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TAZiYELER 
Milli Şef ve Başvekil 
Ya'bancı devlet ve lllkıimet reislerinin 
taziyelerine mukabelede bulundular 

~ Anıı...ı·a, 11 (A.A.) Rciôicü.ıı!hux 

ı S k ender ı• ye ismet İmönü, De. Rehk .Saydamm 
vefat• münascl>etile devi<>! <cislerin 

K ı d k• deıı gelen ta•iye telgrafla'·ına t"'>ek:apl arın a 1 kür l.elgrafla·o"Ylı' mu'kabr•Je Cl·miş
}erdir. 

Mücadele ı A•:ıJ<~ra, ıı <A.A.> - RcisiHirnı:ıur 
_ -ı,Lllm!Ct EOO'.'lti, Dl'. S.1,yıaııu1m vefatı ctu-

-Se·· k• .~-~ ·1· ordu• lnyn:ilı• Sovyct rttıhoıdı yü.q.,,""'S-ek şUı·:>ı:n 
ızıncı ıngı ı.z re...sıK~ı?r·1in tn1'l'fn1d~.n göın:tl'crıilc:rtazi 

su 9 gündi.ir dayanıyor; ;ı-M tcL!ı;rafıt» teşeıoo;r te)grofık mtı
hottô. mevzii toorruzlor k>iJt•;ede bu!unn:c-;laro:.ı·. 
1.'l fskenderi- .ı\Lıbı·o, ıı (A.A.) - D•-. Rcfi<t S::ıy 
en e yapıyor. cramı.n vefatını taziye etmek' tiZerc 
yeye pek yoklo§mış o- Fra"sa hfüdlnıct roisi ...., !ıarici<ye na
lon bir tehlikeden, ya• zm Lcval, Amerika B-'ı·le;>ik ııevle!le.oi 
ni her on istilaya uğ- h•rir'yc nazırı Hull, Macaı· basv.ıt;ıı 

. . J vı~ hariciye n~ı;lıI'l Kala~'. Suudi Ma-
romok vazıyetın en bia\.a.ıı Jıal'lciye veziri Fay.a~ Çin icı·a 
kurtulmııştur ommo bu 1""'11'1.esi ı'llisi m"reşal Çan•kay..şe1ı: ve 
tehlike bö.sbütün geç- :E':a;:,sa devlet nazın Bcr•oit Mccllin 

. d "'ld' Ancak ge tarafüırından. çelr:ilen .trJg,.aNaTa l><ış. 
mış egı l.r • ,. • vck1L ve hancıya vektl vrıkili Şi.ikf'ü 
neral Ohınlek ın bır Sa.acoğlu tarafından te,ekl .. -üır tei'ııı'll
mukabil toorruzu vo- larilr mı.ııkabele edilmi~tir. 

ziyeti düzeltebilir. Aınlkara, ll (A.A.) - İtalyan haıi• 
..-... ·- -- - ---- ·ci.ye velk.ili Kont Ciano, Dr. Fcfik. &ı·y-

Yozan • ABiDİN DAV ER d•arnın vcıatı do!ayısile har·i6yc veka-
• leLi vrkili Şü-:..ı·ü Sa.racoğlu'ya telgı·u:fJa 

S ekizinci İngiliz ord\tsll, ft.,ı~yetı.~rini biJdrM11iş ve h:ıriciyc vf'
Gcncral Anclıilcck (O : kil vcJl;:iliıniz t::u-ar ndan tf'<;:t"'Jdtii'l•le mı.:. 
.lıinlek) in kumandası al- k~t:~ı,• olwnım1ı~tur. 

Ankara 11 (A.A.) - İngilte
tıua gr-Ptiktcn ve acele gönde -..,. re Başvekili Mister ÇörçH Baş-
rikn takviyeler aldık~an sonra, V€okH ve Hariciye Vekii'let<ı Ve-
Mareşaı Ronunel'in yıldırım ta· 
Uruzunıı ve t:rkibini durdur - kili Şükrü Sararoğluya Refik 
mo\la muvaffak oldu. 3 aylık bir Saydamın vefatından do1ayı tel 
nılld:ıfaa. i~in Jıazrlaıumş olan grafla taziyetleri.ni bi-ldiNlliŞ ve 
Tobruk müstahkem nıevkii 3 Başvekil tarafından kend:sine 

k teşekküı; tel"'rafile mukabele o-
giiJı bil<e ·d'ayanm!a.dan hir te " 

d lunmu~tu.-. giln Jçindc teslim olup ara an 
çr,k1ıktan sonra, 8 inci ordu, h•iç 
bir ınüdafaa ha·ttıııda ciddi stt

.rette tutunmadan ,-e muharebe 
etıuedıen geri çekildiği zanııın, 
b~ı ~rdunun panik yaptığı, yanj 
hıçbır yerde tutunauııyacak ka
ıLı.r OOt:ı,."llna ıığtadığı saııılm.ı~
t.ı. Miiner tebliğleri ve propa • 
gandası da bu zannı kııv\'ctlen · 
dir~k bir yol tuttular. Bu yiiı
den lııgilizlerln iskeı\deriycyi 
nıu:bafaza, i\Iısırı ve Süveyşi mii
dafae edemiyecekleri kanaati 
luısıl olınuştu. Fakat Geneıral 
Auchinleck'in, Mare~al Rom -
:oıeJ yıldının tak.ihine karsı bir 
Yddının çekilmesi yapt;ğı ve 
kenilisi 1çin en .müsait mevkide 
harbetnıck üzere Solluında 
Se d' • ' Y ı Barrani'de, Mersa Mat -
ruhda sadece b' " kit "" ' , ır.a.z va .ıı..cı· 

zanmak >naksadl!e arıcı mulıa
ırebeleri. yaptığı anLışı!ıy.,.r Bıı 
:":: :e.ri~n gelen tak~·iye• 

uıcı orduyu nuıoen ve 
medd~ten canland>rını~ bu ı;a
Y':'_fe !ogilizler, kend.il~i i~ eıı 
nıusaıt nıüdafaa hattı ı..,Jak,ki 
ettvkleri El Alemeyıı • Ki'tta~a. 
hattında durınuşlar tntu.ııınuş
lar ve Milıver taan~ızlannı dıa
durmuşla.rdır. İngilaleriıı hatta 
bazı mukabil hamlelerle l\lih -
""• kuvv"tlerini, bu haUQ ilk 
de ge9irdikleri mevzilerden de 
çıkardıkları ve h1rkaç kilometre 
llWİye allıkları da bildil'Hnıh. -
tir. Fakat hu hamleler, ge;ıiş 
iilçiide bir mukabil taarruz de· 
iıildir; bizzat İngilizlerin kabul 
f'ltJlcleri gibi, DlC\izİi -ve nıah .: 
dut hedcfü mu.kabl\ hücumlar _ 
dır. General Auchiuleck'in gel· 
melcrhıi beklediği daha bü ·ük 
ihniyntları aldıktan surn6 , ı~oıu. 
mi bir taarruza geçeceği ve ınilı
ver" O~Uli:ounu ger~ at)n.ağa \'e 
magllıp etmeğe çıalışacağı, ~ • 
di yapılan hareketlerin yC>rgun 
diişmanı büsDü tün yormak, bii
rük l>ir nıukab;ı t:ı.arrw: için 
•h-erisli noktalan ele gecirınck 
\e Ro~ııınerin rahat raha .. t yeni 
~ir taarrnz hazırlar.ıasına uıey
d.an vermemek olduğu söyle • 
ıU ~'()l;". 

i u 1 h 1 
( şayiaları ! 

• 
Müttefiklere gore 

Bitler basımları
nı 'birer ltlrer 
yenmek için 
sulh istiyor! -Fakat 1943 de Ame 

rikan harp makina· 
sı Almanyaya ölüm 

1 ve felaket saçacak 
Ankara 11 (Radyo gazetesi) _ 

Altmanyanın su•Jı i>;tcdiğine da'r 
şayialar yine ortaya çı.kımı§4r. 
Looıxll·a radyosu Hitlerin sulh 
istediği hakkında bir konuşma 
yapmış:ır. Radyo .Hi.Ger sulh is 
tiıyor fakat nas~! bir su!~?., dc
dik(en sonra bunu şöyle izah 
etımiştir: 

~Hit'ler muva~at bir suluı is
tiyor. Hitler Ainerika ve İngil
tere ile su.lih yapaı·ak bütün kuv 
vetlerile Rtısyaya yükJenmek 
Rus;;ayı yemNcten sonra ser
bes.t olarak İrıgôlltere ile tekrar 
lıarbe başat· ıak. Yahut Ru~ya 
(Devamı 4 iincii sahifede) 

Almanyada işçi 
ihtiyacı arttı -Almanyada işçilik yap 

mağa razı olurlarsa 

Fransadakl mab
ktmlarıa cezaları 

alledilecek 
i'üıkara ll (R diy ~azetesi) _ 

A• n~nyaP çjyc ., #i~ac1 a11-

ıg ha Jtı t~t rr t tLJ ,: ;;:avl ıJ-..-

l\ıfısıra Mihver taarrm 

41ıMAllLABA "0.6RE 

RUSLAR 
Don nehri ba
tısında ezici 
bir şekilde 
mağlup edildi -Nehir geçildi 
88 bin esir alındı, 

1007 tank tahrip edildi 
B~rlin, 11 (A.A.) - AİmıLn orou!a

n baş:wmut.anlığını.n tOOlii;i: 

HALK 

... 
Kınnan.da ettiği Alınan ordufar 
gruıpu, SovyeUer.in cenup ve 
nıerkez ordularını birbirinden 

ay1ı:n1ak iizcre bulunaı1 

Daha önce hu->us1 bir tcbligle bil
diı·~ldji",ti gibi h.;;1\·n ku'lf\·c1lr,~·crrı- e

saslı bir yardım görı:"n ~-\lman \."'C 

ımüttefik kıtalaJ"l Don nehiı:inin 00.tı

sında cer\ı.yan ı'<ien taarıruz hare~ı;:i

'Lı -esııası nıda, 28 ha.ziı~ 11 ile 1 O tenı-
mu.z tarihleri &t'asın'da dü.şnıan kuv 
vetlerini czL::i b)ı• ;::c~ı!dı:ı ycu.ıı.nif

]erdiı. 7 Tc-.n1n1uzda \."Gi JI?C'j'i.n. zap
tınd~n .ionra kıtzj~rı.n::ıe ~'(',lıf'in C\!

nııbunda .50 kilC1lne"w:e bir c11piı:c bo.. 
;yu:ırca Don nehrine 'aı .ıışlar ,. 
~hl·iıı öbU.r kııyL;,,-ııru::Jıa b:r ~ .. köprf~ 
ba~!arı kuıı01u.şl<üdl'r, 

Vaziyet 

1
çokvahim 

Don nehrın.de'kı) bu crphc ı:e ev
Vtı·lcr SO\.~~et k·ı.ı.v\•f'tleri tarafındaın.1 

tıehclit rdllen ve ~irr~di 300 kilom.~tt.·e 

geride kalan Ha·ı;kot ve Kun.-tk ~€
birleri arasındo.:.;:i bölgı_:ıde artık kay
da degı'I' düşn.1an kuvveti kalm3il"r.ış
tllf. Şu ana :kadar alıı.'lau habeı·lel'C 

göı~ ·bu n1lihaı"Cbclerde d~a.ı.t.:ian 
88,689 esir all!11ı':.1'1~tır. Ayrıca 1007 
zırhlı tank ve 1683 topla s:ıyısız di
ij('r harp nı.::dzcrnqsi iğtinrıın veya• 
tahrip ~diJ.ırıJ~tir. Bundan başka 34.0 
;w.vyf!t uçağı dü)ürü1n:~.t"Ur. &ir-

Rosoş şehrini tahliye 
ederek geri çekildiler 

• 

---',.S?NU. SA. 3 SÜ. 3) 

FRANSIZ 
FİLOSU 
-------

İskenderlyedeld 
gemiler yazandan 
İngiliz - Vişi müna

sebetleri daha 
nazikleşiyor 

Vışi, 11 (A.A.) - Havas-Qfi a
jamsı bildiı·i.yOJ:: 

ALMANLAR 
Bas merkez ve çe. 
nup ordularını 

blrlblrlnden ayır-

mak Gzera 
!Muskova, 11 (A.A.) - 15 gün 

evvel Kursk'ta başlayan ve bi
raz sonra Bielgorod ve Volc
hansk destekleme hücuınJarile 
takip edilen bü:·ük taarruz, şim 
di hemen hemen 320 kilometre 
geniıliğinde br cephe üzerinde 
uzanmış bulunmalk.tad!r . 

\SONU. SA. 3 SÜ. 5) 

AK DENiZDE 

hü. Malta 
... 

agır 

cumlara uğrayor Roınm-el'in :L\11::ıırdı.ıı~1 ilel'i h3re.k.e-
1ıile amir-al Gorlı•froy'un. kunuın<la-

81,00.s!ci F,ra11s1ı. filo!uıtun :kR.enr.l;:- • • 

riyede bu)unnı Si ~·r~ "OY! halen Ada Qzerlnde 682 ltal 
nıc~gul ('den t'ılı :rnııhın1 ır.esı:lcler-

dcn b;,;ai,.. van uçagvı d.Cr:.G.riUdft 
t\.i.ıchi-ıılcc~-. or-dusu, Nil' in dc-Jtas:~ \ J Y 

na çt·k:lmc~{ zorunda kald:ıı,;ı takd~r

de bt.1 filo nı('sıelesi İngiliz - Franaiz 
mümısebetlc.rini <ia!>a nazik bir saf-
haycı .;ıbil!r. 

~·'(il..tfi gc.t'ııeıtcci .~fillerin-de 

~ .t .edi1.ciiğiue, göre, 1''J:a:.ns:mın va 
"1)'eti ı.,,&c1<füdc yer bıı·o.lınru~·cak 
ıklı.dar sariMlr. ts~\.C'fllder;~e:ti fran

sız g:•mileı•i si}aht:.ın tı.·crit eclilm:!ş ' 
olmakla bera-be.ı· ır.an:ıız <lb.~1a.n:r.aa
Slıflm ay.ı""llunoı: par<'nlarmı t.t1 !'""'.til f't
mcl\ted:ir. Bu itibarla bunları.n htı .. 

(SONU. SA, 3 SÜ. 3) 

-·-Bir balyan torpidosu 
isabetler aldı 
Berlın, 11 (A.A.) - AJlınan 

tebliği: 
;Malta aciasında'ki nçak mey

danlarına yapılan ha'. a akınla
rında yeniden tahrföat ""- ',.,, 1ş
tır. Rcf;kat aı;:cıları 12 lngliiz 

(SO'\U. SA, 8 r.tl, 7) 

lstanhul at yarışları 
bugün başlıyor _______ .., ______ _ 

GAZETESi 

·Afrika Harbi · ; : .. · 

Mısır' da ı 
Şimalde lngiliz
. ler, cenupta 
Almanlar birer 
taarruz yaptı 

---ı----

SAYI - 1062 - SENE 3 
F 1AT1 

Her Yerde 
DİKKAT TA K V l M 

Gueteye 

cönclerilen 

evı:a.lc ceri 

verilmu. 

Yıl: 194~ - Ay: 7, Glin. 193 
12 - TM1MUZ - l'aZnr 
Ruıınl 1358 - RAZİ~ - 2. 
Hicri 1:361-CP.ma.z:,;rel'ahıa:-28 
G~~: 4,39 - Öğle: 12,19 
İ'kindi: 16,19 - Aık.sa:n:ı: 19,41 

5 
Kuruttur 

Yatsı; 21,40 - İıre:ıi<ı: 2,24 / 

( A:nk:ara. Haber'lert 

Mareşal Çakmak 
---------~------~--

Başvekalette Sarac
oğ l unu tebrik etti -Yeni Ticaret Vekili dün akşam 
Izmirden A.nkaraya 
Ankara, 11 (İkdam nıuıha.b!

rir..den) - Genelkurmay Baş
kanı :Mareşal FeYzi Çakmak bu 
gün öğ!etlen ev\ el B:J,?Ye<kalete 
gelerek Başvekil ŞiikcU Sarac
oğlu'yu tebrik eıııniştfr. 

Uanum müdürler, Vekaletler 
erk:cinı, ba11katar vcı;ja'.r mües
se.-c;c:.i erkanının yeni Başvekili 

tcbr'kleri' de öğleye kadar de-..... 
Rüştü Aras 
---·---

geldi 
vam etımiş!i.r . 

Yeııi Tica.tet Vekili A1<1<tmuiıı 

Yeni 'r caret Vekili Dokwr 
Be<ıcet Uz bugün s;.at 16 da İz· 
mirden şehrimize gelmi~. Ve
kil istasyonda iktısa\ \'e Sılıhat 
Yekileri ile Ticarer Ve1<.iıılct. Er 

k.3ı!lı. ve bazı me-bıus arltadaş.la.rı 
taraf ndan kar::ılan.mışt:r. 

... '"' • 4 

YAHUDiLER 
İnglllzlerr ' Tekailtıük muame- Hür Fransız kuman· 

danı Suriyeye alma· 
Batıya doğru 8 kilo· 

metre ilerlediler 
Kabi:.:e. 11 (_.\.A.) Oı t... !>ark. 

Brirta.I:eya ıJru:v-vetlcır· t.ıı."'nU!trııi kara:·
gMl.laıın t,~bligı; 

Kl•-.&l-«rınıız, JO ~;r.oıu:z sa~hı 

şafakla berııber CEphl")nin şrrmıl kC
s:!1Jnindı3 t~a:~·r~ z ~~le_· V{~ aynı 
gü..--ı E~a.!ameyn'd4'n itibaren de-mir
yolu b >Yı..ı."ltea b.J.~ı ist:k.:cnc·tin<:le 8 
ıldl-.>ınet;e kact:ı.r mahdut ~bir il-e'rie
yi~ yapmışlardı • 

(SONU. SA. 3 SÜ, 1) 

Korkunç rakamlar 

Amerika 
,5 Mi/gar/ık 

harp gemisi 
gapacako•• 

-·••t--
Ruz'ilelt kanuna 

imzaladı 
' Va~i11gıon 11 (A.A.) - Reis 

Ru.zvelt aralarında bilhassa u
çak gemilerilc ımıuharip!er Ye 
denizaltı avlayıcıları bulunan 
500 den ra,,;a haııp gem;sinin ya 
;p!'masını \emin eden hü)iL'<: de
niz p.:. :gramı için se~tiz buçuk 
ımilyarl:k rekor tahsJsatıın itası
na müsaad'e veren !rnnun la)~· 
hasını lmzalamı-"1ır 

Bu· mik;taqn yedi buçuk m·l· 
yar d!oları 500 bin tonilatolu~ u 
çak gemisi i'le 500 bin b'.ıniliıto~ 
luk kruvazör ve dk>kıız yüz bin 
toıni!Moluk muhrip ve refaka: 
gem ,ı;;nin yapıl'milsına i•hsis e
dilecektir. 

Geri k.alan rr.ııi...;'!.arlu da e<;as 
vazikleri denizalu tehdidiyle 
mücadele et...-,,ek --0lan de\Ti~·e 
gem~lerl yapı~acaKı'ı.Jr. Ş 1mdi~ e 
kodar hiç bir mifilel brafından 
tatbik mevf.<iine d>nul:mamış o
ian bu proıgram en geniş deniz 
gelişme pnogı·amııdıır. 

1SONU. SA. 3 SÜ. l) 

,-PEK 
YAIUNDA ~ 

SULTAN 
MECiD 
DEVRi 

lesine başlandı . dığı için 
An.ıt .. ra 11 (İ!k<lam muhabi

..ınd€n) - E~ki Londca büyük 

el•çisi Dr. Tevfik Rıişl•u Arasın 
tekaütlük muameles, ~-apı.ımak 

tHd11". 

lngilizler taralınd.&11 
azledilmiş ! 

İsmet paşa enstitüsü· 
nün sergisi açıldı 
Aıilrnıa, 11 (AA.) - j, P"'" 

kı.z e ',...q;.-,.u ıle kı.z ITIC ek öğiıc-.

rr.en oku~tmun 1941-1942 d't1rs yılı 

r·ı1-gü.sl o.· uın. sayın ~ry<ı.1 l::ıö.."'tü tara
:f"n-dtn f.çıl!ırştıı·. Acll. a li>ı't'ninrle 
1\-lil.if l\II!l .hf.::ı.a \.·eıkı • gcnera 1 -~li Rı-
7...<l Arttı!lk;.I, 1S<ıa.if \•ekı1ı Hasa.n 
Ali Ylkı'l. v-ek;ilet1ı~r f'1..,reün1 vı b.ir 
çok cl:aı·et;ıleı· bulu..'1<:11uftur. 

Kızı/ordu için 
275 itin ton ihtiyat 

Batday stoku 
yapılıyor 

Koskm·a l l (A.A.) - Sıwyet 

, harp kooniS€rleri ~!isi ve ko

münuıt merkez komites;ı Kı21l
QP."du için iki ıni]yon 275 bin temi 

15.'!o ihtiyat buğday stoku bulun 
duoolıınasına ait hir kararname 

neşretm'.ıtir. Resmi tebliğe göre 
bu stoklar g·it.tikçe artan ordu 
ihtiyaçlarını karşıılamak üzere l 
bu seı;ıe rekortesüıd€o ayrıla-· 

eak ve mahalli imlkiinlar nısbe
tınde hektar başına t.ısbıt edilen 

1 
bır miktar üzer:nden \'e 20 Tem 
:mU1Zdan ~ibar<:n al'ınrnağa baş 

lanacaktır. 

Ankara 11 (Rad.:. .ı ,p?et.:si) -
Milıveı· radi~·olarm.n nr<l' ~'l b'• 
habere göıe ingil'z'er S:ıriyect<> 
ki Hü:- Fra'.'1'17 kumandan GE
neral Katru'yL. \·azif~sınder. a .... 
fe:mi~lerdcr. Bu,..n sebep Kat· 
runun da]galar halinde Suriye 
ve Lübnana gelme~ isteyen Ya
hu.dıile'·e kaı·~t _gi)s!erd ği muka

vemettir. 

ALrdANLAR 
Belçika dakl 

mil da la a bölgesı. 
nl genişlettiler 
Lon<lra, 11 (A.A.) - Serbc>St 

Belçika aja.1sın•n b;;dirdiğir.e 
g&e Al1manlar Bel~i·k.ldaki m'J
dafaa bö!·gelerjnı genişleıterek 

(Bmges) şehrine kad;ır uzatmış 
la•rdır. Bu böl1lele<· dahilinde s.e-
fer bir,oktahdi.dat.a tabidir. Böl
g.e sakinleri l'ıususi bir mtisaa<le 
alımadan evl<"rjnden 5 kilomet
re uzağa gidemcrz;lcr. A1ımanlar 
bundan başka ,aş oca:.Clar:nda 
ve stratejik körp<·ü in,ı:aatında 
kullanılan bütün patlayıcı ırnad 
deleri ka~'tl.ediiyu,rlar. 

-<>---
Vatandaşlığa kabul 

edilenler 
Ankara 11 (İkrlam muhabi

ııınden) - İl<'ca suretile veya 
göçmen ola•ak yurdumuza g -
len 598 kişi vart.an<laşlığ.IIl.l.Ul kıt 
bul edilmi~tir. 

1 il 
Her otelin bir Doktoru olmalıdır 

Uzak iskelelere seier yapan 
vapurbrda, ~u kadar kişiden 
ıaşla işçi çalı§tıran bırunılarda, 
plajlarda doktor bulundurmak 
mecburiyeti yardır. 

Bu ınecburiyeti hi.raz daha 
genişletmek lazım geldiği ka 
naatindeyiz. J\lesela Knpriiden 
Yalu•a sefe.riııi yapan , ·apurlar
da da bir doktor buhındurulsa 
yeridir; bele Köprü iskele,,ind~ 
Kadıköy iskclesind.· Boğazın ka
labalığı çok elan büyük iske· 
lelerinde bi.rer doktor bulun -
dumıağı ıneeburi kılmak elbet
te ki ~ ararlı bir iş olıır . 

YAZ AN: 

L!ELAMI iZZET SED~ 
"· ..... , 
Yukarıdaki isteğimizin der • 

bal tatbik edilip cdilenıly~ini 
bilemeyiz; her halde Sıhhat Ve 
kaleli bu teklifiınhi nazım dik· 
kate alacaktır iinıidind.eylz; an
cak sayın Sıhhat Vekilinin ~Şii>< 
ğıdaki t<"klifimizi hemen kabul 
edip tatbik sahasına koym:ıslllı 
bddeTiz: 

. iru-•liıh riıı taarruz:ı gc..çcrek 
l<kondnİ) c)·i teı\·:.tıen kurtaı:
lllal,., . lihwrin de j,kcıul..r;ı·eyi 
~lıııak "" l\tısır;n \c,J! \e su~ak 
kıgıı:ına ı.rirmck i~h;, El Ale -
tnel-"Jt nt*'YLiintle kar~ı karf'ıya. h . • 
\•lnnaıı ordu:annı ta],,~iyc ct-

l :l<Jerine , .• ilk öııre Jıazırlamı
~'.len tarafın te~rhhii-ile )<"ni 

•:r ıne)·dan mulıarehe-... i \. ukn 

.... roa· h tr \e -,TıııPktP lir. 
Bu ~rada r ano,;ad'ak ~ıa,11'fı 11 

lar~n At; nı1'\ '- a ış ·i ula o.'.ı. t- ı 
Yarış 

bir 
yerine 14,30 da hususi Baş 

iTaf•ila~~~~r .!~!::!~ .... ~~;~!~~ı~~.~ı~drdi..ı ı _F_e_h_l_ı_·v_a_n_l_a_r_ı .. 

Sinema \e tiyetrolara da yalnız 
sıhhi imdat kutusu koymak bü
yük bir~e~· ifade etmez. İstan -
bul H Be~ oğlundaki sinema -
lar ch-arında Belcdi~·e bir ııö
hot~i doktor bckfetınelidir. Ü
LCTİne f.cnalık gelen bir vatan
daşa vaktinde ~·apılaeak bir en• 
jfl~i' on ye yatandaşın ca1uw 
lı.ıırıarnıaiıa ~uk kere kafi ge • 

Her otelin ınulıakkak bi.r dok. 
toru bulıınınalıdır; lıele gece • 
le:ri nıuayycn bir saatten ınu ~ 
ayyen bir saate kadar bu do!; • 
tor otel çatısı altından eksi'..< ol. 
mamalıdır. x~ı ··apl'rlmda, 
pl3jlarda, şu kadar i~i ~alısfı
rılan müessescll'rde doktor bu
luııdumıak nıechuri~·eti •arsa, 
oteller de billıa»a geceleri dok· 
tur bulundurmakla mükelltıl ol· 
malıdırlar, 

an<:'leri ta~:tlir ,.,,fe '"'-rt ın 

affccrilccPğı ·· ·ıeıın • tedir. 
lDevaıuı IlürdDn~ü Sahif~d•) fll.!"anıı 4 iinc!i ,.~Jıifode) 



• 

• 

----------·-·. -

'jazan : ZIYA ŞAKIB 
( Ilıtib) .Dl baş ıca Ü~ bav ...... 

;·~'ırll .iti ıbur..lar, ona bULü.n var
IJ'A:larile bağla.ııın.;t;bııdı. BUıııı 
We (Bab) 111 etratııill!'!J ayn1-
m-0"0rlar •. Onun verdlı;i vau • 
!arı büyük b:X ılı1<iliatle rlhıli -

!ar_ ;-e lxmlarm unuıt.aiup 
>l-.<aybolrr:aır.ası .çir .. her vau.ı 
günü günü.ne lcaydediyorlıırdı. 

Bu üç ha.varideo btri, (Er· 
<kbil) Ji (l\Iolla Yusuf) idi Di
ğer tktsi i.e, (Seyki lli<ıs:ın) ve 
(Se~'1t Hüseyin) isminde i!I<i 
raderdi . 

'Bu il;Q bfrııder, "Molla Yu.stı:!

dar: da.lıa ateşli l:m- sevgi 'e 
(Bab) ı seviyorlardı. Ve adeta. 
oıııu.~ (uliih!) et) ine kaı:aat ge
<lıi.ı 'İ} or hıı'<iı. 

(Bab). ortaya çıkardı,ıı bu ye
ni me&uıbin iç y.i::iinli bwılara 
ıfş.ı etımclıı!ıen de çek:iıııı.eıniş: 

- Mi.Ab::ıkka'k olan bh"Şey var
sa ben, halis b. mü~mı. 
Vı> hiç şüı1ıe ydk ki, soo n<>!e
sı ·-re kadar ınıüslü.nınn kalaca. 
J;'llll... Berııim ortaya ycıı.ı bir 
mt:Mep kr.ymaktan ır. :nım::;nı. 
tı a1kın nazıın crıdı.a füıi cl"lbet· 
melr... .anlan ,kf'cdillle çet:ınek" 
\·e bô ·lece bir loırvvet t('Şk.il et· 
tikten 00Ilr3, h:ıJlo zu lüın ve 
kmm sltmruı ezen hirkümete 
karşı isyan ederek zalim (Ka -
çaT) !arın tahtım devmnck.. 
memfokctirr.-ı hürriyet ve rda-

a kaVUŞWrnlP.lmelı:t.ir .• Mez • 
helıiımhıi nıeşrederk€11, daiııoo bu 

\ 
vüz ettiglnı öğrenince duraladı. 
Umumi bir iblıili.ldm kx>ıılraTak 
btrdcnblre tcvkilata ~ 
Gizlice (Müct..ıı.ıt) !eri ropladı. 
BtJ!1lara, yeni ndlebİQ dini ve 
ıı>.>·ast tehh'1ı:cleıir.i aııls!.tı. Böy. 
la-e oolann taaııııuplar:mı tah
rik etti. 

- Siz, yem mezhep aleytıin
de v:ı.ız.lar vıeriııiz. Bu dSıısİE • 
!eri, ha!km n:ızanr.ıdac iSluıot e
dinn. Ben de taMclkatınu biıti • 
reyim. Kendile·~>ıe kat'i bir dar
be indh-cyim. 

Dedi. 
• •• 

S<*lıaızaınm bu talQnleri, ll"lll· 

taassıp mı'.iç1C'!Dtlerj fena halde 
~>iddıetknıdirdi. Deıfuı.l her ta • 
ı:afa dağı dılar (Bab) ın rneız

hEiıi aleyhi.ı:dE şWetll '\ uzlara. 
ve: 

- Bu mezhehi icadeclen mel
un, Y udilerder., ders alı:ruştır. 
Maıksadt, islilm diıı.ine ve eodar 
d;ımızın me:alıe!hi cilan (Caferi) 
mC2l!ıebine dırnbe vmıım:!Jotır ..• 
Ys!rudiler, kendi dinleria_,ı :ıııı.. 
kf.:mnı feshroen mlik-"dııs lô
t bıımz (Kur'anı kerim) i arta
aa.n kalıdımıak istiyorlar. Yeni 
ımeclıebin soJrop ııe sa \iki olan 
rnel'unlar vasıtası1e saf ve cıibil 
halka telkinler yaptı.rıyıJı~r.. 
E_y ııhali!.. Bunlara, inan...,,..-....ym .• 
kanmayın 

ciheti rıırnan dilikate ırlır.ız. Ve I=:;';'====::="=:'=~=== 
tıui:lı.I l!ll!Wd.mmı saklayar..ıt Y artm gövde koyun 
sadece meoıhdbe taallük eden 1 k k J 
mesell"lcr üızerinde ça.lımıırz. ça ar en ya a andı 

Deroişt.i. Sabıkalı hnsızfardan Pana\'0-
Al.i Yııeuf, (B ·>) dan aldığı t4 evv"M<S gün Galatada :lı.~p 

eım3r ve tal.!mıtt frzeme, (Azer- Hıri>.1aıun dük.kiaııına gımuir. 
aycarı) tara:Clanna g)tti. Ora.00 Çuağın uykudıa bu.lumnasmdan 

(Ka2l\-in) şehriıli k...ıislı:e mer- istifade ederek yarım & "i\.'lde Jıo 
t~ ı.tiıaz edecek.. Yeni me% • yun etini Çdlı,p k.'.ıçır.ak Ltemi· 
hıeön o havalide intişanıı.a ga,y· tir. Fikat g.ürıilltü ile u'·anan 
ret. tıösterecelılemL çıtak bağırmağ:ı ba.:,;!ayı~a. iş 

Seyit Hasa ve seyit Hiioseyan anlafılmı.1 hm..ız yakalannıı,tır. 
biraderler de, (Kur'ant kerim) Yapılan sargıxl.a parasız ve aç 
t.ırzında ve (lııitabilnr.ıuır) adn- oklUı,"unu ~icm~; yarısını yi-
da bir 1ııitap y;mmya başlamış- Yif> yansını satmak ıdye\ile bu 
J.an;Jı. Bu ki"tapta, (Bal>) ın. mez. hrsızlığı yarJtığıru ıliive etıın.işlir. 
fı~bi dfürtmlı>rmı şe~ ve !:zııb. PanaY\'.)t Galata sulh ceza m;ıh. 
edi 't)r~ı. kemesizıe ~. 

Mwhq>, giiaicngüne sür'atle 
inti;= ~u... Hükürr.ctin 
'"Ulınüne uğrıyanlar, hiç tered
düt e~ ~rlıal yı>I>i. mez • 
hebi kabul edi')'orlar .. (Balı) m 
V&<k.-°J~ lıürriyotle, günün hl. 
r.i.ıı de ( <;! lt :ııoa t) d 2'11 intıilram 
alaaıllcl:ırll'.a büyük bir irr.an ve 
kanaat besllyorlanlı. 

ıMÜf!llt>r arasında memebin 
gayet giıık tutulmasına eiımı • 
miyct voeriliyoıOO. Böyle~· ı 
Jn bc·rdx.T, bazı .,,tôv ;z)ar ta-
rafm::lan yabmıeılara <W ifşa • , 
ntta bu luıırulinuş.. Yeni me:ıhep 
hem bGkiımet ve hmn de ulema 
'f.arafmdıan duyu lnııuııtu. 

Son derecede muta p olan 
Salrazmm (Molla MiI7.a A.kası) 
y ı:j rımıtı.ebi haber akhğt za -
>pr.ın, az k:ılısm ö.akesind<n cıl • 
dlracakı:ı. Fakat çıırçabı:k ken· 
dini t:Qparladı. B • yUJc bir süıku
uc· .le, ·ata başladı. Mez
hep salıkıleri.r.f.n binleri tccaı -

Celiil Arkun 
JübHesl 

19 yaşında İstanb .tl ve sonra 
d'a Mısır San'at c..ku11arından 
mezun olarak 41 yildanberi bi· 
la ia~ıla muhtelif r'at okıı.lia· 
nııdJ< öğre'llnenUc, alelye şef· 
liği ve mihliii&ük ~en Profe· 
sör Celal .AJıkunun ~enlik 
hayatırun 41 iı:ıci yılı dün ak
şarrr Su~taıı.OOıme<!tel<i San'at tı
kulunda kudla.nmış!ır. T~lantı
da okulun ve diğer San'at okul 
la.ının es.ki ve yC'ni Ir..c"ımlan 
tJe c!ııvetliler bulunmu~faıtlır. 
Dlıktor Hafız Cemal Lokman 

hekim1' tarafından Celıil Arko
nun kısa bir tereürnei hali ya
pılarak davcdilere katılmışt~. 
Pro.Cesöı:e, Türkiye San'at mek
tetılcri mezurılan cemiyeti tara
ından altın clrllına kurşun ka· 

lem lıe<iiye. edihııitir. 

flCDAM 

HA /r-ADLiYE 
MAM ·L- KORIDORLARINOA-' 

OCf!ETi 1 Üniversitelilerin 
Hamamcı:ar Bele-
diyeye müracaat intiha m alışı 

ettiler 

Otlu darblıa4UI 
r•nma lcretl 

50lml'llf&ÇaUC 
İlotısa t V ekaie(i, ~hrimzi

dı:ki b.:unaınlann odu.n yak· 
ına1arı .ltizu.muııu aJakaiılara 
bild'iııın;ştir. füı:ınamcıl.ar bu· 
nun üzerine viıa~:cte mUra· 
caaıt ederek dll'r11ıniar•r.m 
mü.ŞI-.ülle ·ı;;ni an'.a1ıınişlar 

ve bu yüzden yıkannıa ücret
lerinin artıtırıbrıası icap ede· 
ceğini bildirnrişlt>rdir. 

Verilen mahimata göre şeh 
r:ınizrle 96 hamam bulunmak 
t:ıdır, Bunlann senroe 100 
b:n çekt oduna ifıtlyaçlan 
var Jır. Bu mıktarın temini 

fı -tür. Esa.'en odun da 
pahalı o~!ugu 1çin hama mil ar
da od .. h~•iı• e :soyun:nak 
• rtile yıkanmak SO kuruş

t< n ~'O kur yüksdccckl>T. 
Kc-se ı·e sabun parasile biz.. 
kkte bu m.ktar 150 kUrıışa 
yülıeelccekri r. 
Diğer taı aM.a.n Sorıba.'ııı:ra 

!karlar stokları olan hama.m
lann odL'lll ı!Ytiyaçları tama· 
m<:e ka"'1anıruyacak olun;a 
hamamlar kapanma!: tehliu 
s'.r.e maruz bıılU'll3cakıtır. 

Akıarayda yapılacak 
telefon santralı 
Alısarayda yapılacak telefon 

sant.ralını.ıı inşaatına yakmda 
baı;lanaclrtır. Teıistı yapacak o
lan bir Macar ve b:r lsı·i1:re f1r· 
masi!e müza!<ereler nl"tieclerr
miş ve bir an.fa.şmaya varı im ış
tır. İ~aata ay scailiırına <""i(ru 
başianması muhtemeklıir. ~an

tralın inşası için lwuın\u o1an 
mal:zmıenin bir kısmı gocril
zniştir. Geriye kal<ın ek.sam da 
gctirihnelıtediT. 

--<>--

Askerlik._ f tleri 

Şubeye ç• ğırı!an 
sulaylar 

Beşltlaw ..ıı.crlilo şWesindlelı: 
.o\.şağ.Ua ;,.ım1.,,o; 7az.ıl• subarlarııı 

24 ·e<l-at zarüıöa ,ubemiz.ıe mü.racacı.t
Ja.-. elıı.><:<liltl<ıri lal..-tirue lıekla,_ıa 
1076 SQ,y-ıh k~l'Ull ıha~i 1tlllh.sllroo 

ı 6'.ma tıörc mllmelo y>lpıl<K:agı ilAn 
olunur. 

Tap. N• Tj!m. Ha.saıı o.ğlu Ali Ziya 
56987, 

Top. A.<oljm. Mıısta!& oğlu il>ı:ıdıim 
Tü!Unc:ü. 556'J8 

Top. A.ııtgın. Melı.nıft oğlu Devit Naz 
hca. 52801, 

P. Tğm. H. Mazlwn oflu Musl<ıft 
Naili 39458. 

P. Ttm. E,4ı Sabri oğlu Behçet 
Un<<l), 42709. 

J.stQıi<llm Tjm. Abbas oglu Liitrü 
60ilM 

S. 8. M, M, Hilmi oğlu ır.,nn Tc., 
sin. Kayıt No. )'Ok, 

--------
Kunduracıya verdikten • • 

sıparış 

sonra önünde •. • 
sınema 

1 
ı "Ye kürküm ye,, nin modern bir misal 
1 > .. ye kor:ıd.oı'lanııtla iki genç ı 

kız bir a~ğı bir yuka:-ı d'Ol;;şı
yüiliardı. Şen ve çak =-~1'elı idi
ler. lk.:si çak genç ve ıııt...kteplı ı 
old ıkları her hallcrin<kn aı la· 
ştJ.yordu. Yanlarında h: c ka~ ar 
katlaş rı daha vardı, itıtimal 

bunlar onların nıııJı.ke~ıni dm 
looıck iç.ın :e'm~'.'(>ı-.:!;. r•ut-.• şır 
isimlerıni çağırınca imti!hana 
bu 'llr ectl:nişl~ gibi cyccJn· 
landrlar. Yü:ııleri bir nn içınde 
boo<:uk boncuk terleyerek J: p
kımuzı olmuşıu. "Hep bırl kte 
mahkeme sahıı.'lldan içeri gir
di~r. 

Davacı Beyoğlunda me§hur 
bir kund-l!'racı idi. Cümıümeş· 
hut ile rna:.likemeye verilmişler· 
di. Genç kdar k•ınduracınııı 

kendUeıinc hakaret ett\ğini ile
ri siiftiynriardı. 

Mesele mühim ve siirpriil'i 
idi. Kimbillr belki de diyordum 
bir paz2rtı.k yüzünde.1 bitil:irJe.. 
rine g!rişnüşlcrdi. Ö_rle ya bu 
devirde gilıillfüsüz pa tırdısı.z 
bır fi!t koodura değH takunya 
bile sabn alınmıyor. :s.r ay ra
hat rahat g:!)'i>Ebilecek bir çift 
kunduraya en aşağ> 25 lira sıra 
ile 3-0 • 35 - 4ö lira vermek icap 
ediyor ki. ni.ha.yet şöYl~ bö~ 
çal~an l:h kimsenin bütün bir 
ıııaaı;ı sayılır. 

C'Cri atar atmaz bL>yıır ed:.iıın i't" 
ler ... 

Dir ev•velki> günkü fıdeta rc
fiı.c ed lir gilıi miihimrenmeyiş· 
J.c..i çoculd!arm iı,•,\<leıki asa.biyl·t 
bu iltifatla asla gL'\'memiş. cBiz 
sıze gOO'.cririz, diyerek h-r liirl·ü 
qallabı begeııcmıyı rek biitün 
im ula,-,, a,;;ığıı:y:ı irnlc°O'rr ·şıl .... 
Km<lılerine rıc diller c!ök.i:lmüş, 
re lııiıımc~lcr eıNır sc .-Je lıiç hi 
rir: beğenmemi fer •. 

ctic&ıe ~ ısınarlıı.nuya çev
ri~ el(" kri al:nıp en tez bU' 
giiınrle l•azır olacakları bilkl"r t-, 
miş. Birer tira pey bırakacaklar 
mı.ş. F:ı'kM ciill4lcim sa!ı>bi: 

- Aman efonrum peyin de ı;ö 
ı>li mü olur dr-miş, onun kıyaf.,t 
l,,,.ine o kuclar itibar etmiş ki 
parayı da ahnam.ış.. 

Ge ç kızlar ~mnun meın
nun dükkiirıdan ayrı!mışl.ar Ve 
bir daha da araya uğ•·amrunış· 
lar. Bir gün sinemaya gid~aken 
cadliedC tesaaıif edince de ağız 
münakaşasile iş büyümüş mah
keıncllk olını.o:;l:ı.-... 
JDoğrum lbu peık gti'U'I bir 

ders değil ım:?. .• c Ye k:ürk.linı 
ye• nin işte modem bir misali 
ve i.şıe üniversitdil.crtı:ı i.nlikn-
mı. 

'!YŞF: GiJI, --·-· 
Genç kııılar ü:nıvers>tct im~ 

ler, bir t:ı!dıc yuTduncla bulu
nu.yoıt.armış. Fak;ıt davanm >e· 
broı beııim tahmin cttiğım gıbi 
Ç!kımadı. İş'n mahiyeti ~'Ok hoş 
b r zuıZ:plihe1l ibaret im.iş! ... 
Sorumda mahkemeye intikal et
miş. arruna espi.ri 'i<uweti bU!!m 
büıyıiik Nnsrc tiı1 'hocanın darbı 
mesel halir.e gehıt.-ş c Ye kür
küırn ye. sözüne dll'l'mıyurchı. 

Küçükpazar yan· 
gını tahkikatı 

Genç kırzı1ar lbir gün kal.kıp 
ııünlük. kıyafet.lerile Bt:yııgluna 
çı'kın.ı,ş1ar, :kend!1crine iy; bir ma. 
ğazadan birer c~ kundura al
mak iS'temlşkr. Fakut HL) ma
ğ:ııza ·andan içeri girinc~ kimse 
yüzlerine a\h.ruı €C!nem .• mev· 
cudiyeUermi biçe sııyıp onlare 
buyurun diyip ne i<ı!.t:üiklerini 

Jıi!e 9Ql'lllamı.şlar. Beklemişler 
bcldlemişlcr, nihayl't canlan sı
kı.Jarak ~rı çıkmışlar. Mağa· 
za bütün müııUıiıdemir.i ile sade 
~ık bqyalı, bayanlarla. :meooul 
olına'lrta iıniŞ\er ... 

Bu vaziyet :k~ısında genç 
kı>.llar erıe:.i gün, en gü:ı.e-1 en 
sık elbio;clerini g:•y.ereik. :.d.ama
kıllı sürünüp boyarıardk tekrar 
aynı n1ağaza.fa ugram1~1:ar. Bu 
sefer fevk..ıadı> blr itibar ger 
rek cl'h.a ka.pı..l:a.n ay;,.ldt.rıı.ı ,. 

---O·--

Patlıcan kJ2artan 
kadın hakkında 

tabki at 1apılıyor 
Evvelki gün Kürükp8'1:a1".l.a 

vuJw.a gelen yangın etı.afu.da 

tah.k;ka.~- <h.-v<ım olımmak< dır. 
Mü-ôkleiwnuani Ali Kemal Ka· 
ma dün bekıcı.ye fen heyeti mü· 
hendisll"rile biııtilde yangın sa· 
hasına ~reık vak'a matıaltilı· 
de bir kc:jif yapmışlar, ve y>ıu
gında k:ı.ı;it olmadığı net:ceı;ine 
varını~lardır. Yangının C«n.ile
nin pa1ilcan kızartması yapar
ken ateşe sıçrı> an yagın nl -v
krile wtll!jaıı yuııcala:nn daoıal 
etrafı ~u.tuşm:ı.sından vukı..a gc'l 
diği kat'i cılarak tebeyyün el· 
mi11:r. Cemile haklm.C.a ~a-t 
sizfilole yamgına sebc-biy>et ver
melı: suçoodan ıakllıat yapıla· 

cakıtır. 
Yangın netiC<$inde ;;()() k~ 

açıkta l<almıf.arsa 1a viUıyd 
taraf ndan rl~{ırilm.iş ve ia
~d~ri d ~enun edllmiı;Lr. 

-----·------------
.Kara YllSlli• Bu adama kar.şu 

i.d!.en sı;.rr.ı.mi bir hür.met" hiı;
fe1mişti. Çünkü ond a yalnız 
~eldik görrnli{tü. 
iHa~ten Beyazıt, bu men· 

lttlp ve her şe;ıd~n mahrum A:ı
y:ıl tacid:mı bliyıo".Jk bir iıL:Ccn:ıp
lık!.a n•uanıele e~li. 

1'e gfui bi,: st'bep]e davet edH 
ct:;ı:ru Nlmediği 1'Çin, ken<iis.r.e 
vaı,ti crtacak hltabı; dört gözii 
oo nltı l!;ııbıkl:J intizar edi:rn<'du. 
Üzerin~ k"mızı dalh ~1 cZe
rif '= Zerbif. ten b.r i:".tari giy 
mi;1:. Bcyrmnda t.run yedi dizil 
tıahut b"y··ld~üıroc incilcrrlen 
mamü.I bir kıymettar gerdanlık 
vaı:dı. P:>111Ilaklarınm her birin
de üç dıörl elınııs yüz" k göze 
ça!i'tJUrdU. 

Aman Yarabbi' Ne ş: ;enan! 
e şişman bir adamdı bu! 
D ha clogrusu... •e karlar şiş· 

swş, şişmiş ve şişmiş~i. 
alüm a .. Kc ı:Lm ~ı.ıırr.ck i

ç.n kt.-nıcse kapamak pek eski• 
den tecrübe e&lıni.ş b;r haki
kattir. Kaz oJrııadığı şüphesiz 
bufonmakla beraber, bu tccı:ü
benin ciıticn mü!lbet bir lllın 
parçası GMuğunu Yusı.:.f Hanın 

·aziyc.1Me isbal pek m~ndü. 
Çünkü bu zat Yrldınm Hanın 
sarayına ilk geldiği gün. i.riy.arı, 
weli vücu~!ü ,aslan yapıl;; çakı 
giobi bir sil"~rdü. 
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lyte bu hale ookuvc:-ı.nışli. 
Oda.ssı<hı n çı..latığı soktu. İŞ. 

g;i.icü yt:'mc·k y~~en "baretti. 
Aman Aflahım.. Ne yiyor, ne 

Yİ'.'ur, "'e de ) ;;_""Otdu. 
İste bu !rii'"'nn1ık bunun neti

ceı.i olrıı u s1ı.ı. 
Yıldırım Azeri şalımı çdk inli 

zarda bıcakmadı. 
Tatlı bh iman ve fas:ih blr fa. 

risi ile; 

- Bıraduimi.z --0.cd:- cTimur 
Han. dan "ugün b·ır name aJclık. 
Metni biraderi.mm de ş~bsan a· 
18!<aclar etmekte olduğu için bu.
nu bir d€'fa da size göst<>rmc}'T 
fayd:u,ız adıdctıınedik .. 

Ve sanı başında duran rnek· 
lubu u2attı: 

- İşte! Şu .. Okuyunuz! Fikir
lerini:ııdlen istifademi~ pek me-
muldür. ' 

Kara Yusuf Han, hürmetkiir 
bir uııanıŞl.a, pamıaklı.rını na
meye dcğd'ird1. B:r saniye sonra 
biiıyük bW dikkat ve aW.ka ile ba 
--şını eğmiş g&&crini d•kmiş. 

• til:ıi lıusU.>:si tıa-afın 

YAZAN: 

Nizametti 1 Nazif 
dan yazılan satırlan yiyecek gi
bi bia' dildkatle sü=cge başla· 
m.ıştı. 

Yıl<lınm ııctıceye tnunlJzır, 

hançerinin mura · a sapHe oynu 
yorı:lu. 

A'eri şahının ıfi uzun sürme· 
di. Çok g~-ınedcn, gıizlcrinde 
ıdbtdızi hir tcbc-ssilın b0 hnr
ken h.ışm.ı kaldınlı. Nameyi Yıl· 
dıroırun yanıibaşına bırakarak 

ağzı.na açh: 
- Fiıltiderirııe büyük bir e· 

hermniyet atfı • olamaz. 
Fakat madem k' biraderimiz bu 
arzuyu iıJhar buyuruyorlar, öyıle 
ise diyelim ki biz bu biililpervaz 
idklialara gülımeldeyn .. 

cKaı<a Yusw. gömıLış. geçir
miş adarn1ann iilbana denhal em 
niyet tc:lk'.n eden, !ccrübclere 
müııtcnit itimadı neıfsil.e lo->nu~u 
yordu. 

e r.n •• şt;. G·ü!ümsc)'ei"ck: 
- Beli! --dedi· <D•)ğru. siz.. 

Biz dahi <:ıu \;liolapervaz hale gıül
mekıeyiz. .• 

Azeri ş:ı'lu dt!,·aın eUi: 

- Bfradcııimizin dalı~ nı\'.lnzu
•-11 o!.'muş oi.sa gerektir ki mcv
~'1'ıu•.ba~hır; bizzat f3hs tzdu. 
Dc.~al sö)"lcmeliyim k. bir şa· 
hıs içil azim aıtıedchre, ~ticc
si me,.kük scfu'<~rc kır<ım bir 
eseri tiurbini acfd<.-dilenl€z. Eğer 
cTiırıur~ şah.sın:Jn kentl:sine tes 
ILm:ni mÜll<!ıılk:p merdane h rc
ke-1. y•d ... ~.·,rse, yani dcridev· 
k!in·~c lıücıım glhi. ~ahsı şaha· 
n< ıı:ze bazı Vl" adavet g'ibi nef
ı;aııi~'<'Cleri'ııdcn tcneıPJÜh eYli· 
y~bilir.se, en esleml tarik a.rzusu 
nun encazı, hakir şahs:mın oına 
t.eslim"dir. Şlmd:'ki halde b;,n, 
biradcrimi:ze bunu tavoıye eyle
mek isterim. 

Yıl.dırım kaıjlaıinı çatarak so.r 
du: 

- Ya (SulUın Cc1air) Jc.in ne 
buy urıılu_ or? 

- Ha.kl":La .. Onun da derakap 
te~im Kızım g<'Lr. Ben ve o taç 
ve tabt!l'dan Illlihrıım -birer hı· 
çare !lıalind<>yiz. Edirne sara · ı 
da p<.-k §'11.;;ne bir hfüınü k:.ıl::ul 
ve .ı:bar göırlük. lnsaniy\:L , e 
met<L.ncği şunu iun'ro.:r ki; 
qİyıilik t-,o:örii!P.n yere ni!ik edile 
nıe7.se hiç olmaZ5a ;.;)lıülüJden 
haz.eı· clı.n:ı!, Şu anda meal"· 
sc-f gördüğiianüz iyiliklere mu· 
kabtfo ed.obilecck hak.le dl'ğ:lıı.. 
Bıııaenaleyb hiç dm azsa c Zatı 
şırlıane• lerirıi bir dü~an l<'ca· 
vüzünden masun kılıınnm çare
sine balcina11yız. 

•Beyazıt. ın bu sözler fena 
halde guJ:1U1:una dkılku'lmuşt.u. 

Yavaş yav~ hafif hafif ve 
faknt !azını ve şiddetini ceme 
vurmak "mk.insız bir taVJr ve 
lisan ile; 

- Birad(~riıııiz! -dedi- Iliz 
•Ya h ,ya hiç!• dıyen cEslıabı 
diiswr• c!aııız! Bitim iç'n kebl· 
yet hiç bir zaman mevzuu bah
sedilemez. Biz doı.ilarıınuza UJo..'lt 
oluncaya kadar çok di.iii'finen· 
lcrrleııjz. Fakat vakta ki dostı .... 
muva doot oluruz, o anıdan iliba 
ren bizi ondan tefrik Jmlcl.rısıız

laşır. Dü'i'ffianlarımıza i<aı-şı da 
ooyteyiz. !BiııaenMiı:alik t-u 
şimdi kemali samimiyetle S(i ıu. 
yo~uız; Siz dootumuzsım1:cı. 

(Dır.ha •) 

EKMEK 
KAR NELERi 

Ey!uldeo i ibarea 

uifçi,, adile Jlld ltlr 
111111 ibdaı e.uı1er 

Ankar.adarı b:ıldirildiğine gö
te Eyllül • Birinciteşriıı e«.tnek 
karneleri dağıtıluıken yeni bor 
•ınıf g.ı..önünde bulurıdunıla· 
cal<.tır. Bııı;:iaı ağır işçi ad:ıedil· 
mcycn b:a- çok işçilere (BÜ· 
y.üık) kamcsi verıhtıekıted'.;r. 
V ei<alet bu gibi işçilere (Biı· 
yıii.kı) !ere verilen ekmekt.en bi
raz fazla verihnesi esa.~ını kabul 
etJınjş ve agır işçi ile büyük a
rasında b;r (i,.qç:) sınıfı ihdas e
d'ilmiştir. Yeni ş<>kle gÖ<e ağır 
işçilere 1000. isçilere 500, büvü:k 
lcre 3()0 ,kiiçoildere 150 ı:ra~ ek 
lT'Pk verilccr-kıtir. 

Yak nda bu 'htısıısıa bir ka· 
raı· nr<:L'<i a.ccek.1.ir. 

"Deli dolu,, dan 
çıkan dava 

Bu isim bir filme ta· 
kıldığı için 

iddia 
İı•tihal 

ediliyor 
Ashye 7 inci cezada ipt!kıı,1 

ka.ı:dcşl~ aleyhin o san 'atkiır 
Cemal Reşit .i.!e Flkrem R1!$i! ta
rafından açılan ha.k'kı telif da
vasına dfrn ba.kıkrııştır. ipekçi 
kıırdeş!er r.ııonrm Tü.ıfo: fi!ır. şir
keti mii<liirü Cema, h<!yeti ida
re aza.lar Fahir, Naci, ihs"n .. :ı
lıit; Osman; Ekrem İpclı:e; kar· 
deşler sl>Çk.ı buh.>nuy~dardı. 
Yal:ı:ırz bıınlaıxlıuı Vahit ile Ce· 
mil dııruı,;no <"Sllafııı<!a hazır de
ı;;: ıı .. rd i. 

liful.ise buıdan bi k~ sene 
l"vvel Ekrem Reildin yazıp Ce
mal Re~im besl.l"lediğf cDt"li 
Dolu. < • rJn l"lrafmdadır. 

Bir Amerikan fitıni deg .fjlt irile· 
re;. ona Deli J).J!IU adı veri~· 
Hr. Mahkemeden davacıların a· 
vuk~ tı mest.~c\·i izah edl:reıt 

ta·.ımiı.at hıı.t.1-.ınnı da mahfuz 
tutuınıası kaydite sl.1'.,wJaırın "'C 

z.iy~leT>ııi .isttmişlir. 

Diğer tM:-a ftn avukatı oa bu 
da.vanm yı;rllış i'ltiltam('tten a. 
çıl:lığın ileri sürnııii~ Vf' tl<'mi~· 
tir ki: 

- Dava malııyeti Jübarl·le şa· 
hıslara matuf dı:ı;ilrlir. Bll bir 
a<ıonim şirk«t okluf;u. i~:in anc~k 
Jıer hangi ·bir davanm mes'ul 
müdürlerile sah~ı.,.ine ~;ı'k<'t 
namına açı1abiHr. 

Mulhakune ge\nııiyeıı Cem:i ve 
Va~ııdin ~·ağH·ıAm~t-I için n,nşk~ 

gün,. lbırakdmı tır. 

Leblebi ihtikan __ _....... __ 
Fiatlann indirilme. 

ine çalışılacak 
Leblet" f.yat!arını.n yiil<:.ıehl;ği &• 

• ~da-f" mait.a:ınlat·m ·~ ~ati• 
ni çt'.kı:<>~~ ·e !'iyallann ~tk.lcfo fC'l-.... 
~i •rrUJ!i··. Du tetkikler tıelic<sinde 
b'ır ço:t ~f'"blebicilorin gf:l!iş m:k.,.vas· 
ta ıııtıırnr y&pt kl'fı goı-lllrnüŞ!ur. 

Çilcll<li L.>bkbiciler Duludun k•lo
'""" 21) kl.~..;;a a lu'rlcla ve bıım.ı pi; 
.-r<lil'.ten sc.nra k.ll=ruu 60 kur~ 
rafımı;k.tar.ırlıı.r. Ara y~i 4P ku
"'~ !•ı'km aı.c-•k ş ltu<>.ışu odun 
masra!ı kaıoılıJ:ılır. Bu s r-ple- k~ 
L:.<Qic!ler bir kilo nohutta 35 k1.ıruO 
safi kAr temin ct.mek<edirler Du 
"t'i>eple t;yaUarm ;,nn.;mesi mıılı· 
te-ınel<iir. 

Vali yarın geliyor 
ıMc:.(hum Refik SaJda.ının c • 

nazesıle b rlikte Aııkaraya ıı 
den Vali ve Bcledi)e fü:'ısi llr. 
LO.ltfi. Kırdar yarın :ıb.h d 
mıi~e gı"JCC€!ktir 

Begalpı geceli 
>.1 uı .:ıJ 

15 Teırnm.ı 942. çarp.mba gliICl 
Ilec<1' aş~ b f (> 

erksi ~e ııunu ıdcprnı {cu-
na ~ l Lı: e R~ <>1' ' 

n olınrur 

Kuıtuluş perşembeye 
Pireye gidiyor 

Yunım;slonm muhtaç halkına ı:ı.. 
da rr...adc • taşıy<n K iLi-. va
puru !JOO\Jrr.:Ü~! peJlitırrme guııil • 
P.re:re bar · t e<:· < lctir V :r bu 
retu "1dt 2000 •on ~ rr cıda 

a<lieleri coMıreceı.;tlr. tıunlar rrıe
y.anm.Ia lrülliyrili miktar~ farulyc 
fmd.ı.k. ,, e Uz~ ftı 1 ır ~ 
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[Dı ~.1oLrriKA] 
Senenin yarısı 

geçti .• 
T-: Ali Jt...ı StJNJlil 

Ş 
ark cephesinde Alııuın 
tıuırruu ile Mısır ..ı... 
aındalıi hareütın hirbj,. 

r.ia<!cn babcnıb olarak girio;il • 
ın.iş olmadığı besbelli idi. Şi • 
mali Afriltııdalıol Alman lr. uvnt• 
le.ri Ubyadw mul-afiaki)etleır
den -Ta l\Iısır hududuna gire
ttk onda İngiliz tarahnwı mo
kalıcııneti ile J.aııılıı~tı. Ruslara 
karşı dıa Al- ta.rafı ~lr.ete 
geçti. Sıvastopo!u n.ihayet do 
geçiren Al!nanlar dünya mat • 
bnııtının 3'\ı.eri mütehassısları 
tnrafmdllll ilkbahardaoberi söy• 
J.cnen, I.,.Jıat ancak yPni nılı:oa 
ı;efd.i-i anlaşılan biiy[ik ta:ınu.za 
girişmişler demektir. 

Düny'a harbi bugüu Q .aıe
r~klı. en hararetli bir safhasın
dadır. Bımda şüphe yok. Bıınuu. 
la bera~r .senenin y°filİMi ayı 
girmi • ortasına ge!mek !iz.er.~ 

dir. 943 senesin" beş bu~uk sy 
var cleırndı.tir. l>Un)a harbi ba
kımından bu senenin şimdiye 
k.nır.dr geçı·u yNÜ ayı hep bir 
takon ba~lııııgıç "3yıl""8k ,.e • 
kayi ile dolmushır. Kafi neti • 
ceoiııı alınması ;,,., d. ha ,·akla ... 
mı.şa beırztmiyor. . ~ 

Libya harekatı bir OOşlangıç 
oldu. TOOnıkta elde lldil1'lı mu· 
vaffakiyet ile Mih,·er tlll'lliı ile
risi i~itı kendisine devamlı bir 
vaziyet tetmn etmek istemşfü. 
Mrikarun yannda gött Ald•i:'I 
hal'Metle Mareşal Bo~I yat. 
n.ıs çetin bit muvırfla:kiyct ka • 
zanınağı ••e o muv ff.alJyt'ti:n 
neıı'esi ile ilerisi kin hazırlea • 
mağı di"ümnüş .;imny6r. Al • 
matı tanılı .r..ııi. olau bu cilw>
t rt.mot etmrmekle bember de
ha 11ma4cfi. hesaıplan göz 6nüne 
almıştır. Giio g"'Çtikçe bu riiıet 
enlaşılıyor. Yino anlaşılıyor ki 
Tobrukta İogiliırl=in .<>eloizind 
ordusnaun uğndığı. magliıbh et 
Almatı tarafıuıtı ilerisi jçin de 
iimidini .lmvvetlcnıtrnm.ı, ona 
gelecek ha!'ekat ~ın yeni biT 
n.cş'e vermİ!jtir. Fakat daha zi· 
yade ılikbt eo111ea dhet şu el-
maktadır: Tobrukta Alınau ta· 
l'l>fll>I ILSl) JneDlllUtı eden Jr.eyfi. 
yet se!W.inci orduya çolr. :ı.a~ 
w.rdirilıniş olmasıdır. 

Sekizinci. on:lunun asıl lruv • 
veti ortadan kalk.mı, oı.-.IJ. B• 
böyle ol)\DCa 'eruiııilen zayiaha 
ç<ıi<luğunu gii<ıö11üne koyınM;; 
knlıyOI" ki o d.ı Mihver ..,.fııı.. 
u yapılm.ışlır. İogilh taraf• ile 
ıı~raoıl~n zayiatın yerine gel • 
ın"•i 1'0r 111ınıyaeatıoı teı..,.... et
mt' ktulir. Sdıhinci Ol'dınu a. 
'11 ·kııweti fıvo:ulmedı~ za.. 
·iatuı dıı yerine getirilmesi ı.o. 

J:ı) !aşa... k tır. 

Al'..rika harclıitmın ink.işıaiını 
oo J.e bu :ıııtli~edeıı &örme.iı. liı· 
-ıun. :\l.ı6ır lıodudu i.çlıı.de devaır 
edecek şiddetli nıııbarebenın iii' 
reu-cekkori va&"dır. Şu güolttde-

\ ki salhoılar da bu itib:ırla dahır. 
farıklı ol locilk lır. 

Vaıciy"t" umumi şt>lıôlde t.. • 
mıa. "11l11 tekrar 1'trnt!k a.ı:. 

ed«ek: !M3 s-ene.>nin bu ayla • 
rına kadar dünya harbi Mp ıı.. 
:urhk de. i geçirm~ı.&r. Mu • 
!ıaM>e '81ınrlerindelıi .._rekat 
çok şiddetli. Çllt"pl!i8ft .lrtıvvetltt 
de )M'k bü ük. olaıbili.r. Fakat 
da-lıs bt'i ne$iemin .ı...ııı ha
reüta ....... g"lmecliği gtirillli 
yor. Sa-ııki harp lı>lihini1t ~1"'1f, 
l»t ha,...lcl\tta" her l>m lıir türlü 
iştir. Mıııltt.diıf salılllf'lenitn 1>i • 
rindıe bugiia Q işl...-.len bıbır. 
haTp tıalihlnee lıf'lki ~ıtilecek 
ve hart.in iııtilı.Nıli 6ftll g.3re ta 
yin edil:ettk. 

Müşteri alma. 
dıkları içi 
Bazı ş lll'lerln 

Ytslkal&rl alındı 
Emrı ı) et 6 ıncı şuıbe miıdüı4ü

ğu dem rr ~; alıır.,k if:tern yen 
2T.l6 rrum:ıralı tııOCsi şı>fdnini!ıı 
eh'liyE'l.namcsini ırhnq vı:- o'o
mı:ıbil pıak;ısını ruktaiım iıştur. 
Bundan başka beş şoför dt ce-
2a aıxJ.n~ ışıtr. IM~c...!erden 
fa~a para :iSUyen 15 şı:>för de pa 
ra s:ez.ısma çaıptırılmıştır. 

'Ihmva ardan atlıyan 5~ kiı
şi de 6 ıncı şı.ı.l:>c memurlar ta• 
rafından yr'-.. ':ın r lt rc-zalaD
dırılın.ıııtır 
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Di.I Kurumunun 10 uncu 
k u: r ut uş y ı I d fr nümü 
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ıküo~ii ınrada lltbrip e.dilen 39\1 doğru sümnekıteclirler. Alınanla- lar. Bu ıkiaya bütiin dün 
ta~ bu ı-akamL•""' <ilahi] d<ığiJ<iir. n d d d ı r.ın şimdiki taaITUZla elde e1'.i'•· dolagısile ciimleten imin! diyelim a 
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Aınlkara, 11 (A..A.) - Tüıık 
Dil Kunmıu Genel Sekreterli· 
ğinden: 

Bugün Tiın< Dil Kurumunun 
on uncu kuruluş yı.ldöııümfüllir. 

Tü.rıklüğü tariolim en Joı:>rll<;ımç 
b •,r tclillk.esinden k1Jırtarar ak, 
<,>-1' ı:ni.iş ve hı.ıı.iş bir :nıparaıo.
hlııtan d'.nç ıre taze ıılusal bir 
Cürrlburiyıet yaratan büyü.'k A
tatürk ,'bu yeni varlı,ğa ileri in· 
fsci t~~ a:ş>faıınak yolumdaki ıSı· 

ra clevri.ml!er arasında dilJ. işine 
ıtmg.ün ku:tısal elini yeniden lııc:ıy 
muştu. 

üze:riııde çal'§an Tüı•k Dil Ku
rıınıa.ı bu yı.ldöni1mü dolayısi.1!', 
A1alfuik'ün yüce ruhıma rah
metler diler, inönünün Jl'Ük6ek 
vadığı önünde SQIJSUZ. saygı ve 
sevgilerle eğilir ve sayın Tüt>k 
ulusooa ve yurdumuzun büLün 
dil sevenler'.ne candan yürek
len kutlamalarını sunar . 

vam edileee'A'Lir. Alman haıva kuv- ı eri ·aza~ar, p.ııaruarında geç O ~ 

-

k -""'- · '-·- b ·-.. - c--• KA"GILJ "'";" savıulıan milvonh .. , , •. ;ı ve>l«i gündüz K~ SAl>'Jlerin- ..,..,ış ve ınsan ve ma..,.,me a- --· . _,,.. 6 -.-- , ~ •· 

dN<i ve Azak d""a.inı:Wki liman te- 30 b • J ·ı ik.ımından olaganüstü kayııplar.ı yarlarca iuuiod211 bir tek kııb 
sisleriııl ~mbala.mış!ıır ve 9ekilen ID apon çevrı • uğramı:ş bulunmalarına rağmen Yine ortaya suJ1ı §ayWarı olllllllllı tösterebiür mi 
düşman Jroilarile ,.,..;hir!erin geçit me tehJikesİnde çok tıüyü];ıtür. ~ıkmtş, çıkar a! Tabii, mübare- Dünyaııın dü.zeui böyle .. 
n~!O:lalarroo ve ınll"""""le iratlarına lun önce şayialan çtkacıtk lıi durmadan dönen kooa ~uv;ı.r 

• Mos.kovada dununun ~'dk va- ' 
hücııın etın;şlerdir. ocıı,.r....., san gün - --

1
- - - sonra da arkndan kendi çtksm! lak, vaktile bu iki esa:ıa gö 

kı'<le ağı.r kaıyıbbra uğradığı cö- 2 h D , 1 1 him oltluğu açıkça ta.9Clik v-e n# Bütfuı harpler gibi bu caıunı kurulm • ~ b ı H 
tıetıe Orel'in ş\ıı:ı.o.l;ndtı!kö !Jüewıılar- .asa a ger.. a mdı letin şimdiye kadar görillıııemiş ıış. .. • arış. 

;ın ed·'-' '-"~ sevıl:iğimin harbi de öyle çık • bu döğüş - bı>l'Ş esası yalnn · ~ az ktivv<!t kullanaıbilmiftir. Bu yo..ınnıt~, 11 (A.A.) _ Çinli- n ette f """'r'-""'ar yapıma· • • ön , __ _ 
hücumlar püsklirt~~. Alman ..,. . .....,~.. ğa hazır bulunduğu da kabul e- ~ mıydi? ceden: ııan=ıı, yahı.ız hayvanl:ıft g· 
kar§ı hücumları muvaf!akio'etll ne- lerin Kiangsi eyaletinde Japon di.lnrektedk. - Ha çıktı, ha çıkıyor, ha çı· re de değil, bu iş ba:.1 cansız 

() günıdenıtıeri on yıldır büyük 
Türk .kurıtarıcısının açt{ğı ve 
Mil!i Şefimiz sevgili. Cüm!ılllTe
is:ım·o: İmd İnöniinün de eşs:Z 
bir canlan.drr~ yürü<lıü.,ii:ü yıol 

Afrika harbi 
(Baş tlEl'afı 1 iYıci sayfad.n) 

ı:lir niık•tar esir alımmş ve di.i&
maın.a ba ;&:a kıaıyııblar tre h~ar ver
diti°lmrjt.ir~ 

Cenu·b 'kesiminde ıJcvvetlerimiz do
ğu istikam~lf"'de ilerliycn diilJ'IllO"' 
ku\.'-"Cl'tlt!ciıne ·hücum etm~ler \""-e mü 
tetcı,(;lJ'it düşman tanlkııru taılırip ey
~llmişleıt<lir. Av ta1'Yarelerimfa Ela
ı.a.m,'1'Il çevresmd,,_ <!~ topçu 
"'4.llilerine •t:ııııtıı.. hiicıımlıı.r yap
ıtn14hr. Bcwnb.. lıııi;7;u-eler""'1en mü-
4"Ct'J...:ob ve him~e atlında ilerliyeı 
.biiıı-iıic düşman bava teşkıl!erine 
"ıılla~ ve en aşağı 8 av uça-ğı 
duşüril!~ ve b>r çoğu ıiıı. b .. arıı 
UZratılmıw!ır. Eldeba ç~ diiş 
"""1 tayyıuıı lrıiş ıno,ı»danlaı'.wıı. 1ı;a;r 
it. ya-püa.n hücı.ı;mla.rıda en -aşağı iki. 
dili:ırnan ta~ ;reme tahrip edil
Tnişfir. 

Bu onı.roou yıldiönüıOO d\'.>layı
slle gün.ümii:ııden afüı.be de<ır). 

mine kı.dar yapılmış dil yayın
laıkle çalı,<ıtna ömeklerini bir 
sergi hali.nde yul'litaşların gözü 
önüne loosımayı düşünmüş idi:. 
On dört yı.fük yazı ve dil i.şleti
mfuıi bir anı.da tqılayacaJt cilan 
ibu seri 10 Ağustos 1942 d-e dö.r· 
düncü Tü~k Dil Klll"'.Jltayii-e bir 
».!kta açılacaktır. • 

1 !talyan - Alman ik· 
tisaut müzakereleri -P ara ve fiat istikrarı 
muhıfaza eailecek 
tBer!iıı 11 (A.A.) - İtalyan 

dış ticaret nazın M: Riccanü
nln :ııiyaı-eti ve Alıınıın ricalile 
y.aptığı kDmış.malar bal<lb:ıda 
DeŞ!'C-<liı2r.. tebliğde deniliyor lııi: 
Nazır M. Ric-cardi ile Alman 

n:wn Jl,l Funk arasınrla. yapı • 
lan dootça. flkirlcş=Ier Aimo.n
ya ile ltalyayı müştereken a.18.
kalandıra.n bütün :llmsadi me -
seleler üı.eıincfo bil' ıkıere Wıha 

ALMA.?f TEBLİGİ görüş birliğine va<mınştır. 

llerliın-, l1 (A.A.) _ AJma.n. tebll· iki hUkı.i:ınet ·bilhassa para '"" 
ği: tiaıt i.sti!krarınm muıhaıf;rrasım 

M.ısıroa Elalame.m llııesı.-ı>i.ntle ııödl- 1.lliwer devletlerinıi:n ve Avru • 
d'l!ıtJi muh3ll"E'be!or O:~. Düşmıarun 
Atnun - İ'.alYan ceplı.eslııôa şimal panım ilEj ve ikbsat kabili)'eti:n.in 
:'."' """"'"" ltJ"1mlnnoa kaınşı yapı.- emciyet; bakımından esaslı lbıir 
": şlcldetli hl>cumlar pü:,llciir1ülzn.üş.. unsur oiduğıınu müşahede eyle-
ti:or. Cen:ub bsiminde d~ al- m.İ'!/th-. 
..,_, "" italy..,, kıW:u·ıının t>ör tıa.<- • Her iki memleket, kendi arala-
ıun harcketi!e ı:<ı·t ~. Kı>v-
vetli almerı hava ~!eri blltiin rmda olduğu ~bi diğer memle-
~c boyıroca yapılan lııu1<atı e- ko!.lerle olan ikt-.sadi münaıse • 
ihcn-..,,...,.etli sure11ıe. d-emişleır bPtlerinde de esası ,.,,,..,,,_, .,.,.,-
""' malzeme °"Polan fle m<ı<t'örlü gerek tedSyeJer h'UL'ıtıısurııda. mu-
::"'• kMr.i>1""1na ......... .etmi!;ler. !hafaıı:a edreektiı-. 
J' · Il<Wa :~areıtıcl~riad:e 33 jngi
~ _uçağı <1'uıııu..-ı.ilmüştür. 
lkı ta1\ıj :t;a. foar~Jı.kh tı:ıııı:nıL.m 

kalktı 
l.ond'ı-a 11 (A.A.) - Landı:-a

~ır. sa.411!:ııiyıetıi kmyruıiklan lbiJidj,.. 
rısnr: 

Anlaşildıığın.a göre Mısmfalııi 
Y-eni hareketler esnasında r1k 
taarruzu General Auchinleck 
Yı>ım>ş>tır. Cenuptaki diişman ta 
a!W.zuınun ~ıa.z sonra 1ı~şl.a.dıj'h 
anıa;ı'.ıtnakıtadıır. Her iki tarafm 
Yaı>mıştır, Ceuıu,pt:cld düşm~n ta 
d<m aıyrı Yılki OhJııu..'<'tıır. 

Tob"'iia. ıağı. bir a~ 
l:ıc~Jlldra, 11 (A.A.) - Müttefik 

ırr. a uıça~1arı Tobruk'a t
ruız etrnıişle c:..ar
d b. r V'I! taşıtlar araısı:n
_ a '". çok yangınlara sebebiyet 
\errrJ:.şlerclir. Yangınlar 115 ki-
bne11re m:a:kıtım. .. '"-di. go,,....,,ıektey-

. F~cirden güııeş bauncwa ka
~ar İngiliz hava J..-uvvctler; fa. 
ali.ı--e~te hulunma.kıtadıır !ar. 

I
Amerlla.d& yem 'bfr 

f!p bomba 
Vaşm-gt-on ,11 {A.A.) _ Ame

rika askeri':eri j<:-n.i '';> bir hanı
nın kuII.anMhıası'.nı öğırcıımek ;. 
çin tal'm4ere başlamıŞla:rdır. 
Looby adı veril-en bu y.eni bom
balar en uınu~rnarl'ık yerlere 
ye<ı}eşt:Yiıl®ilıınehe ve en küçük 
ıM- temasla patt:ı.-naktadır. • 

Şam Bağdat şosesi 
a çılıyor 

Loodra 11 (A.A.) - Şamian 
alman biır habere göre Şamda 
Şaım - Bağdat {'C!Seslnın açılış 
törem iç.in hazııilılk:lar haşlamış
tır. Bu yıılun uzunluğLı 821) kilo 
ımetrefür. Yarısı Suriy-ede yarı
sı l<akta bufoııaıı bu volun su 
riyedt.ki kısmını İngili~er yap
m~ı.r. 

ticeler vetmiştir. taarruızunu durourmuşlardrr., .kacalı:! için tle öyle~ M.esela riizgi>r! 
lleşö"niin bı>tı.-ceıoubuıııdald böl- 30.000 klşilk bir Ja~ cmiusu Sovyet t'ı!bli§i Diye şayiaları çıkmış, arka • dan ,Jodosla po)Taz: Lodos ger 

gede kU§atılm~ olan <tüşıruın Jruv· çevrilmekte.Mi.kesine maru:zdur . sından da cli\ gÖ>düm güıl cema· olanca hızı ile po~37.a --'·''-r etle · · ı ç ....,.,_ Londra, 11 (A.A.) - M.osloo· ~· ,........ 
v rı;nın lı.ırpa anma.sına daha şıio. un,....;.,g 11 {A.A.) - Çin liııli gijsteriverm~ti. Zaten dik- günkrce ortalığı akiist ede 
~'..1."• devam edilm~1 etlir. ~~arın kııt'alan, Kiangsi etrafındaki vada neşredilen. Sovyet gece ka_ t edin, hazı şeyiıı bir kere şa- sonra o yorulunca poyraz ay 
'"""a"Yemet !kudret eri lmuınıştır. Ja"""'n çemlberirıii ya.~""ard:ır. yansı toohğ:: 
Miimer'd ~n gruplaı"Inıo yap- lr" .. ,,....~ Harko.f şehrinin 2\lO kibn-et- yıası ortaya çrktımıydı, arka • şiddetle hücmna geçer, 0 d 
tığı ç"'··- ır""J:ıbilsleri aıoı.meıe ı·•- Gafil avlanan Japonlar, Kan smdan er, geç kefül! .ıc •ıkar! ona romuet okutacak kııdar ,. ..,... - ~ _.,__ re cenup dıofıusuııda muharebe • , 
rat:Imı.ıı.r. Vo!kof ceJib.esOJe z1rtı- ll<: .. dnin doğu kıyısında Sinkan Onun için şimdi ortaya ,11,~... nıadıgı" nı bırakmaz. Der.ı.en 0 d 

il inkişaf etmektedir. ' ~ • ....,. 
iL tacloiann yardımöyle yapılan sov- · e Şagsi-Şen arasında gayet olan sn!.h şayia!ırrının lll'dıındaıı yorulup bir Joenara sinin.ce in 
yet hücuml:>rı kıısın<n g(i,ğüs göğüse 1hüyü.k kayııolara uğram._.Jardır. Voronej ~hrinin batısında bir gün bakarsınız ki sul.lmn bat, ~·ani durgunluk va.od.ar, or 
çarpışm--...laT net.!cesinde al<3m kal.- Çinliler üç gün süren .karşı ta- çaTPlŞillalar devamdadı.-. Voı'O- kendi de çıkıverir! tadan ses, sada kf>Sillr, her tn 
mıştır. MiiırCer't kuv,,etler kaş ı-.;ı- arruıılarla Çu.,,,inan'ın cenubun nejcn 170 k.!.dmetre ~nubunda ,,__ __ , 
cıım:,ap ~-'>nasında tasf'ye edilmiştir. ...., bulı.'llan Ro."()Ş •ehri Rı.ı.s kuıv- Zakn tarihde h:ıngi harp so- süt "'uan.ı>k olıır ki işte bu, sc 
Bu bar<>!t&t e•ııasında 19 ,,,...._~- da Nanşeng ile İhuang'ı geri 1 na ernıemi• ki bu ıt:ı enn,~. m· sa· ve rut limanlık g<'•·~ıı gu··

11 -~· -'-· 1 --'·- vet eri tarafından taiıl.ye edil- > ·' ,v 
taı.kı muiıaıebe dışı edilrr.iştir, ..,,....,&' a,ıu.u~. de kt}'oırıele kadar SÜl'SÜn? Harp ler, lodo,Ja poyraz ara.,,nda 
K~ra Ol't!ı.sımun ağır topçız birlik- mişti.r. le sulh kışla yaza benzer, biri sulh dı>vrC»idir! Fakat a .. kası 

leri Lenltıgrad'daki adricrl ehemmi- KU\'V€tknmi:ı ş:mdi daha mü • 
y<"li 1ıaız tesısle<i mli.=-ir b>r ate;, Yunanı•stan sai1 mevzi1ere çekClm~lerdir. ırider, hiri gelir. Yani nöbetleşe dan yine ayni harp .. in._, oğ 
abtma almı>l<ıl'dıt'. Jvlbslwva, 11 ·(A.A.) _ Sovye'i: biT kovP.lamaca O)-unu!., B11 tarının harı> ve sulbleri de b 

E'in.la11diya ködezinıcle Fin ordusu ek tebliğ:: , harp 943, J'lahnt veya kırk beş, kı böyle değil mi Harp • sıulh. 

1 

!>!~IH<-eı·i iki gtn süren çetin mulıa- Amerika ile bir kar~ Vo.ronej:n d!M,usunda haı-eket daha bilemedin ellide mi bite. yine harp. yine sullı .. ve te!<ra 
ı•::l·eı<Len sonra. dl\;ımanıoı Somer! J ki d k yapan biri.ik'lerimiııden biri düş- ~ek? Al sana altınış beşde, yet. harp oğlu harp .. ve tekrar sul 
a '•tn• karşı j"Opİ!ğ• bir hürumu a. şı ı l yar ım pa b ml:jte, seksende, dok!lll·nda yeru' "l 1 
1oamef.e uğratm;:;lard>r. Bu mııvaifa. • l d mana ağı.r kayıplar w:rdl.mıi.ş- og u sıı h .. Yani soyba belı:taş.i 
k'Y<>tte aım.., !ıafü ııa.rp g~mi!erl- 1 m Z a a 1 ti ... 2000 Alınan öllclürülmliş, 47 bir harp daha! BMıbrı, .kim ye. nm dediği gilri, insan oğlu 
ni.n de hiasc•i varda·. Du gemiler Lnndra 11 (A.A.) _ Bıiır"Leış:ıkı [ sahra k'PU 77 kırm)'!0!1 ve ba~'ka nerse v-ensin veya yenllir"4! Yi!· hu dünya;pı yaolnn harple ~~ 
top taşzyan sovyet loa:rııklarıru ve Amerika ve Yunanistan hükıl • bır ç<>k baqı nıallıemesi fahr:.p nilsln, hu harpten <;<>nra dünva- yepıııak için gelmi~! 
nakliye vapuı-l:Lrını top ateş!Je da- metleri arasında. bir ka-rşılılklı , ediJmiş!ir Tan'k bi.rlilde,1ın.iz :tun artık yiiZ!c,,.,e, belki de bu.- Meşhur Habnamcl Veyııt.ıl 
ğıı~mJŞlar Ve ımusadev.ıe kıta.lan ÇI• 1 b' k " 1 " 1 lette yıl harp YÜZÜ «öremiye o ~una, nn C&pca-'· o"•nekler var• ıc ~c cı yardım ıml•.=ası iımzalan.mı" • ır Ç{} • gun er suren sav~ ar ~ı , .. u v mı • 
arar~~ ~r çak e,-ir ·~ıaı.ı:iı.r. ...,.... ..., r ceğiııj ve in.san oi!ullar.uıııı es- d 
Uza'k: ~lmaJde alman hava ıruvvet. tır. Yunan hilkıiıneoti neşrettiği rası" tıı 72 tarı tahrip etım'.,<der ve ~ - lr 

1.,,-; d'işmanın balıkçılar adas_ / bir tıııb~ d}yor ki: 4000 dü••r"an subayı ve (';n öl-
p:yade ve topçu mevzölc- b.>m- Birlcşjk Amerika Cumlı'll.I' ı d'üımüs1·enlı. 
bardımaıı etm•şüı-. Şimal buıı: dan- Reisile ElcrJer Kralı aırrum>~<.. . . -
zinde topyekUn 13 b'n '1bn ba<mı>n- yapılan •""'1<>r.tııda Biı.J~•ı.. :iki 

1 
_ 'Vfil~!/Ct 1ıp.zlkl~• 

de 2 di.:şman t)Care~ gemisi ile biz' -Y ~ 

~.i<x>l gem;si Uıın lsaôe-tle atılan m;illeotıe aıit meseleler ve marn - ı MOOkova, 11 (A.A.) - Reuta-
bombalarla lalıT;b edllroiş<ir. Bun- faıvtler müz~ere eıiihniış1ıir. ajansının hususi muhabı'ri biı· 
dan bu,'ka alman "~aklar1 !oola ıro.. Yum.an ~<!ili M ÇJuıderos. bu diriy-0r: 
:YUt1IOO 6000 kvllllk bir t.,,,,..t g"mi· müzake.rele_ re i.şt..· iraık etrr;ıştir. Don nıe·0an muhaı:ıe'hesind;, 
sini bn.tıı·rr.J.Şlardır, Sovyetler <illin }I Jki W 'g 1 )';v. 

94 uçak ka.ybetmlş)-eııdör. Biz 7 uıçak er .. .. mıı "' bl1 e lel'inde """""-- 1 &>vy-ct kıt'alarııım durumu ço~ 
kaybettik, cut. butıün kaynaıkla.rla aacıblil 

olduğu kadar enken ~ ~ r.ı-- ı n~z'ttqm!şti.r . .Af!man ba3kısı a 
ticeye vannıcoya katlar lharil>e zamı ş:'ridellle devam etmekte 
dev21:n hu.ımıSU!ldaki hedei üze-

1 
ve clehş(!tll muharebe ne gı'Ce, Fransız filosu 

(Bai tarafı bkinci sıilil!ede) 
kıild durumuıxla heıtıaı.gi lıiı• dıeği. 
şlk;lik ota.avvııı- edilemez. G<ıdL'.froy • 
Ctl'lllllllgh~ın anlı>şın<ısıona göre bu 
ge-miler }'ran~tz !ilosunu•.n, dı!e-r kı .. 
6l.a1ililı1 g~i mu.aımcleye ilabi. tutul
nı:alk. lazırru:;el.Er. fi.fütarrıke şaJ'tl,a;rı 
guyet sarihtir. Bn şarttara göre Fır.an 
.sız harp .g-emilc·rt lkaıoa oı'ti!ln!!uı..ra. y\.fit 

1 lf'hl1eıı rn{iı~t>llef.iyetl-erdc.'ın m·oaf ·tnı:. 
ı&u.hnuşi.ur. &ı hu.':liu.si çaı,tl-ara Fran
sa. ~ur ~itrver di'vlıetl«i d'e ria
ıret et.mektcdir. 

194-0 1'..aıi.rım.ınd:anbt>ri lüç !!'Ar :fra...rı 
sız hll.l'p gem!si ho"h:ıngi bir şd;:i!
c!c J.talyaya veya Aln'""Y"'l'a vetil. 
m;ş değ7 !dir. İ.:rtik.fbalde başka tiirlü 
ol<.'lbilf:ce~ini d~üırımek i!.:ln d<' se .. 
bep yn!olur. 

Bu ıartlar altınaa ve Loın<IT.a ile 
Vaşing!;,on hiık~t!'tlcrine bu husus
.t.a ger<::kot•n tcnlinat vti.ild:Jkl.en s.:ı-n. 

ra ba.,_1 yabancı ın1l51tllit)er.in İ~e.nr
deriye-rirki Fr&JSız !iio!;u ha'k!;.;;ında 

pntli~ l-ı:har ct.mek-ri Vi~i'clıe kolay 
kolay i1..:ıh cıı.lil('mereckiedir. 

Y eni1 Fransız sefiri· 
An karada 

A:ı:ı.kara 11 (İ"><;d:ım muh~bi
nndenı - Yeni l<'ransız höyük 
elç'.si Berjeri bu sabah şehirimi
ze ırelb.ıiş ve öğle ü.ı.erı Harici
ye Umumi ı: ti•bi Numan Ue
nemeııci;i üy,,ı·d e.tmiştir. 

rinde ta:ın bir anlaşmıya vaıııdıl!;. ne gündüz kaıt'i)"ycn hafüleme-
A&l ve devaıınlı bi:r suılhuıı, 1 mektedir. Muhn,ıt,cnin yükünü 

iliru:ıikıa:nru:n 194.2 tarwili Binle--
ta;;ıyan Alman di:\rclii.ncü z: rh.lı 

şik i!nillcller bey<mr~r.ı'.'1\ orclu~urnın bil::; Clk k'mn l)()]' 
sa.mlmfy(•tle taUl>füi esı;ısına İt5- nefo-iuin l•atısır.da Ml5. dw<l;.'-
tinat ed-Pceği ve sulhtı..'!l bu ~"-' ru.lııtıa.ktadır. Fa'kat iki n<>kıada 
ü.zeıinden kazanl:;ibilece/ıi hıu • 
SUSltı'.!tlıııiki ka:n.ı:ı.tiımici t<:!lcr;ır 
beya.,-:ı ederiz, 

ispanyada, Kra llık 
yeniden· kurulacak 

!B<!nc, 11 1 A A \ -- B~rlin d;p 
kanaük ır.-.ıhfilterinde 4:ııı.rıyo
da salıtanatın y(>rı:ıden kurulaca
ğı haberi cJıalasımaktadıır 

iBas!er Naclıric:hten gaııetesi
n'ln Berlm muh<ı:lıiroin n vı;.rdi.ği 
Q,:r h<1bere göl'e, kral namzedi 
Dvnjuar1 de Bouıbon 'cl'll r 

-<>---

.. Kork un ç 

r :,,~T:~,,!~ S~!~da) 1 
Reis Rc0'1\'€lt ~yn~a 12Q b"' l 

t()niliıtuJı ~' deniz yan:lınlk:ı gema 
sinin Y.&pilın;,:-.1na. nlt ·ka11un J§ .. 

tı1ıa:' !!: dt~ irrzalamJt1ır. 

Arm-<L.:U~r n+.'hn taI!lt v., p\yıı.dc 
lruvv..ılnile gcçırıc.ğe .anuvof
fak o;mu~b,-dır. Bu km"Ve\'lere 
Rusbr hemen taan-wz eıfıın$tir. 
B<ir r;1>!otaıda 100 ka<dar Abımn 
tRJ'll\' nfıhri gf'l,llniştlr. Bütün ge 
eit'cı· Sovyı:-1 top<;u ı;e tay; He
ler. ter.ıfırnian dhvül:mek.t<·<iır. 
A.:in·'1ı<'.ar !ıe.ıili: l>ir köprüba.il 
kumn'ı.ş ()".ım2ı\<ıtan uza\ buluııu-

• yorlar. 
Göın.ülmı>j\-e ,-~.1<it olrrot:un ev 

cel:ıer biııbiri üzeoJ1e yıgi.lır.a"'

tad!r. 
Voronej ;le ROO>lŞ arasmcla!<i 

'>!'.O kikwetrdi!k az çok dM;anı 'ı 

sn) uabilecek ceı:ıl•e üzcrindf' öl· 
clü.Te~fryıe cer~:'an <.."(l('•1 .rr,,f'yCaıı 
muh~r~bP,'nc Jli'l'O<'n hcref•r· 1 
nı2.'}'\ın i.ıı~t~ı. '!ştir.:ık c:tı .. ı.ektcdir 

R.~o.s va..'c'.nlarnı<la c~ d, 11 m 
T:.moı;c.iİoo ;ç-ln ci<l<H<lİr Sıç. ı
c.u. te.:i.1-rı 1':u\"·<.>1 ~r ki.ifil'" ı;<la 
Ru.:ıla.r bu ..... ,Jır: bır.ııkr.ıô.k ZJC

runda kaiıP~',;.rdır. Bu. 6'Uro11e 
A:ımanların Mookova • Roatov 

derniryulı.nu ke;;ı,oeJerine miisa
ade eylem~er<l:.r. 

Alman /ıiedefi '/Jahaklml,; 
Wi-)101· 

Lorıclra il (A.A.) - Rusya
daJ1 gelen ht1ıı•r1eı- fona<l:r. Bu 
sabahlki gazctdler de vaziyetin. 
vahiın olıd11gunu sak!lamnyn ça
lıJŞ«"'l~-naıhtoru~lar. Gazdeler, 
Al'tnanların Rus c~nup v-e mer
kez ardlıla,.mı birl>irinden ayt!'
anak ve cenuptrn g<'lccek itşe 
yatdrwJ:ı.noı U.t"'1ıııırw.k lwsv 
sunda 1>i .hroefl<•nın.i.n t::.hakkuk 
etmey<;; b<ı~1:vlı)tını ı.ınınen ka
bt 1 e-i~ekte<liri-t=r. 

('N'!~.;·s C!ırwide} ga:zıt'tc>inin 
a..'-'!.:P.ri n.1ünc·!':"l: ithl cereyan et-
mcıkt.e c 1 aıı !IY,1'1ıc t·f"beye .ıDe
n1~.:r~'"~lll~r 1111uf: a~hcsı• i.Srrdni 
vem.ekle ,.e 22 Haziran 1941 
taı,h:.tıdcr..heri Ru> demirvo11a
r;;ııı,n .:\h~oo1 taarırli.Z ;:et1:iri~i sar 
ka yani nıeınleık.etiıı kalbine dloğ 
ru s.l.:r.L" · fl'yı<_it tla.marltıt hizmt-
ı:i'.tır v()rıjl~JJ:n.ü }"azmakt&clıi." 

Ga7.ete, i::cl<ır <'n ftma şekilde 
cere~·an ettigi takı<fütle Alıınanla 

rrn (Doncç) i.n simaliııoold bü
tün sahayı ı\oı'O'Ilej - R06''1>\') 

demiJ-yoiuna kadar işgal eclebi
leceklerinl \'e im lakıcfirJe Ti
moçe>:kunun ·iki hare-ketten biri 
ni ihli:·ar edobik'<:egini yazmak 
tadır .Bir'nC'i hareket, {'1'1gan
rog) dun ş:nıale cllcğru uzanan 
Done~ sanayi havzasım milda· 
faa et' •,ck, iklııc. harckC't i5e 
Rt>stcya dl'.> nı çekôlnek Doııı 

. . 
ne-hr'tf:i~ ynp1ığı hal!k;ı içinde. a 
rr..dnln daha ziyade müsait ol
ma" h:ısebi)ie. müJafaa teıi< 
'bi:rl.erı: ::ı.1makitı<. 

K.ALİNİN KESİMINDE "AZIYT.T 

1 

Lli.ir Fransızlar 
ı::aı---

v aşingtona bir de" i 
ataşesi tayin ettiler 
Lcmdı.a 11 {A.A.) - Hür Fr 

s.ı.zlm- karargilhmdan !ıd'ldıiırikW
ğin<> gör.,, Amiral Gayral Va • 
şi:nıgtnııdak!i hür Fra= miiıı 
silUğbıe deniz ataşesi olıııra4c tıa
yin edi.lmş?tir. 

Bu memlekıette hür Fransra 
ord!L"Ul1dan albay de Cbeır'•gne 
ile hür FranSE hava lruvıvetle • 
rir.ıden albay Luguet bı.M1.111t1 • 
yordu. 

Amiral Gnyral l>u haı•J:.in ba· 
şında Aırniral Cunninghsm'ın 
yanında irtibat zabitiıydi. 

Gazete. c · sözünü 
kıymeti 

Sı.oktıo\m 11 (A.A.) - la Ni
san 942 farilı:ııde casmJuk suçu 
He tl"\~.Klif edilt'n Çek tebaasın
dan go.,_.,.~.,,, Wat'..er Taw dün 
şerefi iiızlrln·e sö~ vermesi yü. 
zii.nden İS\-,.,, rnakarnlau ta~
fıııdaıı tahliye edi.lmişt'r. 

Akdeniz de 

~ami ma<bz:.ın mahzun Cemi
leye ba"'-rycı.ı.ı:llu . Doktor parası, 
ydtak para5J., amel>yat parası, 
bu hiç beJıil.enrnedık feiaketten 
k.urtt<lm:ı.k içi.o ı..:m bilir ne ka
dar para l'Drum;>f etnıe:k ıliıızım ge 
lecekııi? 

~~---ı1 k A lD D N '-=·· 
ı:I- , Nakleden• 1 

apaıtı.il.nan, oa~ularırun :ttJartı

munları glbi (;yle müket'd de
ğ; J:ii. 1-~·..ı.:"ri :J::.':gi L..Rlilal h(r-ı61 
eve ri'iYndüg.er: ü süy::üyıruıdu. Ai
ıfan bey 1bt• ..:.·_zı,ını şüıl:e: in iı.:İ(;re 
meclisi ı:e: -;l1:d"' t' g"fititn:t•n, na .. 
sı1 bir yE>rn at:rnıqtJ acn-b.a? Bu .. 
ı:ıunia beralı>er lla3ad be.' biç 
te bunala bir ndaıma benızem::l'<'r 
du. Sözl-eriHri<• haı.ı müşafü-delc
ri vanlı ki. insanları ivı taPıdığı 
na hükmcdi..{!bilirdi. 

J1;[<"'1ro,·a, 11 A.A.) - 9 giindarı.. 

beri KalinVı r-phesinin lıi<" !tcsirri..,._ 
<le fas•lasız s.:ws.şlar ~.....,, cdl.,l'tt. 
Alman! a:r soo üç gün -za.rrır.ca locn
d.Jll:'rine ~Jir yol açırwk içd'ı. bil.yük 

gayı-eotler sarfe>mi.1ler i•e de a-u&

ların bir Qlk \t:wşı taınız~an ve öyi 
kıt11:zım edı!J;ıni.ş bir mü.rla.faa hs.tıı bu 

teı;>ebüsc ma11l otm.wtur. T~nıld" ı ıdoıın 
't"f pty;ı:k.....,t·n milrc.~ .eb oldu.;.ç.a hü
'Yf'k bir alman :h..~"\-eti, en ôr!·Pnıli 

yola gi~e muvaffak <>lrnLış ve 
SO'l.-"Yrt rr.Qıclafa.:ı· na•lrm·~ !<;'ne ol 
~-<·a dierlo surette sck'ılıı:rr.. uır. 
Suvyet ilk 1.r~ hiJ.ct!ın~ ~sint· bu 
fkuı\."-eti:n ~ edihrıesine Dl>'ıare o
hını~y"'" 

(Baş tc:raf. 1 inci sayfada) 
uçağ1 diişüvmıüşleııdir. fZ1 Hazi
ranla 9 Temmuz ıı;rasmda İm•/~ 
liz hava kuvvetleıı: 223 uç::ac 
kayrbetnı •,'<!ir. Bunların '2:i si Al
man harp g<>ınileri tarafmd~n 
Criiş-üru~rnüştür. Aşlıı devrede 
İııgö~ereye karşı yapılan müca· 
dclede yalnız M uçak kayO:ıet
tik. 

Malta ~i.zl?ri~ 682 İtaLıran 
'~ dü.,<"ii.rüldü • 

Vaşinu.gtvıı 11 (A.A) - Ma1ta 
ü.z.er:rıde dün d-1' hava akınları 
yapılmı.ştrr, Harbin ba"ı nd'anhe
ri ada üzer,rule dfu,..-üril!en İtal
yan uçakılarmını sayıs.ı 63'2 yi 
bu]ınu.,.'ltur. 

Şiıı.'lili Halil ı>f,.,ıdiyc gidıiıp te 
l•ıo;e seoc~>eti i<,ifl onunla an.taş 
im.ak mroburi5"<:.1tınde mi kala· 
<'aktı': Hem d::! hiç st>vmedlg.iı 
lkıtl!sı olacak bu k•dm >ÇJL. 

Yav~ş hir sesl~: 
- Ct'mJe di!<lı .:'€ , nı.st;alıa

~•l:\ e k.ıldırm:ık 15.zmı geliyo.r. 
JI:lbuki bende l('n para yak, 
Kudın inledi: 

-- İst-e.rneın, istemem Ben 
h tclıaneyoe git.mc"ltı, Ben öl
nıck <Stiyonım. İuemil!ll. Ko11ku 
Y()nnn. 

- c n>nı, wyl·a b raz al<ıl!hca 
diı.,"IJl, Paran'i. y<ık diyorum sa 
•u .. Elim<Mıki para evin <>knneği
:ı:ıe, u ;un r.ü füne bile güç 

ı ~ır Doktor İrfan !>eye ben 
.} iil\•arırım, sen~ ş:ra Yunluna 
~'iti rürüz 

C'eoılle dusüı C:ü 
- Ôyley~ para' bul dedi. E

ı:, • her.; sıeviyc.rsan.. Daha d(.ğ 
r-u ·u ... 

~ c~e.r beni ıı;u .kadarcık s 'V• 

~ıun:oıer Al~tlQ' 

nıis<nı ... Beni scvınış· Js d · o ;ıv ın 
pn•ay• yaratırdın. :-Ia!buki "ben: 
~~n hiç bi~ zaman sc; '1llC<l~ 
Beı mı.,, evkniin. Ç;iiıikı.. At! 
'ır:· ıı kı:c,y n cı ye... Ben de 
SE."!ıı. en iğ-renıyor,;.m. 
SetııC igreniyoruın, öleceğ'.m. 
Bunu biliyorum, Hem de senin 
YL<!llnden iileceğı:m. 

Ccınlıle hiT ~ 9iikünet ibulduk 
tan snnra, Samiyi çağıırdı. 

Hani\ şu hlıs>e sene"l ı~ 5atı
lacaktı? 

- Yavrum, ben tahkıkatmt 
y:.ıpfon. Hali? efoıı<li bu iş için 
on para tccla;r.: k edecek vaziyet 
te d ğüır Ir ıft biri! 

('emile başın çevındı. Te'k:ı·ar 
ll'l!!=e taşladı. Sa.mi yanına 
y, la ıgı i , oııu eı.:ıe ~,,_ 

du. 
Sami sahıııtı eme . •.,,, çM . 

T' .. d:'\<n iıian !xoy c ~L~tu Her 

şı-y halılt'1ıt> ve karuımı hastalıa
•) gihli.ıımek 'çin b.r Qt<lrr.<>bi'l 

geldi. 
Hastahan.~de Ceımiıleye deıiıal 

aırr,el:'.)'<~-t yap 1dt \e tasta bu. u
st 'h'r odaya yatırıklı. 

D r r t::.ıraft l} .. Saıcinin an.ılı, 
fıkri H Y--et be~ıden gelımEsi 
mtrlıtern<.ıl mc!<Ju ııtu. Fakat ııe 
"' gün ne de erle» gün mekıup 
gelınemı9!i . . 
_. Ni.haye! ü~-ııııcü gün· bcldedı
gı mckttıob'U aldı. Hay:rct ky 
'ke~ıtl "' ' öğıe yemeğine d"'v-et 
eı.:;)•A'<!.u. 

O gün }<ın>eh.-te yalnıız bulu
nuyıorfara1. Hnyr0t Bey evvela 
Affnn beı '~n l:ılısetti. ::>o.zıra bi.
denb re oorıdu · 

- IU'llı<"lll s>z.ıı de benim hak 
k ,:,G d'ÜŞ(L .,z ned!r? 
Şimdi beP b kln fır ınnsına 
(\.4-t Lmuş b" re l> ... gc'Tl'\c ben 

:z;i~"()rtm11, Şu dakilka dünyada 
h•ç k:!ııse11in benim !kadar se
' bneğe Miy acı }''Ooktur. 

Sw ı :!erin Wr te-cc""~ Hay 
ret bey teı!luk edıiı~ııdu Bu a
damı az çok tan.yor say.1aıhfür
di Ş'nıdi bı.ır4da, sofra ıba; nda, 
IJır m r~ yet havası ıi:çinde 
on.ı daha yakından tanımak 
mC oıkiır. olacaktı, Çiırı'kü Smni 
iç'~ her şey bu ıı;dam•n karak
ıterinı ;~ :.:e tanım&ğa lbağlı mdi.. 

lfoyret"bey dwam ettı: 

- Ben hiç te l:ıar:s o.hnıyan 
bir a-dam<an. Benım YC{,""'1e iı&tc
dipim şey a-alıat:lık, sükunet ve 

baŞkal-arırun dlootlu~ur. Çıp
lak bir oda.da, d6ıı'1: duv&r ıı.~as•n 

da ~ aşııyayım. iB>r kaç kitap ol
sun 

B• SIÖzkl' 9':' leı:ken samimi 
c{tiuğu arılaşılı)ordu. Qlturdugıı 

Söz y.ine Affan beye it: kal 
etti 

- Me1ıııum ka~ ;>edermız. 
~ brr a.:hmdı amma, şef oia 
cak kahili:yct' d< >IC i. Kanr. 
ı rıntla sürat "" et< ;er.:~ a isabet 
yoktu. za,ten fıut ms:ııılara .:xığ 
!ayan zeka degüdir, &ı§Udru 
güı.<le zeki ollnıyan =ısını 1.ıa-
11a ~östoercb~iır mısin!z.? ZL•kıa 
ookaklarda cir'r OVC'tl}"Oor F,,kat. 
lbir in.sanıda hasısasi>yet bir lııar:.
sey1 vukuucdan evvel size ıbi4-

anek !hassası c:ılma!;dı,, Hafbuki 

Affan bcyın bu tara.tları ı<S k
ti 

- Bu ııefor <:n;ı.wah sioz ..ı-

v~' ~1nuz.. 

(Daha Vllil' 

Slovanyada ltalyan 
lokantasına bir bom· 

ba konuldu 
lımdra 11 (A.A. - İtal:y ;;ın 'hu

dudunöaıı öğreııi.diğiue göre, 
1 l mç, İtalyan kolordusu ku -
mamanı, gönderdiği ,bir rapor
da. Slovanya'da L>uıl>Uaoo'ooki 
İtalyan .lı:ıkarrtasma hlr lromü· 
nlst tarafınıcbn !rotııulan bomlba 
yiJlrund.en ibır faşistin öldüğünü 
ve bir suıJ:ıa, la 10 sivilin de ya
ralınd~ı bilıdi·nm~tıi.r. 

Kahire, 11 (A.A.) - hı~"i.ıo 
Oııtaşark tebliği: 

9/10 T€ınlmıuz g~esi, orta 

bi:ıınba uçaldar:mız ve dcnıı. 
ikuvvet.1..riıne mensup tay')'are-
1-eT mihver geımiJeı:i'nP ıhücum 
ederek hır İta\yan rorpido mu1h
ribine ve 5000 1i0nilal>'Jhı.k diger-

• bir ticaret vapuruna ıki..,,".t'r tam 
Esabet kaydey1e-ın!\\'1crdir. 

9 Temmuz günü öğlecl;m son
ra Malta üzerinıde düny&ının 

büyük bir hava faalıyeti görül
müş ve dün av uç11;klanmıl 19 
düşman tayyaresi c>üşürn,ji:;ıt.i.ir. 
Yukarıda sayıılı har.ekattaİı 13 

'tayyareınJıı; üssüıı-e dönııneı~ 
tir, 

Malıta 11 (A.A.) - Şir11!;ye 
kadar bu oon üç gün :ç~nd-e ~.rat 
ta üstünd<!kı. düşman hareket
lerinde 32 mihver ucağı tahrip 
ed i'~m~ bulunmalttadır 
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Trendeki Kadın 
Yazan: Murat llayallan 

T rl'f! oı·lo Ana<l'<.>lu ooıl.:ll:a.-ı ara ı 
smJ sr;:sını r .. ı .. g ..... n tı §ı :·tısma 

uyd\ ·arı>1< silr't!il' <l•r!iyurdu. 

Yokhl· tııçbir ;tı_;viial:ı.d.-.l-1.c gö ... t.cnnc
yen bu genç a<!arr, ~~c'"ıir~ yak.
Jıaş!nğım.ıı =arı dıır.gteıla>mş ve 
h:t~l gtizleri.r.dc iri ya'i tao.el4'ri b+·
li..,ınaşti. Ontın heıncıı M.rkas121daıı is-

Siwıa &tw yen· g<eç ıı:. Kanıpor 

ı.tman arik:tıd.'?lm gt>zlPrirıl :ı:: UMık 

J.ıma <1<>J;ıf1 .. ->:nı.tan illllr.t-:ı: 

- K.<lıon .. ~ ır.Uilo~a .ırntblıı 
en be-;) ecoo1ı ol~ gcı za.maa. carlian3n, 
tasan bi,• ~. 

Yol aı."iradaf.?rın blı.'4.._'Dbirı-> sos·e
~· Vt) m· 6Jll• :...üı~r.r.;:4 ..g..,m İJ.U 
sueler uz-:.m b!.r koaı....-şınaya 'ez le 
oldu. llie\""'11 yo., gece ı;ıok geç il•· 
l•J'C'~ ... Up uzun yolb··Ja birb• l~rin 
ü.:'n ~ a~ '1 \"€' ba-ır.ba~~.;.:a yPrlrı:-e 
tlliy<Alat cdrn ~rs:nta-r, en kCÇUf:: ve
sı~ •1e <bst oltrV Net. 

Kornıp:ırl!"'Ti.::tn aı4k:ıdaşunla otc!:ı:t..ı 
pi>\ kool!il<:'\10 tanım:uilğım bır ıkl 

"°iou ci.:!..'1a a: ınıi mıı.vz.ı uzerlı:.<tc 8'1-

m..:rra. bır ._a.ifttııı.a' kon ~ugJm :n1c:a-:ıa 

tan olu"e:'..n ·~e:-Ui. 

Yik.9C"..c sesı.e krm..ışn:.uyoı'Clll!.c: ama 
oıuır.ıa caz.nootında ya.Jınız.ıığıııı ı;ay, 

~v~ tle wutrnıya c;c.lı.şanlJl'ın Di
ı.inl A.oı:rtıJ'a~acuzla <ılWca.da .. o}ıdJk,. 
).ı;ı l>Clll iCi. 

\,\g'f'.' .. \.l..Yl OŞ(:-!İ.,.. ~6 !<~'\!! l.' gibi 
tt·,tl~i k~ifünıfyo çalışa,.-,;; otu. 
ı·o.n 11enç !tadın L: :eo boU:an eli:ad!eki 
kitabı nıa.s-M.Uı.D ~ ... ~trio-e b ... -.ıGco;or, k.o 
nlJ.inuırr~ı:.cl.n. bir ~'er dı.;şır: ·ya ca 
1ı,.yordu. 

Yol o.·~· oıdaşla.r~ır.ın en ıe:eoci.. kWı 

An•<loJıınuı gi.ız<'lliklerina '" k.oih 
eskJ balıra!arın 1ı[ı.~hrldıeıı tb::ı.ret 

olan kc.n~aır.u=- YtlU be \'eçl1P \"e 
riveriııli: 

- B.I;yor n:u." Ja-u-ı:, Wanla .Pn 
boş 2an1atıia~anda kndı.nl<A.rla rr:cşgul 
•;.ıuyo;· r .. 

B<mU yG.:<.900: sesi söyl<dici iç.n 
<11 ki..;ıodeki genç kadı.ı:ı d~ duymuş· 

1u. H'.ıttdetl~ Baki Gımeye b kb. YfL 
:ııilnde bir zcy!er <>Y.llm~.ı: 1. tıycn 
~ gibı ger~lcli. Sonra ... eskin 
ba.iuşlarla biılerı &ilzd. 1 ti.iz iJ..,. .;
!'an <i!ll' •ı.-r !k~p ndı. ... 

Eıiik~b~.-e g('ldı1;.nlz zam." gece 
hayu ılt!!ıC nişti. l r Ct" yolcu gıbt. Len 
de ta-.ou:ı i~k, b' ~ oc'.şıp fe 
ra!ıla~< lst;yoc li=;.ot(.nı z.. 
tnı kxımp<ırtıman a 'l<a <işi ı ı~d " 
bır kaç AT>k-a.rada ve Es!< •Jlıınle 

a;rrıJ '•lardı. 
Bakl G l~Y de E:..:->.14<:' ııTJıe ind 

i. ·yv.t>Q ;od! m. 
Bd.li.i ue·ıdi göı!<Jr°ni \"tt-gon:arın 

p(.D(:ere~ indf' OO!aştı..'"'<lı. S:OQ'l.ı lıJ-
ı· ı gayri 1.at>ul" t 11: tm~ gibi 

/ e\U.·a.tlc şehcl' d'ugrı.ı L . ıt!a .... ı. 

Sa.baıtı kah\·(tıtı::.ırır:.d.n Jo11::a..'1:t,J. \'il 

g:.ı11\.ı1Dda }'Cr bul:n.-ı ~ epeyl; n Jşk.il 
Ci.'u. i~lnde istan:o:.ıla a\.o•et bı: t,-on: 

tn.inada h~yeca:ıu.ıı d ·ya ar f..:Aı"C 
.tıhl<.<> ."'1lrn ll1t b, y•z. · heyoc-":ı 

, ı.a bı.;~<lericr. Anao.ı..ı!tı katar~ bol 
Jv-~u J .. ·ı enren .;Ja:!.l,-..·fie ~.ym'!1n4 
\.e bl•l:>.• t <J gecı'Ji Uiç u~ur .. {:.ıı1 
g.ı.,><:iı iı.cro • 

Lo.!iacta vn.;vrı11.1ı •. "lu e:ı k().jC , ıdc 
~na1 y~·iu<lıe ott..l'Oln ıı.adının. ma 
kG:ıın<lJ.n 0~ 11 ..ta boş y~ı- )"O_,tıı, Ona 
. d.ı.tğ'"u iicrlec..i!ll. K:dm ü:~e Kalkıp 
r':illT'.partım;ın:ı:ı.:ı ~a~mık ".'.cii, son 
ra baı hır~ min-3. .ıı:z ve h:::'.tü 
ç"'k n buldu. 

Ka:Iiı.sına oturdun:. Göz.lcrıı.nin 

kt'!h.~-e :-ra'Y'mamae!ııa d.ıi:'k.at edi
;rol'Cl.Ll.'U. htrm:ııu.a ;;:rkla.;ıy<rL'l'.!"5!:. 
n 'tr :çtı~dc1d güzel blsh.•tc 11.;ıuic:Ll. .. 

b l oı.;ıda biı· bıt.4ln! .i. his5cd~yord'i.lılll.-

B' ·oo cwarctirrıi tcpl:Ş'B.rae. .. ana: 
- Uxu;.ı. 11,·cn yolı::.ılugu .s.\zi rahat

sız ediyor zannede:irıl .. d;y,. SCll'

du.m. G nç ka-dm b~ı iJe ce',."'1' ·v,..r 
tll. Orıda y;:;:rlda ka':-n.l.j b!.r macera
nın y ·ıntıia1·ın• görn t"k bbi.iıOı, 

H.:t-ydarpaşnya k3dar :ıyni halde 
gc!drk. 

Gaıtla onu koı).llarr.a,ya gı len -!um 
yu'Otu. Zaten o da k yl bcltlc-

ır.ıen1.ş ve aran:cı ,,-tı. \'np ·da te
d'ü! c.1.ti~ aı ;;cada ırıô· 
- VaJ!ahi h~ ım o.saydı ıc -
m • • Vİ."C gin), S'·zG"le· 
- ):~ lnız ~- k. 'df: e'\i .. ,ıe 

'ltJ.::..ır ,y·alnnlıılc dal.ıo ıy... cı'!V01bın1 ı 
vc--xı... Arka.da ı .:ı.ı;y.ec:anl~ ~·· 

- Nevin ~erille !>'."' ,,ı·yl~r var. Yok ı 
~ .. Nevin •t•:t ıd;ı- n ı &oXÜı!lil K -
ti. 

- Her v,y bılto. J).>ğudan, c!oğdı:

t't.m ,-c. e hflr şeyi urı?ta.Ia.t g . JCı
nrn. Art bırt> ntı:ı h ç gu:'ll] •ye
cegız:. Yaln:.ı; o gu ı.e ,, ~1 rası Dır 

lck ı; y '" · BüUin lı~ ş,ybı. koy-
(' ş kırık k.ılp. 

,_ .. -.mım.-amıa:mı:ı ....... 11191 ........... ~ 

VEKALETi MAARiF 
Beden terbiyesi umum müdürlüğü 

Neşriyatı 
C df,n trı"'<>:ye • un _ım müdOrl ı.... t ~-a!ın<l.... .ıe edilen k.ıt'pl~ _ 

da1 .. · o::ağ :kil0 r :k&ı. ı!a ın i b~dellc.ı le fı.şa ç :karıurlŞtı:. ısteyrn-

ler Anitnr:ııla .<\kba !IJ ı,.,,ınd<.-::, İ. tırnb 1 Mua!ltru A!ıme'. H:ı .. t, İn-
ılulo\p \.~ Çığır k tap C'\."lt nde , Kar~ a •• lehm-"t TW.-< •l'de!1, Be .ukı .za 

~ ki~ evbd"n, Aın:kc:ı .. rır. I~:J • İzmtır> Diıyarbakır, A!yon, K<r.11).•a 

h :.:ıtya, .<\dan'· Antallzy~ tirv.k*, E~ m. Trabzon. S n ?.I .... 3t t 
Vt!i:il ı yc.ry.ın<:\•Jı J' n tn sat"'1. Jab." r. (';:!62)· 

ı::J.-ı.. : 
so • .&ı.t)t>ti;m el k \.-Oı 

4G-Fu:OOI hakı a ltlavı:zır 

SO Btyn-elmılel futbol ka 'ele·-ı 
20 Küy ııpor ta.halan h:>M:ır.d'o ögiı• er 

l2ô »IK:i türk sporJ.:'ı OZCt'tl aı'<'l-5t·nn;:ıJ. 

7ö .ı. eın aı:.,ı znı 

50 Ualik.ın iur koeı""" 
SQ B:J;.kan güre .. leTi 

15-0 G'l"lllro - Ro~Wn gu eş <>yı.tr.larr 

150 Tenıs 

7 5 Ka yaı;: BJ>O!".: 
Bu 1ı:·ı.,,,,vlerinde bed>n teı ·,.,.., ı·e 

• 
·. 

ISalıllıi: Z. t Z Z E T, N~şriyat 
~\dıb Jtt: •Soa 

Direkti.iri!: Cevdet Karal>iJı:iD 
Telı:raf. Matlıaa&ıı 

İskcnderiye 
Kapılarındaki 

Mücadele 
(Ba...,akaledeu inaın) 

bulacağına ~iiphe yoktur. Fakat 
sabaha akşama vuknu bcklnıen 
bu hadise JıariciJHle bugün f\~n 
ortada hlr halôlı.at \'ardır ki o 
da, İngilizleriıı mih\·-er taarm
zunu ve takibini El Alerueyn'de 
ılurıhll'mu~ olduklarıdft', 

İııgitizl<.'1'<0 hakikaten uğursıu
luk, fakat .a)"ni zamanda l\Ulı
nre de uğur getirmiş ol.an 13 
lıaı;iran giirriinden 1 temnıuza 
kadar, 17 giin ınııhtolif ınc>-zi • 
!erde ve hatlarda duranuyan.. 
vc~·a dıınnağı imkan dahilinde 
>e kendisi i~·in faydalı görnıi • 
lerek çekilen İngiliz ordfön, 1 
temmuzdan itibaren, İskcnde • 
riycnin b:ıtısında, El Alcme•n· 
de diTenıni~lir. Şimdilik l\Jı.ır 
cepb~indeki realite budar. Ve 
Jm r<'lllite, herkes l\Iareşal Rom
nıcl'in İ•kcndrriycye \'C J\fısıra 
gimıcsini >.~baha akşama ~k -
!ediği bir ı»Tada gC1'çc~iş • 
tir. Ilarp tarihinde, hayati e
hc.nımiyeti hac nıeı;kileri, e.ıı 

beklenmedik bir anda koruyan 
ve kurtaran böyle direnmeler 
,.e dayanmalar pek çoktur. 1!11( 

cylıiliinde llfarno'da Fransızlar
la İngilizler, 1916 şul>atuıdaı> 
itibaren aylarca nı.iiddct Ver
duu'da Fransızlar, 1917 de Al
man ve Avusturya • Ma<:ar ta
arruzu karşısında Piave'de İtal
yanlar, 1918 baharında ve yann
da Fransada miittefikJcr, 1920 
yazında, Sovyct taarruzu kar • 
şısında Varşuvayı korumak ;;;hı 
Vistiil boyunda Polonyalılar, 
1922 cyh1liinde Sfü<aı·ıa kıı,la· 
rmda Tlirkk·r, harbin akışını 
\"C taHJ1ini dt'ğ~~tirecek bir nıu
ka\Cmcf!e kar~,!armdakl ta:ır • 
ruz \:C istila ordularını dllrdur .. 
mağa ımıvaffak olmu~lardı. ls
kenderi3 e deniz. iissi.inüıı ~lısırın 
ve Süvcy~ kan:ılrnın lıayati e
lıcmnıiycti kar ,r~ında .İngliı: • 
lcr de şalı!nnnıı~lar ve muz:ı{
fcr ::\lilııcr ordusuna 10 giin -
diir, İsJrnndcriyc yolunu kapa-
1111,lardır. Biiylcce 13 lıaııirar.. -
dm1 ten1n1uı ba;:.ına kadar, İn· 
gili.ı:lcrc yar olmıyan harp ta
lihi l lcmmuzdanbNi onlara 
hat ~fcc giiliirn~cmeğc ltaslaını~· 
lır. İskendt'rİ~c. prk yaklaşmc; 
olan bir td:lil<edeıı, yani ....... 
an istila~·a uğra111nk ,·az·, ct\.11. 
doıı 10 giindt'nbcri kıırtulmıı tur 
aouma bu tehlike bii,lıütii 11 g

0

eç· 
ıni~ \eya laınauıile uzakla~nnş 
değildir. Aucak General Auc • 
lıinleck'iu bir nıııkahil ıaıu:nıw 
'aziye!i düzcltt>hilir. 

Geçen giin de ~jylt-diğin1iz gi .. 
bi Rommcl. ilk bir tutıva(fak.i • 
~·ctsiı..IP,;: kar~ı~ında iin1it~izl~o 
kapılan ve mücadtfrdt'n ,·az ge

çen bir kumandan degildir. Ciir
ct \·e inadı onu yeni ha.nıll'."lere 

scıkedeeektir; meğer ki ha'>lııı
nııı kendisinden daha sllr"'~tle 
,.e daha fazla takvi~c ediltlii;-ini 
görerek .El Aleıneyn hattını zor
laınaktan bir fayda çıkmııaca
ğını anla>Jn. Bu takdirde, ku • 
rak vt' çorak çöliiıı ortasında 
.kcb•p nlmakta mana görnıiye . 
rek ordu~uıııı geri çcknıe,J bek
lencb'lir. Ancak, o zamandır ki 
i.kcndcriyc, Mı<ır ,.c Sihey'i 
kanalı, kapıyı çalıııı~ olan teh
likeyi uUatıınş olur. 

Böyle olup olnııya<·a~ da su 
bir iki gün i~inde anla ılacakl.ır. 

iKDAM 

. 

t. ıŞ BANKASI ,. 
Kiigü/ı to_,.J lıuaplan 1942 iltrami,,_ plôıu 
K..EŞiDELER: 2 Şubat, 4 Mayı., 3 Aiuatoe 

2 lkiucitqrin tarihlerinde l'•vılır. 
' 1942 iKRAMiYELERi 

1 &W 20Ge Lİl'ablı: = zeoo.- Llıa 
ı ııı ıooe • = aeoe.- • 
1 .. 7111 • = 150L- • 
•• - • =1500..-. 
it • ıso • = 2$80.- • 
... • 100 • = ..... • 
liO • iO • = !500.- • 

1200 • zs • = 504!0.- • 

200 .. ıe • -·z-iii·iiııiiıiı-... -..... .ıı ı 

lstanbul Lv. Amirliğinden : 
Oı'<l ~ ur n1Uıt.&lk ve fw·ın ~ptır laC"aı tır Sanat .m·ı~ ie1-0l iı~li-

zil teklif, Jca.talok, p?ô.n ve fa • a-!a.:"10 o!l b("Ş ,goo. mrf n 'I'opira:11'rlc isi. 
Lv. Arı;ıtrlıiı';inc mürac. aı a'ı. (302) (6984) 

l'ÜRKİYE 

ZiRAAT 
CUMHURIYETl 

BANK ASI 
Ku....,,luş tariıh.i: 1888 - Se rmaye.si: ıoÔ,OOü,000 Tüı;lc l.rası. 

Şube ve ajans adedô: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Ban.kasında kınnba ralı ve iıhbaırsr.z tasarru:f hesap· 
kur'a ile aşağıdaki plana gö anlara senede 4 defa ~-ekıikcek 

kur'a ile aa.~guiak• plaD:ı gö ı" .r.,'!li e <lağ.'.rlacalctır. 
& A. ı.ooo liralık 4,ooo L 11 ıoo Adet GO liralık 5,IOO L 
4 • 500 • . ı,ooo • UO a M • 4,860 • 
4. zso • ı.eco. 

40 • 100 • 4,Cll9 • HO • ZI • ı.200 • 
Di:KK.AT: Hesaplarındaki paraiar b.r sene içinde 50 ll<ra· 

dan aşağı dÜ!jlll.yenlcre ikra m>ye çıkrığı takdıroe % 20 fazla· 
sile verı!tte-ktir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylul ve 11 Birincikanun tarih lerinde çekilecektir. 

SATILIK ~ 'Almanyada 
BUZ DOLABI ihtiyacı 

• • 
ışçı 

36 ııode:l Ke ,olnatö.r mnI'ka bı ş 
ayak bir b..ı~ dolabı n.ccl ~tıla
caktır. Ycş~.(ly is'.a..7on c<ıd. 49 l ?.:'<>. lt :Uakk.nJa mü..-actı.aıt. 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
J)ığcr taraftan Norveçteki a· 

rnden:n üc;',e biimun AJ.ınanya
ya göndcrıfımesi için bır em:ima
me çıkm1ışt1:r 

f ı;soRsAI Yenidbı bir Jw.jı1e haı<eket 'e-ııı 

1 StCT!i.Tı 5.22 

J<fO Dolar 130,70 

100 i><v'.ıo:re Pr 30,70 

100 J,>e,.c!A 12.89 

100 t;:ıveç Kr. ., 16 

Vi~ 11 (A.A.) - Lyondan 
Allmanya fabTikaları stikaınc· 
tinde yenid<>n bir İŞ<;t kafilesi 
hareket eı:rnişıtir. Bu son günler 
de ha~eket eden üçüncü kafile
dir. 

---------------
Her""e.>ın, bır <1 •• ı v<:rdı. Baş 

ka şeyler dfr;ıln:p1c!le 1:ıa~ladırn 
ve artık kcndisile memul ol'rna
dım. Yahıız ad.nı \e kö .:
ntı ııordu'll. Durdu, düşündü, 
kı eledi sonra r=ıı. Kolası iş· 
le.nez ofmu;ftu. Öylece, acabasi
le dlola:;ıp duruyordu. 

Söz MODAF AANIN 
ak b:r h4Jaıet gıbı dolastım. 
- Muhakkak Bükrcştedirler 

Oraya gıdc m. Beni bekliyor
hır. Geliyoruı -ı Niı:<a, Gina ge
liyorurr". 

Gece olmadan malikanC'm·n 
n"ıaudur.a geklik. Arahadan top 
rai:ı O~}'lmalk ve öpmek üz.ere 
indmı. Oda ay-ni okşadı. Vad,. 
n.n s;rtından, ikıöyü, b.akır kaµ:ı 
ımlesi Je evimi, bahçenin kiı'se 
nıu.~rı gfüi ditr.'d'k '.<avak a· 
ğaglarıııı tamdım. Kosınak 'ste
dim. Liik:in ya,ıar gözler;mi per 
deliyorou. Bağı=ğa :)ajladım : 

Nina, Gcna, geliyorum, benim! 
K:J;.<;.enin ünü-ııe gelınce, şap· 

.ı:rur.ı ç kiırdım. Allah her halde 
car..d.m n'ya;l!arunı dualanmı 

11.abu'. ~ ;mLs oloa gffelt . Sonra 
leğırm;niıı önüne geldim Bir 
«löm çık:ı. A.dımlarıım ,ıklaştı· 
rara': (artık ava{;<ıtnı fa!An unut 
onıştuıı:) yaklaştım. Bi•denb:re 
0000 Ü. l\l J Mörclı. 

H ;· ya,a ın! -;e geldim. 
Ba ı" salladı ı·c t'C\'ap vcıık 
- A .. s:z rr. ~:n z! 
Son;a alcl'ace1.e U7..d~ ... ~t• 

llİiiiiiiiiiiiii. Yaza::ı: Peter Bellu Çeviren: Fikret Adil No: 79 9iiiiiiii 1 
Ü:zcr•mde a•ker elbisesi vaı dı / 

ve sa~ım sakalıma kar'şcnıştı. İ
çimden 

- Sersem bcııi tanımadı . 
Diye düşünü.yordum. Ev:imın 

a\"}usuna girdim. U:ç biı· taraf· 
ta ışık y•okıtu. İç;me fenaltk bas
mağa ba~ladı. Alıırlar:ian sesler 
geliyıordu .Koştuım. To:;: h:ıyvaıı 
yolatu. Bir kaç çocuk otlar içinde 
oynaşı~"Ordu .Kaçmak istediler. 

- Çocuklar ,dedim, Boyarın 
karısı, k"'ızı ailesi ner~e'.er? Ne· 
rede bulab lirim• 

- Bilml:;<orı>Z. 
h;lerbıden biTi: 
- Ben dedi, biliyoı'Um. Boy~r 

harpte öl'mü~. Duı· biraz, baba 
Pal'Vu'yu bulalım. O İı<'psini bi
l'yor. 

Ölü. evine giııli. ü1crine b''r 
kaç kö~k atıldı. Onu rar<:a!a
ıııak ~~ediler. Bir k" .ed~ otlar 

vardı. Otırrdum ve etraf"-'l'la ba
kmdmı. Birdt rıhiro ev bana k <)· 

c;ınıan b:.r l~h;t Jıisş, w:di. B~n 
de bekçisi J(iim. Yine cesaretlen 
etim, Kene\' '- ndi:ııe: cllcrlıa!do 

Bü.k.Te~te hanes'·ulardadırl~r. 
Muhakkak tll'aya gitm şkrJir. 

Burada nasıl kalab;l'rlerdi? di 
~-e düşün:iün1 ve bağıımağa ba~ 
!adım. 

- Jlfohal' .. "rn!<, muhakkak füı., 
reş!esin,z. 

Kapıyı açmak ı&ledin1. Lü1.1ı1 
yu...~ıruklarınıl'a vurd 1 ıgum ve 
bütün kuwctımle yük!~n<l·,:; m 

kapı açolmak ıstemıy\ <lu. Tabii 
tabii Bükre~Jcdirler _E, ~t. Evet 

Kapı çatı.-dadı. Onu lı.r dinkle 
delıniştim. 

KırJlan ı;a.,1 a"'ın ş~..,· r·1c.ı ;ı,. 

111.,ıi ba .... ı :-ı getir<I . ~{.,'1 re· ıc-in 
de jd•m. C~ '. ~lJ~ :nı V~'K L. 

Sofad:ı, ycrle.'de o•!"' vurd .. 
Yemek odasU1da, masJlar, cıu
varlıırında haritalar, ynzı o<lam 
<la bit yatak bir masa ve tıze
r n<lı' bJ.· levha vard,, Leı'llıanm 
ürerind.e ..-K.:.ıcnn1anda:lt• )'azıy'Or 
du Bz peı."Ool larrfuası buldum, 
Y.ıktun. &tlc>nda, hava leş gtbi 
kokuyordu. Yerlertle babam 'l 
l:Utüphancs:nln kitapları su:ü
n 1yot!'du. 

Karını; ve Ninan~n daıresive 

a<;ılan kapı kilıtı. iCli. Bir an i· 
~·.nue k1lidı ::.:.ırdım. Ginaılın ya 
t K ()(JQs., göıuriilmck i~·ın ha

zırıanmı:-. ama<;1r, pa,puçı ötc
be ı pakNl,,rile d\>lu :ci.l. Kori
dor•'rn ayaklarım, kırı!m·~ p:
) .1nonun kilerine takıldı, S~'1-

<lekd:m, .11" ıı,_ clii}'ai;> kır:ldı. 

I ~ r.•·r:l'!'l uJvn 21a b.:ı.::1çı

tl m. Q.,JaJ1ıı odaya el'".'J1de ~ak 

K j>.IL çerçew·siııc!C', elinde 
muJn hır nru.yur !,"t'Öründü: 

- Bü.uc.'(!C'ier, ıJ ye tC'1<rar e- ı 
diyorcl.ıını, gidiyoTU!lı. Çabuk a
rabamı hazırlat! 

Bir ikondan çıkmış maılı"ım j 
azız yuzii i-lc baba, PaMm ilerl<"
d1, heni koilarına alaı, diz çöklii 
elimi öpt'i. 

Mum söndü, 

- Kend.nc gel"Boyal', 
Munıu te'l<.rar yaıktı. Oturdum 

kan;ımdaki lıaya]()'.e b:ıktım. Be 
ni korı.1<uttu. iki ""ne evvel b;
ralct.~ım kıııınız. yanaklı SC'ı·gi· 
li Pavrum.ı lac.;anı•)"Ordum. 

- Anlat! 

Ses !11 0·1ıt ti+.l'et..:. O!t..rm ~~ 
da'"·randJ, ci •r•ıldt. l 1} ııı cebıne 

sokt<p brr p~rça ekmek .,:ıkardı 
uzatarak: 

- Ae r,Jmnlısmız B-J ar ed 
yivıniz r ca OO<'rını. 
Çcnf:llrır-im rr.ı ngenC' le ı, 

(Dalı;ı , •rl 

12 - TEMMUZ - 1942 

il!PO~ll 
lstanbul at yarışları 
bugün başlıyor 
----------.. ---------~ 

Yarış 
bir 

yerine 14,30 da hususi 
tren temin edilmiştir 

i.starubul :ıct yarışları niılıa~'et 
bugün tarfui Velicfenı:li çı>yınn
da başlıyoc. lstanbullulann hat
ta Aııkatadakiler:ıı hasretk .bek
lediği ·bu temiz ve öllü Türk 
sporunun günden gür.e ragbet 
gövmesini gözönüı:dc tutan or
gan;za,yon komitesi l u sene ko· 
':'U ycrnidc birçok yeniL1der ve 
koJ.aıyl1klar temin et.Iı:i~t!.ı:. Bu 
meyanda Siı>kcciden ö:;ıcde 
sonra kalkaeRık her trC'nVelic -
iendidc duracak ve akş:ı.mlnrı 
ıkoşu~·ı; müteaıkip saat 18,3:3 de 
hususi bir tren boş <>tank k0<ıu 
yerind n mernklıları İst:ırJbula 
nak!C'decek·tir. Geçer, seneniıı 
fmlu yolu a.'lfa!ta çevrilm.i.~ bah
si müşerok gi'jCleri yeniden ya
pılara·k gölgeli hir saha~·a alın
mıştır Bu gi;;·elerin önü tama
men seyircilerin yanıları takip 
edebilmesi için açık bl'!'ak!Lmı,. 
padok geriye alınmıştır. 

Orgııniızasyıon 'komitesi Anfl<a
rada da büyük bir sel'maye lie 
açılan ve Ankaralıların ballid 
mü~tereklere iştirakin.i tcmi:n 
eden bu d<'vrc faaliyete geçırniş 
bulun~ca.kıtır. Koşu ycdnde ay
nca mükemm<'l ve ehvıen bir 
Wfe de meraklılann erodr.e 
tahsis edilmt5 bulunmaktadıT. 

Bu se~e mü<ıterek il:ıa!ıis!erde 
yapı'lın<'>ı dü~ünülcn \'e ingilte
rerin Derbi yarışlarmdan alı
r.an onlu 11:>1'h!st<'n maalesef tat
bikaita·kı mii.:;ı'.;iiLit dnlayısile 
\'<lZ g('Çilııniş burıun yerine çifte 
YC ikili bahisl~r fazlala,ıınlımış 
·bu surede ba!ıfil n·üştereke iş
tırnk eJ(:cekleıin hem sür'atli 
'"<' hem de fazla oyun oynrnnıası 
temJn olunmuştur. Bu sene An
kar"da da bir büro kurularak 
f~toıobul 0 arı'1larıııın takibi tt
min oluııım~tur. • 

Bugünkü ilk koşuda iki çiile 
ve dört tki1i bahis konulmuştur. 

LI.atııbıı:lh.ıların ve at ır.ernk
lılaıınrn hasretle. beklediıği oıı 
lıaftal .k yarışları.,ın birincisi. 
bugün s.;at üç buçuktan itfüa -
ren başlmnış bulunaca'·tır. 

Bugünkü ko<ııınun programı 

sı. suret te>'b't edilıT'ı~tir: 

BİRİNCİ KOŞU 

3 Y'-9-ındaki yerli yarı.m kan 
İr.gil;z erkek 've di~i tayla'l"ına 
mahsus olup ıkraıniyesi 200 li
radıı· 1200 metrelik bu ko§u!Ya 

1 - Tirya·k; (Suı»t Kara Os
man) 56 kilo ile bink:isi Mustafa 

2 - Acar (Ali Erte;.:) 56 kilo 
ile binicisi Baha 

3 - Ceylan (Musiafa Ekin) 
54,5 kile ile binicisi Ahmet 

4 - Meneviş (Suat Kai•a Os
maı:) 54,5 1<l1o ile binkisi Sok· 
talay, 

İKİ. 'Cİ KOŞU 

3 ve daha yukarı ya~tak.i ve 
1942 senes~nde kazruıdığı ilcra
miyeler yekı"ıııu. 500 lirayı dol· 
duıınıayan saf kan İngiliz at ve 

• kısraklarına mahsus oltıp ikra-
miye>i 230 Jiı-a.dır. 

1600 metrelik koşuya: 
1 - Umacı (Fkrct Atlı) 60 

. · ilo ile <binicı5i Ahmet 
2 - Huma hatun (Prens Ha

linı) 58,5 kilo ile binicisi Davut 
3 ŞC'nk>z (Kadri Yı1maz) 58,'> 

kilo ile binici.si Melı:me•. 

ÜÇÜ~CÜ KOŞU 

4 ı•e daha yl1kaı , "aş'a ve 
1942 de !hiç ko~u kazanmamı~ 
saf kan Arap ·~t ve kı.>raklarına 
maJısı.:> olup lkrnmi.rcsi 155 li
radır. (1400) metrelik bu lın • 
t[tı~·a: 

1 - Tuna (İSI!'.a 1 Hakkı Te1{· 
çc) 60 kilo ile h'nicı · R. şat 

2 - Yük.;,e (Şaıkir) 60 o 
ile binicisi Zeki 

3 - Kımıet (ı llrtaffcr Bzt ) 
ôO kılo ile bn-Jcisi Arkkıi 

4 - Seı••m 8 (:'.\Iustafa TuT -
ır-t) 58.~ ki"> ılc bln'ci B a 

5 Tarzan (Fehmi Vural) 
5& k lo il ibin c• i Ahımct 

6 KU\:ikhJfıl (Zokeriya) 
56,5 k: ilı: ::,· icJSJ Ha an 

DÖRnt' 'CÜ KOŞU 
3 -i ı. 'u'rn ·aşt.ılci ;::ıf 

.k t iz t ,.e kı:,rak!ar na 
), lt-' • J.... ,25j 1

·-

,, ı 3C n etrelik b ı uD u •a· 

r- Ya.ıan "1 

l_SPIK~iil 
1 - Dantll (ll~s•ıı A.;>k ~). 

72 ..:i.;ı ile biıoı<:·,, Mt"Cıt 

2 - Kcın ·sarı (Dcıi<k Se.fr-0ıı> 
67 kilo ile binc:s: Arkıuı ' 

3 - Özderdr (Ahnıtt Atm~ı 
61 kilo ile biııiclsi Şondoı 

4 - Konca (Al ıl'C>t .\~man; 
60 kilo ıle bini ~~ı Fıl.ps 

5 - Yavıu. (Kaul'i Yı aı) 
53 kilo ile bin 'c ·,.; 0;,yı,', 

6 - Alomciar (Saiiıh Tclı<?J) 
51 kilo ile binidsi llon a 

BEŞİNCİ KOSU 
2 F r.<!a ve 800 li~: k;;rziJll 

m.ı:n. ı;ı y-erlj ,aıf kan İnı;iliz a
kek ve ılişi tay !arına 11.a'ıcus 
ohllp i:krami) e,-; 51)() lııradıır. 
(1000) mch'elik bu ko~ .ya: 

1 - Varrat (Fikret Atı.) 57 
·kilo !le binicisi Alıno<et 

2 - De tegü l ( Feh.ın Si:n • 
sanığlu) 55,5 loi:lo ile lb:inicisl 
Şandor. 

3 - Polat (F~ ' Sinı~<ıs· 
lu) 53 kilo ile binicisi Bao;·ram 

4 - Gürsoy (A. Hayda ) 53 
Jııi.lo ile binicisi Zeki if,irak ede
ceklerdir. Bugünkü koştılJııcıa 
iki:li bahis 2, 3. 4. 5 inci kosu . 
!ar üzerir.den i:fte bahis de ~ 
ile 3 ve 4 ile ~ ci k ular ü~
rlrıclcdir. 

Dl.gU.Okii ko<uforın fa, ..;u,ri 
§Unlardır: Birincı koşu.ela y., • 
neviş :.kincide Umacı, üç il<:' tıt' 
Tarzan dör!dür.c-.ide Y "'"ti~ v..: 
Alemdar, be~i ddc

0 

Vara1ıt:r 
SPİKER 

Dünkü tenis 
masa'bakaları 

Şehl'lnıizde bülu :ı r<i AJ;. 

rr.ıın tenis şampıyonu d ·n et 
bölgenin Taksimıdek kord.arm
da ikinci .ınüsabaıkalannı güzu!c 
bir seyirci kütlesi öııuncıc ynıp
m !ardır. 

Mi'sa'baık:alarrı Ilt'ticelerı ştın
lardır. DabC'ltle Egert Fe-h<rr i 
6 -3. 3 . 6, 3 - 6, 2 ' - 6 

K-1'1 • Nışanı. O· 6, 1 - G, O - 6 
yeanıi1 sinfelde iıBe Hasan • FC'!:.· 
nıi, Semih • Benjoor.en çifib:c 
7-5,2-6,2-6 

K h - Egert, Suat - Kııs ç:rl'
t' .c 2 • 6, 1-6, 4-6 ga!.p geJı:rut>
leı-air. 

Bisiklet yarışları 
neUceıeadl 

Burdur 11 (A.A.) - Şehıi -
m.iııde bulunmakta olan bbilt -
letciler bugün oon mi:.sabaıkala
rını yaptılar. Yanşa muJ-ıte!tif 

bölgelerden gelen 30 hi&Mlet~! 
iştirak etti. Yarış şu ŞEJtikfo 
'bitti: 

1 - Sabahaddin Sayb'k • E~
~ hir 3 saat 19 d&.kika 21 s:;. 
ı:Jye . 

2 - Bayram Adıvar • İzırrM -
liistik frkile. 

3 - Nizamettin Öztürk - E..<oki• 
şehir • lastik farkilc 

4 - Aytloğ"'"'1 Tur -Alı·~r
teekrlck far~ilc. 

5 - Oınıan Pak -
fo.lı.erlck farkilc 

e r • 

Sulh şayiaları 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

ne suih yaparak bütiın kuvı·et.
le İngiltereye yük! :"'lek ve 
Rusyayı sonta;1 a bıra,; ı&<.. Çun 
k.ü Hitlcr Hem Rusy:ı hem de 
İng'ltere v-e Amerika ı e harl:ıct 
menin kcnOJsini fc][ı.kc'c sürük .. 
} yeceğıru anlaml'ı1n· .• 

Nevy lri< rnd ocsu el Hitlerın 
bu eğinde muvaffQk clamıvı.
ca • nı ve A erikanın bütıün A· 
me~·kan milletın r. mu, 
zu le hatibe gı 
!ioy1tdi!ttl.!n swır a.err. 

Amerikanın elın si' 
bıı-"'nımn .. ı ancak mü~t"fı~ r, 
r. ıai zafrr' 1ı:azarıma,ınd.uı s011 
ra meVZi!.luba'1s olab'l r Bırle tk 
Amerıka har.p r-Jk ae y ı 
lemege baş] mı~ır Bu makın~ 
194:! ynz dQ A' ~v ı\ 'o üm 
''C' fcl ·et S<ıc:ıcak ~ 
nem n1 kir: es' hat~.... c.ec~~ • ~ 
Aln anyan n s ·lh:ı ka' '1 '!!C• 

si ;, 'r c\-v i H tlcr' • re1i 
b.:ı 1 l _,,a l ~,,.,o r • 


