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üyük kayıbımız 
Cümhurreisimize ve Başvekile dünyanın 
her tarafından taziye telgrafları geliyor 

1 
Anı.ara, 11 (A.AJ- R<'!BlcUmbur 

sınet lnıınu, doktor Saydamın ,.c 
f t -a ı dolayıslylc Sovyet ittihadı yUk. 
~k §(ırası reisi Kallnln tarafından 
~~ndcrifon tnzlye telgırafına tcşek. 

r tclgırafıylc m:,ıkabele::lc bulun. 
lllU§lardır. 

llükQıu()t retslcriııLn tazi~ t•Jcrl 
}f Ankar • Jl (A.AJ - Başveldl \'C 

arıcıye vcklletl vekili ŞUkrU Sa
raçl>ğlu ınuhtellf devlctlC'rln hllkiı • :;t rctalerfyle h:ırlclye nazırl~ırı 

atından Doktor Refik Saydamın 
\'efatı ..., nı taziye etmek U7.C're ı;.6nde. 

rllmış olan telgıraflara ayrı ayrı 

teşckkllrlcrıc mukabelede bulunmuş 
tur. 

Ankara, ll (A.AJ - Doktor Re_ 

Clk Saydamın veCatmı taziye etmek 
üzere Fransa hUkflrnct reisi ve ha. 
ı·ıciyc nazıı'ı Llıval, Amerika Birle
şik de:vletlcri hariciye nazın Hun, 
Macar b:ıııvekili ve Hariciye nazırı 
Kalay, Suudi Arabistan harlı:lye 

veziri Faysal, Çin icra komitesi re. 
al mRre§lll Çan.Kay.Şek ve Fransa 
drvlel nazırı Benoit Mechln taraf. 

!arından çekilen tcl.gıraflara b::ı.şve. 

kil ve hariciye veklll ŞllkrU Saraç. 
o~lu tarafından teşekkllr tclgırafla 

rlyle mukabele edilmiştir. 

Kont cıano'nun tıı7.iycsl 

Anknra, ll (A.A) - İtalyan ha. 
rlciye vekili Kont Clano, Doktor 
Refik Saydamın vefatı dolayıslyle 

hariclyo vckAlcU vekili Şilkrü Sa. 
raçoğluya telgırafla taziyeUerinl 
blldlrmlı;ı ve hariciye vekili vekllL 
mlz tarafından teşekkürle mukabe
ı .. olunmuştur. -

Saracogıu hükOmetine 
iki yeni veki' 

1 1 Mısır harbi 
gıren 

Yazan : AsUK 'Us 
l"en1 BACvcB:ilimiz ~ükrii Sara. 

ıCo""" ~ ... 
1>la idare arkada lanın seçerken 
~ Doktor Refik S:lydnm hl.U 
~tinde bulunnııya.ıı fki vekil 

alı:ıı: Ticaret nki!.letlnde Doktor 
~!:et Uz, Ziraat vekiüetinde Şe''• 
et Rn.sit Hatlpoğlu. 

yatından ve ne rfyat sahasındaKl" 
yazıla.rıntfan tanıyoruz; kendisini 
yük ek ziraat 1ah n etmi-: olmakla. 
hem her bugilnkü millet.ler aleminde 
cemiyet hayatının ihti~·nçlannı iyi 
kavramış gen~ Ye yann için büyük 
timitler ,·f'!rici bir Türk aydını ola· 
rak görüyoruz.. Bu itnınrla. kendi. 
sinin Zlraı:.t Vekaletine ~etlrilmlş 
olımuıını gerçekten İ(ll!ahetll bir in. 
tihnp buluruz. 

F&rtuıizce bu Ud \'ekfılettekl 
~ de~kliğlnı bugünb'Ü §art. 
tı.. •• ~roı~ her lkJ vekiiletln idarC!!l 
-:-ınunda.n yeııi blr zihniyetin 11. 
thaın edildlğtnl gösteren bir hfıcll. 
~diye kabul etmek yanlı değil. Fı.nla" ndı·yada ır. :Smıunla. bernber bnhls mev • 
:u • olan zihniyet deği.5ikllğinln 

tbikzı.t s:ı.fhasına g~ebllmesi u Ruslar büyuk lfüvvetlerle 
~ l:lr zaman meselesk'fir. taarruza geçtiler 

noktor Beh~et Uza hmir beledi. Helslnkl, 11 (A.A.) - FlnUindlyıı 
Ye reisliğinde verdiğ1 muvaffakı- tebliği: 
3'etU eserleri ile biliyoruz. b.mlri Düşman Soınmaro adasına bUyUk 
'6~ h&mbc halinden yepyeni bir kuvvetlerle taarruz etmi§tlr. İki gUn 
6ehır nUmunesi ynpan odur. kara, deniz ve hava kuvveUeri ara. 

l>entıehtUr ki ~i bir hn.rabeyl smda §lddetıl çarpışmal&r olmu§tur 
Yeı:ıyenı bir ıoehlr nümunesl haline ve Sovyet te§ebbilsü akim kalmıştır. 
geUrtnek bir imar meselesidir. Bu muharebelerde 18 Sovyet hll _ 
llöyıe bir mesele Ue bugUnkU Ti. cumboWe Moskova tipinde bir kara. 
~~ret Vckaletlnbı gerektirdiği tür. 1 kol gemlsı batırmı§tır. 
U isler nıalılyetç,c ba~ka başka 
~Ylerdir. Orada mu,'nffak olmak 
~rada mutta:ka muvnffn.k olmağı 
l" P etmm. Bunda ~üpho yoktur. 
bJ akat Yeni Ticuet Vekilimizin ye. 
ra-\'8.7.lfesfnde!ii büyük zorla!dara 
~en bl.ıe muvaffakıyet vaade. 

meziyetleri nrdır. 
:ne İZinirin imo.n l5l bize Doktor 

ispanyada krallık iade 
ediliyor mu? 

Bcm, 11 (A.A) - Berlin diploma.. 
tik mahfillerinde tııpanyada saltana.. 
tm yeniden kurulacağ'I haberi dola§. 
maktadır. 

Basler Nıı.chrichten gazeteelnin Ber 
Un muhabirinin verdiği bir habere 
göre, kral namzedi Donjuan ele Bour
bon'dur. 

hÇet Uzu büyük zorluklardan 
Yt~ r.orloldan kolayla~tır
~ )'ohmu bilen, idare hayntındıı. 
... UV&.ffakıyet için iş bllmenio pa. ismet Paşa enstitüsü talebe. 
~ zi)'nde rol oynatlığmı anla. sinin sergisi 
~olan gen9 ve !:alı kan bir idare Ankara, 11 (A.A) - lsınet Pa§& 
adaını Olarak tanıtıyor. lnz enstltüaU ile kız mesleJ; öğretmen 

1J ı;nn okulunun lOU - 19•2 dcra yılı ser. 
ilk q kU dünyanın Jınmıakan • gisl dün sayın Bayan tnönU tarafm... 

l rtları İ!:inile bilhassa mem. 
~Unıtz• dan açılmıştır. Açılma töreninde mil. 
~ ın la,.o;e 1 lerlnl bn~ımnak ıı müdafaa vekill general Ali Rıza 
......_ mdan lüzumlu olan vnmflnr 1 .. 

:ıunlardu. Bu islerin 1~1 görülmesi Artunkal, maarif vekili Ha.san AU 

~ Yapılacak Beyler hiçbir kitap. Yücel, VeklUetıer erkı\nı ve birçok 
hulun"-•• u·,,,blr mUtehassı• davetliler bulunmuştur. bun ... u.._ 1,., ,,. 

v lar itin bir doktonın hasta.sına 
~rdiğt r~ete r;:ihi güzükapah bir 
ıa:or YD.Zamaz. İhtlynçlar bayat • 
k 

1 
ır. Gören bir ~özün, i iclen bir 

.. ~ağın bunlan görerek Ve ı,idea 
hl ~~ıine ve zamanına göre te<L 
te~ ~u ilnmesı, '°nnı düşünmen 
:ııı biri kusursuz olarnk tatbik et. 

l• le l linmdU'. Birtok belediye re
erıo • Cbn ın ntllyonlar sarfederek nnar 

ın ek istedftderi, fakat yine de 
'f'a n, nffak ola.nındıkbn İzmir hn • 
'4ı~erini hemen hiç pnra"llZ bir 
tlıtı konıblnezonlnrln bugün ma. 
lıe~e haline getlnniş o1nn Doktor 
nıı:l\;~t Uzun yeni \'ll:r.ifcslnde de 

S a fak o1ııcaWtıı limit ederiz. 
ce'i.e\'ket Raşit Hntlpoğlnn:ı gelin. 
ıe;· o~u idare hayntmdn, hlari cser
~n ıleğll, fildr ve kiiltUr hn. 

Bugün yapılacak olan 

At yarışlarının 

Yeni bir tip el bombası 
Vaşlngt-On, 11 (A.A) - Amerikan 

askerleri yeni Up bir bombanın kul_ 
!anılmasını öğrenmek için talimlere 
baglamışlardır. Booby adr verilen ·bu 
yeni bombalar en umulmadık yerlere 
yerlC§tlrllebilmekte ve en kUçUk te. 
masla patıamaktııdrr. 

ingilizler 
taarruza 

geçti 
Romel ele Elalemeyn'in 

cenubunda taarruza btqladı 

Ohinlek kuvvetleri 
8 kilomef re ile ~ ,ed i 

General Ohlnlck 

Kahire, 11 (A.A) - Ortqark Brl 
tanya kuvvetleri umumı karars-!hı _ 
nrn tebliği: 

Kıtalarımız, 10 temmuz sabahı şa. 
fakla beraber cephenin şimal !resi -
minde taarruz etmi§tcr ve ayni güıı 
Elalemeyn'den itibaren demiryolu bo 
yunca baU lsllkametinde 8 kllomet.. 
re kadar mahdut bir ilerleyi§ yap -
mI§lardır. 

Bir miktar eıılr alınmıı;ı ve düşmn.. 
na bqka kayrplar ve hasar verdlrlL 
mlştir. 

Cenup keslmındc kuvvetlerimiz do
ğu llı'tikameUndc ilcrllyen dllşmı:uı 

kuvvetlerine hUcum etmişler ve mil.. 
U?addit dUgman tankını tahrip eyle. 
ml§lerdlr. Av tayyarelerimiz Elale _ 
meyn çevresindeki dU~man topçu mev 
zilerine toplu hUcumlar yapmıştır, 

Bomba tayyarelerinden mürekkep 
ve himaye altında ilerllyen büyük 
dll§man hava tc§kWerlne rastlanıl -
mi§ ve en aşağı 8 av uçağı dll§ür1ll
tn.üo ve birçoğu da hasara uğratılmış 

(Devamı Sa.!, Sü. 5 de) 

• programı 
L 4 ncü sayfamızda 

lstanbuJ Bölge Erkek Sanat Olrulunun değı>rll üğretm •ni Ccl31 
Argo'nun 40 yıllık meslek ha~'Btmı kutlamak ıiı.er" ı:ııınat Ol<ulu me. 
zunları cemiyeti d\ın okulun Sultannhmettek'1 binasında bir toplantı yap. 
nıı:;lYdır. Toplıuıtıdu. öğretnıanlıı m lek hayatı .kutla~. ;mna.rl!o 

blz.uıC>tlerl p.ıulruış 'e bir ~aY. ziyafeti vcrllmJştlr, 

GENÇ . NESiL 1 

A.N TOL O J i Si 
L yazısı 2 nci sayfada _J 

1 

Timoç nko 
1 an 

ata nı 
demi 1 

\ ı~ı. 11 (A.A) - Of! ajaDJ1ının ıs. 
Uhbarma göre, Mareşal Tfmoı;euko'. 
nun Voronej kesiminde Alman haUa. 
rrnı IS kilometre genişliğinde deldiği 
şayiası dolaşmaktadır. 

S ovyetıere gire: 
Şimali trlanda.~n flO\kr.dllcn blnlerc,e Amnlkan askerinden bir kaflle 

kar •:\B ı:ıkmıık U7,ııre iken ••. Cephede durum 
Çok 

vahim 

Belçlkada 

ihraç ihtimaline 
karşı tedbirler 

Almanlar müdafaa bölge_ 
sini geni§letmeğe lüzum 

gördüler 
Londra, 11 (A.A.) - Serbest BeL 

çika ajansının bildirdiğine göre, Al. 
man!ıır Belçlkadakı mUda.faa bölge • 
lerlnl gcn~letrrek {Brugcs) şehrine 

kadar uzatmışlardır. Bn bölgeler da. 
bilinde sefer birçok tahdldatn. tabi. 
dlr. B/Slge sakinleri husust bir mUsa. 
ade nlmadıın cvtor!:ıden 5 kllometre 
uzağa gidemezler. Almanlar bund:ı.n 

başka taş oc:ıklannda ve st,.atejik 
köprll iı;ışaatına kullanılan patlayıcı 

maddeleri kaydediyorlar. 

lskenderiyedeki 
Fransız filosu 

Vişiyi en çok düşündüren 
meselelerden biri •.. 

\'i~i, U (A.A.) - Havas • Ofı 
AjailSJ bildinyor: 

Romelin Mısırdaki ileri hareket• 
le rurıi.rai Godefroyun kuma.uda • 
smdnki Fransız f.losunun lskendE:· 
riyede bulunması Fransayı halen 
ıneşgul eden en mühim meseleler 
cen biridir. 

A uchinleek ordusu, Nilin delta• 
1

1 

s:na. doğru çekilmek zorunda kal<lı• 
ğı takdirde bu filo meselesi lngi • 
:.iz • Frnn.srz münasebetlerini daha 
ııazik bir sa.f'aaya sokabilir. 

Vişideki gazetecı mahfi.!lerinde 
işar.ct edildiğine göre, Fransanm 
vazyeti t~ddücle yer bırakrruya 
cak kadar sarihtir. lskenderlyellc• 
ki Fnı.nsI7. gemileri silAhtan tecrit 
edilmiş olmakla beraber Fransız 

donanmas•.nm aynlınaz parçalarını 
teşkil etmeitted.ir. Bu itibarla bun• 
lıı.rm hukuki durumunda berrumgi 
bir değişiklik tasavvur edilemez . 
Godefroy • Cunninghaıın anlaşma • 
sına göre, bn gemiler Frn.nsrz filo 
sunun diğer lhsmılan gibi muame• 
leye tabi tutulmak l~lir. MU• 
tareke şartları gayet sarihtir. Bu 
~artlnrn göre Fransız harp gemile
ri k.ıuıı. ordusuna. yUkletilen mu • 
kellefiyeUm-dan muaf tutulmuştur. 
Bu hususi şartlara Fransa kadar 
mihver devletleri de riayet etmek 
te<fir. 

19'10 hazirnnmdanberi hiç bir 
Fransız han> gemisi herhangi bir 
§ekllde İtalya.ya veye. Almanyaya 
verilmiş <leğlldir. !sUkbalde başka 
türlü olabileceğini dü,Unmek i~m 
de sebep yoktur. 

Bu ~rtlar nltmda ve Londra ile 
Vaşington Jıllkfunetleıine bu hu • 
susta gereken tf.ııminat Yeıi.ldkiten 
sonra bazı ya.OOner müşahitlerin 
!skenderiyed!ki Fransrz filosu hak 
kındıı rınrliş'! iz.har etmeleri Viı:;!de 
kolny kol!ıy izah edilememektedir. 

Hnkiknt ı:;udu-r k; ortada bir hu• 
zursuzluk vardır. Bunu dn Dnkar. 
Marselkeb\r vakalcn gibi acı mi• 
ı:s1ler dot;urmıı..~t!ldır. Fransa şim• 
diden noktai nvar:nı hi1dinniş bu 
lunuyor. B•ı m:ıtaıea reddi kahil 
c.lmıvnn sa!;"lam hukııki dPlillere 
i.st:naı etm'!kte ve mütarekenin 
clilriictçe tatbik eclilm'.ş olmasın • 
dnn kuv,·ct almal\tadır. 

Yunan - Amerikan 
anlaşması 

\ 'a ı11gl<ın, ı ı CA.AJ - Amerika 
hariciye nazırı M. Hull ve Yunan 
başvckıll Suderoıı d!in diğer birleşik 
m!Uctıerlc yapılan ödünç ve kira an. 
laşmasına benzer bir nnla§m:ı, imza-

' lamı§lardır. 

1 
Alman tebllll 

Don 
muharebelerinde 
Düşman 
bozguna 
uğradı 

88 Bın • 
esır 

alındı 
Harkolla Kurak arasındaki 

bölgede Sovy~t kuvveti 
kalmadı 

Berliu, l l (A.A.) - Hususi tel> 
liğ: 

Alrcan orduları başkuman.danl.ğı 
1:-ilduiyor: 

Hn,·a kuv\•etl!'ri tara.fmdan mli• 
kemmo:l surette yardnn gören Al • 
man ve müttefiK krtnlnrr, 28 hazi• 
ran ile 9 temmuz aras!Dda Don 
nehri batısında yapttklan taarruz 
harekatı sıras:rıda düşmanı tam 
manasile yokedt'Cek !'ekilde inhi 
zama uğrnt:nrşlnr ve yenmişler • 
dir. 

7 temmuzda Voronejin almma • 
smdan sonra, bu şehrin cenubun • 
da 350 ki'ometre genişliğinde bir 
eahada DO!l nehrine ulaşılım§ ve 
nehrin öte yalaısmda birçok köprü 
boşlan alınmıştır. 

ESiRLER 

Berlin, 11 (A.A.) - Alman hu
susi ek tebliği: 

En son alınan 'haberlere göre 
doğu cıeph~sinde son çarprşmala; 
csne.suıd:ı. 88.689 esi... alnuntşhr. 
Bundan başka, l 007 zırhlı tank ve 
1780 top ele geçirilmiş veya tah 
rip edilmiştir. 

TEBLlG 

nerlin, 11 (A.A.) - Alman or
duları başkomuta:nhğmm tebliği: 

Daha önco: hususi bir tebliğle 
bildirildJği gıbi !ıa,·a kuvvetlerin " 
den esaslı bir y:ırdun gören Alman 
ve milttefik krtalan Don nehrinin 
batısında cereyan eden taarruz ha~ 
rckfıh esnasında. 28 haziran ile 10 
temmı;z tarihleri arasında düşman 

(Devamı Sa. !, Sii. 6 rıa) 

Alman kazancı 
Büyük kayıplanna rağmen 

Çok büyük 
Muharebe meydanında 
ceıetler gömülemiyerek 

ü.t üste yığıl,yor 

MDfı'ko\-a, 11 (A.A.) - 15 gün 
evvel KurSkta başlıyan ve biraz 
.sonra Ble.Jgorod ve Volelıansk dEEm 
tekleme hlicumlarile takip edilen 
btiyük taarruz, şimdi hemen be • 
men 320 kilometre genişliğinde 
bir cephe üzcrlne uzanmış bulun • 
maktadır. 

Almanlar Rostofu aldıktan son• 
ra halen bu şehrin cenubuna <'!o,; 
ru slirmckt.edirlcr. Alman amı şim 
<liki taarruzla elde ettikleri kıL • 
zançlar, planlarmda geç kal: ~ 
ve insan ve malzeme bakımın< .m. 
olagan üstü kayıplara. uğrnm~ bu .. 
lunma.lanna rağmen, tok bUyilk • 
tllr. 

Moskovach dunnun ~ vahim. 
olduğu açdtça tasdi.it ve milletin 
şimdiye kadar görülmemiş nisbet• 
te fedakarlıklar ynpmağ& haz.o: 
bulunduğu da kabul edilmektedir. 

0NE..'1L1 BiR YOLA GiREN 
ALMAN l'l''ADELERİ 

Moskova. 11 (A.A.) - 9 gün 
denberi Kalinin cephesinin bir Q 
siminde fasılasız S3.\"aŞlar devam 
edjyor • .Almanlar r.orı iiç gün Zlll'll 

fmda kendilerine bir Yol nç:mat 
:için ibüyUk gayretler sıı:r:fetmişlct 
ise de Rusla.rm birçok kar§ı ta.ar. 
ruzla.rı ve iyi tanzim edilmi!J b!r. 
müdafaa hattı bu teşebbüse :mini 
olmuştur, Ta.nklarda.n ve piyade• 
den mürekkep oldukça büy(ik ~ 
Alınan kuvveti, en &emli yola gil1 
ıneğe muvaffe.k olmuş ve Sovya 
müdafaa haUarmm ~oldukça 
derin SUTette sokulmuştur, Sovyc:t 
ilk harp hattmm gerisinde bu k1IV 
vetin yokedflm~sine devam olunu 
yor. 

BİNDEN FAZLA '.l'A.""lK.. •• 
Lonılra, 11 (A.A.) - ltosltova 

radyosunun bildirdiğine göre, 
Kursk cep.lıesindc nehir hattı bo • 
yunca çok şiddetli bir tank ve tay. 

(Devamı Sa. 2, Sü. 4 de) 

T.ORK Dil 
10 uncu 

KURUMUNUN 
YIL DÖNÜMÜ 

Dördüncü dil kurultayı ağus· 
tosun onunda toplanacak 
Ankara, 11 (A.A) - Ttlrk dil ku.. kurumu bu yıld6nUmU dolayulylc. 

rumu genel sekreterliğinden: 1 AtaturkUn yUce ruhuna rahmetler 
Bugün 'l'Urk dil kurumunun onun. diler, 1n6nUnUn yüksek varlığı önün. 

cu kurulu§ yU dönUmUdllr. do sonsuz saygı ve sevgilerle eğlllr 

TllrklUğU tarihin en korkunç bir ve sayın Türk ulusuna ve yurdumu. 
tehlikesinden kurtararak, çökmüş ve zun bUtUn dil scverlerlne candan yU. 
bltmiı bir imparatorluktan dinç ve rckten kuUamalarmı sunar. 
taze ulusal bir cumhuriyet yaratan Bu onuncu yıldönUmU dolayısiyl 

büyUk Atatürk, bu yeni varlığa ileri gUnUmUzden alfabe devrimine kadar 
inanlar B§ılıunak yolundaki sıra dev- yapılmr§ dil yayınlarllo çalı§ma 5r -
rlmler arasında dil işine bugün ltut. ncklerlni bir sergi halinde yurtta§Jn. 
sal cllnl yeniden koymu,.<ıtu. rm gözU 5nUne koymayı dll,.'!tlnmll; 

O gUndenbcrl on yıldır büyUk Tilrk ldL On dört yılUk yazı ve dil ı,leri. 
kurtarıcuıının açtığı ve Mili! Şe.ffmlz mizl bir arada toplayacak olan bu 
sevgili cUmhurrcislmlz lsmet lnönfi'. sergi ıo Ağustos 1942 de dtsrdilncU 
nün do c~stz bir canlandınalo. yUrUt.. T\lrk dil kurull.al'ilc birl.J.l;.t.e.~ • 
tüğil yol tızerlndo ça1I§3U 'l"Qrk dil caktrr. 
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R d 
(Btıilarnfı 1 inci say{ do) uıang 1 eyaletin(; ort Moresbl 

Usya a yııre muh~ esi olnuıktadır. Al • a 
man gcnen'i von Klei. t Sovyet blCDm et . le 

Alman hedefi ~~~~l~~~~l\=~~a~= Japon taarruzunu i Cenup Pasi(lk umumi ka 

etmektedit'. d · d d ' ' \ /ıından, 11 (.4.A.) - Cumn 
Londrn, 11 (A.A.) - Rusya• Stokholmdan :ılınan haberlerde ur ur U ar hohı neşredilen lehli~ şöyle 

dıın gelen haberler fcn9.dır. Bu sn• \'OD Kleistin muharebeye binılen Çinliler . mektedir: · 
bahki ga.zete'er de vuz.ıyeUn va • fazle. t.nnk ve kUtle hal:inde tay • \'qloı;ton, ıı (A.A.) - Çok yüko;eklrt'f:ııtan uçan a alı b'ld' ' l Klaogıl eyaletinde Japon taarruı.ı h b T. z ıı 
hım. oldugu· nu ~nklnmaya Ç şma .vnre kuvvetleri soktuğu ı ın • d ışmıın om :ı uçntsı ere 

Du durdurmua\ardır. 30.000 kişiUK k ı d 

erind en fnz litedeklnin aynıdır. CUm1e1Cl"lil ter 
UÇ'lincU gurup hikfiye er klta· ı vetliclir. ProjektörcilnUn lisan.ı rea• nı:ı.ktadırlr. Gazeteler, Almanla • mektedlr. y ~ kiz Japon a,·cısı refa ·at n e 

rd ı ı-. {1 b'r Japon ordusu çevrilmek tehlike b 

bm C!l milt~U, ~ e tibindek' d :;.ı,,ıklik kelimelerde 
rın Rus cenup ve merkez o u.n • CESETLERİ GÖ'.\f'\IE\,E VAI 1' ' r ı · lor~bhc taaruz ve ura 

rını eyrmıı:ık ve cenuptt\D gelecek l'OI\ sine maruzdur. Ki !.ışlıılarln gemilere hücum etrrf 
Loodra, 11 (A.A.) - Çinll\er 

iaııe ~ıırdımlanru dul'durmnk hu • lılo ltovo, 11 (A.A.) - rulyter a. dlr. Düşman bombnrclır.rnnı S 
mı.sundcı.ki hedefler.nin tahakkuk janaırun husus! mubablri blldlrlyor: angsl eyaletinde ilerlemekte olan tkı g4•C'l ,.e adet· hecklslz yapılmı 

ln durulacak ı lenmııı, olgun yazı. ı e&~ • 
l drr ''Bir ~ft'~- insan}a.r •·çar.. ki kuru ve kaU ifade gemici lisn 
arı . ......~ " tl . . ·~ı,. ıanabi • 
U .. '---ıt "Krallık ''Projek· r.ınm hususy nrun ,. ..... a 

Ç 11 ~ " " l • • •ft-nft- d törcU ve son olarak "Bir define en ıyı ~ ... ..:uı ır. . .. . k l. 1 S Japon kolunu durdurmuşlar ve mllte. b l etmeye ba tadığını zımnen auu Don meydıın muharebesinde ov - hiçbir hasar ve 'knvbıı se c ı 

~ isimli hlkflye1er bu gu.. Bu hıkti>·edc yine proJektorcU • k ikl sklben Uerlemtş\erdir. k k 
etmektedirler. yet krtalannın durumu ço naz eş. k ba vcnneml lir. Hava arııı oym · 

dd t1 Çın başkumandanı Çankayşe 1· 
::tadrr" Yazıların mnumi havası nUn objektif portresini görmek.~· 
realizm İehinedir Usıtip kati ve bil de ldic'; bu insanı ancak film 

(Neva Krorukl) gn.z:tesinin o.s • mlştır. Alman baskısı azamt §1 e - 1C'şlylc iki düşman bomba u 
kerl ml.inel:kidi cereyan etmekte le devam etmekte ve dehşctll muba. vekil ÇörçUln mesajına cevııp vere • ılüo;ürülmü'j bir fiçfincü Japon ' 

k -··'-- .:_,;a ve tahliller ]erinin husu iyetlerinden tahayyül 
uru. me'lı~ c~-" ·..ı- 1.-..:ft .. 

olnn muhıırebeye "demriyollar rebe ne gece, ne gUndllz kallyen ha. rek teşekkllr etmiştir · un uçağının yanarak alçalmak 
muha:-ebesl,, i6l'.Jlinl vermekte ve fiflememektedlr. Muharebenin yllkU. r. oldıı"u ırörOJmü tnr. d rtndedir ''Garson hikayesin- edebllıu• o ......,..... . 

d~ s:ıruıtkar realite'~i iyi gören Muharrir belld, tek bir tip vere• 
bir gözUn g;niş muhiti içine aldı• rek okuyucunun önUne ~ıe.e • 
ğı insanı dil Unçelerile ve i!tik- mig mııddelcI' vermekten çekınl~or. 

22 hazira:ı 1941 tarihindcnberi on ta§ıyan Alman d!SrdUocll zırhlı or. Mlslr cephesinde 
Rus demiryollannın Almnn taar. dusunı.:n bUyUk kısmı Don nehrlnln 
ruz zehırinı §ar1ta yani mcmleket1n batuımda bAUl durdurulmaktadır. Fa ( Baıturaf, 1 ine' :11111 

Mare al 
Mannerhaym ba ,.. -:t' tasavvurbrile görebilen, O projektörcUyU ldmi.mlz . s~rııım, 

" u.ı k' · · 'h~: bazı an ....:~:n ha 
görllpte kendi kendini tenkit ede.. ıırumız ı ... ~r, . ~ ... ~ ~ 
bilen bir tarza maliktlr . zılan d3 denizcilenn tek hus ~ . 

Bir kahveye sah.ip olmak arzu• ti olarok ~t ve ka:nrm~. bir d.~n 
su ile çırpınruı bir insruım, blitlin ile dil Unmektc_. gozler.ının ö;ı~n· 
sanatmm meharctini kenar m.a • de cı:ınlandırmagn çalışmakta. 
halle!erd n birinde kalın~ bir lar. Bu he"' şekilde ~UşUnUlebilen 
ltahveye milnha.sn' btrokması ar• tip, jn.sanı hiktiye fizerinde daha 
zularmı bir gün sahlleyebilme:k ü- fazh durmıyn. sev'keder. Bu. bn • 
m'dilc ~ ilm:ş fedıakfi.rea bir hn• Iomda.n eana.tkurdald .hususıyet.ı:ı 

kalbine doğı·a süri.ıkleyen damar • kat iki noktada Almanlar nehri tank trr. Eldeba çevresinde d~man tayyo 
lar hlzmetiııi gördüğunıi yazmak• ve piyade kuvvetlcrile zorlamağa re ini§ meydanlarına ka.rgı yapılan 
tadır. Gaz:te, ~ler en fena §ekil • muvaffak olmuglardrr. Bu kuvveUe. hücumlarda en ~ağı iki düşman tay 
de cereyan ettiği takd:rde Alman• re Ruslar hemen taarruz ctml§Ur. yaresi yerde tahrip edllaılşUr. 
ların <DoneÇ)in şimo.lindeki bUtUn Bir noktada 100 kadar Alman tankı 9-lO temmuz gecesi, orta bomba 
sahayı (Voronej Rostov) demi~· ;ıchrl geçmlgtir. BUtun gec;itler Sov. uçaklanmız ve deniz kuvvetlerine 
yoluna kadar i g:ıl edebileceklerı• yet topçu ve tayyareleri taro.fından mensup tayy reler mihver gemilerine 
ıtl ve bu takdirde- Timoçenkonun d!Svtılmektedir. .A1Inıml1r henllz bir hUcum ederek bir İtalyan torpido 
ıki h:ıreketV-..n birini ihtiyar celebi- köprUbagı kurmug olmaktan uzak bu muhribini ve 5000 tonll~toluk diğer 

Cephede ölen Fin kadın! 
nın hatıralannı yadeden 

bir emir neıretti 
Belalnkl, 11 (A.A.) - K 

1k ttl birini teşkil eden gnyn muayyenı• 
leceğini yaznınktadtr. B :rlnci ha.• lunuyorlar. bir ticaret vapuruna ikl§er tam isn... 
reket (Tagıınrog)da.n şimale dog• GamUlmeğe vakit olmıyan ceset bet kaydetmişlerdir. 

Manlerhaym, kızılordu hava ku 
lerlnln akmlan sırasında bOlşevilC 
leyhtarı cephede kahramanca 

re e r. ·-•- 1 h' d dir 
HikAyede konusma garson U. yet hiklly-ecı:.ı.w e ın e · 

sanının en ince h~iyetl rini be- "Ii:rrıltık" ile "Bir define aı:ayı:· 
lirten lbi:r kaç kelimeden ibarettir. cı ı,, Salt FnUdn kitnpl~dakı ı:e· 
Çerçev ne geniş l:ir ruhla işlen.. aliBt hikft.yelerden en ~yileridı~. 
miş ,n: de dar ~lerln arasın. "Krallık"ta vaknnm zemınl Uzcn 
da iıa-1-u:'jtur Normal seyir e· ne kurula..n ifil.de muntazam ":e 
~ . ku Wdi Muh--ı .. anlatmak J:>o dCTCk neticeye vnnr. vve r. • 4u~ • 

"B't' takım ins:uılar, ba.,lıklı tediği fikir ve tasvırl?T~e hıç. sı: 
hik.A.ye fikir baknnmdan aksaktır. kıntı çekm'!den ka~;m~m rer:lızmı• 
İyi kullanLT'QlŞ bİr teknik ve yine ni kullanıyot'. Bugünku realıt~nln 
ilslQ.pla C3lllandmlml'§ tam realist eroslr bir tipi olen Ali R:a.a, Snıtin 
öri.1şlerln tovlandığı bir hikaye yazısında hayatının bir kısmını da· 

olım "Bir takım insalar,, m diğer ha yaşamıştır. 
bir hatamda va.kanın ve neticenin Adnlnrr çok i>i bilen Acb. insan 
çok eomvle'ks bir halde bulunma. larmt çocuğundan bliyiiğilne, fakio 
sidir rinden zenginine kadar tanıyan 

& laikA.yede karakter tahlilin· ean3.t.kfı.r bu tyi unsırelann içine 
den ziyade his ve fikir h.B.kimüiT. kndnr nilfuz etmesini ve ora.da Ya• 

Evvelki bikn.yelerde muhnrririn kaladı:ğı h9.ki.ki i.vi veya fena ?u~~
pek ehemmiset vcmıeoiği objek• s.iyetleri ol'.Iµğu gibi an ata.bıldigı• 
tif çizgilerle belirtilen tasvirlere, ni bu hik"ye i'c birdaha tsbat et 
bu ynzı:cb. daha faz'l!l ve daha top.. mlştir. Yalnız hiltil.yed~. f~i~. bakı• 
1u olarak te."'ad'ilf etmektey~. Mu mmdan düşiincelerin duğilmu anı• 
hnvere esas fikrin eı-rn.fmda dönen sına giren ve okuynn ları iki m~ı:ı 
esa.sb eilmlelorde-n mfi.t~ekkildir. Uzerinde mutereddit b:rra.ka.n bir 
Bir fikrin ve bir hayatın ifades i şey var. 
bu kelimeler ka.tnrmda bu1ma.lı: ka• ~ ldmsenm otttrmadığı 
b!.ldir. diğer ada alınlishıin um~ iri ve 

Kitabın en ~ hildlyelermden b.t. &caip bir b::ı.lığa bakar gıb eyret· 
ri de "Ço~ Ahmet"tJr. Ge~elt tığ\ bir topnık lkanbunıdur ve in~ 
:.nınn:ıda :realist olan sanatkar bu ~vayı, insanlardan ayn bir yerı 
yaztda biltiln yenileşen hususıyet.. 1:emsil eder. 

ru u~ Doneç sanayi havzasını ter birbiri o.zerine yığıl.maktadır. xa11wkh taarruzlar 
müdafaa etmek, ikinci hareket ise Bu arııda kızılordu Almanlarm iki Londra, ıı (A.A) - Londrnoın 
Rostovn doğnı çekilerek Don neh ynnına baskı yapmakta devam et - sala.blyeUl kaynakları bildiriyor: An 
rlnin yapbğı haika içinde, arazinın mektedlr. Almanlar merkez keslml.n. laşıldığma göre, Mısırdaki yenl hare. 
dabn ziya.d: müsait olması hnse • ııen çabucıık e?ıcmmlyeW takvlyeıer ketler esnasmda ilk taarruzu gene 
biyle, mUd.ı.fan tedbirleri almak • getirmek zorunda kalmışlardır. rnl Ohlo\ek yapmı§tır. Cenubdaki dil§ 
tır. Bununla beraber b&§ka kesimlerde me.n taarruzunun biraz sonra ba~\a. 

1talyan ticaret nazınnın 
Berlini ziyareti 

nerlln, 11 (A.A) - İtalyan d13 ti. 
caret nazırı M. Rtccardlnlo ziyareti 
ve Alman ricaliyle yaptığı konuşma.. 
la rhakkında. neşredilen tebliğde de
nlllyor ki: 
Nazır M. Rlccardf ile Alman nazın 

M. FUiık araımıd:ı yapılan dostça !L 
kirl meler Almanya. ile !talyaı mil~ 
terekcn alO.kalandıran bUtUn iktisadi 
meseleler Uzerlnde bir kere dara g!S. 
T'llş birliğine varmıştır. 

tkl hUk1hnet, bilhassa para ve fiyat 
ısUkrarmm muba!azasmı mihver dev 
letlerlnln ve Avrupanın iş ve iktisat 
Jtablllyetlnln emnlyeU bıı.kmımdan e
saslı bir unsur olduğunu mUşa.hede 
eylemlttlr. 

Her lkt m mleket, kendi aralarında 
olduğu gtbi diğer memlekeUerle olan 
iktisadi mUnasebetıerlnde de esası 
gerclt eşya gerek tedlycler hu.swıun
dıı mubo.fııza edecektir. 

dllşman yeniden ilerlemcğo muvaf - dığı anlaşılmaktadır. Her iki tarafın 
rak olmugtur ve durum gitgide do. • yapUkları taıırnızlar, birbirinden ay. 
ha ziyade clddlleşmektedlr. Belki de rı vaki olmU§tur. 
Don meydan muha.rcbeslnln en teblL Esirlerin 51kAyetlcrl 
kell lnki§atı Almanların Kuplansk. Londra, ı~ (A.A.) - Tayınla ga. 
dan yaptıkları taarruzdur. Bu tıı.a.r. zetcaloln blldlrdiğiııe g!Sre, Mısırda 
ruz netlce!!lnde Almanlar Rosto! • alman Alman ve ltalyan esirleri AL 
Moskova demlryolunun pek yakının. man hava kuvvetlerinin kendilerine 
da bulunan Rossog nehrine kadar so. ka!l nl.sbette yardnn etmediğinden a.. 
kulmuglardır. cı acı ıtkAyctte buıwım&ktadırla.r. 

Gece yıı.rm çıkan Sovyet tebllğt, Bunlann anlattıklarına nazaran hı.. 
Rusların ROSSO§ gehrinl bo§alttıkla - gillz hava kuvvetleri yere kador in • 
rmı bildirmektedir. Almıınlar, bu lklo mekte ve mUıver birlikleri tızerine 
el ehemnılyeW mcvzUer1le Don neh. cehennem! bir &tef yağmuru saçmak 
rlne yo.klaştıklart bölgeyt gen!şlet - taydı. 
mek LsUyorlar. ALMAN TEBL1Gt 

Herhalde Rostof • Moskova demir. Bertin, ıı (A.A) - Alman tebll. 
yolu bir muvaaa'ıe. yolu itibarile e - ğlndcn: 
hemmlyettnden bUyUk bir lwımmı Mısırda Elalemeyn kesiminde §id.. 
kaybotmli bulunD)aktadır. <;iPıkU Al. detll muharebeler oluyor, Du,manm 
manlıır bu demtryoıuna tkl noktada Alm~lt.nlyan cephesinin §imal ve 
o kadar yakla§~lardır ki hemen merkez kısımlarına kaf)l yaptığı §ld 
bomen devamlı hava taarruzları aL deUl hücumlar pUskil.rtllimllştUr. Ce. 
tında bulunduruyorlar. nup kesiminde dllşman Alman ve l-

• • * tatyan kıtalannm bir ba.akm hare -
Jlotıkova, 11 (A.A.) - Don nebrl. ketiyle geri atılml§tır. KuvveW Al -

nin orta mecrası için yapılmakta o. man hava tqkWerl bUtUn cephe ba-
lan meydan muharebesi nazlk bir yunca yapılan harekAtı ehemmlyeW 

Fln kadmlarınm haUralaruu heye 
ıı bir Uııanla yadeden günlük bit 
mir ııegretml§Ur. 

Almanyaya Fransadan 
sevki yatı 

\"iRi, 11 (A.A) - Liyondan, 
man fabrikaları isUkametlnde ye 
den b1r işçi kafile.si hareket etml' 
nu, son günlerde hareket eden n 
cU ka!lledir. 

Alman tebllll 
(Baştara{ı 1 inci saufadtJ 

kuvvetlerini e%ici bir şekilde yeJS 
mişlerdir. 1 temmuzda Voroncj 
ı:aptındnn sonra kıtaln.nmız §eh 
cenubunda 50 kilometre bir ceph 
boyunca Don nehrine varmışlar 
nehrin öbUr kıyısında birçok klSr, 
rU ~la.rı kurmu..51ardrr. 

Şam. Batdat 
şosesi açıbyor aa!haya girmiştir. surette desteklem~ler ve maızeme 

Muharebe sahası, son Alınan ta · depoları ile mot!SrUl araba kampla. 
arruzu ne RosO§Un 70 kilometre co. rma hllcum etmf.olerdlr. Hava muba
nubunda Keırtemlrovka ile ve daha rebelerlode 83 İngiliz uçağı d~llrlll-
cenupta Donoç ncbrtnln cenup batı muştur. . 

leıinl 1ıir o.raya top'.alxııştu'. Çöpe Ali Rız!l.llm Adnrun knlabalığm 
çiller mütevekkil vıe h llerinden dan çekilip bu tenha yerde kendi 
memnun .illsanl:ırd.ır. Köylin basit başına. ya..şaması f'ıi:ri ve bu dUşUn
ve her gUn teknırlanan hayatını cenin Icre•ı. hepimize değilse bile 
brrakarak, 5dırtn gUrültuml aro.sı ekserimize mu:ho.nirin ferd'yctçi 
na rI§3ll bu ı:nUteoessis ve dar bir zihniyetle hareket ettiği fikrini 
düşünceli iooan:ı.lr bu kalıı.hlık il.· hatırlatıyor. Fnknt sonnıdan bu 
lem · inde etrafın seyrinden~ e • sual olabilen fikre mC'tlfi cevap ve 
rınlıı meoburl,yetini unuturlar. On• rJyoruz. 
laT iki er aeyc hayret merakla ba ÇünkU eter sanatki.r böyle bı"'r 
kar bu bakmadan eka.n insan seli- ?.ihniyctle h:ı.reket etseydi, bildi • 
nın'~ f!'.lrlıo5 olurlar. HikAy~ yen!n zeminini daha ~tı. türlil 
de realist ma.teeynller ön pUında • olarak hııztt'lır, bu fikri küçUk hi• 
dır. IVmusmanm h11dudu birkaç Myede değil, ge-nie çerceveli ro • 
kelllne eresmda. kalmı'kt.ndı::r. Dn!· manda §ıj.IC!Jlesi dsha doğru olurdu. 
ga geçmenin mfl.Ila$ ile kentiine Banu biki'ıyeci elbette dU.sllncbilir 
bemcr bir amad.33 ibuhnanm hazzı, <li. Sonra. Ali Rızanın, çocuklıınm 
ldldyaı:in eF.S iki unsurudur. da a.da.ya getirmesi ve hele diğe 

Btr köylüye kcliırie rinıasr anla• adalarla miinMebctte bulunarak, 
t&wn güç Ohm dalga. g.cçmck ta.• orada zengin evleri.ne uğryıp, bir
birinin, ameli iha)'Clttald ifadıeSi çok liktc lilfer avm~ çılı:malnrı cevab·· 

Londra, 11 (A.A.) - Şamdnn a
lınan bir habere söre, Şrundn, 
Şam • Ba~dnt şosesinin ncılış töreni 
için hazırlıklar bnşl mışhr. Bu Y"• 
Jun umnluğu 020 kilometredir. Ya· 
rısı Surlycde )tın ı Irakla bulunan 
bu yolun Suriyedckl kısmını lnsl· 
!izler yaptırmıştır. 

Amerika 500 lıarp gemisi 
yaptuacak 

Vaşlnglon. 11 ( A.A) - Reis 
Ruzvelt, arnsınd bilhassa uç k 
gemileri) le, muhripler ve denizaltı 
avcılan bulunan 500 den fnzlıı harp 
gemisinin yapılmasını temin eden 
bfi>iik deniz programı için sekiz 
bocuk milyarlık rekor tahsisatın 
ltıısmo müsaade \'eren kanun lfiyi
ha'!mı lmz:olamıştır. 

kıyısında ve 1zlumun 100 kilometre Malta e.dasrnda.kt uçak meydanla.n 
doğusunda bulunan Ll.çansk çevre • na yapılan hava akınlarında yeniden 
sine kado.r çok genlgleml§llr. tabrlbat yapılmıştır. Refakat avcıla. 

Alman kıtalıın ikl noktadan Don n 12 tngillZ utağı d~Urmll§lerdir. 
nehrinin doğu sa.hlUne bir meydan 27 haziranla 9 temmuz arasında ln
muhnrebc.sl verecek kadıır kuvvet glliz hava kuvvetleri 223 uçak kay_ 
gcçtrmeğe muvatiak olmuşlardır. Ve bebnt§tlr. Bunlann 27 ıı1 Alman harp 
Kızıiyıldız gazetesi, buradaki muha. gemllert tara!ınd"n düııUrUlmUııtUr. 
rebelerle diğer yakın bir kesimdeki Ayni devrede lnglltereye karvı yapı. 
muharebenin Voroneş şehrlnln duru. lan mUcadelede yalnız M uçak kay • 

Don nehrindeki b uocphe ile 
velce Alma.n kuvvetleri tarafırı • 
dnn ~hdlt edilen ve §imdi 300 
lometre geride kalan Harkof 
Kurs1c şehirleri arasındaki bölged 
artık kay<b değer düşman kuVYe 
kalmamıştır. Şu a.na kadar alın 
haberlere göre bu muharebclerd 
dil§lllanm 88.689 estr ~Uf 
Ayrıca 1007 zırhlı tank ve ıS&' 
topla sayıorz diğer harp mıılzeıııe 
s! iğUnnm veya tahrip edilmiştir 
Esirlerin ve ganimetlerin sa~ 
durma.kmzm artıyor. Orclin ainı• 
ve şimalob:ıttsrudaki dUşına.n hO ' 
cumlan pUskUrtUldllğil sırada ta.11' 
tip edilen 390 tank bu rakamlart 
dahil değildir. DUşmanm taJtiblıı' 
durmak.sızın devam edilmektedir 
Alms.n he.va kuvvetclri gUndllj 
Kafkasya. sahillerindeki ve AzP 
denizindeki liman tesislerini badi' 
bnla.mrşla.r ve çekilen düşman kol 
1erile nehirlerin gcÇit noktalanıı' 
ve münakale bat1arma hilcum et ' 
mialerdir. Düşman soa gUnlerdt 
ağrr kayıplara uğradrğr cihetle ()1 

relin şlmalindeki bUcumlarda ~ 
kuvvc1. kulhnaMlmiştir. Bu hO • 
cuml.ır pU.o;kUrtillmtlştllr. Atmall 
karşı hUcumlan muva.ffalayeW ~ 
ticet~ vernılştir. 

genfvtir. Mutfuk 1bu t bir ÇÖP- mm kuvvetlendirmel<tedir. 
güniln, r mleben.in, bir ~ele Hitrayenin tekniği güzeldir; bu 
memurunun chlga ~ınden, mfikcmmel tekniğin anı.smda. SCY'" 
umumi mftrıada'.ki vmifedc d:ı.lga rC"ttlğfm:iz deniz, balik ve ndanm 
geçmcğe lbdar uzar. Yczrda Ah • (kat!) ~ fa\mt kuvvetlı çizgilc-
mcdin tam ve yerinde bir psikol rl yru:ıda f~Ja tefen-\in.tm buhm 
jisi vnrdtr. ~ he!UCil il:ıit; va· mnmasryla taıruı:mlmınuştır. 
kasız olım hikiyede idare edilen bu (Devamı var) 
talı il ale • e ka:r:lkter görllşü.n • 
den çok Wnd r. 

En fazla muhavereyi bl.inyeshıde 
topiıy.m d ·er mr hikfı.ye de "Pro. 
jdrt'ırcU.,dür. Hikii,yenin bütUn 
ımıcımıu bu vesı1esi olan 
ke&melerden lb:lJ yıp, hA; tın i • 
çille gireb'len cumlelere ikndar U• 

za.yıp gı <?il ~ ibarettir. 

Sovyot 
denızaıtılarırını 
lıve~ gemilerine hü?Zm 

ettikleri doğru değil! 

. Yugoslavyada bomba ile 
suikast 

Lonc?rB, 11 (A.A) - İtalyan hu • 
dudundan öğrenildiğine göre, 11 nci 
ltalyan kolordusu komutanı, gönder. 
diğl b!r raporda Slava.kyada. Llubllo... 
nadaki İtalyan lokantaBinda bir ko • 
mUnlst tarafından konulıın bomba ytl 
züııden bir faşistin 6\dUğUııU ve bir 
subayla 10 slvlllo de yıı.rntandığım 

blldlrml.§Ur. 

mu Uzcrlnde müessir olacağını yaz. bettlk. 
lTALYAı'l TEBLt<1l maktadır. 

••• 
Moskovn. 11 (a. n.) - Sovyet 

gece yo.rrsı ek tebliği, Voronej ba
turmda ddetli muharebelerin de-. 
vnm ettiğini bUdirmektedir. Bir 
Sovyet birliği b'r çok düşmnn ta
orruzl:ınn püskürtmüş, 300den faz 
la Alınan öldl.irmil§ ve binlerce 
Mnyn ele geçirilmiştir. Başka bir 
kesimde öneınll bir demiryolu ts. 
tasyonu mtıtea.ddid defalar bir cı. 
den öbfirilne geçmi,cıtir. Mihver bu. 
rada yalnız bir gUnde 600 ki~i kay 
betmiş ve sonunda Sovyellerin e· 
ı.nde knlrn~tır. 

Roma, ıı (A.A) - ltalyan ordula
n baş )tomutanlığının tebliği: 

Elalemeyn b!Slgeslode mubarebele. 
rln gıtddetl artmıştır. Oephenln mer. 
kez keahnlnde dU,manm glddetu bU. 
cumlıırı çok kanlı blr mubıırcbcden 
sonra pUskUrUllmllştllr. Ccnub kesi -
mlnde mihver kuvvotıerl blr baskın 
hareketiyle dllşmanı ehemmtyctll ıu. 
rete geri çekllmeğe mecbur etmiııler. 
dir. Mihver bava kuvvetleri kara ha 
rekA.tmı gen~ ISlçUde deateklemteıer. 
dir. 

HUCUm uçak1an dUşmanın gerileri-
n~ .saldırarak malzeme depolarına, 

motörtn vasıta kamlannı bomba ve 
mllraly!Sz ateşine tutarak ya.nguılar 
çıkarml§lardır. 

• * * 
Londra, 11 (A.A.) - B.B.C: 

Re ~nun batı cenubundald ~tge 
ce kuı;atılm:ş olan dllşmen kuv ' 
vetlerlnln hırpalanmasına daha f d 
detle devam edilmektedir. Bunla ' 
rm mukavemet kudretleri km1 • 
mıfibt. lffinferlt düşman gurupltt' 
nnm yapt•ğr çıq teşebbfisleri atcs 
mete uğratlmrştD'. Volkof cephe • 
sinde zrrhlı tanklnmı yardmıivl~ 
yapılım Sovyet bUcumlan kTsmcıı 
g'öğü.s göğüse çarpışmalar netice • 
sinde akim knlmnJbr. Miinfer't k'fi 
vellrr karşı hUcumlnr csrıasmd9 
tasfiye edi'miştir. Bu harekat e!J' 
nasm<'la 19 dUşman tankı muhare-
be dJF.ı edilm~tlr, 

Billın39a karon{ la'l" ioinde Pl'O'o 
jekt:Brclln'ün, lizı:k>n ayrı bi.r fi • 
lemdc. l'Jl.~ ne lm1l:ır orijinal 
dir. Omı;ı. gördüklerini, ıç:.m:r~en 
beki1d lhayo.tI Y'O! ?1' o'anlat' ta• 
hıılS'Yfil edebilir. Or.un projektöro • 
nün gozü bizhnkilerden daha kuV'I 

Moskm-a, ll (A.A.) - Tas ajan. 
sı n~rett1ğl bir blldlrlkle 22 haziran 
gUnll nda Gorthon lsveç gemisloln ve 
keza GuaHon tsveç vaptınmu~ bir 
t~ gUnU Sovyet d:>ntzaltları 

taratmdıırı torpllleodlği he.berlnl ya_ 
lıınlı:ı.ôaktadır. Sovyct denlzaltrları 

6 temmuz günll harp gemlierl re!a.. 
kaUnde bulunan lsveç deniz kafllö -
8ine ı:orpllle bUcum tegcbbtl.sUnde bu. 

Amerika barbiye :nezareti. 
nin siparişleri 

Arnlı:lt -... erm-edcn, Poososh etra
fmda iki gün EUren çarpışmalar. 
dan sonra Ruslar mUdafaa bakı. 
mmdn:ı daJın mf?Sai1 mevzilere çe. 
kılmi~lerdir. Alınanlar bu kesimde 
sava a çok taze btıyUk kuvvetler 
Eül'mU.slerdtr. 

9 tl'!Dllll'lZ g{}n.il Sovyet hava 
kıwvetleri ~ ı{lman tafıkı t.ahrlb 
etmiş veya luı.&ara uğratmış, 230 
~an kamyonunu hlç bir işe ya.. 
rama.z hale getirmiş, bir dUıpnnn 
top çekeri bat.trmrş ve bir mubrlb
le iki top çe{er ve iki hUeumbotu 
hasaTa uğro.mıştır. 

Batı çö!Unden buglln buraya gelen 
ajana telgraflarına göre, ElAlemeyn 
civarında hUkUm sürmekte olan dur. 
gunıok fime.1de mubarebelerln bat 

Knra ord ısunun ağtr topçu bir 
liklcri Len'ngr rlc1nJd oıskı>ri eh-:nı 
mi:retıi haiz t" 0 "1eri mu !~:r ·.Jr 
ate~ altm<t almıo:ıardır. 

Regnib gecesi 

btanbul l\lü.ttUUlğünden: 

~J 
• liazlk cdn llO' elSylenen do,.. 

nı s&z!er daha oncsstr olur Bu ka... 
!!.."')'C nnyet edilmediğüıden mı bu 
hnrptc bari§ henüz mllmkUn olamı. 
yor? H yde ICQt büyük haksıZ.. 

lılrtır. 

r e:ı r 
hUkmllnde 

lunmamqlardır. 

Tas ajanBI, son gtlnlerde lsveç kn.. 
ra sula.rmda Sovyet deıilzalWan ta. 
rafmd:ın yapıldığl ileri sUrlllen ha.dL 
ıeler arnıruıdıı hiçbir mllnıı.Sebet ol -
matlığmı b ldlnneğe mezundur. 

Liyondan Almanyaya 
U çüncü İ§çi kal ilesi de gitti 

'ı ı, JJ {A.A.) - Llyondan, Al.. 
man fııbrlkalan istika.metinde yeni • 
den bir t,çl kafilesi hareket etmiştir. 
Bu, aon gllnlerde hareket eden ııcnn. 
dl kaflled!r. 

\'aı;ington, 11 (A.A.) - Hnrbi 
ye nazırlığı her biri 3 milyon do 
!arlık !.ki mukavele imzalamıştır. 
Bunlan'fan b;rl bir tayyare deposu 
diğeri de iki pilot mektebi inea.sı 
na aittir. 

Hindicini Siyama arazi 

1 ? 1 
terketti 

Ne dememell To1c~o, n (A.A) - Reamt Japon 

ııı-------------.. haberler o.jailBI, CUmn.rtesf gllnU Say 
Bazı gazetelerde (M'fer) kal"§'llığı 

(bazer) yazıldığını gllrUyoruz. Buna 
bnknrak böyle okuyup söyl diklerini 
de kabul etmek icap eder. 

(Seter) ın zıddı (h zer) d ğt\dir. 
{Hazar( demeli. thıızerl deme. 

meU. 

gonda Slyam ile Fransız Hlndlclnlai 
arasında bir hudut anlaşman imza 
ed!ldlğlnl haber vermektedir. Bu an. 
lıı,.cmuı. gereğince Hlodlc;int ılmell ve 
cenubi Laos ile Kanboc'un bir kısmL 
nı lhUva. eden 28t!O ldlometı'e kadar 
toprağı terket.mektedlr. 

lamasile sona enntşUr • 
Bu bölgede çok çeun çarprımalar 

olmaktadır. 
Britlıche Untted Preas muhabirine 

gtsre, mtıltefik bava kuvveUerf, bil . 
yUk ba§anlar\a faaliyette bulunmak. 
tadır. Tobrııkta bUyUk yangınlar çı • 
kanlmqtrr. Yangın alevleri 110 kilo. 
metre uzaktan glSrUIUyordu. Mlbve. 
r1D tank tamir atölyesinde de bllytlk 
blr yangın çıkanlml§ ve muazzam 
alevler ytlkaeldlğt glSrUlmllştUr. Bir 
pilot, bunun kadar bllytlk bir yangm 
g6rmedlğtn1 söyleml.şllr. Müttefik 
hava kuvvetır:"f, şafaktan güneş ba. 
tmcava kadıır faallyetıerlne devam 
etmekte, Alman ve İtalyan tankları. 
na saldırmaktadırlar. 

15 Teınmuz 9!2 Çarşamba gttııll 
Reccb ayının birine mUaadlf olmaklS 
ertesı peJ'ICmbo gUnU akıamı (CUın' 
gecesi) Leyle! Regaib olduğu UAıı o
lunur. 

Zıya P~a'dan: 

Rızk-1 makaflın:ı. laınaattır melh 
hıkmct111: 

Glb bırs.ı n·~"'lkAr lle !Jlldr 
elden gtııer! 

sarhlln-1 vııkt isin hum eyle dr&. 
vakt otur: 

Bir topal merkeb belhl)ie katar 
elden gtcter· 
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~J !1(1 ~I • ~ -ı : -'W _ ~ Dıl dız mi tak,mından örcıek bir eser: 
.k. .. ~ fa::;ı+,1--1 =4: U' : r.'.i -l=t ,1-. :il' Yr-~Ui ''Od . . .. , . $ ı ı Başvekilimız _;. - .. ~ -sl.Cı\_ -- - _v)lcu ıse nın u<.ıncı 

v~di~~?!~.~~~~~.~.~ Komşusunun evine Eyıoıde~ itibaren cildi ıktı 
s~~~~oi;lunun. nn:v~kllliğl ~lilny~ kundak sokan kadın verılecek ç 
nııa~n mdu bır hallıse maluyet nı k k k ti Dil uıtadlarımızdan Ahmet Qc,ıat rup iç yağlan Ue a&rml§, atc>e \ 
aldı. YaSUUIZ!\ bütiin diınya ala'ka. Hasköyde Yalı ııokağında 1 numa_ civarına gelmiş ve elindeki kundağı e me ar arı Emre bund:ın bir mUddet e\"\"el birin. m~tuk. İkisinden kim daha gUı: u 

landı. mulıariııler, ta.raf ızlar, acı. ıw 1 ti cJ clldfnl n'"•rettııı.ı "Odlııe., tercüme. ,.ıkıp ötekisini yenerse, bu bumbar. rııda oturan Kılr Ali adında birisinin Eminin evlnln çatı dlreö.ne yere§ r- Ekmek kartlannın dört e:ıa.s smıı ..,, 6 " 

nııı.ı k:ı.!blerlnin İ!:fnde Jıisı;ct tiler. ının bu defa ikinci cildini )&,·ın ala- lardan be&cndlğinl seçip alsın; bun • ı· 1 karısı Fatma, Hasköydo Kalaycı bah mlştir. Uzerıne taksim edilerek verilmesine " 6 
en B:!Ş\ekiI:mi1.in Ankara kııLe- ,. k ı t ''akup K-Ar Kli-ıı dan sonra da ya.lnız o, ""lenlerl:nl&e 1; d çeslndc 94 numarada oturan Emlnln Fakat bu sırada devriye dolaptı eylUl ba,ından IUbaren başlanması nına ,,ı arm ' ır. .._ .... •· V"' 

ın e "orii1en profı"li ' ·ine muharip " 11e1 u oııman o""lu'nu ön·"•d• Türk okur ge'""nı baaka blr yoksula artık rrellp " !torıııı ile kavga ctml§ ve buna kıza. memurlar kadını gurm...,.. er vo c r • kat !surette takarrür etm~tir. • n ""~ " - ...,, ... 0 

J t d "' rak Eminin evtnl"ı yakmağı tasarla. mU mc§hUt halin o ya a amı§la. r ır. Yeni cıekllde ekmek karttan DU • ıı;u <...., 6 J 
\'e tnrnf-;ızlar J"in JmıfteH bir de\·. d k 1 d 1 laruıa ö•·duıı.n bu -artn lklncl cildi aramızda dllenme,...e yol vcrmlveJlm .. 
e a. :mu hukkındo. duyalnn bay. b tr•· l ı- "' llo memleketlmlzln irfan IUeml da.L (Antlnvos'un teklltl Uzerlne) 

l mışlır. Kad:n haltkında takt ata g '1ilı m- tasnif uzerlnden verllecc:ktlr: r:ın ıkla ifade e<l lebllir. Bu iki in. m• elden ete dol----•· ,·cnJ bir kıy- "OdUsseUs. - Dostlar, çok genç ı. 1 Fatma, evvelki gece Eminin evinin tir. • 1 _ Ağır işçi kartları, __.. " 
an ıal:k:nda t;östcrjlc;ıı ı!ık aliilrn met kaz.anmı:ıı oluyor. Zira arkada:ııı. bir erin cefalar çekip arılmı§ bir ihti-

da müstesna ~alı:.lyetLerin bü~ Uk 1 h k h • • 2 - tııçl kartları. m~ Bay Emre bu ıercümeelnde dll. yarla savaşması .nasıl olur? Llkin 
rollerini iiabul etmekle beraber ':m Yunanistana tiyar a vecının 3 - BUyUk lnıan kartları dWml bakımından ömek olmağa d~ beni ıu zalim karm zorluyor! Yara. 
hıüstesna fertleri, u~tün a,iika • - Çocuk kartlan. ter bir üsl~p bulnıu:ııtur. ları bereleri gözüme alayım; hiç oı_ 
celbeden snlıslyetleri halkeden, d k ı·ı· k ,. d Şimdiden mukarrer olan oekle gö. Mlsal olmak Uure bu gUul eeer. mazsa cUmlenlz bUyUk yemin Ue ıı.nd 
rıntarı cemiyetin sembolleri haline yar 1 m a 11 ya a an 1 re ağır tşçllere lOOO gram, işçilere derı okuyucularımıza kU1"1Uk bir DiL için ki, lroa'a yardım etmek 1Çiıı hiç 
kolan sosy~I ş:ırtl:ırı ıia gözünün. 600 gram, bUy1lklere SOO gram. " mune sunuyoruz: blriniz gUçlU eliyle vurup beni yendir 
ilen u1.alı tutm:ımnk Jfızım<lır. Dumlupınarın pertembe Birkaç gUn evvel O.ıskUdarda bir küçüklere 150 gram ekmek verilecek. ''Bir yoksul çıkageldi; bütün ülke mlyecek. 

R.3f.k Sııldamın illUıniı ile dıl) günü hareketi muhtemel soygunculuk hldlseal olmuı. l!ısani - tir. Ağır ı,r:,ııer toprakaıtı ifçllerl, içinde tanılm11tı, çUnkU !taka kaıa- "Böyle dedi, ve cUmlcsl lstcdllf gt.. 
Ü"cm Türk hıılkmnı yası, Şükrü Kızılay taratından Yunanlıtana yede oturan ve Yenlçe§mede 86 nu. denlZde çalıp.nlar ve ağır demir sa. baaında kapı kapı dilenirdi, ve kar. bl a.nd içti" Bu ara OdUuells, çaput-
..;arncoğlnnun Bnş' ckftleti ile 'fürk gönderilen yardım eşyasını Pırcyc maralı kahvenin sablbl 63 yqlarmda nayil igçllerf olacağı için miktarları nınm doymazlıgr ile anılırdı: Durma... lar ile erkeklik yerini sararak onlara 
halkının uznğı gören Si) ascti ile '.l.. ~ötUrecek Dumlupınar vapurun•Jn ö. K-::mal Akgün b:ışına demir parçası. az olacaktır. Şlmdl ağır lgçl kartı a. dan, ne bula&, yiyecekten, içecekten, gUzel, lrf butlarını gösterdJ; genlf 
~ileniyor. Henüz olUmüo uyamlır. cUmUzdekl perşembe gUnU hareket le vurularak öldUrUldUkten sonra 150 lıuı diğer, i~ller :;oo gram ekmek a. kursağına ind.lrlrdi. GUcU kuvveti hiç omuzlan da, iki koynu ve gUçlU pa. 
Uığı be~ nelmilel hüzün, yeııl b:ı!". l'tmesl kuvvetle muhtA:ımeldlr. YUk _ lira parası almml§t:r. ıacaklardır. Fakat bunlara ayak i§ÇI. yoktu, lAkln boylu poslu ve görUn~. zuıarı da meydana çıktı. Bu ara A.. 
\ekilin tcms•I ettiği siyaset lınk· lcnecek eşyanın bir kıemı içln lisans MUddclumumtllkçc yapılan tahkl - !eri, kapıcı ve odacılarla hademeler, le görgülü idi. Arnalo.ıs, dot,anca sa. tene acele yakla§mlıı, budunlar çoba. 
kındn du,"Ulan nliılrn Türli ceıniye. n·,. ı ı d ll kat bugün öğleden sonra neticelen - gece ve gUndUz bekçnerl, bUQmum yın anaaınm ona koydu'"• ad idi; 11- nınm vücuduna kuvvet ver.miııtt. Ya. ı· . " 1 gelmiştir. ıöcr e§ya ç n e sana m!Qtlr tı:ıçller de dahil tutulacaktır. ou kl Uml d d ... 
ının düny:ı mlll~tleri ıırao;ın< aki emri beklenmektedir. Vapur, bu st>. y • kin bUtUn gençler ona lros diyorlar. vu ularm c eal aııın erece e .ıuı.y 

durumu ile büyi.i'.k lıaymct kazr. ferde iki bin ton gıda maddesi götU- Zan allına alınıuılardan• sabıkalı dı, DUJlUn için kl nereye yolla.salar, ret etU. Biri yanmdaklne dönerek 
nır. Kayıbmıız ve kıl7.nncım11. bu recektlr. Abdullah Yılmazın bu clnayetı ıo1e. Milli oyunlar festivaline (İria gibi) gider, umarlanan •ağlığı §öyle aörleoWer: 
Cerı:e\'e !~indedir. dlğl ve ihtiyar kahveciyi parasını al. hazırlıklar ulaotmrdı. .._ Çok ge"°eden zavallı lroa lroe 

Türkiyenin dünya mlllctleri ara. iki leblebi muhtekiri mak için 81dUrdUğU anla§ılmıııtır. EminönU halkevinin tertip etmlı "İroa gelir gelmez Odlll!Sells'tl (1) luktan ~acak, aradığı belA ba§ID& 
lndaki emrı:ıtik uz.lyetinl bir kr.. Abdullah Yıımaz, yapılan sorgusu. olduğu mllU oyunlar featıvall H A.. kovmağa kalktı, ve çıkışarak ona gelecek! lhtiyarm ça.putıan attında 

l"e tlaha teb:ırliz ettiren bu son ha· yakalandı nu mUteaklp tevkif edllml§tlr. ğustosta ba§layacaktır. Festival 22 kanatlı sözler söyledi: ne butlar, ne kalçalar varml§! 
cı · . Bazı leblebicilerin toptan nlsbcten d d d ktl El ı eler 3 imıi seneli!< bir tnrihm ağustosa ka ar evanı e ece r. - •• _ ,..,.kil, ihtiyar. kapmm ıınıın.. 
b" b ucuza aldıkları nohudu leblebi hallne ş·· h l" b" ··1·· lif" 

r irini ~ unal E'<len sayfa!arınııı up e ı ır o um de edilecek hABılat evin, so.!}'al yar. den,· yok.sa •imdi senl bacağından sü. 
S • getirdikten sonra toptan 60-70 ku. k t h ı dil kti ,.. 
on görllnüşüclür. Tiirk cemlyetı • Müddeiumumilik şüpheli bir dım oluna a s s e ece r. rüklerlm.. Haydi, kendin kalk git, 
1 • ruşa, perakcnd-:ı ise 100 kuruııa saL T k'"' bel dl bah 

n n yirmi st!ncli" diinya görüş\ı, ölUm hadisesi etrafında tahki- Festivaller a aım e ye • tA klm .-'lrı•lp· lf yumruk yumruğa 
l tıklan vaki ı:ıikAyetlerden anlaııılmııı. p k tel BU ükd d Be """~ ç ve dıs politilmsıııı tam:::.men kat yapmaktadır. çesi, ar o , y ere e yaz 

1• 1 tır. Fıyat milro.kabe memurları, Ha_ k B bek bah s1 s dl sa y varmaam! 
rea ıtel 1 lun nyan bir rihniyete s. Koca Mustafa Paşada oturan Par , e ge , ua ye, ra 
tı sırcılarda 21 \"e 7rı numaralı dUkktuı. -·• 1 d ..,. nat et tlrmi~ olması ile karakter. Kaı:ım kızı Aliye alında bir ka· burnu, YtırUkaU 6 ..-no arm a ve s:o e 
l l i · ıarda iki leblebi lhtikArt cürmU me§· .. d da rll ekU en r. T~. k cemiyeti bu eyaset nı dın, dün birdenbire sancılanmış ner ... a yomun ve ec r. 

~ 1• bi hudu y&pmı§lardır. 
&agla.m bir iı; politiluı, rea ı t r ve biraz sonra da ölmüştür. 
d15 politika ile t~min etmiştir. ---0-- Ölüm §Üphelı görülmüş, cesc· 

ıc politika sağlamdır. ~'üokü Küçükpazar yangınında di muayene eden adliye doktoru 
hu politikanın esası, Tiirk cemiye. zarar görenlere yardım Hikmet Tümer cesedin morga 
tinin muao;rr millet haline sokul. KUçUkpazar yangınında zarar gö. kaldırılmasına lüzum göstermiş 
ına ı te'Li ile hula a edilebilir. Ra. I ren ve yersiz kalan yurda.şiar civar. tir. Tahkikat devam etm.ektclir. 
uun itin de Türk devletinin kUl • dakJ cami ve mescitlere yerleşmlştlr. 
tür btrliğine day:ımın bir milli dev.

1 
DUn otuz yurtda§a da karakollarda ''Deli Dolu,, opere\inden 

let olmnsı teskilitmın aklın \"e yer temin edllmi§tir. Yangında ekmek çıkan dava 
ilmin lcapl~na- gi;re tıınzlmi. ka. kartları zayi olanlara yeni ekmek Ekrem ve Cemal Rqld kardegler, 
ntınların reel lhtiyatlarm lfad~si karttan verilmiştir. "Deli Dolu,, lılmll operetlerinin tsmlnl 

iç yağı sa\.mayan kasaplar 
cezalandmlacak 

Verilen fiyat idare etmiyor iddia. 
siyle bazı kasaplann mahıüt yağ ya. 
pıuı !mAJA.thanelere !ç yağı verdıklert 
yazılml§tI. Bölge la§e mUdUrlllğtl. bu 
hımısta koordinuyon karan olduğu 
için, mezbahada lç yafı satmayan ka 
aaplar hakkında takibata glrl§ecek_ 
Ur. olması gibi cemJyetfo bünyesinde· Yangın yerlnde tetkiklerde bulun. Daal ı.ımtı.blr Amerkan tilmlne koya 

k5 esn.~h dej:;rişmcleri hedef eılln. mak üzere dUn belediye fen işleri rak, telif haklarını çiğnedikleri lddl- Galata 
nıistir \'e bu d:ı\'ada mu,·affak ol• mUbendisıerinden bir heyet KUçUkpa asiyle tpekçl ka.rde§ler aleyhine asli. köprüsü iki gündür 

açılmıyor ıntıstur. zara gitml§tlr. ye yedinci cua mahkemesinde blr 
NUrus ke~afetf, toprakla nıille • -o-- dava açmıglardt. 

tin nıUn:ıscbeti, ı, slstemlerl ,.e Şoförlere valvalin yağı DUn sabah muhakemeye baflan • 
ıtıilletfn nıhi temayülleri ile alii • verilecelC mıg, Ekrem Re§tdle Cemal Reştdln 
kalı bir ly:ı.setjn temcileri bu~üo Petrol ofisi şirketlere g8nderdlğl avukatı Esat Mahmut Karakurd da. 

T&m1r dolayısl:Yle Galata k~rQsU 
dün açılmadığı gibi bugiln ~ açıl. 

mıyacaktır. Köprü yarın aabah açıla., 
caktu. 

belki nazari olsrak izah eclilme - bir mektupta ıotörlere, valvalln ya.. vayı izah ederek ortada intihal auçu. 
ll'liştlr. Fa1c~t ort:ı.da hü)iik bir ha. ğı da verıımesını blldlrmi§tlr, Şoför. nun apaçık durduğunu söylemiştir. Lozan 
ldkat \'ardır ki blltllıı nazarlyeier. ıere. benzin illtlhkaklannm yüzde U. Dava edilenler, davanm yedi kar • 
ılen daha U tUndür. Türk cem•yeti çü nlsbetlnde maklne yağı verilmekte deg hakkında açılamıyacağmı, ılrket 

--o-
günü için hazırlıklar 

baıladı 
nonnaı tıartlar içinde tekimülünii idi. Badema bu nlsbet, yüzde ikl bu. aleyhine açılması ltwm geldlğlnl ile- 2f temmuz Lozaıı barıımm imzalan 
Y•PDlakta<'hr. riirk rejimi Türk çup indirilecek, geriye katan yanm r1 sUrm~lerdlr. Neticede muhakeme dıfı gUnUn yıJdöııUmUdUr. Bu müna. 
halkmm ve Türk coğrafy&sınrn pay mukabilinde valvalln yafı veri.. ayın 17 sine kalmıotır. sebetle İstanbul ünlverslteaı ve halk. 
gerçt"ktcn ifadesidir. İ<ıtikltıl llar. ıecektlr. Bfllndlğl gibi bu yağ, dişli- --o-- evlerinde bir kutlama U!renı yapıl&. 
bl, harbi t1'Jdp eden inkılap sene. !erde, defranılyel ve ııanzırnanda kul. Kasaptan et çalan hınız caktır. 
lerl ve bUtUn bunların yanmifa !anılmaktadır. Panayot adında bir sabıkalı evvel. Üniversitede tllrenl rektör Cemil 
rejimin Atatlirhiin ve İsmet İnönü· zı 1 k ~-'-t Bllııel açacak ve bUAhıre bir profes"r ki gUn, Galatada ge n r en, ~ ... o. u 

nün pbsmda kazandığı büyük, ha. Vali pazartesiye dönecek nun kasap dtıkkA.nmda çırağın bafı- ve iki talebe söz alacaklardır. 
rlkulude prestij bunun iradesidir. -o--

""'- Merhum Başvekil Doktor Re- nı tezgA.aha dayıyarak taUı bir uy • 
~ ıuk rejiminin dı' politikası da kuya daldı"""'• -rm"·· l"erl dalarak " Altın fiyatı aun kild hl · · ı bl file Saydamın cenaze merasi. e·- av ...,, " 

.J 
1 

l}e e reel ssıDJn can 1 r kapıp kaçm&I'& DUn aıtm flyaUan biraz dll§ID"• ifadelldJr. TürkJyenln hard siya. minde bulunmak üzere Ankara· yarım bir koyunu _. 
etinin temelleri daha lstiklil Har. ya gilen İstanbul valisi ve bele- ba~lamıştır. tUr. Bir Re§&dlye altmı Sl,90 lira. 

bi denm ederl<en atılmı~tır. 0 diye reisi doktor Llitfi Kırdar Fakat kaçarken çıkardığı gürültU. dan, 2' ayar kUiçe altmm bir gıra
gUnclen, bu güne kadar bu siyaset pazartesi sabah ,,ehrimizc dön· den uyanan çırak tara.!rndan halkın mı :l.8e 437 kuruıtan muamele gör • 
reaUte ile eş olaral• inkişaf etml~· mil§ olacaktır. da yardımne yakalanml6tır. mU§tUr. 
tir. Bu siya.sette faraziyenin <leğil, 
realltenin, tecrübenin, hayati znru. 
retlerin yerı \"ardır. Türkly.enin ha. 
ricl slya'Seti vazıhtJJ', arihtir. Bir 
geminin rotası, ''8J'Jlacak bir he • 
def gibi açık, ,.e sabittir. Bn mev. 
ldimidn en büyil'k amili bu '"ızuh. 
ta, bu sarahattedir. Türk <le\'leti 
biiyttk §eflerinln idaresi nltmda 
daima ~lzdlı;-i hedefe varmıya ça • 
hsm15, ondan inhiraf etmemiştir. 
l.'ürnJıuriyetiııı bütün muahedeleri, 
ittifakları ve dostlulıla'h bu gaye. 

1 ' • n n, bu hedefin muhafazası lı;ın 
Yapllmııt hareketlerdir, ''erilmiş 
SÖ'derdir. Bugün harp içinde dahi 
:rilrk Cünıhuriyeti bu prensibe sa.. 
dık kalmıştır ,.e muhnrlp)C'rln or. 
tasmda sulhu koruyan t.ek yurttur. 

l'Urklyenin sarih, l'izıh kaideler 
halinde tayin ettiği p~nsipler, 
Türk mllletinln büyük tarihinden 
aldığı bUyilk tecrUhe<len, bliyilk 
hadi eler gömıii,, bu hadiselerde 
tnllletıe dairna haşhaşa kalmış olan 
Atatürk, ismet lnönU'oUn giirüşün. 
den ilham alarak tahakkuk etıni'· 
tlr. Bunun için Türkiye sağlam 
fl_renıılpll, hakikati kavnyan •iYa»e. 
lı ile beynelmilel l>lr ·platforma 
t'tkmıştı:-. 

Bunun i~ln Türk bll~'\lklerinin 
ktul~tıert, hayat telllkki1erl, dlln. 
Ya rnlkyMmda alaka uyandırmak. 
~dır. 

Dltnynnm, Refik S:ıydamın IS1il. 
~il ile elemfmfze i~tlrftlt edişi ve 
sa ta<'llğlnntm B:ıs,•ekiilct e ~efö;inc 
rö tl'rıtift alD.ka bonon bir misali· 
;ıır. <'lln1<ü ~abıslar ne kadar ~ok 
•lr milleti tem~I e<liyorsa o kadar 
bc~crt mahiyet ahr. 

Sadri Ertem 

Bu ça.b'ılı: tutll§Eln inşaatın fay
dalı taraflan da vardır; EvveIA 
bU in~t katiycn eskimez , daha 
doğru~ yangınlar mimesine 
meydan bmümııız. Japonyaya pet .. 
rol lambası girdiği günden itibft. 
ren yangınlar bir kat da.ha art
mıştır. bu artış bir eski Japon 
darbnneselinin doğruluğunu isbat 
eder: "Bir tüccar, dükk~m yan• 
mamak şartlle, tlç yrlda zen~n o. 
Iur,, Yangınlar Japon oehlrlerinin 
~tuste binalarla bUyilmeeine 11111-

ni olUT ve şehirleri dahna genç 
gösterir. Binalar Qam ve ardıç talı 
taJan ile yapıldığı için eehrin man 
zarası ~yaz ve neşelidir. Ja.. 
pon evleri ne kadar basit olursa 
olsun bu milletin sanatkar deha
sı bu binalardıt dahi kendisini gös 
termi3tir. Lambalan örten koyu 
renkli tuğlalara dikkatle bakınız; 
her Qiriaini'l Uzmnde gilç gör11· 
nen kU~Ulı: t.ezytnat motifleri gö_ 
recek.cıintz; bu çizgiler fabrika 
markam deyildir, artfıstik bir zev. 
kin tt>za.hUrlldür. FAJi~ bfle olma• 
yan mtltevuf Japon evinin mu. 
hakkak b:ıhçesi vardTI'. bo bahcc 
50 sımtlm geni~liğinde bir şer:lt 
bile olabilfr, fakat muhakkak içe
risinde bodur birkaç ağaç bulu. 
nur. 

Japonyarnr. en fakir mahaltele • 
rinde bile Avrupa şehirJerinin iğ• 
renç ve neşesiz görünUşil yoktur. 
Buralarda bUyUk avlular, karar.ilk 
ktşlalnr bu1tmrn1lz; !<>kaklar ve rr
m:ı.klar pi&tir; fakat evler ışık ıçer 
slnde yllzer, dıunan bu evleri ka • 
rarımaz, bUUln evlet" herg11n yeni• 
den ~llh.ru:DIJ gibi<llr. Fakir, orta 
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halli Ve zengin ioeanlann evleri 
arasında, bizim memleketlerde ol • 
duğu glbi bir uçurum yoktur. Bu • 
rada ev eıyasaun sadeliği son had
dıni bulmuştur; insan fakir bir e
ve girdiği va.kit orada yaşayanlan 
insanlıktan düşm\lf, hayvanlığa 
ynkl:ışmIŞ bir halde görmez, bu • 
rada herle.es mf'Stlttur ve saadeti 
ipUdaiUkte bulur. lçi.gayada bir 
mektebi gez<llın. Bu mektep tıpkı 
lrir köpek kulübe-sine benziyordu, 
çocuklar ba.l"'k flt'tifi gibi oturmuş • 
dula.r, fakat giJneş bu zavallı bina~ 
YI bol bol aydrnla.t.Iyordu ve çocuk 
lar zengin cocuklan gibi gevezelik 
ediyor, güli\yorls.rdL Bir Çin şehri 
insanı Adeta iğrendirir. Japonyada 
bu Jğrcnçliği görmek için Ç"ınlile • 
rin oturduğu semt olan Çinamıço 
ya gitmek llzımdir. Burada sokak• 
lar pis sularla doludur; suların or
tasmda far-a cesetleri, eski kun• 
duralar, bir sUril pislik yUzer. Fa• 
kat burada. insanı en ziyade iğren 
diren şey pislik içenJinde birikmiş 
insan ka1abalığmm sefaletidir: 
Dört mc•.re uzunluğunda ve iki 
metre genişliginde bir odada 6-7 
kişilik bir aile yatar. 

Japon evi doğrudan doğruya 9C)t 

kofa açıhr demek do~ btr l!l&z 
değildir. Doğrudsn d'lğruya soka• 

ğa arkasını vel\:D ve asıl cephesi
ni evin arkasındaki bahçeye aÇan 
zeng:n evlerinden bahsetmesek hl 
le en mütevazı ikametgahlar da 
sokaktan kliçUk bir çitle ayrılmış 
tır. Bu çit yaprakları daima yeşil 
ağaçlardan yapılır, bunun arka.sın• 
da bir iç avluyu andıran dar bir 
mesafe vardlr. Japon evi bUtün cep 
besini güneşe verebilir zira dış du• 
varları son pnnı:urlar gibi mUte • 
harriktir, bu itibarla Japon evin • 
de pencere yoktur, pencere yerine 
parc:a parça duvarla'?' açılır, ve 
cam yerine kuilamlan kağıt kare 
ler meydana çtk.-ır, bu suretle Ja• 
ponyah sokağı görUr, gilneşten is• 
t.i!ade eder, fakat sokaktan geçen 
Ier evin içini .kolay kolay göre • 
mezler. 

Japonyada eok:ı.k Ozerine yanılz 
dükkanlar açtlrr. 

Sokağa açılan Japcn dUkkA.nt 
bir galeriye benzer; dilkkAncılar 
yere serilmi' bambu luımlan üze
rinde oturur, eşya yerde istif edıl 
mi~ir. Japon dükkanı kTSım kısmı 
aynımrstrr. her Mnat ayn bir sem 
te hıhisa rP.der. ~y·a yapan atiSI• 
yelerlc onu satan dUkk!nlar umu• 
mivetle yanyana bulunur. 

Btr dtl'kkll.nda kene.rlarma kırmt 
zı be.kır geçirllmlş yığın fıçılar gôo 

••Çok tedbirll OdUsııells, ona yan 
bakarak eyitU: 

"A kutsuz kiti! Ne bir fenaıığmı 
dokundu sana, ne k6tU bir ıa.t söyle
dim. Kimsenin sana latedlğl kadar 
vermeıılnden de kıskanmam. E§lk btl
yUk; oraya ikimiz de sığarız. B&§ka. 
lannı kıskanmak da sana yalu§ma.z. 
Sen de benim gibi bir dilenclye ben. 
zlyorsun. Kısmetleri tannlar m~ı.. 

rlr. Llkln el kaldınp k&nını kaynat. 
ma; çUnkU kafam kızarsa, yqlı ol. 
duğum& bakma, eğe kemiklerini kı • 
rar, ağzmdan kan kustururum; yarın 
dan sonra da ben rahat ederim, çün.. 
kU sen artık Llerte oğlu OdtıaseUs•. 
11n kona.ğına ayak basamaz oıursu.n! 

''Ona karıı 6!kelenen dllend İroe 
eyitt1: 

••- Vay canmal Şu aç herif :ne 
tok la.tlar savuruyor, ocak b&§mda 
dumana boğulmtlf koca kan gibi. 
Şimdi ben iki elimle çullanırsam a.. 
vurtlanndan diılerlnl söker yere tU. 
kUrtUrUm: Ekine dalan yaban domu. 
zuna ettikleri gibi. Öyle lae, hemen 
sıvan, kuıan da görsünler: Kendl.n. 
den genç biriyle savaıa kalkmak ne 
demekm~I .. 

'•Bunların ağız kavgası ettiğini glS. 
ren Antlnvos Han, tatlı tatlı gülerek 
yavuklulara eyittl: 

.. _ Dostlar! böylesi h1ç glSrW.mll§ 
deA'UI Tanrılar §imdiye kadar, fU 
konakta, içlml.z açılBm diye bundan 
bllyük bir eğlence k.ııımet etmemı.,ur. 
Garip ile 1roa çekiflyorlar, yumruk 
yumrufa gelmek üzereler! Haydin 
onlan kıZl§tıralım... Kulak verin ba
na, ÇOfkuD yavuklul&r! .Ak§am övUnü 
için, keçi kursaklarmı kanla doldu • 

rürsUnUz. Bakır Japonyada. demi~ 
den daha bolduT, daha kolay işlen 
diği daha ~buk temizl~ndiği. da 
ha gUzel olduğu ve ancak demir 
kadar pahalı olduğu için Japoııynlı 
bakın çok kullanır. Civar bir so • 
kakta bambodruı yapılmış fı~lara 
rasgc111'8ini%. Biraz daha uzakta 
kalaycrlar bakır kapl!ln kalaylar • 
!ar, başka bir sokakta tbtnın Uze 
rine 18.ke dediğimi..r. zamklı cilA sil· 
rlilfir Sokaktan geçerlcen bazan 
en e.skl sbtemde bir tahtıravanın, 
bir evin !ıem knpı, hem penceresi 
olan bir deliğinden çıktığını gö 
rUrsUnUz; bu mezarlığa götürülen 
bir ölUdUr ve tahtırava.nın iskem • 
lesi \lzerine, Japon fldetıne uygun 
olarak, ana rnhmlnd~ duran bir 
çocuk vaziyetinde oturtulmuştur. 

Tokyonun en meşhur ve en ga. 
rip mah!Lllelerindcn bir;si Azaksa 
mahallesidir. Buraya Sumida ismi 
verilen bir mnaktan geçilerek gi • 
ü'llr. Bu :rm'ikta nıı.kll vasıtalan 
medeni!~iştir, binciiğniz Japon 
kayıklnrmı minimini romörkörler 
çeker. Bu :-omörkörlerin manzanı· 
8l Sen nehrinin sineklerini ve kır 
lımgıçlarmı ''Sen nehrini kcnıtrl~ 
nda volcu ta!l?yan ve 1:rl.rim Halle; 
varıurlarını andıran kUçUk gemile
re Parisllle:r bu adlan fakmışlır • 
dtr ... gören Paıislilcri veya HUd · 
son ve Miaisipi kenarlarında yaşı 
yan Amerikülan güldilrebffir. Fa· 
kat itiraf etmelidir ki bu manzarn 
gUzeldit'. Bilttln nehir boyunca Ü
zerleri vernikli, yelkenleri ipek ka· 
dar hafif kayıklara nsgelirsiniz 

{Devamı var) 

"Böyle diyorlardı, ve lroe'un iıçhıe 
kaygı dü§tU; lflkln U§aklar zorla ke
meriD! beline ıarrp getirdiler; b!Wln 
etıerı korkudan titrlyO?'du. 

"Antl.nvoıı çıkıp.rak ona eyttU: -
Hay anan aenl doğurmaz olaydı! Se. 
Dl gidi tabanmz! Cefadan anlmJ§ blr 
ihUyarm önünde titrlyorsun!Bak, aa.. 
"Da önceden 86yllyeyim, dediğim de o. 
lacak; eğer yenlllp altta kalırsan ae. 
nl bir k&ra tekneye bl.ndlrip, kartı 

yakadaki Ebet.o. Hanın yanma gön
der1rlm. Btıtnn 1nsanl&nn en zallml 
olan bu Han tunç hArıçerle kulakla 
rmı burnunu keseook. edep yerlerini 
koparıp kanlı kanlı köpeklere yedil'e 
oek. 

"Böyle dedi, ve daha bllyUk bir kor 
ku lroa'un etlerini tıt.retuı Onu orta. 
ya sürdüler. Her lklıl kollarını kal. 
dılar. Bu ara çok tedbirli OdQsaeUıı 

dU,Unüyordu: Bir vuru§ta canını ala.. 
cak gibi Ç&J'p8ln mı, yokaa yere aer
mekle yetinsin mi? Ve bu d~Unce 
sonunda Ahaylarr ııQ.pheıendlmemek 

için yavaı vurmağa karar verdi. 

''İklal kollanm kaldırıp hamle et
tiler. lroıı haırmmm sağ omuzuna 
yumruğuııu indirdi; OdUssells 1ae o_ 
nun boynuna, kulağmm alt:rna vu-. 
du; kemHderi kınlarak ağzı kanla 
doldu; bangır bangır bıı.ğirarak buz. 
lamı :lçtne yuvarlandı; ayaktan ile 
yeri tekmeliyordu. Taşkın yavuklular 
gQlmekteıı katılarak ellerini kaldın. 
yorlardı ... ,, 

(1) bıttyar blr yobal kdrf1na gt. 
rlp kendJ konatm& sokulmut olan 
Odll8eetı.ü • 

Evlenme töreni 

Avukat Bay HUsametUn Glray•ın 
kızı Bayan Neriman Giray Ue Bay 
Nail MuUugtl'l.n evlenme törenleri 
dUn gece Tak.a1m Belediye gazino. 
sunda yapılmış ve ikl tarafın akrab& 
ve dosUarmdan bir seç.kin daveUi 
zUmreaı hasır bulunarak yeni yuvayı 
kuUamııtır. 

Gazetemi% de lrendUerlne bahtiyar • 
lıklar diler. 

25 yıl evvelkı Vakit 

12 Temmuz 918 

Harbin en vahim s~fhası 

Harbin en vahim sa.!hası baılamıt
tır. İhtimal kl hali hazırda ba§layan 
meydan muharebnsl tarihin §imdiye 
kadar kaydetmed[ğl bUyUk bir harp 

olacak ve bırdenblre kalı bir oek 
alacaktır. 

-
~ akill~J 

iüaeotn 
dofu,u 
öt le 
tkln41 
Ak§&m 
\'ateı 

lmsak 
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- . miştir. Başta11 sona kadar a~l• 
Yalnız. sanin burada bana kal • dem~i şöhrete, servete ytikselmC"o 1 macera ve kahramanlık menkıbc

manı :.0&iıit?m. Bırak o yalntz gıl• sine fımll olmuştu. Şlımd:i de ilçün• feri ile dolu oları bu nefis eser 
sm.. mektup ~az. telcl"on et hiç di ve milhim bir karar vermek va 'J'iirk matbıınlında ilk niiınunedir. 
buraya uğramasın bile. Zavnllı İla.. zıyetinde bulunuyordu. Ne yapmak 
Ona da aeı:.orum .. cok ıy'. kad~n • ı :azrmdı .. _ yıne elini cesn~etle uzat· 
fakat seni orıa bır:tkmak 1stemı}o· mesı, do&'nl olur muydu. 

Fiyatı 40 kuru olan bu eser, bo 
IIAnı ke ip getirenlere Va.kıt Kltıı.. 

bevlnde 'Uzde 50 tenıllM la 20 ku. 
nı:;a verilmektedir. 

rum . ceyıı muhakkak ondan bo • Aralarmdaki sükut hala bütün 
fanman liız m .. '"enı ne onunla, ne nğırhğı il<> devam ediyordu. Yoli• 
de bir ba -.kasi}le paylasmağa ta • nin yilzünl!~1d gerginlik sııkln bir 
hc.mmjll edemem.. ben senı yalmz yorgun luğ!l tahavvill etmişti: . 
kendime istiyorum. Para ona mı - Şlmrli, ded.i, artık her şeyı 
6il? Alcım par>..sm! da beraber gö- biliyo~un •. sa.na her ~yi anln.t " 

(Mevcudu azalmıştır) ' ) 
fürsün . b n onun p:ıra:un: da is • tnn. Bana derhal cevap verme ... 
temi}orum .. <1imdiye kadnr ne ya• ben gidiyonım ve se.!li de bekliyo
pacağımı bilmiyordum. Seni çok rum. 
tlzdum .. Seni ıstırap çekerken gör Ve bir saniye sonra. Kadar od:t 
mek, ç.ırpmn:alartn3 şahit ohnak sında tekrar ynlnız kaldı. 
beni hiç üzmedi mi zannediyor • 
sun? Fakat sen bekletliğim bir tek 
kelimeyi söylemeğe h:çbir zamı.m 
yanaşmn.drn, evvela senın git.mene 
muhalefet etmemek, ~nl ı:nutmnk 
istedim, sen beni kolay ele g~er 
bir kadın sanmıştın, gördUn yn, 
meğer d ği!mişim. Az evvel llaum 
yakında döneceğini 5ğrcnince ne 
~apmam lfızımge1dığıne derha1 ka 
rar Vf'rdim. Şimdi sen ister.;en ar
tık seninle kalacağını .. daha doğ • 
rusu seni alıp beraber götilrece • 
ğim.. gelir misin?.. En iyisi bu oo 
1UT .. her ~eyi ona bIMknlı:n ... 

Sustu. Hareketsiz kaldr. Gözle
riııl yere indirdi 

Kadarın nefe..."'i bile donmuştu. 
Odada tam bir ıillkitnet vardı. İçin. 
den bir ıresin: "Artist! Komedi 
oynuyor" dediğini duydu, Fakat 
arttk h'ç değilse n e istediğini, ken 
disinden ne beklediğıni öğrenmiş
ti. İçindeki ses: ''Evet şimdi ne 
istediğini öğrendin, ne kadar ü.di 
olduğunu da gördün, diyordu, la. 
tcdiği senin paran, o kadar. Hem 
bu parayı da başka&iyle payla§Duık 
istemiyor, metresin olmak istemi 
yor. l\tekinı boşryarak !kendisiyle 
evlenmeni istiyor." 

Sustular. Müthlş ve ta.hamıLül• 
süz b ' r sUkut basladı ve bu ara.da 
J:,.ir dlişilnce bıltiln benliğine ha • 
kı.m oldu .. "kati ka.rıı.r anmdaynn!,, 
diye düşücıdil. Haya.tmda iki kere 
daha böyle millüm karn.r verecek 
vaziyete düşm~U. Bu defasında 
Romen· Macar hududunda ynka • 
landığı rza.man 1ng:ı1iz zabitine iki 
kelime ingilizce söylemesi hayntmı 
kurtarmış, bir defasında da M:a 
dam Mejeri.n karşısnıda dilenmek 
lizere olduğu halde gösterdiği fiq. 
tün bir ces:ı..reUe· "Eğer beni be
raber göttirUrs:niz sizi dünyru m 
öbür ucuna kadar takip edeı:inı .. " 

s PO R· 
-~---------..... ----...... --.......... 
Tenis maçları 

Alman §cunpiyonları gene 
kazandılar 

Şehrimizde bulunan Alman tenis.. 
çıleri lklncl mOsabakalarlJll dUn saat 

16 d& bölgenin Taksimdeki korUarm
da yapmı§lardır. 

Mti.sabakalar seçkln bir meraklı 

kUtıal. tarafından alt\ka ile takip e.. 
dilmiştir. 

Alınan neticeler aunl&rdır: 
Egenıt - Fehmi karşıla,,ması: 
3-6, 6-3, 6-2, 6-2 Egerst galip. 
Koch - Nışan kal'Şllll§mnsı: 

6 O, G-1, 6--0 Koch galip. 
Hasan - Fehmi çlft1 ile Scmlh -

Benjamcn çi!U ka!'§ılaşmo.sı: 
6-8. 6- 2, G-2 Hamın • Fehmi ç1f 

ti galip. 

Bırk2c; giin sonra lla ve Edith 
Peşteye döndüler. Kad "r ılc Si 
mon sabahta.'l gata giderek kendi· 
lerini k8.1'1ılıım.ı~lıırdı. Milanodan 
gelen ya.taldı vagonda güzel ~ti~ 
rahat ettikleri i~1n her ikisi de 
dinlcnrnig ve n~eliydiler. Edith 
art.Jk ayağmdalci !l.rttayı hiesetmi• 
yordu b11e, !la.ya gelince onun da 
esmel' yiiz!i biraz daha yuYarlak 
la,."lnl§tı. 

Çütıer 5pllştüler. trn.: 
- Benim kUçük Tonim, dedi. 

seni biraz s:ı.rarmJ'8 görliyorum 
Çok mu çaltŞtm, yoksa fazla mı 
yaramazlck etthı? 

Ve gUlm~ğe 00.C\la.dt. 
Oh evet Yoliyi görmediği gün • 

Jerdenberl adamakıllı sararmıştı. 
Yoli yine görünmemiş, kendisini 
beüdemişti. Kadarın muhakkak her 
seyi feda edip kendisine geleceğin 
den e:ninrli. Ah artist.. kUc;ük adi 
artist .. komedi oynuyordu demek. 
Holilnü çok güz~l oynadığını bili• 
yor, neticeden f'min bulunuyordu. 
Onun için bir daha görünmemişti. 
Nihayet onu ayaklarnıa düşllrmek 
için sevgisinin tama.men artmış ol• 
masmı ve taha.ır.nıtllsliz bir hnl al• 
maSDU beklemişti. İla dnn boşan 
mnnu ve kendL<;iyle evlenmemi ıs• 
tiyor. Diye düşUnUyordu. Beni se
viyor, beni taparcasına seviyor • 
muş ve bi.r başks.smnı olnbileceği 
gıöi benim metresim olmaVı istemi 
yormuş .. şimdiye kncb.r başkasının 
metresi olmadığı clıı. ne malüm. Ah 
ibenim kUçük kızıl bebeğim.. rolU 
oü ne gUzel ifa. ettin .. fakat, gidi· 
yorum ve seni bekliyorum.. demiş 
ti. Evet benbn bebeğim, beni bek• 
liyorsun, benim paramı bekliyor • 
sun, kimse ile payla.şmnğı bile kn• 
bul edemediğin paramı bekliyor 
sun .. demek ki zavallı nadan bo
fijanıp sem almalıymışım.. para ( • 
ğer 1Ianm ise onn da ihtiyar.:mız 
yok 5yle mi .. alsın pnrnsmı gitsin. 
Hatt.il. hiç Peşt.cye karlar gelmek 
zahmetini bile göstermesin .. bir 
telgraf bir mektup kafi.. Zavallı 
İlaya bu kadar ı;:ıdakatsizlik ı;os
terdikten sonro bh- de bu sc>n oyu· 
nu mu oymyayım. Oh zavallı tın .. 
'beni bu katlar gafil mi zanned1yor 
mm .. senin hakiki :Jesini, her sözil• 
nUn altına gizlenen fikirlerini an• 
lamafüğmıı mı zannecl;yo'4'Sl.m? 

(Dcııamı ıınr) 

10 ya!ında bir çocuğun 
iki bacağı kesildi 

Fatihle, Malta çarııısmda oturan 
10 yaşında Ali adında bir çocuk, ev. 
ki gece veznecllerden geçen Harbiye. 
Fııtlh tramvayma atlnmak isterken 
arabanın altına dUşmUş, iki bacağı da 
kesilmiştir. 

Çocuk baygın bir halde ~rrahpa. 
§& hastaneelne kaldırılmıştır. TahkL 
kata başlanmı~r. 

--O--

Bir motör ballı 

Sünnet düğünlerine ve 
hususi eğlencelere 

KA R A G O Z 
Hayali Mahmut Ak~ay 

:\.dre : Al. :ımy Cad. Bnhkal Ömer 
Hıılll Trlefon: 2Z448 

lO • 15 gıın c \:Cl haber vr.rmelldir. 

RAŞiD RIZA 
TlYAT.ROSU Ha.lide Pi~kln beraber 

SAÇLA! 11\"DAN UTAN 

Vodvil - 4 - Perde 
Yazan: Mahmut Yesari 

NUfus cUzdanımı kaybettiğimden 

) enlslnl çıkara.cağım. Esldslnln hUk. 
mu yoktur. 

Göreleli Mustafa Özdcnür 
( 4()4(1.5 >. 

• • * 
Halıcıoğlu 1.aUhkAm taburu 2 ncl 

bölUğtlnden 931 scıı~siııde alml§ oldu 
ğum terhis tezkeremi zayi ettim. Ye. 
nlslnl atacağımdan eskisinin hUkmU 
yoktur. 

Beykoz, Ömerli '1Jlh lyesl ve köyiln.. 
den SZS doğumlu Ahmet oğlu Arif 
Ulaş ( 4-0166) 

• • * 
Emniyet mUdUrlllğü 4 ncu §Ube. 

den aldığım 31/28862 numaralı ika. 
met tezkeremi zayi ettim. Yenlslnl 
alacağmıdıın eskisinin hUkmU yoktur. 
Beyoğlu, YenlşOOJr Dere caddesi 
68 No. da baldml Alımct Karaceyl 

(40467). 

•• * 
Darll§şefaka lisesinden, 938 sene.. 

slndc aldığım orta o\oul §ahadetname 
sını kaybettim. Mezk~r §ahadetna • 
mcnln bUkmU olmadığını Ull.n ederim. 

Feridun Bc~n (40tG8) 

Bugünkü 
yarışlar 

Yarış programını neşrediyoruz 
h tanbul ı~t ~arı~larıam bidnclal yanıı Vellefendl ko,u yerinde yapılacA~ llirtncl kota oroıramuu .ııeoredl. 

VUrtll; 

BiRiNCi KOŞU 
3 ya§ındakı yerli yarnnkırn t nglliz erkek ve dl§l tayıara. mahsusıur. t ramlyell 200 Uradrr. B!rfnc!ye 130 1L 

ra, ikinciye 50 Ura, U çUııcUye 20 liradır. Duhuliyesi 2 liradır~ Siklet 56 kilo, meaafeal 1200 metl'edJL 

Sıra No. Sahibi lamı 

1 Karaoıman Tiryaki 
2 Ali Emk Acar 
3 Mustafa Ekin CeylAıı 

S.Karaosman Menevif 

Vra l Ça.8caıı AJnulı 

Silverglav Kamer 
Çankaya Cemile 
Vral Çascan M:t.u 

iKiNCi KOŞU ~ 

Y .. ı 
3 
a 

Mustafa 
Sa.ha 

a Ahmet 
1 Sokol&Jt 

3 ve daha. yukarı yaşla.ki ve 19!2 eeneai sarfmda. kazandığı 1.kra.m.lyeter yektmu 500 lirayı doldu.rmrya.n saf 
ka.n lnglliz at ve kısraklara matıaustur. İkramlyesl %30 lira, birinciye lM,.Lira, 2 inciye 5:5 lira, 3 Unctll'e 20 Ur&. 
Jır. DuhuHyesi 2.30 liradır, Siklet 8 yaııındalkler M kilo, f ve daha yukan ya;t&kller 60 kilo ~klatdlr. MI, 
safeal 1600 metredir. • -

1 
2 
a 

11'. Atlı 
Prens Halim 
K. Yıkılın az 

Umacı 

Humahatun 
Şenlm 

Bol le duk 
Aıinan 

PreaUalmo 

Alan 
S&dl Tağ 
Vlnter Hlnt 

VÇVNCU KOŞU 

" 4 
3 

Alım.et . 
Davut 
Mehmet 

I , 

' ve daha yuk&n yqt&ki 19'2 ae.nesl 7.Arfmda biç koşu kagamnam" .ar kan Ar&p a t 'Ve mrak!&ra mahsus 
tur. lkramJyul 155 liradır. 1 1nc1ye 110 Ura , ikinciye 30 Ura, 1 ~ 1& liradır. Duhullyeal 1.55 Jlradır.. 6.iklet 
4 ya.şmdakller 58, be§ ve yukan yqtakller 60 kilo ~~· Kaeafeal 1((10 metredir,, 

1 tH. Tekçe Tuna Kuru~ 'Bübeybl 5 Rep.t 
1 

2 Ş.Kızılkaya YU Ue1 Mebruk ,. Nermbı 'l Zeki 
8 M,Batur Kısmet Hamdan! Simrt A. Acaz H Arkidl 
4 M.Turgut Sevim 1 Sohon Stmrf 5 Balı.& 

5 F.Vural Tarza.n Kurut Btlbeylı.I 4 .Ahmet 
e z.Aydemir K. HlW, Hiltlzzaman aao..zeu ' Buaıı ....._ _ . , .. 

DORDUNCU KOŞU , 
a ve yuk&n )'&§ta.ki aa!kan İngiliz a t ve Jaaraklara matıamtıır, ikra miyesi 23:1 llrt.dit, ı 1ncJye 180 Uia ve 

dubullyele r mecmuu, 2 inciye M lira, UçUncüye 20 Uı'adrr. :U:eat..ı 1800 metndlr. - • ' < ... ~ 

1 Haaan Alık\14 Dan dl ll'avora Cutıelmen 9 :U:eeit ' n 
2 Dr.Se!ero11 KomJArj Ohutu 'But1& T Ark.ad! 67 
8 Ahmet Atman Özdemlr OnJ']Cll La Bourdonler e 7 Şandeir 61 
8 Konca Ouyxn Mi.atlngvette 6 nup. 60 
6 Kadri Yıkılmaz Yawz Onyx n Zena rd 3 Davut M 
6 Salih Temel Alemdar OnyxII A!grette 1 Horva.t . Gl 

' 
BEŞiNCi KOŞU 

2 yll§mda ve 800 lira keunmam'lf yerli ufkan İDglllz erkek ve dl§t t aylara mahsu.mrt', tkramlyeal 500 lira. 
Birinciye 400 liradan maad& duhullyeıer mecmuu, 2 inciye 76 lira., 3 tıncUye 25 llrndır. Dubul}~!ll ~ liradır, Sl..k.. 
let 53 kilodur. fOO lira kuanmqılara ' kilo cilbe edlllr. Mel&fesl 1000 metredir. , , . / "-

ı 

2 
8 

• 

11' .Atlı 
F.Slmsaroğlu 

.. 
A.Haydar 

Va.raci 
Deııt~ 

Pulat 
GUraoy 

Cload Cy 
Carrl.t 
Balzonıl 

Cloud Cy 

Nooe d"Or 
Chin~grils 

Pammele 
Edq 

2 

.2 , 
2 

, ' 

ikili bahi•: 2, 3, 4, 5 ncikO§Ularda; Çilte bahi•: 2/ 3, 4/ 5 inci koıulartla<lır. 
-..... 

~Haliç sahilinde satı ilk dePô ~ 
~ ~ 
~~ Piyasanın en şerefli bir yerinde, Atatürk köprüsü.~~ 
~~ne yakın ve her türlü deniz vasıtalarının yanaşabile.~~ 
-;.~ ceği sahili olan bir depo satılıyor. ~~ 
~ ~ 

:~ Emlak ve Eytam Bankasından !: 
~~E•aa No. Yeri Kıymeti Cinsi Teminatı!~ 
·~ D. 1 Galata, Şehit Meh. 25000.- Depo 5000.-~~ 
~~ met pata mah'lllesi .(Mağaza), ~ 
~~ Kalafat yeri aoka-
~~ ğmda eski 6, 8, ye. 
~ ni 6, 8,8/ 2 nwnara 

!~ · Yukanda izahatı yazılı gayri menJC.J) peşin para•: 
~~ ile ve kapalı zarf usulile ıubemiz satıt komiayonu hu-~-t 
~ .. 
~~ zurundn satılacaktır. .~ 

~~ ihale 5.8 .942 ÇarfCllJlba günü saat 14 dedir. latekp~• 
) Jilerin şubemiz emlak servisine müracaa\la teminat .. ı ... •" 

Koch - Egerst. çifti ite Suat -
Krls çını ka!'§ıla~sı: 

6- 2, 6-2 Koch • Egerst çl!U ga_ 
1 p. 

Şile limanına bağlı Mebmed 
kaptanın ida..'"esindeki C'eylam Bah 
ri ınotörü odun ~1ikile Şileden ge. 
lirken Bar•m limanına bıığiı thrn
hinı kaptaru:ı idaresindeki Cf.ksu 
motörilc çarpıştrr. Ceyllinı Bnhri 
motörii batnllt', içindekiler kurta. 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

~ çeıi yatnmalan ve teklif mektuplannı, bir lira mıok •".4 

~:bilinde n.lacakları şartname hükümlerine muvafık c.e .~ 
~~ kilde tanzim ederek bildirilen gün ve saatte şubelJ' -~: 
~ sabf komisyonuna veya ihale aaatine yetiımek üzer ~~ 
~ iadeli taahhütlü olarak postaya vermeleri. (7351 ) •~ . 
~~~·~~~~~~ ~~~~~~~~~~Y.~~..t .. ~Y.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mllsabakalara bugün sa.at 16 da 
devam edlleccktlr. 

rılmıştır. 

ki milyon ton ı=-.ıııı;=::::=:::=:::=::::-; 
Bug".J day lSTANBUL 8 0 USA 11\'IN 

Sovyetler buğday stoku 
yapıyorlar 

Mo kola, 11 (A.A.) - Sovyet harp 
omlscrle'rı mecilsl ve komUnlst par. 
si merkez komitesi, Kızılordu için 
1 mllyon 75 bin tonlıAto lhUyat 
uğday stoku bulundurulmasına alt 
lr kararname neşret,nışllr. Resmi 
bl ğ göre bu stoklar gltUkı,: ar. 
n ·rdu ihtiyaçlarını karşılamak n. 
r bu sen" rekolte lnd n ayrıla ak 

lC>-'7-9!2 Fiyatları 

11- 7-912 Fiyatları 
I.ondra 1 Sterlin 5.22 
Ncvyork 100 Dolar 130,70 

Cenevre 100 İsviçre Fr. 30.70 
Madrld 100 Pezeta 12.S!J 
Stokholm 100 İsveç Kr. 31.16 

TahvllM Uzerlnc muamele oıma. 

mıştır. 

Tahmin OOdeU &luva.kkat teminat 
Mlktan Olnıtl LI ra Kuruş Lira Kllrtlf 

1200 takım Altı kUtUklU palaska 18200 00 
1500 adet Palaska kayışı ''bel,, 1625 l'O 

1000 .. TUfek kayışı 1000 &O 

l~S llb8 118 

Mlkdarı. Cinsi. tahmin bedell ve ıııuvakkat teminatı yukarda yazılJ 

Oç kaleın malzeme 13.7.9-42 pazartesi günU saat 15 de lstanbul Takalmde 
J. Sa. Al. Ko. numuzun bU:unduğu mahalde kapalı zart ekslltmeslle alı. 

nacaktır. NUmunelerl her gün komisyonumuzda gör•llUr. Şartnamesi pa.. 
ruız almır. tstekl!lcrln vePlka ve teminat mektllp veya makl>uzıarmı 

muntevl knpalı zart tekli! mektuplarını eksiltme gUnU saat 14 e kadar 
kcm'syonumuza verm1'.:lcrl. (6806) 

ldrar \'olları ve TM&Sül 
hasta lıkları mütehasew 

Dr. KEMAL ôZSAN 
Avdrt ve hastal:ırını kabule 

başlanıı tır . Beyoğlu bttkW 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare Heyetinden : 
ı - Meclis poı~ ruemurlarlle mfüıtahdeminlne alt olbise ve k 

rın l~çillği kapalı zart usul11e eksiltmeye konulm~tur. 
2 - Eksiltme 24. Temmuz. 1942 Cuma gUnü saat 115 de İdare 

tinde yapılacaktır. 

h ye. 

8 - Şartnemcsl her gün mesai saatleri datt!Unde daire mUdUr!UğUn. 
den alına biliı . 

4 - Diktlrile~k elblae ve kaputların yalnız dlklşlcrlnln muhammen be
deli ' '632~ .. liradır. 

5 - Muvakkat teminat "400, liradır. 

6 - Kupırlı zartıaı ekfiltme gUnU muayyen saatlnden bir saat evvc. 
llnc kadar ke.bul edilir. Her ne şekilde olU'rBa. olsun gecikmeler şayanı 

kabul deflıdir. 

7 - Eksiltmeyı> girecekler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikaları 
bu gibi taahhüt ışlenni ifa ettiğine dair veslkalan ibraz etmek mecburt. 
yelbıdedırler. (4951- 7294) 

mahallı lmkAnlar n &betinde bek. 
r ı:na ıeablt edilen b r miktar 
eno en •e 20 temmuzdan IUbaren 
nmaba roşıanac:ı.ktır. 

tiôı.lu l'Ofita 
('ad. No. 880 Bursa Pazarı tlAttt. ·---'Iel: 41285 ----

SAH1Bl : ASIM US 

Omwnı Neıdıab idare eden 

BasıldıAı yer: VAKİT MATR.USI 

,Refik Alı.otel Stvtnıil 


