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Basvekilimi! lstanbulda ~=7=1 
B k'll b b T" f V k'I' 24 saattenbe-t 
aşve ı e era er ıca~e e ı ı ri bir tank ı 

de dün Ankaradan geldi l muharebesi ~ 
devam ediyorl 

Başvekil, dün iaşe işlerlyle meşgul oldu. 1 
HariciyeVekilimizdebugünlstanbulageliyor 1 5'ı:'ı~~::! c~:~p ı 

Dün şelırlmlz.e gelen Ba~n·klllml:ıle Tfoarct 

Jııtanbul, S (A.A.) - Bnşvcldl Dr. Refik Say
dam, bcraherlerlnlie Ticaret Veklll l\lilnılaı: Ok_ 
men olduğu halıle bu sabah Ankarn eksıırcsllc 

ı:ehrimlı.e gclınl'llcr ve llıl)darpaşaıla \ıtll '\C 

~ledl~e Reisi Dr. J,Cıtfi Kırdar, Parti Uaşkonı 

R•t Mlmaroğlu, Ordu l\lüfettişl Orı;-cneral ratı 
rettin Altay, Orfi ldare komntanı Korgeneral 
ı:;;ablt No)an, 1 tanbul Komutanı A rm Tına:ı

te~. linl\'cr&ltc ~kWrü Cemil Bilse!, Emniyet 

1
Jly J kıtaları yok edi.miş 

/ J ..... kta, auıana 1 

Vekili Uııydarpn~a l!'tasyonundnn çıkulnrken 

!l\lüdiirü 'e do~tları tarafından karşılanını~larılır 

l~tanbul, S (A.A.) - Ba')vekillmlı: Dol<tor Re· 
flk ~ny<lam, bugün öğleden en el, Ordu l\lüfet.

tl,I Orgeneral J<'ahrettin Aıtayı, Orfi idare ko_ 

muUını Korgeneral Sablt,No.~·an'ı, J!ltanbuJ Ko· 
mutanı General A!iım Tınazteıle'~·ı 'e ı•artı Ba' 
kanı R~at M.lmaroğlunu makamlarında 1.lyaret 
etmişlerdir. (Deumı: Sa. S, Sli. 7; de) (::) 

J 1aptıOı blr laarnızla ( 
> Alma:alar mftPGI f 
J wazlJetlero di,tller ı 

Moskova, 3 (A.A.) -Harko!un 200 
kilometre uzağında 21 saattıı.nbcl'l 
bUyUk bir tank muharebe.Si devam 
etmektedir. 

Cepheden Kızılyı!dız G':lzctesine ge 
len blr telgrafa göre, bir çarpışma 
esııasııdıı. Ruslar, 1000 den faz!a Al
man öldılrmüşlcı· \'e 32 tankı kulll\· 
nılmaz blı· hale getirmişlerdir. 

Rus kıtaları Almanların nehri geç 
mek t~ebbUsünU pUskUrtmUş:cr \'e 
yapılan iki çarpışma esnasında tak
riben li2 Alman hUcum arabasını 

kullanılmaz bir hale gellrmişlcrdir. 

Şimdi Kursdaki Kızılorduya takviye.. 
!er gelmektedir ve Timoçcnko asker
leri şiddetli karşı hUcumlarla Alman
ları muteaddit kesimlerde işgal et
mekte oldukları mevzılcr<len atmı~
lardır. 

Son Alman taarruzunun be.,inci 
günü durunıun en bariz olayı budur. 

ı 
Henüz nol<'lan rakkamıara göre, Al
manlar, şimdiye kadar 150 den fazla 
uçak, bir çok hlicum arabası kay-

1 
betmişlcr ve So''Yet uçaklarının ate_ 
.şıle fazla telefat vennlşlerdır. 

Berlln. 3 (A.A.) - Alman or-
duları başkomutanlığı tebliği: 

KAPILARIMIZDAKİ 
Sivastopolun cenup batısındaki Ker 

sonez yarım acııısının ucundaki son 
düşman krtaları da aşağı yukarı yok 1 
edilınl~Ur. Slvastopol kalesinin zaptı J 
için 2 temmuza kadar yapılan mu
barebelerde 50 bin<ien fazla esir a_ 

\, ......... ~ 

• • ( 

'JIJ ... 

Şark cephesinde !iR\"&'ilnr hütiln şlddetlle de\am edi~or. Re im (•crılıcde Alman a"kerlerini göı.termektedlr. 

....--.~~~'~_,.._ ..... ~.....-..a.. .__,,.,flll'W/A6~~-----..-.Aı....___... - --~- - - .. ( ~~ ~~ 4---~ ............... ~n.au.r ,. 

Mure'l-al Rommel I.li>ya eephe-.inılo 

Hind~standa 1 

tedbirler 
FiruE Han yeni kon· 

seyde M~dofaa 

Nazırı seçildi 

Vavel askeri ıalild1et1al 

mabalazı edl1or 

Mihver 
ve Mısır 
Mısırın istiklal 

ve hakimiyetine 
hürmet edilecek 

Ls1ıeıatl•rtre1e bir bawa 
ÔJDI Japlldı 

Rommel ~ 
kuvvetleri 

geri çekiliyor ı 
İngilizler hat l 
gerilerine ta- J 
~rruz ettiler 1 
Elalameya1de 

,ıddeUI çarpı,. 
mılar oluyor 

·1 
~ 

Rommel orduları, 
son Nil bölgelerine 

yaklaşıyormuş 1 
Kiı>ıtl"e, S (A.A.) - DUnkU per· 

eenıbe glinU sekizinci ordunun El A· 
lameln'dckl mevzilerine karşı yaptığı 
taarruz pllskUrttlldllktcn .t0nra .P..om.. 
mel, l<cndi tahaşşüt bölgesinde 5 UO. 
7 kilometre kadar geri çekilmiştir. 

ÇARPIŞMALAR 
Jınmış, 21 tank, 303 top ve her ne· 
viden bir çok harp mal1..emesl iğti· 

nam veya tahrip edllml~tlr. Kırımı 

sularında Alman ''e ltalyan zırhlı 
botları silahlı Uç dUşman devriyesi Lor.dra, 3 (A.A.) - Dün gece 

Mısır hükumeti 

iedbirler alıyor 

Bununla beraber, düşmanın şimdi 
müdafaa hatlarımızı delmek iÇin tek
rar hamleler yapa.cağı ){ana.ati M
kimdlr. 

Gördüğümüz manzaralar' milli birlik ve ahengimizi 
bir kat daha kuvvetlendirecek, uyanıklığımızı ve 

vekarımızı bir kat daha arttıracak saiklerdir 

Yazan: Abmet imla YALMAN 

G öz.ll dönmnı;. akl:n zıvana· ı
sından çıkmış bir al~m .n 

Orbsmda yaşıyoruz. Ili.iylc bir 1 
iılcm~e hernevi ihtlma11cri daima 
hesapt., tutmak Uızım getdıgini 1 
hiç bir zaman unutmadık. Bunun 
dehli da bUyük külfetlere gıı'ercn: 
vatan evladından mühım lıir kıs. 
rnını silah altında tutmamız ve 
ihtiyat tedblrlerlmızi hıç cksık et
rnemcmizdlr. 

Harbin dalgaları vakit vakit bi· 
zlm Yaklnimlzdcki sahalara çarpı_ 
Yor, o zaman pek tabii olarak da
ha fazla kulak kabartıyoruz, mllli 
gayelerimizin üstilnde daha has· 
'las, daha uyanık, daha :ıuurlu bir 
ruhla duruyoruz. 

1042 çarpışmalarının ağırlık 
merkezi, memleketimizin iki isti. 
kametindeki kapılar~ndadır. Hem 
&1llllıl sah llmizl So.ran Karadeniz
ck!, hem de cenup ve garp sahille· 
rlrnfzl saran Akdcnlzde kafi ha. 
klrnlyet kurmak üzere korkunç 
carpışmntar devam eaıyor. Bun
ll\rdan Sıvastopolda cereyan eden 
rnuhare?bclcrin uğultusunu vakit 
V&klt Karadeniz snhi11erimtzln hal
kı kcndı kulak1arlle d•Jydu, İsken. 
deriye kapılarındaki tarihi muha
rebenin gül'tiltüsünU kulağımızla 
duymuyoruz, fakat adeta gözle 
Eeyredcbtlccck kadar buna yeki· 
niz. Bu yakınlığı nasıl uııufabıliriz 

~ ki iki milhim nıuherebe sahasının 
her lkls, ~ P<'k uzak sayılmayan 
bir mazide bu uikcn. n do{!rudan 
doğruya parçaları olan yerlerdi. 

~ ... 
·De\'let Konservatnuı talebeleri Haydarpa,ada 

D vlet konservatuan 
san' atkirlan dün geldi 

Konservafuar Müdürü Orhan 
Gökay'ın gazetemize beyanah 
Şehrimizde Antigon'u temsil ede· sim Qbidesine bir ~elen!< koyacaklar, 

cek olan Devlet l<onservatuan sanat-! ondan sonrn EmlnönU Halkevi tara
klı.rları dUn saat 15.15 te şehrimize fından şereflerine bir çay verllecek-

Dilnya kuruldu kurulalı 1nsan. geJmışler ,.c IIıı)darps..şa istasyonun.. tir. 
lar, yanıbaşlarında çarpı~an kııv- da l.arşılanmt~lardır. Devlet Konservatıııırı mUdUrU Or_ 
\•etlerin temin cttiğı muvazeneyi Bugün de 7 kişilik orkestrn he· han Gökay, • kendislle görüşen bir 
kendi hesaplarına bir emrılyet un· yeti gelecektL... muNırririmlze şuntaı·ı söylemiştir: 

batırılmış ve kurtulanları esir etmiş_ Yeni Delhide neşredilen bir teb· 
tir. Kafkasyanın K&radenlz ve Azak ıı~. Hint müslümanlarından Fl
denizı kıyılarmda savaş ct~akları ve ruz Hanın, yeni teşkil edilen kon· Roma, 3 (A.A) - Stefani 

Şimdiye kadar yapılanların en şld_ 
a· dctlisl olmal< üzere Tobruk'a tevcih 

edilen dUn geceki hava akınına A
n1erikalı mürettebat tarafından lda· 
re olunan Amerıkan uçakları da IŞ
tlrak etmı,1erdir. 

stükalar mliteaddlt limana ve bil· seyde Müdafaa Nazır1ığına tayin 

ed'ldiğini bild!;rmektcdir. Firuz 

ajansı bildiriyor: 
1\lıhver devletleri, ordularınıı: hassa Novoroslsk \'e Anapa limanla· 

rına ve düşman ''apurlarına hususi 
bir muvaffakıyetle hücum etmi~ler, Han, Hindistanın eski Londra si. Mısır topn:klarında zaferle ilerle. 
bır mayin gemisı ile bir kıyı vapuru 1 yasi mümessill idi. d •klcri ~u anda, Mısırın istiklaline 
batırmışlardır. 4 torpito, 7 ticaret ge_ ~neral Wavel, askeri harekatta \·e h~kimiyetine hürmet ve bun· 

Londra, 3 (A.A.) - Libyada 60 ki· 
lometrellk bir cephe boyunca şlddeut 
bir mııhareac cereyan etmektedir. 
Çölde genCl'al Auchinleck, bULUn kuv 
\'etlernc dilşman hatlarının gerileri
ne tatırruz etmektedir, DUşman, bir 
çok taarruzlara rağmen Inglliz hat· 
!arını yo.nnıya muvaffak olamamış_ 
tır. 

(Devamı: Sa. S; Sü. 4 te) -

Bremen yine 
bombalandı 

Şehirde yangınlar 
çıkorıldı 

Bertin, 3 (A.A-) - Askeri kay· 
naktan bıldlrildiğine göre İnglliz 
uçakları dün gece Almacyanın 

batı şimalinde kain bir jiehre hü. 
cum etmişlerdir. Hücum az tesir
li olmuş ve alınan haberlere göre 
11 düşman uçağı düşürülmüştür. 

Londra, 3 (A·A·) - Hava NB
zırlığı tebliği: 

Dünkü perşembe • cuma gecesi 
(Devamı: Sa. S, Sü. 6; da) t , 

Zonguldakta 
kömür istih
salat ı artıyor 

İstihsofôt günde 
9000 tonu buldu 
Ankara, 3 (Teleronla) -

Zonguldakt:a kömUr lı.tlhsali 

gitt1k~e artmaktadır. ı .. tlhsal 
günde 9000 tonu a,ıııı' bulunu
yor. Ekle meHut ıUrek "tokta_ 
rı da g~en sene tın \aktıı na
zaran yüzde SO faıladır. l 'l\·i 
meıoe1MI de gittikte i~ i bir dıı_ 
roma. ıirme1-t<'dlr. l\lükellefl~·et 
osuJlle ralıştırılanlııra yevmiye
den ba.,kıı aynca hlr de prim 
'\·erllecektir. 

salfıhlyetlerini muhafaza etmekte· !arı temin hususundaki sarih mak-
dlr. sollarını resmen teyit ederler. 

H ndistan Pasifik konseyir.c iki l\lihver kuvvetleri, Mısıra, bir 
mümessil gönderecektir. düşman memlekete girer gıb l de· 

Londra, 3 (A.A.) - Hindistan ğil, Mısır topraklarından İngiliz. 
Kral naibi, İcra komitesinde yn- lcri tardetmek ve Yakınşarkı in· 
pıldıcı resmen illin edilen deill,ik· glliz tahakki.imünd~n kurtarmaga 
lıklerin kayda deger noktası bos. matuf. İngiltere aleyhindeki aske
kumandan General Wavcl'in as· 

rl hnreketlere devam eylemek ~a-keri aza sec:llmiı; olmasıdır. 
(Df'\·atnı: Sa. S, Sü. 5; <lt.) :t()« (Devamı: Sa. S; ~ü. 6 da) «/• 

• 

Dün öğleden sonı'h general Au· 
chinlecl< taarruza ~cçmiştlr. Şiddetli 

çarpışmalar ellln devam etmektedir. 
Kahire, 3 (A.A.) - S inci ordu 

(DC\'lUlU! Sa. S; Sü. 5 te) (/) 

Bu M>ne m ektepten m('zıın olan kı:ıl:ırımı'l grup hnllnı1e 

1 
DUn Çapa Selçuk ı..:ız Sanat mele- mU<lircsi Bayan Bell.ıs Scvongll ta_ Bunu nıUtc.-::tlup tıı.lebenın h:ızırln· 

tcbl mezunlarının gUzldc bir davetli rafıtırlan taletu>!ere diplomaları tevzi dıAı sergı gl"Zilrr.iş ve talebenin bi· 
kUtlesi önUndc diploma tevz.ıi mera_ edilmiştir. çip hazırıaı:ı~ı clbıseler ayıı a)Tı da_ 
simi yapılmıştır. Merasim saat 4,G Yenı mezunlara Bayan Belkıs Se- vetlilr.re teı;hlr Cllılml.;ıtlf' 

suru saymrıJler, bu kuvvC'tlerden 1 Kafılcyc Oıhnn Gökay rly:ıset et· ı c- li!tanbula gelmekten bUyllk bir 
.<De~ıwaı: SA. s, su. 2; de) (") mcktcd!r, Buglin oğlcden oonra Tak. (Devamı Sa. '• Sü. 3 de) ~========:;:===-... , 

ta başlamış, evvelıl vali namına Ma· vengil hayat ve ıstikbal iç!n muvar_ ?.fora.simde Istunt.ıt ı ('df idare ko· 
arif mUdUrU Mubsln Binnl, yeni me_ fakıyetler temenni eden söylevir.dcn 1 m:ıuını Snlııt Noyan, J-lnarif mUdU· 
zunlara kısa ve veciz bir hıtabede sonra talebeden Hayriye Kar)ağdı. rU ve dllha oır çok ~Uzı-!e zeyat ha. 
bulunmuş, bunu mllteakıp mektep mezun talebe adına söz söylemiştir. zır bulunmuşlardır. 



z 

Kostantinin ya,tığı sur, lstan
bulun beş tepesini işgal ediyor 

Yozan ZİYA ŞAKIR 

- f - 447 senestndc, §Clttemi'nt olan 
Şehrin. kurulduğu gUndenberi. Siros KonstaoUn bu harap surların 

etr-.Iı !!UT ile çevrilmişti. Fakat ilk tam·rine başJadı. O da, iki ay z.ar
devirlerde kaleler haftftf, Yalnız, fında tamiratı tamamladı Ye stKun 
o zamanı" derM<! çatma muhacim· h.·tam bulduğu OdunkaptSı üzerL 
le.rinı11 tlf'manıp c;ıkııın.ıyacakları ne. şu mermer levhayı -,atdırıp 
derecede yüksek duvar1arde.n mü· taktırdı: 

rekkepti. Ve bunların hududu da, (İmparator Teodos ve şeıw.,..i,.; 
_ç;md~ki Topkapı sarayının bulun. Konstantin Siro51, bu duvarı aft--
duğu ~"kiden :barettı. mış gtinde yükselttiler.) 

Fakat zaman ge<;tikı:;e bu duvar- Ayni zamanda, 1\farmara cihıe· 
!ar takvıye edild •• İmparator Kons· l·ndekl (Beşkule) kapısı üze.ıne 
ıantin zamanında artık Bizans, tam yerle~irilen levhada bu yazılar 
minasile müstahkem bir şehir ha· vardı: ' 

Jine geldi. (Bir muktedir hükümdar z.ama ... 
KnnstaoUnlo- yaptrrdığt Metin nır.da, $ehremitti Xonstantln bu 

~ur. f~anbulun beş tepesin! :~al duvarı altmış günde, yenide 'inşa 
e-diyordu. Bu sur, bugün Unkapant ettird'.) n 
kOprüsüniln bulunduğu yerin biraz 
ti~t tarafından ba~lıyor .. Fatih ca
misinin bulunduğu tepeden. Kızta
ıının birıaz Hcrisindcn ~<'Çiyor .. Ye-
rıibahçe i1e Bayrampasa derestnc t_ 
niyor .. Şimdi, Sinan Paşa caml.5·nin 
bulunduğu yerde bir dirsek teşkil 
rderek Samatyada. Davtıtpı11~ h:
kc-1ec:inin bulunduğu noktadn n:
h"'Yet1enlyordu. 

'Konstantin, bu surun muhafaza_ 
~ı icin. ~yle bir a.~kert k dro teş

kil etmişfr 

1 - 40.000 Got ncferinOOıı mü· 
rekkep (ücretlı asker) kuvveti. 

2 - Behf'ri 5000 neferden ve 
'(iimf!eo yerlilerdm ft'lürek:kep ol
rn"k ttzcre, 8 piyade müfrrzesi. 

İlk mu"tAzam 'Ri?:ans ordustt. 
bıı !uretle doğmuş oluyordu. Ve 
hıı kadronun E!<'li"mesine de. ehem~ 
miyt-t ver·ll.vordu. 

Kon5ıtantinln es,.,rl olan bu sur, 
o devrin en mühim kalelf"rinden 
'1irini te~k:ı ediyordu. Ve şehrin 

'"'ı:'!Pftnı cidden mfu;killleştiri~·ordtı. 

İmparator Arkadyüs zamanında 
vuku bulan !ddeUi b r zelzele. bu 
l.rııvvetli .;;urun hazr kı~ıml:1rını ha· 
"'-n ctt Fakat, c;arç:ıbuk tamir e
d•itrek kaleler eski haline getir'!· 
ri 1. 

Yapılan iş, cidden mühimdi. Çün 
kil, imparator Teodosun namına 
izafe edilen bu surlar, Romanın. 
surlarından dRha muhteşem, daha 
heybetli ve daha ,a:rane bir maa· 
zaraya liktf. 

Marmara denizinden, Haliç sahil
lerıne kadflr fM"ilerek şehri kara
datı muhafaza eden bu sur o dev
rin f'n büyük kalesini teşkil edi
yordu. 

Surun cephestnde ve sık sık 
mesafelerde yuvarlak, dörtköşe, 
altrköşe ve sekizköşelt kalefer bu
lunuyordu ... Bunlar. ok ve sapan 
~enzillerine göre hesap edilmişti. 
Içlerinderı: herhangi biri tehlikeye 
g.recck olursa, sağ ve sol cthetlc. 
rindcki kale burçları, ODu him -
ye edebilecekti. 

Surus ve kale bt.trc;Jarının ü~
tünde, dü~manların göremeyecek. 
lcri tarzda. yapılmış o1an geniş yol
lar vardı. Devriyeler bu yo1 lardrı 
dolaşırlar, ve dü.jınanl~rı mütema
diyen tarassut altında balundu. 
rurlardı. 

Surun en mühım yeri hendek· 
Terdı. Bu herıdekler o kadar derin 
ve genişti ki. denizden <lldıkları 

sular1a doldukiar1 zaman artık 
ŞPhr;n kara ile alclkaı;;ı k~ilir, Bi
zan-s beldesi, bir ada Galine gelir. 
dı. 

İmp<lrator fklr,cı Te<ıdos zam:ıt· 
'!llnda, B11ansın ni.lfusu arttı. Arttk 
şehre sığamıyacak bir hal aldt. 
~urlar har•cinde de yeniden ma- Bazı mt.ı.him yerlerde, bu Ren-
hıllelC>r kurulmıya başladı. deklerin kenarlarına ayrıca mü-

Herhangi bir harp ve muh~!':a· dafaa siperleri de yapılmıştı. Bun. 
ra vukuu~da bu halk müdafaasız lar, hendekleri geçmeye muvaffak 
br!':ıkılamazd;. Buna binaen o ma-' olan di.ışrnanları daima durd.urma.
halleleri. ~hala edecek şektlde de 1 ya muvaff.ık oJmuşlardı. 
verıl bir sı•r va-pdma ına karar Hendeklerin Yedıkule c:hetiode 

• b 1 \·ıu· 'rl Genç mparator Teodosun _u unan kısımları, ~farmara dool-
v~isi ve chrem~ni (Antcmyus) ı zınden su atıyordu. Haliç tarafın. 
· :-.· ~rınnan yenı m halleler etrafr. da bulunanlar d , (Veli\fterrıe) ~a
r!& kuvvetli bir duvar cekJldi rayının bulunduğu yere kadar de-

Bu duvar c:arçabuk yapılmış .. , ı:;iz ~uyu ile doluyordu. Ortada ka. 

Şehir 
Haberleri 

Bar barosun 
heykeli 

Dün maket fetkik 
edilerek mııvofık 

görüldü 
DO., sab.ııh İMar .rıoüdür vekili 

ibrahlmle Güzel Sanatlar Akade
misi profesörM:ırinden mimar Bel· 
lint Barbarol:i tUrbesi önüne ko. 
nacak ole.o büyük Türk denizcisi 
Amiral Barbaros heykelinin make
tini tetkik etmişlerd:ır. Eser mu· 
vafık görüldüCünden derhal 'hey_ 
kelin yapılmasına başlanacaktır. 

Piyango biletlerinde 
tahrifat 

Milli Piyango biletlerinde tahri
fat yapan Şemsettinin dün, birinci 
ağırce?a mahkemesinde duruşma

!U yııpılmıştır. Suçlu Şemsettin 

verdiği ifadede: 
- Ben bu tahrifatı Piyanıo ida. 

resini ikaz için yaptım. ve beş de
fa tekrarladım. Altıncısında ya. 
kalandım. Bu yüzden elde ettiğim 
2512 Jirayl olduğu gibi iade ettL 
ğlme göre, yaptığım yalnız bir 
:kazdan ibarettir. demiştir. 

Muhakeme, şahitlerin celbi için 
başka güne bırakılmıştır. 

Üsküdar meydanının 
tanzimine başlanıyor 

Üsküdar meydanının Jcinci kıs
mına ait mozaik parke inşaatına 

bu ayın on beşınden sonra başla· 
nacakttr. Bu kısım için 35 bin 
998 lira. harcanacaktır. 

Mısır çarşısı inşaatı 
Belediye, Mısırçarş.ısında yapı~ 

lan inşaatın bir an evvel brt~ril ... 
mesini müteahhitten ~temiştir. 

Öğrendiğimize göre faaliy.etini bu 
suretle arttıran müteahhit çarşıyı 

ağusto~ ortalarınd11 Be1ed:yeye tes 
Hm edecektir. 

Kahve, çay imalathaneleri 
İnhisarlar İd·ıresi, Kabata~takl 

binasının sahil tarafında ('ay ve 
kahve 'çin bir ımalı1thane yaptırt· 
maktadır. Bu imalathanelere rş 

olarak birer adet de İzmtr ve İs. 
kenderunda yaptH'ılaeaktrr. 

Limon tozu diye ne 
satmıslar • 

Samoel, İ•ak ve FJl.J'JI &dındıı iiç 
kiş\ hmontozu yerine sit oksalik 
satmaktan suçlu olarak yaka)an
mışlar. bunu bakkallardan aldık· 
larını söylemişlerse de, bu asit 
oksal.k muur bir m-ıdde oldu. 
ğundı:ı.n tahkikata başlanmıştır. 

MahkOm olan muhtekirler 
Ortakö)'de bakkal Teologos 1'lz

Ja liyatia pı'rl.aç satmaktan ut;lu 
olarak bir nunlarah MilH Korun
ma maRkemesınc(' bO!S lire. para 
cezasına ve 7 gün dükk3nının ka. 
patılmasına mahkiım edilmiştir 

il il 

tr DENiZCi (}/jzOYLE il 
" ti 

isken deriye 
diişerse .. 

YAZAN : lllsametUn tLSEL 

M ar<?Şal Rommel &<'du'ları. 
ı.un İskenderiyeJNQ ileıneıı 

v0ıroşlarına yaklaştıgıQI bilctircn 
haberler çok mühimdir. Bunlara 
bakılırsa Akdenlzin gelecek chl
rumı.ı. İn&ilizler ~ia C"ittikçe en
d.şe ve felaketlerle doludur. 
Çöl kısmmı bir harp "f'ermedet1. 
terkt"den İngiliz ordusu iskende_ 
riye "" :ıcahireyi k.,,..tan şehir 
kısmını da müdafaa. etmlyecek 
midir? Yahut edecek vaziyette 
değil midir? 

Tobruk'un müd:af&as1zca teS
Pim edilmesinden bahsederken 
geçen bir yazımızda demiştik ki: 
«Tobruk'un düşmesinift acı neti· 
celerini İngihzler Mısır Barekct. 
terinde pek acı görecektir. 
Artık İngiliz filosunun Sell,.m 
körfezinde ordunun yan. tarafla
rına yardım etmesi, şüpheli bir 
iş olmuştur. Akdenfz f:losunda 
unsur kaybetmek istcmtyen İrı· 
giliz Amirallığı Akdentz üstünlü_ 
ğünii korumak için bundan son
ra drıha tedbirJi, daha çeking n 
olmak zorunda kale.caktır. Ak
den!zde Tobruk, Pasifikteki Sin. 
gapur kadar oıilhlm bir dönün1 
noktasıdır.:. Hidiselerin sürati 
bu düşünccrmıi tamamile teyit 
etmiştir. 

~!wi ~ çekıael< ZOfttfMR• 
dır. 

Şa<"kl Akdenizdc İngiliz fılo. 
stııı\l:n mahrukatını temin edecek 
lim:•ım. yalmz Hayfa olabilir. Fa
kat lima.nm açık olması ve bü
yük bir filoyu bi.rındıracak ka. 
dar geniş buluıımaınası dlkkale 
değer boc noktadır. 

H ay!a limaRı donanmanın 

b~n törlü lbtiyactnı kar

şrtayaıınaz. Matta Alm.an tayya
releritt1n tehdidi altındadır. Ak. 
deniz ftlosu bütün mevcudile 
bu adayı daimi b'r iis diye kul
lanamaz. Tamir rnüddet~rl gel
miş yahut havuzlanmak zamanı 

yaklaşmış olan filonun parça par. 
ça Portsaide ve yahut daha doğ
rttsw. Cebelüttarıka gönderilmesi 
icap edecektir. CebeJütt2rıka gi
debilmek için mihver kontrolu_ 
na. girmiş olan büyük bir deniz 
sahasından geçmek zarureti var
dır. Eğer buradan bütün Akde· 
»iz filosunun birden geçmesi ıa_ 

zım gelecekse ehemmiyetli za
rarlara katlanmak :cap edecektir 
Eğer parça pRrça ayrılarak Ce
belüttarık:a gör.derilmek istenir_ 
se bu kütük filoları tayy.areler 
ve denizaltı gemileri ve hatta 
İtalyan filosu tehdit edebilecek
tir. İngiliz donanması. İskende
riyeyj kaybedecek olursa Akde_ 
nizde vücuduna sebep kalmaz. 
Sırf kanalı müdafaaya taftsis edl
leceğıni kabul etsek bile bu mü· 
dafaada filo bugünkü şartlar al_ 
tında mühim bir rol oynayamaz. 

~ 
/ 
asilikte. SingapU:ru k:ay

W--- beden lftgilizler, sıra Me 
Holanda adalarını, ta Hindistana 
kadar uzayıp giden Birm&nya 
kıtaslflt, A vustralyanın ileri ka
rakolları olan mühim adaları da 
elden kaçırdılar. Bu yüzden na~ 

sıl Hint denizine ta.dar Japon 
deniz üstünlüğü kurulmuşsa şim- 1 ngllizler Akdeni<dekı du. 
di de Akdenizde tehlikeli y<f'Ri il rumlarmı tehLktye dü· 
bir durum belirmiştir. Tobruk'un şürmek istemezlerse İskendert. 
düşmes~. İngiliz donanmasmın yeyi muthıka tutmak zorund'
İs:kenderiyedeki durumunu da dırlar. Tobruk'un terki nasıl 
tctıllkeler ~ine 11<>l<lu. İsl<e rl· böyle elemli neticeler verdı ı.e 

İskentlf"rıy~nifı terki d\? yarır. 
lçLn dal» büyük tehi il<elcr do· 
ğuracr:lktır. Akdenizde rolü n . 
hayet bulacak ola.n İngi·:z (:!osu 
Delki Uzakşarktakl fi!oyı ve ya
hut anavatan filosuna katış3rak 
bu kuvvt•tieri artırac.ıkt .. r. Fa· 
k•t şarki Akderizde Alman ha. 
kimiyetinc yer verilmiş olac:ık

tır. Alma.nya kollarını sai1aya 
sall2ya nümayişli bir askeri ge
zinti şeklinde Suriyeyi et:ne ge. 
çi'recek ve buradan IIrakın yo
lunu tutacs ktır. İskenderiyenin 
düşmesi İngilterenin Ortaşarkta
ki bütün muva~ala ve i~tinat 1\0k 

talarını sarsactk ve bunları ter. 
ke mecbur edecektir. 

Bu k~ytbın acı tesirleri yalnız 
bununla da katmıyacaktır. Bas
rada evvelce c::öylediğlmiz gibi 
Japonya ile birleşmek suretile 
Almanya, ele geç· ril?nez bir fır· 

satı da kazanmış olacaktır. Ta. 
biatilc nu~yaya yapılı:ı.n yardım 

da imkitnsızhklar ~c;ine düşecek

tir. 

D
a rgilterc İmparatorluğu Mı 

sırda elim dakikillar ya

şıyor. Her ne pahasına olursa el. 
sun İskenderiyeyi müdafaa et
mek İngilizler ·çin mühim bir 
vaz'fedir. İngiltf'"re tarihini de· 
ğiştirecek derecede mühim hil. 
disclerle karşılaşmış bulunuyo
ruz. Bu b'rkac gi.iriük hareket· 
l<'rde İngilizlerin a:zmi en ağır 
bir imt:handan geçecek, miHi 
varh~ı korumak it';in son koz.la. 
rını oynayacaklardır. 

İngil :z kumandanlarının Al
man iradeıdnden ders almaları 

zam?nı çcktan gclmişUr. İyi şey· 
leri, velev düşmanlarda bile ol
sa, almak ve tatbik etmek ayıp 
sayılmaz. Gurur, kazancin det::ıı. 

kayıb'J:n arkada,ıdır. 

ye Akdenizdekl İngihz donanma. -----

sının en kıymetli. en canlı btr de- j ; ,- x 
1 D,z üssüdür. İngiUz filosu ve or· c: :;,a A a eıtt. 

dusu bu hayati lımanı muda!aa ...,. ,....-::~!~~~-!~~~~.,!~9-- _ 
etmeden terked"cek olınsa İn. • • _._ 
glliz filosunun Akdcnizde rolü -
hemen hemen ka!mıyacaktır, 

lı•\\a beliti de Akdenizln bu kıs. 
mında faallyeUne nfhayet ver· 
mck mecburiyet~nde kalacaktır. 

Sarıyer dispanseri 
le lr -te bulıınaolw& balo - Ne tak<llnı. edectgiz efeudlm f 
u:iidl biletleri i!ıat&o Se.rıy-er Hatkevi di,)"e t;ordum. 

- Yalnı.ı iki bü(uk lira. 

Aman &ayın ba;,·an. Bunu. daha e''-

Giyim üzerine 
düşünceler 

111 bir krM'al, boymımaza -
rılaralı: lıilıi lKk boğaz oden 

sekiz oa füabk tk!ari bir yaftadır. 

* Bir tnı<lığın sırtmda bo- «1.. 
den ipekli bir ı;ömlelı ııördümı 

- HedlyMi kaça f 
- Otuz beş lira. 
Bu ce\·aı>tan sonra ipdtJi grômleı~ 

gÖ<ilme deH fÖmletl fÖriiadll. 

• Bu zamanda 'apka., vasfl3 as btı 
raktı.ğımız zaman. bil8, 'tnfmxFN 
belisı olınağa cfeoram ed.,_. Qlin.• 
kü l'e8tfyere verUeR pvalarla M 

beliyı /kin<:! defa - .... •• 
yor uz. 

* ıç11ıız.ıe pailuea 1ı11ıı ırna ...._ 
bilen var mı f - Allola nnm 
l(ln söylesla? lla)'ll'- IeecfiıM.I o. 

kut...,ak değ!-- s-. ..-ıı: 90-
cup bir k~ ..,,&kkllbıı .,._.,k 
için bu oayıa .- ;ıw1ııı.ıı...-,. 

na hediye etmesbd rio& q' 

* Beıı parmajl;ı•ı - ~ lr:91-
lanan Adeıtt -.O M - ıı.. 
sanntııı. Ne~ iri A- lıetJ&,. 
""' hem bed&v11, - doıpnddı 
nteRd1Hnl kullan.mata. 11 et tpet ra
zı olmuyor. 

• Bun<"& zaMMdtr a.ya.flmlıs ~n 
yapılan çonop, bir hayH -.,.. 

beri ba'ımıza örölM ııoırap -· 

* Diki' peı-- ........., -- •rL 
sutda bir ni8bet a.nınH'8ıa. _.tarı 

yliziinden pahah» &ö il !! lllç Wr 
zaman buı"nkH ır:a.ı.. ,....... OHf&. 
d!kmdlı-; anı..,.ı.r. 

* HıunaRta &irdlitN - ....., pa-
ra değerim yolı. Giyinik -tam 
zaman eR kötU ltesapk yiiz elli Hra 
ediyorum. 

XÖlt XADI 

tv'es'ut bir ev'enrr.e 
Te.,\1klye Se.ğ'lık Yurdu Mblbl 

Doktor lbrahlm Güıoeri.n k:tın Ay ... 
şe GUcer ile GUzeli' mağazalan 
sahibi türca.rda.n Yahya H. Meh.. 
mudun oğlu Doktor Osman Tab
yanın nikihlar1 dün :S.,,Oğlı:ı fN

lenme memurluğunda ~ehrimtztn 

tanınmış doktorları ile ttntwnıite 
erkı\nı ve r;:ok mümtaz bıir <ilvetli 
ktitıesı önünde icra edılmiftir. 

Ayşe GUcere, Doktor Operatör 

General Cemil Topuzhı, Osman 

Yahyaya da Doktor Operatör 

Fahri Arel 'ahlUtk elm>şieFdir. 

Yeni evlilere hayat yoluAda &a.

adctler <tUertz. 

İskenderiyc düşerse İngilız fi. 
losu Akdentzde ikinci derecede 
kıymeti olan Jlmanlarda kendin· 
barındırmak içln çok büyük tMı-

808yal Ya-rdtm Kota Rel!JI &ayın bir 
bayan yanın1a geldljl zanıa.n bana: 

- 8 Ajtustosta Tarabyada bir ba
lo veriyor-uz. Defo ha"ıtlatKe Sarı_ 

yerde btr ditı!panse:r klWDlak yol•
da. ilk adtml a&.m~ oılaoo.fr&. Sh.e 
bilet satnıı)orum. .slz yalnız bana 
Vatandaki ~nrtunwnu:ıdaı bu balod•w. 

bir iki kelime ae tııahsetmeti va.dedl
..n, dedi. 

vel n&(ln söyleıne.~sin.. Meınnuaiyetıe _:::============~ 
Mlet.i akhm.. Memnuniyetle de vaa
dJ01i ttıtup bu ~atJtları yazıy1>rum. Karısı varken bir de 

metres tutmuş 
Beyoğlunda Tarlabaşında olu· 

B11 Jtayır ı,ı, bôyle ~al.,kM -.e M
cerikH ellerde oktuktas SOttra. Sarı· 

yer dt'JpanMrlrHfl k•ntlma.snlda. Hk 
adımtR değil, bir kıM; adrtnın birden 
ablRuş olacağına hi(' şıiiphe et.ini
yorum. 

l\·tlmıai dertlerlm•ı.den ttJr kt4'MHta. 

EVLENME 
Emekli Mtllkiye mllfettlşl Halil 

Rifat Dincelln kızı Bayan GUztn ile 
Ertf;li KömUr lşletm .. ı mtlfettifi E· 
nis Naci Kafalının nikAhları dün Be. 
yoğ"lu evlenme da.iresJnde yapılmJ,fbr . 
Genç çifti tebrjk eder, saadet dileriz. 

Altmış gön zarfında ikmal edil· lan ~ısım, denizin sathından epey~ 
miştl. Fakı:rıt. in aatın bitme::ıinden 1 cc ~ Yt:ııksek k~hyordu. Bu kısım, 
h;r~ız sonra --412 sene inde- vu·' yagmur sularıle dolduruluyordu. 
kuagelen bir zelzele. bu yeni sa- ArzC"ttiğlmiz veçhile, (Teodos 
un altüst olmasııllı ~ebchlyet ver. !urları). Marmara denizinden Ha

d;. He: sahiline kad::ı.r lmtid·• ediyor. 

* Mackada bakkal K•dir fazla 
f yella yoğurt sattığından bir RU

marah l\.fill! Korunma mahkeme· 
sinde beş lira para cezasına ve 7 
gOn dükkAnının kapatılmasına 
mahkUm edHmiştir. 

ran S&.lt adında bir adam, NeclA 
adında bir melres tutırak yaşa_ 

makta ~ken, karısı bunu haber a
larak dave açmış ve Salt dördün· 
cü asltye cezacta. dün cürmü mey_ 
dan• çıkar•k 15 gün hapse, 100 
lira tazminat vermcğc mahküm 

DÜ.";ıflndüm; beto blletleri W»llMI· 

yetlc on liradan a~ğı değikti.r. va_ 
kı& böyle bir hayır iffi'ne u.~ blr 
yardlmda buJunmağı ben de h;terhn 
ama on Ura ban& btraıı ap 1t:11:r. 
JyW mi ı;a.yın bayanın .,._ ettlfl 
vaadde buhlnap ı.,ıa içinden s~ 
dedim. 

deva. olu.ak S&rıyer dispıe.~lnin btl' _ 

an ev,·eı kt1rnln1a.'i1 }Çin o bölge hark- ' r 
evinin ~ ·al yardrnı kohtaa. yardtm· 

l.KViM -ı 

Amerikalııarın 4 
T emrruz bayramı 

T am 166 iM" r-"'"'eı lngtlt,.l'e.. 
nln Ameri.kadaki m temJe

ke.lerine me-o p on h<;> eyalPt, tarl~ 

hin tn mUhhn kararlarından birJni 
,-emtlşlu, iAt.iklalle-ri"ı iü.n etrıu, .. 
ivdi. 4. 'l'tınınuz ba.)"ramı Amerika.. 
nrn en ınühin1 bayrttıınuhr, her HeDe 

co,kuo bir ,C\k it;lnı~ kutlanır. 

}"ak.at buK"un ,\.ıncrlkal.dar f tfım

mu.z hayrt.mını ı~lrlrkt>n ptiıı .,.._ 
Jer duyaf"a~lar1hr 188 «"ne ,,.\el k .. 

tlklil u,trunn kn a t)"a çarı11,tıkları 

toıiltıler h111r;Un"h (~411 .)Olda~arulır. 

berlıltııtrf.r. buliin düny~nın ftıt.ik1&U 

naınına bir l"tiklal nH.1c;&dele:!11.lnf.>ı a. 
aıın11':l;.1rdır. 166 ene e \·eı kf'fl,i.fen 

ha.lh&tın yerine hugün exkl!Jjnden kat 
kat kUV\etlt hatlar J{f' ·mi1tlr. flar
trin ıo.ıınunda \.ng-lo "lnk .. on ıl.lemlnl 

bir lt-k blrıe,ık dellrt h&lhw koy
ıoak "olunJtl prnJ(·ltr bile "k lk df"iil .. 
dit. 

DaLma. A\·rupıı blt;ü"'•Uıde dtı,Un_ 

miyr ah~htım11· için f ram-ıL lhtili
Unl ıe ıt teınwuL 1789 tarthlni )'t-ııl 

rf" jlmin dünya ·" tiziindP ı:afPrtnin 
ba~langı«ı dl)"e karı:ıılıunak iWet ol-i 
mu~tur. Jlalbukl ıı:ıın dokru"n 4 tem-ı 
ınu; 11;6 tarthinfn dün.va lbtHA.linc 
' · 1ıu1g t. olılutudnr. La(ayet. l'"r nk 
11 ıı gibi adamlar her Jkı lhtilA.U ha.. 
J:ııJatnakta rol o.vnamı7 ve Jngilte
l#rpdekl bft,rük ı Mi inkıblp F-ran_ 
ıı. lhtlld.llndf'n ı:lyatle Amerika Jh .. 

ıtıallailı ı ırt &ltm<t.. ı.uıwım..,ı.ur. 
'EBÇE 

du. Haliç sabıline yakır .., (Ve
ıagerna sarayı) nı mı.~ ı.ultızıı et
mek için. orada dOrl kademe üze 
rinc yapılmış bir müdafaa tıatt; 
daha bulunuyordu 

Bu "urların en mühim nokla!i!ı, 

edilmiştir. 

iaşe müsteşarı şehrimize 
geldi - Emreder.W.. deııdlm. 

da btdunw.alarını, ayni zanu~nda. az 
bir poın. ~ 8 Af .. toııt& T&rllbyada 
gtlul bir ,..,., geııirmelerlıll olı1K

Ja.rıMdtta 1& dtlerA. 

• bugüı (Yedikulc) ded~ğimiz -
CBeşkule surları, ld imparator. 
ların girip çıkma~ına mahsus olan 
(a1ttn kapı - orca porte.), burada 
bulunuyordu 

* Mısırçarşısı kapı~ında Refet 
fazla fiyatla pirinç sattığından beş 
lira pa.ra cezasına ve yedi gi.in 
dükkanının kapahlmaııına mah. 
kCı.m olmuştur. 

* KabımpaŞ11da arpacı Yorgi 

Koordınasyon heyeti Umumi !4a.yı• Bayan: 
Katibi Hazım Atıf Kuyucakla Ti- - Oyle!>e ıörclükte -nhl ha,. 

caret VekAletı İaşe MüstC'~arı Şiik-, tırlamaDI& için i.e de Mr Mlet Mıta
rü Sökmensüer ctün s•bahki eks. yım, diye bir bilet oatir. 

Ensarl Bülend arkadaşıma: 

fazla fiyatla yoiiurt salhgından 5 
lira para cezasına ve yedi gün 
dükk3.nının kapatılmasına m~A.
ktım olmuştur. 

presle Ankaradan şehrimize ge:- Bu kad• feedlH -tı.1111 açtk kal· 
mi~lerdir. rnakla beraber: 

Davul hakkıda. yazdıgı. n fıkrayı ba.

1 zı sebeplerle ancak bugün fÖ"ebil
dim. il tam-ıle ~ndüğtin gibi
c!W. - T 

ValNlUne'ın bır amcagı da o havalide 
çok iyi tan an bir arazi sahibi idi 

M&<ldm de la Guicharderle de Valen· 
tıne'in mcsJeğinde &Oite-rdii:i dirayet vo 
muvaffakıyet hakkında memleket hal 
kHıa bir çok s'taylşll sözler söylemişti. 

Köylerde yaşıyanlar hele lnşın çol< 
e le ,ce1 1 bir hayat gcc;irmezler. Bunun 
içLn araya aAır namu~ meselelerJ k•rış.. 
ı11a , kça .ınat vt- ırr gın bır ev s.ahtbi 
olanlarla l!rirıişnwmcLlik cln1ezler. 

vaıentino 1 kocaaı bir tek noktayı 

herkesten sakl•mışt.rdı: 1909 da tanışır 
tanışmaz evlendiklerini söylemlşlercb 
Bu cihetle Perigord'daltılerin hiç biriı: 
Colettc'n piç olarak doğduıluau bllmf• 
yordu. 

Valcntinc, bu hakıkatı herkesten ziya. 
de Colette'den saklamıştı Va.lentine ht-r 
zamaR koc ın: vicdanının rahat oldu .. 
ğunu ve bır daha yeniden y&f8mak müm 
kün olsa yino •> ni ıekilde hareket eı.
mekten Çt.'kinmiyec"cjinJ söylüyordu. 

Yaloız kız;nın bu hls1erinı anlayarak" 
kendisin. iMJ; m etmesjnden korkuyor 
du. 

Andr6 

Şimdi ise Colette'in evlcnm ı nrtaya 
çıkınca eski yaralar deşU:yordu. Evlen.. 
me memuru nütus kağıdı Lttiyeeek, hat .. 
tA nikahta kayıUar yük$ek scsltı şahitle. 
rln OnUnde okunacak, rezil o1eıcaktardı 

Belki de prensip sahibi ve mutaassıp b ir 
aile olan Savlniac'lar, bir piçi ifCiin ola
rak almıya. razı oımı)Ulcaklardı. 

coıeııe bedbaht olacak, anasını, ba· 
basını jtham edecek, bütün Per igord hal 
kı bu çirkin hadiseyi haber atacaktı. • 

Valentine, günün birinde kızına rnazL 
deki v&zivetı eJb, tıe anlatacaktı. Fakat 
Colctte• n Perigord'lu olmıyan, daha az 
tanınmış 11e d~ha az mutaassıp bir aHa
nln oğlu ne e\"lentceğinl ümit etmiştı ... 

-14-

kök •"1dıtını bilil'di. .Bunıtnla uıraflJI•. 
ga ceı;aretı )IGl<iu. 

ıx 

Karı koca uzan müddet karşı kar •ya 
h::.reketsiz ve mahzun kalmı.şlar, derin 
ve acı düşünc~1ere dalmışlardı. Vaktin 
gcçtijl nt ve geç oldutunu bıç firkf'lme
mişlerdi. 

Det·ln sükfıtu Colctıe·ın :ıen sesi boz
du'. 

- Haydi ~mek yiyelim, aruıc! dlyor. 
du. Galiba şatodaki çay senin iı;;tiha"ı 
bozdu. Fakat benim karnım wk. e(! 

Ana baba tabi! görünmek için çok 
gayret sarfediyorlardı, fakat g-enç kız 

hallerindeki başkalığı derhal sezdi. 
Tenis oynarken Madam de la Guichar

derie ile Madam Saviniac'ın bahçede 
dolaşarak konu~ukJerını görmüştü, ken
dıstnden ve Andre'den bahsettikleri ade. 
ta içine doğmuştu. 

- Bır kitabım var, bitirmek ı.tlyo. 
rum. Bir saat sonrQ tekrar yana.nıza ge-
hrim. diyerek odasına ç•ktı. 

Yaz ıecelcrl, bava ıtızeı oldulu ca. 
man R<>miIH'ler terasın Ol'tasındakl tah
ta b:r kanapeye yarıya.na otururlardı. 
Etrafta göz alabildiğine uzanan kırlara. 
tepelere, ormanlara gece karanhğmın 
na .. ı ya.aı ;ıoa..aş ya.yıldığını ııeyr4'dcr
lerdı. 

Valanlinc bu saatı hem •evor, hem 6e 
Urkerdi. Koca~m.a sokulur, yanındaki 
vücudun harareti\e ısınır ve sükU.n bu 
hırdu. Gündüzün gece olması o kaoo~ 
k>sR bir n içinde olurdu k i Yalentlne 
her aiopM o aRı yakalaınağa (alışır, fa. 
kat mavaffak olamazdı. Bir an !\!inde 
cö+:Un ~iıısi ktH rerıginc bulanırdı, ay
rı ayrı fÖ<Ü- tepeler hep btr a,..ya 
kM'!fl~dı. 

Valanh·nc, başlarıP1ın üzeriodek, gök 

kubbede birdenbire ilk yıldızı farkettt.. 
Parlak bir toplui~ne başı kadar küçük. 
lü, başını kaldırırcaya k~dar binlerce 
yıldız belirmişti. Bu değişiklik bir '"' 
içinde olmuştu. 

4 TEMMUZ 1942 
CUMARTESi 

AY 7 - Giin 185 - Hızır ô8 
RUMİ 1358 - HAZiRAN 21 / 
Hl<:ri 13U - Cen:ıazlyelihir 20 
VAKİT ZEVALİ EZANİ 
GÜNEŞ 5,34 8.49 
ÖGLE 13,18 4,33 
İKİNDİ 17,18 8,34 
AKŞAM 20,44 12,00 
YATSI 22,46 2,02 
İMSAK 3.15 8.30 

Soğuk kuzu 

M ld..O zayıf olanl&rto "' ~k dil 

;üneceğl >ıeY iyi yıı.fdtr. Bu· 

aıinlerde 1)1 .!"'ltt bulmak pek mü • 
kllll<'Şti. Bu oebeplen J&t>t<ğımıc ye
mekJerin onlmkön olduğu kadar pt 
n yaptlıı*'1lı ~öyonız veya 

Jıut 1.eylln )'ağlı yemek yapmalı: icap 
ediyor. 'im<Ukl b&kle bir kap yemek 
ıısuluode de1<1'UI ettlf;lıni~ ~"bir gün 
et ~ı. bir ılhı de oeytlıı Y&ilı 
ynnek yapmayı miın~ip fÖrdüm. Bu 
ıuo bir kuzu ı.oı.. aldım. Kemikle
rinden 11.)'ırarıık biraıı; lor.ıadon, iple 
ıu:ıelee ~rdufl, muntazam ... bir yu .. 
varlak oldu. Yıkadım, .f*ama ı.slek
hğlle bir tencereye koyU"ak hatıl .. _ 
w_,te pişirdim. SuY"nu çekince bl· 
nu; steak su akrt.1:nu, pişiDC6 btr ta
bak loine aldım, \lzerine yine bir ta. 
bak kapayarak ağırca bir ıa., koydwn 

Bir kilo taze patatesi de kabuk
Jari.16 ha,ı.ıdım, ydwu, tallala. koy. 
dm'ı>. ıı..J<ıd&n kardıtım 6tl ile -. 
lıln llıçakl& ince ince ılllıllm. t!lıra. ile 

İşte •ırf bu yüzde nd•r ki Colette evde 
l hsH .;örınüştü. Çocujun nlıfus kiğıdın. 
da anr:esn1in ve bab;,ıstnın bekar iken 
doğduğu ve sonradan babası tarafından 
evlMiıt;a kabul edildiği kaı•dı vardı. Han 
gi mekteb g decek ol ı müessese derhal 
nOfuo kagıdr lıriiy ım. Buna mioı ol. 
ınak >ctıı, Colette'i eWe ck~lardr· 

İ$le en rahaı ve mesut yaı,adıkları bir 
ar.da karşılarına. bır engel çrkmı§tı. Bu 
kuvvetli kadının hayatındaki devamlt 
s .. det ti kökünden ... rsılmrştı. ıı:n zayıf, 

E.n nazik, en yaralı nokta ına tlokunul. 
ı:r.a~ı tehl!;ceeıı belırmiştl. 

Bu sınıf halkın uııat 'l'!kildekl Fikir, 
görenek ve an'&nelcrnılıı ~ eıırtn 

Yemekten sonra kız, her zaman yap. 
tığı gibi, ~ ~~~8 Qtur· 
ınatr.. 1 ıı , . ..,._ 

.J ı ! ' 

Gaston da karısı gibi: bu manzarayı 
aükUn içinde seyretmeıtlni Eeverdi. Fa
kat o akşam Colette' in uı•klaştıjlını ı:ö
rUr görmez Valentine'i kolundan tuttu, 
etrafta kimse olmamas.ına da dikkatle 
belı.tılttan .. nr.a ~ Mele dedi ki: 

O "" n $ 
1 

tabaklakl pataf41Jlertn yanına J!Or· 
l,.UMc-.ei< oofra.y& Cönderdlın. 

•ICMMNI 

• 



li~!~l·':li~ttf!'l:0=3~2!~M 
Askeri durum Samsunda bir 

Uzun bir harbe 
hazırlık· 

Karabükte de.mir 
istihsalitl artıyor 

_.._.._ 

Çörçil'in 
müdafaası 

Y-.: M. a. llL 

L~:::::~0 1 yangın oldu 
1 kt eh ihKıe ..ewer ord9fiw El 

Alallle1'ft'de Jngllk k~· iki büyük tütün deposu 
kamilen yandı 

İngiliz ioşe Nczırınrn 
bir demeci 

Halk, İaşe maddelerinde 
ifrat/r iyımserlikten 

kaçmmağa davet edildi 
Londra, 3 (A .A.) - I ~ Nazırı 

'Woolton, perşembe gimu Londra· 
da verdiği b1r demeçte dinleyen
leri gıda maddeler hususunda lf· 
ratlı iyimserlikten sakınmağa da. 
vet etmi§ ve demiştir ki: 

Fabrikada 3000 amele ve 
400 mahkum çalışıyor 

Ankara, 3 (Telefonla) - Emin 1 mHhnetrcye kadar saç levhalar: 
b r membadan öğrendiğ mc gore T dem1ri, U demirı ve ko c demlrı 
Karnbükle demir tstıhsali artmak de vnrdır. 

B u Razfk \'e buhraltlı ılakika

da A'ıun Kamaraıımda ce.. 

r~·an etme ı beklenen çarpJşma ol
du, bitti \"e pek kolay talnnfn edfJe
Mleel'ğt gftıt, <,"örçlllo zaferi ile ne· 
tl<'etendl. 

Sam un, 3 (VATAN) - Bugün ı polara slrayeUoc meydan verme-

Ae taarrn etımifti; Ahnan - Halyaw 
tebHjierl lng1H~ müdafaa cepbeeinin 
dön ifieye dojnl yanklıfı•ı n bo. 
zulaa Jngillz ord111Jamm NH deltası
na dofnı takibine geçlldlflltl bildtr-
111~. iBa habere görf'-. lllfh•er or
d-m şhndl taltt.nderiye,.e ctrm«'
sl, ~ olmaua 1'u şehri• kaptlanaa 
,..,.,..... lhım sellyorda. Aradan '8 
qat pçt.lji halM, Alman - Halyan 
zırllh lılrlllderinlw döz bir takip ha
reketile 100 kilometre mesafede bu
ı..aıı hlkeınderiyeye ul8'tıklamu& 

Wr yml btr llaber çıkmaması okluk. 
t:a Ml.nahdtr. Bil• J90fllersek "' ae
t~ vannz: 

saat on ikide İnhısarlarm (B) de· den söndı.irmüşfür. .
1 

n 
posunda çıkan yangın sonunda bu Depoda mevcut yarım mtı Y

1
° 

tadır. Pık dem•r istihsali geçen sc• Nüf~su bugıin dokuz brn bulan 
neye nazaran '1. 501 demir boru Karabukt 3000 amele ve 40fl 
'1- 51, çelik de c, 50 nlsbetlnd mahkflm çalışmaktadır. her de 
artmıştır. Fabrıkanın diğer şube· 

Çalısan mahkıimlanıı miktarı ar· lerındekı istihsal de çoğalmakh-

· k ı kur arı a· ve Ostro Türk ş rkeUne aıt d.- kilo tütünden pe az 
1 ğer bir depo kAmilen, y!oo İnh.. bılmlştir. Askeri hastan;n n t ·t~~ 

Haritaya bakınız ve iaşe mad· 
deleri kaynaklarımızı dilşfinüniiz. 

Bakınız neler kaybettik. Gemi ka
yıplarımıza iyice dikkat ediniz. 
Düşmanı kendi memleketinde yen 
mek hususunda hepimiz.in sahip 
olduğumuz azmi aklınızdan çrkar· 
mayınız. Bütün bunları zihninizde 
canlandırmanızı istı yorıım· An. 
cak o zaman iaşemiz ve gıda m d· 
deleri bakımından hiçbir zaman 
gerçekten emin bulunamtyacağı. 

mızı idrak cdeb"lirsiniz. 

dır. Bu ar.ada 1,5 milimetreden 4 tırılacnktır. 

~ AllChildecl<. Ki Alaılteyıt'· 
de ' mtbver taarrıınuna !karşı Maka· 
vt'll'llet lmkıint bulmuştur. Dk ku.'.an
cı, iki gün \akit ile mtlr\"er orcht§lltt• 
,.,llidfın • tU1'111Z içip Uaırllğa mec
bar e"""1 olnlMMhr. B4I iki giinltlk 
JMıkavemet te 8 htcl JngtHz ord.-a 
tekrar ~ki dihelıı \erildlğine. taze 
kuvvetler pnderildi!hle ' 'e ntlltver 
ordllflanun da ~ yoraklağuRa de
lüet etmektedtr. 

sarların (C) deposu kısmen V{.; fabrikanın ~urtarılmasın a ~ .. 
amelesinlrı ve askerlerin buyuk 

tütün fşbr.kasının çat•sı yanr-'ış· 

br. itfaiye üç saa: buyuk bir gay

ret sarfcderck yar.pının aske~i 

hastaMye ve etraftaki diğer de-

Almanlar 
tedbir alıyorlar 

Normandia ve Bre
tongne kıyılarında 

Z ·· mil· yardımı ohnuştur. arar uç 
yon liradan fazladır. 

Yangının sebepleri ar•şt.ırtlmak. 
tadır. 

Suriyeden batı 
çölüne 

Bir Yeni Zelônda 
tümeni yaya ç:etiri\dİ 

tahkimat yapıyorlor veıııngton, 3 <A.A.) - Res~~ harp 
' muhabiri Yeni Zelan<ia tümeıunın Sn· 

Londra, 3 (A.A.) - Alman iş şefi batı çöllinc yaya getirildiğini 
Doktor Lcy'ln, Anglo $nksanlaı·ın ka- ı rlyed~n 
ra.ya ç.ıkmalannı me etmek tçin bıldlnyor. 

Normandia ve Bretangne kıyılarında Amerikada tevkif edilen 
Almanlar tarafından yapılan tahki-

matı t.ef'Uş maksadtle Bcrlın<lcn Fran Alman ajanları 
saaaa geldiği bildirilmektedir. 

Tarihte görül
memiş harp 

tahsisatı 

Ruzvelt 10 milyar 
sterlinlik tahsisat 

lôyihastnı kabul etti 

ita:yanların 1 

m ·si il eme hareket: 
İtafyan1ar Sırp 

köylerine bomba 
yağdırıyorlar 

Londra, 3 (A.A.) - Londrada
kl Yugoslav mahflllerıne gelen ha· 
bcrlere göre, İtalyanla;, çete mu. 
hıırcbelerlnc kar11ı mlsHlcmc ol
mak üzere Sırp köyler.ne binler
ce yangın bombası atmışlardır. Çe 
telerın toplandığı köylerden bir 
kaç düzinesi böylece İtalyanlar ta· 
rafından tahrip olunmustur. 

Hi lnik'de. mihver tarafından 

tayin edilen Hırvat lideri Pavc. 
J. ç'in köyü çetelere karşı gönder· 
dıği askerlcc burada çetelerle bir
lcşmis ve bu~un üezrıne Pavellç, 
çetelere karşı muhafız kıtalarını 

Akdeniz harekatmda 
batan lngiliz barp 

gemileri 
Londra, 3 ( A.A.) - Amlrallık 

daires nin tebliğ ': 1 
Amirallık Akdcnizde sı>n za· 

mnnlardn y .. pllan refakat hareket. 
lcrl esnasında aşağıdaki gemilerin 
zıyaa uğradıcını esefle bıldlrır: 

Hermlone kruvazörü, Bunt sını
fından Hasty, Gre>\oe ve Aırcdale 
muhrıpleri. 

Polonya tebhğir.de de Şltft"Hır 
kaydedilmektedir: 
Londradakı Polonya tımumi ka. 

rarglıhı Akdeniz.de son zamanlar· 
da kafilelere refakat hareketle· 
rinde bulunan Orp Kujavyak is· 
mindeki muhrib n zıyan t1ğradığı

nı esefle bıldirir. 

Bremen yine 
bomba~andı 

General Audılaltt.k'ln El AJameYD· 

katara bataklılt aruındaki ıne'~
Mrde muhakkak tatuRacai'ı ladla fl

dilenlez. fakat Jnglllz ord111JaHn bti· 
)1tk ölçüde tek,.,. bir bMpna ltf • 
r .... ası 9'timali ~ aaalmıştn. Ba 
hH~l-Zller tuhll&MU& da, Jagflk: erchL 
ea munta1.am ~ldlmek vfl)'a yem 
kuvvetlerle M&dafaa ve t-rrwı: ınu
harebelerl vermek pnkAnlllı 1Mllacak
br. Ingillz Ba~·e4dll, Mı ıra çok fazla 
talniye kllV'~ sönderildiil.al 8Öy
le.Mftjtir. 

Irak kabinesinde 
değ:~iklik 

Vaşıngton, 3 (A.A.) - M. Rttz· 

vclt, geçen hafta tevki! cdılen 8 

Alman baltalayıcılarmın muha

keme etmek ilzerc tawı salahiyet· 
Ankara s (Radyo Gazetesi) -

' · d bir li bir askeri komisyon kurmu§tur. Gelen haberler Irak kablncsın e 

Vaşington, .s (A.A.) - Reis Roo- gondermek zorunda kalmıştır. 
sevelt. Amenka tarihinde misil go· Çarpışma uç gün sürmı.işUlr. 
rUlmenuş olan harp tnhsısau ha~k.m I Bcrne, 3 (A.A.) _ ArnavuUuk· 
daki kanun layıhasını imza etınıştır. ta asi Arnavutlarla Siyahgomlck. 
l.Ayıha 10 milyar sterllng'e yakın bir lıler arasında yapılan bir musadc· 
meblağı ihtiva etmektedir. mcde 60 İtalyan ölmüş ~ 100 ka

(Başı ı iltckle) f. 1 
oomba servis mize mensup kıtv. 
vetli bır teşkil Almanyanın Bre· 
men &ehrlne taarruz etıniştır. Ta
arruz güzel havada yapılmıştır 
Uçaklarımız Brcmen'detı :uzakla· 
şırken çıkarılan yang•nların de. 
vam ettiği görülmüştür. Bir dli§· 
man gece av uçağı tahrip olün. 
muştur. Ay11i gece Hol8fldada'k' 
dilşamn hava alanları.na da iaaıt· 
ruz edilmiştir. 

M~ Rowunet'ttt de El AlaMeyıı_ 
de duraldıyacafuaa blkoledllelR~. 
Hk: olmana hkenderiye)i ele geçir
mek ve lrtgilk orduMIH NH şarkı.. 
na aım.k 19Uyt!(lektlr. Bu 9flbeple 
F.'I Al~yn ile htrenderiye - ... 
da ,·e ham Xaltire lsttkamettnde 3'e
~ı muharebeler beklenebitlr. 

Qenenl Aactrinkck, Jagtln llaber
Jeriıte pre. rwllrver taarruz-• püs. 
kih1"'Üf ve nrillver ordusa1111n ce
nap bat181n& ltallf Dl'blı birllklerie 
...,rna ~r. Bil mdltaftıhe M. 

nunda hkenderlyenhı Akıbeti belll o
J..,.lttır. Mlln'tt Of'd91111 ~lerhıdea 
Çok uzalda.,mıştır. Eker lngHfzler, 
Akdeaime mlb,·er nakliyatına şimdi 
htiytik ö~ll<le mARI GlablHrier&e, ö)1e 
tahntfn edlyoruı. ki \azi)·eti tekrar 
kendi lehlerine !:m·irebiHrJer. lngitiz 
hava kuvvetleri mlhveır ft91ertıtl bö
ytlk btr faaliyetle bombardımana lıeş 
1...,.f)ardtr. Ba yerinde bir tedbirdir: 
mltlver ontuw tak,iye kll\'\·e'lerln
den ,.e ikmal llltly~.ltlnndan mala.. 

f1llll btrakılmahdr. B41 tellltn edlltr
ııe. mlh,·er ord11811 arhk bir Jngillz 
mukabil taarnnt1•a dayaıtalll&Z, tek
rar geri sltmlye meebar olur. 

ş.rtı çölihıdeJd muharebenin Mf'n. 
hizee defttı.de<llr. ıactııı. plAaı ŞÖ)le 
huliıta edilebillr: DOllanma "e Jla,;a 
kuvveUerile mllıver m•,;asela ınrn 
keeilme8i, ordu He taarruz. Mlhnır 
PiMıı el& maHlll'I: MHll't'er ordll8Un• 
•ür&tle tak\·1)-e, Mı!iirda taarrua de
VMn. 

Tekrar edelim, ınritl\ler harbi kay 

betrnht sayıl.mazlar. \'u.lyett ctmett. 
mek için heni'ı. hnk&• vaH.ır. 

Doğu cephesinde : 
'h"Bstopolda Jl.u91ar me\r.ii Rtttk~ 

\·emeUere deum edlyorl•r: fakat •· 
kıbetl değl9tlrecek btr hareket ar· 
tık muhtemel değildir. 

Doneçte Alman taarruzu, e\I\ elki 
Jazılarımızda tahmin ettiğimiz veç. 
hDe Harkoftan Ka"k'a 1'adar yayıl· 
nııştır. Bunların arasında Blelgorod 
\~ VolMnıık kesimlerinde de Alm
t&arnaıarı ba9lamı'}tır. M08ko\'a -
Reııtot demlryollannın hav• kııvvet
lertıe bombalanm•ı, LeıUnpachn en 
atrr toplarla dötulnteal, Almanların 
R0tıtof, Moııko,·a ve Lenlnıradı el· 
6e etmek maktadtle btiyiik taarruz
lara hazırlandıklarını ptennektedlr. 

lzmitteki 
seylap 

Kağıt fobrikos1ndoki 

zcrar büyük değil 

değişiklik olduğunu blldlrmıştir. Bu muhakeme 8 temmuzda . Va-r Rus • Alman l 
il arbl 

darı da yaralanmıştır. 

Irak kabinesi Başvekil Nuri Sait . şingto.nda. başlayacak ve b zzat 
Paşa, Hariciye Nazırlığı vazıfesini de 1 hftkim Bidd\e tarafından idare o· 
tizerlne almıştır. lunacaktır. ______________ __;:... ________ ~----
BAŞMAKALEDEN DEVAM 

(~ı ı incide) (::) 

hcrhangı birinin hakim bır hale 
gelmesi ihtımahndcn çckiı•mişlcr. 
dir. Cünku saldırts -1ı lwc bir 
kuvvet lçlR kendi ani menfaatle
rinden ~ gayelerinden başkn b 
kanun, karşılarındaki kuvvetlerir 
mukavemctıRdcn başka biı· sec 
yoktur. 

Biz de kendi emnıyeU ve ist k 
lali üzerine titreyen bir mlllet sı 
fatile çok tabii okirak bu olçüyi 
kullandık ve kuvvet muvnzenl's 
nin geçlrdıgl dcgişikllkk!ri dıkkat

le takip ett.k. 
Bugün muvazenenin s~rsıldığı. 

nı :zannettirecek bazı alıimetlcr 

kar~sındayız. Sıvastopol, her k 
hasmın mücadele kudretini ve za. 
fer az.mini belirlen çetin ve uzun 
çarpışmalardan sonra düşmüs. Al· 
mantarın Karadenize hakim ol. 
ffi6Sına ~ ~nuba doğru akması

na mani oı .. n büyük engellerden 
biri ortadan kalkmıştır. 

Cenupta da Ortaşarkm bu harp 
esnasındaki mukadderatını tay'r 
edecek çok mühim bir muh.'lrcbe 
devam ediyor. Umumi manzarası 
Almanların lehinedir. Fakat İn
&illzlcr taze kuvvet gctireb11ir ve 
jyl sevk ve idare cdcbılirlcrse mu. 
ebeler elde cfmcleri imki\nı hcniiz 
ortadan k~lkmamıştır. 

Yanıbaşımızdaki bu mühim ha
diselerin bizim uzerlmizde maddi 
ve manevi bir baskı tesiri yap
ması pek tabiidir ve öyle olması 
da Uızımdır. Fakat böyle baskıla. 

rın Türl[ ruhu üzerıne ve bugün 
Türklyenln mllH mukadderatını 
sevk ve idare eden milli rehberle
rin üzerine ynpacağı tesir: telAş 
uyandırmak yolunda değil, milli 
birlik ve vekar hissini hır kat da· 

defa şurası var ki en son verile· 
cek kararı en lptidadnn vermek 
suretile gönül rahatlığına kavuş. 

muş b·r :milletiz. ,Bizi,m nefes al, 
mamıza lmk€ın veren heva ancak 
tam istıklaldir. lstıkliıllmlz ne za· 
nan tehdit edilmişse döb'il11tük ve 
her mücadeleden de muzaffer çık. 
ık. Ktm olursa olsun; ııe gibi şart, 

lar altında olursa olsun, bizim is• 
tiklallm'zl, kendi mukadderatımız 
hakkında kendi ölçümuzle serbest. 
çe karar vermek hakkımızı tehdit 
derse çarpı~ırız, çünkU ölümü bi· 
e zillet ve uşaklık ~ınde yapma. 
ga tercüt cdcfı asıl nı)llu Dir ınll. 
letiz. 

Fakat çarp>§fRa soa iitümaldir. 
Etrafımızı çeviren sahaların J.cpsl 
ntn birden; çarpıptt iki taraftan 
birinin hak.mlyeti altMla düştüğü 
farzcdılse bile çarpışma bitmiş sa. 
yılmaz, sadece ağırlık merkezi 
coğrafi bakımdan değişmiş olur 
Bugünkü mücadele dünya ölçü. 
sünde bir boğuşmadır. Bir sahaya 
a t mahalli şartlar nekadar deği· 
ş1 rse dcği§sln, dünya ölçüsü hA. 
kimdir. Halbuki mücadele, nerede 
olursa olsun devam ettikçe bunun 
temin ettiği muvazene ve effınlyet 
de devam eder. 

En uzak ihtimalleri blle doğru 
larzederek, Almanlarlfl bu yaz 
içinde Rus mukavemetini ezdikle
rini, Kafkasyaya, Karadenize ve 
Baltık denizine hlıkiın Oldukları· 

nı, 'Mısırda ve Ortaşarkta İngiliz 
mukavemetini kırdıklarını, Iraka 
vardıklarını k&bul edelim; dünya 
mücadelesi o zamsn da durmUf ol. 
maz, sadece Amerika ve İngiliz 
savletinin blzı Alman ana YlH"du 
ilzerinde toplanmıı olur. 

1940 yaıını hatırlayalım. o za_ 
he kuvveUcndlrmek yolundadır. man dünya yüzündeki bütün İn· 

BütUn bu korkunç mi\cadele gil z askeri kuvveti, Dünkerk'tcn 
esnasında TUrk milleti dalma so. kaçırılan bir lkl tümen askerden 
ğukk&nlıhk \'e Vekar {:Öslcrmlş, ıbaretti. 1940 eylQlilndekl İnJıillZ 
hldiselerJn nkı3ını daima muvaze.. h va boMbardımanl&rının tn8ıııe. 
neli ve i98betl bir gözle SC) retmiş renin kalbin delmeşine ve muka 
ve dar hild sc ıahnel rlne veya vemetın ana kayna&ını yok etme. 
kısa bir zamana ait vakaların te· Sine kıl kadar meaafe kalmlltı 
ııirlne kapılarak acele hiikümler Amerika mücadeleye k•rıımak 
vermek halasından kaçınmağı bil_. yolunda en küçDk bir meyil ıös. 
miftlr. lermlyordu. Almanlara kafa tuta· 

(Başı ı incide) -
misi, 1 mektep gemisi ve blr yüzer 
doka çok ağır ısabcUer kaydedılml~
tir. 

Alman ve m Uttefık kıtnlıı.rnın taar
ruzu cepheyi 130 ktlomelre kadar bir 
genişlikte yarmıştır. Diışman. zırhlı 

Jivalarınm şiddetll IU'fı hücumları 

düşmana ıığrr kayıplar vcrdırilcrck 

pUskUrtUlmUştür. Bır tek zırhlı tU· 
nıen hiç tank kaybı vermeden 28 ha. 
ziranda.n 2 temmuza kadnr 100 Sov
yct tankı tahrip etmiştir. 

Moekova, 3 (A.A.) - Kursk C-OP· 
hesinden alınan ilk rap0rla.ra gorc, 
Almanların şehrin cenubundaki taar· 
ruzları muvaffakıyetsiZlikle nctk:elen 
Jl'liştir. Sovyet tankları tarafından ya 
pılan ini bir karşı taaı ruz netice
ilinde Almanlar mllşkül bir vaziyette 
kalml\llardır. Muharebe gittlkı;e tld
detıenı.nektedir. 

.Moslmva, 3 (A.A.) - Sovyet gece 
yarısı tebliği: 

2 temmuzda Kuısk istikametinde 
kıtalarımız bütUn giln büyük ölçüde 
terk muharebeleri yapmışlardır. Bıcl
gorot ve Volşansk istiknmetıcrlnde 

taarruza geçen faşist. Alman kıtalar!. 
le a.nudane savaşlar yapılmaktadır. 

Sivastopol kesiminde kıtaıaı·muz 
şehir dolaylarında dlişmanla göğüs 

göğüse şlddctlı çarpışmalar yapmıf· 

Jardır. 

barfle ne g:bl inkişaflar goru)ilr· 
se görülsün, bunları muvakkııt 
saymak ve uzun vaoo ve mesafeli 
görüşümüzü muhafaza etmek mev. 
kilndeyiz. 

İngilizler ba!jlarına tokmak ye. 
dikçe canlanan ve döğiış azlmlerı 
artan adamlardır. Rus mukaveme· 
tinin artık ti.ıkend ğine daır şim. 

diye kadar yapılan her tahmin bo
şa çıkmıştır. Am<'rlkaldara gclin· 
ce, karsıdan karşıya manası kav. 
ranmayacak kadar taze ve bol 
bir kuvvet membaı leskil ederler. 
Rahatlarından vazgeçmeğe karar 
vermeleri zordur. Fakat bir defa 
boşanıp ortaya atıldılar mı, döğü. 
eli ve fcdak€ırlısı en sonuna ka
do.r bir spor hazzı diye karşılarlar 
v~ yeis ve tclfiş ne demek ()}du. 
iunu bilmezler. 
Şu veya bu hpdlse sahnesinde

ki manzara nasıl inkişaf ederse et· 
sin, harbin sonunun ufukta görün. 
mediiini, mücadelenin, Alman 
baskın kudret le dem<>krasinin ta.. 
katı arasında bir yarış Ş<?klındc 
devam edip gideceğini hesaba kat· 
mak lA!•mdır. 

Rommel kuvvet~eri 
geri çekili yor 

(Ba~ı 1 inoiıle) (/) 
El Alemeyn bölgesinde dUşman kuv
vetlerine arkadan hUcum etmiştir. 

Almanlar, Italyanlarla birlikte çar· 
şamba günü öğleden sonra mevzile. 
rimıze karşı yeni bir hUcuma başla
dıkları ııırada bUtün ~urınıarımızı 
kullanmak suretlle Ani !bir t:aarntS 
yaptık. 

Kıyı servisine mensttp Hudson 
uçakları Holanda kıyıları açığında 
düşman hava cılanlarma da taar· 
ruz etmişlerdir. 

Bomba serv:.si ~klaı·rmızdan 
13 ü bu hareketler sonunaa Os· 
!erine dönmem ~!erdir. 

Şiddetli çarpu;malar d vam ediyor. 
El Alemcyn mcvzıler.i Almanların ~v'lihver ve Mısır 
blitun' yarma teşebbüslerine rağmen (a.ı,. 

1 
llM!Ne) .,,._ 

kapalı durmaktadır. . . 
1 Kahıre, 3 (A.A.) - Reul<'r ajan· yeslle g rıyorlar. Mih\ıoe-r siyaset , 

sınm hususi muhabiri bildiriyor: .Mısır, Mısırlıl rındır, dılstu~~nİ 
Bütün gün şiddetli muharebeler ol· ı dan . ilham alıyor. Mıım·_ kendıs n 

muştur. Kahirede bu muharebeler ,,C,y Bilyük lkltany~ya baglayan ve 
le hul!sa ediliyor: «Düşmanı zapteL harbin neticelerıne katlanmak 20· 
. • runda bırakan oo kaygıJardn 

tik.> 1 . h k' . u 
Muharebelu', kati mahıyet ~ kurtularak lstıklAl ve a ımı~ n: 

memckle beraber maku1 hAd dahilln- 1 ne sahlp mtt\etler man~mesl içi 
de memnuniyet gösterllebıleceği söy- deki mcvkiınl almağa layıktır. 
lenmektedir. Berlın, 3 (A.A.) - D. N. B. 

Bcrlin, 3 (A.A.) _ Teblığ: ajansı aşagıdaki teblığı neşrelmiş-
:Mısırda, El Alameyn ged·ğlnln bil. tir: 

l Ordularının l\'Ilsır toprak\arında yUtUlmesi sırasında kuvvetle tahk m 
edilmiş mUtee.ddit iifiler ımeumla muzaffer bir surette !Jerlcmekie 

oldukları bu anda, m!Jwcr de\o"let· zapt edilmiştir. 
Iki binden :Cam Inglliz esir alın· lerl, MıSlrın istiklAI \"1 bakinKye- 1 

k tiııf temin hususundaki kafi ni· mış, otı.ız top ve bir çok zırhlı tan 
iğtinam veya tahrip edilmiştir. yetlerlnl resmen teyit eder ve 

lskenderlye yakınındaki askeıi tc· m hvcr ordularuun Mısıra bir' düş 
....:~' ,_ v ı..ıı....umları uanıl· mal'l memleketi olarak dcğ'tl, hı. 
aımere gece na a llU\. .T X' 

glli:r:let'I Mısır toprağıJ11dan kovmak 
mıştıı·. 1 k k · n 

Bertin, 3 (A.A.) _ D. N. B.' nln ve ngiıtereye 8'fl!( aıS erı are-
askert kaynaklardan öğrendiğine gö. kfıtn devam etmek lçıR ayak bes-

d tıklarım bildirirler. 
re, Mısırda Ingiliz kıtalan yeni en Londra, 3 (A . .A..) - Haber veril-
El Alameyn'de kuvvet.ıe tahkim edıl- d ğlne göre, Alman y.e Italyan hUkfı· 
mlş olan mevzllerde 80fl bir muka- metleri, bir memlek~ ietilA SR'aSJR. 
vernete çalişmışlardır. Düşman Al· da Hitk!r ıçltl çok aziz ve makbul 
man ve Itaıyan kıtalarının llerlemeM.. bir usule tevfikan, bw ~ da (MlfHr 
nl durdurmak için zırtılı te.şkillttle Mısırlılarındır> prensipıne sa~gı gôs
son Umitslzlikle bir gayret &arfet· terllcc~ğinl vaadeden bir bildiriğ net· 
mlştir. Buna rağmen mlh\'er kıtaları rctm1'lerdir. 
ç~moo giinQ öğ~n ~man :mil· Bu bakımdan Lowdrada böyle brr 
da.faa cephesini El Alameya'in ce· vaadin ameli luymetlııln neye muadil 
nup batUMndan ya.rmıflar ve bu ge. o\duğunun bUtUn dUnyaee. malflm btı
dlği şimal fimal doğu ve cenup do· ıun<tuğu Mısusuna. dikkat göml çekil. 
tu iAtika..:ıeUerindc genipeterı>.k dtı, wıektedlr. 
man mevzilerirıl cenuptan şimale doğ Alman ordÜları ile Geıııtaponun, bk' 
ru zapt.etmişlerdir. memlelretl lfgal ~inee, e\"YeİCe veri· 

Bcrl:n, 3 (A.A.) - Dlenst Aus ıen vudlerl hiç hesaba katmaltsı:ııın 
Deutschland ajansının blldlrdığl. memleketi \'e h11.lk1 dıl«Jlklerl gibi 
ne göre, İRfılizlerit1 lddıalarına nasıl kullandıkları pek mük&Mmel 
rağmen El Alameln muharcbesı blllnmeklcdir. 
mihver kuvvetleri tarafınd4ln ka. Kıı.hlre, 3 (A.A.) - DehiUye Na
zanılmış sayılablUr. Mihver kuv· ztrlığı bu sa.balı erkenden Iskeııde
\'etleri düşman hatlarını yardıktan rlyede kı98. bir hava akını olduğumı 
sonra Mısırın yeşil bölgelerine bildiriyor. Bombalar atılmıf, ıs klıpi 
yaklaşmaktadırlar. Bu a~ans ~u- yaralanmış, hafif haearlM' olma~hM'. 
barebenin çehresini değışt rd ğınl Kahire, 3 (A.A.) - MısH' lıUkft. 
çUokü mihver kıtalarının ye 1 a · meti, bu akşamdan itlbtnen k6prUle
razl şekillerini dikkıtte alm klan rin, sedlerln, telefon santFaUerinin ve 
ger- durmayacaklarını ıl~ve eyle. a.kerl blnalariııl poiis yerine m'<iu la

mckledk. rafındmı muhasara altJnıı alınacaR'Jıır 

Ankara, 3 (Teldonl1J) - Son 
~·•imurlar dolayıslle bodrum kıs. 
rnı su altında kalan lzmit Kfıgıt 
fabrikasındaki zarar büyük dejll· 
dlr. Sular, sadece mevcut 160 ton 
kAiıt~an bir k•smıııı ıslatmışsa 
da bunlar da kullanılabllecektır. 
Fabrikaya su iCtiren borular da 
çamurdan tıkanc:lJiı için bunlar 
temizlenmektedir. 

Bu metaneti, bu vekarı, bu em- cak yegAne kuvvet sayılan Fran. 
niyeti bir taraftan kendl sec yl\ sız ordusu yere serilmişti, İtalyan 
sinden, kendı tarihi varı ğından ordusu Mısır kapılarına yıjılmı,tı , 
almı,ıır; bir taraftan da mllli da. Rusya, mihverin manevi blr des
vamızın h kka ve insanlığın de. tell manzaras•llı gösteriyordu. 
vamh men(aatlcrine dayanan bir Ancak gözünün ıördüğü wya 
dava olması bıze vicdan rahatlığı gönlüni.ın istediği manzaraya göre 
\IC huzur vermı,şUr. Bu sayededir hüküm verenler için işin sonu gel· 
ki emniyet sözUnUn adı unutuldu· miştl. Fakat memleketimizin mu. 
lu bir devirde bl:ı: iki muharip ta. kaddC'l'atını sevk ve idare eden. 
rafın mutlak surette ttımadını ka. Ier, 0 dakikada b le suktin ve me
ıandık ve ımza cttıgimlz her çe· tanetlcrlne halel vermediler ve 
kin manevi kar§tlıgı oldusune her. taahhUtlerine sadık bulundukları. 
kes candan inanabildi. nı tekrardan çcktnmedller. Böyle 

HAdiselerln seyri ne istlkamet 
lhrsa alsın, bizim metanctlm.zl, 
vekarımızı,' kendi mukadderatımı· 
,_ ~ 4üıald11A&aı ~maı. Bir 

bir cesaret ve metanet, böyle bir 
dfirüstluk ancak Türk mtllctlnin 

Bunun manası, etrafımtzdnk 
inkişafların hükrnilnu hiçe say. 
mak demek değildir. Bu nklşnf
lar bizi türlü türlü ameli mesele· 
lcr karşısında bırakablllr Bu it' . 
barla millefmi:ı:dcki m 'ili birlik 
ve ahenk duygusunu elbette dahıı 
keskin bir hale koyacak, uyanık
lığımızı arttıracak ve topluluğun 
menfaatine alt daval&r tizerirdc 
bir kat daha hassasiyetle durma· 
mıza yol acacakttr. 

Hindistanda 
tedbirler 

(S-.1 _...) ~)c 

Konseydeki yeni HinUi aea ara. 
sında ml.klafaa azası ol&t'flk seçilen 
Noon ti; bulunmaktadır. No\>n, 
evvelce müdafaa koordlnasvon da· 
ırcsinın aalAh y~tlerlne dahil bu. 
ıunan vazlfelerı ve Harbiye ve Si· 
vil MUdafaa nazırltklarının lflerL 
ne dehi! bulunmayan, Hlndlatanın 
mudafaasına mutealhlt daha bıtıfka 
"Hifliede lll.weBHÜ*'c 

bUdhmektcdir. Han. lehUkeierlne 
l<nrııı Lcdblr1er bır misti arttmlmış
\ır. ŞUpheU şahıslar ihtl)l&letı te\•kif 
edilmektedir. 

Kahire, 3 (A.A.) - :MMM·cia u tnci 
ı.ol faaliyetine dair hiç iMr alAmet 
yoktur ve halk, mancını ve llUkune. 
tml muhafaza etmektedir. Milletın 
beyeq umumiye&i, onhıının muhare
beye iftiraklni arsa edıyor denihne
melde beraber Mıııır oniDNnun baaı 
kıaımlan. memleketlerinin müdafaa
aında müt.Wikle~ iltihak &1'.ZW.SUQda.. · Suların fazla tarar ika etmetne

i, geçen aene !abrika etrafında 

·~ ı.arald~ -- aelmitıiı'· 

kArıdır. 

~ ... 'S"M&N wı.c. 

JngtHz Bas\ ekili, bu ı.ıar~c'b 
lngntereıJekl tenkit hurriyettll()en 
\e A'-am Kantal'88fm11 ~~1e mnlk 
bir dakikada bile bu kadar açık \e 
Nerbe!.t bir llo;ım kırllanntas.ndan 

bahsetmbtlr, fakat itlen yapılan ten 
kltlf:r karşrsında geniş ,;e anlayışlı 
b•r mtı gıöıftereınemiıŞtw, tenkidi 

sırf ııtazal'.i olarai< ltoş gören. faka' 
kendtne karşı y&f)llan tellkltlerı 

kaU~en tahammül g&tereMiye11 heı 
ktn-vetH poUt:tkM'ı g.lbl lıMelıet et· 
ntlştlr. Umami vazeyethı Jteaaketı.tt
den bot bol ıstifcWie etmiş ve ttlt'al.
ıta btihınanlarHı fl'na llliyette lıııare

ket ettt~lnl lfıtldadaıı fan \:e ka· 
bal ederek sıısturue• tollı\War kul. 
lamnıştır. Daha g-en" ve allilay.,ıı 

bir ruhla hareket etseydi Ye &erıkit· 

rJlcrl geni bir S, blrtiği llıav118ı k'i· 
ne alsaydı parJamell't~I 7.akrl 
d11lıa kati ve tat.il otar. et.itikle 'e 
ha~te daha iyi W.. &Mir ~'""· 

ut klnıu11 ~ttda pek 1ııaille olarak 
öylediğl gttııl, iM08Ullyet taljılyabil· 

mek lrlH lıem Mlilltiyete, lleRı ttı. 

mada ihtiyaç warflw. B . ~ı. iNi 
tthrıadt böyle bir dakikada ...._ P,· 

nifı btr şekllM. qQibllrnek imkaM
nı, tenkltcilere ~ ~-m.tu ~ 
ilet w. Mllıblye6e led& etıın&ı.tlr. 

l ıtglffz ~·etttthriıl miııta.laaM•
da kun etll noktalar \'8rdtr, laka&: 

verilen izahat, ı.eWı: ..e klaredellı e-
8" h&tayı örtme~ wrMıniftlr. 

Eğer maddi tmkansw.hk dOlıtyl!'ile 
IJb.> ada kMI miktarda ııHMı, tank, 
ta.) yare, a~'ker, teçhi«.at bWuftmaımy 
dı denllel',ek lıtr şey yokt•. Fakat 
ltaziran iptida..OJmda Jngilidett. bar 

ruza ge~ eesaretini -eeek ka. 
ıtar Ustürı ,;aıutalar '"Rırilea, Mı iis. 
tiinliik ılüşküoffile ~~ ... Aftır. 
Tobruk kak!st lntmanda111 ne8ll a· 
daıntk ki ıtüşMaaı, bir, tkt pm lııi· 

le ~gale ~amtş, aMttı emr1 

aykllrı hareket etmiş w kale.1f lıH
ctt keyfi tt)'fle teslim edeft!k •ewa 
maka,~met plinlantn11 yrlulmatuna, 
lletn de Almanlann etine IMMhıhuz 
teçhiz.at geçme!ilne, bu sayede de 
ileri hareketlerine derhal dt~·arn et. 
me1erine t,nkan 'ernllttir- Bu lıa
ctar gtiYenllm~ "t' hu lutdar n tfı<o • 
:rübedcn Keçtnı, Nr ı-a- ~·Je 

bir metndt)et ~hneıli, ~ chJ. 
nan H~-ük hlltaıntı tııaş.ııc:a ....na. 
rından biridir. 

Dikkati <"elbe$n Mkta ,adur ki 

General R1tı>Ale'nln kifa,.ettıkllğf 

farkedilınl , hsreıltetleri cltıinldarı 

d<ığru) a idare eDwesi Ort..,.n Ba.,. 
kumandanı General o,lnlek'tea if>. 
teDMiş, fakat Cri'.fteral «M&kuh ıı.. 

bt>..pler gö &ererek reddetntiftlr. Bı 
selhep~ iter halde pek malart ..... 
~k kt General ba 'azff4'31I 'ile· 
mew ltemen ~ ~ geoı;ıtildelı 8Mtn 

ikabal etmek zararetinde klıma1:4Jtla 

'Yapdıtn hata belki ..,... edffe.. 
<'ektlr, belki edlhnl:rttekür, fıtkat 

her halde ŞMMl fÜPl'e J'flÜrlnez ki 
ortada bliyük bk' thınal vardtr ve 
htt U-1 Atmanlan11 Akdeahıe. Af
rika ~ Ortaşaft( malır.eute - Jua11 
kaywaJdarırta hakiftı ohnalart1ta 'eı 

ııulkaventeneriıri artt~racak w har -
t.1 w,.aııteak ı..."lctu kN.lar ekle et· 
ıMe~ıine yıtı açeW1tttık kHar ac 
\ıe zararlıchr. 

Başvekilimiz 

şehr;mizde 
< a..,. ı twetcleo) M 

Jırtanbol. 3 (A.A.) - ~ekil Dl 
Renk &ydanl ve T.caret Vekiii lıı&U• 
ta1. Oktnf'n, byglbı saat 16 dan 20.ıot 
kadar vll6~tte çalıı,mı~ardır. 

Yaptl&l'I tc>ptantıda Vali ve Bek· 
&ye RMSi Doktor Latfl Kırdar, vL 
liyet ve belediye muavinleri, Of~lf!I 
vmu111 nılldörlt\rl. Bölge i8'e möd& 
ril, IthalAt ve thracat birlikleri tım• 
ml kAtlbl, ~ediye teftiş heyeti re~ 
\'C belediye lkbsat müdürU halıir bu. 
ıumnuşlardır. 

Baf'•ekll '\le Tıcaret Vekili, h'taıl\ 

bulun iaşe vaziyeti ve lav.. ~Ultı 

n Istanbulda vazife gormek~ ~n 

tefekktlllerln fasilyeUerl haidt111de 

ayrı ayrı nanat almışlardır. 

Çalıı~malara pazartesi göntl denJJ 

edılooektir. 

Hark-Jye \'ektti OeJiyur 

Ankara, 3 (A.A.) - Hariciye Ve· 

klli ŞükrU Saracoğlu bugün Antıdo. 

l.tı ek.spretıU.e lstanbula gitm;,tir. 

Hariciye VekU! Uıta5yoııda mebus

\ıv \JC Hariciye VekAletl erkfı.nlle, 

\tazı kördı}>k>ınatık azaları taraltndlh 

Uğurlanmıştır. 

h'hiııarlar Vekili t'ie ~yor 

Ankara, 3 (A.A.) - GOmrUk v, 
lnhıearlar VekUt :Ratf Karadeniz, A
nadohı ekspresUe bugün Istanbula ha 
reket eylemiş ve istasyonda mebus.. 
lar 'lie Vekllet erkaru tarafından u-

l4Uımı§1.ır. 



4 V AT A N 

~~~~~o~~~ TBrklge Ciimhur lgetl 

idareciler dertlerini 
döktükten sonra ... 

Ziraat Bankası 
":ınılwı tarihi: 1888. - lltrmayHI: 100.000.000 TUrlı: Jkuı 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zira! ve ticarl her nevi banka muamelelerı. 

P ara biriktirenlere 28,000 lira lk.ramil_e veriyor. 

Maarif Vekal ~tinin iş yapmak 
temiz düşüncehususundaki 

!erinden istifade efmeliyiz 
Sayın M11arif Vcktl tarafından kapamak mecburiyeti h2'sıl olaca. 

:-~ki sporcuları, klüp \iarecilerinl ğını anlattılar. 
dinlcmeğe memur ed:lcn 1\.'terkez Sayın Vekil anla~ılıyor kı, mem
İstişare heyeti ,zasından Bürhan leket sporunu kurtarmak için bir 
Felekle Vildan Aşir yı.pılan son hareket yapmak, yine yanlış blr 
topla .. ,tıda klüplerin dertlerini din. iş yapm?mak iÇin, ancak tetkik· 
lediler. !erden scnra harekete geçmek ta. 

Bu toplantıdan sonra yazdıfımtz savvurundadır. TeoıJz dü.şiincele
vazıda neler konuşulduğunu bil- rini yir.t bugün klüplerl dinleme· 
dirm:ş ve bu dert dökü~ün çok acı ğe memur edilen Bürhan Felek 
olduğunu da ilave etml~tik. ten ö~rendik. • 

Burada söylenen sözler üzerin· Bugün memleket spoı·unu kur-
de oyrı ayrı durmak bitim içln tarmak için mekteplilerin klüp· 
hiç de faydadan hali değild;r. lerde oynamasır.a müsaade etmek 

Zir&at Bankaeında kumba.rah ve ihbarsız t&a&rrut he.aaplanndı. 

en az 50 llraaı bulunanlara. senede 4 defa çekilecek kur'a Uı a.t&tı· 
daki pli.na göre ilcram.lye dagıtılacaktır. 

.. adet 1,000 llnlık .&,000 Ura 100 adet se liralık 11,000 11n 
4. • 508 • 
,. 250» 

2,8&9 • 
ııe • ( ,l!OO • • 1,000 • 

ıo > ıoo • 160 • 20 • s,.ıoo • 
Di KKAT : HuA.plarmd.aki paralar bir eene içinde 50 lirada.n &.1•· 
eı dllfınll'enleri ikramiye çıktığı takdirde 'fa 20 fazlaai.l• v«ilec•ktir . 

Kuralar ffJlede 4 dofa, 11 mart, 11 huıran, 11 oyltı, 

11 BirincikAnunda çekilecektir. 

Evvela herkes bu işin yürUme. lazımsa edeceğiz diyen sayın ve 
diğindc mü\tef>k\i. Müsbet iş gör- kile, demek ki; Beden Terblyes: 
memenin de te.)kllılıhn ehil e1ler· Umum l\ılüdürlügü bu sebepleri 
de bulunmam_asır.dan ileri geldiği makul bir şekilde ve deliller gös-

ac:-ıkça söylen yordu. tererek daha evvel anlatmış ol· ·'!_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_;ım~ 
Biliyoruz ki, Beden Terbiyesi J saydı, bu müsaade alınabilecekti. _ 111' 

teşkilatı tetkik yapılmadan, sorup! Bu da gösteriyol' ki; Beden Ter. 
~c:.ru,turulmadan derhal işe başla.! biyesi teşkllAtı ya iş bilmemezlik 
mış. sporun bir ihtisas işi olduğu reticesi v·e yahut da herhangi bir 

Aske rlik iş leri : f ULM ACA 

göıönünde tutulmayarak, memur düşünce ile memleket sporur.a za- Taksim A,kerlik Şub~lnden: 
ı hnlyetiie hareketle ış başına, r&rlı olmu~, yaptığı hatayı tamir 339 doğumlu ve bu doğumlularla ı 
Memleket sporu için tamamen ya- yoluna. da gitmemiştir. Çünkü fut· muameleye tabi olanların (338 do· 1-+-+-
bancı lsim~iz kimseler ba.ş:ı geti· bola bir düşman nazarllc bakıl. tumlularla n1uameleye tılbi olarak 1 
rilmi~t. Kanun nekadar iyi yapıl. mıştır. her ne suretle olursa olsun tecllini 1-+-+-
F~ bu 'ş bilmez kimselerle muvııf. Sayın Vekilin ne yapmak !Azımsa, yaptıranlat', tehiri sevk kararı alan· "f-+-+-1 
L1kiyct imkanı yoktu. yapacağız, mekteplere müsaade edil· lar ve seneyi atiye terkedilenler da. 5 

Nekad?r actdır ki; dört sene mesi faydalı ise müsaade edeceğiz, ı hil) ilk ve son yoklamalarına 6.7.942 ' 
:-:onra yire bu teşkllıitı:ı içinde bu- klilplerı serbe.rıt bırakmakla bu te· günU başlanacaktır. Alft.kadar olanla. 1 

i:ı~an ve bu işin neden yürüme. ş:ekkUJlerden daha iyi randıman alın· rın ilgili veJikalarile birlikte her gün r 
d.ğini, yürümesi için ne yapmak ması temin edilirse serbest bıraka· ı saat 9 da şubede bulunmaları ve 
l;i1ım j?cldiğini bu klüp idsrecile- cağız, dem"'l, bu yoldaki temiz dil· yoklamalarını zamanında yaptırmı· 111-+-+-+-1 
rirdcn daha yl bilen bir •da.reel ,unceleri açıkça söylen1e~ı. bize ümit yanlar hakkında kanunt takibat ya· " 
bu~ün bu klüplerin dertlerini din- vermiştir. Bu sözleri söyliyen Saytn pılacağı ehemmiyetle nan olunur. 
lrn1e~e memur ediliyor. Biz buna Vekilin kanunun tadili lAzımsa ede_ * Soldan sağa: 1 - ~1uharip mc
J·lüp ·darecilerinden flk;r almak cetiz, diyeceginde ve bunu da yapa· ı Beyoğlu Yerli AsR'l-r11k Şubeslnden: zlyetli; s:r nota. 2 - Değnek; Bir 
rl.pğil de. dört sene içinde ulradık. cağınaa şüphe yoktur. 339 doğumlular ve bu dofumlularla erkek adı. 3 - Basılmaması J;i· 

lcrı zorluk.tarı, o zorlukları yara- Biz, SayLn Vekllden tekrar şunu muameleye tAbi ola.nla.rın ilk ve son zım gelen tel; I-Iavayi. 4 - Bir 
1rıı. çatı attır.da söylemek imkanı· bekıtyoruz: Temennin1lz fUdur: Eski'. yoklamaları beraber olarak 6.7.9421 nid~nın çokluğa karşı kullanılış 
nı ·:eren bir iç döküş diyece,llz. sporcuları, klüp idarecilerini dinlemi· pazartesi gUnUnden itibaren ayın çift şeklt; Şöhret. 5 - Vücudun kısım. 

B:r klüp murahhası öyle ı:ıeyler ye memur ettlği arkadaşların vere. 1 gUnlerlnde yapılacak ve ağustosun ı ı1 arınd~n; Dold~rrna: 6 - Kadır.
Fl'vlcdl ki; ~yürekler acıst id:. O cek1erl rapordan sonra, daha evvel nihayetine kadar de\.·am edecektir. ara hukmcden, Bır. Foru. 7 -
P~rad~ salonun ka.pısındııın bu ko. yazdığımlz bır yazıda. da ileri sUr· Nüfus cilzdanlarlle ve ikamet kA.ğıt_ Resim tarzlarından b 1 rl; l\ıle:sgul 
nu.ı::mpları 1tyakta dinleyen Bölge düğümüz gibi, bu i.,te hakikaten ih· larile birlikte şubeye mUracaatıarı. et·;· Masset. 8 - ~azlı bir içki; 
direktörü re gözüm ilişti. İd< reci: tısa.sı olan thtısa.sları hiç bir suretle Cumle. 9 - Musıbet; Pek c~r.a 

- Ben bir tüccarını. Üç sine- inkar edilemlyecek eski idarecileri bir değil. 10 - Bir nehir; Gramer tc· 
marn var. Bu Bölgeden bir l'sans araya toplayıp bizzat dinlemektir ve iaşe bürosuna alınacak rimlcrindcn. 11 - Bir hayvan; 
cıkarmak, bir te~cil muamelesi yine tekrar edelim ki, Sayın Veki- Bir meyva. 
yaptırmak b;;:na üç sinema ile uğ- !in bunu da yapacafından emin bu· memurlar Yukarıdan aşcğıya: 1 - Fazla. 
ta!':naktan güç geliyor, dedl. lunma.ktayız. dan; İş!ret edatı. 2 - Adlar; Tut-

Bıı sözler söyler.irken am:.tör En son .&öz olarak şunu da kay· Bölge İaşe müdürlüğü evvelce saklar. 3 - İslamın şartlarından; 
idareciler acı acı gülüyordu. Böl. dedellm ki, bu hareket memleket açtığı imtihanda kazananlar ara- Hid;.sc. 4 - istanbulun bir sem· 
ge direktörü ise bu söylenen acı eporunu kurtarma yolunda yapılan sında bır seçim yapılmıştır. Bu se· t:nden. 5 - Pantalon bağı: Bir 
:öz1tr kar$ı..,.ında, şaşırmış b r va. en son harekettir. Onun içindir ki, çim işi v.ali ve Belcdiy~ ·vReisi süs. 6 - Bağl~ına edatı; 1-Iaykır. 
zıyette idi. İdarecinin hakkı var· esaslı bir şey yapmak, iş görecek doktor Lutfl Kır~arın reıslıgi al- ma. 7 - Bjr rer.k; Devlet teşkl
dı. Amatör bir sporcu tescil edi. bir teşkili.t kurmak için çok titiz, tında toplanan bır heyet taraf~n· !Atından biri. 8 - Dolap k3tı; A· 
lrcek: yüz numaraya k!dar çıkan d&Yranmak lA.zımdır d:n yapılmıştır. Scç:lcn btı talıP- nıt. 9 - Bir mobilya; Becerikli. 
b'.r !<i\irü tamim, profc~yoncl b:r ' !erin imt:har.da iyi derece kazan· 10 - ŞC"f(af bir madrie: Karma 
in,.anı '~yan ettirecek formaliteler Kemal ONAN malarına rağmen, iaşe gibi önem- karışık halde (eriten). 11 - Is~ 
YC" :vire sonra aklın almayacağt, Yelken .k li bir işte çalıştırılacakları için tırap sesi çıkarma. 
m•ntı~ın kabul clmiyeocğl hiidise- t6ŞVI hayat ve vaziyetleri hakkında \ah- DÜNKÜ BULMACANIN HALLİ 
ler ... Çünkü. Belediye vemesln- müsabakaları k;kat yaptırılarak malümat alın-
den düyuna ko:olmıı; b r pa.rıyı al. ması gerekli görülmüştür. 
mak, Bölgede i.:: yaptırmaktan da- l~t. Smporları Ajanlığından : Tahkikatı nüsbet surette neti· 
ha kolay oluyordu. 1 - Bölgemiz yelken teşvik mU· celcnenlere Bölge İaşe müdürlüğün 

Ev\'elcr de de!aıatle yazdığımız sabakalarının birincisi 5 temmuz pa· ce birer mektupla tayin edildikleri 
gtbi. tesk11€ııt her bölgede yüzlerce 1 zar günü saat 1-1 de Moda koyunda vazifeler bildir-ilmektedir. Ahnen 
ı:cnçLk klübü açtığından bahsedi· yapılacaktır. ve alınacak olan yeni memurlar
yordu. Nrrede o gençiik klüpleri., 2 - Bu müsabakalara. bUtün ama.. dan bir kısmı Bölge İaşe müdür~ 
Yine zava11ı klüpler bütün ~ngar.

1
1 
törlere açık olduğundan her nevi yel_ lüğü merkez kadrosuna, diğer bir 

ya'."·ı c;:ekiyor. Buna mukabil elde ken teknesi girebilir. kısmı da kazalardaki İaşe teşkilıi
C"dilcn rctıce bayramlard~n bay- 3 _ Yarı~la.ra iştirak edeceklerin tı kadrolarına tayin olunmakta· 
rama resmigeçitte birkaç mükelle· saat 13 de hakem heyetine müra· dır. 
fln ~cçlı:;i. tş yapmak gösterı,ı de caatıa kaydını yaptırarak tekneleri- Yeni teşk:Iatta, h!'r kazada, bi-
t;il miyd·? nl kontrol ettirmeleri mecburidir. rer iaşe müdürlüğü bulunacak ve 

Yine biliyoruz ki; kli.ipler ilk 4 - Yarış rotası mü!abaka ma- bu müdürlükler Bölge İaşe mü· 
darbeyi teşkilattan ycdi1°r. Mek- hallinde tesbit edilecektir. dürlüğüne bağlı olacaklardır. Ka. 
h:pliler klüplerdt'n ayrıldı. Bugiln za İaşe müdürleri de pek yakında 
bütün id>reciler bu kararın klüp- At yarışları için tertibat tayin cdllcceklerdir. 
ler iizcrindl"ki acı tesirlerini yine 
o çatı altında söylediler. Bu hal 
dcvan1 ederse, klüplerin kapılarını 

, Radyo, 
B UGtiNK Ü PROGRAM 

SABAH 
7,30 Program ve memleket saat 

ayarı. 7,33 Karı,,ık program (Pi.) 
7.4~ Ajans haberleri, 8 • 8,30 Sen
fonik program (Pi.) 

ö (;LE 
13.30 Program ve memleket sa. 

at ay~rı, 13.33 TUrkçe plA.klu, 
13,45 Aja.ns haberleri, 14 - H,30 
Riya!eticümhur bandosu. 

AKŞA~l 
18,0-0 Program \"e memleket fta_ 

at ayarı, 18,03 Radyo dans orkes· 
traııının her telden programı. 18,45 
Radyo Çocuk k!UbU, 19,30 Memle
ket saat ayarı ve Ajana haberleri 
19,45 Serbest 10 dakika, 19,M Fa'. 
sıl heyeti, 20,15 Radyo Gazetesi 
20. 15 Şarkı ve Türküler, :ıı Ko~ 
nuşma (Ana eserler) 21,15 Din~ 

leyicl istekleri, 21,4!5 Radyo salon 
orke!'ltrası, 22,30 .Memleket saat 
ayarr, Ajans haberleri ve borsalar, 
22,45 • 22,50 Yarınki program ve 
kapanıı:. 

• 

At yerışlarır.ın devamı n1üdd-:-· 
tince Köprü • B~-1kırköy arctsında 
\".l.pur işlc~:lmesi için Dcniz . ..-olları 
idaresi tetkikler yapmaktadır. 

Tetkikler müsbct net:ce verdiği 

takdirde 15 temmuztlan itibaren 
Bakırköyündeki Taş:skele i!e Köp
riJ arasır.da her pazar günü bir 
kaç vapur Jşletilecektir. 

M~s ' ut bir 

Birlikler umumi katibi 
Ankaradan geldi 

Birkaç gUn evvel Ticaret VekAle
tlle temaslarda bulunmak Uzere An
karaya giden, tthalA.t ve ihracat bir· 
ilkleri umumt kA.tlbl SatAhaddin Çuh· 
ruk, dUn sabah şehrimize dönmUştUr. 

İslahiyede kurtuluş 
Sporcu arkadaılarımızdan Mah- ~ÜnÜ kutlandı 

mut Anların bir kız çocuğu dün. Isla.htye, 3 (A.A.) _ lslahlye bal-

doğum 

yaya gelmiş, yavruya Aysel ismi kı kurtuluşlarının yddönümü olan 
ver·lmiştir. dünkü gUnU tezahUraUa kutlamış· 
Arkadaşımız l\ıl•hmudu tebrik larclır. 

ederken küçük Aysele de uzun 
ömürler dileriz. 

Ç. E. Kurumu, 15 
kıza gelinlik verdi 
Ankara, 3 (A.A.) - Çocuk Esir

geme Kurumu Genel merkezinden 
bildirilmiştir: 

Çocuk E. irgeme kurumu haziran 
içinde 15 kızA. gelinlik vermiştir. Tem 
muz ayı içinde de e\·Jenecek ve gelin· 
tik teda.l'ik edemiyecek durumdaki 
kı zlara pa.ra.!ız ipekli kumaş vere. 
eektir. Nikilh mukavelesini ve kızın 
para.aız kuma,a ihtiyacını bildiren 
btledıye vesikasını ibraz etmek kA· 
Sdir. 

Devlet konservetuarı 
sanatkarları geldi 

(Başı 1 incide) 

sevinç duyuyoruz. 1'Iatbuatın hakkı· 

mızdaki ilgiSine teşekkür ederiz. Ma. 
mafih asıl büyük .sevinci temsillerden 
sonraki takdirden duyacağız. AntL 
gon'un temsilini bizim çalışmaları· 

n11zın muhassalası olarak kabul et· 
memek hl.zım gelir. Operalarımız, 

zengin repertuarlarımız var. 
lstanbulda opera temsilini maale

sef veremiyeceğiz. Zira opera için 
200 den fazla kadroya. ihtiyaç var

dır.> 

Soldan •ağa: ı - İclas; Enkaz, 
2 - İne ine; Da. 3 - Tos; Şah. 
4 İbareler; Ma. 5 - Susam. 
6 - At; Ata; Zckı. 7 - Pik; Mi
zan. 8 - İle; Alan. 9 - Iska· A 
ril (lira). 10 - Ela; İde. ıı' ~ 
Atıştırmak. 

Yukarıdan aş.ğıya: 1 - tıu_ 

maslı. 2 - Ab. 3 - Lisan; Piket. 
4 - An; Cilalı. 5 - Seke seke; 
Aş. 6 - Lüt. 7 - Enfes; Martı. 
8 - Ne; Razill ('!Iraz). 9 - Me
zalim. 10 - Adam; Kan; Da. 11 -
Zaharln; Şek. 

PO R S 4. 
3 TEMMUZ 1942 

1 Sterlın 5,24 
100 Dolar 130, 70 
100 
100 

Pezeta. 12.9375 
lsviçre frangı 30,03 

100 İsveç krcnu 31,16 

ESHAM ve TAHVİLAT 

İkr~miyeli ~( 5 933 Ergani 22,95 

VAT AN GAZETESİ 
İLAN FİYATLARI 

Bo.ş lı k 

l in<'I tııayf.-

2 nel ıt 

3 tincü :o 
4 tıneü » 

Abone Ücreti 
Türkiye dahillnde: 
Senelik 6 aylık 

1400 750 
S aylık 

( OQ 

.llarlç memleketlerde : 

Senelik 
2700 

6 aylık 
a10 

S aylık 
800K. 

Kuruş 

750 
500 
400 
150 

50 

A)-llk 
l llO K . 

O.zeteye gönderllen e \7ak dere 
edilsin edlJmes!n iade oluDJJ&8Z. zı

;ramclan mos'ullyet kabul e.ııtmez. 

Istanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
Di n No. 172 
'lıcaret Vekaletinin 15.4.942 tarih ve 16/11071 sayılı tamimlerine ek 

23.6.942 tarih ve 16/19334 sayılı emirleri mucibince 30.~.912 tarihinde 
1ntl~ar eden 4.326 ıSayıh kanunun 13 tincU maddeslle muamele vergileri 
% 2,5 nisbetinde arttırılmı~ bulunduğundan zeytinyağı ve sabun fiyat
larına. bu artış lnikı\s ettirilerek muhtelit tip zeytinyağları ile birinci 
nevi kokulu çamaşır sabununun Istanbul şehri dahilindeki toptan ve 
perakende azamı satış fiyatları Istanbul Fiyat murakabe komisyonun
ca a~ağıdaki şekilde teabit edilmiştir. Bu fiyatlardan fazlaya satış ya
panlar hakkında milli korunma kanununa göre takibat yapılacağı il~n 
olunur. (7228) 

1 - Istih&a.l mınt&k:alarındao te_ 
neke He gelen yeınekllk zey
tinyağları: 

4.zaml%1,5 Asitli ekstra ekstra 
> l'.'r 2,5 > Ek3tra 
> ~<3.~ > 1. nevi ye· 

meklik 
> ı;t,4,5 > Il. nevi ye. 

• meklik 
> '·r 5,- > Sıra malı 

2 - tlafine yağlar· 

Tenekeli 
Tenekcsiz 

3 - \'"arlUe gelen .sabunluk ,.e plrJne 
yaflar: 

Sabunluk yng
Prine yağ'ı 

4 - Sabun: 

Birinci nevi kokulu çanıa.~tr 

sabunu C"ÇUValsız> 

103,30 
99,20 
9:;,10 

91,-

87,-

102.30 
102,3C 

R1,10 
67,ôO 

69,10 

122,61 
118,31 
114,03 

109,73 

lOS,53 

121.~9 

112,40 

93.15 
7.J,86 

79,38 

123 
118,50 
111 

110 

105,50 

121,50 

87,50 
(kilosu) 
(7228) 

lstanbu1 Be~ediyes} ilanları 
Yeşi1köy Halkalı yolunun katrıı,n k11.plo.ma tamiratı kapalı zarf u

suıııe eksiltmeye konulmuştur. Ke,it bedeli 12916 lira 32 kuruş ve ilk 
teminatı 968 lira 72 kuruştur. Mukavele, ekslltme. Nafıa işleri genel, 
hususi ve fenn1 ~a.rtnameleri, proje keş!! hul<\sasile buna müteferrl dl_ 
ğer evrak 64 kuruş n1ukabilirftle \'llı\yet N:tfıa mHd!lrlUğünden verile· 
cektir. lhale 13.7.942 pazartesi gil.ıü sant 15 de Daimt EncUmendc ya · 

ptlacah:tır. 

Tallplt"rln, Hk teminat n1akbuz veya mektupları, ihale tarihinden 
üç gün e\•vel vilayet nafıa mUdürlliğünc mllracaatla alacakları fenni eh_ 
liyet imzalı f,l&rtnamc ve.o:aire ve kanunen ibrazı ıaıım gelen diğer ve
sikalarile birlikte 2490 No' lı kanıtının tari!atı çevreı:ıinde hazrrlıyacak· 

tarı teklif mekttıplarınl ihale gUnü saat 14 e l~adar dtı.imt encümene ver· 
meleri lazımdır. (6952) 

Teknik Oku' u Satınalma Komisyonu 
Bac;kanlı~ı;dan: 

Cin>! i'.\l ikta rı Tahınln Tahtnln 
bedeli ti: bedeli tutan Dk teıniııatı 

Lira K rş. Lira. Krt'. 

Çamaşır yıkama 100000 Parça 1~ 13000 00 975 00 
Odun 120 Çeki 11 Lira 1820 00 99 00 

Yıldızda bulunan Telcnik Okulunun 1942 malt yıh ihtiyacı olup yu_ 
karda cins ve mlktarilc tahmin bedelleri yazılı iki ayrı şartnamelerine 

göre 20.7.942 pazartesi gUnU, çamaşır yrkama saat 14 de, odun saat 
14,30 da. Yüksek Mühendis mektebi muhasebesinde toplanacak komis· 
yanda ihalesi yapılmak üzere çamaşır yıkama kapalı zarf, odun aı;:ık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

Çam~ır yıkamanın ilk teminatı 975, odunun 99 liradır. 
Isteklllerin ~artnamelerl gönnek ve ilk teminatı yatırmak ilzere bir 

gün evveline kadar Yıldızdaki olculumuza ve eksiltme gilnU GümUşsu
yundaki Yüksek MUhendis mektebi muhasebesine gelmeleri. 

Teklif mektupları eksiltmeden bir .saat evveline kadar makbuz mu_ 
kabilinde verilmesi lıi.zımdır. 

Postada. \"3.ki gecikmeler kabul edilmez. (7222) 

~lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden :" 
lki maroken koltuğun yüzlerinin deği~tirilmesl ve iki kanape, bir 

koluğun da tamir ve ellıilanması işi pazarlığa konulmuştur. 

Isteklllerin 8.7.942 çarşamba günü saat 14 de başmüdilrlilk binasın. 
dakl satın alma komisyonuna müracaatları il.in olunur. (6792) 

--
_../' 
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·rürkiye iŞ Bankası 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı • 

&EŞIDELER: 2 Şuba t, ' Maya, 3 Aıı
' lldndtetrin ta1'ihleri9ı1o yapılır 

l H :e IKRA.MIYJ:LEIU 
1 ..ı.t 2000 liralık = 2000,- llt• 40 > 
3 > 1000 > = 3000,- > 

50 

200 

200 

2 > 750 > = 1!$00,- > • 
3 > 500 > .i:::: 1500,- > > 

10 > 250 > = 2500,- > > 

100 
CiO 

10 

= .000,-

=~.-

• 
• 

> 

> 
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~Vli bir gen~ 
. tiay1ri f nasıl 
GÜZELLEŞTi'~VE 
MES1UT' o'lo-u? 

•, ,Beyan,G •. ~ 
" V ıMı,z bir ı y eııveliat 1ca4ar CÜib&, 
ıizls ve k ıyıııetıizdiııı ~Y~ , 

25 yaşwli idim~Bl7'~a7a"bi .. 
rak.Jlmaktan• J 1 kork.mala hba.şle.mıı
tım. Sık sık dans salonla rına devam 
etmcl':i tecrübe ettim. Fa.kat hiç bir 
erkeCln nıı.ıan; dıkkatlfli 'celbedeml· 
yordum Henuz evlenmiş benden gen' 
bir arkadaşım bana bl.r SU' tevdi etıı: 
cErkcklel"ln takdir naurlannı4çekeı 
taze, nermln ve açık bir cild ve -şaya• 
nı perestiş bir tendir. &I yenl ve l)&~ 
yanı hayret. gü.zellik reçeteshK sen de 
tecrt1be et> dedi. 1 Şimdi Zıe9Cimi ! tık 
nazarda takdir ettiği goz kam~ıran 

bir tazeliktekl genç ve nemıin,. tenııq 
ol.dutunu itiraf edıyor,...._ 

Yaptığım şud1ı1r: 1 • • 

cHer ak.şam.t yataı?t:ıuan~ene~ 
cUd 11dası olan penbe renk\eld Tc>-- 1 

kalon. Kremini kullandım.\, Terklbkı- f 
de, biJtün dünyada me.şluıl" blr clld 
mütehassısı t..araCından ~ k.etf v.e 

11 clldı 
hüceyrelerlnden istihraç edlloniş laf~ 
m etli bir uru;ur vardır. jSlz. uyurftn 
o, clldl besler ve guzelleşUrtr~ S abah• 
tarı da yağsız beyaz renkteki. Toka· 
lon Kremini k•llandıın. Blrlaç gür 
zarfında cildim , kadile gibi yumuşak 
giıl yaprağı gibi taze ve nermln blı 
hal aldı, açık mesar'llelertm i sık.Jaftı 
ve siyah noktalarla .uYrl.sal,madde· 
!er kayboldu.> { •• 

Eri:el<ler siıf'Citıp ~sehhar 
buluyorlar mı? ;tAIW Mktlr<leJhe· 
m en bugunde.n clld gldasJ olan To 
kalon Kremini . kullanarak'\ letafeti· 
nız.ı arttırınız ve tenlnlze hıı!1:-..._ 
taravet veriniz: · Tokal on ı krena.lerin\ 
cUd için besleyici hiç bir unsuru lh· 
tiva etmlfen A.di eaıellik. kremleri Uı 
kanştırmayın ız. 

DOKTOR 

O R F ANİDIS 
Cild ve ZWtrevt milt-eh-.ısı 

Beyoğlu Sutera.zı sokak No. 5 
Nil apartıma.n 2 ci kat Tel ~3734 

'tAŞIT RIZA 

Tiyatrosu 

Ha.Ud c Pişkin berabe~ 

Harbiyede, Belvü bahçesı:nı~ 
- alaturka kısmında 

Bu gece 
BENİ ÖP ÜNÜZ 
Komedi 3 Perde 

V azan: Bedia Fon Ştatze. 

Heyet her gece Belvü bahçesinde 
temsil vermektedir 

Kadın ve Kızların 
mutlaka okuyacağı kitap 

DİŞİ KUŞ 
Kocanrzı Nasıl 

Muh afaza Edebilirsinh 
Yeni çıktı rtıatı 35 krş. 
1\-l üvrzzUerden , .e kitapçılardan a ra

yınrz. 18tJyenlere po!ta ile de gönde· 
r illr. 

ARiF BOLAT KiTABEVi 
Jstanbul Asliye 9 uncu II ukuk 118 

kimliğinden : (41/569) 

Beyoğlunda Aynalıçe.'}me Hacı Fer_ 
hat mahallesinde Aşıklar caddesinde 
6 No. da mukim Fatma Nazire ta· 
rafından yine Beyoğlunda Aynatıçeş
mede Hacı ı-~erhat mahallesinde A· 
şıklar cadde!i inde 6 No. da mukim 
NAzım lbrahlm Şekerci aleyhine açr_ 
lan boşanma davasından dolayl 
.M. aleyhe gönderilen dava ar
zuhaline verilen n1eşruhata na· 

kendisinin bir sene ev_ 
vel adresini terkedip gitmiş ve hıl.· 

len nerede olduğu bilinmediği bildi_ 
rilmlş olduğundan dava arzuhaline 
yirmi gUn müddetle cevap vermesı 
ve muhakeme günü olarak tayin edl .. 
len 7.9.942 pazartesi saat 10 da mah
kemeye gelmesi VeY.a bir vekil gön· 
dermesi aksi takdirde muhakemeye 
gıyaben devam edileceği davetıye ve 
arzuhal makamına kaim olmak tize.. 
re ilA.n olunur. 

Sahibi ve N efriyat MUdUrU 
Ahmet Emin YALMAN 

Vataıı Neıoiyat TUrk Ltd. ŞU. 
vaı.. 11aın. .. 


