'
l'fn dost Ve düşman miloa~betle evlenmiştir. Bir de çocuğu olan Nal. lanmak l;ln hep birlikte göle gec;
~lll tavin eilı>n nn"orlar başlı ha- menin kocası ısınnce, çocuğiyle bera- mi§ ve kayığa binerek göle açılttıl§.. 
~a ~ll4'takil il<i \'SrJık arasl'\da- ber buraya gelerek babaamm köyü-. tardır. lkl sımca oğlu glSlUn ortasında 
kt kunet mU\'ll7..en~inin ifııiletd· do yerkşmPk istemiştir. Ancak lr- kayığı durdurarak Na\menln ellerini 
dlr, Bun-da kun·et k('IJmesinl hi-: tanbulda bllytıyen Naime artık köy bağladıktan sonra kendllıl.nl .uya at. 
lrlr zaman ı~UareH bir min!da hayatına bir tUrlD ısmamamıs nlha• mıotardır. 
kullanmıy, oruz. BlltUn oıümoli'e fi. yet oehre g.ılerek bir ev klralamıo ve HAdlsenln cereyan oekU budur. Za-

1r• bir fırıncı ile tanı-rak onunla nııan. 1 bıta btltUn b'J işi en ınce teten1latma 
'"''"" hi\«U~:ve l·a.lar de\·let de- ...- t ı .. ve kaWlerl yak• 

"-11ı • ~ • el' f • 1 t·""'·ll l•nmıatır Arada sırada köyüne gt. ı kadar tesblt e m~ - varh.., .. ı m<.'\'C'tı ~~ ın .. . ,.. .. ~ · sH tmi§tır -a.. ~ · k d tin' kastediyornz derek baban ve karde!liyle görtl§m&o !ayarak adliyeye te m e · 
boetıu': ecl~lı~~nı<'~ için de: düş. ite de devanı ebnlştlr • SUçlular da i§ledlklerl bu cinayeti 

~Devamı 2 od suııaa Na.imeııln 21 yaıında bir de k.arde. t.aıaUAUyJıe anlatu:uflarda. 

Pragda 88 111'1 
daba idam edildi 
I.ondra, 5 ( A.A.) - Budapeşle 

radyosu, Pra!(dR 86 ki$1nin dah:-ı 

idam edildiğini bilıdinnektedir. . . 
Bü)lellkle, Heydriçhe yapılan suı. 

kattanh~"İ idam edilenlerin sa~ ı 
1300 ü bulmu~lnr. 

Franaanın Ankara elçiıi 
Budapef\eden geçti 

vı1ı, ı (A.&.> - Fransanm Anka
ra elc;tal Budapqtedl'n geçm!Jtir. Va. 
zifeıln1ıı başma gelmekte olan elçiyi 
Franaanm Budapeıte elçlli ıard& 
karplamıftır. 

Eıalemeqn 
bölgesinae 
ingiliz 

kuvvetleri 
taarruz 
ediyOr 
Almanlar 

bir tepeden 
çekildiler 

E,r ç oll l&llıver 
tankı türlp edUGI 
Ka.blre, 5 (A.A.) - Orta prk tn

glllz kuvvetleri umuml karargAlwlm 
pazar tebliği.: 

Kara ve hava kuvveti-eri EWe. 
meyn bölgesinde dlln de dOfmana ta. 
arruza devam etml§lerdlr. Dll§manm 
Zit'hU kuvvetleri birçok tanklarmm 
kullanılmaz hale getlrllmlı olm.alaot 
nndan dolııyı, E11lemcyn'ın cenub..ı • 
dakl teped"n ~rl çekilmek zorunda 
kalını§laıdır. 

Uçaklarımız d~mana kartı azamı 

gayreti ııarfetm~ Eldabba bölges!n
dekl tnl§ alanlan iyid:!n iyiye hUca_ 
ma uğramı, ve mltralyöz atealne tu
tulmU§tur. 

AY uçaklanmrz, be§ Mcssel'ftDlt 
109, 3 Yunkers 87, bir :Macchi 202, 
dllşUrmUşlerdir. 

Den gece, orta ,. ... bomba • 
pklarmıı& ll:ldabb& ,olu yaJcmmd& 
dO,m.anm motörHl bir ı.u.. w 
.8lnga&ideki hedeıılere hQcum etmlr. 
terdir. Ytııe o gece, dQpıanm kanal 
" t.kenderiye böl4;eskıde yı19:nq o • 
duğu akmlar Mnasmcla, av uçaım.. 
nmaı dO,m•ıwn bet bomba uça8ıım 
dO§UrmDılerdlr. 

Boma, 4 (A.A.) - lt&ıyan o~ 
umuml ltan.rg&lunm 768 D~ 

t.ebilğl: 

DUıı ıı:ıAlemeyn balgeslndek:l • .. 
Ta§lar doğ'u cenup kısmında bllbe

flddetll bir etkil almlf dti§manm .. 
ka arkaya yaptığı kal'fl taamı.zlM 

bu noktada devam edan çarpt§malar 
unumda pllıtkUrtWmll§ ve bir oc* 
Amerikan tallkı tahrip ed!Jmı,tk. 

Mihver hava kuvvetler\ hlç usanın-. 
dan mUd&halelerde bulunarak 19 ı. 
glllz uçağı dUJUrmllttUr. SUffYI .. 
ııalmda Elkantara hava alam teıtldl
lerlmlsden blri tarafmdan hOcuma 
llğnlmJJtır. Tanarelerln diz.Jmı, ol• 
chıklan bölge Ue demir yollan tuiri 
açıkça görUlen blr bombardımana 

tutuımuıtur. 

Kahire, 1 (A.A.) - ~elll,.. 
nU Elt.lemeyn etr&fmd& bUytık meJ'o 
dan muharebeue tekrar b&Jlandill 
zaman cereyan eden aav&flarda 8 bl .. 
el ordu 800 den tasla Alınsn esir et. 
mlftlr. Rommel, İngHlz m .. dafaa hat.. 
lanm yararalı: kendlalne Niı'e kadar 
yol açmak içln • 4 g1lndenberl btlytSk 
bir gayret ııarfetmektedir. Yap:ılaa 

sava§lar b:ıllıca topçular arumdıs 

dıl.clloya inhisar ettiği &J1ll b1Slged9 
yani 60 kilometre genfillfln'1ekl cer. 
benin §\maline doğru olm111tur. 

Rommel, t&kvl;,e ecıu- mat~ 
Jataıarmm flddeW bir mukaveme~ 
le karıılqmıftır, lngills gece bomm 
uçakları, cuma receal. tcıpııa bir ~ 

...-~ı_,.., ... 

o Devlet Konıenatun 
Sanatktirlarlle Bınapnalar o 

Ka~M Ebertin as5stam 
Ert ~ğt td ilgin diyor ki 

- Sar, 'atı g dası olan ·· iy ve 
güzel., ıe b~sıeyen san·atkar
da' , san' at nıç bır şey esırgemez. 

Yazan: MAt1BI KAY.M!ia 
__.ma:m11....::mı_. ... _.,.. ......... --ms ...... 

:MA.nnsız b r gurur ve ihtiras .. 
Tanrıların mukaddes ssy.iıkları -..... 
zifeleri meneden Thebai ıchrlnin ba. 
ı·tımdnn I{reonun gUr ve h'l meta 
esi, mu :ı 4 k:ı~J"}li';: vazl!cainl 

~apm:ı.t \ç n lı•r f :ı l<1r ı~.ı katı.o 
nan Ant.gone'nin feryadı, Franms 
tiyatrosunun lc~ll lcrl a~.ıeıni:ı-ı ka. 
ı klarıma krı1ar g 1 or .. 13.raz da.ha 
yakln!iın"a Ant •o:ıc tr:ıjc:llslnl 
Türk sahnesinde, iki bin sen~ evvelld 
azametly\:) y:ı;ı:ıt:ı:ı s:ı-ııtk\rları 16. 
rUyorum. 

Rcjls'}r Knrl Ebcrt tıyatronu:ı n. 
tonunda bulunuyor. Asistanları Ere 
tuğrul İlgin ve Mahı.- CL\l1ova d& °' 
nun yanmda. dikkat keıı'lmlf (Aıl• 
gone) nln son provasını takip edl7QI'. 
lar. 

Antlgone mabafızlar tar1!md19. 
diri diri gömUleceğl kayalar ara~ 

_..Devamı 2 ncl saJfada 
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vlat 
_... BD!JtGraf1 ı ncl sayfada 

dald nna sürtiklenerek g6t~ 
dilkten aonra provaya ara. verildi. 
Şimdi, Fransız tiyatrosunun kull.s. 

eri arasında mllst.ı:ıkbcl Türk tlya~ 
roswıım nıJl~rU Ertuğrul İlgin tJe 
onuşuyoruz. 

Onu herhalde hatrrlıyacakmın 

Devlet konaervatuvarmm !lk mezun
lan arasmda bulunan bu genç, mek.. 
eblni blrincfllkle blllrmla YC hatırla. 
•ımma gııro kendisine altın bir saat 
~<'rllml§tl. 
Ertuğrul llglııc sorduğum ilk sual, 
snsı Muazzez ngtne sorduğum sua.

lln aynı oldu: 
- Kannız; "sizde Uyatro hevesi 

r.aSJl doğdu?'' diye sorduğum zaman 
bana kıs3ca: '•Bilmiyorum, bunun 
pek farkmd değilim,, diye cevap 
vermişti, yoksa sız. sizde mı tiyatro 
nasıl hcv s ettiğinizin farkmda de

ğllsln\z 1 
.Muhatabım, evvelA etratma bakın.. 

dl, ııonra kulağıma lğllerek: 
- Size, kamnm söyldlğl aynı ıey1 

söylemem krzmaymız d dl. Sonra gt1. 

ıerek: 

Hakikaten benim de verooeğlm 
cevap: "Bilmlyonnn,. dur. ÇilnkU 
bunu ben do blrÇOk kere kendi kendi.. 
me sordum fakat bir tUrltl cevnp w.
remedlm. Ş mdl 81ZC tutup: 

"Efendim benim kllı:UklUğtımden_ 
beri içimde btr san'at ateııı vardı.~ 
Ben d&bA anamın karnındayken 

san'atkAr rubu taftyordum,. Fl11ne!ı 
aktörü sahnede gördüm, onun oyunu 

----- --

Amerikanrn istiklal ı !.r.~e1 ~~ytad~ 'I' -· 
bayramı ıe t&hklm edllml§ s:ıhnı mevzllerlne, ~ ş 1 

inadlı mukavemetine Te geçilmesi J 
Ruzvelt bir mesaj neşre\1İ çok gtlç olan mayn tarlalarına re.ğ- - Bııotararı ı ncl sayında 
Vaşington 5 (A. A.) _ 'RU2. men, taarruzumuz biraz da.h& tıcrıe. ınanlık_ cd~bllmek itin. de ~evlet 

v l:t ..-.n.1>1.1 L iJ -~-'"' ~ bulunmaktAdıT. potansıyelınln hesap edilmesı lkt;ı. 
c =..uı. u.ı ~yra.nu m naOÇl.l'C!-J • f:B .eder 

1c bir mes:ı.j neçetmlş, bu yıldö. llmen gölU çevrcırtnde gUndllz, dU:., Çiinktl dostlultla i! d edil 
nümüniln kara günlerde sarsılmaz man ordugWnnna ve takviye kıta_ menfaat bl ll • a e . en 
azimle hfirrlyet için dövüşen mil. larma ve gece de demir yollariyle lıkla ifade re=' ~=~td=:t. 
Jetlere ilham l:aynağı olacağını Moskova batısmdakl maızeme ve . • . . • • 
b "Idirm" tir laı:ıe 1l!lcrlne hava akınları ya.pılınıl" )etının ınUcyyl.desı kuwettır. 

1 Haıi~~c 0

nazm Hull de dem.!§- tır. K:;·~~ ~n ba:ız '":! b
1r:1.k,orga-

tir ki . ''B mili tin do,;.____ T ""U uz harp '--kmımdan Len'""' 11 ro 3 6 P m 1 r 1 ve 

1
•• u. e _,,. 6""'"'.u.ıa o.,,. m """ ~- bu milli birlf~in ilAh ııeklinıle le. 

ve g; ışmesini temin l;Uen nıh, radde. tesis edilen 6nemll sınat mer. celli eden ordusudur, Bu oze!i 
harbin ka.zamlmasnu da temic e- kulerlnı topa tutmuştur. müeyyldedeın ma.hnnn bulunan 
deccklil" . ., ?tloskova, " (A.A.) - Bqlıca Al• memleketlerde clıüma siyasi ho .. 
Malta üzerinde 3 mihver ma.n gayreU şimdi Kursk cepheslıılıı kuk foımüllcrl ile hakiki hayat a· 

merkezine y~neUlml§ bulunuyor. AJ • ela 
tayy8re8İ clüşürülclü manlar esas tank kuvvetlerini bura- rnsm büyük bir tezat göze t-nr-

Lo~dra, 6 (A.A.) - DUn sabe.h ıı:ı.r. Bu itibarla Mısıra verilen tc-
ya yrğmI§lardır ve 48 sa.attenberl e.. 

Malta ad3.SI üzerinde 3 dllşma.n n _ bcmmlyeUl §ebrlıı ele geçir11mesi minntm gerçekten hüsnüoiyete 
çağı tahrip edllmlı1tlr. Geccl1lyin de için çok fiddeUl muharebeler olmak· İ«tinat etse blle bfr tanıtlı olduğrı 
ayrıca 2 u~ıık d~rQlmUştU. tadır. Dllz sahada kUtle halinde Uer. için, tarih boyunca devam eden 

Lt 
Bnştarafı ı inci sayfada 

de tekrar mihver kuvvetlerine hUcum 
etml§ler ve taarnızlarmı Eldabba böl 
geslııc ve aynı muharebe çevresinin 
dahabaşka nokta.lnrma tek.alt ctml~ 
terdir. DU§lllanın bir mUhlmmat kr.. 
ffiesi 

1tam bir faabetJC havaya U t"e 

muştur. Tayyareler, d:ı.ba. bll\ka bir 
çok çıkışlıır yapmışlar ve yangınlar 
çıkarmI§lnrd:r. Tayyıı.relertmlzln av
detinden sonra uzun zaman Eldaf>ba 
tta yangmtar devam etmiştir. • 

rca.llt<"lcr arasmıla bir istisna tcş. 
llyen Alman tanklan Sovyet topçu. idi edeceğini zannetmiyoruz. Ual 
sunun ve tayyarelerinin ağır taar. buld lıc;ırm gerçeJrt.en müstaliil, 
ruzlarına uğramaktadır. Almanlnrın milli birliğe sahip \'C mamure ha.. 
yaptığı cephe taarruzu akim kalmı§- ljncle knlmn..cımı nrzu ederiz. 
ur. bunun ıçln Almanlar şlmdl da.ha SADRİ ERTEl\I 
ihtiyatlı hareket ederek hava kcşlf· 

!erinden ve bBZit'lık bombardımanla. •lliil1B•lll•ra'IB!191Elti!:l;i3 :B 
rmdan sonra siperlerinden çıkıyorlar. tir 
Yukarıdaki oehrl zaptetmek husu_ 
sundakt Atman gayretleri şimdiye 
kadar muvııftak olamamıştır. 

Brezilyada kar 
fırtınası 

Bir ebir e kar 
bir buçuk metr yl 

geçti 
nfo dö Jo.rıcrlo, 5 (A.A.) - Bre.. 

zllyanın batı cenubundakl eyaletler. 
de ıılddetll kar frrtmalan esmııur. 

Buralardnkl evlerde ısıtma. tertıbııtı 

bulunmadığından halk, bu görUlm • 
mi§ soğuktan dolayı çok ıııkmtı çek
mektedir. 
Vııkaha şehrinde kar tabakası ba· 

zı noktalarda blrbuçuk metreyi bul. 
muştur. 1918 deki bUyUk kar flrtmıı.. 
smdanberl bu kadar bol kar görUlm('. 

1 

merikada 
48 casus hapıs

te bulunuyor 
Vaaıngton, 6 (A.A.) - Blrle§lk A. 

mcrlkn mUddelumuml.91 Francia Bed. 
le, Blrleşlk Amerikanın harbe gir • 
dlğl tarlhtcr.bcrl 6 casusluk lglııden 
dolayı kadın erkek 48 casusun bııp • 
a tıldığını söylenılşUr, Kargaşalık çı. 

karıcı veya hUkQmete sadakatsizlik 
fanllyctlcrlnden dolayı adliye ma . 
kamları 1200 kişiyi göz hapsine al. 
mışlardır. Tahkikat bürosu ayni z.ı. 
manda suçları ıra.dece hUkllınete kar. 
şı sadaka.tsiZllkten ibaret olan 9485 
şUphcll yabancıyı da tevkl! etmlştır. 
Bunların 476' U Japon, 3120 81 .Al • 
mnn, 151 1 Italyandrr. 

ml§U. Sanla Kalanna eyaletinde btr ============== 
çok mektepler kapanmıştır. Sao Yoa- 1350 rakamlı olan bu mahalde ter. 
kim şehri 4G-50 santimetre kalınlık- l1 momctre 10 dcreet:ıden aşağı dU~mUş.. 
ta bir kar tabaka.siyle 6rtUlmU1JtUr, tor. 

Üniversite Re'b.-törlüğünden: 
Kampa çıkacak talebenin 6 temmuz pazar!est gtlnU saat 9 da Un!. 

''crl'itc bahçesinde lu\Zır buıunmaları. (7267) 

alk, RADY iL ıZI •·-~~~, ... , 

EVZAT~ ~ 

AY'll benim Uzcrlmde bUyUk bir tesir yap. marldc, dni!?ln gUze11lkler ve lnccllk
tJ ve ıote tıııylece aktör olmak hcv • ler ya.ratmı~tır. Bur;lln bu mllletc bil
IJinc kapıldım .. desem kuyruklu bir tnn samimiyetleriyle oynayan aktör 
yalan s6ylemlı olurum. lerden gllzcl bir temsil gösterir ve 

Blelogrod cephesinin biF kesiminde 
Sovyet krtalan cuma r;nnu yen! rol'• 
(lafaa mevzilerine çektlml§tir. Bu 
Sovyet rlcaU, bUtUn gnn hıı.va kn"~ 
\'cUcrinin desteklediği mUtcaddlt Al
ma.ıı tUmenlerlnc ve ytızlctce tan.. GISrmelc ve l!ıhuti sesini ynlnndan dlnlomek ll)ln 

ııabırsızla.myordu t Şimdi bu büyU.k fıreat elinhdedlr. 
- Sizin Uyatro<lan beklediğiniz onlara llaanlarmı en temiz bir şe.. 

nedir? Rejisör olacnğını:za. göre şöh- ldlde dinletirseniz, birçok kimselerin 
ret..... ''blzck! tiyatro anla.yıııı kıttır!'' deme. 

- Evet, evet! Ne demek lstcdlğtni lerlnl hnk.ınz bulursunuz. 
zı anlıyorum. Şlm(lllik lıJçbir ıey bek- - Sinemada mı yoksa. tlyatro<3a 

HERKES 
'a K 

TAKSiMDE 
u o ıemcmcm lft.zım. ÇünkU bUlrslnlz ki mı oynamayı tercih edersiniz? 

ekmeden biçmek olmaz. Bugün kon_ - Tabiatı fotoğrafa tercih ettiğim 
servatuvar mezunu olduğum h!ılde gibi, sahneyi de beyaz perdeye ter
ylne ekim devresindeyim. San•atta.n cih ederim. Salonda kendisini seyrr. 

kınn kar§ı c:ıevam eden bir muharebe. 
den sonra olmuştur. Bu mlltemcrklz 
Alınnn tnarruzunun hedefi ehemmi
yetli bir nokta ldl. Elli veya yetmiş 
tanklık guruplar aynı zamıında muh
telif istikametlerden 11erlemlştlr. 

Sovyet topçusunun dağıttığı gurur. 
larm yerine ycnf tank dalgalan mu.. Yor bulmak için lfitfeo erken geliniz. l'llın:ılannıu telefonla evvelden tedarlk ec!cblllrstntz. Tel: 40099 
h:ı.rebcyc atılmıştrr. 

blr ,ey beklemekten ziyade, ona ver. den yüzlerce göz ve heyccnnlnnan ' ""~"""''r."O""'-' ... ~ ... 
mek mecburiyetindeyim. Yalnız şu • yUzlercc his aktörU besler ve ona 
nu da slıyllyeytm k.l, bence .aı:ı.nat çok ruht gıd:ı.lar.l) en bUyUk ve kıymet-

dıktır. Samimt olarak çalqıan ve l llslnl verir ... 
ve san'atı, gıdam olan "iyi ve gUzel,. Prova. tekrar başlıyacaktı, Ertuğ 

ıe be81~ ıııa.n'atka.rdan san•at biç- rul llglne: • 
'btr şey esirg-emez ve ona her eeyl ve_ - Sizce, dedim, san'atka.r evıen-
rlr. meli midir T .. 

- En çok beğendiğiniz •an'atkra.- Ocııç utr..an bir an duraladı, son.. 
u klmlerdlrT ra: 

- Hayran oıduğum 1111 nn'atkAr - Size, dedi, §U iki kcllmc tıc 
vıır: CbarJeıı. Lougthon ve Charle oovıı.p e'Vt'l!"m mıı.ks:ı.dım herhalde 
,haplln, anlaşılır: "Ben evliyim!" 

- Son zamanlarda •'biz.de tiyatro Anlaştııyordu! .•• 
nla~I vıı.r mıdır?., Mevzuu etra.. KADRi KATABAL 

'ında bir mQnakaşıı. oldu. Bu hususta NO'I': DUnkU ynr.mııla Muazzez tı.. 
ne dU~1lyo .. sunuz? gloden bBluıedcrken onun bestekAr 

- En tptldat bir tnaa.n blle bir merhum Asım beyin kızı oldoğıınu 

Uzelllk kaJ"§ısmda dalma hayran her naeılsa kaydctmenıişlm. Bn genç 
kalır Te kendini onun tesirinden mu. sıın'ııtkAnn r;tlzel ıınıı•n.tlara olan is" 

yyen bir zaman için kurtaramaz. tıcbdının bnb:ubn gnlmı, oldoğ'unn 

TUr~t mmetı auırlarca, §Urde, m'• lınbnl etmek IAum. K. K. 

d s 
.7 • Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

Oh... ben de neler dllşl.lnUyo. 

nım! llanlya, evvelce mmğt görUr 
bir kızdım. Anne~ b:ıoom b!:ı.na kU. 
~enberi böJ le sôylem~er miydi 'l' 
§fmd1, bu kadar basit, bu knc!ar e. 
lıcmm.lyetalı:. bir nıeıııelo ImruıımM.'la 

neden 60D knrnrnnı veremlyornm 'l' 
!leden: - Ekttm, tam benim ar 4ı. 
lmı bir kocadır, dlyeanlyornm? Evet .. 

~ •ıe, son aö7.Um, son karnnm: Anı:ıPm, 
labam ne derlerse desinlor. Elcrem, 

1 beıılm için ldeal bir kocadır. l\lert 
tılr erkelctl r 

"' .. 
Nc<"JA blrıız eonrn gol.dl. 
Bir baeır koıtıı: otmdu • 
- ŞahKta, 'bu sıcakta. da. attmışaJ. 

tı oynıuur mı f 
- A •.. vallAhl oynarrr., Seni yen • 

mek istiyorum.. 
İskambWert uzattı: 
- Ray<!I, knr'1'trr bakalım ~ kA. 

fıtları .. 
N~ ~"aldı.. 
Karıştmn::ığa bae13dı. 

- Sen her 7"Alll:loD beni ,.ooenin ! 
1\tııa:manh, b\Indıın eonra yenilsem de 
sana krz:mıyncağmı. 

- Oyle ya. Oymıd:ı yenn , qlcta 
~aUp gellrm!ıı derler. 

- O bir lftır ama_ nedonse bir L 
fedlk& hallnde lmfama yerl~t,_ 

- nen biç inanmam blıyfo sözle. 
re. 

- Sen istediğin kıM'lar inanma! 
Ben hınndım.. hem ben b:ınu ~k de. 
nedim. Evli fken dalm:ı kocamı oyun. 
da )"Mt"J'dlm •• luUTDCrtntzm 80nU çık. 

mııdı. Aı;kt3 damla mıı.ğlOp oldum. 
Konu uyarlardı. 
NttlA 1~ıtınn d;"ıj'tıttıkwn sonra, 

hemen ilk t"lde: 
- Knpalıııın: drdl. 
Ve bir kırk nc;tı Ondan S!mra: 

- Ver ııarı:t .. ver buna ... 
DiyMek ı.ox.ları yere dülctl\: 
- Hiç 1'1'.t;-ıt nlmndm li" r-lltlrn. 

rlta 110f'1117rtt"" 
- GlbA>1 bir ııaıııı. 1'1ıi e dcnır bu o. 

J 11nn T 

- Kao tıayı oyıu.)'l«lnğll. 'l' 
- Onblrde bltslnM 
- PeldUA. Yap bnkahm. 
ŞaJıika Mğrtlnn ynptt. 
Ve böylooe her elde ilci, Uç sayı 

nlınak. Şahikaya hiç aa.yı vermemek 
2nrtlle pyunu her elde kazandı. 

Şablluı. ilk önce somurtmuştu. Fa. 
icat, biran ıı:ın kendi vnzl):Ctlnl dU • 
Undü. Kendi kendine: 
- Ben şlmdlllk a5kta. muzaffer 

detrfl miyim'!' Talllm de beni kom • 
du. Oyunda galibiyeti kar,ıımdaklne 

verdi. Fn:ıln tılh: aöylemeğe hakkım 

yolc. 
°Diye tıöylendl. Sonra yWC!lcl< 509. 

le gtlldll: 
- Eh valla.lıJ een usta olmn5sun, 

Neclaığmı! 

- Yok camm.. ba bir pnstn-. 
Faltat, ben biç memnun 
doğrusu bu pnstnn. 

- llayd'I ~rum, Mlft lnanı:;yor mu. 
mn bu. m:ı.s:ıllnra p 

NodA tekrar covap veremedi.. 
lskambtl kğ'ıtlannı ma.sann Ustu 

ne bırakırken yarı neşe, yarı keder 
duyduğ'u bu oyun ona bir hayli dilşlin 

dU~tu. 

Tam bu sırada dikkatle Şahikaya 

baktı.. 

Hn.ttı\ bll'llz da. lğllerek baktı. 
- O neT! 
- Ne vnr, NcelA'! Blr fe.Y mi gör. 

dUn yakamda T 

- Hayır. Yakanda değil_ boynun. 
dn. •••• 

iZ a a ye eşriyatı 
Amerika Radyo Şirketleri Türkiyedeki dinleyicilere F r-ansızca neşriyat 

"\ 

saatlarmı bildirirler 

Türkiye Saati 

9 : f5 - 10 : 00 

11:00-11:16 

15 : 00 - lCi : 15 

15 : 15 - 15 : 80 

17 : so - 17 : 45 

18 : 00 - 18 : 15 

18 : 16 - 18 : 80 

18 : 80 - 18 : 45 

19 : 00 - 19 15 

19 15 - 19 : 80 

20 : 80 - 20 : fj 

21 • 00 - 21 : 16 

21 15 ~ ıı sc 

ti : 80 - %1 : 45 

Zl:U-%%:CJO 

%2.t3-%S:OO 
,,... -. 

ıs:oo-ıs:t5 

28:16-%8:80 

ıs : ııs - ıs : so 

• 
28 : so - 28 : f5 

2S • !!! - !! : 4G 

28 : -1:1 - 21 : 00 ' 

Program 

Haberler .. 
Baberlorln l'nhUU .. • 

Haberler 

Haberlerin Tahlili 

• .. 
Ra~rler 

" 
llıı.berler 

.. 
Hnborlcr'in l'nhllll 

" .. 
Ilnbcrler 

.. .. .. 
Ha.herler 

.. .. 
llfOı:Ik ve Ooberldrln Tahlili 

.. 
" 

Hsbnlcr • 

IIıı.bcrler J 

.. 
" .. .. 

llabforlP.rl n fııhllll 

.. " .. " 
r._ Habe-rJer 

.. 
) . 

1 .. 

Jlaberfortn TahtllJ 

• 
• 
• 

Ha.herler 

• 
.. 1 

• 

Haberlerin Tnhllll 

• 
w 

Daberle.r 

• 

•ı 

• .. 

Haberlerin Tabll11 

" n 

Haberlerin TabUll 

• 
• 

Haberler 
Doberler 

• 
• 

.. 

• .. . 

llaberlertn Tahlili 

' ı Günler 

ı ------

Snlr ili\ PaZlll' 
Pazartesı 

1 Salı UA Pazar 
'Pnzıiftesı 
Der gfiD 

Her ı;On 

Der ıtüo 

Her gUn 

Her gUn 

.. 
IJer gU.il 

" 
Pa:r.nrtesı DA Cumı.rt 

razarte!ll ıın Ourua 

" .. .. .. 
Paza rtesl ruı Cuıruı. 

.. " .. .. 
ller ı;-tın 

Her gUn .. 
• 

I 

Pu r.ıı.rt~sl il l.1ıııno.rt.esl 

" .. 
' " " ller ı:lln 

.. ,. 

Hf'!r ~n 
l'a:ıurtesı lll\ ('um3rtesl .. 

Pa:ınr 

Her gUn 
Paur 

• 
,, f 

Der gttn 

Pnzar 

• 
• .. 

Her gf\n 

,, 
Der rtın .. 

•• 

Paza rt.esı llA Omnn.rtesl 

.. .. 
Her gUn 
F'8r gllı 

) .. 
• 

.. .. 

Sııb ve Pcroembo .. .. 
Her gıtn 

llorktzl 

WROA 
\\'l''BI 
WROA 
WNBI 
WCBX 
\VCRO 

\\OBX 

WORO 
WLWO 
\VCW 
wcnx 
WORC 
wonx 
WCRO 

WL\\-0 
wow 
WRUL 
\\lni\V 
WRCA 

WNUJ 
wcos 
WRC.\ 
WNHI 
WBOS 

WLWo 
wcw 
WOEA 
WGBX 

WURO 
Wı1UL 

\\RUW 
WR'CS 
WGE\ 

WOBX 
ı WGJW 

\lOE,\ 
wı.wo 

wow 
wmv 
WGE.A 
WRUL 
wnuw 
\VRUS 
WLWO 
wow 
WUUL 

WRUW 
WRUS 
WOEA 
WROA 

, WNBl 
WROA 
WBNI 
W:RCL 

\VRUW 
'\VRUS 
WCDA 
WGEA 
WLWO 
wcw 
WRCA 
\V?-ı'BI 

WGEA 

es saklayınız ) 

Dalgn uzunluğu 
Kilosikl Metre 

9,670 
11,800 

9,610 
11,890 
15,210 
11,880 

15,270 
17,880 
ıı>,2ao 

15,850 
ll>,t70 
17,8!0 
]5,210 
17,880 

15,%50 
IG,8ö0 

15,Si>O 
n,7;)0 
15,150 

ll,780 

15,210 
U,150 
li,7~0 

15,210 

15,26-0 
1.;,Sii-0 
16,330 
16,.270 
17,8&0 
11.700 

9,700 
G.oıc 

• 15,850 
15,270 
17,tlSO 

15,sto 
15,260 
15,850 
15,850 
JG,380 
11,700 
9,'700 
6,0!0 

15,260 
15,8ö0 
11,790 

9,700 
6,0tO 

15.SSO 
9,670 

1'7,'180 
9,6i0 

17,780 
11,700 

9,700 
8,040 

17,880 
15,880 
15,t50 
16,850 

0,670 
1'7,780 

1",SSO 

81.()2 

23.23 
sı.oı 

!5.28 
U>.6 
16.8 

106 

16.8 
19.7 
189 
10 6 
16.8 
Hl.O 
16.8 

10.7 
ıs.o 

19.5 
16 9 
10.8 

10.8 
IO.i2 
lU.8 
16.8 
il) 72 

19.7 
18.9 
1056 
19.6 
16.8 
ı~.4 

so.o 
49.B 

10.00 
Hi.6 
16,8 

10,.;6 

19.7 

18.9 
ıs.o 

19.66 
25.( 
S0.9 
40.6 
JD.7 
18 9 
26.( 

10.9 
f0.6 
10.58 
11.02 

16.8 
81.02 
16.8 
25.4 

S0.9 
(9.6 
16.8 
19.56 
19.7 
18.9 

Si.ot 
16.8 
19.66 


