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Harbin sıklet 

merkezi orta
şarka geçti 

Yazan: Asım Us 

Kahire 
açık şehir 

ilan edilecek 
Mihver kuvvetleri Mana 

mat ruh müJ alaa.iyle 
1 temasa geçti 

Kuvvetli bir kol da 
sahil boyunca 

ilerliyor 
Kı1/llTW: 27. ,uı. - .Mühim biı 

ı.Jüşnrnn teşkili, snhil boyıııll'.ı Mıır. 
sa :\Intrulıa ıloj:iru llerlemckteu·r. 
Cenup kt•siıııinıle kayda değer bir 
ŞC)' olmamıştır, 

Kablrentn ,·a:r.l)etl 

JJEllN: 27. A.A. - Baslen :Nachr
richten snzcıesinin öğrendiğine gö. 
re, Kahircnin açık ıehir llA.ııı ta. 
san•ur cdilrnekledir. 

akının y ksek ereces 
mı, dl.şilk derecesi mı 

zararlıdır ? 
3 üncü sayfamızda 

'--------~~~~~~~~~_J 

ı Doğuc!a büyük taarruz mu? 

Almanlar 
30 tümenle 
Kafkas dağlarına doğru 

ilerlerr eğe 
çalışıyorlar 

Sivastopol müdafaasında 
bir gedik açıldı 

Moakova, 27 (A..A) - Sivastopoı 

1 
mUdafileri tek adam kalmcayn ka • 
dar her ka.r!§ toprağı adım admı blL 

yil.k bir lnad ve ısrarla mUdataay& 

1 
ve çarpışmağ'a devam etmektedir. 
Dll§manm lla§licn baskım oımaı doğu 
çevresindedir. Alm • .nıar burada Sov-

1 yet dış mUdafaa hatlarının blr kÖ§e. 

ı sinde bir gedik &ÇIJU§ bulunuyorlar. 

!Iihn~r kU\'\ etleriiıln Tobru~'l.l 
alarak l\lımr huduıluna dayn.mna. -
bl, bundan sonra da tnarnuların·ı 
devam edcrcl• SeUum, Sidi Rıırra.

1 ni, Jfal!ı:ıya mevltileıinl ele g~ir
mcsi üzerine i~ondraflı\ beııren 
)iiksel;: <l.ereceU 6inlrlill.;: ,·e be.1• 

binliğin ya\'lll: yn\·a..~ sülniıııı. doğru 
dünılü&rü!lU hls.<tediyomz. Anım 
kamnrasında Çü~ilin harbi se\·k 
,.e idare sly:ısctinc itfmnt-;ızlıl{ 
lf:ıd e c<len ~ i rmi lın1.alı t nkririn 
İngiliz .B:ı.:;\·ckili haJd;ındakl fUma 
dı sarsacak bir tes'r hnsnle getire 
miyeeeği anlaşıl yor. Amerik.adan 
gelen haberlere gorc. Çörçll To1'. 
ruk mağllıhiyctinhı n•u\•nkkat ma. 
hiyette olduğu kana.atindeymiı:. 
Tam bu sırnda Rozvelt de Amerik:ı 
nm harp silüblan istihs:ıll derece. 
sinin ytıks:Jldiğini blldlr1yor: Ame. 
rika fabrikalar ıayda. 400fl tayyare. 
lf>OO tank, 100 bin t.op •apıyomıo<ı, 

diğer tanı.itan bin bsrarıellk tn 
ı;iliz bombarihm:ın lrn\Tetlerinin 
Bremen ü1.erine yeni bfr hava ta. 
arnızu yaptığı ita haber ,·eriliyor. 

lTALl"AN TEBLIGt Libya çölünde karargıUa kurmap çahııao Alman askerleri_ 

Son 48 saat zarfında bu gedikte çar. 
PI.§Illalar devam etmiş ve dU,maa 
kuvveUeri 'ba§an ile ptı.akUrtUlmO,. 

tUr. Cenubda Almanların Uç tümenı. 

Düf.iin hu }Jn.berler ve hareket • 
ler Mısır hndudhırou g~tlkten 
ltODra. M~ l\Intnıha 48 kiloruet
Te mesafeye ka<lar ya'kla§an mih. 
ver kuwct Jeıinin efltim umumi _ 
yede yarattıf,'1 sa.nımtıyı yoketmc. 
eı;e bile bir dcre:ıeyıe kadar hafif -
Jete<ıek ~ylerdir. \' e Juı~ten 
Çörçllin ksnaatl gcrt~klc.ş';r de 1n. 
gUiz ku\'\"ctkrl M~a Matruhtla 
toUına.bilirse Ortaş:ırlct:ıld harp 
,·ııZyet.i yine değişir. Bn sahada 
arazi kaybetmenin netice ü1,erine 
lrlr tesiri olamm~. 

~t Mare,.al RomcUn lrnman. 
dnsı altmdal'i mihver lmV\'etleri 
li.n:Uer hlt:ifına olarak Mersa 
Matrohu da nbr da !\lı!'lrrdan Sil 
,·eyş karuı.lma dayunmıa Orta,ark. 
takf nskeri vaziyet artık hiç fJÜP • 
hesiz olarak mlb\·er lehine ve müt 
tefikler ılleybine clôner. Zira o n. 
kıt İııglliz donanrn:ısı için Akdeni 
2.in fal'kmd:uı ~kihnek urureti 
basıl olnr; aksi takdirde bu donan. 
ma orada mabsnr knlır. 

Roma, 27 <A.A,.) - İtalyan ordu• 
ları umumi karargA.hmm 760 numa• 
rall te bllğl: 
Mısırda motörlU İtalyan _ Alman 

kuvvetleri Mersa Matruh müstah- Vatandaş! Halk 
kem ml"vzil mlldafo.a haUariy!e te- b • t •k l • l ' 
mr:rıg~:;~;!:~:;ine devam eden ka• l r l er l ne gaz l. • 
ra kuvvetlerJmlzl destel.liyen mlhvcr 1 
hava kUV\'Ctleri dUn en parll\k başa- Vali diyor ki: -. 

:;:;~~~:~~~:.;.;::~~~E Kütüklere kaydo!unmıyanların maruz 
~~~;~~~

11

~:1 ~~a~~: ~:;! kalacakları mahrumiyetin mesulü 
zun a~fyl:ıdo nlevler içinde baı,kl\ 

bir d~an uçağı daha d1!3~rtıımn,. kendileri o!acaktır 
Itır. (Devamı Sa. f!, Su. 5 de) 

Musolini bir nutuk 
söyledi 

lngilizlere tarihleri boyanca 
laatırlayacakları bir der• 

verdik 
Ankara, 27, (Itaıluo ga:ete&i) -

ltnlya Baş \'ekili Sardinya, Slcİlya 
ve Knlatria'da ınnnre ile bir se,·rı. 
hat yapmıştır. .Musolinl söylediği 
.bir nutukla: 14/15 haziran tııri: · ·
rinde İngilizlere tıırlhleri lxnı.ınc:ı. 
hatırlıyncakları Jıir ders ve;dikll'o 
rini,, söylemiştir. 

l\fu!'iolini, Knlalıria'da söyledi'i 
bir nutukta da Ak denizin ev:vek~ 
İtalyalı olduğııııu, şimdi de yinı> 
lıatyayn döncccnini söylemiştir. 

ı Temmuzdan 1Uba.reıı mahalle 1 kUtukte kayrtlarmı yaptmnalarma 
blrllkleriııln fa.allyeUyle t.atblk ll&lıa• bağlı bulunmaktadır. Bu kayıtlar da 
ama geçecek olan tevzi 1.§lerl hakkm-· evvelce ıIAn edildlf1 veçhlle herlte
da Vali ve Belediye Reisi Dr. L~tfi sJn mensup bulunduğu birliğe beyan• 
Kırdar blr muııarrirlmlze aııağıdakl naınesinl vermesi suretiyle yapılm~· 
izahatı verml§tlr: tır. 

Beyannamelerin verfuneai 'içliı ma. 
ı6m olduğu veQh1le llOD mllddet ha.zı
ranm 26 amda bltmış bulunuyor ve 
ay başından evvel de herkealn kendi 
ekmek karnelerini almış olmaıan lL 

Mahallelerde teş~U edilen iaşe blr. 
llklerlnln kendilerine mevdu leleri 
!!aya başl:tdıklarmı bntyorauııuz. Tev 
zfat bu blrUkler taraf'ından mmtaka• 
ları çevrestade aaklıı vatandaşıarm 
tesis edilen kUtUklerlne nazaran yaı
pılacağı için bUtUn vatand&§larm zandır. 
temattan hlaselerlnl alabilmeleri (Deva,.., Sa. f, Sü, 3 de) 

KARISINI BOGAZLIYARAK 
OLOÜRE~ KUYUMCU 

Mihver kuv\'etJeriııin SU,·eyşe 
daylUCLl'ILk bu geÇİdi kapatnıa"ı 

\'e A kdenlz1cki 1ogf~ donanma -
t.ıııı Kmldcn[zden çekilmcğe m~ 
lıar etmesi Ue Orta.53-rkta husule 
J;<'lccek stratejik deği:5ikllği ADia 
ın:ık i~ln bundan soom Akdeni:ıe 

1amamiyl~ hakim bir clunım:ı gi .. Mısır cephesr,ne 
rece1< ob.n Almanlarla 1t.alyanls. • 
rm Kıhnsı aladıklarmı; sonl'a Sn- ki 1 

Mahkemede ağhyarak ne vaotıihnı 
riye sahlllcriı!e aslter çıltara.<'Rkla uça ~ar 1 a 1 
nnı gözönlhıe getirmek lmfi gelir. 

Suriye s:ıhillerine Almanlarla t.t~L. malzeme taşınıyor 
yanlann a.<ıke.r çıkannasJ i"e Fal•s- 1 

tin Ye lnık iJe beraber bütün An.- Denizaltı tehlikeıine kartı 
lıi~ta.n yamnailasmm ya~ yava.5 bu çare bulundu 
nuhver tnrafms ı;,ı:cÇmesı ve yin.e 
mihver tara.fmın nacıra. körfezin 
den Japonya ile birleşmesi itemel<.. 
dr. Onun fçin tngilterenin her ne 
bnhasına olursa olsun Mersa. Mat. 
ruhu muhafazaya ~lrşacağı süp ~ 
heslzdir. 

Şu halde bugUn bütün Ortn..,ar • 
liın mukaddcrah Mısmlakl askeri 
vaziyete b:ığlrdır, MMe5al Romel 
i'obruğu :ıldıktao ııonra. elde ettiği 
iıı;,fünlilğe dayannrak ve Mısın aki 
lngi1iz kll\"\'.etleri :ırasında ümit 
ettiği p.-uı'k halinden istifade ede. 
:rek ileri hareketine fa<ııln vcnnek.. 
ı.lzin devmn etmek jo;t ivor 

f 0 31cat bu hıırel<etin büyük nctı.. 
celer doğuracıak Şekilde mm·arfak 
olması ihtimnll olduğu lavlar son 
merhafe<lc Mare~I Romelin kn.1.!\.n 
dığı muvaffalny.et !eri hiçe indir<.>. 
cck bir m:ığlfıbb•ct ile neticelen. 
mesi de mUmklindUr. Zira Tobruk-

tan v-e Scllumden sonra durmak
f!l7.m 1\1 crsa iUntnıh UzeriJıe yürii~ 
yen Alman Mnresah ii<ı,.ünılen çok 
uzakfa~mı, bulunuyor. Son merha.. 
lede lrunetll bir mn~liıbiyete uğ. 
nyıl<'al< olu~a .t?:eric:ini tntnm:w.; 
belki mont.azam surette gerl <lön 
meğe iın'!.:i.n hile bn 1 :unaz.. 

Londra, !' (A.A.) - Brltanova. 
ajansının hava muharriri. lngiltereye 
ve ortaoarkc. tayyare Ye maızeme 

nakline mahsus tayyareleri.il gittikçe 
bUyUk miktarlarda kullanılacağını 

tahmin etmektedir. 
Amerikadan gelen ağır bomba tay. 

yarelerinin t>UyUk blr kıaını dah~ §im 
diden allAlı ve malzeme taşımağa 

baJ}lnmıılardır. Ortaşarkta nakliyatı 
daha ziyade Soeingler kullanılmakta. 
dır. 

Her ttlr!U denizaltı tehJlkeainf ber. 
tara! etmek için esaslı yedek parça. 
tarın mUhlm hava tnolarile taşınma. 
sı lmk!nlan gittikçe artmaktadır . 

bilmediğini söyledi, muayeneye 
sevkini istedi 

Şişli cinayetin in faili kuyumcıı 
Leon Artinyanın muhakemesine 
cürıniimc«hul l<r· • ıına tevrf'rn;ı 

Dün öAlct,len ı;onr.l birinci a~ır 
ceza mahkemesinde bosl• •ı;tır, 

Katil, elrarın:ı lıork:ık ve QcJci• • 
~en gözlerle bakıyorılıı. FevknP · 
hryecıınh:\'rlı. 

:'\foznıın mevkliıi,. lfCcer lfC"'" 
bir çocuk ,ı;ıibl hünsnr hiin,.nr ıııt1 ... 
ı'lı. SinlrJeri blrn7. vatışlıktan son,... 
sorguc;una J?t'çllıli. J<ntil l-ı:ı' asın · ı 

hmini hntırlıvam1vonlıı. Otıırı' • 
evin adresi oonıldu. Bunu da ~1'~. 

'ükle ha1ırlndı. 

Kı-rrH<ıine bAdic:,.vi anlnf,.,,~!n ! ··· 
,ıı .. ıMı 7.,.,,ıın ;mnn ~yttanlııl"'··· 

rak ve gözleri dolarak şunlıırı 

!allı: 

- Kıırınıl:ı sevişrrck c\·lendlk. r~~ 
ııclcrdenberi evliyiz. Onu her şey. 

den çokseviyordıım. 58 yaşında o'· 
mama rağmen ona karşı hiç hir 
zaman sevgimi kayhctmedim. Ka. 
rım çok güzeldi. insanın karısı gii• 
zel olunca onu herkesten kukanır. 
Ben de kıskanıyordum. 

Aldatıldığıma. karımın bana iha
net ettiğine eminim. Bir filnzinoyn 
,Htiıtimiz zaman, onun güzel bir de. 
Hkanlıya baktığını görünce sinir 
ve asabiyetten kaskatı olurdum. Ve 
karımın lcaç kere lıaşkalnriyle iş.ı
relleşti~ini gördfim. Bü)·ük ollumln 

-ı (Deııamt Sa. !, Sü. 3 d€) 

Almanya ile ticarl 
mübadele artıyor 
Ankara, 11 (Vakit mabablrlndea)-

1941 ve daha C'V't'Clki yıllara :ııt yağ. 
ı lı tohumların öntınıUzdekl ma.haulle 

ayni fiyat rejimine tlbl tutulmaya. 
caklan ilAn olunmu§tu. Bu Ulnm fl
ill tatbikatma b&.§lanml§ ve ellerinde 
hu kabll mallan olanların ihracat 
ha§ kontroNSrlUğtlne beyanname ile 
yaptıkJan mtıracaaUar il.zerine çunl 
la.r& konulan yağlı tohumlar kontro. 
lörlerce mUhUrlenmek aureUle teablt 
eı'JJ.ıneye ba§lanmııtır. Bu muamele. 
nin' h&§ha.f tohumlan için bu ayın 

IlP itibarla harbin "ikLet merke. 
ti Avnıpadan şimdil'k Orta~arka 

gcc:m[ş \'e en meraklı bir <;afhaya 
girmiştir. Bu safhada ?ter iki mn. 
harlp t::ınıl için harbin akıhetf ü
zerine tesiri ofa<'ftk ımrctt.e nıu 
'nffala:ret kadar tehlike ihtimali 
ele 'ardır. 

BeDlflre 9'l .... tabakıeıhk mektetul bitiren talebe ifla dlln Dlf!ktt!ıpte 

wcra&hn yapdmıf, mezunlara rozetleri dattt•lmlftır. Resmın,ı& ba 
mrr11!1l"1dN1 bir anı teıtblt edl~r 

BODuna kadar, dlğ'er yağlı tohumlar 
lçbı de ı~ temmuza kadar devam e. 
ca.oetı blldlrUmektedlr. 

Çör çil 

yaptıg-ı taarruz mUdafaa hatlarmıla 

clddt bir netice almamı,,, ancak oto. 
\ matlk sl1Ahlar1a milcıehhe.z birkaç Jdl 

çUk Alman gurupu bazı noktalara 
8Uzillebilmiştir. 

/ Harkot cephesinin Kupyansk ked
mlnde, Sovyet kuvveUeri geri mUd&. 
:faa haUarma muV'IL!'!aklyetıe çekil • 
mi§lerdir. 

Amerikadan 
döndü 
-0--

Müşterek bir 
demeç neşredildi 

T e•bit edilen hareketler 
Almanyanın Ru•yaya 

inJirmeğe çalııtıiı darbe. 
lerin teıirini azaltacaktır 

Londra, 27 (A.A) - M. ç.örçil bu
gUn husust trenle LonıJraya gelmlf. 
tir. Başvekili birçok §ahslyetler ve 
bu arada zeveestyle ailesi 11TkAm, ld.. 
Atll, sır Krripa, kabine Azalan ve 

(Devamı Sa. !, Sü. 1 de) 

Amerika zırhh 
yapmaktan 

vazgeçti 
500 bin tonluk uçak gemisi 

yapılacak 
Va~h~ton, 27 (A.A) - Senato, 

gemi ~atının artırılma.BI için 8 
milyar 500 milyon taıısısa t veren ka 
nun IAyiha.sını itWakla kabul etml.§. 
tir. lıl.. Ruzvelt tarafından bugün im.. 
zalanacak oıan bu kanun derhal me. 
riyete girecektir. 

Vqlngton, 27 (A.A) - M, Ruz. 
velt tarafından bugUn lmzaıanacak 

olan deniz inşaatı kanlnu Amerikan 
filosuna 1.900.000 ton katmaktadır. 
Bu tonaj şöyle taksim edilmiştir: 

~.000 ton uçak ı;emlsl, 500,000 ton 
kruvazör, 9CQ,OOO ton da destroyer. 
ler ve refakat gemileri, 

Amerikan deniz progr!lmları ıari • 
hinde ilk defa olaraıt zırhlı' ln§&SI 
derpiş edilmemektedir. 

Kruvazör yapılmıyacak mı f 
Vaılngton,· 27 (A.A) - Senatonun 

yaptrğı olagantlstU gizli celaedensonra 
yaptığı bir demeçde Senatör Klark, 
Bahriye nazırlığınm hlllen kruvaz.ör 
lil§a etmemeğe karar vudlğlni söyle 
ml§tir. 

Aımanyanın en mqhur tenlsclle. 
rlnden Koh ile Dr. Kadker dUn sabah 
,ehriınbe gelml§lerdlr. Bu a~am An 
karaya hareket ~decekler 2, 3, 4, 5 
temmuzda Ankarada maç yapacak. 
&ar 10, 11 nı 12 temmuzda §e.htlmiz.. 

Kmlyıldız gazeteaı, Alman komu.. 
tanlığınnı esas taarruzunu gcnt,let ,. 
mek Jçin bütUn hamle ve gayreUert. 
nJ sarfetmekte olduğunu ve Sovyet 
haUarmda zayıf bir nokta bulmak 
maksadlyle durmadan denemeler 19P 
ttğtıu yazmaktadır. 

Almıın hava kuvvetleri eon gUnJer. 
de faaliyetlerini de :fa.zlalqtmn11tır. 

(Devamı Sa.!, Sü. 6 da) 

Alman tebllll 

Sovyetler Kerçte 
ihraç teşebbusun

de bulundular 
Mihver kuvvetleri Marsa 
matnıh'un bab ve cenup 

batısında ... 
BerllP, n CA.A..> - Alman orchda.. 

n bqkum.andanlığı tebliği: 
Blvaatopol kalesi çevresinde, Ro • 

men ve Alınan kıta.lan, kayal&r IGlııo 

ne oyulmU§ dllşman mevzlleriyie, be. 
ton 81fmaklara ve nk orm&nltklar 
arasındaki mukavemet yuval&rma. 
kal"§I yapılan mllnferit çeUn çarplf • 
malardan aonra bural&rmı lfg&l 
etınl§lerdlr. 

Alınan hava kunelleri Slvutopol 
sularmda bir d1!3man torplto mubrt.. 
blyıe • · denizaltı gemlal b&tırmlf • 
lardu. 

Kerç yanmadaama ~ btr tok 
deniz vasıtasiyle dUşm.anın yapmak 
latedlğl ihraç hareketi, daha dUfm&n 
kıyıya ulqmadan, kıyı topı:uaınun 

mUdahaleslyle akim kalınl§tır. 
Doğu cephesinin cenup kealmlnde 

bir Slovak te§klll, obüa toplan ate • 
ıııe hazırlığı yapııan bir dil§man Deri 
hareketini pUskUrtm1!3tUr. 
Doğıl cephesinin merkez keal.ml 

gerlainde kış ae!eriDdenbert ordu bn
yük ktamiyle muvasaluı ke.sileıı '\l'8 

bu arada hava yoliyle takviye kıta • 
lan allDlf bulunan dQ§Dl&ll birlikle • 

(Df"'· "' e) 

do oynayacaı: • .ırdrr. 
Şehrimizdeki maçlar Taluhade 

Dağcrlık kuIUbü kortlarm4a ~ 
ve Alman tenlsçlfere Ul'fl lrt &! 
ekibi Suad, Hasan, Jl'ehml, Ml§aa"dar 
mQte§ekkll olacaktır. 



-%- VAKiT 2R - 6 - l!lt2 

Çörçil Amer l<adan ö1dü Marqal Smuts'un nutku Ku 1 Ü p murahhas i ar 1n1 n Çi;oknu~;;:İeri ispanya harbe 
girecek n1i ? 

M'VŞTEREK DEMEÇ 

Vqingt.oıı, 27 (A.A.) - İngiliz 
Biqveikilinin av:ietinden soo.ra aş.;.• 
ğıda.ki mü..cııtt"'l"e~ ılemeç e.yru za • 
mıtrula Loiı.dra ve Vn.'iingtonda 
~tir: 

Akıdıettildcri nıiıteaddid ık.on:fe • 
ımıela.rda Rda Ruz.velt ve Baş~· 
ldl Çörçil Bıı lc~ik m.lletler tara• 
fmdan ibiitiin kıta.la.rda ve bütün 
denlzleı ' ) ııpılaıı ha.rbe ait baş,. 
aca mc el< .... rın hütiin safhalarını 
~ etı:ırlşlerdir. Rcls ve Bruı)ve
!kil düşmruını U.~iln bulunduğu 
:ookla.la.ri tamo.ıniylc tc~I m et.mi~· 
ler ve dilŞD6Jltn kuvvetini k.üçiik.. 
semeğe ~ışl.ll"dır. 

Bu kon!eranslar e.ım&81nda di.iıg:m&
ıım bUUm kUYTetie.rt. "Ye blltlln ka.y 
nakl&rı göz önün<le tutuımuttur. lıtUt 
betik mllletierln her neTiden mUhiıiı.. 
mat lsllhaa.llerl etra.tmda yapılan tet 
kilüer iylm.ııer bir tablo çlzmeğe nxu. 
saittll'. Aylık lstib.sal hcnUz Aza.mı 

haddln1 bulmamrş olmakla bera.ber 
ba. hadde yaklaaml§ ve evvelce talı _ 

min edilen art~ nisbetlol takip etmiş 
tir_ 

BiltUn dUnyadıı. mevcutı harp cephe 
lıerlnln geni liğ'i dolayUdyle muharip 
kııwcU mühimmat ve her tnrıu 
harp maız mesinin nakli Birleşik mil 
Jetlerin ıtall!ne mecbur olduk.lan e. 
MSlI meselelerden bir.l.Di te~kil edi _ 
yer, Mlh,•er tarafından tatbik olu.. 
nan deniz Ilı harbi mUhlm zararlar 
,rererek deyam etmekte, buna. muka.. 
btl deniz tezgft.hlnrr tıare.fmda.n elde 
edilen lstlhsaııı.t da. e.ydan aya art _ 
maktadır. 

1ki büyük mJl1et lbahri)•eslnln 
haztrlı3.dr&~ deniz etrntejia1ne d:.ı. • 
ya.nlla.ra.k lbu lkapt!n.nn. ilerde az.'.l• 
laeağı ümit cmleb"lir. Birl<:ş!lk nıll_ 
Jetler e.r&9m.da yopılan ltonfıenıne • 
lar hami icaznııJruı.k htısusundaki 
plftnJar rbakmımclan lıir-W va.kıt 
bu derece rlostn.ne ı ~· anlaşmaya 
münceT olman1tc;tır. Bi:d~ik mil • 
l~er Alınnnalrrn vurmağP. çalış _ 
~~ darbeye kacy Rusların göster 
eliği cnuk.a.vemet.i allaşlarla.r ve or 
dularmm parlak ~ ıikoyma. kud• 
retiınden dole.yr da Çnlılori tebri• 
ke lAyrk gö.rUrler. Çinin üzerine 
çökıen ağırlq,~ e.znl tnı.ak için J a _ 
poo.ya.ya karşı fatbik edilecek pJan 
l:ar mUtehııes.'Blıa.7-Ia etnıflı surette 
mOııabşa erl il:rruştJr. 

.Anla.şıılıruı.ı kf.>l:ay ~ebeplerden 
dolayı, ho.zıı lnnan bu pHlnlann • 
çığla 'VU.rU.lmasıruı. ]m_llcln o 1 mam -
la beraber ııöylenebiL:r :ki Ruzvelt 
ve ~rçil arasında uzun mUz k 0 re. 
lerden eonra tesbit edilen hare • 
ketler, Almnnyanm Ru yaya vurmn 
ğa ç&ll§bğl darbenin tesirini azalta 
ca.ktır. -

Cenubi 
ümitsiz 

Afrika 
değildır dünkü toplant sı kıskaç içine 

ahndı 

Alman tebllll 
( Ba1Jtara/ı 1 inci sayfada , 

tiiı.e karşı: yapılan hareke~r ba,'lnrı· 
lar ile nct1ce1ıe.tım.1ştir, Geçilmez ba_ 
taklılt ve ormıuılık bir cevrecSe ha! -

talıırca eU.ren §lddeW ça.rpışnal.&r ,. 1 
ra.smda, dQşmanm bir gedik &Çina.k 

teşeblls11 ~a çık:mJt ve imha edile. 
rek Mir a.lı:iıı:nıftir. Bol§eTikler bu· 
rada 4000 lSlll za11.at ve 9000 esir 
vermiflerd.lr. 16 zırhlı araba, 220 t.op, , 
783 obtıa aüet ve mltralyöz ile ~k 
mowrıu araba ve ~ka harp malze• 
me.ıı:i ele geçirlJ.nllıi veya tahrip o • 1 
hmmuştur. Bu çevrenin düşman ba· ı 
kiyeler.inden temlzlenmesi işi devam 
etmektedir. ' 

Ledoga gölU cenubunda sa.va.ş ve 
pike uçakları, mUhim Sovyetı demli"" 
yolu dU~ noktalarına taarruzlar 
yapID.I§la.rdır. 

Müttefik orduları Mer.ea Matnıh 
batı w cenup batısmde.kl bölgeye u
la.şmı:şlardır. 

r Viliıqelin son tebliği 
1 - '.\Iulıtelif lehliHlı·rlc beyannamelerin bir on eVYcl doldurulup 

iaşe birliklerine verilıııesl hildirildlği h:ılde cl'an la•y:ınrı::ıınc \'Crnıiyc
rck 1.irtiiklcıc kaydolııın~.ııı !,ımscle.r hnlundıı~n giiriilınckledir. Ayın 

•oııuırn iki ıı!in lrnlmışlır. Bu ikı 1tün ıçinde herkes ınnlmn·cı lrnlıınchığıı 
bırlikh•ı·ı'eıı k:ırııclerıııi :ı!nıış b11lunm:ılıdırl:ır. 

2 - Birlik illnıe lı yellerinin çalışınıt yerleri nahiyelere ve hiiliiıı 
karalw'1ar.ı lıil liril ııi lir. Birliklerinin nerede oltluğunn hilmiycıı ,-,ı
iandaşlar ikaınc:;,ı·ılıh ı ııul.ı' i J,:ırakollar::ı mür:ıc:ıatl:ı yerlrriııi iii!rl'ıı

melidirler. 
3 - Karne ll'•:ıi:ılııı:ı nıl lnlimntnome ile hiilün Ynlnıııl • :Jı•rın ınc•,_ 

lek ve iş nevilerine güı c kııı tlıınnı ııc rclcrcteıı ve ne !d.ilılc :ıl lcakları 

saı·ahatle bilrlirilcli~i halde bnzı birlik ve mi.it> !;:,.esclcrrn yanlış nıuamc• 
-eler yaparak fuzuli gecikmelere ııclıcp ol<lnkları göriilın~ 1 leıl 'ı·. Bu Ş.l"ki 1 
de vaki gecikmelerden miHcvellit ıncsnliyct aliıl:nlı daire "e mii.(•S
seselere aittir. 

4 - Dirlik idare heyetlcrile halkın ve bütün ftıhrı~cn vr mlicssesı.ı• 
tın pek az kalan btı miiclıld zarfında kendiJerine düşen vnzif(•Jcri ikmııl 
l'clcrek k.ırllıırını ttlm:ılnrı son defa olarak tehli~ olunur. 

BtJYVK TAARRUZ 
BA .• LAMAMiı, MI? Karısım öldüren kuyumcu 

Stokholm, 27 (A.A,) - Harkof'un 
aqa.ıtrqt1m mıpa tn1ı(a.ıa:> 11punen2op 
hakkında Alman knynak1arından veri 
len haberler fjimdiye kadar mUphem 
bir mahiyet muhafıı?~• etmişlerdir. 

Bu muharebe hakkında bir zafer 
tebliği~ yakında bir propaganda 
günllnde neşredllmesı ihtimal harL 
cinde değildir. Fakat taarruzun ger
çekten başlayıp başlamadı~ mesele
Si bu saba!ı Berllnde mtına.kıı.şa. mev. 
zuu olmakla devam ediyordu. Şim
diye ltııtlar yilrUtiUen mUtalealar §ah 

s1 d~Unceleı·clcn ibarettir. Bazı mU.. 

(Baştaraf1 1 inci suııfada) 
olan samimi münasebetlerini dı· 

kıskanıyordum. Oğlumla iş::ıreHcşl i
ğini kaç defa gördüm. l\'iha~ct diin 
sabah kendi~ine oğlııınıızıı uzakl::ı~

tırırı:ımızı söylcrliııı. l\ııhık verm,
di. Sinirlendim. Ynlnız hir defa bı
çağı salladığımı h:ılırh~·o.-ıım. Son

Pariste polis katilleri 
mahkum oldular 

Vi~i, 27 (A.A.) - Gecen 31 rna 
yısta, Pariste bir mnğauıcla, kon. 
serve dağ:t!ID.I csn "'ncla vukıu 
gelen çarprşmalardn ki polisin ô -
düğü, üçüniin ağır ynrnlnnr:ığ, ve 
suçluların vakal~ndıkl:ın biluiı il-
ınişti. • 

Bu iş iç.in topla.nan devlet ına.h. 
keme.si, suçlulardan beııini ölüme, 
birini gıya.'l;ıen Blüme, altrsmı mü. 
c.bbed küreğe, ikis'iııi 20 seneye, 
t.irini 10 seneye, l!çUnU 5 serıeye 
mahkOm etmiştir. 

ra kendimi k:ıybcllinı. 

Katil, lııırHtl::ı t.ekrur aglnııı:•i'4:ı Jı::ı~· 
!adı ve hı~·kırar:ık snnlnrı sıi~·ledi: 
"- Ben ha5lnYıın lı!ıl.iııı he) : N.ı· 

sıl olurda r:ınııll!l rı ı;o'• ~c•\' •li~inı 
karımı illdiiriidlnı . .. lkn 1 rn11:ıyı·

tahassıslnrın kan:ıuttoo göre Von neye <;C\ kc ıııı. Yol\':ırırıııı siıc ... ,. 
Bock son hUcumlarmı dar bir kesim- .Malı'ccme, hunıl:ın sonra Lcon A ... 

Mahkeme 3 ki~! hakkında da be-
raet vermiştir, · 

de teksif etml.§tlr. Ve Harkaf'un tin:ranın ınii5alıc le :ıllııın nlıııınn<; - 700,000 Yah !di idam 
batısında ehemmlyctıı bir ·kaVJ&k na lüzum olup olmadı~ının teslıili d l 
noktası ele geçtrllniesinin neticesi için tahlhl adliye sevkine vr du. e İ mi!'I 
hakkında mllııbet veya menfi bir şey I ruşmanın önümüzdeki snlı giıııtln , l.ondra, 27 (A.A.) - Şimdiye: 
söylenemez. MUtahasarsıar cenuptan I bırakılmasına karnr vereli lıa.da"r Po'onyada, 700.nOO Polt'll-
yapılan ilerleyişin Alman cenahını 

1 

· yalı V3hucli idam edilmiştir . 

tehlikeye maruz bir hale getirdiğini Akdenizde üç mihver 3 Fransız kadını idama 
ve bundan dolııyr Von Bock'un taaı- • • hk 
ruzunıı ya Hnrlrnf _ Kupiansk demli'" 1 gem ... ısı ba•&:ırıldı . ma Um edildi 

( Bu.'5lcı.m f ı l 1'ıu "rtıı .'aıfrı ) 
Londra, ?7 (.,,.\.) - IAbya cep_ 

he.sinden alınan bir habere göre iki 
mihver kolu çöl şimcnJ•fer hııttını 

tnitıp ederek Marsa Matruhıı c.lof;ru ı_ 

lerlemektedir. lng-illz \'~ Am rıkaa 
uçakları bu kollıı.r1 dur:nacıan bom _ 
bardıman etmektedırıer Totıruk ltn_ 
iesı dün de yeniden Veıın~tım ve IJi_ 
bertator uçaklarının tıtaı ruz.unu u~ 

ramrştır. 

* * "' 
Vaşington, 27 (A.A.) Mnıı!~al 

Remel, kuvvetlerini Mllr'l:ı !'.i ıtrubun 
48 kllometre l.ıatısır.da 3 lrnln ::ıyırmıı;ı 

tır. 

Hunlardan birinclsı J<upuz20 SoL 
ıunı, Halfayadan, lldnel.~ı 81dl Bar. 
ranidcn; en mlihimmı olRn ,\:•ıLı.clısil 

(le doğu istikametlncte lçerıcrc d:lğru 
1 ılerlemektedtr, 

1 200 kilometrelik ç<>I parcası mare. 
şal Romelin kuvvetlerini Nil nehrin_ 
~IC'n ayırroa!ttadır 

Lontlrıı, 2i CA. \.) - B. E . C: 
~imali Afril~nrla tn~iliz ve mlhYCl' 

ı .Kuı:i kuwetleri a~mda bliyük 
muharebenin ba<1ladrğr.ıa dair he

' ııllz: hab~r gelm~miştir. 
1 Ynlnr.r. iki ta.rafın öneli ve a.rt~ı 

müfrezeleri arasında temaslar ol
muştur. Mihver hnva kuvvetleri
nin faal~y{'ti, kara hnrckıltına nie-
bctle hafiflemiştir. Bıınn mtılrn
til İngiliz hava kuvvetleri, !':ıbııh . 
l:m ::ı.kşam-ı kadar mih\'cr kııvve1-
icri:~;le, milnakale yollarına \'e ta
tllt koll:ırr:1a s:ılclmyoı Jur T ·,.un 
ıtıert?.illi Ye dört mot~rlü T_,fö-:'rtıı.. 
tnr ve v cn:nglon bomba tan are. 
!eri Tf)lınık \·e Ditıaaz'yj bo:ııhnr
dıman eün.!~lcr ve ;nngmlat c;ı· 
karnmılnrdır. 

Süveyş kana 'mda gemilC're mıı. 
vaffal;:ıyetsiz bir hücumd:ı bulunan 
bir mihver t11.yya:resi düştirUlmUF-
W~ . 

BerUn, %7 (A.A..) - Ştmall Afrtka
da İngilizler, Alman • İtalyan tsıA.r. 
ruzlyıe doğuya doğru daha fazla. ge
rı sUrUlm~lerdir. 

Alman _ İtalyan kttaaırı, .Mersa 
Mat.ruh cenup batr \'e batr bölgesine 
ulaşmışlardır. 

Marsa roatnıb önü.od,• 
~ahire, %'1 (A.A) - Ortaşark teb11. 
ğlnde, diltmanm dQn Karsa ıua truh' 
un 25 kilometn batısında bir nokta. 
ya. vardrğJ blldlrlllyor. İngillz örtme 
kıtalan g1Jndtbı mthYertn Deri unsur_ 
Iarlle temas halinde bulunmuştur. 

Maarif 

Londra bunu ihtimal 
haricinde görüyor 

Londra, 27 (A.A.) - Br:tanov.ı 
Aja.nsınnı diplomatik muhnblri, ts. 
panyanın harbe iştirak etmesi ih
tlını.ıJ; mevcut olduğuna dair ya
pılan teJ.ldnlerin, her tUrliı millı'i
haza haricinde, bu memleketin dn-
1'ili vaziyeti hakkında alıru.n ha
berlerle tekzip E'<Illnı.i§ olduğunu 
yazma.ktadır. Harb!n alevhinrle 
bulu.nan ynlnız Cümhuriyetçı.cr 
değil Muh2fa.zıı.kar efkar cla he~ 
türlü yeni macer->....d:ın uzak kalIP
ma..<ıJ taraftarıdır. Fakat bilhas
sa tspnya.nm ıktı:sadi va?.iyeti bu 
memleketin harbe işti'rakinf' nıani 
ols.n başlıca sebeplerdt'n birini t::.~ 
ldl tem~ktedir. 

Doğuda büyük taarruz mu? 
( Ba§larafı l incı saııfaıta 1 

BÜYW TAARRUZ MU! 
Lonılra, 27 (A.A.) - Doğu ccp

lıeıı-..n.de, artık ilkbahar taarnızıı • 
ııun b:ı..5lachğı bhmlıı edilmekle • 
ıtır. 

,\lnıanlıır, Kafkan dağlarına dol!; 
l"tll'U ilerliyebilıne-k icitı, 30 tihneıı
den milrekkep olfın h Yvctleruıiıı 
y.ını~ıını temiz!~mı::;;e ıığ ııı It. 
lll'lnlar. 

Rus muka\•emt>LI her h~ ı•ı fo 
ı.olt ııitldetlidir. 

!Jün, veniden Almanlıır ''\•as • 
Lı.pol kıılc3ine karfiı şiıldctlı ııu. 
c nmlnr salmışlardır, 

'i v«ıııtopol k1. ı esi <liiı;ınedilu~c 
T~tıflıaslurn doğru ta:ırı ız \ upıln. 
ııııyacnktrr 

vtş:tYE oom: 
\ :~i. 27 lA.A.) - ~o haziran 

.·.:.ıfaltla b 1o;bmıe:: olun A m:ın ta
t.rı 17.U geıi!':meıttedir. l:!erlin, Ruı; 
m·ı!t '\"t'nletin.n !ı:ırılc1ıgını ı 'id!c 
'' ek cdir. Kup:vnrısk ve lzrum "C

ıı T
1 eri Almanların e ine düşmüş· 

ti.•r 
Slv1" opol 1 alesln.in mildafaala. 

ı ındp \'enid<.>n !:ıirkaç gedik açıl 
trıl!'(ll. 

* • • 
Lon1kı, 27 < \ •. \.) - noğıı ceı, 

hesiniıı Hıı.r1tof !f"""n1!11cle A lr"tın 
t.,'lrru~ıı gitgdc ~' 1t1etJ .. ıınıekte -
•Ur, GC'n':!rn.l Von uoc!t ,..,o tLlm •ı 
ile '·ıar{'ht etmekt .. rllı· Bu Ittı'" • 
lı ı iu C'lcie ttiklri toı ı·u.Jıı: parç 
Fırı kıvmrti verdi1'' 1"\ agrr ı:• •• 

:ı t ırnr~ısınr!a nr..alnm'.t lir. Tinıo 
çenlrn ord •hrı r.ztmle her kc'l m 
de rla· nnr 1 ,ltta<hr 

Cc"' '"rlc:::ı alrn"fı bir tt'l m 
Almnı · ım Sivrıstorol mU•I fıı 
< ıı l rn lıir ge(lik nçtıklıırrnr Lil
'tınııektcdir, 

Vi$i, :;7 ( ~ ) - M<.<:l·ovıı •<l 
)'osıı, l! i":ol ı <'"'m!ndfl kusl:ı ·ııı 
v et lernC'k t e oluuk armı bildirır i~
tir . 

rms ÇETF.1.Et?tNtN FA \J,f, ~ 

Lnııdra. 27 (.\.A,) fI rhı., 
l a0 ı-.n,,..ıcın•Janberi. rlo "u cerıhr-.. 1-
;ı:n Smolcr..rk k~:.ı:iminde Ruı; e
telerı 17.000 Alman öidürmii 
<lir, Dıı çı:-tc'er rynı müddet iç-1 ı 
de 31 t•çal:. 55 t'mk, 524 kvrn 
r;:. mühi~m·ıt Jepo9U ve 16a tcrı 
trt'n t::ııır·n ctm'şlerdir. 

TEBT,tGl 

Lnrıcl.ra, 27 (.\,A.) - Moc.ıro··2 • 
ciro ~ece ~ ;·r;sı ne~redilen •c· ı, ... 
:-3ivr."topo!da ~iddet'j trramız c..r ıı 
;;eri ut:ldı~nctan b:ıh .. etıncı,tcdir. 
Hcıı·kof kesi:nm".le ilerli:rcn dfü.ı
mnnla çarpıı:malar de-vam ctmel~
tedir. Meskun m:.ı..halier ı1ıımıad•ın 
elden ele geçmt-,tir. Bir kc~i..,de 
Almanlar 2.000 ölti venhir; erdir. 

Siva$topolrle. Almanlar dı..~ nıt! 
c1afaa hatl:ırı gediği genişletmek
le m~ldUrler. 

Londra, 27 (A.A) - Moskova ıad. 
yosunun Pravcia. harp muhabirine 
atfederek bildirdiğine göre, b • Un 
bUUn Slva.sopol ceplıeai boyunca sa. 
va,şlar olmakadır. 

Şimal doğıı kesimindeki Sovyet 
müda!aa hatlarında bir gedik açan 
Almanlar Sovyetıertn şlddetll karşı 
hUcumla.riyle geri atrlmışlardır. 

L nd ..... 2 ( \ A ) B B C Vli!l, 27 (A.A)- Ltyon a.9k~rt malı 
yolu boyunca yahut Vo~ansk fstika• j. .0. "''. • : • • -. ~· . · .. · 

vekili 
Karaa 

E1'%Urunıdan 
gitti metinden yııpmtş olacağtnr mütalea lr:gılız .Anılrallıgmın teb igın gore keme$!, bugün, casusluk suclle ilham 

ediyorlar. Alman başkumandanlrğr-1 A~denizde ~~·iliz denlz::tl~ılaır iic; edilen 3 Fransız kadmrnı ı.-e iki erke- Hr:urum 21. a,a. _ Snrk vW. 
nın hareıcn.tı hcnUz bitmiş tela.!ckJ ı mıhver gemıs.ıııl torpl!lemıı;leıdlr. ğini idama mahkftm etmiştir. yellerinde tetkik ıı,e.yahatlne çıkmı" 
etmemekte b~unması ve şimdi Ber_ Bunfardan mühhnmat dolu bir va- Italyada idama mahkum olan Maarif Vekili Hasan Ali Yiic"l 
llnde yUrUtillen mUn:ı. mşaların ve bil' I pur ile orta büyük!Ukte :;;iiklU 1- olanlar lıu ııiinkO trenle ,chrimlze ı;ıelmi•. 
birine "Id mUtalenlnrın yilksck malı· kinci b"r vapur bntm'mıııtır. P- lir, 

1 

.. . t1 nemr, '!7 (A.A 1 - Bunclan evvel 
fillerin teşvikiyle yaprımr~ olması çunciı vrput a irıfiH!.1tlaı .olmuş . 1talyadn Brcvctt.-ı da komllnlst ol - lf Vekili kısa lıir hfirnhaı. 
muhtemeldir tur. Buna dst b<ıtmrs nn1.nrıv:e be- fnıı 'onrn Knr~a !{itmek iizerc h· _ 

· k lal ·ı· dukları iddlııeiyle on ktııl lrnrı,.ıı111 dL 
nag~ns A t t i ö -ı ıı ır ı·ııdr>n ıı~·rıJmıslır. 

Almanların ~mdi İtalyan kttalann 
dnn mUrekkep mnstakil bölllkler kul 
lanma.Iarr, ağ-ır kayıplara u~"!l.'ll ş 
olduklarını isbat etmektedir. Ba§ta 
deniz s!IO.henda.zları olmak ti.zere, Kı. 
zılordu Slvastopolun bazı Sovyet kt. 
taıarmrn çevrilme tehlikesine maruz 
bulunduğu bir tepesinde düşman hil
cumlnnm kırmıştır. 

" vne er gazc es ne g re, . zıım· ti. Şimdi başka altı ki l clah~ 
Bcrlln mahfClerl "bUyUk taarruzun,. ölUme mnh'<tlm ccınmıı;ııcr ve bir çok • 
ıı nu b ı ld ~. lVJ are2 al Göringin tayyareci e z aş amamıg o u"' .... nu teyit ~ lıı.rı 80 yıl hapis cezasına çarpılnırş. 

Başvekil ve Amerika devlet reisi etmeltte ,devam ediyor. yeğeni öldü ıarıiır. 
bundan evv~ı 1941 ytlmın .A.ğı.ıstosun Social Demokraten gazetesinin mu- Berlln, 27 (A.A.) - Alman resmi 

Norveçlilere Almanlar 
hesabına çalıfma 

mecburiyeti 

Fuz{Ui'den secmeler: 
Dil ki tioenncnzllf ol ztilLl perişan 

olmuş, 
Nolıı. carnıü ki asılmAııına ferman 

Pire'de bir halyan gemisi 
havaya uçtu 

l'ire: 27. a.rı. - Pire"dc•ıı ~ ııl•ı .. ,_ 
k1ıı petrol grınisi lıir iııfifnl,I ı 1• _ 

da ve ilk kll.nununda bulu m'l,brdI hablrl ise, temas ettllti diğer Bertin ajansmm bildirdiğine göre, Mareşal 1 
BugtlnkU umumi vaziyetin zafer ba. mahflll rln n kanaatine at.fen bUyUk Göring-'ln \'cgeni An uçakları fllO" 
lmnmdan ° tarihlerdeki t'!anımdnn d·ı ı tr.arnızun hı"llayıp b1jlıı.m:ıd1ğı mc. tilıtsınrla piıot 21 yaşında VaıtPr Gö. 
cı: mrtBalt -:ılduğu lııı~uaıın la hPr iki seırsfııln aı·lık kapu'lmış tcl!\kki e• ring-, batı hava cephesinde lngillz 
d vlct lldıımmda da hıı;bir şüphe mcv dilmesı lılzıın gcldl1lni blldirmekte-

1
1 hava kuvvctıer!"le yapılnn bl 

c t d ""'ld ·' r {ar· 'a~ ı ~rı1115tıır. Titll'ıhn Ytl'ı:•ıılıl • 11 
<'

01 ı... 1 dlr. P'"Ina csnas,nda ölmU!'lUr. ~ '; rın mes'ul olduğu söyleıımcldcdir. 

Londra., 27 (A.A) - Norveç ajan. 
sı, 15 yagmdan yukarı .Norveçli genç 
lcrle 65 ya~mdıın aşağı tş!!lalerln 
N'orveçtckl Alman çalışma RPrvlı:ıln_ 

rlc nıecburt hizmete tA.bl tutulacal< -
ıarını bUdir:nektedir. 

olm09t 
E;v ff'ıız1\H, benim abvAlime bir 

vakıf yok, 
(}~Le khn alem onun hÜMlttne bay. 

ran olmıut. 
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~ a He 
qeJ dün a 

or as nda Türkiye 
So~yal doktrinlerin buöünkü ka.. 

üur lıcrcllmerç oldui,u bir devir 
1aıııyorum ı,i bc~er tnrilıiııdc pek 
:&ıdır. Bazı tnrllıi hfüliscler ull sos 
~11J temnyill!crı yıınyıına getirml!'. 
lir. Ilirb rlnln i) umnnc USa) Ull 

rejimler kucak l>UC!lğndır. Oınm 
omuza oeplıclorde lıııı bcdlyorlnr. 

İngiltere lıırnlı Sta 'ne telgmf 
~kıyor. J{raJcı Dü Gol so yııli!!>t 
illUm ile l birliği yapıyor. Irkçı 
Jnııonl nıun nıı \'e.hlll ırkçılılt nlcy 
lıinc nutulda.r oyhlyor. 

Hapit::ı itnı'n en nıfine şdi Ruz. 
''l'•l, en s~ ı r Dols:ı' il; reisi c 
b:ışbaşadır. ı.,lııı ... te: .ııdüfi hadi. 
seter dei;ildir, ~uııl. r ldt.ap~:mfa 
)ııulı. pın.İılıı.n sa)fa~uu r .. mc<ll 
rnı1' fikirlerin plütformunu ı.:ıybc. 
dem b!r dilnyn hn.linde sarsılma • 
sınd:ın Heri geliyor. 

Cl~-en o.sır \"e zrunannnızda §0.h .. 
Sİ)et sahibi olmn' insanlara ynpı
lao en büyük bn1rnret tek l•elime 
ile ifade edilir: 

- OportUnl t. 
Blıinri sınıf aılumların hıı .,uzu 

btıgtln icin miına"ıııı, f'h mıniyeti • 
nJ knybetml<;ı, l;nfol:mlıuı s'liıı • 
ını~ hir meflıun. hn'ini ıılmı tır. 
1\n ı:ıt lnsanlann <I ·1 'ir. B.:ııı 
inı :ınlnrm küt\ı bir ılc' ir.1.: ('o'u•ıı 
flkirler·n, ı:ül.cn J :n ut.'nrm lı-;ır -
cuınerc oldu~u b!r 'Zi\111!11' ln bn~-r:ılı; 
lıa.liıHl~ ortnyu çılmı.ıl rıdı:-, I'"fü1<· 
lerin luılp u!q; hııli~i nldtğı hu ı.:ı 
nıandn d'i:ı' •:ın )Ul'h ! i 1• ılini, in. 
ı-anlnmı muk• iu ratm· ) ine iiı • 
rıne çiı.ll•tıl!ll ııl'ıııl r. mnsn hıı' :ı. 
rındıı :vnzılı.1ıs !,itniıl:mı ~öre ti1--
avvur • eilenlcr iinlimU:r.ılel l bu ha 

tlJrul!ül(' fllılr lmr~n.,!l1ı~n .~ n ı1crs 
nlm:ılıdırlar, On•lı ı-. i 1 ·~ı :rin" 
dil manlıl\ ctmcl< biri !r erine ısliY. 
melde ~eçmic; 'ns:ınl ınn ii.hır i!. 
llllirlerlnıle Mr d:l\ a:·ı Imrt3!'1'.'1" lı 
i~1n fed:ıl·c'°lı1>lnr rt.'1ntv,I, bir u. 
tıı~·n gctm.deri el ,.r. nHr hirı:~ı 
~nom:ıb.n rc~'Jtelrri ne rl"rcce\ 
kndıır n·zn.mn ım'i:nbi'lr? Bunn 
inanmnl• mli<ıkiihlür, l•'nluıt biit iiıı 
bunı:ır nrn ~wln. blitiln luıncııl<lık 
lar orhttıınıl yıı·ıı ·en bir redHt·'.? 
'ardır. Bu reallt<>:lo'; Jul\'nynn, ona 
l.11,"·etlc hhmct!tlı1 en clb\'n'int 

\'AKIT 

9 Çuv~l fazla un 
alan f urunca 

Sahtekarhk suçile ad iyeye verildi 

Haliç atelyelerinde 

erli bir 
motör yapıldı 

Şuurun z 
Bazı olaylar vnr, ki onlarla kor. mıişler. i'nbli yara ıumıs, acı ı:r . 

!'1'tlaşmca memleketin ~·iizU kızarır. mı~, yumurt.n ,,apıya gclclil;teıı 
Çün'kU bunlarda korkunç bir se,•1 ı.onra hastaneye Icoşmu hır. 'leğjcr 

Bunların seri halinde ye dli!ilklüğü göze çarp:ır. ı.nnJlmm diiştUğü yerde tetnn(lı 
imali düşünülüyor l\Icselii., rüyalnm innnnrnl< urs. nıfürobu \':tmıı . Artı!< ne linç, ne 

Devlet umanları işletmesinin Hn _ ~mı bunısıın lmırnn, define nnynn tinı:ı.r pıı.rn. ctmicı. YnYıucalt, mu•. 
Uçtc bulunan at6lycıerlnde memleke. hmlnlııln.r; tifürlil<çiilerc, fnlcılarn hiş ızhr::ıpl!U'la knT:tnn lm·ran 1 

Eskf bir lıı.şc memuru ve hA.len bir 
tınn sahlbl olan ve Çapada bab:ısın. 
dan intikal eden fırmı işleten Meh. 
met usta iaimll biri un sahtekArlıgı 
yapmaktan zan altına almarak adlL 
yeye verllmtşUr. 

Tahkikata göre Mehmet tısta, böl. 
ge 18.§e mUdUrlUğUndcn bir gün evvel 
ki satışı olan 1~Hl eltmek muknblıln. 
de verilen 11 çuvnl un ita mektubu 
rnknmlannı silerek 3366 ekmeklik 20 

Açılması İstenen 
fırınlar 

Uunılan bir ıııiiddel CV\'CJ Bele. 
diy-c ı.ırıırındnn :":ımlnn tefl!şler 
nclice"Sıntlc biızı fırınlcrın ılı:ri e.<. 
m~k ynpına lt•<;isnlı olınııılığı için 
kop:ılılmışıı. Fırınları hu ŞC'kil:i .. 
"apannn 11 fırıı>f'J dfüı hrlcdl~ eye 
milrncaal ederek gereken tc-;isatı 
ikmal etıiklerini \c kes!!cıı l>:ışr.1 
fırınl:ıra \'erilen tınlurmın yl-c 

k('ndilerfoc \'erilmr<ıinl · ·mlşler 
dir. Rclrdlyc tcrtiş Jıcy<.'11 rırıııln. 
rı teftiş ederek ra ııor \'erecek ı;e 
hu raporlara göre n\·ılııııılnrıııll ıııii-
nadc cclilcC'-eklir. 

Akreditifi gelmemiş 
serbest dövizle satılan 

mallar 
25 Mrıyıslan evvel scrbro;,J dö••iz. 

le ilırncı ynpılıp nkrcdilifi gclmr. 
mi, olan Hhnll\t hir!ikleri lllC\'7.llll_ 

n:ı dnlıil ohn vey:ı olın:ı.rıın hiiliin 
mallnr lı;ln nlh:ıyct s:ılı l{Ünli ak,a
mına kndnr birlikler umıım1 kiit 1 p_ 

liğine nıiir:ıcaal edilmesi mecbur• 
lultılmuşıur. 

çuval una ibl(lğ etmiş vo toprak mah 
sulleri ofisine göndermlştir. Usta, o. 
listen un alırken bu s:ı.htek&.rlığm 

Umlz<le llk defa olarak bir motör lın.&\'Utıınık gizli ilcrtlerlnc, göniil r:ın \'enni". 
yııpılmı~ur. Atllıyelerdekt mUhC'ndiB ııctlı!.rm:ı de,·a umanlar, bunlar. Haberin altında, lse mtiddc!u 
,.e sannt~'Arların uzun mUddottenbe. d:mdır. muminfn el lrnytluğunn \'C nıesul • 

!arkına vanlmıştır. rl UZcrinde c;:alışttğt bu ınotör tama. lfonun f!llcılığı, üftiriiktlilii~i lerfn stgayn ~eldhlihlcr'ni bllcliren 
Mehmet usta. bundan bir mUddet men yeril malzeme ile ve atölyelc . ~uı: ayıyor. Bunlarla nğru<;anl:ırın uıtırlnr rln '"'lr, ŞUphcsiz, onlar cc. 

evvel de Beyoğlu lmymnltnmıığında rtn tezgft.hlıı.rmd:ı işlcnerclt vUcude ,ynknsms J'nprşı,ror. Fakat yfne kı- zn ~örecek1cr, Fakat ~u tali~i:r. 
muvakkat ınıe memuru iken fırıncı. getırilmış ve işletuerck fevka.lA.dc yıcln, höşede ~ifahi rcMilmlnnı mt'tnleketiıı suçu ne ki hepimiz 
lnr lehine sahte sayım kll.ğıdı tnn - duynnarak tu1.aklnnna erscmlerl bcrbnt bir SC\iyeslzlil>, ktlttür ele.. 
zlm etmek suçlyle yakalanmış adli. ~1 t:;ıtıce ve~:lğl 

1 
glldruımtıştUr. Bu dllşUrenler eh-sik <1.cği <lir. Knh\'c o;JlcJfğl içinde ~österiyorıar? ~ni 

yeye verilmişti. te~:· ege:e a 
1 
ty~ crt e yapılmış olan tcl\'esinln, tep.e taklbl; edllmfş bir inciten asıl ağnlr nokta, fı;te bııclıır. 

Y oııu ara ccrUbclcrl icra flncantlnld li(rl biiğrll k:ırn dul lı arm kimh~lir, hclki de en bU' li' 
edilmiş ve tamamen mUsbet netice • • • ı;n.. l"t 

Mahrukat ofisi odun 65 beygir kllV\'CUndc in b rak ~elereğin okunal'nl:rmn ınan. olnn o yıwroya mı, şimdi sacın h:ı-
nlınmışbr. [ J:ırına c'irıı.r~ı hlr lutap gıt • l~:ıku. c\ a lannd:ın biri olm:ısı milm\ü 

satışınn başlıyor tör mUnalta!a.t vcka.lctin~e ~nk~l;1~: mal•, n~ıl bir hafa 1.ftııfıdrr, bil.. ~mı yolan nnn halı<>yn mı, l ol sa 
:\l,ılırukrıt ofio;i hnlkn odun le\·. !unmuş ve tıunlnrın bir seri halinde ıııem. Ama htınlnra en çol• sevdi. yukarda eh ı;;öyl0di.i:.fm gibi hi rll e 

zliııc Temmuzun ilk Jı:ırıosından ı. yapılması muvafık görUlmUştUr. Bu ~ıniz in<1anl11rrlu da rMt0lı!ornz. ııln nltın<Jnn beliren t?ko;ikHğc mi~ 
hususta haı:ırlıklar yapıbnıılctndır Sinirlerin tırhmı çıkarıp sılahlnrı U:ını:ti ine dnlm çoJ< ncıvnlım!., tıharcn hn~ln·arn'kltr. M:ılınık:ıt uri 

sinin odıııı ~öndernıc· ınenlı:ılnrı 

l'Okınd:ı fanliyetc ı:ıccccek ve lenıııı 
edilen ':ıc;ıtııl:ırl:ı odun ln5ıyııcol .• 
Jordır. 

Diğer taraftan gene devıct Jlm~. ııı bırnl •. tı,i;: ~lr znmnndn,. ba!<ıyor Kuru nefesle. flfiiriilde. niish 1 

ıarı işletmesi aWlyelerinde makint'si "'!~~uz zıhmnın, ~nf~~~ln. ınk~r et. 'e tesbih ile dünya ı}C'rtterf?'Iİ'l 
hariçten getirilerek 200 beygirlik bir tıırne, zeldl.smın Fl•ldüğilne 1nanı.. onnnlmasmıı. imhan yo'l\tnr • .. 
Cer romorkllrU inşa olunmuştur 'erJyor. Uyku u ka~ıyor. A~mm alnlla, ilimle birljkt-. ·L ., ıl"n ı•. 
Bundan sonra tczı;ıuıa konulmuş ola~ fodı,. !rÖ.nJUnün tcmzl. i bozuluyor. hılan ıla söyler, B..-ıri Ilı · ·., , cı' • 

Y agw lı tohumların ı"l1racı 250 beygiı'l!k bir romorkör dabt\ in. T>Un!.ı~. gn.zetcle.rd~ feci bir ha - s:ı lrf:mnnrz hulnn un ti b·j• l 
her gozume i1i~tı .• nnvcr<le otu maslmrahlcln.ııı. hem • t rıı'nrı~ın 

. .. İçin ,emir geldi :or~:~;n~: ~'":;e~n:çtnaa;~· k~:r~~ ı:ın bir ~uk, d~5Up lml~nu lnnnıc;. hem <le ldrfik hn1 h r-f .. 'ı:i ı •r _ 
I ıc:ırct \ okiıletl, geçen scnclrr rnnı edllmt '·lacakt " .. kltd 11 l :1\'nıcsgı, hekıme gfı tereooklc • bnn ctm1yelim. 

h 1.. ~ ~ v ır .... u v e - ı t ı .. l 1 " ötrı H kk S h G ma ~ıı ıı vo!(lı lohıııııl:u ı ıı fhr:ıcı ;. mnnı 'htl 1 k" 1 t r ne, tu muş nr ~ı n u;ı ya ı; ır. a l ·i .a ez!!in 
•• • • 1- • • • ı: n yacı o an romor ur er a. -============================ .. == c;ın ~cııı ıir c~ır vernııştır. hı ı-eın j mamen buroca yapılncaklır. ... 
nııız·ı kurlnr J.ımıın hıınındokl ilırn_ ·~-· __ 

Rakrnm yüksek düeces· 
düşük derecesi mi zararlıdır~ 

c:ıı haş konlroliirliiğüne rııiirocnııl 
e<lileecklir. Fin!, yeni rnnhsnl fi • 
lnrının aynıdır. 

Kadıköyünde yapıla
cak istimlak 

!\ıını liih ii \clP Altı yol ııllzınıh 
yupı 1 nıııkıa olnn i'itlmllık tnmrımlw 
mışt r. Yol~nn kol " rır::1l:ırıl n bir 
kı~mı sııtılığo çıkarılmıştır. Burıı .. 
!:ıtri., pJfıııa uy~un inş:ıot 'tır"fo
hlll'celdir. 

Beledi enin yeni 
otobüsleri 

Mısırdan süratle getiril. 
meleri için çalışılıyor 
Belediye tarafından Ametikaya $l 

p:ır!ş edllen otobUsler Mıaıra gel.ınf§
tlr. Kahfreden yakında §chrlmlze ge. 
Urllcceklir. Kahire ııta§emlz otobll.s. 

la 

• 
ç 

ha ıs dok -
ın n1üta Bala 

Demir idh,,.!at tacirleri. Halka daR~hlacak 
toplantısı ., 

lcrln eUraue gönderllmeal için gere. 
Tur ken tcşebbUııler(le bulunmuştur. 

Otobllsler şehrlmlM geldikten son_ 
ra bunların bir kısmı EmlnllnU ile 

Son gıinlcrdc rakılardaki alkı·ı saJll.hiyeUJ resmi makamların verdL 
derecelerinin yüksek yeyo düşilk gı izahnt şudur : 

Demir ithıılrıı tncirled. :iin, ti. 
carcı odrısııııl:ı toplıınıııı lnrıhr. Top 
lan'ırlıı nnl ı!f'll'rek rlemirlerin 
tev1ii ~iiriişiilmüşlür. 

yagı 

Temınuzrl:ı hnlkn ynpılnrrı1' • Taksim arasında ıııleyecekUr. Diğer. 
h~c m:ıdılcleri fcvzintı idn \·erP- leri şehrin muhtcll! hatlarına dağıtı. 
mek iizcre Vilı'\yct emrine 3870 tı>. ıacaktır. 

lıaznnnMt.tır. Mal sııı.klıyan iki esnaf 
Söz kouı•i~\or 1nrı, nutukb :y:ı. 

ncke Tur )'nlh verilmiştir. Yağlnr 
mıntıkalıırdo nnfııs kcsnfeUne ~öre 
h:ılk:ı rl::ı•"<ıfılnrnklır. 

Bir kadın bir kızı jiletle 
yaraladı 

olmnsı hakkında tetkikler yapılıyor "- Rakılarda esas mndde etil 
hu Jıu~u~a dair muhtcıır sürüşler nlkoldür. 24 saatte alınııbilecek alkol 
ileri siiriilüyor. Ilıııtil şu fikri urla. miktarı şahsın bilnyeslne, mukav(' .. 
~·a atanlar dıı var : "Rııkılardakı al. metine söre değişebilir. Alkolün 
kol derecesinin yiiksekliAi muzir da yekünundnn başka kesnfcti de vüctl. 
ğilclir. Çünkü, su iHh·e edilmek sure. de tesir yapar. İçilen mııyJdekl nlkol 
Ule, hunun islcnildi#i kadar düşür. nlsbeti ne kndar yüksek olursa Ka. 
ıülmcsi mümkündür. F-t1 l'1, aıkol vi ve muharriş tesiri de o nisbette 
dcreCC$İ dnşfik bir rakının bilhns:ıa fazlalaşır, Binaenaleyh, ıılkol derece. 
imal sanıolarındo dikkatsizlik yapıl. sJ dUşilk rakılar, alkol derecesi yük. 
dı~ı takdirde, bunu önlcmcğe ifTl. sek rnkılardnn d:ıhn az zararlıdır 
kun yoktur., Kap ve nakliye masr:ıfından kaçın: 

lıııl:ıtıdıı l\'c<.'atl hey cnddesiııdf! 
Pılnn vnatlrr, 1 n'tll tıf "ı!" ücı i:· '·~ 

t 07 numarada kalıve<.'i Niko hakkın. Ynn"'nnıı clil11 rı inw:•Jnr rcıı'i f'. 
J ,. rm1s da. ince lo:z şelc"rİni s:ılrunktan im. 

Yeniclen 150 lastik 
dağıtılarak 

Aksarayda oturan Liltfl admda 
birisinin 16 yo.şmdakl kızı Zehra 
evvelki akşam, Şehzadebnşındn dola. 
şırken, Topbe.nede oturan tanmml§ 
kadmlardan gene 16 yaşında Neri • 
man ne henüz sebebi anıaşııamıyn.n 
bir meseleden dolayı kavgaya tutuş. 
muştur. 

nın yanında nrnk t.ı'rer ,. - . 
".aın111 hntırn •nclnn lt.ı.,Wı bir Hey tına eıtll!i için 1~-ıhıl tutulmuştur. 

Cnvuş Pn,:ı lııınında Jlohor'un 
d .. iöldir: dOkkCı 

IInrıJ • rtıdrl~rf fjldrleri içinde 1 ınındıı do Bl kill'J ııi:zlf mukor. 

Yeniden 150 oto:nopil liisıı 

teni edile<.'ekllr, Bunlar. hic Jôstr. 
nlmamış olnn otumohil ımhiplcrinr 
verilecektir. 

Konuyu Jncelcmeden önce, tn1 'i mak için yüksek dereceli rıtkı yap. 
rakının terkibi fizcrlnclc durol'oğıı: n ·, bunlan sulandırarak ynni ''"· 
Tnbil rakıda r- O.O haıniziyet yn· i ~ce dfişlirterek içmek düşünülebil!r 
osctik:ısit, % 0.1 nlrll'hit, 01,, O.OOG 1 ıs ele bu mahzurludur. 

t~ ı:nın Jmfnlan' ,rofalnrı içinde na ve goleto huhınnıuşhır. SuçhıJıı~ 
bcsİiyen kllltiiri(lri, ki\ltUrlcrl i. ,ndllye"e verilccoktlir 
~ndc bcslh•en medeniyetleri de • 
hankulii.de bir cinnetle malwetmck Yeri! dizel motörü yağı 
lt-dir. Bin!lemıleyh bu lmhnnm S(l.. Korahük 'emir ve çt>lik fohri
nunda aldın b~eti ·ete- ~·eni bir n·- knlnrı Dizel motöril yoıtı vnpnrnk 
2:am vermesi, ·eni h 'r ufulf ~ma .. ı derhnl soltş:ı çılrnrmıt;lır. Fint K:ı. 
lnbiidlr ,n' ,t l 11 ı '' u 1rlm güre r:ıhükte vagondn vevn' ,•nsıtacla le•
eektir!0 Ve lıu 1•fo\c n:ısıl hlr ufcl< lim tonn 155 Jirodır. 

Eyüp halkevinde 
kon'ferans 

Kavga neticesinde Neriman Zelı • 
rayı hem dövmtış, hem de çantasm. 
Cl:ın çıkardığı blr jilet1e kolundruı 

yaralamıştır. 

fürrürol \'C 01. O 8 yüksek zerrel' Zira, esasen :ımrnrlı olan rakıyı 1t 
ıo · il b' · alkoller yani füsC'löl bulıınnbirr; 5 ır suretle pıyasayn çıkıırmak, 

metilnlk~I bulunmaz. aynca tahriş yoluyla dn muozaım 
bir zıır:ıra da imk:'\n vcnnek dcmı • 

Eyüp Halkeovlnden: 

olacnktır? Her f•nlı1,. hu uful<tn İmroz postası 
btı~n il vntr!lrm .. a.,,piyon bn5 

ı9 Haziran Pazartesl gUnU saat 
21 de Evimiz salonunda tertip edilen 
Edebiyat gecesinde ,nir llhan Berk 
ve muharrir HllsametUn Bozok tara.. 
tından "Edebiyatımız .. hakkında bl. 

Yaralı kız, Cerrahpa~a hastanesine 
kaldırılmış, Neriman yakalanarak 
tahkikata ha.şlanmtştll'. 

Altın fiyatı 
Dün altın flntı 32 lirrı fi5 

Piyasadırld rakıların alkol derece. 
sini tetkik edec'.ek olursak ve şimdi. 
ye kad:ı.r yapılmış hulun:ınlotı göz. 
dt'n ~eçirirsc-k şu rıık:ı.mı elde ede-

tir. Unutmamak liizımdır ki mfiptc. 
lıi!'.ırı rakıya su katmak şöyle dur.' 
su.. hilllkls sar ispfr'lo kntmağı dü. 
şfinürler. 

ri-- : Rakıda, alkoldan maada n1dehff 
% 85 illi 50 'ki imııl nlsbcll r'nc ve füsel ynğlrın ismi fle anılan yük. Bu ı:ıünkü 1mroı pt>~'· •ı vnln•7. 

la"' ''C knmpt:ı!l '"mJY.l k~arnk ~ıı ı:ıüne mııho:ıı-; olmrık 07.crc v:ır • •. 
enıtsc deföst lrir ~il>i l3Vnfot t ehlil 

• mıynr.:ıklır. J>ostıı hu ~nhııh '!ant dn 
rer ' · ~mıı yapılacaktır. 

[ !er Halkevimlzden tedarik kiilçe altının bir grnm riotı [ı:;c 445 
kunı<ıtu. 

nnznrah v:ıs:ıti o/n 48• sek zerrcli n1!.ollcr ve yabancı mnd 
R:ıkıl:ıFdnki alkol drrecc.<ılnin dil. eden knf:ıl-rn goı;~ ·•yet'Ct 1 ır. 

l>oğncnl< yeni diiıımn••• nmketl n. 
ldrleri, prensin1cri, cllinvıı~, idrak 
tam ile yirml son"'Tr h'12tr'nn • 
ttııştır. 

l'enl clilnynnm nıhnntıı m:ık~t; 
"l'ürkivcfür. Fil !rll!rh•lr prcmıir
lı-rh·le. A"Öıilsteri•·lc 1• •na hb<ıt 
ı:?tmlstJr. Giden rlii"'\'n ile. ı:elccek 
<lii"r.vn orta'lmcfa TilrkiYenln bö ·1r 
hir t:ırfhf rom ''1U'dfl'. • 

SADRI ERTEM 

Tiftik ihracatında çuval 
yerine hasır 

Ankara. 27 (\'akıt mulınblrlndenJ
Quval mkıntımnı Wttk ihracatında 

hatınetmek maksadlle yapılm:ıktn o. 
lan tedklkler mllsbct bir neticeye 
bağlanml§tır. Saz ve haıızrdan yapı -
lan balya blçhnl kaplarn tiftik lco_ 
tıuıdu~ takdirde bu kapların malı 

bozmadığı, maım tağşlşlnl önllyceck 
bir şekilde mUhUrlencbUdlğ'i ve Uzc
linc resmt marka ve işaretlerin vu. 
l'ulo.bildiğ'i gOrUlmUş, bu kabil knplar 
la da bundan böyle tiftik ihracına 

tzın verileceği Ticaret vekO.ietlncc ka 
tar altmtl almmışt.Ir. 

Bu lmrardan lsUfadc etmek Lsteye.n 
lcr haZirlıyaco.kları ambalft.j nUmu -
tleslnl vererek ihracat baş ıcontroıör
lllg11 vaSttasllc vekOletten izin \ste -
Yeceklcrdlr. 

Babrılan Rus gemisi 
Vaşint.on, 27 (A.A.) - Mo.1\0-

'>'a radyosunun meçhul bir deniz:<l
tı tarafından torpillendığini bil-
1lırdiği Rus rremisi Jaron suların· 
da ve Jnponlarm en fRzlr.. dikkRt· 
c-rini üzerine çekti.kl~rini bır saha 

dubilinde batırılını§tu'. 

'•uııl:ı hnrekrt edcre'kfi. edllebıur. k ilk k l ctrafınd" deler bulunur. Bunlann murıyyc'l 
şü veya Y1 se • ı., ması nisbctJerden fazla mevcut alına ı =========================================================== sıhhate muzırdır. Ynbancı madd 

Çinli bir dilkk!ncmm•mUslUrıuın e· r·· k s b l;er neredense anlJyn.ıı Hindli mUs. !erin nlsbeti ise, imal şekil ,.e tarıı 
olduğunu anlatı:ıalt için dükkan ~" ~"A>"'':. ır ur u ayının lllmanlarda.n bir ikisi yanımraa 80.. ile nlfıkadardır. Jlıınlar, mu:ıyyeo 
l;aprsmm üstUne Kurandan kısa ,. kulara.k (şüphesiz cum:ı namazı için miklnn tecavüz ederlerse, rakının 
1.il' ayet yumın.k burnlnrda mutat- ~ B. H 1 bur::ıya geldiniz değil mi?) diye ynpılışınd:ı hala Vtl'\ demı-ktir. J •• 

trr. HinUilN de ay ve yıldız reru- ~~ 1 r m an va at 1 r a ar 1 bHhass:ı beni cuma namazı i<')n ..:a. tekim, iyi ve halis bir ilzüm rakı. 
zini islim aliimeti olarak knbui et- "' miye götürdliler. Hoş bir Uslupta sın~:ı metil nJlrol ı:ıll>i muzır mnd · 
miı>lerdir. f..._ Yazan: İsba Jer!er ~ 17 lıulunan car.ıinin abdest alacak ha· Jer bulnnmndı~ı gibi, yüksek z.crre: 

Bıırolardaki inlilerden pek azla. \'UZU başında ılık sular hazırlatıp ıılko!'erde muıı'''"<'n ni .. bctıcn fnzl. 
rı eski Çin adat ve ananesine ri- zı ihma.l edenlerin Wir ola.cakla .. maada Hindli, Çinli ve fotiraha.t f. kimisi havlu tutarak birçok iltifat olm:ız. 
ayet eder görtinüyorlnrdt. Mesela rına dair bJr cevher yumurtladı. l"Jn gelmJş muhtelif cins AV'rUp:ılı. ve hürmetlerle abdest almaya yar. Yüksek zerrcli tılkolleri fötivn el 
kndmlarm nyııklormı kUçültmek Ekseris~ ticaretle meşgul olan cc- lnrla karışık ha.Ut kütlesi arasın • dım ettiler. Hindi Çinide camiler ınlvcn bir rn'kı , nnıl lm nıı ?. Su 
i('in cenderelenmicı, sııkat aynkit maat her ne kadar mutaassıp ise da bazı lrani ve Ermeniler de btı· hep temiz ve hissi ruha.niyet aşı • (L. 
kadınlar tek tilk görUnUyordu. de i~leri dolayısile hepsi de ta • ıunuyordu. EzeUmle bir tuhafiye !ayan yerlerdi. Kalavdaki bu cami ut/en sayfayı çeviriniz) 

Bunların da Fransız Hlntlir,inı • maml"n musa11i olm.:Alıklarmdan, mağaz:ısı s:ılıibi olan Şirad nemi. de ~ elli, iki yUz k:i.~i alabilecek 
sinden geldiklerini ömnclik. Er. ıuımazda ihmalkflr ve txızı·yerinde ıc ruıtlan bir .zat srk, sık bizi ma· \iisa.ttcydi. Temiz durmab. SJk 
keklerden uzun ~çlı Çinli hiç yok· zevk ve safadım clıı. geri kalma.dik. ğazasına ~ve ikra.nılar<lıı bu. nk yıkamnnğa müsait basit Hint 
tu. Ynlnız c;ehre gUzelliğine rağ • ıarmda.n bu hUkilm hepsini kızdı?" lunurdu. Temiz kıynfetJ ve kibar elbiseleri fakir halkta b~ bir ne.. 
men on sıuıtbnetre kndnr uzun tır- dı. l~in sarpa sardığını gören i. etva.rile Şeyh Sadii Şirnziyl hnt·. zabet gösterdic;.inden l>inanm gü. 
naldı b!r şckerei kızm kaz kanadı rr:am=hatibin mü.s,kül halim gö • ra getiren bu zatla az bildiğimiz zelliğile cemaatin temizliği kalp • 
kalemi şeklini nlmış, içi kirli ta • rerek ben mevlevi sahibbı sözünün lisanla ço~t anlac:ıYorduk, Eazı mn· lerc ferah veriyordu. Her sınüm 
r.aklarlle, gUler'k~n zarafet mak.'!A.. yıınlış an.laşrldığmı, na.aa.zı lhmnl den işlerile de t~tignl eden bu zat ön tnmf'mda beş on adımda bir, L 
diyle slynha hoyanmıs dlglerini edenlerin kiifil' değil, belki yalnız memleket hakkında bizi tenvir e. çi dalına temizlenen kapaklı bil • 
göstermek, eski ananeler namnın tııdallahide mu.o.tep olo.cnklarm: diyordu. ;rlik UlkrUk holtkatan, p:ın yaprağı 
insam tiksi'ldirici bir nümuneycli. söylp•erek imamm ve cemaatin BiitUn bu gezintilerde Krbrıı;lı <'iğnemiye alrşık halkın ihtlyncınt 

Burada Hintli ve Çinli esnafın nll7.armc1a TürklCTin bilgili müslii. Türklerden olduğunu yukarda zlk knrşrlryordu. Hiıtbede imam elin • 
i~ mUh:ı.deolecili.ldl. Kumaş ve mn• man olduklArmı g&:termiş a!dum. rettiğimiz tercüman lbmhim Zihni dt' bUyiik biı: asa ile minbere çı· 
ni(n.tura eşynsmı Hindistan veya Hepgi çok memnun kaldılar. ve Rasim ndmdaki genç arkadaş • kara.k ma\fı.."Xl olan dualardan son· 
safr yerlerden getirerek yerli malı Va:tife haricinde bol zamanmuz lıı.r da bize Tefah'"St ederler her hu. ra nasihatlerde bulunuyordu. 
sulat ile milbadelc ediyorlardı olduğundan gerc-k istirahat ve ge susta riyasr.z birer dost samimiye. İşte bu vechllc programlı. proı:;. 
Hepsi de bUyUk tlcarl şirketlerin rek k:ıs..-ıbada gezip dolaşmaktan tiyle biltlln hislerlmize, keder ve ramsız her dem halkla temasta 
birer şubesini teşkil ediyordu. maada civa~aki kasabalara. mese. meseITetleri!niz,. iştirak ederler • bulunuyorduk. Bir defa dn Adın_ 

Ekserisi mUslUman olan Hintli. Hi, Knlu merkezine şimendiferle di. Mub elif kamplarda hem dli _ gıbandan nltmış kilometre daha 
ler bize k~ı pek ynkmltk g&.3te • ve hatUl :ıltmış kilo'l1etl'e şıı.tktn rlist bil'er mc-m1•r ve hem de sa - t_::ı.rkta Tavunkcu denilen ve arnzl 
rirler. ramnzan:in. iftnrn ve bay: btdun:ın T:ıvunkçuyn kndnr otomo mimi arka<bş sıfatiyle bizimle be.. lizerinde b!l.lkon gibi yük5clmiş 
ramh:.rdl\ yemeğe davet edt".rlcrdı. Nlle, mUs=ı.edell r,-ezlntileri de yn· raber bulurunUfl obn bu şahsiyetle- büyük bir knyu üzerine kunılmu!J 
Bir mevmd mUnasebetile da.vet e. pabiliyorduk. ıi daima !ml\ısiıı. nruı.rmı. olan kaoo.bada ro.zı Türk muh b1

; 

dildiğlm bir yerde Cenubi Şan için Ka1.avm gerek tnbinten ve gerek Bır cuma ı;Uııü bu iki nrkndaıım Hindlilerin t>nteme ol:ı.rak bulun • 
den gelme bir mevlev? sah.bin a • mamurlyet sebehfyle gtlzelli~l b zi biriyle K:?.,aria bazı eğlenti malze- duklannı isfttllt Zikzs.k bir yolla 
rnpça ile karışık vaazında bulun • sık sık, om.ya çekerdi. Buralarda mesi teda.rik etmek için gittiği _ yalnn bit" tarafından ~1lksclerek 
dum. Hatip ayaY.Uı. ve fld tarafma Birmanynrun diğer b51gelerind~ki ınizde kı.s:ı. pruıtalon ve kn.cıic kolo- knynlarrn ovulmc.mle :--"RprlmtŞ yol. 
lJir farzı mruısusta. sallnnrp va.aze. hnlka naz:ıran ffayonomi ve renk • rıiyıı.le benz~r knb.-ılo.ltlıırnnıı:a rnğ dan çxkılabilen bu kasa.baya gittik. 
derken uydurma bir Jıadisle nanıa• krl güzel olan (Şan) ahnllsinden men bizim mUslliın:m olduğumtıtu (Devam-ı var)) 

1 25 yıı evveikı Vakıt --28 Haziran 1918 

Kartalda yangın 
Kartalda çıkan yangındn 300 ev 

35 dUkktı.ıı, ı h:ımnm, 3 mektep v 
1 kilise yanmıştır. 

PAZAR Pnzartc~I 

> 
28 llnzlran 20 Ilazlrnn 

~ 

~ ,o. ruur: 14 O. IUıır: 15 -- lln:.ır: 51 ı Hmr: 5~ 

\ alt.ltıcı ' llı<D t1 E7.ruu \ Wf.:lt': t:.7.'" 
OUncşlı 

t.29 
doı':"U~ 

8.44 4,29 8.44 

Öğlt 12.1'7 4.82 12.17 t.82 
tıt.Lrıdl 16.18 8.S3 16.18 8.SS 

Akşıuı. llJ.45 12.0-0 10,4u 1200 
Yntsı U.48 2.03 %1.40 2.08 

lms:ık 2.12 6.%7 !.1! G.2• 




