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8 -.__ 1 

ulgaristanda ! 
Sovget 

1
"YYarel eri 
""---..:._--~~~ ....... ~ 
.6.lınan ın t" 1 ·· k t' 1 o or u ı a &• 
tınm 1'" k' h i . lir ıyeye ücum 
çın Ş· k h · d Çe . . ~~ cep esın en 

d kıldıgı haberi safsata
ın an baıka bir §ey ola
Aİz ve her bakımdan 
k tna.nya böyle bir hare-
~az .. 

q~n: E:TE:M İZZE.-T-B-EN-IC_E. , 

"''" . iı k 1Pa •Jan,Ja rından ha,.Jarı 
ı • dık• · · r 1 e kaııı . ,a '•ıa lıu""ı ıııen aa 
ha\ıııya e.rıol bir u~urtnla ha linde 
h ~· . alı\•rnıek İ> kdik~e or ta-rıp ,, . 
~on l .b•rııı ha,adi,kr ah)orlar. 

dt'h irıı:'t ili biİn i<:indc bu n cvi
lfld.:ı ;.~n r. t> den lı;ı, ud i.~IC' r ara· 

1,,, d- tırk ı~<' ) c 1U"!c·1ll ik olan-
• '•rd · · .. t ,,k lı l ı r. Dt• \ h Ek'-ıpre ... ın 

l.u ku~~1 ıtcu habir1 Alm an ınotör
( t~i?d _ar ın ı n lt\ı ... ct plu.·. iudC' n 
cı l:lQ ı \ "(!> hunl arın '1 ürkı\ ese 

• · ta· . • rı11 h ,. ~ıı ıza h a 1 1r l u~ıd ı kloı r1n J 
. \ eri\ o 1 d T ' '. .. •tı ııdı· r .... on r ~, u rh.ı y e u· 

ı 11.c Qn ~ll·rd<.' Ahunn laı -. n . t 
ı t il r oldugun ka:ydc-

•tin·• l e r "'"'"'° hatl ı lıarr•cn 
-d· 'd ' · ı cılmakla bt"ra lıt'r; 
İti" t c bttluııdu ır:u tt.•b r liz rf· 

., (ır a·· b 

,•nı· · " l tu Almam an ın he m 
'"'•'· ''.1••ıll de Tiırkiı C ) c taa rruz 

~ nıı t. d 
t \ • e ı n c bul undu&uDn ha
lt 'rıl or 
~t" rJ' • 

'•~ı . •n; bu hau di. lırri ı alanla· .• ı: 'k llş Cr ı 1nrd i B. zim üzerinde 
aı 1 ~~~>un cb.,bı ılc; Alman· J 
\~/ I tı~ rtıııl"k i in deL,.;J, bu 
t\ 

1 "tı t ( a lize "tn1 i,·c i ınkan •ut h · 
ınd i r ulunınadı"ınt i ıah etıuek 
.\in· 

I · 
11nl'a S · ı b' •ın d' • ,,,. ·et Rıısı a ı c ı r 

1% k·;"•n harbine giri.lm~t i r. 
'~deh •ıııetrelik bir cephe Lizc
~ İıl.\a · ~ lıaltad:ıııberi ınil~ · onlar-
lt nın i t' k ı· ·· ta... ır.ı et ıgı ınuazwnı 
Q .. •truıı 'd . b' tıtı.. ı ı a ıne edı~· or ~: e ı r 

'' nN· !~I~ h· ıc ·el i ahnıya <_: alıc;.ı )' OT. 
ın ır \ a . .. d 1 l'ıı 1 lt:Yeltc ' e nıuca e c-
•n "'d ıara tl'lli ,arıı~sında ; .\l-
1 rtpL U.sunun nıolörhi kıt'alaı ı· 
•• ••deıı ı . • ı · ı ., t t <'htne~ınc nası un · 

1''· h~~· ı Ur edilebilir?. So\'yet
ın'\ıt•ı,,~ •drt~e ü tün nıotörlii 
~ •kı~ 1 • Almanlara karşı kny-
1 ';.•ı11, 1: ın titenıadi mukah;ı t.a -

ııı; ı Alıııan motor kunl" t-
1.''••1.1P•aı11ır, a ,.e imhan ral ı· 
ıı-'nı\ • · ' . 'İlli,,;' . lıııan zırhlı , -e matörlü 
~hı 11111 «plıeden ~ekllıneıi 111 b "'duı · .. , ·· d 11:ıı il arına ge-nL'i o çu c 

.'kt,
11 1 

taarruz fırsatını huırla· 
111•· '•şka · · • B 

1 • ..,, k; ne olabılır.. unuıı 

;~~a c•~h:\lrnau)a ; lıer~eyin ha
. •lind •dekini azaltmak de-

•ı •ki ' lı . . 

~ 1 Bir ihmal yüzün-
ı den günle r d ir 

F rancalasız ka..: 
lan hastalar! 

Japon Ba.;;rel:ıli Preıı• Konoye 

• 
lngiltere ve 
Amerika ja
ponyayakar 
şı iktısadi 
abloka ilan 

ettiler 
Japon matlubatı 
da bloke edildi 
Londra 26 (AA.) B.B.C i 1-

g:lter~ ile Bırlrşik Arr.eri' .ı ı .· 
kümeli rı Hınd.çınıdeki istıla h~
rekdiııdcn Jı !••), jopoııyay a kar
~ r ukabil hnreke!c geçmişlerdir. 
B ıki devlet, J•pon mntlübat u 
!:..< '.e ctmışlcrdir. 

Ja11on altın' c c ham ._ı:crin<le"l 
hiç::ıır m.a .. ,clc yap..!ml\-;ıcaktır. 

Röyten:: nnznrtıı bu Japon matlu
(Devamı üçüı;c:11 •alWedc) 

-.. .. ,,. 

Belediye Illtııat MI· 
dlrllll karneleri 
neye göndermiyor 'l 

Bazı mır takalarda bir ik i giı.• 
d ür bir ihma l yıiz ııdt lıastala· 

rın f· ra ncala>ız kald-ğı h:ıkkındo 

şiKayetk r y "pılmı,. r. Şikayetle
r e göre r apor ala hastal<>r bn.ıu 

matbu karne il<' tebd 1 ct.Mek ı>

tedikleri Yak;t nahiy 
(Dev:ımı ü ncu sahoı c·d(' / 

---o--

M a 1 ta üzerinde 
şiddetli ha va 

muharebesi 
Londra 26 (A.A.) • · (B .B C ) 

H ava N<'zaret:nin teblıg · Mal • 
tad~ 7 uü~nıa>1 tay) aresı tahr'p 
edilmiştir . I ııgi: z ha\·a kı.net. 

1eri zariJta uğra.m~1mı !ardır. Br.:. 
ta..,y a avrı arı p r cm be saha hı 
dü<.1 Jn ocnıl ard an 'a))a e • 
}erine tcsad r crfcrc k ıkısu ' {"('. 
nize: du;ur1nus.lcr \'C t-ay\a•t.lcri 
SJC ı, r~ PL ,kurtn1L. ~ lcı-dır. 

I Siyam bitaraf 
1 kalacak 

fü.ııokok ~6 (A.A.) -- Sı) am 
BaşYckı"i Tokyo 'llUahccksı muci
bince, H l"dı~ "n ın Siy·'l!ı. ter
kc.'t .g araz')i tcsc lu ' cl-nck ı.: . 
ıere gıdcn heye.ebe). o.•.ı bu 
Jun nuş ve Siy amır kat'i bır bita
r-aflı ... ~ıl{l " re• •.e m .. l'r, ede 
CC'-ğın . sciy le17 ı~tir. 

•• 

A lman haııa lıiktıııılarına maruz ı· 11!.a ıı ıu e~ lıur 
Kre-nılin Sarayınm ycıl cl.ı;:!ı kubbele,.. 

· t· \ti 1 lıyatlarını dahı (ep-

~~:.!::'.:·~lr~ı:~~a~:~ et;.71~~~11:; i Şe h r im izde bu g Ü n de 
1 tli.İ}f:' ar ın~l.ar ettikleri \ e • •• b 
.~· ııı~.~:~~rr'."· dnıek içio zırh- ta k s ı I e r m u na ve e 
; . \•kt'k u ıasıtalarını repl ı c· 1 

'':tjd:,~;ri hakkındaki lı alıer usuıu·· ~~ -~~··_!_ı·şıı·yor 'ı ı 1
•r l ıld •de a f atad ır ı· c '11· 

•il, ınuh rını lı a rhmi terkedip 
\ııt (ti -tl'! il r rtır ulnne ~·. nıüş 

, 
Bir Alnıan ta rıb 

Alman Tebliği 

Dünkü muha
rebelerde çok 
miktarda Rus 

esiri alındı 

Sovyet Tebliği 

Dün de harp 
cephesinde 
hiç bir deği
şiklik olmadı 

Odesaya yapılan S o v yet tayyereıerı 
detti yeni hava ü.- ı ö .. te es ve ulina'· 
camuada tezgahlar ı yı te rar bombar-

tabrlp olundu j dım n ettiler 

Bomonti işçilerinin şikayeti .. 

Aylık ·ücret ve istih
kaklar niçin kırk üç 

günde bir veriliyor? 
Fazla mesaiyi zanaıız bırakmak, Pazar
glalerJ de çalıştırmak do il r a deftf ir ! 
Boıl~on ti Bi r;.ı Foa br , • l :\! .dl. \Te- ' 

k ili hakk :ıda ba" <lkayctler ydpı!_ 1 
mıştır . BJ. şi ... 5.yetle:r bıı ışçıJeı· 

J!...tir..~•k 1armın verilme t a ı z ı Ue m ""' 
z;;ın m i üzerinde toplarur.ak t:ldJ t ı 

İi~ llPr nıyorlar kı 
•tft-r yerde 15 gundc \f".)'J h f · 

ta .1 utr \Crılır Bizde- e ı öyle d(' ... 

d r. Ayırı. on beşine k ıdar ç:ıh yoruL 
( Deı·amı uçtincu .ııhı fede) 

, ( HARP 
1 

VAZİYETİ ) 
Mlıharebe mevkileri değişme-
diğine göre, Sovgef mukave

meti devam etmektedir 
(Yazan: EMEKLi KURMAY S 

ıı.Zf'lı ..1 bı vuk r 
D " 1 'ır k 5 vve 

A' a • • Sı, et cephe ınrle j 
rrc t r. ' T ı, A 

lC 

Y) 
l r. n:ıu.. 

rr Kavc ... dıkkı.t de c. b.r " gısıklik )Ok· 
t. .• r 11 ın· '" rb lcr. vın<' 1 
a'\ni me\kı r e .. rdf nda '!t. ı 

1 
(•,tı..rr r Sı l.rnsk, Porkof) ti!- -~-,.-.---_-,;-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-,;-_-_-_..., 
gcl-crıl' le \«m <' rr rktrd· 1 L ı 

, J!'llort.ı Ti ·.ıı harbe tıı::ı bu 1 Alman • Scvy t 
""'Uhar ı !erde ıkı t ,J.fın da •a-
b· r, ,._ı ~ ve\ t.. ~ bu)UK ~- E 

b:rı k c ır v \ Tıha et -
"'!"" ı, ?O 3r t :ıy .> arc c ·· ı..11 m ı 

'c 1 'O _ 50 hınk tah. ı) ctresi, 
c;c!an muharebı lcr n nctıc SJ 

Beri rı 26 IR odyo) -
Ba~!..u: ,arıc:Jn ~ ının tcb1 
<cı-!:ıeslnde h.rı•j jt plan 
t- .e ıkv"m <dJ)Cr. IJ• '1 

Alm~ı L r~ -~ ıA A.) B ı Jah, 

! Almanyadan 
Lir ticaret he-

1 

yeti şehri

, . o;ı~rk S et t b öre el ıku mu 

(De ~ l 

küp Kesme ve 
şekeri satışına 

başlandı 

l be le kn i;.,ı Ol.ık l 

nıc \·ki ı.Jırr b kı_ •• Almrn-
tD iJ ı 

Üç yaşında bir 
kız otomobil 
altında kaldı 1 

-Bütün 
takalar s 
kuvvetleri

elinde ! • n!Jl 

Ticaret Ofısıııcc hariçten M< r
s:ııe 2c t ıı•Ie ık snıc şekcrlerın sa
t ışına Şeker Ş i rket. ta raf ndan 
ba<lanmıştır. Şeker Şirketi Nıri
rr _ ş~bc<i de bugünde 1 it.'ıaren 
Ktıp ~eke.. s;p .. iT C'rır.~ kabule 
ba la'Olıst r . 

Yeni Yol 
· nşaatı 

Bu yıl yapılacak yol
ların mütebaki 

listesini yazıyoruz 
i~J maatı ıçın Bckdiyc •• n 1941 

malı yılı bütç ine koydugu 600 
bin lirJI K tahoi saı l a yapılacak 

yollar.r < ı :nd.d('n tamanıı lt !cs
b~ olı~ . cu.ıgLınu \'C Jıatta bir kıs

m ın i nş;:ıe:ıtıruı ha ~& ıld & 11 du.-
vazıı' şt•~ Bt gıjrı d~ B wdıyc He 
ye' ı Fcnn) e Mile." ,, ) ük,ck mu
~cndıs B. Nu ın bu hu~ustakı 

bcy.ıt alıno dC\ .ım C ek yapı l 

CJ. ' d <:: r ) c l .. r .> J.ı: ) u .d. N u 

r i zalıa v r ek ed D , 

G .uJ.t~ı ı , turan En 1 nenın ... \ 
)aş .ı~i k:,zı Kadrı}t' .ı.l<G 1 ıtx: 1 • 

1 
roddt.'S: c C" gcçnrken "l!' !.: 1<t.
maL i<!ı. c ındC'kı 1~14 n ı ı 

otr-n b rı c:. t nda JlG. m , ba.ca -
lc.r,. ( '- '"' T' ı :ık tr ı • altı
n, " .nrr. • . 

' Gezetemiz 
bugün 

Dört Sahife 
K:ı~ ı t ~tokunun azalnıası , 

'olların kapantnası Koordinas· 
;.on lfc)·c t ini gazete sahi! rle
rini azaltın. k kararına ... c,·ket · 

1 ıni~ tir. İnti~ar t•den , .C' ıner'iyel 
ıncykiine- giren kurarnaıne 

ıuuribin c l' biz de lıtrgi.ind('n 
it ibaren t . a hif<' ç ıkını ·a ıncr · 

buru1. 
Sahif rler i ın iı i indirirken 

ınündl'ricat ıın ı z ı mürnklin ol
duğu hatlar ;ı ı :ı Jtnı n111 1,· a bil 
hu :-ı a d il.kat e tt ik. l iunn n İ<: in 
dL' r l'~inı1 eı-ı ha lık huri ler ini 
111C kii n olduğu kacltr azalt· 

geldi • 
mıze 
P.n::rl~cıcn b~ A :nan t caret tı ey 'et 

şehr ıız~ geln11'j ve ten a lara başla · 

r. ı. tır lftry·c• c\'\'('!l'C ete :schr tnızc 
gelıı ş o.d..'l l ta:·nı t l Y 1s e>n ve 
Vllhelm Hochgrabl"'Jcn ınurekkcplır 
Aı nan ticJrc• "ı.ey ·etı fı lar dtı 1 a .ı
kad eş:-l n1cag:ı nları :tlyarct <'t
rıi c d' '3-IC'y'C't y. r•n An oı aytl ,_ -
re et ede<'ek'l 

·O---

Beyoğlu Hukuk 
hakimi bir kaza 
kurşunile öldü 1 

Bl'yoilı S.ılh llu' u .• 
Koı.Jı i · Jll bir kaw k 
mLştu. 

llaklni B 
DL • C Ol-

BliyiJkdeı-cclc oı ran B. Kadı·i d_n 
e\'İnde tabanca ın ı !erken erısızın ı .. 

l ~h p~. ti:ı.~ıs \"C c;ıkJn k Jl' un bd..ıın.ı 

ısabeL E>lnış;. . Slı ... 1 e ne ku anlaı ı 
])[ıki. .i kanla.r ı 1dc ııli.l bıılm..ı. 'ar
d1r Tabibi Ad ı .:e-"edı il uayc e ede
rek de- ne ızır \en: iştir Bug1in .ar
kad" . ın1,,. go _y:ı la 1 4ra ı nda gu- j 
mWecektlr 

HALK l'İLOZOFl'; 

Harekat böyle 
ağırlaşırıa, Ey- . 
lillden evvel 

1
. Moıkovaya gf. 
rııemlyecek 

'-------....-'--.:..1 
Almanlar şimdi 
düşman hatlarının 
zayıf noktalarını 

arıyorlar 

ŞİD'~Lİ Ml:'IAR ' FlER 

DF\ A'\l EDl'l:vR 
SO\l'et rcb~ O•t b ıt n ..ıh . 'l 

nok tala: .n o dl g• haf • .:; . ı 
cdı!dlğin., b ~J ... mcj{tcd. Poı kc t, 
Smol t' nsk, ·eveJ Z 'o ... ır l:s 'h 
ııet!e:rinde çok şıcdet:ı .1 :1art-bc 

1e, ol.ı il tadır 

( Dcl'anıı uçür~ii al>ı'ede) 

Medeni cesareti kıt olanlar 
Rl~5A'f FLl Zİ 

... tlıj \·ar So\'} e1 lt•r; b il.! ıssa 
sıtalara da)-· <ınar k nıtı · 

(il(., 
Ankarada dünden itibaren bü
tün taksiler işle11lige başladı 

1 so•lc ~ y l on ~ ·ı F .ı- 1 t ık; yaz ı lJr ı rfah.a Ozlli ,·c 'k ısa 
bir ~ekle s .... k tuk \ C oku)· ıı cu· 

larıınııın it '.:ı d n ı boznıaın ak . 
he r arndıkları ~-a ıı~ ı lL·r indt' 
bulabi.luıclcrini ıeınin İ~in aza · 
mi dikkati gösterdik. Ancak 
ve zaruri olarak bir kısım l ·a
ı:ılartn ~:eı·i deği~ıniştir \'C 
bugünden itibaren bu değİJiİk
liğc de alı5nıak ıııümkii o ola
caktır. 

Tıpkı Örfı idare Komv!anlığ ı 
gi bi, g:azetc f(' r de, iınznsız, ad· 
r essi1 gelen ~ikfil et 'c ihhar 

mektuplan knrşısıııd31 eli .kulu 
bağlı \'aziyettcdir. Orfı idare 
Koınutanl1ğının geçenlerde neş
rcttiii bir tebliğde ifade ettiği 
gibi, gazeteler de, imzasız ih· 
bar mektuplarını , )· ırtıp s•pete 
atarlar. 

Gazc tc.:lcre , baz2n, bu kahil 
" l le gaııp mcl· tnpla r 'C lır ki 
aı .ını d kka t hir c .. r·~ ı mah· 

suliidiir. Me ktubu vazan, ken• 
disin i saklamaktad ı r. !'akıt, 

~ eı.Ldı ~ı !'-atırl a rııı 3.): nen ga1. l'·tc
)'C get;-nıc~ini is t~r ... ·e~rl~tınıa-ı
~iniz. Bir dalıa )·azar: 

a.rnı :.ıncu !ede) 

~------
~af talık J 

~ ~•lı.tr· 
... • 

1 rnuharriri-""'t ... 
illa) ·l'.l:ıtkli Kur-
lı r SulıaJıo hir 
• l•lılr, h 

1 

~ti.. arp ha-
llh hakkındaki 

1 
·~ 

: ,111ca ıa111ıe. 
0k11yaauz. 
~ 

Taksiler.r te.n: çı l t nıımaralarına 
bakılmadan hepsinin birden ı>; -
leme;i i çı n Vekiller Heyetinden 
rıkan kararname dün Resın i Ga ... 
; etede neşredild iği \'C' Ankara 

tak.>ı leri de dünden ı t . bareıı btı 
şeklide çal ı.:,·mı y a baı;lacıklan 

halde h tanbc la bugü n öğ leye ka.. 

dar bi r cıııu· gelmed ı giııdcn eski 1 

usulth tatbikine dernnı cdi bııck

ted :r. 
Vali ye Bc.C'd )·e Rei.s ı Lutfi 

K adar bugı. ı ôğle uzerı henüz -
bır tebligat ) apılmadı. ında!' \-C 

Rc~rr. ı Gazete cic gelmen ş ~'
duğundan bu.; ün uc f aksılcrın 

esk . rr:unavcbe r...:ı..ılune JOl't' !~ ... 

lıyccf-ğ : n! soy lemış~ ı r. 

~--------~---~ .· 

Bir hiç yüzünden 
kanii kavga 

Kasımpaşada h .ç ytizünden bir 
yarala ma o l muı tı.r . Sand alcı Ha
san sandal ının kureğ ı n i alarak 
kullanan arkada ~ı sand a lcı Arsla
n ı b ıçak la ya ra lam ı ş, yakalanm ış

t ı r. Arslan ted a'.'İ altı~a alınmış -
tır 

Dün İngiltereye 
akın yapllmadı 

1 Londra 26 (A.A 1 B.B.C Dun 
İ ıigiltere üzcrı nde A:-rıar tn,·y; -

relerin in hiç-bir fa a : ~yeti .o! 
tır. 

n ~-

1 Lr ı kdZd ında y, ıldır k, Hcca 
sok•ii , T •ı ak, Ca.cr:ıg.ı, Kaba-

• rnı uçunc-u ~ de ) 

KISACA 

Sıra Mosk ovaya 
gelince 

A ~rnanlar Mo~.<ovayı borrbardı n. aıı ı 
c- ı rc.ı yu koydular }f ı;!m en hemen her 
gcee bir ziy a ret \ uk ı.. b u ld lıg unu teb_ 
liglcrdl n ögrenı yol,JZ. 

B u bahsi bızu:ı ınJ hut arka d11şla 
konuşuyorduk do 

- Sı ra. Mo~ko\tıy l gelirce .• 
Diyerek Je,·a1'ı c ttı 
_ $im~1 nıJhl n1 bır vazı ;\'et \ e onn 

mute~n k bır rr.erak n1f'\'Zuu \ ~r: 

t. rndr:ı, •hf"mbardım a:ı-1:..ı d ka r: ı 1 11~- ı 
anetle J..Y'-·"rt ı ve J ;ı t ih.lJ"I, ko,ana ı. 

D .. kahır :V.v::.ko,•a Qa kı ne ya• a çak , ı 

ı ~drJya gv .. ·e p LvCA n derece ı r.r. rıla_ l 
cak·>. "' • 

Herhalde, 4 salıifr) · e rağmen 

gazctcınizi hh,: bir ek!'iiksiz ' 'er
nıi~·c çalı~Q onıı n çalışmakta · 
devanı edeceğiz. KariJeriıniz. 

den daiına görnıektc bulundu
ğnnıuz tc,·cccüh \"C ra~bctin 

dc,· aın cdecej{inden cı11in bu· 
lunarak bugünlerin k'5a ~iir· 

mesini ,.e kfifrıdın holln<:.tnası
nı biz de kendileri il<• hirliktL• 
tenıeııni rdİ.\ oruı. 

Yolsuz bir hiıdi\Cııin ne~ri 
istcni)·orsa, ev'\"eıa. bu JOl~uz· 

Juğa taba111n1ülH ohnı~·an dü· 
ri.ist yalandaşın kiın olduğunu 

tanınıalıJız. Bir h3dise)·i ihbar 
etmek n bu suretle memlekete 
hiın1ct yapn1ak hiisnüni~ etini 
gii!\teren 'atanda~, adını ~akJa
,·ıı1ca . hatıra iki e~· gelir: . ' 

Bu \ ·atanda'-, ınl'dcni cesarl ti 
ol mı) an, korkak biridir. Yalı ut 
da. hu ihbar yalandır, bir "ıUİ: 
ni~·et e~eridir. 

•- Ni\İO ko~:ınuyorsunu.ı, 

korku.yor n1u ... unu1?.• ı;ibi tu· 
haf laflar eder. 

Sanki , bu ınct:lıul \alanda..,111 
iddiasını i5.hat cdl'n , .e.,.ikalar e · 
li111izdc iıni~ gibi .. Hiz:ınr kC'ııdi ... i 
ismi,1i dahi verC'ıniyecck kadar 
kıt l'esaret ~alıibidir. Gaıe~l'dcn, 
gC)zii kapalı, neticesi nı<~ ~kük bir 

iddi.;.ının nl'şrini ister. Bir iı nı

ıne nıiic~sr~cı.,i ola n gazefc: lt' rın 

111c"l · u1i~ et \.l' \ İrdan :ııabını . 

kl"ndi ~ <ı İl'-ıİ h ~lt·riue ~ll•t ~ -ı p· 

n1ak i~tiyenlı.:re. l'lbrttr ki ıi~ 

hınlarınıız chcd ~en kopalı ka· 
hıcaktır. 



1 Haliç bilet ~~ımrliJın 
1 ücretleri ~ıugiIJJ~ü.!lJ 

MADDE ...... l 
Oduncular arhk aldı, yurudu. 1 

Bili~·or~unuz: ~ek.isine altı lira İ!-i· 
teml'ğe başladılar. Hu. görülmemi~ 
bir hadisedir. htaubulıla, kı~n 
bile, odunun çelı.i.'i en [azla be~ 
liraya çıkardı. Şimdi ise tcmmuz
day~. 

Ben, en ~ok, .undan korkııyu 
rum: Yarın. öbür J'Ün ititer mis.iniz, 
oduncular, kendilecinia Uiks sı
ı.ıfa dahil ticarethaneler meyanın
da olduguou iddia etsinler ve yüz
de yüz kara göz diksinler" Olur, 
olur .. Çünkü, ~ckiıü G liraya odun 
bir madde, elMlle liil."tiir. 

BESTE 

l\ll 1SAB,\KASI 

.Radyo l•lar i, bir be><lo müsu
lıakası a\ıyor. Aylarca, hize tiirkii 
iigreten id~re, şimdi, addn. biıleri 
imtihan etnrek tasa\·\-ttruudndır. 
Ö) le ya. mütemadiyen liirkiı i>" 
reıti. Bakalım, ;;çendik mi 7. 

Bestt: ınü ·thoıkasına. noa:ıd. u 
•nlasanı, hen de gİNnek l terdiın. 

Vücudc grtireceiinı e'er, radvo 
riyaı programının bazı b.1.,Un· 

lanu d.ir y:ııılmış lıir ikayelna
ıne ve ahıfigan tiirkii ii .,ı aktı. 

MAYDA. ·oz 
TOHUl\tll 

Akla ha) al~ t:"•lmct!ik neler u
layor. l\la daııcrı: tohumu üzerin
de de bazı lacirl~r iblikiır )apı) or-
1110 • He) Alla.hını!. la) daaol to
humıı ihtikarı da nercılrıt hatıra 

gelir!. 
A'ilıaa b•k.ar. 1nrı., J'14t.\ d:ıno.zun 

ızerinde iki tiirlu ilılikilr \"ardır: 

Iliri, şimdi yapılan ticari ihtikar, 
biri de, öled•nberi yapılagelen dil 
htil<ar1<l:ı·. <;'iinkü, oku)utuların 
ınnlümı dur k~ ıııa)·dano• kcliıne· 
inın aslı . Iideneva7dtr. 
z .. valJı i\Jid~ne\·az, ne haJleNO 

ıl tüa!. 
AHMET RAUF 

o 

( 

lalAlla mlllltaç 
lllr llOIDISJOR 

H 
Halk tlpi a7akkal>ılar -ı..m .... "°"'"' itiraf etleyim, f'ıat Milra • 

lı:abe korıU.,onurıdan sıtkun •ı,.nldı. 
Şu kanaale vıırdın1 l<i, IJu lcşekkul 11'1-
klk- çok .gır yapabilınekte, iıs
M< ve pı alık netU1!1et e çok geç ı'&Sıl 

olabi•moklr<lır. JWta, bazan biç bir 
.eüce alınama dır. 

Hallı: t.loı ayak •bilar, IJuna en bu. 
)'ilk bir oıl 1 ve dellldu-. 

İhUmal kl bu hal, bizde Wdll!nl • 

1etıe carı muaınel~ ve lorma,11te>ler !l 
ııJuakhgından L!ffi ı:•li7or llalbul<l, 
böyle zamanlarda, daha sllr'•tll tı cu. 
~ derhal karara \e n~lıteyf' n .. 
ı acil pralilt usuller lllım. 

Bir menuu.n tetklki ~7la ca, m e.. 
IA altı ay ıilıilncc, o l;e kar1> co.ste
ribuesi lcabecien titiılil< ortadan kıllkı. 
yor. İf, bir yılan luld1ai lirti • 1ı-
yor. Halk na?.annda mevzu gayri cıddl 
bir malt.iyt arıetmeıe bqlıyor H:ı.
ctiae. mizah mevzuları an.Wla «irfror. 

Binaenoı..1n. u mubakkü. k F;,\ 
Hürakabe Kombyonunwı çalıpna)an 
dAha miulJet blr şel<ılde ıslaha muh· 
taçtır. Bu, nasıl olacat.:tır•. Biz, bılml.. 
yoruz. B(Uat)i. bu L,lerden anlar ce
ı;onenı., m-lerun uarinde durup dil
tunml>rlerdir. 

BURHAN CEVAT 

Yeni fiat ve işletme 
tarif esi hazırlanıyor 

Dc•·lct Dcniıyol!arı İdaı'csi Ha· 
liç vapurları için y(n b'.ı ücret 
ve i<letmc tarif ı ~<:zırlı~··ıkta· 
dır. •ÜcrctJer Doı?nlz:-·ollarınır~ dı
ı;~ vapurlarına uy•J: rulacq '< n 
hareket sa.3\lcri de yine Köprü
ıien di~cr hatlara k31kan v~pur

ltra ı t'.!'C ôyarlan;~..tk~h. Va·~~r 

seforleıi de daha fazlnlaştırılbcak
tır. 

Halk Tipi Ayakkabılar Niçin 
Yapılamıyor 

Mürakaoe K· rı:;,;yonunca h,;lk 
tipi ayakkabıları imali bir türlü 
mümkün olamamaktadır. Bunun 
den ve malzeme fiatlarının mille· 
madıyen değışmesi ye mulelıassıs 
ı ·çinin azalmasaıdan ileri geldigi 
anlaşılmı tır. 

Beden Terbiyesi Mükellefleri 
Mükafatlı Mü•abakalar 

Yapacaklar 
Sc ..riınlzde lK'den terbiyesi mü

kellefleri arJ> vda büyük spor 
müs.1bakal.ırı tertip edilme; i kl\· ı 
rarkşmı<tır. Her m nlnkadaki m•i· 
kellefler bulunduklaı ı yerleri len:· 
sıl c<lec<'kler ve< n.uhtelif spor mu
~b~kalarında kazıa:-.ın mıntakala

ra kupa ve musa'ııklara madalve· 
lcr \ cr•kcektir. -Mühendis Mektebi 372 Bin 

Lira Sarfile Geni,letiliyor 
T ıL."".de Gfunüşsuyunda'.i 

Yüıtsek MHhendis Mektebinin rağ
bet kar~ısıııda geni~letilmesi ka
rar!. ~tırılıı.ışt..r 372 bin liraya 
modern lir pavyon ilave oh·na
caktır İ~şaata 15 ağustosta ı.ıaş· 
lanııcaktır. 

Plajlara Vapur Seferleri 
Denizyolları İruu-esi mev•imin 

geçme>i dolayısile Ada plajları a
rasında 'apur ef~ı·i yapııı:~·acak
hr. Gelectk yıl için plaJl .. ra yem 
iskcklet yapılarak erken seferlere 
baş!.&ı.acaktır 

Şilepçilcr Zam istedi! 
11~ usi ı.op "" n pleri Munako· 

lit Vekiı etine müracaat t'derd. 
navl n fiaUarıııın yübeltilmesini 
isteıri~lerdir. \'ekiılet hu müraca
at, tctkik ctmektt!djr, Bugünkrde 
bir karar .-crilecclll.ir. ----Karadenizden Kömür Geti-

recek Gemiler Nöbet 
Bekliyecek 

Yaı<lllda Ankarada Münakalüt 
Vekaletinde §<:hrirr.ııdcn mütc
h;s.sıs zevatın i~tirakilc bir komis· 
yon llıplanacak \C ErtğUden kö· 
ınur yüklemek tızere Karadenizc 
çık~~ak gemile :n nöbet bekleme 
ttsLılü uzerinde tetkikler yaparak 
:yenı karaı lıır \"erecektir. 

( HALK SÜTUNU ) 
İş arama, ~ verme ilanları bu ı;u ... 

to,nda p>rasız ııeşredileeek ve nvukat. 
la dt1ktommuza 8'rula::ak suallerle 
dlter mu;;kQUere cevap verileı-ektiI, 
iş AR1Y ANLAR: Oda ır.ek'ebin 

'l .itıcı .:ıJnlfın.a kadar oktmnu:;. yamı 
düzı(ın bir ı•nç kanaıı.lkar bir ücretle 
~ ara.n•aktadır. Bu sütunda Ekreme 
müracaat. 

m:LEN İŞ VERME MEICTUPLA· 
RI - Katıp, A)'tsı: 

Yazan : C /1. H 1 T UÇUK 
______ .J 

No. 6 
(, _____ ,... 

Sürü Çıngırakları 
fakat i:Jrıtih:..nlaı·~_.11z tıııhyoı•, der.ııleıl· 

mi.t: zor> dıye ertni uMtunnu.ştu. 
Yula çıkarken, bir erkek (,;ocuk tav • 
riıe elir.dekl kutuyu göt\l""relc. ..ka
d•f' R•oet.e ,cııuem~ teııbib etmışu. 

- Sit.J.1 tiolciu!. 

Nez.ıun sesi, ~= bir ln ltıne aı 
lan dUwunccJel-in dal&mllbndan uyan
dırdı. 

B.lmıç, kota deditim bakır lol>ııı 
iamln1 öj.rendim· 

- Öyle döoelun. 
Nezil<, t>""'1ı yalagın sulan ıçınde 

yan be .t.ıe kad•r gôınU1en li.-tll~ yi:lka. 
la ı. H uz. tl adun trnamıştı Rccrp1 

.köpeğ .1 n ta mıı ını bıraıtma~tı tler
llycre;ı: dolu a r koia;'ı onıın elin• 
den ad~ 

K p;,ya k dar u rıın •. 
Lçu ıw: yanykl.ı.a aynı. mavi ~ıklı 

70ilardan geçe ek, ctt'tlik evın.Pt ..ıtk.a 

k•l,)11111 

Recep, l:oli•Yı blrakara!t, yıne he7· 
ktl gibi durdu. O. sıcalt amil• yava1<,-a· 

- H çıı kalın. 

D«llğuu ıŞ!ttım, Donüyordu. 
- Dur, dedim. Yıldızın hedıyeo!nl 

\'creyı:n .. l{azır buraya kadar geidin .. 
Nezllc. sulan çııMLI< kopyı kap&.. 

Rüzgir gibi içe<! ıırdı. 

Recep, köpeğinın tasınaı.nı bıraktı: 
- Kurt ı;cn bw-ada k•I. 

- !-!ayvan bir ar.shı.n gıbl homur • 
dand. Aynlmak lıılemı10rdu. 

- Sen !tal di7orum. Şcınd.cık ben 
de cele<'ei:l:n ... 

- Bıraıı: Recep, Kurl da içeri gir • 
ıln --

'O. a:tı:'ı kaldıra:rak cmle.rimaa ıçi-
nc tıııyretle b ktı• 

- Korkmaz mısın? 
- Hayır!_, 1 
\"e etıkrek kunlwı baJını oıc,amalt 

ıs•M m. Yine o as.&an homtı.:rt u duyu! 

lıtaabalua mı b ı m 
şabılyetıerl : 

kadın berberleri 
Kadın berberleı·~ mecburi imti· 

hana tabi tutulacak .. Çiinkü, ka· 

dm berberlerinden pkıiyel, artıı. 
ayuka ç1ktı. Saçları bozulan, ya

nan, dökülen bayan mı Menini:ı!. 
Çok .. 
Ondül~on makinelerinin de 

mühim bir kısmının bozuk olduğu 
iddia ediliyor. Berberlere nauran, 

kendileri ustadır, makineler bo
zuktur. Bazı bayanlara nazaran 
da, acemi berberler çoktur. 
Kadın berberleri, bayanların en 

mahremiesrar ahbapları arasında
dır. Çünkü, Boh-Sitil bayanların 

çogu bütün dedikodularını berber 
diikkinlaruıda )·aparlar, Berber, 
bu hanımların bütün konu~tukla
rını dinler, hatta sohbete istirak 
eder, fikir >öyler. 

Öyle berber vardır ki, bir ı.em· 
tin, bir muhitin bütün dedikodu
suna viıkıfhr. Eski Jıir tabirle, ta
nıdığı, ~-ani müşt~risi o)an bütün 
bayanların ha~ al rn maceralarını 
bilir. Yahut. d~er bir tiıbirler, ce
mazi~·~llcv\.·elini öj;.>T~aııni}tir. 

Kadın berberi d<'yip geçme;\·iuiz. 
. lühiııı bir ~ahsi~·ettir. '?ehrin en 
n1aruf ailelerinin i~jne dair ınalia· 
nıat 'ahibidirler. Bir çok maruf 
lunıunt.·f~ndilcrin 51r arkadaşı, ah
babıdırlar. Onlarla samimidirler; 
her~c\ den hahsedchilirler, hatıü. 

daha ileri giderek "'nli be111i ko
nuşanları \ardır. 

~hrin ıenginler, kibarlar mu· 1 

hitiıır nit ıualUuıat alnıak i~ti,·or· 
.ı,uuu1.?. Kimi üğreneceksiniz?. Der• 
hal o ~enılin, o muhitin devaın el· 
til(i Ladın berberini bulunuı. Ah
bap olunuz. İtimat telkin ediniz .. 
Size lıer~c)·i anlatsın. Bütün hiı· 

diseleri ile hem .. Bu cuınarte i ak· 
"auıı kimin e\'inde iiim giinü var? 
Filiın hanımefendi na~ıı bir tu ,·a

let giyerek .. Filanca hanıtoefeııdi 
n~anllliı ile neden kavga etli. Fi
lanca hanımefendi kocasını sevi
yor ınu, ~e\"mi~·or mu?. Fi1ünca 
hanımefendi, bu kadar lük~ bir 
hayalı oaoıl >..Şıyor, içyiizü m·dir7 

İşte, bütün bn maliıınatı, kadın 
berberinden alabilirsiniz. Kadın 
berberluiniu mecburi imtihana 

tabi tutolııcağını oktıdui:rwn u
man, dü~ündiim. Bunun. pek müs· 
bel bir faydaM olnuyacaktır. Çün· 
kü, "-llyuı bayanl.ar, ine, her 
zamanki berberlerinde saçlnrıııı 
yaptınıınk karurını vM"eeeklH J ır. 

Size daha 'ay&.ılı dikkat bir şey 
söyle..eın, belki inanmaı:suıız. Ber
ber diikkiıımıa olunnıya, bir ar
kadaı r;örüp dedikodu yapmıya 
giden ba) anlar bile var. u;ç JOm. 
se ) o~a, berberle oturur, konu
şur. O gün, kendi. i berbert" "Ouh
la< değildir. Saç ~ aptırıııı:vacak
tıı. l''akat, §Öyle bir uğrar. 

Hulitsa, bert.er, kadın berberle
ri, çok tayanı dikkat müesı;eseler• 

dir. Bir kadınuı, berber dük.kanına 
girip en az bir iki saat evvel çık
tığı varit değildir. Hattiı, böyle bir 

Ş<'Y mümkün değildir. ll'ç dört a
at, berber dükkanında kalanlar, 
bekliyenler, ahbaplık edenler var
dır. 

Görüyonunın ki, kııtlın berber· 
ler~ i.tanbulun mühim şalısiyel
leri arasına girmi.~tir. 

R. SABiT 

du. ı:' kat elimi tekmedim. Recep, tas. 
masuıl ya.kah:yarak bir 1k.i kere sarstı. 
Yın~ bomun.tandı. 

- Aksidir ... Sağı solu olmaz wrır. 
Çc-k dayok yedi. Fakat dalamakt.ın vaz 

geçmedi. 1 
Recep. bu iözlerile, onu sevmekten 

vaz geçmenli i.htar edJy<>Cdu. Fakat 
Jçf'Tide yeı~mediğim bir arzuyla, .,,ur
dım tüylLi., kocan1an baiilnı okş..._~TI ık ıs- J 

tJyordum 
Çötne-lertlt onun karşı!'iına geçtim. 

irı, taLh bak1$lı gOzleri, bır canavara 
benziyen a~1 olrnaa.ına ragmen Ji.ızel 

.evi.mli biı yüzü var. 

- Kurt ... Koca Kurt .. dedim .. , Se· ı 
uinle <i•):;t olnıd.k f:.tıyoı unı .• 

Bunıu.nu. stır'ı:.Ue oy..ıatarak be.ui k.ok 
ıacıı. E azl~ı ısrar etın.ycrek: ka.lktını. 

Yanımızda kilpekh! lt-eı·i girdik. 
Zehra kadın, oc&.liın .ıölgele.nen ateŞ. 

leri karµsı.nda, gozlcri u,rku df>lU otu
ruyold Yanı:nı:t. Kuı t \"e ttceple dö
n~Umo fa,.<ar:ıl< bakoı: 

- nunla.1.1 d.a nerede buldun 'llj. 
- Pınar dedim. 
Rece., 1'3hal ve 
- Çl!tllğin •l.ra!ınl dolaşmutwı do. 

ııuyordum. Blr su i eyım iye pmara 
yllr..idunı. Oradaydılar. 

Bent iş:ı..ret cderct.• 
Yıl bara ht'diye tı1indcrıniş, 

dectı. L nu \erecek 
.?: 1 d ve l l y ında d .,.an \: a:Jz.ıml 

ED:B[ HOi\:\,'\: 71 1 s tas yon 
Bır Cınaget Davası sığna ları 

Yazan ETEM İZZET BENiCE 

DNii. ilıive etti: 
- Gliziniıı şahaıteti tunarun ki 

sizi şalıadetlerin sonuna talik bn· 
yurduğunuz taleplerimi derhal ka· 
bııle de yarıyacaktır. 

~fuuıfft"rin bu teklifi irzerine 
hakinı: 

- Şahitlerin sırası üzerinde bir 
hususi noktai nazarımız yok .. 

Dedi ve .. mübaşire emretti: 
- Güzini çağırınız! 
• Iuhakenıenin başladıCı ilk baş

ladğı gündenberi dinleyici saf
lıumdan haykırışları. itirazları. 
söyliyeceğini ihsas ettiği sözlcrio 
kuvveti ile berke.in merak ve dik· 
katini celbeden genç kız, biraz son· 
ra mahkeme heyetinin karşısında 
idi. 

Sarı saçlı, mavi gözlü, giizcl 
yüzlü. güzel göcünü)lü olan bu 
kız b3disenin ~inir ve ruhunda 
)·aptığı tt:sirin bütün ~iddetine 

rağmen hiılİi güzel, hala cazip ve 
hilit bc;,eri biitün lıisleri üzeri· 
ııe çeken kudrette bir geıır kızdı. 

lliıkimin ilk sorgu,u: 
- Adııııı ne?. 
Gen~ kız kı"' \'e keskin bir ifa· 

de tarzı ile cevap \·erdi: 
- Güzin .. 
- Babanızın .adı? 

Ilütiiıı dııygularıuı dilinden Ön· 

co gözleri ile anlatmasını bilen 
gen~ J.ız, Vedaaı işaret ederek: 

- Suçlunun kızıyıın .. 
Cevabuıı Hrdi. Soru devam et· 

ti: 
- Annenizin adı? 
- Öldürülen Şiikriye .. 
Güzin bu cevabı ,·erirken sanki 

bütün kin \'e ~iddclini seferber el
miş gibiydi. 

- Evli mifilniz? 
- Hayır. 

- Okumanız ya7.man.ız var mı"! 
-Var. 
- Kaç ya~ındaı ınız! 
-Oıı dokuz. 
- Nered~ oturuyorsunu%? 
- E\'İmdc. 
Rikiııı sordu: 

Adliye •• Polis 1 \ 
Tabancalı, ban
yolu bir döğüş ! 

Evvelk .. gece Bakuköyündcıiti sahil 
ga;.;lnolaı ıudan lıh·lntle vuku.il gelen 
bir bidiılenln muhak<."ITie~Tne dün &· 
liye 2 ınci Cezada bakı1mıştlr: Sururi 
isminde blr ıotör O.:m.an adında bl: 
ark•dıı•lyle bu gazinoya gilıJl~ Ye o· 
nıd.-t ka\·galı olduğu ömeri gvrerek 
münakaş:ıya ba>l•mıştır. he Osrna 
dtı ';'rıjtnt~ ve sH<\hl.nı çekerPk Ömeri -k'>rkutmak istemiştlr Siirurl hf"mea 
tabaoc~yı kııpıp ömere ~vlrnliş ve a.. 
teşlezü'?tir, Fakat lıabet etJnemı,, Ö· 
mer SiJruriyi iterek denize )''"U\arl.oi-
1nışsa d:ı. kurtorıln11~tır. l\lulıakeme 
neticesinde Sürıµi: sil<lli ahnaktan on 
f&;i gün, Osmnn da 3 Ci.ın. havse mah.. 
k.Om oluntnuşlardır. 

Mevhum hir gaze• 
teci adına 

dolandırıcılık! 
Nejat isminde bir gazetecinin öldıi

s.~. ailesine yardım cdileccgi beyanly
le blr rencin Galatada.ki ticaretha.ue. 
lerden para dolandırmıya kalkı,ştığı 
iOrülmiJşlür. B~ın Birliği İstanbul 
Su.besi; Nejat isminde bir ıazeteci ol
m<idığını böyle bir dolandı.rıcıya tesa
düf edenlerin polise müracaotlerlnı rl .. 
ca etm•ktedir. 

alarak yatağlmın y~nına getirdim. İ _ 
çinden kutuyu ararken, Recep, su'Unı 
direğe dayamı~. yf"rde yat::.ı:.n kurdun 
s1r1ına $3.ğ ayılgıle hailtc:e basarak, cöz 
ucıle harek:Rlıma bakıyordu. ı 

!{uluyu bulup ona t,,ı.z.attnn. Tunç yü_ 
zil ate~ bır n.:ıık alarak, gulüınst'<ii. I 
Bir şeylcı s~yleınck isledı. \'az ge~ti. 

- l!a vdi lfo ta ka hn. 
1
. 

Dıyerıık, yanında k {')C~i ıl.ir'atl(' dı

şarı çıktl. \'alızı a ·~ Jkcn Zrrn ka. 
dın.b kız.unu bec: :yelerıni de vcı:mcği 
dil!,·undi.ıın. Içlerınde ne old1ıgunu bil
n~cı!igırn iki ı,ak t var. Arıntm va...ıze 

ye leştirhkf"t:ı. tbu Nezikın, b~ı da Zeh
ra kadnın> demişti. 

Be-n b nlarJa ıneşgulkl'n, Nrzık ge- ı 
lcrck, \·allzin y nına t;;Omeldı. Dikkatli 
lıır mcr:tk1a bakyoı, Içındc ~ ıdraları. 
mı ve sairryı yerle tlrdıgıın gı.;:müş ku_ 
tuYU ıarun e dayanan: rak 

- Bu ne" l~inde ne var'!'. 
D:ye !ıJr Kutunun kapağını aç-

tım. f.!adert ruj tUplcrJ, esans.,f~clcri, 
]:"Udr.l kutu ar a hayretle, ınırcııerek 
baıct•. F k t gozlerindekl t tihfaf çö
zuln em u. 

- Suslenmck için i. • yJrtyan J3Py. 
ıer. Me.el.:I fU pudra, yu.c dilzır1ınlilk, 
~"Y~z.ık veı·ır, ıtıı rL j .UdJklc.ı ·ı kıraı. 
.~ t yapar, 50llra b1 küçük kutu da 
.ya,n:ıkLıra SL. uıeıı Kırmızı boya. ş4e-

- Eviniz anıma, nerede. hanci, 
adreste? 

Genç kız: 
- Bunu ;öyleıııckte nıazurum .. 
Dedi ve bir göğiis kabarıklığı İ· 

çiRde siizlinü sürdürdü: 
- Hıikiın bey ben tek başıma 

~ a11yornm. Do;tlarmı, diişınanla
rını var. Annemin başına ı:elen be
ııiın de başıma gelebilic. Onun için 
aleniyet içinde nerede oturduğu
mu söyliyemern. 

Hakim: 
- O halde adresinizi mahkenıe.

den çktktan sonra not ettirirsiniz. 
Dedi. İsticvaba geçti: 
- Babanız anneni:ı Şükriyeyi 

öldürm•kle itham edilmiş buln
DU\'Or. Siz ne dii!)ilnü~·orsunuz, bu 
yolda hir gCirrlüi:ilniiz var mı? Bil· 
diklcriniz nelerden ibarettir? 
Gen~ kız: 
- lJaban1 annen1i öldiirıneıniş

tir. İnsanlar presti~ edercc~iue sc\'~ 
dikleri hcr-.ye kar ı za)·ıftırlar. 

Bu bir in~an i~in höylc oldıığu gi
bi herhanı?i bir sembol ~İn de hö ·
ledir. Ben. hcoiınle beraber büWıı 
insanlarır da ta~lan bir heykel 
hakb.-ında bir sovginıiz ver.,.a ona 
e1 uzatıln1ıyacağına inananlarda
nını. 

Sarı kız, güzel )·arat!ılı•lı. güzel 
bakı~lı kız bir saııi~·e sustu: 

- Fakat, bana çok geniş bir 
sual sordunuz. Sözünıe n,.r«-den 
ba~lıyacagıın bile keslirc111ivorum. 
Sorularınızı teker teker :1 BP- anız 

V< ben teker teker cevaplarını ver· 
sem daha iyi olurdu. 

Güzinin bu sözlerini avukat Mu· 
zaff~rin teyitkRr sözleri tak1ıı etti: 

- Şahitin cina~et ve ona şq:1ni1 
olan hidisr\t-r üzerinde ~euış ma
lUmal 5ahihi olatai;:ırn L•l>nıin e
diyorum. Bıı itibarla hadi"·nir hr 
safhn!lt \İ7.erinde ayrı a)·rı ~ualt"'r 
•orulacak olursa alınacak cevap
ların daha faydalı -0lacağrn~ hrn ... 
deniz de kaniim. Bu husm•aki di· 
\eğin liıtfen kabulünü şahitle bir
likte dilerim. 

Eınaf çocukları 
Btitün Esna( Cemiyet\eridl' a

zalarına au.mi yardımı yapab.!
mesi k•ı-arlaşmtştır. Ilu hususta 
yakında bir umum! toplantı yapı
lacaktır, Cemiyetler cskcr esnaf <l· 
ilclerine de yardım edecrklı •·cıir. 
Bunun ıçiıı aznya yardım b•rl;ği 

teklif olunacaktır. Muhtı.ç Te as
ker esnaf ai11"krine di[:er esnaf d
birliğile ve ayda m uayycn bir p:.
ra vererek yardım edec~ktir 

Bek emek mi, 
yoksa? •• 

A'.·rupa harbinde J.FJpotılarltl ne ya
pacag:ı bah~i dünyii' er'karru .. 4L:ndi bi .. 
rinci dereced~ iş0a1 edıp dur11n mc' n.:r 
dur. japonyaıuo kararı, ççık dujı1nuie- · 
rck, enı Ooyu ölçülerek \.'L'rı.ı.m~ bır 

ka~:ur oldueo~ıda §liphe > ;>khır. l'nltat . 
j:'\oponları bilenlerin japonyanın ııe hal .. 1 

de olduğunu gOrmiiş olanlaı·ın yazdık ... 
laruıı ıoz.acn &cç.i.rirken o mem!t?k:Ci.ı.n 
nıukHdder .. tı Uzerindc rnıiessır roı oy. 
namilk mev~:::ihıde bulwı.an zümreye 
dalr de nıalumat edınllmlş oluyor. 

EsikJden Jopoıılar p<Jra ıle m~g1,1I, 

yalnı;. ah~\.·ef"itlni düşünür k.ro~eleri 
pciı;, de lyı gönııezlerdı. Çutı:~ı..i lJ.ara 
ışlet· le ı..graa;,;nlar harp iş:ı:rini bıl -
nıeı..:et'. Halhukı. japon i~·in Mrp birJn
c1 dCl'C<.'C-ie bir iş sayıhnış, Lıu;lık Lıa-

ba<.l;.ın tornnla.ra kadar htp Ou an'ane 1 
dl'\'auı C'dip gelnıı:;ur. kkeri frkanın 
ordu ve dunönına erk.inınıo jc.ı.pony~da 

Oy le l>i.Jyiac bır nu!uz sahibi olınaş1 d.a I 
kolJyc:a izah edil~nektc>dir. 

Du.YJ.un.!..ı b~ral.tcr ı\ıııerika ile mtı.na. 1 

ı-,-cPct ilerleyin<.·e, :.lı~vel'f.~ clrtıkça ora_ 
ya gidip ge'~n j:ıpuntl.ırın yt"nı O:r ı.ih-( 
nı.,yeLıe aoııdü,derı g1Jl"L Uyoı G.u. Sı -
l.1n1a dl)gu:,r16kte ce~1ret \"C nıelıa • 
reu ttı.. hesız kazanç ülemindc ögrcni
'cc:eJ; şey \Or nu yeni mlı1,;Jdelc sa-
hasının istediği ebat \·e gayretten ja
ponyed.t hi buı ekik t.'eğı"J". Avru .. 
pa!ıcıan, A nt:nkahdan o~ren<·bilece , 
ğını rıtsbete naz zamarıda elde etlik -
ten 50nrn japon ister isternez onl. ra 
fiiklp olrnuştur. Para. ve sanayi !ile .. 
n~ :ıde JJpon yeni muvaffakiyeUcr ka. 
zanu kcn şlıph.esız para 4:lcı11e m~l, 
yalıı a ışvc 11ı d~ünUr kiınseler n de 
.ı.lpoı 111 yeni bir ltı;.,ar görmeğe baş_ 

!ıy:ır . !e 11 Rus - japon harbi bu 
nı.:.k u da bir inktlaµ yaptı diyor _ 
lar. Çwıkh harp parasız olmıyaeaktt. 

O zaru.:ıııkl ja.;onyt.ı.da Amıral Togo_ 
ta •. iti areşal Oyamaıa. ve dah.:t birçok 
or ı ve donanwa erk;innın karada ve 
c: z c m ' !akıyetlerL dcva.-n eder-

lerde kokul vardU', 
C \ık• ı Vacı 

ı k· pek d cı.Cit 1 il 
0 11err Ş f.-k:.;:t kendi 

tJler~ni b~armak ıçin ço~ çaıt<;mı§ di... ' 

Her tren istasyonun
da sığnak yapılıyor 

Devlet Deır iryoll ı1 larafınd~n 
Haydarpaşada inşa t-dilmckte o 
lan sığ:nak tamamlanmak üzere
dir. Umum Müdürlük biitün i.st s
yonlar civarında bu , kilde mo
dern .sığıııa~<iar in~asın,ı k11rar ver
miştir. Her türlü teçh:~?tı hav. o 
lacak bu sıgmakı.ır r·wrkezi L~tııs· 
yonlnrda bıiyük yap.:acaktır 

Japonyanın a 
cağı istikaJ1le 

Saraybumu Atıt Poligonu 
Önümüzdeki Ay Açılıyor 
SarayburnLında inşasına başla-

Yazan: Ali Kemal SIJ 
Uzak Şar kl• japonyanııı rıl 

pacağı Anupa harbinin Y~ 
diği safhada diinyay, ın~~
den biı inci derecedeki ııı::'.ı 
den oldu. japr.n kabinesi g•\ 
de ı.ı;tifa edince bunun Anıt! 
nasıl karşılandığına dair 
haberler kısa cia olsa az ~ 
değildir. 

nılan at.ş poligonu bıtmek üzere· 
dir. Önümüzdeki ay içinde polı
gon halka açılacaktır Poligonda 
çocuk ve büyükler için ayrı ayrı 
atış yerleri olacak ve• gerek tü
fekle •·e gerekse tabanca ile a•ış 
yapılacaktr. 

Tünel Kayışı 1,5 Aya Kadar 
Geliyor 

J\!r.crikcıuaıı T-Em\'a.}~ İdarc~ine 
gelen malumata göre, tüı el idn 
.. sn1arlö..1an ) eni kçıyış uzanıı bır 

buçuk ay ıı;indc ş"hriır.ıze gt·lf>
cektir. Bu s''beple seferl~r pek 
kısa bir miiddetle inkıtan ııgrıya
caktır. 

KfJÇtiK BADERLEB 
ViLAYET ve BELEDiYE: 

+ Ş hr~nıizac yapıl .. Lak p:. mu. 
da!ao lccrübesi h&ııı·lıkiilrı taınam ... 
lann,ıştır Bu defa teknul sanayi mU
C.!!:ic.clcrindc de teknik ınahıyette de_ 
nc.mt ler ;;apı lacak~ıı. 

+ Badem.\ ı.;ıı ... cntoya ihtiyacı olan 
in;"'cı.t ınc·s'ul nıiıuarl .. rı Vll.5.yetc bir 
istida He nıünıcaa ederek lstedil~leri 
c;bncntonun nerede l.;:..ıllanıhı.cağıru bil. 
direccklerdır. 

+ Edlrrı<'.kapl - Olakçılar yoluna 
1 l elektrik loımba ı Konınu.jtur. 

TiCARET ve SANAYi: 
+ T aret O!ihı toııırlndekl otouıo.. 

bil ıa.:;tıklel'in<lcn bir kı.smuun tevzii,. 
ne b.ıg'Wl bü l<:ıınmaktad1r. 

+ IJun bır hey et çuvalcılar- namL
na Fial n.ıurJl\.<ı.be Konli~yonuna mü ... 
ıacaat ede~~k .;ullan1lmtş CllV Harı se 
kunı.şt.an ~ mıyı:ıcnkların1 b11dinniş-. 
tir. Keyi:yet Pazarlf"siye W.tkilc. oluna. 
caktır. 

+ Ticu.·-.:t Borsasının yeni iu;...~e 
hey't-ti 3eç11ni dün yapılm4'tıı. Tica:-et 
Ofl;,,ti kadro:;u ıeııi:;ıiettlecl·kbr. 

+ Dün bir altın yinni allı lira l9 
kuruştan muamele &önnuştur. 

MÜTEFERRiK: 
+ Hüyük Mlllel Meclisı R~ isı Ab· 

rlülhullk Renda dlı.n ~e-hrimi1tten An
.;.aray.ı dönınu.;;tiir. 

+ Güzel S<.ın'atlcr Akadeıaılıl 1\fü_ 
dürti. nurhan Toprak dün ... hrirnı:z: ... 
dönmu11tür. 

japonyada askeri fırka 
rolünü ko'ay kolay bıra
kacağa hiç benzemiyor .. 

Çinde dört senedir rlr'~ 
harbin japonyanın iktıw 

mali bünyrsini sarst.gı, en~ 
İngiltere ve Amc rika~·a iV' 
bir harbe girisilrcek olu.& 
nun japonya hakKında Iıa' 
mıyacagın;n Toky•ıda bir 
mchafil nezdinde· iitedcrıbl 
surüldügi\ bahsi ıa,.Eolcncli. 
kalıla a göre; j&porı!ar 
böv le lıır riüsilnüs fark 
mc\·znttuc. Ötcdı ·l'l.ıcri ıa~ 
fütuhat siyasetııı~ dair "· 
zan Amerika .• rın cicd ·' 
noktada topl;ın~bı!ir: ı\skt 
Japcnlar•n As,·a kn·n n• 
bas! klan soı ra >ı·ad· da~' 
.i ek Uv.or. OrdL er ' 
kird~<liı·. İng!lızlerc güre d 
Amiralleri cenup .ular nd' 
bayragını gezdırmek 'c l3 

nın bahri ınkisafı !çiıı n1~~ 
ler temin etmek en cI.rıd 
\'azgeçınemlşlerdir. d 

Fakat biivlr karada ,.e 
fütuhatı ba~arabilmck ıçi~ 
milldinin azminden. k~I' d> 
dakArl !dara katlanmasıll t{ 
şiiphe ı'Clilmcnwkle bcrs P 
!ııy kot.ı) tükenmiyecek Jll 
serır uyeyt', par.ya lüzlll" 
aşikfırdır. 

. ~I 
Ingilterc il<', Amcrik.ı 

ga ç·karman:~lc fikrinde 
kısım japonlaı: da uzurı ~ 
nasıl bir para i~ı olduguJl~ 
etmekten kcııdilPrini aıarıı" 
Hususile memleketlerinin,,, 
fiini diişünmekte daima r, 
sas olduklarını her \'akit 
japonların ı;cmu i; ice dıiştl~ 
su ''ı·va bu tarafın haU ı l 
CJilerlııc ycoi gaileler a~~uı 
iarı daim ı tekrar ediJ11ı1ı 

japon a;yasetinde o kDd~ 
slr olı.ıı ordu ve donanı~ 
birinci derecedeki 1-oııer• 
hrak salı~yı diğı·rJeri'e 
memleketin iktısadi \'C fll

1 

ycsini gözöııünc alıııak ıo 
ile.-i süreni re terketındtc 
lacağe ben•emiyorlar. o~ 
japon politikas.n'n alacs~, 
met oe olacagı bahsinde r 
yet gözden uzak kaıaca~ 
ğildir. v 

Bir de 'unu ılave etJll 
ı;elıyor; japonyanın si~ 
tının cereyanını bilenler! 
diğine gore ot·ada .u vc' 3

: 

er blr zümrenin bulundu~ınu do. u _ renin efk~irına dair ot"t'·~ 
nut1uan1ak la1ırn gelıyor. Bu zUıılJ"tyl lan mallımat ne olursa D 
te.1kil tedeulc1 de p;.tr.i ad<ın1ları, s.a.r~i mühim kcıyfivet hükürııd 
erbal>ı, tac.ıdt:'t•.iır, A;rupah ıle, bil. kamtf',?'1 ver~!"Ceği son le~ 
hassa Aırırnkaıı ele :<uııuŞ«bUec•k o - olacag,dır, O karar ııer l• 
l3nlar ıı~ıi Ou11lardı.. ÇUnk.u .tıer !..ı ta.-
rafın par..ı. \.'t: t caret ol mı ancak ınrbL 'l\at

1

idir 
rıniıı dilinden an 1y •)1lh·d1. japonyad.a Eğer küçük, büyüle tııı' 
l.ıu zunıreruıı o ıanı•o meml<.teı he • bugün de kendini bir ç~ 
S.Ouıa guruU u &;ındek.t ınu.vatı:aki - ~v 

yet n~ klb-•' ı.üın.reııin unutabilec·egı c:ibi ıata göğiis germek ın ı1 
degıiuır. de görüyorsa buna kail~ 

Bugon de işler dün\ip dola;arak J· memleket borcu ))il!11e ti 
kerı zi.lmre ılc r>ara erbabı ara.-.ınd11, nun inandığına güre de lı 
neler olacagına, neler aenecegıne ııe.. memleket borcu ne old ·• 
liyor. 1\lc vah~.lu1a oıw·ıın o4ı:wı tuırbi kümdarhk makamı 18yı" 
m gr.>zc ahna!ı, yok.-.a meınJ.eketi dalıa 
agır bu yukUn aluna !>okmıya.rak. karlı tir. Her türlü münaka:ş' 
bir inUL.:Jı· siya:-;etı ıui takip etmeli? l kinde olarak. 
A.s.keıı Umrt..-nın ttituhal sıysuetine ka". ==========~ 
iiI p.ı.:a erba.buıuı da ~dylcJıgi ... -aran·· 
ja).Alll ôtedenoeri Ipe;c yetı.,tır!r, Anıe- 1 

.tıki.ı.ya 6.ltar. Anıerikad"'ıı paınuk .ılır, 
pa.11uklu mensaucatı Çine yollardı. ı-·a-ı 
ka 1 _ ıpe,.ın ejkbi gılıi Aın~rık.ıda ınu~ 
te·. bulaıuaına:;ı, vaınul>.lunun da Çın_~ 
Wt:r tor fınd.an al111u1a1. olL41u Japon- ı 
yunın sanayi ve tıC'3.1t::t crlıab • .nı, p;._1ra 
iidanılaruıı dtişilndürdukçe dı.işundur4 

muşt~ır. Bu hal i:.c .şimdi dcgU, dana 
Çin ile nıutıarebe~y giri.,.mcden evvel 
ba la111ıştı. Ç·u ha. bi dt> bu itibarla 
japo •• yaya yenl bıı· ı;er\'ef n1t!r.ıba1 bul
n1c.k, ınıJyon!;.u_t:a ın· ıt '.·i ıeıııın etınekj 
n1ijk$3d le yapıln11j oluyor demektir. 

Şarap latihıalatı 
İnhisrlar idaresi bU ' 

şarap istih>aline kar~r 
9 Tekirdag ve İzmir ~ar~r 

lan. bu .. suretle hat'~, 
Br y ıece uzunı pıyasaS 1 , 
dıın edilıp fiatlar .ıu 
cektir. 

Buraöa gerek askeri züınrenln, gerek 
saneayı ve para erbabının, gerekıte çift. 
çlnln dUjundJklerl, ıstedıklcri bırleş -
nlişUr. Bundan dolayıciır kı Çine karii 
yapıları harek!t başlangıçta japou. mil-ı 
letin.ın taın bır JTIU\ af 1kiyetl ile ol- ~ E<lırnek pıda s·ı 11• 
m~t.ur dcuebiiır. Çunkii ı~tikbal için 
ye-111 \e pariak ufukl~r gözüküyordu. da oturan Bay Niıart1 ol 
Onun içUı ekseri z.Lımre Asya kıt'asnda Bcledıycnın ycnı iıf1 

ile ilk Y•~ılıtcak yoll büyuk ordularla filtuhat elde etıuegi t· 

düşunur'-:en ~:tn.O:yl ve Uca.ret erbabı da nizdc okud·•m. Biıiı1' &ı 
hı .. hir yofun bulunnı' 

z.apteu.ılccck yerlerin servetini l.ıJlel ... -.. 

b 

meğ! hesap emıiştir. ıapon çtr1'i deli- düm. Halbuki ge·•~ ı 
Y..anlları da asker olarak harbe &it _ \"e geı~k c \."arı yoll ~ 

ı:rıtre :::nuhtaçtı-. )'aP
1 

mekle en şerefli bır ~i gordultlerine lhlettntı rıcl ederı111· 

~ 

' ı 
inanarak gun.ıı duyı. uşl&ırdtr. 

Çin harbi g zon ınt!e bır n1baldir. SON TELGRAF -
Sözün kıs;ı•ı ŞL.ı. olac3k A ·kert zünıre v~ Fcrın ye J\turl .A • ı dil"!' h ' kında not•'" rolilnil ·oynaı Utkbn kolay k.ohıy vaz _ "' · 
g~!."'mt,vecekt.ı· l • .;re,;;;,;lb;;e;;;d;;;•,;,";,;;•,;,· ___ _. ... 



./On24Mdt • .. 
·. - IÇINDEl<i 
.. HADİSELER 

< taz1nnı meUnleri Anadolu 
T Ih· Aıan · b.ılt<>nl••rlndcn alınmıştır) 

e 11 eden : Muammer Alatur 
liindiçin•~'- h'"-• k • , , -•·J..u. iı.U\tUnet mer ezı 

japonyanm Hinaıçioi' • 
deki üıleri iıgale baf la· 
maıı üzerine, _Amerika 
ve İngiltere derhal mu
kabil harekete geçmit· 
lerdir. İlk olarak japon
yaya kartı iktıaadi ablo
kanıo tatbikine karar 
vermiılereir .. 

. - - . ' 

Son Tel!!raflar 
• • ·• ••• • - • J 

Dün 34Alman 
• 

taygaresı 

s·...;-·soM TELCRAF - 26 T~'tı . nz ınıı 

#JflZ~..,~~~~ ~--~-~.~-~. )TÜRKIYENIN H H:P 
Haftalık Askeri icmal ·~ oışı V AZIY ET i .... 

Meydan muharebesi
nin ikinci safhasında 

(B'4 ılak.ıledcn i){' • ..,,. ı 

kabil taa.rrı-:1a l!<(trcM..ı•ri ı• .n; 
AlmanJanın bu böl"cleı de ı ı.s · 
t nhkem hatları da hulun1nan1a'.'l1 
ba;ebilc bu ~cJ.ilılt· hartı .. dcu,. 
ctıne,ine iıuki1n .\oktur, 

»an H•rı• rfcn bildirildiğine göre 
Japo•ılar il' · · . ' 
den ' .. . u.ıd ıçınıd!'ki hava \"C 

-

Beyaz sarayda 
bir beyanname 
neşredildi tahrip edildi 

1 - UZAK ŞARKTA NE OLU- SOV)et or.ı. arıil<la göriılcıı bi • 
ı.cik kus·.· şin' ;ye kadar se\· • ı 
kulceyşi büyük taarruzlar ynpa.. 
r.ıamış ol•.,ı.larıdır. Bu kab;hyetij 
rostcrmed "kçe, onlar'n da Alm~n 
,;.r iizerinJe büyük ııelicf"ler al -
maları 1<a'ıll olamaz. 

B unun aks~ui farzın1uhal olarak 
kabul etsek dahi: Alınanı·sıım bu
günkü vaıi:-tl•tte" 'f ürki) eyc hütuuı 
etınesinin nt" ına na!-iı Vf" n41 fu} · 
dası \ ardır ?. 

14 ııslerını ~gal <'tmekt.e ve 
ga . nı:ronı k 
t · ar Wmakladırlar Muh--
;~el ı>larak işgal filen 29 tem-

zria J .ı pıl~cakt r 
• '"~n kabınesi, bwuelmilel \"&· • •vrtın k . 
"•t ıtrarsı1Jığından dolayı ga-,, gera•- · 
~ •t . '''" lr ha''" içinde to~an~ıı- ır li . 
!arı arıcıyc ve Mali)« Nazır-
., •Zah.t vermifk.-rdi Mali,·e 
.ı:~v • .. 

1 •nı:Jteı ~ \ ~ Anı<>rikad.ık.i 
' ;lor '1 ·ı c ' 'U ı· t lıloke cdildigi tek-
il"'. tr, h, l vlacak vazi~ d anlut
fil·. k: ~en gc len bir hn be ~ gö~ 

~ J 1 ı l · • 
ııon l 1 E'r( vo A, ı-r ua p-

\~· aca>tlarııu lı!Gke clınişlcrdir. 
F'r 1

: de• Lildirll..Uginc göre, 
• •ız 1 

kınd • npo" l oıılliınalan ya-
saat ~ .bıt CJ<tir. Müşahitler 24 
aras-~çınd aponya ile Hindiçini 

' da lı, anlaşmanın yapılıra-
ıte' t\ ..ı ..,rt-d.ilrr ıne int~ar et-

s: c 1."ler 
i: l'Z\• 
' · El .'f llliGÜ •. KARAR 

ll. \'1!'.RF:Ct'K 
~. UZ\·cı• ı ı:.onyanıl"' llıncLc;ni-u,- ~ l . . 
._1 c. ı gal otrr.1 ine bır muka
"" e oı ak .. c_ • uzere, Amerılr.arun bu-
~az hUs bir hatt, lıı.rekct itti-

ll·~cic't illi b ld•r"" , 
cat Zl•e!t iapony.ı) a pNrol ihra
f<I <nın neden , cr,cdildigini izah 
ş :/,ek "-"lllıştır kı: •Maksadımız 
r .,·~t harbin Bi.ıyük 01..-yaıııu:a si
!t etnıesıne minı .olmaktı. E
~ ,aııcnyaya ~ npılır sc' klyntm 
dana 1? k!'<.seytıık, japc.: ya bun-
11' b.ır e eV\ l'I re trol artştır
ı.:.ı 1 ır il\ hlemc k Hmdi•tanını 

' ; a kalkıştc kt. 

A. , il \ \ :'Ki , J.A.RI 
lt:na nl ı !jaı:ı..., J>ıı. \e Q.,a:v
'-, 1u Ctp •lıLlaıına ı.... )' apı

••ı..ı •"'\!ah 
len ınu, Ur~m an d.ı \ill:ua gt~ 
,.,. Jt 4 •Dte eler hakkın a -erilen 
"' ın .. n ma ım2t f•rc s;; Al· ·ııa~ t.; , 

k' ~vare ı <' ru' J ı·. 
tl ''"elk; ı:ec.,. de ·•iiwl bir 1ı ',,. 

...:;; lngifo t:ıyyıu~·cr Ki<! ''e 

Emden şehirlerine külliyetli bom
ba atmı;ilardır, Büyük yangınl_ar 
çıkarılmış, :ığır ha.<;ar ika -~dılmış
tir. Diğer küçük teşekkuller de 
Vilhelmsha!en ve Roterdam dok
larına hücum ctm~lerdir. 
~ iı.giliı tayyaresi dönrr><·miş

tir. 
İngiliz tayyareleri 23 _tcınmu_zda 

Akdcniz<le düşman dı>ııız naklıye
lerine hücum etmişlerdir. Bır 
vanurda infilak ve yangın çıka-
1,1;.1Ş, vapur uk, !er ~inde kal
mıstır, :J-00 tıınluk diğer bir vapu~ 
batmlır.ı>Lr. i.lç dü~man tııyyaresı 
tahrip edilmiş, diğerleri hasara 
uğratılm~tır. 

Bir İngiliz vapur kafilesine yak
ı •mak i<liyen bir ltalyan torpıto
S'-" da a,·cılar tarafından batırıl
mışı r Ayni mınlakada iki Alman 
ta)"' are,;i düşürülmü~tür. 

23-24 gE-Cesi Biııı::aziye yenidt>n 
hücum edilmiş, rıhtımda büyük 
v ngmlar çıkarılnuştır. Bu akın
dan iki İngiliz tayyaresı ılöıune
mistir. 

"roBRUKTA Bi R JIURUÇ 
UA.R F.K ı,,"J'i 

Tobrukta bulwı:ın kuvvetler 
23-24 gece~i düşman me\"Zilerin~ 
kari· yeniden bir huruç lıarcketı 
yapmışlardır Bur :daki :"-vu~_tral
valı kıt'alli"f, el l)()t!\b3larıle hLıcum 
~ere.K1 düşman:-t a•jıı· zayiat '\per
di rmişler ''e 5 kikınıc re kadar de
rll"'!I'!<' glrmi lc·rdir. İngiliz lopçu
"''' bütun gece bu lıareketi 1'imaye 
etu:. tır. 

• Bl'L<:AR B.\ SV •:IU Ü 
RO:\.IAD A. OÖ:\"DÜ 

ı:ulg r 13a VC'-kil, Fi ve Hari .. 
ciye Na ı Popot cliin \"Pn<'<hkte 
ı,ir gün kaldtkt:.n oııra, hususi 
trenlcılle Sofyayıı harekı t et.mi~
lc·rd . il.ıgim Sııfy;ıda buiunacak-
1.:ırd l. 

liarp Vaziyeti 
lıt.irincı ~alıitednı Dev-J lıı~ 

l BomouU ır.çlleriuln 
tik Ayeti 

esu• ·· leı·•lldf'ıı fuzla uzak • 

ia ı he. •ın aarfi) atı'lm ço. 
in • tör!:; \"'!ı zırhı blrlikle-
• "er.:ı,ğ ••;i~t \~ S<,,·vet çeteie. •it:n - . 
it. eerı (·rde çıka.dıkl~rı mu . 
ı. ~ 1 ~·üz,ır.dcn Alman ı:.,n hııre
• 'ı 
~" 
lıi ' 8oı; ct.c 40 • 50 tümenlik 

ce: iht'.l'at ordu r,rulı; lc sevkıjJ_ 
~lıı' bır lıarruz yapınadJ<ça. L<'. 
~a rat, Mosk ~.ı v Kiye! ı tı • 1 

rıaşını,tır. Bununla bera-

net 
tlı-. erındo Alman ordu!arını 
<. ın.ı durdu::na an nıurkün 
il ~acakt r dcnsk biilg ' -
~o VJ<'lerııı büyukçc b.r mu· 
~ ' taarruz ~·apmalarına jnti • 
l.'"ı ~Ldılebı ır. Eı; r Sov) ordu . 
"" C• <\l~efi . rr ı, Moskov.ı~ ı \ ~ 
leı-sc tleın bulu, C. rmk.ı · ter -
duk · buy~ kı•ını J balun • it • rı ın 

Q ç ır.·ı ıntakalı:.rd , d;ıh~ şM. 
SovYct 

1 ~rneı:I<>r. ııtomri biilgcsin
ltuşaııt<Jığl;.Vvet1.,r nın ıimalden 
11uıı ıJc . haberı \ · 1ıyct~ u:v -
dlısııtı ğild.r. Buı· da Snv,et or. 
ltıllJ c~· 8 lr.!e• rıerk<>zi ,;ten ş'. 

}Ju 1~ahı gı'rlsınd dır 
dc~1 Muh~r•tı.- ~YI ileıl 
lta\•ın •d ı:ine "lire Sov•·~t mt . .. ~ti o 1 .J .... 

sarsıbı:.mıştır, 

( J inf'l "ia h h'fıtit-11 Devanı ) 

Jl· on bC:i &Ur Jk 1. t hk lıtı Zt f <: a
y ı :o snıc.'C' y n 1 gün 1't:ını 1l1yc uz. 
IJ - 30 gttnJA .. 1 i. ı ::.k:ıklı r·mız h1• er .. 
ıesı ay1n 8 .ind"" tevzi c-ctihnek """ ı,. 
Böylc'<'e her mre .... <· cı e ~f) - :n gi.in 
ot.ın Lıı ay noı ıtıntı l:'ahı·l ınl1 '4 .13 
iÜn ol .. aK he ~lLın k a, ı.ı1-::.· • 30, 
31 ıuu lı' rı .. den is ırk, J.,. \ eı llnıt•kte

dir. D· ı.ilı:den l'OtrlanıyorU7.. ı-: •ısm 

26 _ 28 lırıı g Oi chz i bir p rn alıyo .. 
nız. 'l.'abıi bı.. 43 ga11 d >·ar ıyor. 

Svnrı: fazl o ill .n ~1<· ·iml.ld<: 
~o 20 :j z. ın \eril "IC' ı ·, ,ı rHlgı 

hol :le h n ' livo ı. S....:on , • bır 
l'hn e ,·elk fn.zlil saa• mi~ • .tu: K dar 
er: !. u :ı lı .ır1 .v· rlur t.i g n ça-
1.!.:c.ı. 1 L • 7 ı. C'I nu J 1at et .. 

11 "I l' dl ı. ..-ide b::ız ı.ı ı~zar 

gwılerl de c;" 1 t ı!ıyo•uz 'Her mües
t.l-SC ·ne ın kah\e verdi. JJizo ıso 

tet"Z ed lı elli! .• 

SC,X TELGRAf" - il" vatnrıd ... a· 
rnı iddia ,.l ullt:klc1iı ı Phc•1 niyetle 
İnhl .. arli.tı tT'"""'Wn ~ti.ıdu lü iınUn ııa .. 

z:ın rUkJ:at ne k yuyoruz., G.u ip t::.• 

tihkak tC\7İ ı;t>k.Uııln de lilirlLp diti('f 

ı . .u;usların da aikk ıı. tctltıl< edilece_ 
ı.: ni wıtarıı.• 

iTiZAR 
Yazl!~1ı:c.ııı .;okluğ lndan Ouı.ın 

hayatlı t enlJt yonun• ve •TLına l>o .. 
yuııda) tefrikal:ırımı~ ainnemıştir. 

özil.r diJ"rıı. 

Gizli Defteri 
No. 72 \>''-atı · t • • • \'··k · rcı"C!.a Machard Çeviren: lskendeı- F SERTEw.ı 

~~il. Sek bir binanın on üçüncü kalından dü
c~ adamın sağ kalmasına imkan varmıydı? 
~ le>iııı 
!: • >aı>t o k dar dönm~ .ıd .. 

1"' • Jını "ZO ~d•-ta bllın .yord unı. 
ıı.' ı. • k 1 ıtr! On ilçOn l bt -
-., ,.l it•;;: holün., dü.;en bir a
• •tı :'la it< dlyordı m. Biraz 

"'-ı J ıa a "' n &urııltuyu d1.cy1Jnlar 
rne d.:\ enıcl'1' çıkıyor

"" )J'•d.,. 

çalıştım. Ondan sonra dilJUndfım: 
- Acaba bu adom oldU mil? 
\'eı kerıdi kendime Am<'rikada ge

çen bu gibi kazalaı ı gözümün önüne 
getlrdlnı Ncı\'yorkhı buna benzer ilC' 

dört kazaya fahil olmuştum. Bunlar. 
d;n birisi bcyinı:l kattan dll:,.,en bir 
o.ırsondu. Diğeri bir ott"lin yedinci 
kat ndaıı sokaga dü~n1u' ve parça 
parça olmtıı;lu. Ü~11ncü galiba a..ıha 
yUko<k bir bin :lan dliimll;tu. Bun
ların hepsi de UnJırt!Jyacak hale 
gc' ek ölm~lerdl. _ ı 

Böyle y{ütsek bır b nanuı on u

çuncu k.ıUndan zemuı katına dü - 1 
ten C r adamın ıal ka1ma . -:ıa in' • 
klııı •ôlr mı;c<lı! 

Vaşington 26 (A.A.)- Ruzvc:ı 
japonyamn Amerikadaki matlu
batını bloke etmi§tir . ~u tedbir bu 
sabah, bankalar açtlır açılmaz tat· 
bik olunacaktır. 
Amerikarıaki Japon vp Çin ser

mavekrinin bloke edilmrsi mü· 
na.s"ebetile Riya.'l<'ti Cumhur sa
rayı bir beyanname ne1ıctnjştir . 

' . 
Nazarı bakımdan bu emırname, 

pp:lacak her muamele için ov· 
.. ,. '·e hu~usi hır müsaade alınma .. 
clı<n Japon \'ı-' Çin mallarını kulla
nıln1~su.ı wya Amerika haricin~ 
çıkarılmasını ıııc·netmekt.ro.ir. 

Sovyet Tebliği 
() inci 'ialı lf....,n l>enm) 

larııı Leningrad, Moskova ve Por
k.of istikametindeki ilerlemelerde 
son 24 saatte pek az muvaffak ol
duklan anlaşılmaktad,r. 

Polsk, Nevel w jitomir istika· 
metlerinde düşmanla yapılan mu
harebelerde zikri geçen yerlerin 
isiınlcıi bjrkaç gündenberi Sovyet 
tebliğlerinde tekrar edilmektedir. 

Cephelerde bir deği~iklik olma
mıstır, 

Sovyet hava kuvvetleri, dü~ınan 
hatlarının gerilerindeki hava mey
danlarına hücumlanna devam et
mişlerdir. 

Köstcncc ve Sulina tekrar bom
bardıman t'dil~tir. 

Inglıtere ve Amerika 
(1 lnrl Solılfedea Devam) 

batı 131 mll on dolar t~hnıin e
dilmektedir, 

İktisadi ablukan.n ciddi netice
leri olacuktır, japoııya );istik, pet
rol v.,. pamugu d~arıdan nlı.v.oı-du. 
Abluka yiyC<cek m~•hklcri üzerin
de de tesirini :> apac:ıktır. Bunlar 
da Amerika ve İngilleredcıı gcli
·oıxlu. j:ıpoıı mensucatı Amerik:ı

ya gidiy.ırdll. Şimdi bu japon ti
careti de ctııracakt:ı·. 

Alman - Sovyet 
Harbine Bir Bakış 

s oklı.olmdcn ıı•Icn bir haberde fi!;. 
Ie dPnll:r.ıcktedi_: 

c.\lmanlar, ><>n yirmi ıuıı ltlndckl 
il ri h vk( tlrri.nfn Jlk on gün ;L.l°f{ln

dak! eıir'atlr.rlne nauu·&n, 3 >lrl yorıya 
aşağı vldtıı.,'1ınu \'C ~nyct hareket bOyl\! 
agırla n·ı::a, A 111;;tus S<,ıtundan ev\ t!l 
\tol"kovoı.y::ı varamıyaca!i..la111u Jc&.bJJl 
ctml';lec.hle1·.> .. 
MO~KOVAm!f 

no~lll;\.RDIMAXI 

R<ıyterin t\Toskovn.d;.ık1 tnuhablıi, 

Alın ;ı tay:rı rc!crinin '-fo ku\·ııya hil
cua 'anndrın U:ıhscde.rke:ı diyor k.ı.. 
«.r\lın.ınLrm gece tıi\cuınh.ırı 1\.tosko ... 
\ari hcytcan uranriırnuınıı.;,tır. Al
nıaıı d...:ın ynkın uın1anda Moskovayı 

zaptL trnek uırid1nl tc .. kt•ltik1eri anla
ş.ılı:!laktadır Hus tııyyare da!i topla
rmtu ır. .ı{ ,.f'1i o t Altnanlaıı hay.., 
rette bı.a ~mt;tır. l'ayyar(;lcr daha 
y\.k;€ tc n uı.ınar.tadıı·lar Almanlar 
ı-agl:ım elC": i:echınek J tcciiR:lcri fabı-1-

k:ıları 'c mütı~k.alitL va ıt~lı.ı.rını 9i111-
di • riht" \" l1!l;ıyorlnr. 
ESTONY.\IJ.\Kİ ŞEllİRLEH DE 
T.-\l-lHİP F.DİLİY<.11! 

I' in Raayosunun 1' toııyaJaıı aldığı 
l.ıir llııllherc göre, bir şehrin lahliye~in
rlf'n ev\'el tJ.tırip t•dilnlt~"ll enıri, F.ston .. 
ynda da tatbik e<llln1ektedir. Sovyet
ler burada •la .. rkal.ırmct .. hi~ bir .tCY 
bır•kn1amaKtJdırlar. 
,\ LMAN TEDLİGİNE 
GÖRE 

Alman Tehhği: Buton Şaı·k cepneıl 

boyunca hıırekatın d~-am ettiğini, 
lıergün m.ilhlm miktarda eıir ahndltı
nı ve har-µ :nıalz<•me ... i ilttlnt1!n olundu
ğunu l>ildirn:ektediı\ 

Biraz sunra si.lkünet buldum. 
Simdi bu hiidiEt"'nin netices.inl d ü

~ünÜ.)ordum. E\'veıa kendi k endin1e 
sordum: 
~ Bu adamı neden ınerd.lvenden 

attım'!.> 

Cevap veriyorum: 

- Çünkü, bu adam o &ün benim 
uereyc gtdecegi.mi ö"rcnnıeğe n1c -
muı- edilnı~li. Ti-\"ongWl bllı1dt·n 

~i.i.phelendii:inc emLıdi.ın. Bu onun 
için n1ühiın bir darbe olacaktı, Fakat 
)'ine emindim ki, Tl_Vone: bunu bir 
kaza Cllarak tel'4kk.i t>dec<"k. ve hafi -
ycsiıun thUmünde burum parmağıın 
olduj;uruı inaruıu,yı:ıcak tı. Ti-Vong be
ni :ı:af, Inkat bcrerlki~, işe yarar bır 
LiyLınlu olarıık tanımıştı. 

Odaında o gi.ın ()~leden sonraya ka. 
dar oturdum. Yanırna kimse gelmedi. 
Alt katta neler dOndti~nden habe -
rim yoklu. Yalnız, kapunm önuudtın 
geçe~ kir;ıcıJardan birinin arkada~ına 
anlattığı ıO:zlcci duyuyordunı 
c:- zavııllı adnnıragız .• mcırdivcn -

dC'n bakarkt'n muvazenesini kaybe -
d••el< alt kat& dJşmOş ve parçataıı.. 

mı~.> 

~- Ölmils uıU acaba?!• 
.- Ne d:yorsun, azız:.l', 

çı1ncti k ttan bir adam ze ın ,. t na 
tlu!,C1 de &ağ k:::.hr mı?.• 

« - Di4Ca. adc1rn Fransıı mıydı?> 

("ru"' Varı 

M-OGkova 26 (A.A.) Ofi: Rus 
tebliği 34 düşman tayyaresinin 
yerde tahrip edilmiş ve 13 Sovyel 
tayy;:.resinin zayi olrr c.ş olduğwm 
muvakkat olarak haber vermek
t~dir. 

~~ 
BlrlluDalylzlndea 

(1 inci Salıttodeıı D<vam) 
•- Beledive İkt.sat Müdürlüğü 

daha b izim ~ahiyeye karne gon
dermedi. Onun için karne gelme
den fırancala alamazsıııı-1.• şeklin
de bir cevapla karşılaşmışlarılır. 

Ezcümle Galata nahiyesinde de 
rapor ibraz edip karne almak is
tiven hastalar birkaç gündür bu 
ş;yafll hayret mukabele ile kar
ştlaşmışlar, fırancalasız kalmışlar
dır. 

Halbuki hasta bir adamm veya 
fırancaladan başka birşcy yiyemi
yen çocukların bir kame ugruna 
bir gün bile fıracalasız. dolay15ile 
gıdasız kalmaları doğru. olma~ı
ğından bu hususta Beledıye Reıs
liğinin ehemmiyetle nazan dik.
katini celbcderiz. Matbu karne h:ı
zırlayıp göndermek böyle günlere 
müte,·akkıf bir iş clmadığmdan 
derhal karneler yollanmalı ~ 
Belediye tabipliklerinde fıı"a~cala 
almak isti)·en hastalara azamı ko
laıklı k göst«ilmclidir 

Alman Tebliği 
(1 ilıcl Sa1fab.ıı D<na) 

miktarda esir alınm~tır. Haya 
kuvvetleri 90 Rus tayyvr~ dil • 
şürmüştür. . 

Odes<1ya yeniden taarruz \.'<iıl 
miş. lezr,iıhlar tahrip olwımuş -
tur. Dinycster nehrinin ınaııı,ı.bın
da Kcrsonda 15 bin tonluk bir 
Sovyet vapuru tabrıp edilmiş 
8000 tonluk bir ,·apur aıtır hasara 
uğratılmıştır. Odesa limanı yaki
ninda 14 bin tonluk bir vapur 
tahrip edılm!ş, bir kruvazöz harp 
harici edilmi,tir. 

Yeni yol ıa,aatı 
(1 inci Sahifedrn ~ ...... ) 

sakal M lımclağ sokaif 1 Llıl<"li
de Geııçtürk, .Harikzc\]clcr, Yc~il
tulum ba, Doğa;- sokakları, Ü skü
darda ŞM11sip< şa rıhtımı, D ) akn
dm sokagı. Selimiye cami soka[•·, 
Ç~meikcbir <okaf(l, S.•limiye -
K aYak iskelesi yolu. Ayazma· De
lioğlu )Olu, Beylt•rbcyinde Ç.na• 
caddesi yollan, A'lalarda: Büyük
adada Sakarya, Lalehatuıı, Heı -
beliadada Han, Kuyubaşı, Bur
gazda içyalı sokakları yolları, Kı
nalıada nhttını yolu beton olarak 
yapıl~c:ıktır. (De' ıııl'ı yarın) 

YOR? 
lmanlar gibi riyaz.i hesap
larla hareket etmek isti -
yen Japonya Asyada y:ı • 

yılmak ıçin garp ve cenup isti.. 
kametlerini seçti. Garp istika • 
meli Çin '"" §arki Rusya demek.. 
t ir. 
Şimdi bahis me\-zuu evvelden 

cenup istikametidir. Cenup isti.. 
kameti Singapura uzanır . 

J aponya Singapura bakim ol
mak jstivor. Buraya varmak için 
yol ya Çin denııinden veya Hin. 
diçiniden geçer. Deniz yolu an. 

1 

cak donwma üstü~lüğ~le geç.ile- ı 
l:ıılır. S:ngapura Hınd~ııli lop • 
raklarındaıı ilerlemek japon.. 
Jara daha kolay gorunuyor; bu
nun bir faydası da Şaoghay - Şek. 
ordularını cenuptan ~iır.:ıle doğ. 
ru sürerek mağlüp etmek im • 
kanı olma.>ıdu·. 

2 - ŞARK CEPHESİNDE NE 
OLUYOR~ 

Stalin tahkimat mıntakasına 
hücum ed<?n Alman orduları Ji • 
tomir, Smolensk, Psko\· wııuml 
istikametlerinde ilcrlcmi~lcr, Le. 
niııgradın 150, Mookovaııın 350 
ve Kiyef'in 120 kilometre :mesa. 
fesine kadar varmışlardır. 

Cereyan eden meydan muha • 
rebclerinde, Sovyetler oynak mü. 
dafaa ile ve !Abiye .sahasındaki 
mukabil taarruzlarla mukavemet 
kabiliyeti gösteıın4'!cr, cephe • 
ııin bozulmasına, orduların ınlıi • 
liıl etmesine meydan vermemiş.. 
Jer umumi se\•k ve id.ıredcki ir. 
tib~l ve ahengi muhafaza ede -
bilmi~lerdir. Sovyetlcr arazi ka
yıplarına rağmen, büyük birlik • 
kriııin ihata ve imhasına sebep 
olacak vazivetlero dü~meınişler
dir. 

l\leydan muh~rebı•lcriıılıı ikin. 
ci safhası başladığı halde. ınuha

rcbe nll'Ykikri bir!<:»; glinckn -
beri dcgLnemi~lir. Bu da bıze 
Sovvctleı in mukavemet ettildr·r>ni 
gö,İermektt•lir. 

Alm<'t•ların Şark c µhe ine tak. 
viye- kuvyctleri gö der-neleri. 

Ba:ı muharrırl r Almanları.n 
ha:ltı hareketini - bilmem ne hisse 
kapılarak - fazla büyüm t'yorlar, 
Hatta o kadar ki harp san'a'i üs
tatlığını bile onlara .isnat cdi • 
yorlar; Sevkülceyşi.n üç beş nıad. · 
deye sıgacak demiı ba, kaideleri 
\'ardır ki onlar asla değişmezl<>r. 
Onları ilk ic1ôı'<len Alruanlnr de
ğil, bizım ecdaılurız ola ı Turk. 
!erdir. Türkler bu u&<ıl.cri icat J 
edip kullan:rl.ark~n Almanlar da. , 
ha yer yüzünde bile yoktular . 
Eğer Türkfuı o b\iyük ku "'.'lan - j 
daııları gözonüne getıı"ilir e, bun. 
!ar o güneşler yanıııcia , ı atımlık 
fosfori'e parlamağa ı;a!ış n ateş 
töccklcri ka<lar s!lnük kalır ar. 

Kaı•leler de~i~memi tır ve oıı.. 
!ar once Türkün kn~as:nd:ıc çık

mı,, önce Türk ordulan kulla~
mıştır. Şimdi atın ve ın.anın &.

yağı yerine motöıliı va ·ıtalar 
xullanılıvor; mesele bundan iba
rettir. A.lmanlar taarrı..zda nıo • 
törlü \•asıtaları kt.llanmak u.,u' . 
lerini bulmuşlardır. Onların bu 
hakkı da kı.me'l İngilizlere oittir. · 

Hula a. Harp gün geçtikçe ;:c
ni~lemek ve ~·ayılmak i tidadmı 
gös'.ermekted.r. Eğ<'r Sovyet har.

1 
bi kışa kadar uzarsa, A\-rupa kıt. 

asında oturan milletl.,.rin ou k~ 1 
çekeceği kıllık ,.e atlık pek mt.l· 1 
hiş ol:.caktır. Avrupa, • iL ,unun 
kesreti ,·e coı;rafi şaıtları itiba • 1 
rile ithalatsız ya~~. ·abıleC<'k hır j 
kı~'a değ,lclır. 

Avrupa milldleriııdc·n bır ço. 
ğu dagdan yuvarlanan !ıır kı.ya 
gibi düşüp dağıldılar; fakat on
lerinde J.a,•l olan n . .ınzıı.ranııı 
onları ıdlk.::ıörıne~i zam2"'ll g<> • 
l<>cekt!r Bu öyle b:r r.-nnzıra ki 
Filozef ""ı~'llnın dedıği g bı, ya'"IZ 
s:;ğ•r kulakları degil kör gözleri 

ordu!..ı B.ış ·unıaı.danıı. ''ICla ;·~ de> açacak~ __ 
Geııe:kurınay Ba k&nlığın1a d•·. 1 • • • d 
ğL5iklik y:ıpın~lnrı, resmi tet.. ı Bır ecneb?yı dolan ır· • 
liğler;no: Sovyetkrın ını·nii mı- mıya kalkışanlar ı 
ka\·cmctınd~n. ve yollann fenJ- ı 
lığında:l bahsetmc1tri, ~lrnan A~ahaman1tı d .. 51 num. ralı a .. ı 
iierı hareketinin u!ı~ullıJ~U s.:ibi pdrtırnanda rcss:ım ve 111u C'lbhit 
cereyan etmedi~iııc b:ı'l.·r delildtr, Sabanqsun N'ıne grl<'n Ri" tü. lli.. 

So\-yet ınukan mc ·, Tıpicı Al- da»et ile d;jcr biri esiz. hı.c!;ıt 
man taarruzları gibı t:ınk \C zırhlı harici edeceğiz, deyip kcndilerı.. 
biı-liklerc, tayaı-ckrc ve n·aıı ·- ·-ne zabıta memuru s(l' u \"Cı ı-ek 
yı:.ta <iara ıyor Mane\.;\", t >:>it. 500 lira do'"ll'd;mkeıı yaı<alan-
laııı kaldıkça harp uzayabılir. ımşlard.ır. 

Alnıan.)·a; So\ '.\et R u l- ayu ta. 
a rruz etınedfn {tn(.'e ·rürki.r euin 
kuvv~tini. kudret iui rolUnü ' oğ~ 
r ofi \: f se,·kulcey~i vaziyetini. h:srp 
dışında ,.e bi fo raf kalı şın ı herlı ol
de İ> İden i)iye iilçm üs, biç ır. i ' ve 
endan sonra kararını \. crmi..,ti ı- . 

Bu kararını hugtin deği;:ı i mıf"

siııe lüzuın ' c ıaruret ohnadığ"ı gi· 
b i, değ~l irıııckle hiçh:r fa~ da da 
mutasavnr dej:ild ir. Alnıan~ a, 

bütün mü it dik Itri ile bera ber; 
Baltık lan Karadeniıt· kader uıa
nan cephe üzerinde dtiğti .iirkC'n; 
)·eni bir cephenin U«Jhn .. sında 
Rus) ~J• .~·enuıck bakıuıından ne 
fa) da mülahaza edt·bilir":. ll-Oj:aL
ları armak mı?. T"k Tiirk neferi 
sağ ialdıkça lloi;aılar '1t"lb

nıaz. t•arwıınhal olarak; Boğaz
lar, batta açıl. bil,• .. ısa: Alınan) a 
Bo~a•larııı açıklı~ından ne btifa
de ~der?. Ital~ an dnnann1a ... tn ı l\.a -. 
radenize mi ~etirir?. Honı1ınrdı
man tanareleriniıı bııgüııkiı kkiı 

mülü ve tah rip kudreti J.ar)1'ıııda 
Egeden Karad«ni ıe )arı ~·arı~a 
za,.·iat ,·crınedcn donô..run.. e•·t·· 
meı;i rok hayali bir imkandır, \ . 
nadol;t yolu ile Kafkasyaya a'krr 
mi g<aünııek te cbbü,iine ko, u
lur?, Bu hr ın imkiin:-.ııdn·, hl·ın. 
çol.. o7ak 'c rok ı·etin yoldur, Tt·k 

Aloutn uefrri: l'oı:aı1ar '<" \nx .. 
dolu ~·ulu ile K afJ.a,, »~a ııln -
nt z. Dunanına hiruıt.' c ind<" J{(; .,. .. 
ten~t' ,.e diğer Runıtu sahillerin· 
de Ode a~a ve Kanul•ııİz Ru:. 
liına.ıılarına a~kf'r nıi ihrar t·der·:. 
Buna da So\'~·ct donaııınası, '"\'"' 
~t.:t 1.J\3 ku\·,c:tl\.•ri ır~uı '~ İnl· 
kiin lıııakınazlaı· \ c Ru ...... abilh.~
tine ordular ~·ıkal'nıuk itin• 11c 

Atuıan l nrın, ne de- İ tal)'nnların 
drniz \I' nal.il • a'11aları lürnie· 
niı ü!limanlık bile ı;l,,ıı kafi .,cl-
111~7. Gür:ilii~·('r ki. her h kın1rlan 

uriltıı lıarndi.,Jer. '!'riitıılı iİ· 
ıal~alar sa ·ııı ılu· n hi • ı 
Türk - lınan do-.tlugu J11 h1.:f uı .. 

drrntak ı:rı u:-.uıu ıla.' an+ual ır. 

-------- ---- ______ ı 

Sinıdiki haldt \im~ ıı, .... ' \. et 
RP~ya il harp lıt1 1 İlıtll'tlir \" bu 
harp diin ,\•anın ıtu~Jiı i orıt di.~i 
bir ouğ"u~n14,1 lıalindt! ıll•\ n1 L1-
J.ı<·k l ~dtr. ı\ l uınııya i~in l!us t'\ J> • 
ha i har~ı ... ınd.· n Lt k ıuot r \ tı 
t<-k nefer kal dı rnıak uıiiınkuıı ol · 
1nad 1ğı kadar So\ \' i'llcr iciu dı· l\.l. 
mnn taar ru1. t•J1u lnı ('t·pht: iit i'İn· 

de kırnlak J~h hrdtof \ ,. gu~ \.<lir. 
Bö) le bir \.t.ıZİ) t.•tt ~ ur .. \lınrın~a. 
ne de So\ yl't llu ~ a hir ha ku ma· 
rera Jlt"~ode ko-.aıuaz \<" h;' ... '
A!ın•ıııyanın Co a:1 la1· lolu 

y, 

(: 

!'1 

:1 
'li 
,~ 

~ 
(/, 

So\ ,·et Rus\ da paca~ı 1 i · hı• 
İ< olnı dıgı ı;ıbl; '.l"iırki~ enin .ırıı 
dı ı \'( bitarıı f 'aı.i~ etini Ut ~
tirnıc .. ınc dl' ası., iınk3ıı ta. avvur 
edilenıcz; dostunın1. ,\ ln1aJ\~a; 

do~tu Türkiyeyi i~·i n· ~akıııdnn 
tanır. Alnıanyanuı, TürkJcrdt tı 

herhangri bir si~·ase t dl·ği~i k liı.; i 

h~klem""i de uril deği l dir; \•İn• 
kii, 'Iiirki~·eoin bi tarafl ık har.11·1n
d:ı ne kada r saın i.11 11 \ e ue k . dar 
dıirü,ı olduJ:unu ) ine en iyi hlil•n· 
ter nras1nd:adı r. 

ikinri bir ın< el, de Sov)el tar· 
'"are)erinin Hulaaristan üzerin<'e 
• . 1 
dola tıklan l: akkında lta. ~·an a-
jansının \ ertligi bir ha herdir . So\ • 
yet tan·areleriıı iıı Bulgari-tan ~e
ttt al~rında uc ıukl llrnıı il-yit eden 
r~ın ı b irbir h aber gelınc..•ın;ı tir. 
E~er, asl1;1da bö~ 1~ bir e~ 'nr i (. ~; 
utıı~a saik ol abil rı·ek iki ihti mal 
'" ardır: 

1- Yanlı~ U(UŞ 
2- Ke~i ( maksadı .. 
Yanlı uçuşa hii k nıetmrk . "' 

Sovyet tan·anrileriııin Bulg ris 
tanla Roınan\·n~ı trfrik t·deıni.)c• 
rek kadar bilı;i. iz ,.e hatnlı ol ı 
!arından ikri~·e gelebilir lo, hi;.de 
bir hükiim: hürl1 eleri n kaf,_ n1a· 
lıh et H sebebini lıilm<'<l•n Uus 
ta~vareci ler i h akkında ~ok ağır 
bir hükiım olur. 
Keşif ın• l<'adı, en makul iht j. 

maldir. Sov~·eller Bulgar linuın· 
larında "" Bulgari,fandnU Ahnnn
l arın faaliyetinden iiplıc dııyınak· 
tadırlar. Ru süııheyi mahallinde 
t rtkik <'imek he\'esine kapılmı• o
lahilirler. Faknl.. h<'Thalde nld•k· 
lan nf'tice menfi 0111111 t1ır, :tİra 
elde bir Alman dononmnsı hu! n
madıf:ına gore: Rul~ürstan tim n 

"re snhill<'rİ d<> RtıS\. • in lıir PD· 

di tı ve tl'hlik<' olaoıaL ·p drfr{lclir 

ETEM iZZET BEN1CJ: 
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LMAHKEMELERDEl H(SEYİ~a~~;lÇE~ 

' 'Sen hakaret ettin, ben hiç 
b . k d ? zr ses çz ar zm mı . ,, Ba.,, Di , , Nezle, Grip, Romatizma. 

- L.J n .1k1 i<} de.:ıı, ı..ıkal .. ilk, e. 
ft.'Iıliı. ne olacak saııkı" imidır Lu, 
t f ndı, ı;. nııdır A ıah .. Y ın..ı! .. Nl.' u.
tt İıı i.JC'rıu ı &•.)J flkar..ıd&1ı ·• Kırrr a 
'ak ın b.albını. ı\.lah da eııi uaı, .. 
l-ak ı' ..ıhı • .ı..ı ın l'tl Luyu udur 

1 

Ut>•ı ar.1 ;,uıı, \illll ı::o lt•tJt· n 
1 

lıl tl ıı .. ı k..ıı· ht'ın eıı • Anlatı ıır: ~ 

sıı~ clah·ını K..ındıı ıp d~ U! tc'lk kiı( r 
ı~ ntyı !}ıı ır~ U~ltll r n en! 

- EJ.t·ıı, , huı;ııiık Japmıyoı Jılı .• 

Ool;,uıı H ıcu.k yop ı lyôı Jır. • Naıı 
ı; ı.Jııkı ;ılııınlln aJ..ıle gt'"'·iıı.y)r ın. 

- Jloş &t'JdJn ııa ı.uo! 1lt."1ke:,. buylc 
Stı ın gıbı ıauı~c \..ılı~.a, lld ıı ı .... i 
µMI .ılık olur 

~ l':J~nJJ .• JJ=ıkoı c <.le cdı ·uı .n. 
St baııa hu"-Jı l!t ı t' 11 de .ı;t" i i 

c,; ıc an.hın nu bıı µ 41 e dt·g 1, 
$1,.-aıl Ş d~ ı.ı.ıl.Mııl'. 

Jkl ... ,, nıahh.C ı l:ı J.ı.: l'lhl l! uudl! 
'"l 1 •.) 1.ıı d 1 

ı u r ılh; v.._ 1 gel.p; 
!I ,Y·Jı, IJt·yııı., UC1J •.. Gııı~ ı u -

rJu.t. <.. Jgu ilil.t 
lkı kı ı ınJlı cnıt.yt• I:(• tHI r. Uuıı • 

kı d ;·akulJ, kHa\.Jlil oiJJI U .. \i ı..'I ıJJ-
\.l~!lll ıılltı: 

Dı il akşo1m, k.apının onıındcn Ou 
1,1 ı. yoı du. ı:teııdım bıı, ııı~ı·tı,, kı .ı· 

n ~ il u~. uvı & lıyuı-. la ın ı·u~oK 
tutlııiı..ı· 

I aba, uiy<' .. ıac..ı.uHıl. U.ibJ, rıi
J.I. .,.ı ı' O.ye .•• J>-..ıra \t ıdtıı " 
ı .uı t ... n ıkı ıcııv• • Jaı .. llııiııdeo 

ltnt 

ttıııw 

bır .x,.li:-; dudtıgu, bıı"ınUen dt• 
hulu, be bat Uır k JlŞUll f..all.'J ll 

rıp 511"<11. ılc, o.ı;n1dg..ı. başladlfı Taın 

ı;ek:.enbc:s tane açtıın.. Hepsinden, 
teklt>n kLi.peler, tentkedn yUzuh.le , 
bHın•n neler çıktı İşportada on uıı lıt:~ 
lilııt" kalı.Jı .. Ontlan 1ıonra bu: 

- ü~t tarafuıı satırııyoru.ıl erendi.. 
\eter bu kad;Jrlı. TalHı.n yokmuş, \·ı 
n oıth hıç bıı-i .• de<li. 

Oy le ~ey ,Yuk? det. nı. llep~ :nı 
.ı\. c~~ı:n. ~ 

Aıl• ı_ı, •lnıa.tsın derken. <.ırö.mJ:ıuo 

r: 2.a ~ık ı. Blı, Uır kufuı· elli. Oııc 

-0nra, Lt•n daval·t oldut:. Poli:;e tc -
li n cttını. Karakulna. kalan kı tar 
lli)·cti de p;.ı. ... ılt" aldıı)l .. Onları d 
~u·ıı. .•. Onlan.ı;.ı""'.J ıla çıkı adı Hak& 
ret ettı:,:i i\;ın dJ\acıy:. l. Bi, kan 
dııdığı ı~ir de p~rOJı 11 i:Cı ı tcrır: 

lJd\.ilCld;..n ıu:a n azn n kalk 
h.endlııi rnııdafao1)J b .. J;ıdı: 

F>fen bc-ı oı c tdı pı k J\ J 

sta ..ı.l ... :ı nır :n. Bıı s;ıtt • .,.ım Ui ktı -
Vlı(' Z..ı. clüı l k ılU hır ·rJı·tS<inlZ, 

1-

Jltevralı ı . l: ınk lık vr Büıüo Ağrılarını" Derhal Keser 
lc ıbındı 2unde 3 k•ş• alı nabilır TAKLITLE.RINDE.N SAKININIZ. 
• 11E.R YERDE PL'LLU KUTULAR! ISRAl{LA h>TEYINll 

~·~' Bu Akşamdan itibaren 

BELVÜ BAHÇESİNDE 
llClkemmeı Orkestra ve ince saz 

:; Dl HRANT-BAYAN SUNA 
ı l: V e Ark ad aş l arı i l e 
' Ve Meşhur Soprano Bayan Olga Sançez 

1~·1dc, Uol't k ru hıK lJl. u\i \·urJır p T T u M••d•• ı•• "" •• d 
IJ,r kuıu Uk hediye de. l~uı., Y k• - e e ' • mum u ur ugun en: 

ır:: k.ılt· 1i, ya poh.~ dı..(h LI rhu:;.ık. 1 
Ht·n huıı1.ı kat'iyyen haak.tl tlnıt"dlJll J - İdaıe ıhtiJ ıt. u, ~ ... Jı. ~tŞua,:ıd.;ı mıktar, cıns, u!ıuı ·t LM •J \C ,..ıv .. K-

\' :uz1 ü .. ..ır dile.;oıu ı. Alu..:t::ıu1 b~uı. kat lı.:nı·nat ... ı ıle ek.-.ill e ~ekil ve günle 1 y~·;,:ılı -ı~ ı '.C: ıt tın alın .cak.t 1 
Jlakıııı, d;ıv<t<'l)"Ol uı·d.r / 2 - Kapaıl .. :ı '"fi yr.pılacak eksilt nıe:f'rf' !~tir~n ede ·{'L- t..ilıµler n mu\ ,ı;.· 
- Xe Jcr:ı11ılı:' :\ı.•t:>ııı, dıJ. .11'. D.ı. ka .. tem1n;1t makbl.ı. \l'y .. ban a tcmin:u rr.c:J~~··bu ıle koı1.ı. • l"s ... ı . .uır.ı n uh-

\'.ı 1ıı.dcn \az geç .)Oı' mt...sWlut'! ı te\ ı kap ı, ıarfı~ruıı bellı gilr.ll·rde C'ksi ıı J.l· ı.;;:ıa,tındı n b ~ t < V\ clınt• kadar 
lJ~ı\~.u.:ı. guı.c iııı bır noktaya dı:..ıp E\koır .1\pa.rt1.:J;.nıı dak, J> T T Lı \oA.ı.ll'ı . tudiı.1rlü~h uc ute c4.kıl !<<.ıtıııal .a 

y ılın dakık.a k.oıtlJr du~uIJdü .. Sonı..ı: konıı:;yoııwıo VC1C:l'C-kleıcıir. 

- "V"ar. ge erını <.ıtı nı.l, sek~cn lı< ş f 3 - Açık cksı.t. .. eyc ış~ıro.ık edct:t·k talıplf.. ıx. nc-i '1'1ddl"de y . ılı , l! a-

<;ık:ll .. Kırk.t , alt J "ol" l ..ıı alı ~c:y ... 
it: ( ot. ık. 

ı al • J.:ı:cagıın Dı~c t tt u u •• 
1. • Cdk ~pot lJda b ı k 

• nesi doı t y+.1L. yırnn be·, un iki <le / ik. e bidik•c belli gu11 ve ~ .ıtitrrJt.: rr~czküt koını• yoo..ı ın İl"<ıl·a..ıt cdL·tcklcrrlir. 
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ı; ş panıı ıı iil\.il Oıılaıı -.erh c \J.l YC'ıu \.'alJ~ IIanınctı P. ·r 1~ L(;vazım Depo:su ~ynıl;.ıt n uh.ı. pliğindln para-

J gL,·ı riı., dcdı. \sız , C'ı ılı c3~~J - !lOJb• 
ı k ı ıiOZ .w.} leınc.:<lcı.ı nıyl't!. ll s-

O ,a il ı lJ ('C: • t L,r h 1.)' 1.., 

'ııtı 

1 

' .l 
ı.tl 

" ı er " 
il y 1. 

\C-

l):U\ t.:ı • 

\" ıl 

r lJJ. •. u.:ı 

Ll' \ 
\ t! d.l\ 

g< 

'" 

F zla ını 

llfl dt.: ı... 

\"'- &• L 

'-' ve.ı-

:\1 :1..~rı :\Juh~o ;\l u~akkal. 

1 !)f l' 1 1 40 
ı. Le\. .,, 1 

dl0 111 lı al.ıtoı ıı J c. 

lk<h•li ı .. 

24 o 

9 61 

Ttmin.\~ı 

L 

ısoo K 

ff!::ııcııııı:::=:ıı•mmam:a;;;:ı1ı11•••l!IE:::ımm:ı•1111""'"'•••••.,.•~ll : 1. y t , tr-
ı:!O R po.ı 

Eksntnıe 

s.ı.ıi 

t:.kı, i H nı e 
ciuni 

saati 

2'.u t 818, 941 Cı..11a l 1 jcı 

Lü r /8 n.ı ı Cu a lj de 
1 

EK R SY 
k. c 1 

" 1 't, ~ 50 
o 

,, 
o 

E" dı8 i>.tl (Uı a 16 cal 
, 8, 941 l ~ r ı 11 de 

Müessesesi Müdüriyeti: 

(~u 

1
-z;-; , \iC uu lt 

Ae. l 

~ 1 

1 10 '\ 

g 

" \ , . 
{ 

tadıı •t 
p.ı ı , 

r ,eı ı 

) ' : :ı 

' k 

ıı • ebe' vlc ca 
ı ğnı 

llı y ın 

ede ~. 

ıı.: ı. _ ·.ıı .ız 

c 
e 
.ı 

,·~~":ı;::::=::::ıı:::;::::;,o~.co;o:o=u=u~';ıı:::;:;;;;;;;::•;·"=o:o::ı=_:,2:5ı:ı:;•:ı:::~·ı::;=o1,:s•/'•9ıaıı:mc::ıı:>;;ı;::::::ı~2::;c~o 

1 
1 

istan~~ levazı., im· rl;ği Satına! a Koınisyo~u İ'.anlan 
• 1 1 

.1\<t 

E ... l 
K"' uş --

llk t;: ın ı 

LitJ. 
Cin ı 

Emlak ve Eytam Bankasından 1 

l!l,OOl.l 
28,000 

Yuk 
.ıdcı ı 

d~ 1 t I 
r 

1"' 

233 
-US 

5iG 
IJO 

ı en Kroını \ C) 

ı 21/ 941 .a 

-ro y} ' Tl r. ı pt ,..,t, 
T ' ş .. ;ı ı po tcKİ. 

p • ol ı u .. c- c ıs,ooo 

... u r pl e 

l . 

rı ~ı 

Na. 

K 
abb. ı 

M< 
la 

496 &ye cıl, B 
.ıc.;..)C yenı \ı u 
HJOö e c 

kıı vt E ~ rı 

lk 'Jk. k l.' : ... ı !.J uı ... alı G.ı::o ıctr 

ba ı At>d ı t • m::ı • 
_ ,;ır wk.. e.)jil'.l '· .)t:ıu lı 

cı.bbaı tar a 

c 
1' l 

' . 

" l 1 

ID7 U) t!I Cyl 

dı 

& lu.nı..ıı ı Alıdu!Ja aııt: H c O-

c 
9 r~e.> 

uı 

u l; ,;. 5, ll ıı 
u ı ta 

B c ba ı ,\ı;d llaJı g:ı rr. ı 

,, '9ı 

c R 3 

k c kı 6, ~ 
o:> Çc &l. c. i K ~ 

18 ,EGO 48 r. c e 

4 "" 
n , ... ıu 

~s· o ıı t.: ~ 

k k e 

ba ldlla 

nuı 

ı ~ Ru ı c h ;..ı ı, 

.. ıl.i I 

• JJ 

- ~o 

.788 

.:>l, y.:nı 4J 

Yen 07 A:1 
9 yenı ı 
A,1 ..._ 

ı b _.. t 

Hacı Kt ı ı t:tlırı hale ı rurbe ı ....... 
.ı ... ı CJ 1 G r: ı.: 11 ı h.11 b ~1 .ı 

ıkula .ılı<tllcs.ı &ı c ''{ n J k.ı!i. 

t.:~. e 1 ..aı b a c t- l..? h 
ı ne oh...ık ~ kı l.J 

k E' ı ::_"'I )'C\ -4 n 13 

l ı \; e ı r il ev 
h r- 1 il aha Ut: 

.anı K .., ıı;. .İ\.I ti 
ck.1 iJ 0 

.>t.:ı Q nuı:.,0;tı' ı 200 O 
r..llı ev 

e .~ı 

e ,i 

.ı 

... 9(,1 S ıyt Ye l\ h Uc B ncı yenı 54.ık.ık e ,..i )1 33 y 

Mık er 
Kı ıneu 

L .\ Kc ş 

1001 -

3ti7ı.-

4157 

5::!9 

1 it 

ıt8 -

... 9, 41 ou a lı ev \e .. ,..ırn 4 G hı l 1622--
'l kanu, t ı .ır ılat v zı'ı gay ı lenkulier pc in par1 '"" .. ıı .. aıttu .. 

yle ula ..... ı< c ıa t• L nu rı ~ili .un Jn t:.ıs\tb ne .ll'Ll·dı c~cktır 
.lwf ay ...... c)C ' k ı.:c,...ıcı.n uK..-t..d1.:r kıyuıctın )c.i ... Ue oıı J n...,bctinde tc-

nat );.ı.;ıı 11.J.l..ı ı ı 

ı ıa.e il 8 19.ı P re .ın • 3( 

J;.:Jder k y .et ge tı ı '..iıı ı;.ft;• ten• 
kın ı e ı e ll'I td Iıı c tt:ın ld. .lkç 

J lek' n pey &K~e 1, ntı[ 1 tezkl' 
rı r 11 .:ıın ve -..:. c K:ldar ŞuLıenıL Err.ıa:{ 

ndadır Sat t: rı ın "e ıJen bedel 
kçe ı derl•.11 t ııı.n )Jl.l~{ ıhale 

ı on.ı ik ı .. u eıı 11ect:1' tıı 

ı \l" JÇ k~. a ful Sr;.ı.1 J b lik•e b k:..
Sı.: ' ıııe aclnleleır. •!RİÔ."> 6252, 

ni :ı .. 
11 

on yonu ;ı 

raI.p.cr 1 
(i ı l Q\ 

} ap . .ıc~.t' 
belı \u..r. 1 ,. t~ 

1 il 

ıJMl. 

c ~ıı \e 
IJ C ku-

+ 
lı " 100 k n 

edı r'J. ı2 ı' KEt;ı K 1 ' ın.ıı.l tır. 
P za lıkıa c'< t ~ fsı ~9 7 941 &ılı 
gu ..ı. .ıat 16 da T p1ı... e l v Amır .. 
lıgı s 'in al a Ki') y nda > .. ııa-
c k ır 1lk t r.ıin h 5-tt dır- T p· 
Jcrı bellı kitte k yor gcl"'le e-
ri. !\1. e ı ko ı y• n g n..... Jr ilk 
tcn11 540 lıra (• 7 - 6111) 

Jf. 
10(10 aoet b bor < 150 "det a-
f ang dir Ci< lın C 

<'ksıltın ı 1/8 )41 <,u 
J5,JO d ı. T p :ıe: .ı...\. 

..ır fa..: 
a g nu 

A h 
n ı ' a nı.. ... y,.. ıl ktır 

kla 
sa 

ın 

1 • 
tek e lıı g tiı ~ ... 1 cıı rnecct?J 
fl geıı in l' < ~ureı yle a ır.~ ct1gın ;.ı ı 

ı I pıc n ı ıne 'e t ı .ill..ı.,1. l) .c 
~llı \;.ı..1...1 c k n 1.:yo. c elerı. 

(115 6100) 
+ 

200 ı<ılo T1ıır lıı., .nv .m 
a. nac" ,t_r P~zaı ık .ı e <s,Jt ntsi 
~9/7ı9~1 s .ı g:;nu Sa • !5 c.c TL r-

J 1cdu Lv A'tlır satır al"la 
knmtS\ onu i.cl el 'l ca\.~L'I'" rf all. 

r: n b 3~00 m.ı ka.'i tcm,ı:a1ı 

4811 'r.. r ısttk trın bc.li sa -
at~c '.l..nl \C ... uı tielırelerı. 

9$-ö91J 
1 • 

Bı hcrır.c a .ı k 
dilen er !~ı d ~·h 

ıahtı> ~- 1 
10,000 add j 

şaı.,ur ç.c•)l 1 kopru u n ına( aktır 
hı.Jrl KL '" t. ~9/, 941 
sal .:, il lt 14,JL t J ToJl)li<.1 llJC 

k.:ımis~o

İık tem.nalı 
L\ A.'11 rlı ı Sa uı 
nund )apılJL<lkt r 

45 lırarl r. "-;.ımı:" 

goru.u.r. a..!ıl""' ılcru1 

kc ır. syc J gdrPelcri. 

komısyonda 

bclr sa3tte 
99. 59H 

1 

* -GOO ' .;ı m.ık .. c \' alıl'.ıc.ık. 
tır Pa.ar. kla c:-_.lt'lı s. 28/7/9~1 
paz2rtt ı g..ınu aat 15,.0 C:.ı Top

ha H 

m ~er 

L" An1 ~tı ı ._ a. ı a.rrı..ı ko4 

y pıl ı aktır. Ta mir 

bec !i 16~0 ' r 
!.ra 50 kur~ 
'akıtt<' ,. n 

k~ıt ı te ınatı. 253 
• • ·, krn beli. 

elrr clerı. 
lJ0-591:) 

* Be r ki'~ ıır.ı tahn ~ CL kn 

26 Temmuz Cumartesi 
18.00 Pı .ı:. aaı 
ıa.nJ !;a. kıl~r 
18.JU . H.'nıh.:kct 

Po L.ı ı 

18.-40 {)ı ~cslra 

H.1.00 I-\:onu~ıı.ı.a 

19.15 C;ı,bant.l 
19 30 ILlbı.: ·Jcr 
19.·1J Çitlt.' f'.:ı. ıl 

20. 15 R.;,ıd. G;1._rt 
20.4:i Şaı·kılar 
21.00 Ziraat Tak 
21.10 istekler 
21.40 Konuşma 
21.:'i5 O: kc~tı .ı 
2:?.30 Habcl'lt:ı' 

22.45 Orkcstr<.ıı 

23.00 K~panış. 

Gayri menlı.ul ealı~ı 
Fatih 3 iiııni Sulh Jlukuk lla

kinıliğiııden: 
K.ı) 1p llalı ır naı ına m .ıkayy(t o

lup -;,,11}111.ı nli.dıJ.;1.:uıC'l'C l~iJr:l.r \erilen 
Şeh. C" n.,.1i Od;.ılı.:ış, cıo.tı Uzun ,.u ·uf 
'ı·ı ibı:ıtı 111 (';.n. uş m"hc:ıllc:;.ı e~ki 
l\Icvıl'v•lıao( caduı.:~i yC'ııl Yusu1 so
Kaı,; t n e ki 1 J:.!; 13:! n, t· Jci 1:!3. 1:::0, 
13:!, l.>-t ycnı 15, 17 yılı 111 nıetı-e 

~ u ... Obaırda ve 6 h it... nu aralı 

ıııalw. 2718, 41 t J 1 ilf" nıankf'nıc 

sakılh'n a """ aı tt•ı 11 ... uı ı:'Jylc a _ 

I\I ıour .. nen kıyırıc1i 339 lh... olup 
tcll.ılılC re n ı \"C itıalc ını 11 ınii~tcri
ye \"c r:lll gunt.nr kac: ı icn·ı \Cl'
Silc:r ısc n.aükl ll1C") e iJ olacLıktı,. 

SİZİN DE TAKDİR 
ETTİGİNİZ ÜZERE 

Asrnnı.t moda:-,ınııı ıararet. ,-e itıi'eli.i:lıflf" inı:lın.a:m <"tlen ti..'Jlad 
t~rzilerin mahar(."'t.i, kadında reıu;-liie matuf ~3·.ını ha\reı bir 
beden teuasübu arzc-der. 

Faka.t yU.1 \.'C onun hututu gevezrdirler. J:ier bu nuklaya 
l..iıım celen ihtimam g-ö~t.er!lme~e. sc-nelcr bu: hatları b~ka.
la.r ı na pek ı;ıabuk fark ettirirler. Bu, f\izin bir ı;;ırrınıLdır ki. u
fak bir di.kkab'·Llik ve)'a. ihmal netic~i ra.kibclcı·inizin di!\kıt 

na.zarından uzak llalam ... z. i te ~nelf'ri.rı <b"lha"sa. na;ı.;k ,- e 
lıa~!'>as cildJert' ın~llat olan o talıripk;ir !-.enrlerin) l·ildiııı:tC 

eiı.mektc- oldui:u on binlerce (bidalett.e cayri nuh~U<ı) ince 
çiz~iltre ihma.lkoi.r kalına,·ıııız. 

Zil.m<1ınLı cildlııi.:t.i solduracak olan \'«' si.li J><"k çok dt·fa. ~·ak~~İl; ııar=:I' 
eden bu ar ızaları ak~m \'f' sabah KRt:~ı PERTt. ·ıc yap.tf'aiuıız ufa) 
b~r ma~ajl• ref('dlniz. KP.E.:\1 P~RTl:\"in bu mu('f:te ine lİ.IZ bh1tt:rl't 

hemein. iniz ıilıi siz de hay re~ ~·.- m('nuıuui.velle ~ahit olacabını:t. (ia· 
recek,i.J1L1. ki !Jlınanı:ı, ebedl ıenı..·liğin:.ti ht•rk<'~C maj:rurane ~öyliyr· 
cekLir. 

KRE;\f PERTl-..V'in t~rkibindek.i ful aıı.ı.Mr •n dt>rin ~iz;;;il"r} bitt 
luıltde g-eci.kmh,.f'<~fir.Hr. Buı-ünden lUbarl·n ~i.1. de bir t;ip Kl:.F:\I Pf JC · 
TE\ 'i tu\alet masanı-ıda. bulundurunu;c. O, ayni umanda. -.ert rüıııi.r 

tarın , .e kııV\'t'Ui guneşin en İ.>İ nıuh;lfı.<tdır. 

fHimrl kler muhalaıa sıı.tın alma ııe· 
misyonundan: 
Ciıı ve !\tik ta.. ı l\Juhiı,ır.ıcıı Be:icl İI:-t Tc ";1IU.ıt 

Lira Liı·ı1 Kuru..; 

60 h . .ıpt;.u1 cıpı...t • ao Tc n. 9·11 c at 

T:ıHp olant.ı:ın •ayn olun:.ır gUrı ,.e 
sa t1p Tıahkeı 1C •lonun<la ha:ı.ır bu
..ıınnıaları ve ü. <yede santinac11 e\ _ 
\'( alıkc'lle ,.,4!~1. ine muhrun:1.C;1 
kıyırıc• n )'ll:z.de yt;1. • bu..-t..,. nu drp.> 
etmC'l<'ı lfızınıJır 

, 50 1~.ıpt;..n k• 1 ı!< elbi:-e 
1800 
J2UO 

tiVO 
300 
100 

IJ5 00 
DO 00 
45 uO 
22 ,o 
52 5() 

• 
• • 
• 

> • 
• 
• • 

60 1'\.Jpt.ın yazJık elb. r ı 

30 J\.Iuıl Lt.brı kaputu 
90 Saı,d.ık·ı kaputu 
50 l\Iün:trC>bJt ve J;;ındallı 

lık ~bi:tı.: i 400 30 00 

• 
• • • 

I ıni gc(Cn ı.:ayra rr;ltıkukıt..' h~k nı
d.a_uıda ı.ıulunan h .sloıtı; ıl5r: t:ı.i
hiııdcrı itıb;.ı:-cn on beş gUn ı.arrınd:ı 
m::ı.lıke,ne>w·ze cvıakı mti~bıtC'le. jylc 
bı 1 ktc muı~ıcaatlcri <.ıksi t<-ıl~dirdC" ıri
tli.:ı1rını0 r.-• .tı..1 .ır1 ~lınmıyac:ıtı bı.ltlUl 
J;i'.• dcırlaıın malUaıu olma!~ li.ı.l:ıe il.fın 

Yukü ·ıua y.ıı.ılı 6 k 1r ı. nlelbın: ... t hi.ta1onnd;.ı yaı..tlı gun \<.' _ıutlcrJe 
'-•Y ı J) •. ..:arlık:a aluı..ıc .. tchr 

Şartnanıt.• ,e ~ü.iı ur.ctcrJ ·koıui.,yond.1 her g n gorul<:"hilır lo;'cklılc: ııı 
,·aktınde ternlıı..:t ınoıkluzlariyie (;a~ata !\1 mı :ı ,e c ... o ıdt• 'j·l n nn ..ılı 

I ıı ı. r 94.0 l38 ireuc bulunu !;;alır< a.. l;l nL"Y . Jn:ı n .u..,t:J:1. J t.i25 

A. lLt 
GAUTHIER 

E ti 

HOROZ 
MARKA 

1 

Umumi satış 
deposu: 

l.taııbul (: ı;ck p:.ı-

TAKVi 
aamı us~ 1 llııır 
TD! il/. 

ı ı 82 
l~L( 11' 

1 

\:·11 941 Ay 7 '"" al _ fsJl 

T[Muuz ~-\o.kil~ 
lfl 5 50 GWı" q J 

p A K E T zarı oo!.aj:.ı Altı-

p:ırm.ık han 1 2 6 
BOYALARI !\o. 3 - .ı 

~~~ııı;ı::;a==-m:c:=======:ı::ıı:==:::mı Cumarf esi 

13 20 (\ti• ' 

17 17 İ\ind' 

~O 32 Altan 

2'L2~

1
Y&loı 

3 44 im. ' İstanbul Kız Öğretmen Okulu 
Saflnafrna Komisyonandan: 

• 
-, cı M ., 

381 o 

ı:ı 

•'I 1900 

3900 
~~~~~~~~~~~~-

Yu 1 ,1 

ZeytUl,) 
Zl ytın tane. ı. 
SaJun 

Kuı \C \' 

Yas Sebze 
.-\ et 

6~. o 

1300 

.!24ti:i 

c 1, 30850 x ... o, 29:!50 

! .. · 

46.J5 

1884 

ILJ 

,;. 00 

• 1 J~ 
l.ı. 

ın E 
K. 

il 

51..ıô 50 

ıı~ re 
lı 

4J3 

89 

1 il 

167 

1 5 

1 ., ·-

1< 

naL. 
K 

12 1 

65 ı 
tı6 

30 1 

50 l 

.tı 1 
K 

3 -9.; 1 
' 1 

1 
- t 

l - '2n ... ul Kız O{;: el . en Okul~n n l\l'.tallı.1 ve f n J ıı k ın. O!.. ıtllıl. 

yuku oa n ktar \e llCICt \C tuhıı .ı1 Oedct:crıylc ı.lk .. ına' j.J.Zlh )iyt:ı.:ekle den 

ytıa11ı. Et ,.e Y<.:ı "l'b.1.e kJpalı z•ı~r ve dit;cdeıi a ıK {' h c·ye on u _r. 

::! __ Eksıltıı c 13 VIII 19~1 Çıı.rşaınl.l~l gu._ ı t 1 tıc lsta..ıbı 1 Kız ö.,.et

"" 1C'ı1 Ok.._ ın.~ .. t plar • Koı ıısyun~ yilpı~cıc.1. ' is:ek ı.; n K terniııatıarını 
belli gtin \·e oa·,cn bı gJ11 C\\"C' Be:, g 1' 1..ı l.'adtfc. de L, e e 1.1 ıha.::ıe

... r: , ... ı vezncs.ı..: e y tı ı k \c ir. t ıoı. 1) ... a ııı e 1941. ene ..:ıe ;..İl T ıct 

Od ı ,.ı ik kırı ıI(• bi l k e nıc kt: Ug. c~ı 1C'n Ok Jlundok, Kı. ı. ,:,oı a gc Tıt.lerı 

,_,... _______ _.,..; 
lstanbul Komutanlığı Sır 
tınalma Komisyon<' 

lliinforı 

P ar. kla 7000 lifol k 2 k• 
oto mnlzcmc3i sntı. al ... 
Paz lık 28/7/941 guni.ı saat l 
Fındıı<~ıJu a• r.;,.1 korrıis~ 

da ~ <ıpı:acu ·t Liste · r &· 
mis} onda g le il ! tdd 
belli gun ve .,J.<ılte ~.om' ' 
bu! rımL.'c.ı.rı. !J 

Sold n S; g.J, 

1 11.u lUJ1 J;ld..ı 1, y , .l 
dın. J ı ı talıl~ n t} 

ı0ı 
"ı 

1 

gaz )"e ihra<; )·apaca'·! 
eı• 

Tcşr .ıie\i ve n d r ll 
~l::ı. Ji:J.jlı} an 1 ta h· ,ı 1 

gı. illi 

fi) at. 100 kuruş ı .Jn 90 1 ııı sade 
ya.., alı"'clC ~tır. K.:ıpnlı zc ra h. 
sil mc·ı ~9/7/941 Sa'ı gunu saat 
15 d~ T uı;hanecle Lv. Aır irlığ s~ 
t.n .rrıa kom ;yonvıda yapıla -
r::-:kt ... i t~ tc.:rı n:ı ı 84jQ lirad;r 
Evsaf \ i! şJrtnc.rn\.Sl komisyonda 
goru Jr Taliple ık ~ctni ,·csa k
:cr _ te, ıf mekttıplarnh ıl>alc 

saa•ıııcte ı ur s..ıal L·\'\'t.~! kamı:; 

y? a vcrmdcrı. 
\64 _ 56rn) 

* 

\C teı~ı C llCS- p1 ııı ı c ıl r tınde 1 ir al V\Cl tc\ ı c· c.c i. 

1 
l ist~K t: "·'ilünıcJ. 01 ıJ ldtC' ne c ı ı.. ,) o. y .... bi'eccklcı, 

Oh,ı l\J- (01 J~) 

F ~Jly go r gı, 'j - N tıı, 
zın ı, ti - G.ıiptcn h. cı ' 
JlC-'. 7 - Bey;ız, c;chrc- 8 
pı O.t k 9 !.lu :)C't C<'\ p, tlı 
cı 10 S n t, nt.;, 

'\: 

Bingazi tarihte Örnek olacak bir müdafaa 
ve büyük mukavemet gösterdi 

Binga.zi o~:.Jl, Denıe 'e Tobru:k 1 
olsun moderr t: .. lııl b.t.ıhıl: ... oml.u'lna ıncı_ 
li.k değ. :dııt: r Bu. . .ılardo dJ h la e ü;.. 

toplar \olrdı. llalbL.kı mU$te\lı kuv .. 
ve l1.•1ill dıJn~n la ındcıki odern top-
1 r k r ı ı da ).ılnız &tı au ılc rn.ıd ... _ 
!aa eaıı..nek , _.yetinUe bult: ıan b:..ı 

r. ut r( .ut :ır ... kerce ıay,f tL.lcr. 
l:h.ngazı onuı.e c.ı..) n cıoı duo df' eell'n 

ı•alyaa harp .c ıle ı , te le l et -
e ı İ\:ill n .. !:ı.J. Tıta ... er gunder -
ııer Bıng:t:. nı. J U b g....nde -
iit:n habe w ,.. a - ) a ı)ıle wz n 

s::oı ed reddetti. 
\ c i...:ıly.ı. 1Ia..ı .ıt \.ı..e: , •• w·• • 

c;.ı.at!c ı tırı l.(ı_p~ t;.ıt .ı a ••• 

Bıngazi Umaı n~ .. r ıh •. dız g.,.. nbot 
ve tıcarl~t &emı:;.l ıııevı.:Lıt dt•ğıldi. Do ... 
nan ıa ::ıe 11rı topa ttıl.ı. ken ~atııldcn de 
ın..ık..ı.belc gecikn1t!c! j 

En e~kl toplaı ! en ) eıll batarya1J
rının b"' 11-sbe' ı.ı dögu~u bıı tnuddct 
s1... ..... Bi ınci gu.; u bLy.,...1• bır mu\a(
!:ıkı) rt&ız.;ikle geçırel"\ llaly.-:ın ha.ry ge_ 
mıleri, ı·rtesı sabah tek ar ta ıhler _11 

1 

deııe ek .JzPrc hazıı k?Jr yapar crı 
<. 1 .. fılo) hdl!er goncıe m ~leı " r _ 
ıeı ıiddet e a\ e t ett 11 ıle ı 

~ 111.J$ler, t \•)·e edlh ıeıeıır~ ı. 

n ı..şleı 

Don•nma, b ı ta:le!.>e kar ı S ncorcı· 
)O At 1.1\·•ı1Jı. L .u. tie . 011L.e eıe1'. B.n • 

et ate ı altı 

ll 
c .ı 

vl'nrk o r 
U ıy~lıK r • .. 

_1.vc ıC\ g tt:ı I k t l k '· \ c az-
ı .n çok uk \ e '.ır 1 ıga Ku. ı her ~ ..... -

man ın ğltııı olac4.1ğ1 gıbl i.>L mı.kave
met de dU.şn•JnLn ustun kuvvetleri "e 
en yeni ısıtaı-J.ınle harp vasıtalıı.rı kar.., 
şısında ı.;ilbuı.·ak t.av auı İtalyanlar B.i.n_ 
ga~ıyı e~c geç.rd!lcr 

Bur;...da buhır:.:ırı l.:u\ \·etler de .şehri 

bo~a!t..ı.rak ,eı·ilere, l'ole dogru çekıl -
n~ekle lk1ı1ı.i ı111üdafoı.a h.attJu 1e~is \'C 
mukaveıneıı süedü.rnjegı Kar.ı laştıı-Jı

lar Tatblk de ettıicr 
İtalyanlarıı1 Bıng<izu ckı istı1!'ı hdre. 

ketler, de, c per taıaı~ da olduğu gibı 
c;ok zorlukl k.ıbıl olıru t Gcrı.:ı bu -
raL n1uh11n blr O ın;.ı 1h kUV\:Cti yok. 

ı-·ak t mevcl t l-Ll\ ran kolordu: wı.dan 
ayııı.nı b r nı J.n_ 

bl!ılar ,;e tupC' k ··4-. 
,., 
. ' I•· 

• .ıhalıı 1 • 

lı cı ıe iru nı e İt"l~-.dıl~rın doıt.ı • .. 
ııı'-' hıı avı.: ndc .)Jpu-tlc: ı ... ln 
te.ı ip ~ı c.ı ını çe' n ır ll daı .. ..ı 
i:e .·ltJ.ıl eıe ..... r t.yuıd 

Be eı· 

len 5856 
tır p3 

ta hm 
1 ~ 

e 
k. 

p.., 7 tc ı 01\.nlı ~ut 14 il. T JP -
h 'l~de L\·. An> 1 •ı sat ıı. ma 
k svorumü ) .ıpı 1 1caK.ı ilk 
tcmin.ı•ı 395 1 ra 28 kLı 1t~r. Ta

lıplerın bellı ,·~kıt\e k_mısyon.ı 

gelmelerı. l':uınun<»i komisyonda, 
görıilur. (I0~-{;047) • Beheı .~ilü~u11a •57 ı; ı u$ tahının 

edilen 8tllil.lt K lo k ıy..cn etı alUıilcak
tu. PJ rlıt.;1 cksıltnıesı 28/7194l Pa. 
ıa,·tesı ~unll .ı ' 15 .• ~0 da fophant<le 
Le\ ..ızııı AMırngı :ın ı ıa kom S· 
yon~ il• ı yapıiJı·Jk'ıı. K.ı~·i ten1ıııatı 

.684.t radır 

istl'klı ı:-ı .n IJe 'ı '.1k •• e l.;,oıri~)·ona 
gelır.elt ı • ı :.!6 li:Z7~• 

A ız \·e bo •• lan rt d1 d 

~ ıy 

h 
p. 

uul ıı :ı ~.ı1raaı·as Jt_• J o 
ın a <t o.a. )i:cl f:.t a ) ... -
v .,.ıe u 11 r. '. 

Dıvlet Cımiryo 1 rı \' liın .. rıl!rı i;!etm., ı. fo • Si 

9+1 tu ıhı 'ld r Jt ba .. fl. dan) Bu S..ın w, Ç r 
t .. ıu '" A"r hatt d • oln.Jk u.c. re \·e her hattı!~ keııdı r " 
tCt olı. ı sure!..yle J.>c,·ıeL Deın ·yollaıı an.ı ~ebc.~e i .1.: fı u 

lba, hata ı 

ne gore ~.c 

Saı liamıw 
Kat hattı ist.:J~yonlaı-1a \ e ıütckı\Jil~n: 

A - Dökıne halde o1,ın veya tam vagon hnı ıule .ııe tJbi tutulan en111a 

C 1nlı hay\"anl..ı: • 
c - D0/2:.!2 nurr.ar-:ı.lı t::ır1 ~ı?ye di:ıııre paı d Vl kıyrn< dı n.C\:Jd, 

D Kıy 1ııcti ıF•k,I Ucrctının ilç katındJn ..... ol.an dcgeısız C') •. 

E - Patlcıy cı, ate:j alıc nıaddelcr. 
F - Çabu~ botı.ı. nag n1 sa t nev'ld. 

G İşletme nizaınna nC'Si r uc bınc~· alelün1u:n lr€.nicrc koı.lıul ulunn ı_yan 
,·eya kabL U bazı ş~rtlar.ı. mcnut bLılwıa!l :ıev d. 

H - Bel er parçnsı 200 k :oyu ınüt~cavı~ bulunJn eı. t.J ve c ) a. 
dar g..ıyri ve bcht. nıeı ulcn;n iki eti 2500 kı1oylı tccavu:ı etn em I< sa"'t ye: 
)' ı z doğru ,:.;e~.u h3( t l'crakenı.ıc eş)a kabul ve bır tek na,dl C\. ... ;~l le ı;ev
keı :ecck lir 

L ...KhSJla ,llt l11.;ı t!Pr nur hasır ı n tasyonl. rında t h 
"" t r F zla t;,ı.f ıJl .ıı 1 tasyonlaıa n:.!rac.ı.Jt cdılnıcsı. 465 • •fi2ı.> 

S.\llİP 'ı: B \~)ILll.\RR İRİ 
!\l:!}Rİ\.\T Dİltt:KTÖI:.t~• 

SON TELGR~I'.. 

ETi:)! izzı:T Bl' 'İCE 
l E\'DL:T K.\R.IBİ!.Gbl 

MATBAASI 

) : 
y 

n 1 

' . • le ç 

4 \ 

n1c ın, 5 ,, 
1 6 

bı. • 61.k 1 r. ı Ik 

t. lOJ\ef 8 

8 

s 

ti 
li 
h 

h 

g 
la 


