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lalgarlıtaada 
Boa bAdlıeıer 

ı:-azaıı: SADRI ERTEM 

S ON gti.ıılmle ı.om~ Bul~ 
riatanda dikkatl östtioe §e

ken bazı bidlseler cel'eyan eUi. 
Bulgar k&blneıtl istifa etti. Y.-i 
kabineyi tf'knl' profesör Filof tet
kil etti, Sotınuıya Jabudller ...... 
J~ini hal için hUkftmete azami .._ 
Wılyet verdi; Batg:ırlstan ım1n 
&lUdafaa blmıetleri için yeniden 
fevknlide tahsisat kabul etti. 

a. ~ hidise Bul~ari.;taam ...._ 
gi istfkaıMte doiru lnkfpf et
mekte olda~a gU&urme"tecılr. 

Bolgruistan mJhvcre ilhak eden 
-•• ... jl,..-

dlr. F&bt buna maksbll Roman. 
ya, Macvhtan ve Fln'iDdlya gibi 

anıJaafua ebnto~. Balgarista
nın bo darumana en iyi ıtekild· 
karakterlendlren h1diM oaun Rus. 
yaya hlla harp uan etmemi' ol-

IDaSJdır. fl 

Bulgaristanm bo hu<mslyetl, 1.JÇ• 

il Paktı, tmzaıadığı uman<lanberi 
devam etmektedir. F!'kat Bol~ 
rl!!.tanm .... ı'ıv,..-ı,. mn'kaılı1ernt hır. 
ili yapmıya kart\l' ,·erm~jne nı
lnen onan mfh,·e~ intiba.in merh:t
le merhale olmuı;tor • 

tik mertıaleyl Uclfi Paktın im
l&la:nna~ llOD merlıaleyi de son 
•rta aın'.an kararla" teşkil ettl. 
Bu iki mlnt.eha arasmaa bir takma 
bdemeler me\·cottar. Bımdan 
aoara ds Balp.rtstaala mlhvre a
'-mda daha ba'ka türlü lşblrllk-
lm de tnki,.r edebilir. • 

Balgar'8taam 800 defa aldıgı 
kararlar Bolgarlstanm mihverle 
laınamen mukadderat birliği yap 
1IUf oldapna delalet etmektedir. 
8a görli§ tarzı Bal~isf:aru yeni 
bir takım hldisel~re iştirake ınec
btrr ettirecek bir be§langıç uli.kki 
:clJJebllir. Ba}garistanm ırilrilkie
ll~~ hidtsclel' nelel' olablllı! 

8ana mihver ortaklarmm lhti
~an ve Bulgartstanı da ben.. 
berce kaplıyan harp zaruretleri 
l&)1n etmektedir. 

8nntar ~ garapta mittalea olu
~lir: 

l - Alnwıyanm zafeıi kazan. 
ın..sı h11SU111nda Bulgamtanm zl
"-1 bir ünite olarak \'&Zife almnsı. 
cltP. 

Bu vazjfe:vl Balgari!!tan <laba 
ltarpteb ön~ld zam:ınlarda ~faya 
ba.,laınışh, Ne~kim Almanyanm 
Y&ktıınıda btılanan memlek~tlerl ta 
"1•tnlayıcı bir ekonomiÇ( UllKar ba
~e koymak i!ltedlği devirlerde 

Qfganstan Almanya ne zirai i~
:';llti )'aptı. Şüphesiz Almanyanm 
Po rpt9 evvel takip ettiği ticaret 

litikMJ yaln1% BulıtRrl~bma mah 
~~ deb1dl. Bulgamtan bu saha 
1 ll<le ba anovo kendine ı:örc da-
'" ö . etr "~en tatmin e~yf arzu 
1.,. '- Ral"flten sonra ~ Bul~ritl
lfnd ~Mini zh·.:ıl bir \-atıd .. t 1aa 
l\lrne daha nuıyonel hfl' •ekilı1" 

an eknnnmM ennine VPnfl. 

~ Devama J ıacl •>-ıada 

' . 1 ==:ıı 
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Mısırda 
Mihver 
nıo örlü 

kuvvetleri 
Fuka 

' Alman 
kuvvet!eri 

Sivastopol 
kalesinde 

Mrıurda Fukanm mevkltnl ve harp aahasmı gösteren harita • iç kemer 
istihkim

larına 
girdler 

. çevresıne 

Nafia Vekili iskend~ run liman vararak 
inşaatmı gözden geçiroi 
Vekil iskenderun batakhğının 

kurutulması pilanını da tetkık. etti 
Antakuo, .w (A.A.) - Nafia Vekili Ali Fuat Ccbesoy dün 1s.kcııdc• 

run liman tesislerıylc in~ııat ve İskt>n1ctcnın bııtııklıliının kurutrn:ı plllnı• 
nı gözden geıcrruiş nlıikalılardan mufassal izahat alarak yeni direkti~ 
'eı verınişlir. lncelemelerini bitiren '~kil Seyhan lıölgesındcki !IU tesis• 
Jcrinı gözden gcçırmek üzere bugün Ad.ınnya hareket etmiştlr. 

Berlın ve 
Lonara 

Bombardıman 
edilmemelidir ! 
~ 

ımaa llayaakl 
a yolda bir anlaş 

ma ısttyorlar 
-0---

H arp ba§ındanberi Londra 
514 defa Berlin 53 defa 

bÖmbalanmıı ! 
---<>--

laglllzler glrtlle-
cell besaplanmız 

var diyor 

47 Çek daha 
idam edildi 

Haydrihe ıuikaatten beri ......... 
dizilenler 823 
lllflJI balda 

Stokbolm. 80 (A..A.J - Berllnden 
Sveucka Degbladet gazctes!Qe blldl. 
rildiğine göre Bohemya vo Moravya 
himaye lda.reıNıde Alman makam • 
lan, pazar gUnU 29 ve p:ız.ı.rtesi gU. 
nU ba§Ka J. ~ld daha iaain etmi§. 
!erdir. Bu rakaın Haydrlhe yapılan 

auika.attanberi idam edilenlerin aa • 
yı.mı.ı 823 e çıkarmaktadır. 

öte yandan 1aveç ajansmm bildir. 
dlğlne göre de kendi mllletlerinlıı 

dQşmc.ıu olan Çek polltikacılarmı 

mahkQm etmek üzere mllU bir mah. 
keme kurulmU§tur. Bu mahkeme yal 
nız ölllm cezaaı veya beraet karar • 
lan verecek ve hWdlmlertn faUnat ıoe 
temyiz edilmeleri mUmkl1n olacaktır 

Bura9ı da 
geçtzler 

Yhlerce kllometre
Uk sabada mıwı 

mabarebeler olayor 
Roma, 3 (A.A.) - İtalyan or

dulan umumi ka.rarglhmm 763 
numarn.lı tebliği: 

İtalyan ve .Alman motörlU ve 
zırhlı kolları d~ z:rrhh birlik
~rini püs..lctlrtcr<:"k Fuka çevresine 
vanıır,lar ve bu çevreyi geçmiş

lerdir. 
Batıda en başta 7 nci Ba.rseılye

ri alayı olduğu halde 21 hıcl ko. 
lol'dumuz; t.:ıra.fmdan ve doğuda 90 
mcı Alma.n tumen1 kıt.alan tara
fından mUştereıkm yapıla.n ıiddet. 

_.- ne.amı ı Del aayfada 

Alman denizaltıları 
lld gGnde 

14 ticaret gemisi 
batırdılar 

Berltn, SO (A.A..) - Alman deni
zaltı gemllerinln batı AUanUkte 
Meksika körfezinde Karalp denizinde 
iki gün zarfında topyekCın 98.000 too 
nl.lAtoluk H ticaret gemisi batırdık
ları husµal bir tebliğde bltdlrlllyor. 
D!g-er iki gemi daha torplllerle &fır 
hasara uğratılml§tır. Bu gemilerden 
bazıları Afrlkaya göGderllmek Uzere 
tayyare, mUhimmat ve bap maı.ze
meBi yükJUydU. 

Çör çil 
dedi ki: 

Mısır 
muharebeleri 
hakkında 

Bagla llerbaagl 
bir demeçte balaa
mak lıtemlyonm 

General Ofinlek Muuda 
ukizinci ordu komutanlığmı 

bizzat deruhte etti 

Lollclra, 80 (A.A..) - ÇOrçll, ~ 
Den.! Of!nl•k.1.D Jıllslrda 8 bıııııt CJl'dıı 

lılomutanuğmı biuat deruhte •1'e" 
dltlD1 bugUa avam ka.ınal'llılllndıL bir 
dirmiftir, 

Çörçll otSyle deınlftlr: 

Şu anda Mmrda cereyan eden • 
ğir muharebe hakkmda bugQzı :ıam
hangl. bir dem~ bulanmak ... 
miyorum. Fakat meclisin general 
O§lnlek'in 2~ haziranda Riçl'nlııı '7f" 
rine ordu komutanııtmı p.heen de
ruhte etmif oldugunu bllmek arsa • 
deceğlnden eminim. Oflnlek'in bu kae 
ran btıkQ.metıçe derhal ta.np edll
mi§tir. 

Kursk mıntakası 
daki AJman taar
ruzu pUskortDldü 
Berlla. 80 (A.A.) - ~ tebilg-t. 

A1m&D ıataıarmI Sivutıcıpol kaleal la 
kemer i.stthı.Amma gtrdikleriDl bil • 
diriyor. 
~il (A.A.) - Doğu cephe.. 

sinden gelen habeJ!cre gOre, .Alman. 
1ann Kuı.k mmtalt•.,,,,.kl hDcum. 
lan belki de uzun mtıddetteııberl bek. 
laen yu t.u.rnızuntm ba§l.a.DgJCldır. 
Alman taarnızlannm hedefi Raıı es. 
dmunu Qçe balmekttr. Kçlanak ta • 
unm1nan beden Kafkasyayı w bu. 
rad&k1 lnnvetlerl ayırmaktır. Kunık 

taanıurwımı hedeırt de 'llmoçenko 
lmnetleri üe general Zukctun ku • 
m .. dem altmdıı. bulanan Koelr.ova 
mmlııes iHiptiüU btrbirtnden a7Il'1mk

ltır, 

Son haberitılle gGlıe, BriaM1t mın. 
taı..Dda da ta.aıt,.ı artml§tır. 

_.- ne.a- 2 Del •yr:ıdıı 

Volllolıepblllnde
kf mllllarebelerde 

--0--

ALMANLAR 
30 hin asker 

kaqbetti Londra, 30 ( A.A.) - Alman 
mPnbalarından çıknnlan ve her iki 
IJülciim-:t rnerkc·zlcrlnln bornbardı• ~ 
man edılmemesi baı..:anda Alman-
ya Y~ lnı,ıillere nrasınıfa zımnt bi:
anlaşma mevcut buhıl'l'duAunu bilrl • ~ 
ren haberlere ka~ı l.onrlrıı mohafili 

(jünii11Glanas·ı 

Mançeıter Gardiyan 
gazetesi diyor ili : 

INGILIZLER 
-<>--

Sovyeflerin zayiatı 
A manların kendi arzul:ırını bir 
hakikat olarak teliik'kt etmekte ol• 
dukl:ınnı ileri silrmPktedirler. Sun· 
he yok ki İngiliz muka\·emetinl zaa· 
fa u~ratmndan l.ondrayı birçok de" 
falar bombardıman ctllkten sonra 
havada giln geçtikçe eskisine naza· 
ran dohn az kuvvetli olan Alman• 
!ar bu yoldaki ıınloşmadan memnun 
Dlncaklantır. Fokoı hllhas~a Alman• 
far memnun olacaktan içindir ki 
tnglliz.ler bundan hiçbir memnuni
yet his~eo:f<'mezlrr. Hıırbin başlııng·• 
cınd:ınberi Berlin 53 defa, nunıı 
mukabil Londra 574 defa bombar
dıman edilmiştir. Orm"!k ki nrada 
henüz görülecek hesaplar vardır 
ve Dirleşik devletlerin elinde bunu 
temin edecek ,•ec:ikalnr mevcuttur. 
Eğer Berlln son zamnn-ıarda İngiliz 
hava kuvvetlerinin hedeCleri meyr.• 
nına ginnemlşse, bunun sebebi kı
sa geceler zarfında bu uzun seyr• 
hatln lngill7 tayyorelerinl gfıpegü11. 
dOz ıtü~man arazisi üzerinden geı.
mde mecbur etmesidir. Uım1 secı. • 
ler gerek Almanlara n gerek bilhas· 
sa Berllnlllere inanmak islerlikleri 
bu yolda bir itilAfın mevcut olm:ı~ 
rlığı hususunda kanaat getirtecektir 
f ş!e bu Alman haberi hakkında 
Londranın fikri buılur. 

Sibiryada 
Ballar bir mldalaa 

bilgesi yaptılar 
LOlldn, H (A.A.) - Çwı.ldııgden 

alman haberlere sGre Ruya ılnıdl 
81btJ7& budutıarmı kuTTeUendlrt 
1orlar. Bunda 120 kilometre :ıertn • 
liginde blr müdafaa bölgeat vücuda 
getırilınl§tir. HU811af mlllaade olma • 
d&D wraya ıtrmek f.U&kta. 

Durum 
Ciddidir 

ı-azao: BiR MUHARRiR 
D VNKO fıkramı yarıarlicn 

Marsa Matruhon sa.atıeroe 
evvel dü§IDÜ§ olduğundan baberiın 
yoktu. Kırk tıeld:r. saat Aüren çetin 
bir meydan muharebesinden son
ra, .IUısırm batı ~iiliinde bu son 
müstahlcmı kapısı da mihverin eli
ne geçmı11. İngilizler buna ne iti
raf, ne de lnklr ediyorlar. Halkı 
bu fena habere ahttırmak içi• 
.. .Man.a Matruhun zaptcdildlği 
Londra.da teyid edlbnemlştir. Fa. 
kat general A ,·hinleldn harbi da
ha mUsıait hlr menide kabul et. 
~k için harasmı tahliye etmı, ol
IDllSI mthnktindiir,, diyorlar. 

Birkaç !le&t ötede bulanan t"' 
kenderty.ed~ ve Kallireden Mana 
MatrabUll dtlşttiğtlnttn haber alm. 
mama. .. ı ve Londraya btJdfrilmemf' 
(l)mMı mUmktln dt>ğlldir. Röyter 
ı\jansmm knlmndıtf bu ihtiyatlı 
dil, hi.dl~nin feykali.de ehemmi
yetine ve lıaJk efk'rt tt7-erlndc ya
pacağı tesirin hUyUklUğtine deli\. 
let eder. Netekhn daha dttn Lond
radan ~]en felstftflar Marsa 
Matnh önünde 48 saatte~berl bU. 
~ük bir tank ve meydan san." ce· 
re:van ettiğini haber verl:vor• .. rdı. · 
B~ndan da açıkça anlaşrı..," ki tnı:f. 
lizJer Marıia Matruho tahliye et. 
memı,ıer, t&h1Jye11en önce veya 
talıllye ederken. buna temin için 
de o1la, bir maknemet hareketi 
yapmı,bl'dll', Tobmtctanberl boz. 
ğan hallnıle ırlc'at eden ve en bH. 
yBk kısmiyle mabemeslnden mah. 
nm Jııüılİ eekiııinci ordu bakiJ". 

F 

si iç.lp, geriden tabiye almak 
mümkün olm&mı~ olooğuna göre, 
bu netic.e mukadderdi. 

Biç bir zaman 
asker bir millet 
olamamıştır 

Müttefiklerimizin . ukerlik 
aahaıındaki kabiliyet ve 

iıtidatlanndan 
faydalanmamız lazımdır. 

~ Yaz.ısı ~ net •yfada 

ise 20 bindir 
Mmıkoya, J10 {A..A.) - Sovyet ha" 

herler bUro9u tara.tından Mil •a.b&hI 
uqredilen bir tebligde, Volkof cephe
sinde Uç Sovyet Cll'dWRl imha edll
dlğt hakkındaki Alman 1ddlalan tek• 
zip edilmektedir. 

Gene bu tebliğe g6re Alma.nl&rm 
bu cephedeki kayıpları yalnız me 
olarak 30.000 den aptı değildir. Sove 
yeller 10.000 ölU ve 10.000 kayıp "Perw 

vermt,lerdir. 

Hemen bütün mevcudunu tllke
ten bu ordu tlaha gerilerde tuta. 
nabilecek midir! Bunun lçin ouun 
büyük bir takYiyıe alması lazım. 
dır. İngitt-eredcn gelecek auava
tan kun·etlerinin Cenubi Afrl. 
kadan dolaşarak Sövene varma.. 
smm baltalara bağlı bir f" oldu
ğunu yaznıı'tık. Suriye ve lran. 
da.ki ordulann da yıldmm sür'a.. 
tiyle hım '~ yine 
İngilizler btıdirlyorlar; çünkü tek 
Jaat üzeriıı<I• yapılacak nakliyat 
pek 11ZOD ~ttrecektil'. Bugüne ka
dsr slllhb t.aHm gönn~ bulu. 
nan MJSJrhlarm 24 Natt.e be~ yti7' 
bin ld§llik bir ordu haztthyabile. 
ceklerhıe inanmak da 7.ordur. 

Karısım öldüren kuyumcu 
müşahede atıma alınıyoı 

Bütün bu görii,lerimlzde bir ak
!.ak~k ~ artık tskenderlyenin, 
Kahırenın ve Süvey§ln büyük bir 
tehlike altında olduğuna kabul et. 
meml:r. limndll'. İngiliz gazetele. 
rl, daha Mana Matruh dli'1Ueden 
evvel. yahıız Mı~mn <leğll. ~arL 
ye, Ink ve 1ranm da tehdit altma 
1tirdlğinl yazıyorlardı. Hatta bir 
tanesi, Ortaşarktaki fena danım 
y~ünden, harbin önümüzdeki Uç 
ay ~inde bitebileceğinden bahse 
dehilecek kadar ileri vardı. Gerc;l 
bm:u kendi!linin dcğtl, mtlerin 
fikri olarak Heri süriiyor, fakat 
Alman devlet l'cl<Jlnin böyle dil
"§Ümn~lnl ta:bfi trlAkki etmiş olu
yordu. 

Bu sabahki celsede adliye 
doktorunun raporu okund 

Harp ne zaman biter, bı"Jeme. 
yfz: fakat mlh,•erln Deri harelı:etl 

~en cumarteııl gUnll Şlgllde ka. 
rıaı 36 yqındakl Dlnıhlyi bUyUk oğ. 
lundan kıskanarak öldüren kuyumcu 
Artinyanın muhakemesine bu sabah 
M&t ıo da birinci ağır ceza mahke. 
mesinde devam olunmuştur. 

Adliye doktoru Enver Karanın 

Leon Artlnyanı muayene eonunda ver 
dlğf rapor okunmll§tur, Raporda Le. 
ooun ouurundan §1.lplıe edildiği ve göz 
altma almmaaı la.zımgeldlğl blldirll. 
meırteydi. 

htitBn Ortaprkı boylarsa hem ()e. Bundan eonra mahkeme mUddeha. 
mokrssller, hem de Rnya i~n. tn. mumtnln de mtıtaleuı YeçhUe Lec:mun 
glliz guetelflrince timclldeo ~k adıt tıp tıierinde g-öz aıtma alınma. 
ciflcli telakki edtlml:ve ha~lanan ı •mı kararl&§tırmı §ve muhakemeyi 
tehJikc-li bir dnnım baaıl olacağı- 21 temmuz gUnO saat ıo a bırakmıı. 
na fiphe )'Oktar. t.,. 

• 

llk muhakemesindeki heyecan ve 
bol bol ağlaması yerine, kendlaloı 

derin bir dll§Unoe ve sakinliğe bırak. 
mi§ olan katil buna karıı bir diyeccğ 
olmadığını söylemi§, avukatı da Ba 
kırk6y akıl hastanesi başheklnıl RUş 

tU Recep tarafından L'on hakkmd 
verilen raporu D\&hkemeye ibraz et 
ml.§tir. 

:Muhakeme bir hayli k&lab&lık ol 
mUf, Leon dı§an çıkanlmca oğullar 
etrafDU ~mt§br, Artin1n otul1&rm 
aöyledi yegA.ne söz: 

- Param )'Ok! <temek olmuf 1'11 kU 
çllk otlu çanta.mu çıkarıp k .... lr 
bir miktar para vernalfUr. Bıa ara 
bQyflk oğlu Berç de mendil ile b:ı 
amnı almnd& ~ k.rleri 11!1 
tır • 
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!)ir.cr.:ı<:..bı·.!a i!c:nci mevki 
se)iı-d~erjni aza!;)t:ın 

ku:-taı a~ün ! 

l :U ıwnc l'.ıı•l:ır en•ı-J•ll, h!'lc:lL 
yen n ,.c ı;ılu.ı m ı:ı.ır:.ı:;ı.l. 

u~ n:''t0bıs •sl:ırı ıı n m.ılıırJ,ı ı»r. 

<!I' ıı .. hal .ın oi:.ırd ı~u ) l'r nrn ı:ı:lakJ 
~ ;; ... ı ru \!en:..'! ne ul:ı.~.tc~"'.:ıl ln. 
o 1 ,ı lr r. Got! • rı yortu?to~.l c ba:a • 

•> t o ... "~I"r. ıs b:ı:~n::..:. .:~r~ t ::1:!.ıt 

!11.'l:l'!!:ı•ın..ı ı; ~.!... l"' ~'.:ıt sJ:ır.ı..:1J. .. 1 lı.1 

kilrar ıı ı n~- t.':. J.l< oı•ı;,~1.,JI 

~1:.nı..il ~c.ıtün s ncnıa:-r.l..ı. w wıı ... rm 
..ı.r ..... ::ı.~ !.:ı.h ı "h.ıs1 1,. "l..ı.!ao 

k; llıılt,.l.ırl.a 1.!;ııl •'>dıırn ,tir. nır?..ıcl 

ı ., ki atıp dn. hine u 'Y:ı. ~lr 1 ll;l 7.a..; 
::ı:ın ı. •• ı.n .r du, ıı l.;n.:lın ıı~l ıılııı 

rı ,•J •r'n t: 0 .r:ı ,.-:.lı: • d •!:"J cl::ı ı.::ı. 
ı.ı:ı. .. • t.ır n •' "' 1 r 1 .ırı 1 111'.)v!;I 190 
:ınc.ı.!• lılrk ı~ l!ı.r.ı.y~ l.:ı 1lsar ct:n ·le.. 
tcı!!r. Gc-; •:ı ,. l!l b.lyuk lılr slac ıu..:ı:ı 
::; ıoı:n ı.:m~ l<'>!tult s:ı llLn. Dlrtııcl 

Dll l.li l"•' f "Z ı.ır:\ lJI. 
Cıu t.!'l • u s ., ı: .ı •:!':ll rı"'r1 l:ıln 

d ı..L '" r.ır:ı' ın·rı 1t~r •:ı.rı ;ı; ult:ırd~ eı:ı.. 

:ı.:!erco l!cndllcı ınıl'"n buy ... ıt oc~;:;ı t_ 
te a...ı ~ ııl3rı !lf}yr.ı.t. n k n.ı.:ıbınd.ı.n 

kıırur~u: l'erdc ı:., sc~ı..cl ın.:v:.il 
ıı.r mj .,.hııat bc.kt ııuıdan t:ıı,ıı m". 
ır.l!.!a e'\ .w ı. ~~.t • ~:t .,.•., ll ı!rı:ı. 
a:tircı iş !urarıa t:\t:>l:tın~ ı. :ı\ n ıtır. 

ı.:uncıu:ı.l.ı.rı.ıı ) l'tıl oo:r.o.~ lı:u.utık 
yaptıltlıın ıur.ıbrJ:ı s.ı!o.ıLırJs lca;• 
u4on u !!:..:l.:ı :r~.l...u:uWJ t' nln et. 

rı:cllytz. ı 
l'ckt.A. Ragıp ÖXE..."1' 

f;~H~:i"?~a 
W- n :;rera!ı ı mel ıı:'yf!ıdıl 

11 bir h.ıAum netlc.<ı:ind.: zıı.ptcd.i
lcn ı ı::~.ı ~.!.ı.Lruh i l ~ !,fi.."U::mn ele 
f' <'Ui ·.r ,c..o; :ı ~c milıvc.r l"..'l'.'a lrnv
' ctl< ri lı.:.• .. :: n •ıter .. ~ lırI:u i1::ı.r
bc f"~ı :ı. c:ırc U:. l t Uy:l:k yar
c•ınd'! l. •l\!nm·.i \'c b ı mutehaıı

ı;·"kı.r r!' • t ' y.ı -::?.l 1 k ;;~tcr
mc!t htı.•l' n<la brbin)le rcka-. 
bet <''nı 

ı:'.ıl.:Je ) ~! ' ::ı tc""l!ılık csn:ı.. 
• r:-.a ınr·.~ı:: hın Cf 'r tlıı!ıa ı>lın

ı 'J v:: 1- l' <:c~t 1...'l::·~t ı r ik -
t .rdıı. lı I'l' rr. 1 Z" •• t. i ·o :r.:.rıı e-
d.' tjr. 

nı.:.n hı·::ı t ~~1.ıu ~ri y.ı .. • t rn -
L..ıdcki d.1-.n":ının t 'h.ı!') c:tt:-~ :·n'
t •t-ı c-·, .! i ~· ... ~:.:-l .. :-::. re lr.ı..~ bı. 

:::::ı~•-ır ''= hl·: ... !: l:tl::·f'crc i-:ı
'er !' ' \ tı-r.' lcrlir. ~ w-:ı"l:ıT 

t r :nıl~ ::: CU!' • t..-ıyyarcııd dC-
t; .. '!'l:' .r. 

29 r, .. z!!"" l g'"Ce9i ut;•.kl:'.l"I?TllZ 
r- • ;: litl ı • t b mb"lru:?lt"l<ı.r.ıır. 
l! .v:ı \C ~T..'.ln t ..... ı .. "'ı::rinde çıka
n· n :, • ':, 'l.ü l.t :ne fcdcıı 
{iÜJ u. l '{> "tl'>l. 

r -:..::c, ;.o (,\.A.) - Ortııc:ark 
fon L.,, ı: ...... i 1:.'.lr:ır,:Jımm r;,ı :.::ı. 

l: i ~-ılı·~ 1111 nco:r::""i'cn tcbl ~i: 
D:b ll .. :::.:ı ?.!:ıt.-Jıı ile Fuko. arn

ı:md-ı. )'1.L·1.r-:::: Y.i "O dre murnb3'
Jı1t g:ı.yf't .r·•yUk l·ir ooha. d:tl ilin. 
rlc dün r:.' :ı,ictli bir mulınrc'be dc
v.!.."n ctmi Ur. 

25 bz!nın J;'.lnQ kuv.etıerlml.z Fu
ı nnm batısmda d 1'1Ttlıuı l!!.nklıı.nn • 
dan ıre arab'llnrrn1:ın mUrc:dcep b:l• 
yUk bir kaf1le llo savao:ı. lutu. muş .. 
tur. DQ;:nıın r;-:ırU-:ımfş, !:ı.kııt dln 
tekrar 1'crllycrelt nlhr.yet bbıl'll ku'9" 
vcllcrl.m.l.zle s:ı.vıı."3 tutuşmu,ttır. 

DUn Marsa ::: ; ... tnıb b:sl :rc.Jln:!e 'h!.• 
ptık sava.tar oım ıştır. lngUlz mo
~rın kollar. b:.ı savaı;lara kuvveUe 
muharebe grııphn a:ııım:ın zırhlt 

lruvveUerlyı-, ve plyııdes1yl., muva!• 
fRkryetıı bir savaş y:ı.pmışl.ıı.rdır. Blr 
mUctar dLi'm"n tan,,.ı tıı.lı:lp cdllm~ 

\'e bir sU~U hl\cum1ı eımasmda. d~ 

ı:nıına agtr lmyıplar verdlrU.nlgtlr. 

Ahnanyaya çahş
n1!va nidanlere ,, .. 
L~vtU hakiki 

tT:!tB~Ji!erfla~ diyor 
Diğer taraftan Fran,,ada 

suikastlar devam ediyor 
Lo11.dra, :JO ( A.A.) - \'işi rnı.lyosu• 

na göre, Uıvtı.I dün söylediği bir na• 
tukta, Almnnyaya rahşınnyo giden 
Fransızlar hakiki v:ıtıınsever olduk• 
lannı gösteriyorlar demiştir. 

Loodra. &C (A.A.) - Fraıuada., 

demlryoilar.m.ıı. ve telefon telgraf ~ 
slalerlne yaptlan suikastlardan dola.. 
YI 60 tutaıc alınm~trr. Flandres ku.. • 
n:andaru .zara.mı fJ.zla oıduğuodan ve 
yarma kad:ı.r faillerin tutul~dığı 
takdirde yeniden 50 tutak alma.c& • 
tını bll~~ştlr. 

f ngi~~ern He Rusya 
fıiahkeme Salonlarında 

arns~nda 1 ~ u.a,wr.tfı 1 \ncl Ml)f3t?!J 

:: - IJul~ri ·:an, r.o:n:ın, ı.ul.,n 
/t~~!~F-A E'!!!~it':!U~J:j: \'unani<.fıındnn, ı·u;;o<ıln\j":!d:m ::ı. 

.. -ı h İ 1 d 1 ılıı'ı araı.i ile lıu lıarbln za.lımc.tsiz 
yaeeı:~~ ~z.I.WDu8• ::::ı!iplerinc?c:ı hirl ba1tndedlr, Fa-

8
. 

1 
1 kat Bulg~:1:-;t.:mıo :ınpetti&i Yu. !r an aşma ;.;.o~~av \'c Yunan toprald~~ hcnüı. 
• !ıl!lu • .nnn t:ınınmf'n tıı.karrur etm~. 

Bugün de 65 lik 
bir carih kadın 

""'~" 
i rr~ z a e d i 1 d i tlF•j s:ıbab::1ır .• :C:in:ıen:ılcyh B:ı I: 

J,:ıı-l:ırı!:ı l\D,::ı.ılo\iı;,, ml',.elrı.ı 
Genç kız, etekliğini giymeye tenezzül 
etnıeyinca, kes~<in hıçağını kaplığı 'gibi.. -o- C!>~s·ı bir ıla\'a halinrle<lir. \'e hal. 

ln~i!tcrc bedelsiz olarak lcdilmcml5Hr. l!aHı:dl:cmcnıiş olan 
fl..::::;aya harp ma.lzer:ıc:.i l•ıı m-.:sc!c mlhver itin cJ:ı"ına hir 

cn~!j:-:n r.ı~\ znuclur. Cln~na.le,\ İl 
v~rccz!. ır-

I;u!~r!:'!tuı:m c:-:~ nnlnrd:ı ~lınül-
LomJru, 30 (:1 .. t.) - ?ıloslovı 1 • d J h f , 

fe J.:ı.cfar o <lug~n ruı ı a " 'lZ 'l r •ılyo~u huı.'iin! ü nc~riy:ıtıııd:ı, 
ınil<yasfa fa.ıırlnrmıı 'aı.if es: ııl :;fır-

r.us) ııp 'crılcı,.,:I: :ı kert ıııalzrm • l l:!Sİ il.f:ıa ~tmc1'tc·Ur. Uilha'3~1J 
:.JcJ. !I ı ıııin kar~ L.ınma $ckillerl 'e AlmôlD:;:ı 4, 0 J.Smnc!rcllk ıo:ıırı, 
Rtı'>)'ll\ n y:ıpılıı<'nk :ıs'kcri nıalıb c:· 

cl'nhesi ü •rrr!l•lc ınüiılnı bir nHicıı. 
!d.i d {er '):Jrd.ııı'nr Jı:ıkkınrla ln• 

S 
. . G<!cyc ~l::!i-1 ı..ı.mand:ı B:ı!!.l!Ul.l-

;ıHerc ıle • O\'Vcll"r bıı 1 :.,1 nr:ısıncl.ı •• ... • k Jı ınnıh· tı· b' 
1 1 

rm ı.'lı: .. :ı.: ı:o e c • e ı :r 
:ı.r .. ı. ;.ı;m:ıı:ın iııı .... .l:ıncl:t;:nı lııl· .. _ ... ı• • • 
tf I ~Y:ı .~ :::ı :ı.ır. 
ırın ~ •r. Mil!I .:Hücl:ı.!aa t:ıhsfGatınm ııanı-
Hoo) o ~u m:ı'Cın:ıtı ,·ermişllr: ,·oruJ ki müh'm t>lr krsmı Bul"&. 
1ın:ı::ılanan anl 1~1.uaya güre lnı<ı:·-ı ~!st:mcı gen;; miJ.yns~a :r:ı.pmı;a 

!~re Husl,ııra :ıskerı m:ıl.zcmc Ycrr.ıc· merhur o'dı:ğ!ı jtı!ld~rm:ılık biz
~ ı 'c n~ <en m:ılı i )'Clle ılıger ~ nı • ı m ... t.:.n3 t.n.h'!lis edilcc"'ktlr 
dıın!.ırc!a bulunmayı t.ıııhhut eı.nck-1 :: _ n~Ig:ı.ıio;taudan t;~Jdcn~n 
lcc.lır. lngıltcı ede 'c d:ımiıı) onlaı• en bliytlk bhmet ~ark cerh~in~'? 
d:ı ::,·~rHlnn m:ıl:ı:cnıc herle!siz Yeri.· bil.met kabul ctmesitlir. ÇUu!iiı 
lct'"1•1ir. Moarcrlc, her iki t:ır:ıf1;1 S:U'l< ccpheıi o külar rok ln'lana. 
v .pıh .. ık l 1~ ı r.ıı~ı c!a nıülckal.ıll • ı ~mh~iıl' kJ ınih\'U ort.ağı olup dıt 
yet e\BHmı rla~ rt <dıl:ncsıııtn :-io,- ı -n~ ı . ··':l.J·~-~ v:ız "C" ,_.,, .. •· 

,
1 

• • k. . • .... .-.ı .. \~• 0 ~c~ı _tc:a 
y~ .. ~r h.ılığı hu umetınce anu e· lıir devbt tıu;a.v,•ur eılilrmez Bul-
tfıldı,'.;ini k:ıyd~t.nc\ıc:- \r. Yeni mu- r.ıımtanm hususiyeti i~t.e '1ıura. 
ahcc!c llmy·wa sönderiJcn lıarıı dadır. 
maddelerle dl~ .. r maddelere :ıil bt• 
jclJ"rİn korşılanru~ şckil!crlnc in· 

:ılluk tMnckıcılır. Bu husus Hl 
n 1u~los 1941 de iua .. la nMn lılr 

dc\l:ır:ısyonıf:ı e$nsen t.esbit edilmtş 
bulunuyordu. 

Bu leni mı::ıhcdc !le lnsillerl' 
SovyctJC'r lılrlıgı lrnkfınırtinin en,• 
riııe, hun lnn -e'n'el!,i lO milyo·ı 

lrıt:i'iz lır:ılık l;rerlıl·e ait ~arılar 
dıılıiH11<1e oln•.ık uıcre ycnidrn iki 
mil\ on lngıJiz l'r::l•k nıu:ızz:ım bir 

Şimi!!ye 1tadn.r cepheye :ıs1:er 
göndennedL Bunun t(!li!fötl itin 
:ılındığt hissini 'eren son tc<lhtr. 
lrr onu bn $.'lh:ıya da scdtt'dtCCk 
g!bi görtimnektedJr. 
Dulgarist:ınm !On gfinlerde al

ı\ığı tedbh terin ifade ett@ mana 
bı:ıi!ıu. 

SADRI ERTEM 

Şaa:k ceplleslnde 

Suçlu ile da,·acı arasında en 01. 

rıo yaş fark vardı. Davacı aılet;. 

ı;ocu': dc:ıecck ~ :.ı~la lıir genç 1'.ııc.Jı. 
M.unun i~c avu!.:c.tının yanııul.ı, 

kcnıfülnin kolunu tulnr·ık olduGu 
yerı!c tıtıcyip <luran 65 ya'jında 

Lir kadıııdı. 
ll:ıvacı sene kız d:ı\'u.,ıııı 

an lain ordu: 
~ü~le 

- \'irjiııin koouı ülıııü,til. Biıim 

eve gelc.Ji. Annome ''ne olur, Aliye 
lıirkaç. sün gelsin, benimle• hcr.ı
bcr lı::ıbın. Pek l':ılnıı.ııu !,, dıye 

~ııh·ıır lı. J~h Hıtıyar kadına acıdım 
\C k~lkıp C\'İll" 11illiın. 6 g[!n 6 
.;ece l.cndlsil le lıcrnbcr kaldım. 

- Hizmetçi olarıık mı? 
- Hayır, cfenıUın. Can yold::~ı. 

Her giiıı başın &.'l~olsunl:ıra ı;clcn 

rui.z::fi:-leı e s:ıdc bir J.::ıh,·c plşiı·l· 

)Ordıırıı. İkimiz bir odnd:ı ynlıyo:• 
,ıuk. Fakat allı giin ır.onra korktum 
\C krılkıp c~e <löndilm. 

J~nrde,lerim siltcülükle u:rnşı r 
l\ladnııı Virjin'de de bir mlkla!' 
ala(·:ığııııız ,·:ırdı. Puı.ulayı aldım \'e 
pnrayı tahsil kin gittim. VlrJl't 
süt, yoaurt borcunu \'erdikten sor.• 
ra bana da bir lira verdi: 

- Al hu da hana yardımına 
ruuk:ıhıl! dedi. 

- Ben bir lirayı ne yapayım. 

Para i"lemem, dedim. 
- Ama, dedi, sana bir rle ~ekf"t 

ile etcldik "ermiştim. Onu da aa• 
yars:ın. 

!!'t..!' Baı:tarnrı l tnl"J eayfada - A:ıa madam drdlın, hen san.1 
!\!o kuva 30 (A.A.J - MCl,abltlf'r, pııra için yardun ebneıdim. Ete:.• 

rcıli 8"ını~ olu rır. 

~~il 1111 J'~r.;GD b~r~i Kursk t.ıa:.-ruzunun bir ~ıı.,ırtı!ıa lık ile ceket ise ihtiyar işi ve eski. 
hnreketl mi, ycıkea yaz taarruzu mu· Bir ken:ıra attım duru~·or. ILtmcn 

~!apo;ılar oldu~u k~stiremlyor. Kurs hllcuınu r:e!freyım! 
mu,·ıı.Ifak oltırsa Al!xı:t:ıl:ı.o-ıo başKıı \'e e\·e koşarak e'leklik ile c-Pkrti 

r 5no o·· •u·· V'° rcrde de hllcuma ~C(.:IllClcri nıuhte • ılclım, ı:ctirdiın. Bu sırada madam 
.:J .._, ~ - mcldır. l:ırrıç:ıd:ı:rdı . Beni t:Ö'"Un<'e: 

1 d • ı ı uıııdrn, 80 (A.A.) - Rı.::rysdan ge. - I>ıır d:ı :ışıılııya B'"leyfm ! dedi yara 1 ver J er len haberlere göre Almnnı•ı.rın K•ırak ,.,. kopıYl açtı. B~n içeri girer ııı-
"""' 1'- !:' mı:ıtaka:rmdald h'l~::ıl:ırı pU '•!lrtuı. mcz de hemen prırtmantodll!l 
~J.ll.~ --~Ş o2,@!3 m~tur. Bıı 111. muknbıl ~ıvıı!ltopnı. l:c~kin bir bı~ıık kaparak: 

- Seni ,fmrll keııeyiın, aeni .ı..,• 

di ke!ieylın! rliye 117.erlmc yfirfidtl. 
- Aııa m:ıd:ıın ne ynpıyorsun, d,... 

lirdln mi ~diye ba~ırarnk koştu~. 
Ellerimi mlld:ıJa:ı lı;in kııldırıın,• 

tım. Birdenbire ıml elimde sıcak 
hir şc~ lcr hls,cttlm. Bnkın('!I • ·
m:ıklnrımın kf>c;llml' oldıı~nnu "öı· 
dllm. Knııı~a doğru koşıım. M.ıda.ı. 

bu .. rer ele: 
- Atmıt kemYl. ıu:mn knf'ı '1! rfl· 

ye bnğırıyorr!ıı. Ern kapıyı nç:ıra1; 
rlışıırı fırlııd·m. Hıı~ıın aılındalcl 
kom~umıız ,ıelıJi. Yorl··eti µöriince 
mıu1P.1111n cl!n~c'l trn;al'lı o1ı'l'l:ık Is• 
tcc.Ji. 11fodı.ırn im scf,.r de onn: 

- Yaıııına gelme, vururum! u:l e 
bııl!ırdı. • ıKo 

C.enı; kız anl:ı!ırkcn, Vfrjin ~·erin· 
de ıluranııru: 

- Am•n v11rahhl. aman y:ır:ıhhl . 
Yal:ın, ~·ulıın ~or. l~aza ilen yara· 
lanmıştır, rlh·e tcplııiycrdu. 

Mtt,em e1biscsf rrly!nml- bir k"• 
dınrlı, Aynf;1 süçlükle knlkoııık: 

- Ben pııtolcs ayıklo)·ordum. l'·ı 

kız J;elınh i~e. elckli~lml yüıüıne 

ııtmıştır. Ben de kırmışım, onu hı• 
ç.akla kesmek i~l~irn. lşte bu 
sırada bıçak ellne tesndüt etmi{<lir. 
B,,.ııh benim knhnhnlim Tardır'?. 

Aliye, VJrJinden tazminat falso 
isli yordu~ il· 
'" - Ne olarak, ki rli~ ordıı. pli n 

ııskal kaldı. Ne ı:ıımıı~ır ~·ılcayabil:
ror, ne de yeım·k ni<;fr=blll~·l')rıun. 

Bundan sonra söz: rılon m:ııM~'· 
umumi n:n:ıdni nıiil:ılr:ısını ~övli;

:nrek \'iriin'lıı Ath·e\'i Jrnclcn )':ı• 
rnl:ıdı'?ını, i~in ka~a olmııdı~ırı 

ileri sürdü ve <'ez:ı~ını ı~•cdi .. ~n
calc yasının 85 f JC!"ti~inln rll1('• 

nÜM ıılının:ısını tnlrp etti. ~eti. 
rrde m'llıkeme, karannı hilrllnnck 
ü:ı:erı! 'duru,mayı li:ıŞka bir ınne 
bıraktı. : . 

'AD/.ll'E JIU1/ U'l/RI 

~li'll~I çevrildi ~:"!:r:t~d:~:;ı:ı.r ıo:uı ~ttıkı;e ıcnıı -------------------------

Çuıddn3, 3CJ ( t.A.J ..-.. Pn •rfe11i ıcunık u Hıı.rkof mcıta.kalarnııı. Tur1aıı f!2TICCS\er Q,~r~iyan 
al>şamı nc~reılılen Çın tcblı~ıne bu harb•n eıı bU;>1lk bava muharebe. dalıtılmıyacak dryor ki : 
ı.:örc, J:ıponlır Şam! • Honnnn lııı- 8l oluyor. 'BurRlRrdıt Ruslar bUyül< • 

h t 1 d 11 d AJ Tıcaret vek!leti, b\Tkaı; gUıı evvel Lnndra, 30( A.A.) - ~ntesler 
c'udun'.f.ı 'l a)~ıeng sır. ın~lorının ava kuvve 1 trp a ı < ar::n :'ln • 

t villyet emrme verdığl 3870 t@nelte G:ırıli yan g:ııelesl Ruzvrlt • ÇorçlJ 
ı cııup dc.~U"ltır. la \Rpıl ın muhıırcbe manlar da t:ıyyaro mlk anılt a:-ttır. 

turya~ndıın iki bln!nt ayrr:xıağa ka. ~örCşm~indcn s~n~a!:i "l"':t:ı:Iyctl t::h• de !i&OO Mü \'C y:ır .. lı , crıni:;.lcrd;r. mak mcehuriyct'nde ka1mr~tardır. 
- ...,.,.T .......... ı rıır vcrmı,tır. Bu takdirde geriye lil maksnulyle yaıtiılı bir yu:ıd.1 

f;u rcı reöe lıiı ı.nç Japon birl!l:i Çe\- t'10'\'l .. ~ .. nu •• 
-·" 8 c ko:an 1870 trcelle tu:.-y:ı~ın halk& h:ırek!itın hu~ünkü ~clişmelerl h::1.-rıll'l'~tir. l..onılra, SO (,. .... )cı .15) - ece 

~ . .• ·'il s t dağıtılmasından vazgeçerek mektep, kmdn f:ııla ni~bf:ı Flirünmckle be"' 
Cc!.:ranı:: ~cphc!!iinn" .Tnponl:ırı, )'ııı:fıaı ı .o .. .ı<ova ... :ı. ne~reı. n >ıvye. 

ı k 1 1• 1 J ..,. na:ıtane gibi mllcss:selc:e verilmesi !'.ıbcr milleti fazlı e· ims~r olmah· i,r. li ollınd:ı lıuluııan Lişui ııa,·:ı tc~:t~!: Dl:n Kurs· :ıt ıtamct n e ,.ua 
kı ı 1 1 ldd ti t k ho dJ~ g!irU1 rnU~tllr. •an çekinmeye davet etmeklcdir. 

nıey<l~nı şiddetli yoğm•ırfnr yüzfin• ta arı A m:m arm § c l aıı • 
ı U 1 n t U tur Slvaatopot ôu lıhcr:ıl gazete 'azısıııda "Ö"''e den ~u n'tımln ı :ılrıııl'hr. J.i~nide cum arıı:ıı :> s' r m ' . ,, , ,, 

tıul'ınnn iJuşman kU\"\ ctlcrj "Jrudiyr dıı, r.ıtlda!l!cr, faik dUşıruuı kuvvetle. /hfc:-:1%...7 a~·acından düıen di;\'Or: 
" ldd .. _ ı ı ı t ert a•-·· -J ... .ıı:.. L IJ lngilizler hiçbir znmun asker bir I..ııc.Jar Jı:,lılr lcra'ü:i ta~dcdcmeı.Ji~· rinin ~ et!t ...... m e er n g -...Y· ""amın GYwti• mrı 1 

lcrdir. ıar:ı:ı. da d1l4ınan taz:e kuvvıtıer1e t:ı... Bnyllkderede Topçu karaklll ao- millet olmamı,ı:ıı:dır. 1\lütteffkler,• 

K . • nrruz:ı. devam etmla ve btr miktar k:ı.0:!mda ı num••aır e-de otur .. • O•• ıı:iıln as.kerlik s11hasın~aki k:ıbili:rel 
ıyongs1 cepheslndıe Şan~lru " ... • - • 

• . llerlemı-+ır. Burada muha~beler bil. mltri o•ıu Knro bab-lerlndeki thl•• ,.e htidall:ırıntlRn ra~·d::J:ınnıanıız 
ıstık:ımelinden gel<"n ve Sı.,.sln ır • ~· & ~,. .. ~ • 

w ha~::ı. .. etin olmuştur. Diğer cephe • mur aa.acrtl4 ıhlamur toplamak uz'• ı:ızırudır. Bugün lHır Fran,ız m!il-
rnagını g..ıcmck 1rşebbtl~unde bulu· " -o 

1 ht'l~r&!n m iblm h~ber yoktur. re "tkmı• vllcudunu kaldıram--cak lctlkleı imiıin bu sahada bize y:ı• 
n:ın _ :ı.pon lntalan 'Pnskürtfılmu5- " " ·J-

kadar ince bir dala but1ı.r 31rada y:ıbilccclıi :rnrdımı unutmamnlıyız. 
!erdir. Düşman K\'Cll,l'den cenuLn • & ' a!acı Dol~""... dU<ımUa sol baca.ıh kınlan Knro Be- Qnsüıı Hıir Fran•a mülleCiklerln c, do~ru l)raz flerlcmi!>!ir. Deniz ku'I'"· n aMV " ;r o• v .. 

yoğlu haııt.ahaneaitı" kaldınlmtıtır. kr.lıiliretli a<;kcri komulanlanndar. 
n•J.rlnin h~mayesi altında 2000 Hnsekl hastahanesi ba, doktoru h!rine s:ıhip1 bulunuyor. Kiıçük 
kişilik bir Japon ku, \'Cti Pn)·ang Nazmi vaztrcslndcn ıırrcdllml~l'r. Dartıeetaka mcz.uııJan cemıyr.tln. Hür Framız orıdtmınu un•ılm:tınaı. 

JENiôt~ MK!iA-
! Küçü!c ilanlar Kupo'!"lu 
.. __ ~·,. 

(liu ;ıuporue aklıtn,.r,.k "Ooıld'lı<''"*'"' 

• .,.... n it .,.,... uaaıan 1ea ..._ 

IJ&llU&Aelm perur• ~....aılefte!Muı. tr.:W" 
Mlllhle ielllUI l;Oltdl'rC'D Ot&ll)'Ulllllarll' 
olllluı k•lwall ,.,,..,... ...uuı acı.....h!n 

... •aca&rUll.'Jiın &a&&.m.) 

Evlenme tck!i/le:-i: 
• Ya2 30, boy 1,72, ... uo 18, aııker. 

ilkle hiç bir lilfl~ olmtyRn, ay1a 70 
Ura net para kazanan tesviyeci ve 
kaynakçı hır bay; ıınenıallan ve gez. 
mcden bo;ılanmıyan, ev iflcrl~e ~ı. 

na, mazili tf'ml~ k'llab•lıgı olrıııyıtn 
tam bır ter.ııyo görn.ıllş. duı 'ey~ kız 
bir baya:ı!a e,·!en:nı::{ ıetemtık'."3ı:lır 

(Çaltşlta:ı) rcır.r.!ne mUr:ıcaııt _ 421 
• 28 yaşmda, az seyrek saçlı. lilm. 

ııeılz, ayda ~t 60 lira alan, ea:ner, 
memur bır bay; 20.2.:J ya~larmda bir 
bayaı!la evlenmek tıtemektcdl.r. Daı... 

da olabilir. (H.B. 11) remzuı., mUra 
caat • 

0

422 
• 30 Yl1§:Jld8, klm.seııta, llae ta!ı.!IL 

il. ayda net ıoo Ura kdzar.an, serbest 
me~lck e:ıhial bir bay. 20.25 Y&fl& • 
rında ,ov Jrıertne ~lna, e.ıı az or:.a 
tahsilli, bir bayııııla evlenm~lı: ıs•.. • 
mektedlr. (l.Z.:;) rcmzl.ııe mUraca • 
:ıt. 423 

lı enyanlar 
• 19 yıı.tnnca, orlrLme'ktcp mez•uıu 

bir genı;: otel kJUptığ't gibi her!ı&Agl 
bl.r l.şte, hull\Ull mUesseselerde itı •"'· 
maktadır. Veto. cadd.: .. l Molla. Şemae. 
t!ıı SOklik No. 5 de. • 

A1R1'1cla remlzlert ,.ar.ılı olu o • 
kuytıcularUlllW.UI ~ ı•ıea 

mektuplan ldareb&oeml&delı U>&W. 
lan b&rlf) bezg-'J.ıı a:ıb:ılıt:Ma ö,;ıe,.e 

kadar ve ıaat 11 d.ıo ıonra aldum&. 
lan. 

tB.L.M.C.) (S.T. Yaltm) tHiUya) 
(li. 4t'ıO) (B.r.uı t•Oı • (Ş.C.K.) 
(Lutıtı (Sev~ı) (Y.h. 874?) (B.Y.) 

CŞ.U.T.) (B.B.G.) Ol. Onsa!) CE O ' 
CM.T.fl.) tŞ.F.) f.N.N.) (11.B. '"l 
(N".C.IU (Hüsnil 13) ~Yedek d<'nlı 
eli (E.L.) (Tel~canı tKaym&k) (Gar) 

(T.H.R.Z.) \E. Vraıı (A.M.l <ŞU.) 
(T.A S.) E.N.S.) (S.T. Ta.lnlZ)(F.Ş) 
(V. ÖJ (Naran) (A.T.A.) tSeYim) 
Ol. Nur 31\9) (8. Denld <Sen) 
\42 s. R.) {1'aclyo Dindar) (Mehtap> 
(Nuraıı) (23 D.) (Arıca) ( S.R.) 
(Vıi<tor) F.B. 16) <S 28 S.) 

BaJ ve Baıaaıara ~ 
Müjde 1 

Bu ta.sarruı dcvrlnde esk1d1. De. ~ 
yası aoldu, ren;tııta mcxtam ltÇ:.I 1 

dtye krymeW ~ 

l!:L ~AN"I A.LARlNIZl ~ 
Bir kö,eye atıp terketme:rtnız 

ı\telyemız uıtectığtn12 ren~ne ellM 
• jlO 

selerinıze uy.,-.ın o~arall esıcı ÇAN t1 
l'ALAHlNlZI tennı wret.I• boya." 
,.e yepyeni yapıu. Aynca ber ttı.JI ı • 
tamir ve ıamıı.rlama ç&ııt& yapıu l 
TUT&l!'tfDlthl rengfff .,., - al! i 

tabll t.ırnak c.11Uanna.a &DCall a\CI 

yemiz.de t.emla edeblllr9bala. 

Kuakt\y Mumhane etıddUI ~ 
Rlllll!TI~ll·" hııın No. 2. J ' 

ı:ıü!ünün cerıup .ocı~u kıyısı iızerin· !t'erine aynı h11stahonrnin kulak ve dM: gerektir. Dıı ordu, parlak anane u· 
de Poy:ıng ya1.ınıoa çıkmıştır. Bu• coğaz hekimi Na<'l Do~:ınl'ı tayin 27.6.912 cumartesi gtınll toplanaıa 1 hıbi tıılim görmüş bir or<lu b:ışındn ZAı·t - Kuşndasından •lmıt '• 
r:ıd:ı. şictdctli mubnrcbc oluyor. rhığıım nnruıı cilzdannnı kayb .. lllııı. 

cdiuni,ıir. N:ıcl Doğ:-ncı Eskl~~hir kongrede ekaerlyet nıaabı buıl oh. B:ıışınıla c.la bü)·lik Lir tank mütc- Yenisini alaca"ımdan Hkisinin 

J
/\al':ilta, .d~f) (.-t.A.) - IlrH:ınova: ~ümune hnstahnnesJ ha• tahihli~fni mr.dı:tndaıı. 4.T.9t2 cumarteal gllnll has<;ısı buJunmııl\t:>dır. E.ıı•t mc\·cı.:l ~ 
::ıpon r:ı yo p d Ja • " " lıükmQ. ..... nktur. (JG80i)' ~ :.-.; 

ropagan 1151• d ,. ı· bir mütehn!'istshr aaat 13 te Cağaloğlund& klin Eml.D.. f teknik \'e as'·crl "abı'llyellerden en " ' pon1arın <'ilerine gccir<likl.:ri yeni ıp yyapml 
1 ~ h:bher 

1 
'f . b ~ • " 

Lidol mndde lı.a' .c.J • rr en scrta ı yann vazı esme :ış anu halkevlnln yeni a.lonunda yapı • mükemmel. şckil<le fa1·dalanıuasıcı Kaç/!kf)Qıar Yavuz Sinan ma~al 
de el::ne" imk~cn bır1ııı 

8~ kıt 1 
o- Jıyacnklır. Kendisine muvarrakıyc • lacak ıotımaa bütlln mezunların reı. , hllecek olursak mfil!efikler bize lesl"'lc K11:ancı ıol>ak No. 15 d,. 

.. ' • " nıııı 11 ama ı · arıl"ı ler dileriz. meıerl rica olunur. kı;1:rnelli unsurlac- ,.,.!'t"hilirler. l'm11/ f:nkır. 
ıt:r:ıf etmek zorunda kalmıştır. Jn.. ..--ıma------------.:----------------------------or::"ll _______ ,.. ____ .. _ 
~n rıtdyosu işgal altınd:ıki toprn\ • 
lıirda bulunan ahalinin iaşe bakı • 
mmdnn ı;e'lctikleri güçlükler l'ilzür. 
den• hoşnutsuz.hık gö,.ıerdiklerin;, 
h:ıllA f~gnl kııneUcrinln fşgnldcn 
evv.c! kullandı~tları (allı lisanı dc
ğl~tircrek sert davr:ınm:ı.k zorun• 
da 

4

kaldıklnrını kabul etmektedir. 
.,18 haziranda To~;yo radyosu Fi• 
lipinlıkri "bo~ ıtthıml:ır,, ve kara~· 
tersiz olnııılda ilham ellikten sonra 
Lunların şark millellerlnln ya,ayı" 
Sevİl]Icrine k:ıU:ınm:ıl:ırı }Azım gcl

ren2ı1 aeu1z bir klzılı. Kavgadan. 
azarlaaıadaıı gok korkardı. O gi\De 
kadar • yedi yıldır • Sedat lteyln e • 
\in1e kendi aammu llz.erlnlle ıllphe 
nyandır;.,n h~blr hAdlM soomemqti. 

.Peniıı boy.;awuı bükerek bir iki .. 
dım seriye ceklldt. 

7..aıen baadu -ra bir te1 aöyle.. 
nıeelae de lmkAa ;yokta. zı,.. Sedat 
beyle eara.yb banan yokıq11 pakıyo.r • 

lardl. \ ,ı ~.f.! ~ . 
Şahika: .... ~~· 

diitrni söylemı~ur. 
. Ertesi f(Ün Tol<yo ntdyoııu Ma • - Gellyorl&r, deı!I, lıayc11 mut.lafa 
ll'zy:ılılnra hitap ederek halkın pi• git_ yü7.tlnli görd1Uc98 •lnlrlenlyo • 

ıinç istemesi do~ru olmadıAını Te ram.. 
"Mıınioc" ile lklifa olunması icabet• Pervin kCS,ke clttrken keneli ken • 
!iğini bildirmiştir. dine aöyl~ıll: 

İlaatll Cavahlara gelince, Jaıx>n• - Kao ~dllr ıa elma b.lk&yeelnl 
!ar hunlann sıca!!c saatlerde uyuma anlatmak tçln fırsat bekliyordum. 
nn:ıneslııl ortadan lcaldırmı~1ar "'e Gene an .. tıınak nulp olmadı. Bir da. 
çalışma s:ıntleıinJ uzamıı,Jsrdır. ha atzımı af.arsam. dDlm Wtullun.. 

Mukaddes Uçurum 
·89 • Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

U&laaıyorlın m&1 
Saraylı h&aım gWdtl: 
- Öyle .,.a. NeclA aoele ecUJor 

delt',-ılln au 11J.111ıD elacaktl. 
- Niçin T OO&el 111r kıa.. Eknmllı 

Ortalık kararmıtt.&. --~ · 1el11Mldll19I da.>.,..._ çolc lbGlıllllll. ona cabuk kavnr'"mdaa 4aba h. 
Saraylı haıum kwıu babcede ııs. - \'allahl Mtaa pae aykunnıa iMi ne olabtDrt 

rlince eevlAdl: kaçtl.. aanea:e 11111 ttırlll leaa 191Jer Şahika ,-emcCe bql&dn 
- Ne o! J'ÜIQ.111191D Şaldkat akJmma pJdL fJücıha bclar uyuya. - Hem b11Ddaa bl~::ı aeauedJlm! 
-Hayır aıuıe? N~ baraMydl. madde. llunlat lklcıl aruaada kanutlıttmb.. 

'imdi .a;lttt aaaeelıa1A J'tllUtla1 ver • - Bl.r kere oldat ~ •• anı. eak iller. 
~ğe. • arsı dllerllll. B:a.blıbat be4de detU.. - Öyle ama.. eeld bir doatlıık laa.. 

- O zaftllr Jm da anaeellle ımme& tel&rafllaaecle. im yok mat Bld de lu&D ,.rl9e ile. 
etmekten dtlaya71 stirdlltl 7oJE. Ba ID'IMla Pwvtaı pp reylmlll alMlar f8Da .., obll'I 

Sedat: • - Barllllleltım.,... 1aua.:ı 8ec1at: 
- Fena mı clecUt llaJ'l'b nıat 1'17 Diye llMleadL ' • - Ba h9aata ... eda il.ada wr. 

le olur. C&ııb9f1& aaaeüıe lıaluyor. Sedat: ' 1 4 
.,. ~"'• dedi, ..,.... e9ld bir •mt.mlJeı& - - , 

Çam atacıuı &Umda ....,......,. - Karmm tok Mddl. 1)edl, bJlll ob9uaydr, 19erı de _.. .uJdp ~-
Seda, kızma dö11dl1ı ıemek odaama gNellm. Rofracl& bem d1l9. Mademki ba lthl temell 1ılıdlll 
- Şalılka? ııenı siSrecettıa pltll ıemek 19r, llem kollQfVUr,. ..,,. ..-de atıldl. Bize ele....,. ..,,ter.,..._ 

ayol. nerelerıle9ln! • laf'., daaıpel&r eıwte luılMlllerl 11111 ,.---------------------------!Fakat ne yapayım kir Ekrem beye 
DiKKAT MOH'a1 JLAN 1 ftHz vermlftım: ''tık tınatta dedik.le.. 

- Buradayım, a...,_! Din Temek ..,._.._ - '-,,,. ., :a.._.. • 11&Jır1r Olur. 

pce t.tanbalda kaldım-.. Bea1 kırk ll&ra)'lı laaaan, lmels .,ıa,.,r.:- 'r_,,a eonıma lmdar bala W 
4Tı rlnl kliçtlk hanıma elSylerlm?n dem.it. 

Bay n bayanlar bilOmum yazlık §apkalanoız LEZ. PANAlılA VE tllİl. G&J:bs l!la ters yerinden ba, • 
ta8'.r §apknl'lrl?lızı çantalarınız aUStycmizde !cnn1 &Urettc bo,Y&nır en eak!J l&dnn. \'e OOıJ yere k611.dlml ıüphe 
bir ppkanıs yepyenl olur. • altmcla blraktua.. nr.yııe, o latedlğl 

lloda Boyacvl Galata Mllllllaqe caddMI kadar lıldd .. tlc11!ıln .• elbotto ı;ene bl.r 
.,._....... ıaaa. No. ı.ı : sb kencllal merak edecek ... beni zor. 

·:nP. ~ lqacaJr. 

• 

yıldır cörmemtı g1hl ö~ de • - Neci&, Slıremden lt&lılfltil ml f tey MIİlılatm&dıluı 
j'll mi T Ntkalılan u sama• olacaJunıt f ...,.. ŞaJdk& çok lae;recanlqtr.. ldru 

- Naaıl da blllnln ya? Ben blo-. Sedat yemek ytygrda. . fJ, lince ~mne e lraclar lcrmmlk ld 11L 
nl görmedeıı du.rUW.r miyim! Bil' Şahlka ISalne lıaakral&a IA hiddeti yaıı,mıyorda. 
dalı& llalıenlz kahrun, tok ,._.. • - O mMdederl llüa tmedl. tetU, Oysa ld, Şüılka, ~ ltot 
ılın dcıtraea.. ... pllba Dmım Mele edlfOl'lllut. 7ere ~Upbelen,mlttl • _ 

- Emlll oıuaaa ld te~ ...... t1ec1aı da"n=-tıı / - -....-:(Devamı par! 


