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Gazeteye &'önderilen evrak iade edilmez 
'" . . , EN SON TELGBAFLABI 'fE HABEBLERi VEREN AKŞAM GAZETESi 
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TEHLİKE \ YENİ TAFSİLAT 
Büyük de j 

Olabilir.!· 'TOBRUK 
NASIL 

1. oOşTO! 
-=--,,_----~--~ · 

Almanların Mısır hudu
<lur.a dayandıktan sonra 
Kahire ve Süveyşi ken· 
dileı ine hedef tutup tut· 
mamaları iki şeye bağlı
dır: Üstün ku~vet, İngi
liz mukavemetinin de· 
rece...c;;.ı •• 

-- z 

ETEM iZZET BENiCE 
Alınanlar Tobrnk ,.e Bardiyayı 

---•ı---

: Motörlü kuv
vetler Mısır 
hududuna 

•• •• yuruyor 
• 

, lngilizle:l bir 
1

heyanname 
neşredecek 

da düşürdiiler. A~uğ'ı yukan Al
uıan im ; .etlerinin arhlı: hakiki 1 

Mmr !ıudut?arınil dayanmL~ ol
duklarını kabul ed.,biliriz. Roın
nıcl' in bu muvaffakiyeti a~~a kü· 
~iiltülru11eı:, Darıbenh1 ağırlığını 

biznt İngilizler de saklamaıııak
tadular. Ancak, Romınel kıın·e t
lerinin görüniiııdcki vaziyet ile 
Mı.sr hwhıtfarına dayanmaları ile 
111.ısı.r teıııik .. ye dti~mıiş olamaz. A 1 m an 1 a r m ayn 
Uudut~a, mcskfın :!IJ~~U.- arasın.Ja 1 tarlasından 
yine brr cehennem çolu bulundu- 1 , 
i,'ll kadar uıiistahkem ingifü hat- l naııl g e Ç t İ 1 er ?. 
ları da ,·ard1r. Bu hatlar harbin 

ba,ındanberi :!llısırın 111udaraas1111 1 r Süveyş Kana 1 ı 
ooıniyet altında bıılmıdunnak e- 1 1 tehlı"kede mı· ? . 
sasına da~ anılıırak tahldm edil-

! 
miş bulunduğu için Romıncl or- L'Ondt-a 22 (A.A.)- B.B.C. 
dusn bu ceplı<!de ve bu hatlar l;ar· 
şısmda herhalde şim<Hye kadar 
olıduğundaıı daha çetin Sil' ·aşlar 
vermek :zorunda kalacaktır. Sade-
ce, bu hatların ne dereceye ka· 
da. mukaveınetli ~e yine bura
lardaki kıt'alann ne derece nıeb-

Tobruğun sukut elıtiği dün 
gece Lond·rada resm€n b!Wi
r:tı:ni~tir. Bu hususta henüz 
resmi etraflı malumat yoksa 
da gazetelere gelen telgraf
l<>ra göre cumartesi saıbah> 
kuvvetli bir m'.hver tank bir-

(Devamı 3 üncü Sahifedt') 

Rus harbinde 
Rumen zayia
tı çok fazla! 
Bükreş 22 (A.A.)- Başvekil, 

Bo!~eyiklere kar~ı R:n.-ı.ıanyanıu 

Uıaube giri~iııdenbcı·i Rumen o-r
du.sumın kaı ıplarını g&tcren bir 
ıbt!ldirig neşrctımi~tir. Bu b~kHı·iğe 
göre, ölü, yaralı ve kayıçı tutarı 
şöyledir : <DcYa."111 3 üncü S:ıhifede) 

r 

Mi51R 

l\Iısı.r hududıcnıı, T....,ı.k ve ciyarını göSterir harita 

Almanlar \Tam bir yıl 
Ha rkofta evvel 
ilerliyor BU G ON 

---ı•·---

Rusların kışın Almanlar Rus
g eri aldıkları gaga karşı bü
bütün arazi tek yük taarruza 
rar zaptedildi başlamzşlardı 

Vi;i 22 (A.A.)- Von Bock or· 
du:,ırı, Ha1rlm( kesiminde Rusla
nn elinden klfliJl it'!lal e1s.1iş ol
dukları t<Yprakiarın en son parça
sır. ı :ılm§laı dk. 

Vo\l<o1 kesmıind€ bir çok Rus 
taaLTuzlan püskürtülmi.i.,~ir. 

::.fosJooya 22 (A.A.)- Bugün; 
Alrr>.nnyanın Sovycılcr Birlig:ne 
kaı·şı hücuma ge,tigini'11 ilk yıl

dônümÜ!dür, 
B•ı münasebetle Sov.''et Yük

sek Şı'mıın Reisi Kalinln İzve-stiya 
gazetesinde bir makale nejrc1ııniş 

SIV ASTOPOL'DA : 

Kale düş
me 

üzere mi? -Müdafaa hatla-
rında bir 

gedik açıldı 

Rus mevzileri· 
ne çok şiddet· 
li hücumlar 

başladı 

Almanlar bur aya taze 
kuvvetler getirdiler 
Lonıdra :?::! (A.A.)- :lllo.>ko\·a

da nı:-,!'edi!cn ~~ lt gt.~~e yarısı 
te'bliği: ~l hcz'ı·anct.. c.op'ıenin 
Si,·u<opo2 k~,;,,. -ıcic l:uV\'€tleri
miz eü•,rnaıım siddetli \'C dn·anı-

1: h ile;u_711 lar1n1 JC~:: a~ mJşlardır. 

1-~ğ!:~ kay!plar pf:l:~s'~a tl'i.:şn~an, 

müdafaa l,atfarr,:ı;><ia bir gedik 
açmaya munfiak o!nrnştur. 

CQplıen,n diğer kesimlerinde 
önc-n1J!i hiç bir hffl'Jke oITToa:ı1ı~tır. 

20 hazirand~ biten hafta i~:ndc 

AlVI'.ElIÜKALILAR '11E'YiT 
EDiYOR 

(0"\rtU°Jll 3 üncü Sahifı..-de) 
tir. Kalin>ıı bu maknlesindc ez- ---o---

\"aştnıgion '.)!! (A.A.)- Rus eep
CDr,·aı :; 1i.ncü ısahifedc) ---c--

Kanada civa
rıııda 

topa 
tiir ada 
tut11ldu 

Londra 22 (A.A.)- B.B.C. Pa
sifik nuıJ1arebesiıı~ıdt.1 yeni bir ~n
k>şaf lıab~ri bu s<l'bah Kanada
dan bı\dlribni~tlr. 

Bir düşman den;zaltısı Vankıı

ve <ı adas>nda bir ra<lyo istzsyo
(Del"aı S üncii sahifede) 

oüınle şöyle dC'Jnelloledil': · ' 

____ <D_•_rn_m_ı -3 _u""_'_' _saı_,;_r,·_d"_· ) ı Marşandiz tren 

ÇÖR ÇİL 
RUZ EL .. ,.. 
MULAKATI 

• 
Darbe ne zaman, 
nerede ve nasıl 

indirilecek ? 
\ .. ~.-şingbor' "!2 (:\ A .. ) - RPis 

Rll7.\ıelt il,1 İ-:-ıgll1z µa .. ~·<:ili ('h··-

seferleri bugün! 
başlıyor 

1 
A.\. pa ue OO~t ! trr'J~ancilz tl:f'Di 

r.eferlı:riınıin ba;l<t .r.. • ı.;in c!llil' gel. \ 
mistir . . Avr:..ıp.-'1~ a. ~?' f'tiilm:>-'\ ü'l'C':·c 

bf'kily€'n mi.lıhıı.l n.ıitıH'Oiıl Lc .. ı-eı eş.._ 

y.rısı vaıı:.cr.J ol ·a yultll'!ln~fl~ı' bf! .. ':1ır:.ı;ı· 

İlk rne~ar..ıliı. lJugü!l üglı~den wn:a. 
hııt·e~.;.··L eciecekıtir. 

Yar:n i]k m::ı.i'.?'~1<.İJ :.;cn.iLlri d~ A-ı:-

rup<>da ı "ch.r~:dz.r: gı ?r t'ı·b;i t....hırjn o
ıu~n-..n.~'-1.._ ü.r. n.ı.g:.t·•' :~. ~ nıı:" ıJeke-

n1ik'!.ı:ıı·da jG-haJ:r~ "sv.~: 1 ·,tı.:ı bir z, 11ıa.lı-çi1 :r.:a :ın~a gö-.i .. :-7}'.ı·lC'ı <1~\·nn1 et- ""' 
da g• l-c-cf'k1ı-. İiı~iy (' ;,..ot'1i?.d· hı>.r 

D)t·ı\:.t'('(l.ir. G<i'"~İ~.1ıt•ıt'1''ıl r.:a.pıJc! -
gı YL'~ ı.rşa t~ilını .. ni. ... i:ı•. gün rIM.ile:..dıcti"~ n1ars.-1,..m.t trenleri knı:--·!İC1şe Mü~ü~ü bu akşam gidiyor 

{'ılı.kh ~)·ar:ık ~L:r·~·t».t SirkC'C'i-ie 

ı A kara At yarı 
"'\ 

1 

- ı 
• 1 

ları sona er 1 1 

Milli Şefin, At nesliııin ıslahı 1 

yolunda büyük alakaları 
Ankara. 22 (Telefonla) - Milli Şefiınfa ismet İnöııii dün re!i

kalaröyle birlikte llipodr~mıu teşrif ederek tık bahar At Yarı~· 
!arının <onuncın;unu talcip buyurmıı~lardır. 

Şere( Tribününde Büyük l\iillet l\fedisi Reisi, Baş.'Cf.il, 

Parti Genel s .. kttteri, tclmıil Vekiller ,.e bir <'-Ol. Sdirler lıazır 
bulunuyordu. 

Milli Şefimiz ko~ııları biiyiik blı· alaka ;.ıc takip huı· ıınn~s
lar Ye 5500 lira ikramiyeli Reisicanılnır Koşusunu ka<0ııan Ro
mans isimli atın sahibi Prens Halimi kabul edM"ek kenılı.Jni 

tebrik ehnişler Ye bir kupa hediye ver:m.i~lerdir. 

Buz sıkıntısı daha 
devam edecek 

Buz Fabrikası Müdürü böyle_ 
söylüyor, ne garip iş?. 

lJi.\·a}a.rn g~tı~f S!t..··,Jth•.".mat'lnöl l 
T1"-ğırf'r:ı. §"eJı.:.""'KI birı."ük .~ ·tlert 1 ı.de Ye 
uiih~a sazyfiy<;. yt'"r:ı:ır.nJe büy-Ok bir 
buz Stkı:ııtı..o::ı \"iU-dı .. B, nctn scl>t'.lbi, 

bı lc..jjycır..iü. ba~ flt\f"ı? az. r.{J.: b:rakma

sı-c?.1:-. Bu yüzdı•a eh..-:•: köyle•~ ba
yi.l~r bu-z ~a.tn~:-.ı.-t.an Ya7.g, :"n~i.51e-rdit·. 

Yı-t-·i~üy b:..._v i , h "'6'!..& diyor t..i: 
e- Bir Stl)i\>·c _yera..""'"-'c E:t!'fc<iı!ec":c 

b,;run bagii'Ilkli t;a ı"!lc: la b 2.İ.1n 1ara ... 
:!ı:rnzOOn ~bt"'ı.::ıdPn :ılm1p t:"<.:t.Ti!• 

m~i mümkiin değilC.lr. Şlnlldi trP.n de. 
çu--ııl içillrlr lr.ız m\lcllnrmekıte<lir. 

(D•varr.l 3 liM\l s,,1;;ftorlc) 

Oç cana kıyan bir 
katiR asılacak 

Hükmün bu gece veya yarın 
infazı bekleniyor 

Ş0'lırim~L. .:\ğı:;."Ccza rnah.1<C?mcsi 
tarafın<la11 ver:·!('n bir idaı11 hli.k
mü Büy,lik C\Til 1c-t Meclisince 
tasıo: ~\. olunarak Rl:S:.Ui Gaze
le .le ı;eşrolunmu:;!tır. 

Bu; Çaf akanın Ö"ciinlü kö
yü ıdcn Mehmd, . ''ya.<:i ve to
rahim Ça\'uş isiıınlerinde üç k:
~iyi bi~ arazi meselesinden dQiayı 

\ 
pusu kurarak t~an~·aütlen ölo1.li:
ren Hüseyin Kiıhya isminde}<: 

üç c~na kıyan bir katil haLl{m
.dadı.r. 

Tasdik k~rar> bugliu veva ya
r·11 ~eJırirrJze te-bliığ cdi}jr erh1n~ı:z 

.d>m hükmü ı;cce infaz olı:ııa

cak. _,. (D ı 3 ün<'U &ıhifc>d ) 

zu•l ınalz.eıuc~ harp ,· as.ıtası ve 
nıanoW:ratla ~ıiicelıhr-z olduit!arı· 
nı ,.e sayJlarını bilnıi:~:oruz. ŞWL

diye kad.ır Sirauail"le harhi ya
p.an da, h.:t~ bed~n dr ..,ck-trlntl in-= 

gili:ı: ordııwJur. Geride dalıa baş
ka bir iki ordu bulunma ı '.Iı ı
rın lngiliz İmpaato:luğu ıındin
deki bayati menfaatleri bakı
ııııııdan iktiza eder. Bunun için
dir k~ Romnıel ordıısunun Mısır 

hududuna dayanır dayaıı.ıuaz du
rup d>nl<:-1\UJeJa;ıİzİn Kahire ve 
Süveyş heıfoflerine •aldıracağı 
nkıl ,-e klasik talıiy" muhakeme
leri karş1'ııı<la beJ.lene~z. Her
halde Rouııuel hudutta stratejik 
eheınm.iyeti haiz noktalarda tu
tunarak 'e yetleşerek bekliyc
cektir. Tobruk ve Baııdiya gibi 
ırulnialarm ontadan kalkması ile 
harp ,·asıt.a \'e malı.cıneo.i, im.an 
nokısanlarını ikınıal edecek, taze 
kuv vetler almıya çalışacak \'C 

yeni, kafi netice1i bir Mısır taar
ruzuna haurlanacaktu. Bu da biç 
değilse iki - iki bu~uk aylıık bir 
haLU"hk denesi olacaktır. Bu va
kit i~e İngilider mevcut kuv
,·etlerbıi arttırabilecekler mi?. 

~ı.ı:r<li, so::-u!.:ı.n y<"gd,..:ıc s ·2.l ıjıl:.-

8 ey an name ver m c
1 

.. ~~~~;; "ö".· ·~, .,~ : •• ~ 1 ~~~-·~~:~~·~·~ · ;:. l ... <~t: .. ;.....-r-.-~ .. R .... _~ .. -.~_- -ıE_, ____ :ıılllııii ... 
mu•• ddetıG varın ki k •ıd• er•• l nthasctc crnl-İ ~ede! bu nihaye.\ 

3 j Yugoslav Krah ca arı esı l .JU ·veyş go U ıcniş, beıx=e bugiiııliik, ne nıil-

akşama kadar uzatıldı w!~~:~~~t~r~~~ Yu- tr"·~~;g~t~;~~~~~an :;:~:;:t~;ı~ NECİPFAZfi,Kl~AKÜREK ~:~!:2;:,~fı::::~ı :::~1::1:: 
,.a .,;tm<'ktc obu ,·a.tnıJn Latifin M ı d t t k d gxıslav Kralı Piyer yanında Ha- • ·' • ısır 111 u nıın • asın a karşı giri~ileıı ~-arı ciddi mr ser-

(Devamı 3 üncü saıı.ıede) 

Evl:enQ d.'.ı~i.Oılaın ~r, b:yanname
lerinin mahalle b~·likler! ır.messillc-

Pazar. Gezmeleri 
Azap Oluyor 

l 
i 

' ı 

1 -
l ıi·. 1 'i ~ 
' -. [ ı,t 

' i i· 
·ı 

.~i - "-~,_.: 

. .... 
Dün Pıllijlarcl.ıı adını atacak yer yok tu, yüz binlerce insan deıılıelere 

1ooşm U§tu 

D:in şehrfırıiz yine eıı. sıcak günle. 
rin<IM l;irUıi y~. Ha-t11<et göl. 

ee<te 32,2 ve cııneste 60 dereceye .t:a
dıa:' y~lmi.:;ıkr. 

Sayfiye yerleri ve bil.hassa plajlar 
ve deniz k.zyıları görülnıenıiş derecede 
:t•labal.ıJı: dolmuıı, plililarda hiç yer 

(DeYamı 3 Unoil Sahifede) 

rine vMi·l·::;cci n:in k{;n:ıln:.-;...ş olan n1üh 1 
!et ya.:·ın ötkşanıa k.ad ... ı: tr'n;ı:!i! olwı

rnu~t~u-. Birlik. mümı ~~~ileri b.-·~anna

melcri nü!lıs k~i,'ltl.c:t"iie li.nrş.ılaşhra 
caklaı• ve beyanname muiıt("'<.-iyatınııı 

doi,.'I"Ultığ .nu hı~Ht fld(':e-k 1l""iihJ:li
J.""('('i .. klPl'(1ir. 

:daresi:ı<1<'ki tram\-ay.:ı atlamak (T b k) (B _ _,. ) ı riciye Nazm olıcluğu halde Ruz- - 0 ru · • ••uıa \e < a- nıeyc hamlesinin biitiin k<ılay 
velıin misafiri oiarak Yaşing«ma isli\'en 15 yaşlarında CeJfil adın- ha bilnı<>m neresinin bir hamlede lemeUiileri ) İne l<olayca geriye 

l t ı · ;t' da b>r çocuk bu sab<>h mu\•azene- d" .. ' a'ı l••niııı ·..,;11 J a,-ret muvasa.a e mı:. ;r. UŞJnıı.ş oı.m ;::, ' 1 ~ ly· 1 "' Y<."r!Jn1i5 ye artık ~cmıayeye dört 

Bi'yanrıı<:.ınflr-:"iın bı. şr!<iLde topl~ 

mc.6ına cuma~i CJnu bJoŞJannu.-,-tır. 

Ni.hayf•t yann ak.."'jaına ka(ı:ır bu iş bi
tiı"ce.;\,,1.lı'. 

Bi:kaç gün~ ka·-t:ır ı·v~cı·e daı{..tıla 

eak olan ıen1111uz, a~._,-,.to.:> aylarına 
n1;ahsus ekmr·k k.al'nc.::e:r·i bu bı:ıyanna
ııwleti veı11,l1 c.Janlara V'E!llil<>cektlr. 
Beyzrmaıne vcrnıe:miş olanla:- r.\lflıs 

(DM•aı 3 üncü sa.hitNie) 

SPOR 

Piyas~ga Toz 
Şeker verilme 
mesi emredildi 

A.ııı."Ltal'adan şeker ~~·k• Jııe veı·ilcn 
·bir rmirle piyas.:ı:.ra üç gi.iııJ.('nhr=i toz 
:;;.ekı· Vt'-riııııe:rı .. ck~c-:1.ir, Bıı t.rdbirin Ye
ni senC' iÇt:ı. h-1h .... :l edilt'"!l :;rkrin ,Piya
t::aya ç:kn"!....~~ na k-adnl' d~\~.ını Pdeceği 
93nılmaktadır. I\:. t'~ıne St•keı• satışları 

n1untaza.nlan devaın t<l1.•ceh.~ir. Şekc
rt.n hükiı n• t tarafından gıda rnadtlı·-
lerindt• ol<lı..:.:;u gibi. tl.'\·ıi usclüne tabi 

D •• J •• tutulacai{ı ve haİ!'- birliıtleri ı.arafınUn yapı an yuz. ı doıı veı,:eco;ı; ııai<k11ıc;a aı:ıı,,actnrtar-

1 
ro hiçbir n\alü:n.ıt yoktur. 

,me mu•• saba kala Digor tOl'Otfan akidr ŞPkeri, !O!ı.Um 
• . Yt' ka~amt>Ja f.ı.n:JJJerl k'.l><la y:rn~i ku

rının neticesi 
htanibul su sporları ajaııi>ğmın 

te,lhp etıtiğl mevsimin il'!< re."1ni 
yü,,me yarı~ları dün M<ıda ha
vuzunda Çdk kalabalık bir me
raklı kl1tlesi önünde büylik b:r 
inilzo.m içinde yı.pı.imışt.r. :tviüsa
·ı:ıakal;;rın birine: hafitas ı olmasına 

rağı!?1cn yü-,,nıcler.c 66 spoı"u iş
tir~·" elmiş \'e o!dul<ça i~~ net:ce
ler alınımı.ştır .Dünkü yüıımelerin 
tekıı k net.iceleri şunl:ırdır, 

(Devcıı 3 iincii ı;alıift4c) 

ruş bir• ı..1rn yapmıı;ıls.r<l~r. Buna St·bp.p 
olarak kes.'nt• Şt"1t.tıl'l-e imalüt ya.phk-
hı rını ileri ~ün11ekteclirei. 

sini kaybederek tramYayın allnın \7C garabet n1c,·znn ohnadı. Bir elle sarılınak Jiizunıırnu giiıı gibi 
dii~ıniiş, bacakları kesilnıi~tir. 

ka•. gı'in e\~· eı ((_"fil cünbii~ii) "'· dınlatmı,lır 
C2L~i. Gu~oba ha<:.~an2sine ka!- ' - .::., :. • 

1 isiınli ,· azıınd'l bcJirtfifrin1 ~!ile 0o · _, b " ı ·· ·· ·· ·· 
dırı:m:~, mıüdıd0iunıumi lk tah- .ı '-" - gru:ı.u, Ol"Ull u ununun g4.TY-
kilata elkoym~lur. güre, Almanların , delice olnııya dc,,i, b:ı~ı, iki ayağı ve iki di Şarl.. 

KIS!H 'A 

Yll dönümünde •• 
B11giin 22 l•aziraıı.. Almanlar, 

g• ;~1ı seııe bugün Rusyada roor
rtıza. ba§lanı.t§lardr. 

B.;i. kı~·un erbabı ~iya.~et ve 
kiyaset, yeni Alnıatı tna, ru.zun:uJ.t 
da, hu yıf.Jö>tünıü.ı:.dc lıa§lıyaca

ğıııı hesap .edip dwınu.şlardı, 
Bi:tnı 11ıu.hut, kar;t11nda gevrek 

gevrek güle1'ek: 

- Jfangıi talım.in doğru ~"ıktı 
ki, ~u, doğMı çıkı:, ~iz,m, dedi. 

.4.. ŞEKiP 

daha nannet bir hamle~ i ditlıice ceplıeı;ind<: korkuııç bir giirt~ ka-
gö,trrnrek için sarfrWklt'l"i bli- pış.ıııru.ı \.aziyetindc iken, İngiliz 
yiik kudrele karşılık bu kadarıı'J. deniz ,-e ha~a kunetlerine rağ-
bckliyordı>ıu. rnen unk salıilere sıçraı· ıp hu 

Bence bu ı az ye hatta Soııba- ceph<dc ser!ı.•,ı ingiliz kunetle-
har içinde l\fo,.ı:r ••C Süı-eyş lıakı.r riııe tek parnrni;<iı le bu oyıuıu oy-
mından korku yoktur; 'e Kaf- nıyabilcn ı\bıanlar, hundan bö.r-
kasyadan Basra iizeriııe ı önele- le :.\tı>ır \ 'C Sih'l') ~ yolunda da 
Ct'k herhangi bir lıarokctlc, Garp- pamuk mi.nial~rdan ba~ka bir 

t• •-ıra kar< b" har ke(' b •eye ras•aelme'1.;o, ben ar1ık in-~n • "~ ., ı ır e ın u • ..., 
ya:ı ve hatta S<ınbahar içinde bir gifü ku• 'etlorinin. hangi z.aman 
araya gehnesi, İngiliz kumandan- \e mrkaıııla olıırsa olsun. bu 
lığı değil, giin~ hazretleri saı e- lıaı·ptc h~ bir memuriyet kabul 
sinde inık8n~ızdır. edeıniyecck se\ İJed e buJımduğu

Dava, belki bu planı bir iki 
meysinı sonra gerçekleştirmek 

i9n Mısır yoluna hiikim .e Mısır 

Çölüne nazır ileri me~:rilcri tut
maktır; o da Alnıaıılarca !alıak· 

lmk ett>rilmiş bulunuyor. 

Ahnanlann, mm•affakiı·et Ye 
mm·affakiyırtsi:z-lik takdirine gö
re, ya de1ice, ya dahice telakki 
edilccej;rioi ,ak!iyle )a:uhğım 

ı Libya harekeli, şimdi Mih,·er le
hinde ,.e eski l\fısır hududuna ka
dar dayanıJnı.ıış olarak ilk lusmile 

na hemen inan1rıın. 
lleniiz lıaklerında böyle bir ka

nallcıı \'<>k uzak olduğum ve kıl
dan ince ı10IWkaları saı esinde 
ba•lıi şimdi.den kanıtmış oldnk
larıoa hiikmettiı,..;ın Anglo - Sak
sonların. eğer l\Iıs1r dii~ers<.', Pa
ris, :\foskoya veya Bakiı'nıın <u.

kut .. ııdan ~<>k daha biiyük netice
ler \' Cl"Cccğini herkesten iı·i kcsti
rrreklerine inanıyor ve bu )-·o1n 
bir ana , ·atan, ana d~l\.a ihtir:ıSI 

\'C hcJecaıı>ylc ıniidaf•a edecek• 
leri.ıl sanı; orımı. 
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HALK FİLOZOFU 

POLİTİKACI LAFI 

E<kiden bu lif pek y"Okltt, .. 
~eni çıktı. Soru~·orsuınuz: 

- Filanca no"I adamdır?. 
- O! •• Mütlıi§tir. Zeki, kabi· 

llyetli, olgun. anlayı~lı .• talll 
p.,ı;tikocı .• 

lşte, yeni çıkan lif bu pollii
lı:arı s&Qdür. Eskiden, bizim 
bildiğimi~, bir devletiu unnımi 

ı a•etini idare etmek bilgi \'il 

bUınetine politika denirdi ve 
iç, d , diye, ikiye ayrılır, bu 

bini ve sdatı loolwıda altın 
bHezik .. iJ>i ta 11ıyan jnsanalara 
da büyü!.; politikau, kunetli 
diplom:ıt denirdi. 

Şimdi politikacı sıfatı her· 
k!$e veriliyor. l'akat, bugün, 
politikn.,ı denen. makbul ve 

m rgup olan bu insanlar na"! 
tiplerdir!. :thL~audenizle bunu 
arudc) im. 

Bıı i anlann devletin iç ve 

GA.KiP İKİ 
DE: ·jz l\RIHAREBESİ 

ılcrcan deni7.İıwle ve bir do Şi

mali Pasifik'de iki tle•iı mııloa· 

••hesi oldu. Aradan hııftalar ı:et

ti, hala bu iki hadiseye ait n.eve· 
dil~n haber \C tebliğleria arkası 

kes" edi. iki taraft ıı hatan :;e

ıni H) 1>ı ne kadardır?. Belli de· 

ğil... Herı:iiıı. bir başka rakam 

orl<l)a atılı)or. 

Bıı iki mu.harabe, ı:arip birer hal 

atdı, ,. ·lanı! 

G t:Llr TELİ 

YOK .IU?. 
llİrç<>k ey ll'll' 

gelmler, takacok 

olmadığı gibi, 

tel bulamıyor• 

lamı . son zamanlarda teL..iz ge

lin ell>' eleri giJinmiş taze kızlar, 

bo} ımbrı bükülıi. cldıığu halde 
duğün yapıyorlarmış. 

l!a ·ıf.i duvak ı..a ı.ı. lalı.at, 1e

liıı kalkmııoı fena." 

ÇÖPçüı.lm 

RAKİP Mİ7. 

Bclediye, çöpçülere tıılıta ayak· 

kab>la.r >aplın)unnuş .. .kadınlar· 

dan da tahta ayakkhı giyenler 

günden gllııe çoğalıyor. 

Çöpçül.,..., ladmlan taklit etti, 
di e . imdi, sayın bayanlar, lah· 

ta pabuçt.n \llZ eoçdene, eriek 

b it elerine yeni birer pabuç tah· 

sisıı' a koymak kop edcc 

YF~ 'İ iCAT 
D.i, BO, 11 \ 

A ·anslar hahf.r ri r: aıı-

br, Akdc.n:izJe son hne.iıta buz· 
ı e h lıııde bomb lar .kullaDlllı.ş

lar .. herkes, bu huzrue b<ını alıı.rı 

merıık ed[p duruyor. 

ıı ıuıın e bmuhalar ba, toz, ı 
bıılu1, ışık halin n nelez mi?. 

Maamafih bn flek yeni b~ §"Y f 
sayünıar.. 

Zaıı.-o, dünyanın h • duman 

llcğil mi?. 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

dıt ·i.-a "ti ile bir alaka'1 yok· 
tiır. Bunlar, bİt'lakım hokka· 

· hulardır. İşleri, ıneslekleri 
muhteliftir. Daha doğrusu her 
mıltan böyle politikuı paye

&in" eri rniş kını, el"r ıırdır. 
Va"fları tunlardır: Doksan 
kuz yalana bir bıçak ~atmak; 

Jıı.rkoiA ylüüne karşı nırrik 
görünüp en küstah adam ol· 
1n<ı&.k; saıuimi, dost. cancıger, 

hüsnüniyet ~ahibi, bayır.ever, 
mü fık görünmek; karşısındaki 
insanları medlıetmck, gı)·abm· 

da kuyu.unı. kazmak; kimseyi 
kırmamak, irciimemel<; herke
•İn lıer ar:.ı.u unu yerine getir .. 
ıniye hazır okluğu hissini ver· 
mek fak~t. yalnız kendi sıka· 
rmı dii}ünmek i!lı .• 

İı:l •, imdi, bu vn,ıfta olan 
in nlar Ç"Ok miifokimil, o'lı:un, 
kı.nn.,m ad,Jcdiliyor ,.e ismine 
p&litiknn deni or. 

Bira satışlarında 
yolsuzluk 

Lokantacıların hilesi 
önlcnemiyecek mi? 
Bıt'Zı lo1<an~ ve ~aziııo s:ıh.p

lcıi lrhi.sarlar idaresjnln bira sa· 
tışlan hakkındakı son kararında:ı. 
memnun omıamaışlardır. Bunlar, 

rr.Jştenlenne fıçı He b:ra ı.·erir

lerse z:uar edeceklerini ıtöyle
mc!t:edirler. Ayni zamanda b~
latıclan bir k...mıınm gi7.ıl verlere 

saklıyac:ıklan blra efşele-ıni m;;~ 

ter leriııe hak.kaldan a:ıp gelir

. · g;bı t:östererek Jalr-1ilece'k· 
kri \'e CJÇJ ile lbrra a'lınıılctan 

kurtulac klan ıfa ileri s- ;ı::zıock 

tedir. İrt4ııdar idaresi sıkı !ror.t

rol!.r y.apank bu lı.i\eyı önliye
cek.rir. 

Sayfiye yerlerine fazla 
bira gönderilecek 
Yaz d layısUe şe lr halkının 

müh :n bir ko:s;mı sayfıy~:ere git

t ıf.nden bılhassa buralar:la bi.-a 

sı kır. ll6 ı ç elclır.elı:t• d ir. 
İııh!sarlar l<iaresi sHyfiye y~r

lerinc bira sf'\•'.iyatını arfürma
ğa karar vermlşfü. Buna muka· 

lbil !"lırin bazı yerlerine verilen 
b:rala:r azahıtııcak.ır. 

Te:1ros sula ın·11. ve ıLm~ 
lııac c:ııı 
Be ... p er 

böl> 
l'tti. 

}' ::J.flt'l'>I, il ıza 

bet' A • 
6U Vt:: t C! k deci 
Cl1ırtn b>~ çek 
En t zla' uzl 

a.. '1.lk. mımtaı.am 

~tt>lem, !ar v r rvor, t!iy y 
lan ıun. ı'l\e-1 Bo;a.ı..ı:a bı · dt:'b 
)-oktu. 

ılt

IU 

Uallu a r cd<'n bu ib• mtJıt'le-
lerd.r _ izahat Vt"l'1".'n .trı kan1L.r1 asla 
!azl3 nilı: in c!m&ma 'tdl<. h:titituıti ol
dutu C'l>i .sb:rle:nf'k eı ve lte.stir-
nıe har ur. 

BVRllAN CEVAT 

EDEBi ROM AN: l O 

A e GOZYAŞI 
'\ ııznn : S F.. L A 1'J İ 1 Z Z h T 

EİRİ. ·et KI ı;u 

"" e ahın bir öh~ a- 1 
m ı..ı;._ 1 

umt ...... 
Dur \e et e Uer'luude İ$'1.an-

~ '..ı.:naz.. Arı !z.. ~ .il de k ~ 
dL , E.: r ııeıu •ev~ıra gr.lır. 

- B tfo vdi!i lı;ın gel ez d,l; e 
it~ y 1 

• 8"' l:st:mbu 1 u 
_ Bı!ll ıımıcn IUndi ~ ocn 

ablama diylerııin. Yu:.ufa ı;rı bakı· 

=· Y"sı.f SevgJWD el< ı< r .e '"'-'•!dl: 
~ B ı Y"'C mı yalıuz bır•kıyor. 

sun ..;,rı.C ! 
Ça.b gel ;n o •m. Seıı uslıı 

otur, y :aır.azl14t ~r .. 
e zaman gelirsin? 

- Bir 1lı.i gWı .onrn ıcll1'm. 
Ali: 
- Eğer eana bir yardnnım dolı:u

ını ı'l<a bm d g ll')'im'. Dedi. 
- Te;dtkur ed ın. Sen bl• EQi. 

c•ne m• eyi anla • Tr<Q kaç· 1 
t-ı?. 

- ıı teyrek " var 
- Ne e o::nJo buray gelôp lral-

Clın. 

-K 
:ınqydLk 

- YW< g:: leceılinl yamııştı. 
Se\ıtnciimden çıldın,ordum. öyle 
mcs'u.tum i... Allah bana bu taa ... 
ekli çok ııöt'dil... Amma bü1tüo bil tiln 
citmeıruşlir değil mi'-· Ha Al!, ne 
ders.n? • Yine gelir d(>i•I mi•. 

- El!>el'e gel r c=mı. Oını :!stan
bulda, apartıırumda bulunızıı. Bit' 
1ı;clime m leY1 ııydmlalır 

- Ya bNıa inanmazsa?. 
- Bo,; lıurııdayız... sen de, 2blan 

da ıseom idiniz_. Blz>m ı;:in&lıı. 
mm çekecek det• !30..- Y ııtıirn fe. 
dakt.r\ık~. 

Bir lü rU1 aJrlı alınJl'Of'du! 
- Ben ona llr.mot ~Mbilir ıni-

7i:n? ... &ıou ~(!? ••• 

l jer vllAyetıerde 
f lllr Uyatroıu 

.İstar..ıbul SoJıır Tıyat["'ı;r.'unun scvinı.li 
arraw n ıu.:wnw, vaz.ıtesıııdcn ~
rılaı'l:k, bir başka tlyatro ı:• upuna gi. 
~cegı ta.Y•;,sı çııımuttL J;>u şayiayı, 
btz;ı::a.t .tliaJm \ı.:k.7 p otu. 

Vakit vnk•t. buna lberıer ~ıalar çı.
<kAr. ~nnı:, teit?rp Jır. Baııların.a 

i:Ore., att.:f o nıyan Yt:•4ı.ten dııır ... ı.11 çı~ .. 
m&z. I! 03•,,,,YO, >a Ç l;p3. '1tt> 
blr ....ıı, R&tarı varllir. Bdki, kfiı;Uk bor 
nok. ı n.. r iL.1 .ı.i!ı ••• Ve son.. cı.1 h>il
le<lilrn ift•l'-
ş • 'I'J' ıruoun<Un, ;,tir.. tdıp çc. 

k .en sa.:ı atdı:rlar f'='k değlld.ır. Son
ra, bun.ıann ı.çinde, \, kra!" S !tir Ti
Y tro a wnenhr \'aidl'·. A~t ru-
'1ıu, la yırı ırıs.an r-..ıh:.ına benze .. 
rr.ez. K <;ilk bir ı<Ye k ılır, öl'keleoir, 
çıkar, G ~ So-t , ar.. ad:ım pt:.k 
laz.ı;.ı. ;.~n'.l.l' ve ınttz.ı.ınd.an J:ııca!;,;,.n.-

ma.z. c; n~ h •Y t ta, tı.a-rKl.r. Bır 
bıt n .;> Jt: v-.. ı.ı. \."c:ıaı 

1'" .. 1t, ı nu itiıat rt.mt '• ki, ı • lllbu.l. 
. ıı Tl1 t 

mettir e buO!ili1• 
d 

r 

bır g:ı.ı;. ~ de, Htwnıın m-
o.adıı.u. ba!:N. .. m1 okurken, 
gaz~t~ -de çıkan bu· küçük 

gö..-4crth. 
Haber Ko • . ırı>li.Y'l'rdU. K<llly& 

B .. ,,.., "51, t plu 1 ıı:nbulda olduğl.I gi
bi, bar .... h.lr Tl)"ab."'O:s.u ku:m.ıya kaTar 
~i!'nnı lla 11 't•ıı de, ha Ioo Korıtya
da bulu nn vt- lf!"m•;fJJ.-r venr.ekle olan 
BıJm. r.ı 'f!l Tt..P'cil.Gen iSUfadt: tdile
celon': .. 

her t Tıyatrosu Jtuıll).3-k, ve ku-
n.ılur kur Im1tı c.rıd!".Qı dı·ı•hal mQsbet 

"'"\ictie". bekleme.'<, bil l}U'Wll. loolay 
m.ı<!ır". bfr ih! ıw, elema:ı tara!ı, 
clr cie bill<;e tar3!'. \'Zr. ht.:ırıbul şehir 
Tlya(roeıın , Bclec.~ « h ,Ttl 40 
bin İ•nı~ yardım yaptJ'Ot': Ve liy:ıtro 
• cak bu ıurttl bLtç.......,; dN>k F'irl. 
,..,r. Fakat, lic•ı bu milliiba;., •ra 
!3 :.c;n, Y..~ &lec.lıy~ at
! k o!o ~~ rrı :ı as!a çı.karılaı. 
n""a2. Ko ~a..'ı'ı1ra en saroiml xrtu"Y~ffa... 
k<yellcr diler'-z. 

R. SABiT 

Fer "[,ot İ•lıelelninin projeleri 
hıuırlonıyor 

• Hayna~ ile Siı:ıkecide ya-

ptl~a k feribot L'<kelel~i için tet
klkler yap;ilmakta ve projeler 
tıazırl:ın.nıak1adır. Projelel'den bi· 
rL Vcloıi.M t fından seçil~ek· 

tir. 

İlk fmmbta kelelcrin inşasına 
baılanacak.tır. İngi :tereye ısınar
lanan ferJbotl-,..ıılan. biri gelmi?
tir. D;ğeri de gelmek üzeredir. İ&
kelcler ya.'pfldılctan sonra Sirkec• 
ve H&ydarp:ış<ıdan trenler yolcu
lıırile bi'rl kite bunlarla nakledile
cektir. 

Sdil: ik ııapuru deni~en 
çıluuılacak 

G"" n ul"urni harpte ZonguT
akiıa Kaz!ıu deresı ağ-..,,nda ~a

nildt>n ~:> ır.etr açıkla b~ bcım
bıı-tl .n sıra a ikıye bolü· 
ner ... · J:> an Sc..J.rı k v pu1\.nun 
el'k.ıı ı • rrus<' re terıhkı li gö· 
r n v çı.k~rıınıası a karar 
•~nlrrı 4ı1r. 

--~-

Sayfiye y •rleri Jeki fırınlara 
tazla n ııeriliyor 

Yaz ~nnsebel H! ha ın say
fiyeleıe gi"ıç e 'ğ! gı>z önüne alı· 
nıırak tıuralardakı fmnlarıı fazla 
un vt"Tılme ·ne ~amnışlır. 

/!lynı ~a sayLye yerle
rin.deki f!nnlarda belediye teftiş 
be}'E'li tarafından ı;ıkı lconlrol
lere tab lu'tulacalııtı:r. 

Ali: 
- Eğer ıenı ciddM yorım böyle 

bir ıl'Y d..ı. UllCrtıez dt dii o cörilnüşe 
aldacıdı Yusufun ..Oylcdijıi.nl duyar 
du,ymız d Jiye dJnmC'.sı de seni a;on 
dt N:ee ee delıldır. S(ru sevtyor 
Se<.· h(-m de çok Gev•yor. 

Sngm dalıı;mdı: 
- .B:: . 

kt1
1 
t ı ~ lnrr.ek Cure haz.ır

)annı.cya 1Jrı41adı B<r an evvel i.stan.
bulda. pa 'llm uda. bulunmak için 
CJ.n at\fo d.u. K( .ınn be~ et: npa!'tı-

ı: lfti. Bu d< tna ge ince eı.. 
rıi d:ıba ı,-..buk tu ı,ya ;!adı. 

Aliye· 
- nen böylece ı;ldiyorum dcdl, 

bsrulumu J'8 ıirlr veya göııderir-
liıll. 

- İstasyona '!lda.r geleyim mi?. 

- Hayır, Yu.mtıan ayTıJ.rua. 
- Vusul 1.a beraber gelir 
Çocult•cv~ 
- Den de ı:eleyım amıe... Belki 

beni de trene blndirusin. 
- Geç :tc:>Iı.rım. 

- Ben çabuk yilrllrilm anne ... 
Hep t>CTaber çıktılar. Sevırın trene 

tam ''""""ında yet41i. Ywo.ıtu öptil. 
A. ;ntn cliru sıktı, lrl'<l kalktı. 

K ,1>rUde btr otomobile bindi. Yüre
'1 ça,-pı)orou .l\.p~r4nıanın kopu;ında 

- ---- -
- --=-~· .. -~ - --

ı Ha r n V a z i y e t ~ I! H4'~HKEMELER: 
1 ı-: Ortağımın 
ıLibyada Alman zaferi ve Doğu parası, ha 

cephesindeki muharebeler benim param! 
Tavuk vr 7J.tn.u:t.a tıı.Cl.ı:i s:ılamou 

ipsiz R ptLu a«v .. c~ 1'. ~ ;ın 
lc,dJa;.;ırı.a !l;ore, lpe.iı., bıı· rc.•üa.c.c:.ttıı.Vt! .. 
rj, ::;aı .. ıı.on tıt.•.::ı ... .:ııno r.;<.aı·ne ~ el\ a
rına g.c.ıp tavuk, yurr.urLa vatairc al
mıt-'t.J, ceur~p ,k.ec:ı.::h ıao tcbLim e.tnıek:.
te. lf'Vl pır~a.ıı. E.;.YTı eı.lara:&, ka
,, :l'-Cm Y\.O. otuzunu rılnulrladır. &..ın 
defa tavuk v ,.ınr.:u.ıta almak uzeıe 
S!,lamoııun verd ıı 80U lirayı bovar
<laJık alcmin<le yoy•p blliıUt1'f, bu su
ret .. c &ene. 10,a .:>laıxıırm~.1r. lı...:.t<ı~c

yi, nıahllt med , Sat monun .ız_ındıı.ıı 

OlD!.Jfr11m. 

(Yazan: 1. f. E?:ki Bükreş Ateşe militeri) 
Alman t hliği, Ilardia, Birelgo

hi ile T<1bruk k•lesinin zaptedil· 
diğ:ni, kaledeki İngiliz nıüdaiile
rin ı<I. im oldnğunu \'C burada a· 
ralaruıda Generaller de buluıı· 
mak üzere 2;; bin ı:.i.r 

bildinniştir. f.ondra 
Tobmlo."un düştüğünü 

mi~fir. 

alındığını 

Badya;u, 
teyit et· 

C:r!ııcral Roınnı l'in l\lı ır budu· 
duna kadar ilerledikten sonra 
tekmil kuvvetleri)·le Tohruk'a 
yiıkleneceJ::ini tahmin etm'~tik.. 

JH ihnr erılusunu, Tobruk kaleısi
no Şurk ve Cenup ceplıelerin.den 
tauk 'c zır lı birliklerle ceıbri 
J~ücı4nı!nr .vapm!ş ,.e miidn!:ıayı 

ilk ha•ul yarmıya muvaffak 
oln,u~-tuY. 

T-0lırıdı<an dıi , ıes~ l\-Iilıver or· 
du un n1u ·nsnla ,-nD ·e 

0

.ı..i ~ 

diizeltrn' ti-•• .\ttık geribinde ik· 
mal işi 'ni gü(leyire.-ek bir ntık· 
tn varı.n hu da valılız . laltadan 
i-hart·tfır. 

Alman tebli., ınuhinı bir ~ey 
daha bil iriynr: Yenilen İngiliz 
ordı•sn Doğuya doğru ~ddetlc la· 
kip e · -1<.te iıniı; General Rom· 
mel'in 1 . .,_ o:rdusı:na oe[es al· 
dırmak ietcmcc:W:i ve miinikün c-1-
tlt•ğu kad~r ileri gibnek gayesi 
güttiiğii anin. ıJmaktadır. Şüphesiz 
Tobruk diqtlil.ten ....,.., G.,...,_ 
ral Roın:ıncl'iıı )lı>ıra doğru fa7l& 
ginniye çalı,.na. ı elbette dcğru· 

dur. 
Iludut il~erinde Bardiya düştü

ğfuıe göre, İngilizlerin merkezde 

T aıdelen menbamda yeni 
teaüat 

Vakıflar müdürtüğü Alem da
pdaki Taşdelen menbaaında ye· 
ni tes;sat y apm . ve suyun daha 
çırbızk ve bol miktarda gelmesini 
temin etım~fr. Bu suretle hal
kın Taşdoelen suyuna luıni• olan 
rağbeti karşılariab.ilecelctir. 

Çöpler Marmara orta1tna 
dölıülecelı 

Bel<,diye, Marmaraya d{;külen 
9(iplerin dalgalarla Yen•kaııı, 
Kumkapı ve S;ııınatya. sahiHcrine 
gelerek pis kokular neşrelıtikle
rlni göıünt.rıe almış ve çöplerin 
da.h.ı •çıklara OO!oillmeS:ru aliıka
darlara bildirmiştir. ---
Elunelı çqnisi temm1U niha· 
yetinde tammnile düzelecek 

Ekmek çEŞlli:>lnin temmuz son
lanna doğru tamamen u c~e
ğt ve es i nom:al şeklim alacağı 
haber v r trl!~t.e<iır. Tcmmuıı: i
çlnde ye.>ıi biç len b1'{day
lar da ofis <k-polarına gelmiş ola· 
cal:tır . 

---<ı----

B=ı balıkııllar lıilo'a 120 
kurUfll pirinç •alıyorlarmlf 
~= bakkalların gi.Zh gizli pi-

r:ncir ki <mu 110-120 kuruşa 
saııtıkları ıl ~ar oiurmuştur. 
Bırıun iizerine ta:hltikata geçil 

mi:ş!'r. Diğer taraftan ekser baık
ka.llarda pirinç bulı.mmazken ID
kantalann nasıl bol bol pi.lıiı.v yap 
tıklan da nazarı cUı::kati cel>et
miştir. 

dizlerinin bagı eöoiıldıü., kapıya ta(u.ıı.
du. 

K<ıp1cı Sevgini gunıııa Juıtlu; 
- Mtljıde, Joocanı:: ıı.lıdıl. 
Se\ıııin aevin ,;c urper(ii: 
- y kartla. mı?. 
- H"<)'ır ••• Siz görmediniz mi?. Köy-

dclti ıı.drosinl:ı.i 110rup ı\tli. 
- Oraya seldi, fakat tekrar g;ttı. 

Burada baiacagıı:ıu U:nıl ed•y•»-dun. 
- Buı •:ıra tekrar ı:elm«li. 
Se•'l!h> ~I('di. Do.lfrnemek. lçUı bu 

sefer dn ra tutundu. 
, Kerııı.n &ehn<mi:;tl, gl)}ınÖ'ecektl.. A
catıa n redt;rdi?. 
Kc=nı b<ılmıısı, · n iç y<lzi!nil arı. 

Ja1nı1:3ı IA.zımdı. Fal<At neııdc, nııotl 
mı:.a tı?. 

S•ıvı:in saraTdı. Bası dönÖJ'Or, g&
lerı Jcaranyotdu. ALtı ~.ıelik; hıa..cıret
too som;ı k~ kocilSDU biW!
tıro kltJ'l>e'm i. 

Hiç btr }cı<ıb .... hati, hiç bir gilnabı yok-
ta; tama.n1iyle m mdu. Korkunç bir 
mılaşnamazl.ığın l<ul'lıaııı o!muı;lu. 

Kapıcrııın dikk<>lli dikk:ı.1li kendisi
ne bıııı:t;,ğmı fadtctli. Kll:PU:ı biraz 
yaklaştı: 

- Hıı:slo. mısınrz? 
sevı;ln ıcenrımı JPpladı: 
- mı.yır ... Den ç:ı:lı<Jk elmiş oı~

eım. ı.oc=ı da nerede ise gelir •• 
(ilev .ımı ıvar) 

Capuzzo ve Sidi Öme~ · tinat 
noktı.lıınnı da terkrtmeleri ve 
nihay"t Halyafa geç.idiııde Mihver 
takibini dıınlurmuya çııl.ı.'jDlası 

mulıtemeldir. 

General Rommel kı a zamanda 
ve miit.hi.~ S1caklar altında ordu· 
sunu ç.;k 'eri kullanarak büyük 
biı' mu,·aifaki~ et kaı:mmış. hele 
Tobruk'ıı kaşla gö;; arasında dil· 
şürmeklc dün) .ıya p.mınak ,,,ıı t
m.ı.~tır. 

Doğu ceplıe~iıı.de Sivastopolda 
Alman taarruzu, ınüstahkcın ıne\'· 
1'iin Şimal ceplıe,.inde 'nk~af e· 
diyor. Aln12nlar bu ~e:>hede Le· 
nio lstibkiınııru da zaptetm~er· 
dir, Bu l:ölı;ede &usların elinde 
)nlnız s.tlıil j,tihkiımfarı kalmı-r 

lır. Sha»l pol'un Crnııbi rephe· 
siude Itu lar Alman - Rııın~n 

taarruzuna kırma' içiıı mukabil 
hiicwn1ar Jaııınakla \.·e ıuiidiılfaa .. 
ya devanı et.mekte<l.rl.,r. Bu ctp· 

hede Alııı;,n tMarruzu çıok giirliik· 
le ilerlcmektedjc, 

ş· .m:l cephede Ahııaıtl~» Sı· 

vast .. pol koyunun Şimal safriUe· 
ritıe vnrııtea, gttre:k şe.hri \'C ge
rekse Cenup ccplıesinılelu R°" is· 
tihkdmlarını arkadan oombardı
maıı odebilecekl<;ıdir. Del.ki kii· 
~ük deniz vasıtalari~·lc knyıı 

g~iye, Sıvastı•ııoı , hl'intn he· 
meu Şa.<kına ~ıiımıya, bü) 1 likle 
f'ıı..• muk.a•emetini geriden kır· 
mıya te ebbüs edtteklrmr. Koyu 
geçmıık çok gü tür. t"akat kııl nin 
aukuiuııu tenı.in edeceğ'indea 

Almanlarııı bu güç işe gi.ri§.meleri 
muhtemeldir. 

Londra Hnı 1-wof Doğusunda 

büyük bir muharebe ba~laılığıw 

bildirm~tir. Ahnan tebliği de 
Baıılwf'ıın Şlınal Doğm.uuda bir 

Rus tümeninin s:ınldığını n bü· 
yü.k kııımiyle >ok edildiğiııl ha· 
her verİ)'Br. Almanlar belki de 
Har.kof - Bi•lıroM<I ara ından 
Cuı>,İJl1>k'a dA>ğru yeni bir taarruza 1 
giri~rd!r. Bu taaITu.alaa 

maksat belki d , Har'lııo - byum 
arasında Doncç nelırbıin geçil· 
mesini J.ohı7la hrmakt.r. Bu Al
man taarrı.rzu, geçen scııe Dinye
peri gec'JD<"k için Gomd'den Ce
nup .l>oğuya liıığru yapılan taar· 
ruzn hahrlatınakladır. 

Bununla beraber, bu taıı.rruzun 
da bü ük Alman taarruzu oldu

ğuııa i.htiınal verilemez. Böyle 
büyük b;r hac..ltot Sivask>pol ve I 
belki de Leningratl dü üriüdükteıı. 
sonra b· •JıJabilir. 1 

- Hı L' z.a.uıi.l:Tl efe.milin, he.ı: z.1err..an 
para ven diıı• sek•z yw:.1 bın1 bın beş 
,-..z ... C;cler, güzel gJzel, ta.Vl yu
n~urta , Jır g"eli.ı r, vn parasına. kiıd:aı~ 
ıhc~ap ve"lr, hakk,n: alır. g!ct:'cii. Bu 
~eıt·r, ~')"t.ına ını uyuu_. fena ark~ 
lara mı, bı kadır...a .ını tu~ulciu, ne 
.>eortı?. Yı.ıni gUıı e\\'t.f, tanı ·kızyuz 
vr ... l &3.ŞUım t.:l.ne... Sıı·xı\Cıuen de 
b • t.,,. ııldı.m - Elomle trene bin<'."-

" rn. 
- t•g r!:ı:r oıoun, İP"a, eedi · • Ça· 

bu.t ge. 
- } yv.llah Çoıi»C:.. Bir hat, ya 

k :ıl'!'l!.. c, gc , vn, dt' ı... ç.k.p gı-.ıi. 

Ht. L. n, gidı.r.c te_ çeker, p ~ ~ 
te , gı •Mıil' bıia,rırcl.i. Aradan bi ha!-
ta 1;t ... On gun ,.eçLi .•• L yo.&! ... 

?J:<ra.k et •tye baJ adım; art-'!.>..-. bap
"a bi. ı lak ·I mi gel<!c d')',, 

Vuıı, ır li içın l't•pt·fıaşın.a çı.Kl

)ot"C.Um, uld'\, tra.tn\lyl:.ır birıonis. 

Art"..a!ln n ct:ı. O'Wnıob.ı.ler dızıl.!nir;, bek
.lıy,or. I3ıir ao l>aktnu, bt.ı.· oioınWil.ın 

lı"ir.oe, ,.anır..Ja b:r kailin. bizım Ipsiz, 
lı; fa.}l 1.u-öu~r-nı.ş, ii41 gılıt, .kadıı.ın o
ı::ııuıooa b•...?mı dayaıın,: .. llorul horul 
uyu,)"O!·. H . e.n., u'ıomobllın kapısını 
aç-hın. Y wıe &afı.ldun., 

- uı.A ir>t: lZ, ner1,_ dcsl.O ded ·n, 
- ı,orn.,., <;..'<>l'b' cı, d~ ŞOııdi !ena-

ş 11, a.ou ill anl~ııı.m ana! 
B.n de1 
- Ben sana fim:U aınlatınm, dt·dim. 

Y11k J"'yıp po .. ıse vordiaı. Par:ımı iste
rim. 

Söz sıruı İp.34c gt•Jdi: 
- R. ız Bey, d-ye söze başladı İpsiz 

l<cet p. Biz S-ll JX1n Çot:"b~cı ile octa
ğu:, O diikk:ln<!a "turur... BM gider 
L.l.irne<lpn l\fC(Sıt•ntld n bulur bull.lf
turur. ~uk. yun. ,ıu alır getiririm ..• 
Dük\c;ind;; satnz. Dediği &it>;, oekiz 
yüz hra .Pl<r.::yla yvJa çikryordum. Tren 
iı:allcmadan Sala-mon Çortıacı •·taS)·on
dan ayrıldı. ~ ık-, b..-au i.JA beri al
mak U:ln trrnd.m lodim. Ben i ta«yo. 
r Jn blifeshıc:.e i&.nı tren kıtlktL ... Tre
n! xa.';'ırdlm. Ne y-apayım? Er!e l gün 
giderim dıy• <lörıdiim. Evve'll Sirkeci
de ota:rrh:.rır:ı: hi.ra-z i(-Um. Sonra Hürri
yet T e ~;kt . &nra 5.rrı,yere 

Clt~n. Krnıii:ni ka,-f'(..-tnl~!ll. ESki ta
~ klarımdaın bir kar:ına do rı:ı.st~ım. 
Pararım altulcf:ln g\rip CAtGn n çı~tlk 

Ne y:ırpd •m? Ben dcğrusunu söyl üyo
ıı.· :e:ı. lla ortcığ;ıuın pa.ras1 ... Ha brnitn 
ptıram! Y•-tlirr~<', borr .. ·mdur... Yine 
her~ ~ yapOea n•... Öderim. Bu, 
di:>fa.mhrlCJlıırt mıdır, Allalh a.rk.ın1ıa? 

Salan:.xı itd"az etti: 
- Yo df'JD<!in .. Benim ortağım de

k'L AA:un>ındı•. Paralar b(:nim.dir. 
$ ~ it'erl·• isnat e<i'f'rim. 

Y.a.hk ~~. Salamottrn ve ~l!Jtınre 
j~ R.,,,..00, ge;,u,.ı;,?. plı)tlprin diD,. 

lrni.bnele.rine k rar vcrdt 
(Dev: .ı 4 i!ıı<'ll S !!edp) 

!======--~~-=-~=·============== 

Av stralyayı 
Avustralya yen:<fcıı telrlit e

d)meğe b~lııo:lı. Fakat Jap-0nlR
rın lıa11ı a.qtıklan mmanki tclı
<lirlerile ş;mdi gi<ierek Darvın 
şciırine şiddetli hava ak.ınlan yap 
maları arll6ında fark vaıxlır. Her 
iki \'az:yet ha.şitadır. A ...ustralya
nın müdafaası daha kuvvetlen· 
ımi.ş, J ıı.ponlarıın biroer..bire b:ı& 
kın yDparak adayı alıılbilrnekri

nin kolay o1mıyacağı anlaşlımış
tır. 

Avustralya B~şvekili de wıle 
'bir ~mniyetle söyfü)ıoır le AvtlSllr 
ra iya c:ıc:lcn gidccc k deği~r. A
merika ile olan lıŞ!ıirliği iy'den 
iyiye fayda ve tesirlerini göster
mektE'd,r. Yalnoz iktıısad1 sahada 
değ-!, adanın müdafaası işinde de 
aSker'i.ltçc Avustralya ve .Amerika 
arası a daha mkı bir ~irliji te
sis ı,tmcyi düşünenler vardı. Bun 
ları:ı. ded..ği ~imdikı vakayl ne 
çık:r'lc' o "u. Japonfo.rın taarruzu 
ba11 ayıncn Avustralya da gözle
rini Ameri.kaya çevirmiş, ondan 
gelecek yardımı bekliyordu. Ja
ponların Avustralyayı 'hemen o 
sıralarda ele g~:rernem.i.ş olmasL 
adanın müdafaa hazırlığı için A· 
vustralyalılara fırsat kazandırmış 

oldtı. 
Bugün artk Avustralyamn düş 

man eline geçcmrycceğ; daha 
kati bir emniyetle söyleneb'lmelı: 
te<fü. FM!:ııt bu harp İngıliz Baş
vek tm;n her münasebetle hat"'" 
latt~ ı!>bi. bir kül halindedir. Ga· 

1 
• eler ve merılaatlerin i;ıtiraJd va
zifekri de birleşti~. Avust
ralyay• bu hll1'usla mi5al olarak 
gôooi.Emıek Ja:ıım geLrse şöyle 
denebilecek: Avust.ralyanm mü
dafaasında Amerika ile o kadar 
iŞbirii ği terrJn edihne,;i A '\"UStral
y anın t~iltere ile ve 1ng l!i.z Ln
paratorluğu ile olan bağlarını za· 
yıfla1ıınamış, daha kuvvetlendir· 
mişMr. Avustralyalılar İngila İm 
paratorlu.ğunun mü.daiaası işinde 
lhisselcrine düşeni çok iyi yapmış 
laı<i11' 

Blt harbi. lbaşaııınak işinde A
vu3tralyanın burulan S()nra da bü
yük b:r rolü olıı.calı:tır. Arustral
yayı ele geçımıek Japonlar için 
yeni belli olan bir gaye değiJdir. 
Bu harbe glll'IDekle Japonlar 
AVU!• ra}yn ıçın çol<ıtan be-
n besledlk?eri emen ri de tahak
kuk ettirmek istem şlcldir. Çün
kü Bıiyilk Okyanusta üstünlük 
tem;n için Avustraiyanın ele ge
çirilmesi lazım gelnıe!ıtedir . 
Japonların önünde geni bir 

sa>ha vardır. Bu h31llte o sahanın 
biılı:imiyetln> ya fam:ıırule ele al
mak, yahu.t da bu harbi yanrla 
tııra.kmıık lirzmı gelecek. J aponla 
nn bu ikinclsinı kabul etmeleri 
=l'<iur. Birincı9ini tah...ltkuk etti
rebiınıe.k ise karşı tarafın mağlü· 
'biyeti demektir. 

A"l8hıakson tanıtı da bunıı ra• 
ıtı olmıyacak. 

ALl KEMAL SUNMAN 

lttullkler ar .. m. 
4a te aslar 

Yazan: Ahmet .Şiiln'ü ESMER 
Çorçlin Amcl':!rnyı sonuncu de· 

fa obr;;.k ziyarctindcnbeı i ar;ıdın 
a;ltı ay geçmişt;r, Hu allı ay z~r· 
fır a hele Uzak Şr..ri:ta v:v.iyet 
miıtlefilderin alc;ı6ıine olar:ık de
ğiş>"lişlir. J\ko~'i;i Çörçilin, Va
,,~n seyahatinde, gozct«-ilc..e 
yadını yet .nceye kacar Siıı;.a· 
purun Brı'an~ alılar tarafınd n 
müdafaa ec.i!eb\lc_eğıni ı.öyi.P ş 
oJd!lğu hatırlar.nca....;: .olur n, bu 
alanda vaziyetl 'l ne der(. .. \.: nıu1.te 
fik devletlerin akylune değ ~t:· 
ğıni anlamak k.ifichr. Buna karşı 
Avrupada ve haı.ttı son mih\'er 
zaferlerine rağmen ,L:by.ıda va· 
z:yel n nıü~1efklcr aleyhine de
ğ.ştığ: ide! a edilen ez. Mihven:i
ler Rusyayı eze.mt-mişlercı r: Gar 
hi Anupaya gelince: Çör,:ı, ge· 
çeı• defaKı Vas ngton zıyarctın
oe Br.tarya adalarına knr-;ı bir 
Alman taarrwmıı&n yak ıı ihtı• 

mal olarak bahsed rken, bugün, 
adalardan Avrupa kıt'asına geçil 
mesi bahi.< rrevzuu olma~"lı:dır. 
Zi) aret'n ,açıhnası kanırlaşlırı· 

lan ıkmci cephe ile il:g:li olduğu, 
Vaşıı:gwndaki resmi mahfiller ta· 
rafından gizlen.memişllr. İngil z 
Ba~vekilini Aınerikaya kadar gö· 
türen düşüncenin ne olı;,biltreği 

ke~ın olar;;k bılinemeı.se de, sı

yasi :Jbirliğir.<le en ileri hadde 
vadm~ oldu1':una göre, askeri 
meseleler etrafında göriişülıme-!< 
üzere bu seyahati ihtiyar etliği 
tahmin eıHeb:Iir. 
Amerikanın İngilere ve Rusya 

ile s:yasi itifak imzalamad•.ilına 
bai<arak, bu sahadak. işbirliğinin 
tam~m olmadığı neticesini çı.kar 

mak ~ a!ll:ştır. Hakikat şudur ki 
siyasi .ttifaka girişmeit Amerika
nın siyasi geleneğ ne U.)"bUn de
ğildir. Amerika ,bütün atrJıi bo
yunca ,ancak bir defa sıyası itti• 
fak imzalamıışt.r. O da henüz is
t:.k..31 mücadelesi içinde yani is
tiklaline kavuşmadan öııce Fran
sa Je imzaladığı itt•faktır. Qooan 
sonra Birl~ik P._merika hıç bir 
devletle siyasi ; ttifak inıızalama· 
mıştır. 1914 harbi..ıe girerken it
tifak imzalama.chğı gi.bi, bu mu-
2'arehede de biç bir de\'leti siyasi 
lt"o.ifalı:ma alm:rınıştır. ak aot
ka devletlerin siyasi lttifakla te
mın ettiği gayeleri, .Amenika, ken 
dine mahsus usullerle elde et• 
melctedlr. Mesela ayrı ayrı dev
letlerle imzalarım~ b.r takım eki· 
ralama ve ödün.ç vemıe• muka· 
velcleri vardrr. Amerika, şimdi.ye 
!kadar İngiltere, Rusya, Çiıı ve 
'Be'lçika ile bu mukaveleleri im7.a
laın:~hr .Holanda 'hiıkümetin~ de 
'b:r .kiralama ve ödünç verme• 
muka ·ele9inin müsveddesi ved· 
rni.Ştir ve yakuıda bu Ja im.ı.a'a· 
nacaktır. Amerikanın müt4.ef '.> 
2ünncyi teşld eden dığer ı.ltvlet
lerle de bu mukavC'lcleri i.IlY'• .J

mak kararında olıiusu ve hat · 
müttefik devletler taraf·nd n ·-

(Dı>vatnı 3 üncü sahifede) 
1etıi sürtilen hal'p heıt flcrin ka-

Biri!"ı.zi."OEgoi 
ttepımı Zl'1 ! 
Tatilde çal11mak i.atiyen 

mektep kularına kolaylık 
gösterilmelidir 

Bi.r okuyucııımuz ya-z.ı;-ur: 
Kızını bu ) ıl 7 i.ıx.i sınıfa 

terli etti. Hem üç aylık t .. til 
mi.ddetini boş geçirmemek 
ve hem de mütevazı aile büt· 
çemlze bir yardım olmak i>
zere kendis:ni muvakkaten 
İıthisarların Cibal kutu fab· 
rikaşına yerleştirmE1k i~te
dim. Usı;len .polisten hüsnü· 
ahllk k:\ğıdı getirin• ded ler. 
Oradan da evrakırr..zı .s"hı· 
kası olup okııadığının tahkiki 
için cezaevi müdüıt.. uııe• 

sevk ettiler. 
Fabrikann hüSnühal k~dı 

istemesi ta.t>ıid. r. Fak.ı>t ha· 
len talebe olan b r lozm sa· 
ibıkas• mev-:ut olanıtyacağ na 
göre evrak•nın cezaev ne sev· 
k' zannedeıscm h ç de tal>'i 
değild<.r. Sonrıı tthkiknt an
cak 20 günde b'term ş. Hal-
1\:uki ka•m topu topu 3 ay 
çalışacaktı. Bunun 20 günü 
tahkikatla ı:~~eğine göre 
f;Ct'İ ka!:ın zaman "çin tşe gir
mesi değın e2ldi. focbıuen 

vazgC'Çtim1• 

TaHde ralışmak is Pn 

mekıtep kızları iç'n müsktı 1t 
de-gil, k<>l ylık gösteribr esi 
laznr;dır değil nn? 



(Ba ya.."lllın ır.d.in!e.ı Arı dclu A• 
j ansı. B •l tılnle.rino<'ll aıııııruttır.) 

TellM< MCJI lUuamıner ALA'IUG 

Alman başırnn • .ın .ılnıgı, Tov 
ruk kıLesin:n teslim ldı..gunu 
ılıiklirmıştır. Burada b•• çok ı;:t
ners \ rle be ber 25 b.inden faz
la es;.r alınmıışır. H ma eme· 
ve gırla nıodrlekrı de AlmanL.rın 
eline geçm;ş'.ır. Buru.an b.,ka 
Ba"d') a ve Bir 1-G lıı de Ahnan• 
lar t&rafır.dan tşı;al ed im itir. 
1r..., Lz kuv\et rı dob'tlya doğru 
tak'p edi ekled:r Lond'ra rad
yosu mihver kuvvet ··'l,n Mı•ır 
a,..U,.Ii..l t.ına vard ' ifil sil.} 

1Cm~ :r. 
İngılizler, Lıbyıı.iak va 'iyeti çok 
na«k olarak te.~lokıi etmeı.ted!r
kr. 

T obruk dii§müt, mihver 
kuvvc,tleri Mıaır hudu
duna varmışlardır. Lib

y:tda askeri V>ıziy~t ço>k 
mıziktir. Sivastcvol mu· 
l;arebeleri de nazik bir 
vaziyet gösteriyor. Çör
cilin, Arnerikada, cep e
lerdeki bu manzarayı 

görüıtüğü haber "erili
l·or. 

Sıva~topolun 
vaziyeti 

"Daha fena ha-/ Orta Şarkta 
herler beklemek · vahim hatalar 

AN..ERİKA GÖRÜŞMELERİ 

Çiirçil .Aırncrikada rr J.za kere ve 
t ~ a a devam CC.ı)ur Kana
da gazeteleri bu mulakat b..lkkın 
da bazı t,..... rlerde w lunır>~rlar. 
L>~y. dan \C Rusı• dan da çok 
nlz k "lberLr geımcKledir. Bu 
~arı!J- r u ı ır . ı Çürçı.', Airx-i bir 
cejlıe n nç lm3S" .n z·) ade, 
ının • c Dh ı ·'il t kviyesini gö -
rftşebil.r. Çoıçı· n z yareti ha•p 
durumu "n a . i drrecroe nazik 
'b.r C:cvrc ·e giıU ğ"r" gös ermd<
ted·r 

])'~er taraft ,... en m· im me
sdo gemi kn.~ ıhı meselesid.r. Bu 
yılm ilk yarıı>ında batan mlltti
fik gem"lerin saymı, yeni yap;l:ın
laı>dan daha fazladır. Bw:ıa muka
b'l ınihverciler daha fazla deniz. 
a 1 t ~em si yapın ış.1 a rdıır. 

A-r.eı:ikn ha~l>e gire! denberi At 
!antikte battr<lan vapurlanmn sa
yısı 286 yı bulmuştur. 

RUS CEPHESİNDE 

Rus cepbesin.ien ele naz!k ha
r r gelıyor. A!mar.lar, Sivas

tQp~I kalesir.in şiıra• ke.<.minde 

-lT AVA AKU<LAfü 

BcrJınaen tııldcrıldiğine göre; 
İngiliz lıava kuvvdleri Manş ka
na'ı sahillerine :.ar~ı akın teşeb
büsünde bu:unmuşlaıdır. İngiüz
ler 9 tayyare kaybetmişlerdir. in
'g.liz bmn'ba t.M;akları Emden şeh
ı ire kaı-şı da b;r akın yapmışlar
dır. Şehirde yangınlar çıkmışı ır. 

H<:ılandzdıiki havli me~<danlanna 
da ııkn:lar yapılmr}tlr. Yed, İn
giliz tayyaresi iissıine dönreem4>
tır. 

B?lonya ile Dünkerk arasındaki 
s hatla, hava akınları nel.L"-'Sindc 
bir <:' .Jt nfilaktar olmuş, yangın
lar f<irıH 11üştür. 

YANLIŞ BOMBA'LA'MlŞLAR 

1!! haz.•an gecesi Amerikan 
b< •:nba uçakları Romany<r.ıya ta
arıı.ız ctrn~ier, Pl:öştideki petrol 
ta.•fiyehanelerini bambaladı:tlan 
b!ldirilnıişti. Fakat, arazi durumu 
bakunı.ndan takriben ayni mahi
yetı gö.>lcren başka bir şehri yan 
hşlıkla bombaladıkları anlaşıl

rntf.rr. Plöşti yerine, bu ~ehriıı 
90 kik>rr.etre ~ doğusundaki 
Buzau şehri boınbalanıru,iır. Bu 
şehirde mühim hasarlar obnuış
tur. 

+ ~ı:ta, ~2 (A.A.) - Son 24 ... at 
zaı"fında Mal ıa u.tünd üç AL'l!an ve 
bir itab•an bomba uç~t! diişu~nıı:DÜi
ljir. 

~..,in iıt..ilil<arrurun da a1 ndıgını Buz sıkıntısı 
ıb,ldir.miştir. Bu suretle şimal is-
t.hl<.\mlarmın hepsı Alrnanlarm Cl inci Sahifeden Dev"m) 

E:iktden bira ve a:nzoz.l<m. buz de-po.. 
cl'ne geçmiş olu 'Ot. sa.mı istili.- B'Jlla ı.o.rar bundan i>tl!a<U! ederdik. 
C-:.'lrnlan henüz Ruslar tarafından Şimdi b;ra '"" gazoz da balun:nadıgma 
vuvyetle ımüdafaa cdi!iyıor. Al- dan bu ;.,tifıı.de de kalktı. Bu iş bugün 
manıar Sivru.t.opol şehrine !! ki· bir brledôye ;şı olmuştur. Hiç o'ır.azsa 
lametre ka.Jrıuşlardır. bastalan dilfiin."'""1: belediye taratın-

- s,._,v\. etif·r, n~ett.ikleri resrnl dkn buz b\.iluamasını t(·m..in ptmtlidJr. 
' -.· Belrdiye buz !Uıbl'ika& müdürLI de 

'tobl ğlcrde cephede miiıim bir de"""ıtir ki: 
Şi..'"'Y j]tnl t)tmlrtyodar. , Slrlt"TIJ TCt't'nt-""' oWu~• 

·,,a,topolda da Abnan hilcıınıları- rrk bl<fly bunun arttı.:ma.<ı.ıur t:ıdif e 
.nın püııkü:rtüldüğünü bik»riyor. nakliye ücretlerinin aı ol<llliunu ıtö-
·i'luslar resmi t<ilıliğ'lerJıde daha rerek belediyeye bunun arlhrılması-
.'Ziy ade ha va faaliyetinden bahset.- nı tekl'f eltık. A.Yuı 29 uma yapla-

1 · cak -~..,.~ --~- nakliye iıcrl'l4 ild fmekte So<~t hava kuvvet erinın ,=.,·~~ 
mlslt olerü kiJ.oda bir kuruş on pa .. 

ı•bir çok A)ın:;.n nakliye vasttalan- raı·a çlcan!ııııı;tır. MrV!iim geçtiği için 

Clll tahr';p ettiğini haber veımek:· münokı:saya ~tırak eden olnıazsa be-

ted:r. l!diye k•'> ve deniz vasıtaları teda-
.l\>bskova racfyoııu, Sivaırtopol rik edecek ve h r tarafa lı:aıdlsi b,ız 

ce~eıesinin ş:mal lresiminde lbir göndrrecektir l\laaleset bugünkü sı-
dü<:man piyade alaym;n hezimete kınt:yı ny bai:ndan evvel örıl•.ır.c;'ie 
uğ•at>kiı.ğını, 13 tarik tahrip edll- ~n yok.'.ır. 
d ı; ni söylemiştir. s:vastıo;ıolun Dlgol' tarııi"..an drmir;oll>r •<h"'6i 
c nub . daki muharebelerin şid- n~ind c!e tE."tebbil:ılerdc bulunarak 
dotlcudiğini Moslrova ra~u te- çuvlk. buz nokl•nl t!'!Ilin ct-neğe ça-

~y.~·~t=c~tnuşt==~i~r·~==================lış=·~ac~gu~.~·=-==--=============== 

(_;;s:..;E:;;..:.H;..:..I ,;,,;R..;D;..;;;E,.;N.;...-.ve __ 1ıı-..E_M_L_E_K_E_T._T_E_N_1 
ANKAltADAN ve 
ltlhlıtUl..!>Tl"EN: 

ı.,-1.I> 1. 

' ' 
+ iırrMte bir kız c""-li'U..ü sereisi 

ll'Çlmıştır. 
+ G"'ı Aııt.'P ıSdll lı:Wbi Sıtk.ı. 

Başı. p ile nı.l.ı.il t..ınlak memuru Me!ı .. 
met Ali G ..ı, ösıciıı cı.,ıresinde jş!r.i ça
buk ıioınııl etırek \-adile sal<ıp Nazlı 
1.n .noıJ .;)irınd·'n 20 ~r lira rilışveıt a
lılarken yııY.ıılanarok cünnilmeJbu.l 
maıı:ı:ornc~uıe tes,..m olumrruşlardır. 

VİLAYET ve BELEDiYE: 
+ lllaçkad:lk.ı Şeyhler mozarliırun 

bir kıamı y<>la ltalbı'<'•l•rken llPr ne.. 
dense k~pı,;ı örlllercic kapatıırn,.ıv. 
şm,di burada ~rla:ı ol~nlar omm 
vrrıp arka.da duvardan B'llam.a& mec .. t 
t;ı ı ,,,., n...c kaldılı:l"nm..n bu ın* 
lı.ul bele ıYl'Y< 1.k,yel olunmuııtur. * Milliye ••kllnıi< ,eıırint::o 8•!1-
rni :Ur. 

M ÜTt:FER.RiK: * ! . .:na 1 isınJnde bir genç Zey-

tin~ ~ı: tı:nekelcnn~ su d".)ldumıuş 
vu ı:. ın.arı Suhanabmetde bir 
~ çıya zeytın) ağı diye salarken 
yakn1amr ır. 

* ÜsküJar mahnüdüıliiğu mu 
ıhas~lıe ka ıplerııxlen Rdik Sarı
kaya ölü 't-rı sağ g&terip 8000 
:kü.>ur lira htilis ettiğinden 3 yıl 
6 8/f mi.::Jcıo ile haJJ6e ve o kadar 
miL!Jet de memu.riyet:li<'n ma.IJ,. 
rı;.111ıyete mah.'<Um olunmuştur. 

* 18 yaşında Corei ÇenOl:iÇ is· 
minde bir İ'ta.lyan tebeası Qün sa
at H de Yani Ra:ı:i ısminde b.r 
arka<l~;ıe b!r ~llkenli ile Havır
aızad~ ile 'Moda ara:s.:T.da suların 

cereyanına kapı!mıışlar ve clirt 
saat bocaladıkı!an sonra Burgaı 
vapuru kaptaııı tarafından mu
h ickak b"r ölCmden kurtarıl.ınış
lar-ır. 

çok tehlikeli! lazım geliyor" 
Londra 22 (A.A.)- Röytcnn 1 Londra 22 (A.A.)- Röyter.n 

Moskova huussi muhab:rinden: ask<>ri tefsircisi Analis ya:ııyor: 

Siv;ı .• topolun şimdi ciddi bir Tobr'· k garnizonu mevcudü.n-
tchdit altında bulunduğunu ka· den b .• kısmının gece kal~n 
bul etmek 2'()rundayız. Naz'ler çıJ<ımş ve halen İskenderiyeye 
Rusfarın ilk müdafaa hatlarını doğru yol abnaı.rta bulunmuş ol-
hcn•.i,, dehneğe muvaffak olama- nıası <la münikündü:r. 
mı~Iarsa da, müdafileri muazzam Düsnnan tarafmda.n neş1edilen 
ve ezici insan ve demir k ~ tleleri- rak.'.lmlar ihtiyatla k:;.rşılaamalı-
nin baskısı ile geri çekilmek mec dır. H..:rşcye rafşncn daha fenayı 
:bur'yct'nde bırakmı~lardır. Rus beklemek ve Tobruğun elden çı-
'lıat:annda açılan ge<tğ'n derinli- kışwın çok ciddi olduğunu tasdik 
ğ: bır veva ·b kiln.~1ctre otnrnsma 1<.şmetli ileri bL· ü<ten mahr:um 
ra/;'lncn bu gedik S'nstopol Ş<"h- etmek de .cap eıler . 
rının merkezini tehlikeli surette Gerçe'kıten bu olay Ingilizkri 
tendi! c:mektcdlr . ctti~i g bi binlerce iru;an ve mu

anada cıvarında· 
(1 irci SJhıfl-den Devam) 

nunu 1,5 saat mücldelle top ateşı
ne tutmuştur. Bu ada Kanada 
ci,·arırıda ve Ar.ıenka yakınında
drr. Tekmil garbi Kanada sahili 
ve Al&Skada ışıkları Söndürme 
emri ver; lmiştix . 

+ Vi.şi, 22 (A.A ı - 9 mtt..>Cok ge
cr.lsl, Atlantikte Mil" ez den~ları 
tara!ın.d8'D baurumı.,t1r. 

azzam sayıda malzemenin kayıbı 
vahim bir netice teşkil et.mekte 
ve bu da RPmmele mükcm,nd 
bir lım~r~an istüade tMl'lin:ni 
mümikün kılmakta ve geri ile o
lan ıoıün kı.l.cs:.n.i büyük ölçü e 
kolaylaşlırmak;tadır. 

Taarruz ezici üstünlükte hüy~ 
zıı<hlı malzeme ile yapıhnış ve 
mü.,iahkem mevkı miidafaası do
ğuda ,.e dı.ş hatlarm birbirine da 
ha ya kın alrlu,ğu cenup doğuda 
delimniştir. 

Bu başarıdan cesaret alan Rrunr 
me!in Jl.1ısır hududuna doğru yo
luna. devam etmesi de mümkün-

TEHLİKE 
Büyük de 

Olabilir~~ 

r dür. Ancak böyle olduğu takıd:iır 
de Rammel, emniyet, itimat ve 
kuvvetleri hiç eksilmiyen İngiliz 
lkııt'alarile karşılaşmış buluna-

, r Basına kaleden ucvam ı 
Tahkim~t hatlarını kunetlcıııli· 
rebilecekler nıi? Aldeni:ıde Al
man - İtalyan nakliyatına mani 
olabilecekler .ni?. J\olsırm müda
faası için bizzat wın harekete 
gctirebilceklcr mi?. Herhalde, 
lıiıtün bunları yaı>ımya ,.e aync<ı 
buraya Ümit Burnu ~olu ile Ame
rikalı, Kanadalı kuvvetler getir· 
miye çahşacaldar ve Mısırın mil· 
dafaası üzer.inde heıhalde büyük 
bir clıem.miyelle duracaklardır. 

AJ...; ı...u. ıı.ı ........ u= eıkma· 

sı, Süveyşin kapanması i illere 
ve Demokrasyalar i~in Uzak Şark, 
Pasifik ve Asyadıı.k.i kıı)ıplar.l.11 eıı 
hayatisi, en büyüğü ve t>clili ka· 
bul etmezi olacak; Avrupa harbi· 
nin seyri tamamiyle drj;;işecck, 

Orta ve Yakın Şark fngiliz mü· 
dafaası toptan yıkılmak tehl.il....,.i· 
ne düşecektir. Bu itibarla İngiliz. 
lerin ana vatan müdafaasından 

fark.su olarak ltlısırı ve Süve;ı-şi 
müdafaa et.rueleıi gerektir, 

Dit<cr ) andaıı Rommcl ordu
sunun l\II>ır hudutiarına dayan
dıktan sonra har atı t >krar hu:
lanr.uık bakınıınd:ın durdurması 

)ıer ııe katlar nıautığın 'nırettiği 
talıü bir n~ti<e is~ de Hommel 
ord11J>unıın böyle bir ibtiy»ç lıis

setn1er.1e i, rahatça tt!J...viye alnıa. 
•ı. kendi kudretini ii ~ün ayması 
takdiriırde vaziyetin tamaıniyle 

değiı,mesi ,.., tehlikenin binlenbi
re biiyüyii•·ermesi ihtimalini de 
ı:öz öniill'lle tutmak lngi!Uler iciıı 
bir ihtİJat ve teyakkuz tedbiri ol
mak J:Unndır. Eğer, İngili:tler Mı· 

sır hudutlarında ,.e içiılde kBfi, 
hatta üstün derecede hazır değil
lerse ve Mersa - Matruh hattını 

delinmez hale sokmamı~larsa 

Ro1ıvnel · çin bu hıtltı yarar yar· 
maı zıı'lılı kuvvetleri ile ltlısırın 

göbel:ine ulaşmak büylik müşkü· 
üıt arutmez ve İng.ltere hesabı
na çok vah;,n vaziyetler an;ı.;ı:ın 

orta)a ~>kabilir!. 

ETE!.I I ZE.T BENiCE 

caktır. 

Tobruk Nasıl 
Düştü 

(1 inci S;ı.bifeden Devam) 
· !iği müıda~aa hatlarına kar.jı ta

arruza geçmiş, bunu şidckili bir 
hava hücUlllu tak:p etıniş:ir. Bir 
~'JIIlan kolu mayn tarlasında bir 
gcç;t ıı.çmağa mm-affak onu~. 
Pazar sabahına kadar vaz~et ay
ni şekilde in!WjaI etmiştir. 
D~anm 25,000 esir aklığı ve 

ı~thıdnı ~ ,...~ hd.kkın
d~ki iddi:ı.sı:na kal'Şl resmi hir be

. yan:mme ıı.eşredilinceye kadar ih 
tiy&.tlı davranmak lii.zımdır. 

General Rammelin Tonruğa 
ban-uza devam ederken diğer 
ırrn.ıörize kıt'alarmı Mllirr hudu
ıduna doğru gönderdiği an1aşıf
mıştır. Zı:ııhlı düşman kuvvetleri 
!hudu.dun gariıme düşen Baı-d!ya
vı da ioı~aı etm:,lerse de bu kale 
.. 4'C "$ 

~ Jmeden evvel t;ıhrip olun-
muştPr. 

Tayyare meytlanalrına karşı e
s3S trhlıke de çarşarrilia günü zu
hur e: m ştir. Avcı ve bombaroı
rl'!ln tayyareleri II'iiıtemadi ola
r .. k d.lşmı.ıı kollarına ağır hücum 
larda fı luT' · uşlaroır. B laharP 
.mwdo.nın tJ-'.')e ne baş an lm:ş 
v~ en J·a ın mihver kolu hır saat 
uzukta kı:'1 1 .,•azını ve tc k.ı ;syen 
lerl·• mtö..-et•.,batı hftmil tıryyare
ler n rek~t etmiş'<•.:lir. 

Şını.di bun'.ar hudut me,·kiler.
nin gcrisindeloi tayyare me)'<lan 
lanna yeıleşmiş bulunmaktadır
lar. 

SÜVEY!j TEHLİKEDE JUİT 
v;ş.': 2z (A.A.) - Ubyada Rommel 

lnJYVel!cri Ml&U" hııdOOuna döy•nınış 
bulun j·rarU:ı.r. Gt"llcral Rltıc...1ılf"nin 
ıığnıdığı ajtır kayı:plarde.n -1rtl bura
da ne g•bi bir kııvvet topladığı bilin
m<m<'ktedır. 

acn~31\rl kuwetlcrinin bu ikrley;şt 
Süveyş knnalını tehlikeye dQşOrmiJo 
oluyor. 

bôGiı..İZERJ.: V AZJYF.'rI 
Lı>-Y.'!'ll: 22 {A.A.) - Simall, Mı

... lnıdıt.d~;ı buluruan İngiliz lruv
vetlor; br çk•n teşkl ctmckı.-drler. 
nu · ek 1~11 te-peler, ır~:fa,..a, Solluın 

ve I~J.pı•r 't'ur 

BU AKŞAMDAN lT İBAREN 
JlO ıın:ı;i TFB&iK 

V: . 22 (A.A.l - ıa~a Kroh, Ge-

TEP BAŞI ELEDİYE BA ç s· de 

2% TAJILOLlK llEVl--%2 BAI.E - U ORİ!İSAL llfİI.LT OYl'N - 10 KORO - 21 
şmmin: KADAR GÖRÜUff u .~ l'• ~iT.iKLı·R. 

MLZJK - IQ ARcİST 

' Yazanı EKRE:\I REŞİT - Müıik: CEMAL REŞiT 
n-.ı li<ıı"'ll. G LA terefne Oı ~' tı ,, CEMAL REŞİT tnT.Zat Dırije od ,cck1.lr 

07ruyanlı r: 

S F i y 
MUAMMER Karaca 

SAFİYE'nin ctuüutu eoerler: s \DE'ITİN KAYNAK tarafmadn bestelenmişti•. s.-n!'lerderbrr' Sıt! ~eın;z& ra
klpsız sesini dinledğtm.iz sMJ.'atk.8- SAFİYE'nin bu REVÜ de d~ha üsttln varl!Q';ıru. da teörecck5iniz. 

DİKKAT· Saat 19.30 dan 21.30 a Jı:adar bahç«niıln ıno.ılı!eşenı SAZ HEY ~I, REVÜ Tam ... ı 21.ao da,.ı 

----.. --..,.------ ba~hr. Tel<·!Dtı 42590 ----·--~=-•••m:ı---'-

m:- Rı:>rın1rl \"it Gent'ral B:ıstıkoya 

bir teor k te rra!ı g~nde ~ -. 
İ\ŞE GÜÇLi)Gtl 

' ı. 22 ( A.A.) - Londranın •Vasi . 
mahfille. ınde, Uby ..... K.İ fı '""'J. va ıye .. 
t.n, ıaşe guçlü.ğ ı>d. n ileri geldijt\ 
&t:ylen •- tcdir. 

Bu güçlü Irn orta.ya atan da g""' 
tt>k.çınl ıiı olmu;tJr. 

Rus harbinde 
Rumen zayiatı 

(1 inci Sahifeden Devam) 
5998 subay, 2633 yarsubay ve 

148,!>42 er. 
YaralandJdan sonra teıkıvi gü 

rerek iyı olanların say ı ) ukır.rıki 
tutarı.ı yıi:z;de ııltmı~ııı teı;kil et
f"li' kt ef lr. 

yapılmış 
L~ndra 22 (A.A.) - Tobruğun 

düşm~sini tefsir eden İngiliz ba
sını. l:u yentıgin;n fena hesaplar 
veya ha'al>nn neticesi olduğunu 
belh"tmel<.t<' ve sebepler.n bulun
ması için derinleştirilmiş bir an
ket yapılması lüzumu üzt-rirııde 
durmah.-tadır. 

Bıız, ı;aı.e!eler Orta Şarktaki 
kumanda heyetinde deği klikler 
yaptlr·a•· gerekli olduğunu öne 
sürecek kadar ileri gitmişlerdir, 

Times ga<etcsi, ezcümle §UU· 

lan )2zmaktadLt: 
İngı11zlN.n ~irr c: ki vaz.fesi 

R.omm~li u~un 'ae .. !ı.3ıra götllrc.n 
yo:-ı•cı.. yol Uzerinde durournıağa 
ç~ak'..a mündemlçt r. Bu müm 
kün'liir ve hat'a bü;:•ük fe<la><iır
lı.klar pahasına ol;-a da yapıhnası 
lfızundır. 

Deyli 'f lgraf gazetesı şöyle di
y0r: 

Olaylar orta şark :,areketlcrin
de vr.him hatalar yapılıdığını gös
termektedir. Ka4>'nenin, io:teni
len t~rler ne ka<lar s;ddetli o
lursa olı.un, devhal bun-;, tamam
lamak z~rnretinde bulunult!uğu
nu :.:abul emesi icap eder. 

Tam bir yıl evvel 
(1 in.el S.-.!ıi!eck-n Devam) 

Bi7.e yapılan yaniımlar artma:k 
tadır. Vaziyetimr.o kuvvetlidir. 
Karşıl~tığnruz imtihanların çe
tinliğ ni biliyoruz. Fakat s.lillı..!a

rı:mı.z ve manevi'Yat.!ırr.ız mü.kem
meldir. Son zafere kat'i it:ı:tıach
mız vc.~rdır.• 

lıonG.ra 22 (A.A.)- B.B.C. Hit
ferin Ru,,·yayı istila etmesinin b:
r.ı>ei yıJdıöniimü münasebetile 
Hirı.Jistan kuvvetleri başkuman
danı General Vavel Rus ba.jku
ma 00.anına bir mesaj göndetım!ş 
ve bunu c>n son yı1döniimü zan-
11cltiğini bildiıımi tir. 

Amerika Haı-lciye Nazırı Hut 
de bu yıldönümü münasebetile 
lbir nutulı: ııöyliyerek bir yıl da'ha 
ı:eırııNlen evvel, bu h3ryten mes 
ul .ıfan larcı hareketlrrinin yan
lışlığını idrak edeceklerini beyan 
etmiştir. 

Londra 22 (A.A.)- B.B.C. Rus
Alman harbinin başlangcı yıldö
nüınü münascıbetile B•itanya İş 
Nazccı Be\•in rady<Oda b:r nutuk 
5Ö) 

1

~mıştir. 

•- Hi\ler §Jnd .:Oğu eephPsin 
de mr.umi blr taarnıza geçceek 
ku.d•ette değıJdir. Fakat mc-."Zil 
anuvaff~ ·n~ller üım",t e<lrbilir. 
.Alıran ordusunun maneviyatı 

~rtık d · .;k,ür. nu.~ya - ing'L ere 
ve - ka arao1 "aki bağlar 
gittı k~e sıkfo~aklooır. 

Sıvastopo''da 
O l:ıci sı~:f<den nova.m) 

246 A~ma.u uçağı tahıl p edilın~ 
tir. 

Ayn. mıiddet içinde biz 100 
u,ak kaybettik. 

Lonura 22 (A.A.)- B.D.C. Si
\0ast<:ıoola hucuma ba !andığı gün 
derı.b~ri bu ıx-pne<ie 5 A1man pi
yade tümeni, 2 Rumen tümeni 
tamamile }nlha olunmuştur. 

Geoe Sivastapoldan alınan :ıoııı 
hab<.>re göre mUibasara gittikçe 
şiddet ke.:ibPlıınlşt:lr. Almanlar ta
ze kuvvetler getırmi ler ve şimdi 
şimal ve cenup da dahil olmak 
üzere Rus mevzilerine yeni, şid
det?i hüıcumlara başla.rnışlardı.r. 

Ruslar b.r kesınrde ortaya doğ
ru ric'at etmı~lerdir. Lımanı mü
dafaa eden Rus kalt-leri san de
rece ~ıddctli topçu düellosu yap
ır. ·tadır. 

ANTONESKO. 'UN TEFT1Ş1 
Vışi 22 (A.A.)- General An

ton sko, Donetz civarı.:ı.rınıla bu
lunln kuvvetleri le!Uşlel -löne
•orek 'fTars.lvanyaya gitm"ktir Rus ı 
ceTJ'-e ' :1 yapt.g. te!.i.ş seys:ha-
t ..., h .a si.ı.;m·· ür. 

Tl A. r (!İyOR 

~ı ,. 3, 22 (AA.ı - C.<!T. eden ı 
ıönie ıl · bir 

tc ~ kt e yet 
k-..\'\Ctleıin n a. ij d n 
b:ıekısı lta r. ısıOOa, d ana ~ r k3 ~ 
Yl:,l a.r v rdinnck ıuretilc mut:ı-vıssıt 

vz,ıerP do{:ru ~kll<tiklerlni b!ldir
rn-ekt d;r. 

!llihwr kuweUerınin yeni takv1ye 
kıt'alıın Almnları w Sovyet mevkde
rine ı•ôd<-t.e hile · 11 etmeleri yüz1Jn. 
ôrn durum eerg1nlığini .muhat.aza et
m ktedir Al nanl:rr son ~ .saat z.art'.n 
da 1500 ö,tl •enni:rlerdir, 
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Pazar Gezmeleri 
(1 ın., Sabi! De• ) 

1 

lll('tl dolu o k rek•\ cırnııı ve dl:" 
!>ul· oomamıııtır. ğer Adalardan binenler yer b,lıırnıı-

Dıln&o•.a ~ loı,..,.ıa:.1 pUJlar ciaba m14ilıırdır. 
ıı:ıaı 12 de uolm~r. E:l.%1 pl.\I eh p- Aşnl vwy.rt Pend·k banliyosüM<ı 

!eri kıla.blıkt:ııı i.ftifa<l«Ye l<alkı;:>ı...ıt f c. gcirülmüştür; Saat 18,20 den ıtıı>a-
kl.ıçlık lıabltle ~ ı:af'<lı':;ılıırı lamamt'll zen Pcn<Hk"len 1i ydaı pa..aya kal n 
ci<•lınuı g>bi gfuteMliiJler saat 11 d"" trenler daha Per.c!Jkte ı!olddu!UI:<icn 
sonra 12.5 uruŞuJc: k:aıbiıwlerd.cn, saat Kartal, Maltt!'pe, ~. mncı ve Suad:ye 
1% den or.ra d::ı 3 Jıralıkk.'ı:luı &şafı g.•;i ıst:ısyonlaıdan bin ··er •>ak1'ı v" 
yer •manı.ışlardl':. .....ıı&n'.ıklorda balılu.'U!ı hal e Ilay. 

Dun Jo'loıy>ya ı:id<'nlt« ~.icı bini darı>a::ı.ya cclır.l1kl'dôr Bu yüzden 
g<çmı.,tır. Dtmlı"l"U!lar 9 uncu ifletme sa t 20,SO de Jiaydıırp :;ad..-n Kliprüye 
rn <lurluğü 10 katardan fazla dönilJ 
ihve oefer~ri yaprnac• mc>ebur k.al
m.şt.r. Bctaz;çıne ı;,ı•nJcrfn ye:ulnu 
da 100 bine yakln to.b.mhı. olı.ırm.1.:ıJtta ... 
dır. 

Ad2lar ve Ha;ıda:~ - Pendik 
a~ası !'a.ytlyc ve mt"sirc ma-hallerl de 
dün k:ılabalık bir halkla d<ılup ~ 
mıştır. Ancak sabahleyin muiıte.it ~ 
P<t"ları, Mahra gt}len htJk <tıam 
~at 19 - 21,30 a?'m'ın~i 3 vcpurla 
donm<ğ! tere tı ct14odeıı bu •aatıe 
Biıyükadadan kalkan \"llı;>urlar t.aıl"..a-

Üç esna kıya katil 1 

hareket eden v~pur ı--addı lst.iabisin
<l<'n bir misli ratla yolcu ile k:>lkm~ 
tır. Jialbuki bu vaz.yet halkın cmnl. 
;yeti bakıtıundan çt>lt mcıh;ourlu olın;a.. 
~na ratmcn. Jiınau m Lturla.rımn hiç 
ııır kto::..rolda bı:.lıma:ıı: ..klıtn ı;örul
mil:;türı .. 

IERSİSDE 

Mersinden bllctl:i!d.;t ne gore Çui:u
ro\1'1.'J'ı tiddetli bi:r sıcak d .. lgaıı kop· 

~ !:'!!Clış, üç gün z 1 .ıda sıcakl nllu 
dort kişı öbr.Qştür. 

İaşe Müdürü 
(1 inç! Sah>!"<len D~\Um) 

Dığer taraftan Fatsanın Asağı
g"zme köyünden Azız, Fatsa ın 

Tahnd kc;; iınde:ı Hüsnü K ar 
ismmde ik katil ile yıne FalsJda 
d3'"a ve'kilı Mazharı tanmnıüden 
ö. uren o. .ınun BÜcak nıahatle
.. ndcn Necatı Yola.~an iıınfndeki 
d:ğer b;r katil hakkmdaki i am 
hüknr.i de tası! k ,.e Resrd Ga-

1 
( ı inci Sahifedm De\"3m) 

~tlannı custeroelcr de Ck"l<'k kıır 
nesa a! :-'l..')"Cl('aklardır. lit: lilz b yan .. 
nar.re V(' merr.ış olan k\mselerin buna 
d,k • eL e ı ve nib&,y<I 1 m ak
fOır.a kac.. - ueyanmmc dolclurrn !arı 
!~. 

ı.etede ııeşroiunınuştur, 

Almanlar Harkofta 
( 1 inci Sa.h;fcJcn !>Nam) 

hesi~den :ılınan bir h;.bere gore, 
Al.ınan ku\-vetleri Harlrof cephe
s!nde az ilerleme kaydetmişlel'
dir. 

BÜYÜK TANK MUHAREBFSİ 
Mookıovo, 22 ( A.A.) - Pra vda ııa

ı~t!'i'lnin muhablri poıar gi..nü Harkef 
cephesi l<eaimleı-inin birınd• bUyillı: 
b;r ian4< muhıu-..Oeol yaplldıi:uı bll
<lirmf!ktediı" Bu çarp·~ada Al;nanlar 
tııtuşturul!ı k "" tahrip edil,.,ek yil
"iin on 104 tank kaybetmifler VP SOO 
t>IO rtrmi$JerrJr. 

Mlttellkler araıın
lla tem~ .... ar 

(2 ind Sah;fed<n Devam) 
bul eden her devlt.1e bu muka
veleleri imzalamak için kapınııı 

açık 'bıılıır.dı>ğu bildirilm·~ı.-. Bu 
muk&veleler;n dlkıka.te layık olan 
tanlı .yalnız hafl> içinde i~irliği 
yapılmasında kalmayop, lharpten 
SO!irBki n·zam icinde ~<birliğini 

de ı;;crekleştirmelerindf'dir. Yani 
cödür ç verırıe vekiralama,, rou ... 

kaveMcri adı verilen anlaşmalar, 

harpten 90nraki kollektif emniyet 

sist m'n.n bnşlangıçlan malıiye
tiıi!cdir • 

S&zün kı~ası, harp henüz devam 
edulken, harpten sonraki rejim 
de doğmakıladı.r. Fakaı bu hede
fe v~rmak içın harbin kazanLl
ma;ı ı· . dıT ve bugün mü!te

f:k <lev!etlerı m w eden mese-
Ie de budur Mucade!e dul'l?'ndan 
d ı. am c' ınekte ,.,. ııskeri hare
ı;:c..ıer ge ::nek~ • •· Askeri 
harııkctk'· gel şt.k~ ti nr:t efık 
c ev tler ıç;n vaı.ife ve me 'uli

yetl ri ye'."iden aral.rıl\Cla taks"m 
ve tevzi c'<rrek 'az> etı r sıl ol
makt:xlır. işte Çö çı n Va§ ngto· 
ı•u ziya.reli bu vazı.,yetle ı , ol
mak gerektir. 

•• ~ ............ E~~~ 

' 1 LA. N 
Aymp .. •:ıda dcnl.z gort'll ve 

rrd>tlyelı l.ıir aparlnnan üç R'9' ~ı 

müddetle kintbumıllk uzero •- ! 
• raırımtıktadır Kfraya vt-rrc<-klerin ~ 

G<>zı•tem'z İd::ıre !\lüdiiı l "'1• ~ 
mi..ır&ıeaatlarL . ................ ~ 
Zay:- Asıl memleketim olan 

Uri.ı nüfusuna ve askerlik şube
sin~ k~yıUı bulunan nufus cüz
danımı zayi ettim. Yenisıni ala
cağımdan eskisin.n hükmü vok<tur. 

Urfalı l\lelmret Şefik oğlu 
Bedri Gükl).rız 324 

İl\ E !(Dl RU GiDiYOR 
r;corcl Veit.iJe~ F•aı M r, kabc U

rnum miiıch .• · ltJgunc t._.yın olu.nan 1 ~• 
MildllrınnU:o: Mum~ k ..hakşc ' An 
ka. aşa gidt'<"cı< "" blrk ç ırun aona.r 
tekrar ıe!ırım.ze dörrt'celttır. il!· mtal 
Rck yen.ne by'n olunacak zat v=zıfe .. 
sine layınclJ'a kodar bur don ayl1l 
mıyacaktır. 

SPOR 

Cl inci S2lılfedon Devam) 
Büyükler arasıl'lda (100) melre 

ser'ıest: 
1- Rauf (Talıısim lisesi) Ul.l 
2-- Osman (Bölge san'at) 1.12.l 
100 meıre sırtııetıü: 1- Mah-

mut (Ha~"<larpa!Ja) 1.17.9; 2-
Gültek n (Beykoz) 1.40.3 

100 metre kıutbağalama: 1-
Te\•fik (Bt>y'kıoz) 1.27.8; 2-- Alı

met (BeJ•koz) 1.32.8 
400 metre serbe~t: 1- İbrahi:'l 

(Be')•koz) 5.54.2; 2-- Tuğrul \Bey 
k'ôz) 6.26.4 

Tünle bayrak yarıııı: 1- Be)lm 
takımı 3.40.2; 2- Haydaııpaşa li
se.;1 takım• 3.40.3 

Kule atlamalarında: 1- Fuat 
(Bcıkııcz) puan 27.33; 2-- Mahir 
(Beylııoz) 25.71 

Kü ükler (100) metre serb~st: 
1- Lazo (Be)·koz) 1.15; 2-- Cen 
g:z (Be)'kôz) 1.22.2 

50 metre sı.rtü.ıtü: 1- Rasin 
(Be;'°'oz) 44; 2-- Behiç (Be~ w) 
45.6 

5tl metre kuı'bıo.ğalama · 1- Su
nt (Bt>yloo::) 41.2; 2- Mustafa 
(Be;~oz) 42.2; 

200 metre s~~be•+: 1 L<'on 
(Bey ...oz) 3.03; 2- İnal (I\eykoz) 
3.17.6 

Kürükler Türk bavrclt: 1- Bey 
koz tııkrrl'ı; 2- B< vJ,.-uz ta'·ımı. 

Son ola• le yapıl n su topu mıi-
ı.a!ıa it.ıs: kı= zı tak .., 4-2 
beyaz takJ~ı venr 'r. 

SPOP. IO.l'PI,ERI. DE 
'1 .ıı;JK 1 

B:r- gazete er llldar le ;.ıa •.a
nan ııecıen terbj} 1 teş\, ~t..;c.a 

d • ı ı h t yapıl c.ı •ı~ yaz-
rtl!r. Faka AnKarad •ı dO

r ~ b~den ter y s · ·t re be
; et. il< v.ndan B.: •• r.n F ·• ğm 
verdiğı msl" mata göre hiç d i
se yak,n bir atide bir deği..oiil.k 
ane,-z:ıu ba"is c! ğ "1.r. 

l\1cz'ku• heyettrn Büıhan Fe
l:ekle \•ikian A.~ir ş~hrimizdek.i 
ku.i'ıplerk temasa geçmeğe ve 
yan aımatör sporcul:;rla konuş

majfa memur edilmişlercLr. 

VAZİFE KARTI KAYIBI 
Elel-ltr;k ve tramvay idaresın

den aldığım va1. fe kartı hüvıytt 
varakamı kaybett.m. Yen:...n! a
laca;imıdan eskislnin h"' · 
~"Oktur. 

E:ekt•ik, tramvay iş1etıme1eri 
müfeU.işı Ekrem Yeğen 

Kızıl y ·Cemiyeti 
UMUMİ MERKEZİNDEN: 

AIJODk ra ı r aden Su un.mı 
İstanıbul Vilayetı (Bekd.ye Hududu "çimle) 
Umumi Bayi '"i Mütealıhide "~ettktir. 

rtnAmesi AnJ.;aTBda Kızıby Cemiy•ti Umumi Meri<ezinden v f.s.. 
ıa 1 k·.a y .ınl Postane cadılesine Kızılay d epoı;undan ve ı ir 

TAJ4> olanla11n 15 Tenımu• 1942 tarl~ kadar yazı il A•ık r da 
::y \; um! Merlccdne mnrııc el:nel n :ıu olunur 



• 

• 
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HASAN ViTAMiN KREMLER ll 

1 -Vücut için vitaminin ne kadar lazım olduğunu herkes bilir. Cilt için de vitamin ayni hayattır. Son zamanlarda Avrupa ve Amerikanın ıtriyat ve güze ilik enstitüleri vitaminli kremi istimal etmeğe başlam ıtlar ve 
güzel neticeler elde etmi§lerdir. Ciltlerini beslemek ve gayri tabiılikler in i ve enfeksiyonlarını gidel"mek yolundaki gayelerinin tahnkkuku üzerine bil has sa kadınlar arasında müthi§ bir heyecan tevlit eden bu lrrem· 
leı bütün müstahzar atı alemşümul bir mahiyet alan Eczacı H asa'nın enerjik mesaisi le iatihz a r edilebilmi~ ve Hasan Vitamin Kremleri namile piyasaya ç ıkarılnıı,tır. Yüzdeki sivilceler le ergenlikler ve buruşuklukları 
iza":_eden, ihtiyari~ gençl~tiren, genç~eri_güzelleştiren bu kremleri derhal ve bilat~ddüt istimal ediniz. H uaan Depos u ve ş~~eler inıle Küc:ük Tü~_l7,5, Büyük 30, D~rl misli büyük kava~oz 125 kuru; lu!::__ 

İstanbulda Liseler A hm Sabm 
Kom·syonu Reisliğinden: 

• 
Be' ıt- Kılo 11.-·f t ·!"l 

• h.,...·n ı .. J;:::jo 
K~. 

İ 1 i Te
ı .nah 
L. K• 

Ş.a:1.na... Eksilt~.,..n;n yo:ıp:- 1 

me Be. 1 cağı &ün \'r s:-rat 
Kr. • 1 YEVKAT, ADE HASSAS PLAliLAR 

------ı 

MÜZEYYE N SE NA R ı 6161 so J _ •9ı 29/6/t>t2 PJzortes! rn.1_0 

r r 
K $ Ke" 

p i. c; 62 

83j00 
:?3f.JOO 

) 
) 6392 50 ) 

~R500 ) 2627 Z5 ) li5 > 

15,15 
1 

15,201 

- E:\GL,I>E 
- D J::lt;\L'\J . 

YA\'AŞ YAVAŞ 

KAR EYLEMEZ. 

Be·ste. Sa<ll·ttin Kaynak - •Harunuı ·c it f'lminden• 
IlC'l t: ;,.-- ... • 
Kll a p n 

s. wı 

!>loh~t 

Kurı" ça.~ fz..s! Iya 
B:l"b .ya k. .. ru 
"ı: • 1 rı.e.rcimck 

121 2:ıP.OO J 
l~l 11600 l 3798 ) 

87 13801>- ) 900 50 ) 

33 
2.5,j 
ıJ 

16300 ) 1485 50 ) 
·---

15:~0 ) 
32000 ) 
!.:!ODU ) 1523 50 ) 
11100 ) 

---
25S 

> 15,35 
---- --

)5,40 

Kırın ı rr.'!· ci •:t 30,5 .ı:oo > ---
y _"urt 

1'f.;ır,g· l köı!":ı!'Ü 10,5 

s17na J _1314 _ao~ı __ 
:;!000 ) 267 80 ) ·-----

> ı~.50 

> 16 

Kvrrkİ9)·or: .ur.uza haC'ı a1t:. yat1.ı lı..: e nln 1942 mali yılı İh İY• - ·iur olan )"U

carıcia yazılı yiy._--cı:k 'f' yar.aC't;,.·Jc:.rı kapalı zart usullylı• clt,:!•·11cye kon~ı~u~ 

tur EiC.S!ltme ~-og1 '.'li ~ Lıse1e!' S t.n Aln::ı. KOlni . .o:yoa:.ında y:ıpı1acak1ır. f::_
tı·l<l1t'r lk t.:ı ınat n, '~t.ı:.ız.ı, ~r:~ yıl Tirn:l t Od~sı \-C~~ac.ı \."C te'.di!lerini hUYi 
24:J.0 Jf..ıy: 1 kar. ır· m t~ri"a• d< 1··e.,f.,dc h:U.~ ·flyaca .. 1nrı l;.c:p~!ı zari''< '"!nı ;yuk~rı
da hizala.rt:':d.ı g"~t.erilt!r. saatten b. saat f\\"eli,11' kad.a- sözü ı:•·ç-cn. loon:Jsyon 

ne.sii,b>·üf' rr.• kl> ız n: :ao:lind~ ve!-:-ı:eleri. l\Jst .a olacak g"(•tkmeler k::ıb• l 
cdilT.f"ı.:. TC!iı:.,.. + y-at ~'lk ve ar · rnl'le-ı1 :ılma.k i;,tiyı•n!ı~:·in G •Jrlt$saray Lıs(·-

FAS!L PLAKLARI SERİSİ No. 3 

2704~8 ~D. 

~~uyanlar: 

"'fü,aıu şarkı - AÇU A."\l AÇA.,IA."1 
Beste: Na.;füinı Jl.Tchm<'t 

H üzam şarkı - K Ü!;ADE TALİHLll-l 
Best· · Şcvkı B0Y Merhum 

:\lİ.ı ZEYYE."1 SENAlt - $ALAllADDL"1 PINAR 

11-fUZAFFT:Jt G ÜL ER - NECATİ TOKYAY 

NEZIBE YILMAZ 

270465 tto: B alk şarkısı - BAJf ÇELERDE MELEME 

' Kulj('"lıir h<rılağı - GÖ!l.'i:;L DERKİ 

~ . . 
Yapı ve imar işleri ilanı 

Nafia Vekiiletinden: 
sird K ·~"O'.ı KJ.~pliğ ~e ,.,ıa:·~ caat.:ı.n. t - Frıtsilhlı•ye k:n11ul.ın iş: Radvo Dl!i'T.\ po: sıarı E<.ı.:ı:.esııt İ.d.~<v"l"!U>ı-

~ '67..küı· r.addelı~·i t:ı.a'!thJt e.:ıı~ müte.::.hh!;;.Jp.;.'<tı'"l rnaiı.n b1 •d··li.ıin ıeaiy~~-i!:i - dak· U..uı.v.• oli\iiS1nda yapılaca:;;. ııa.;·c ile b-...ruya ye:ı>.aen yrıpıL~c;.ı..i. anb,1 .ı: ılı
d·f" ıre~t,.Cf'k icR anç, i ·~ .adi tuhro..: verg:Jrı.i. YC n.un.n\'cle, tı~ı.i:ıat mtktubu, ~:;. ~1Pri ba::. 4 tadilit f!e yeniden cksiltm.Pyc çıkar ]n):"tıt•. 
tt"'!:n, r.u;tyt• e n:.a,'}rarta.;yle c.a ıa re ">i!ı:lı ı.:i \e l>i!Vıa::: t.::. '1üt bı:dc}l;.ı-:-·n<' Kl',,.at beut •1•J675 ~ı:a ıs x~ ·Lo~~:ır. 

w :.ı cd;~ ı:.ek &-rct,y_c ~aa.J t:;..a!mı.i.ı.1 !lıiitt·nhhidi.."l.e ij(lene~· ~ .. , ... İırtı·kl:Ier!n 2 _ Eksllt:r.C 3.7.942 Cuma gü11Q. roat 15 ctc ~"- ia , ... ekal,..U Yapı ve İmar 
bw-.a gu.r\: tt· İf".e b...1 lrr.a .. rı. (Ul&2) İo!t>-. E'f'<lltn-ı(' Kc:ıi.. .. 'J").1U oda-L'1ci':l tapalı~;. r (v -~ rap:lacı;'ır..ır· 

========~~====-=--"""=============~=-! 3 - Ek-rut:nc sart::ı:-ı:ncsi \' t b!lf!& r.ıC.tr!Cr!:i C\Tak «184-> yüz St'iı:~en dört 

( Uevlet reniz1olları ışletme ·u. Mudurlüğü ilanları) 
İst;.nbı..:1 ş ... 1-.ir h;.:/J.arı \"ıp-..rl.ır.:.nda. pat-asız ~eyahat hak .:1 \'f" ilen p~;...o .. 

}oTla. biltün hat?: ra mah~i.S serbEs.! se')·ah.'lt kartJ.arır:uı d'.!ıı,i,l ·ıın~e baş
lanmı.o;ıır. 1.7.!>42 ta!"ihind ·n it.ibı""C"!'l Pldek1 pasoh'l.4· hükünuü.L ad.kılıınaC'.Jğ: ... -
dan ~l~kada:rların bu taribh'n evvel i1letnıemiz ·y·r,Icu, Yük Servlsine fici-,ı•t• to-
toğı~Ila ı:1ü?""<."a.;1.t edip parolarını de-gişt:rmı:ı1eri ilan oh·n·~r. ._b685> 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürluğü Ti
caret Şubesi Müdürlüğünden: 

6200 Allı~ ~i.ı.r 'u ..... ..... iEpit 
62-00 > ~"-!aç ı. ... 
:ıı;o .Yclr• z nciri 
1500 > Kapa.. v""i:i 
6ıJOO K·ıo f.fas •js~u.OPÇ 
3001) • B°'" kayno tş bezir 
31JOG > N~rt Jağı. 
3000 > Yrş'1 to" bnyo. 
]Si},} > s·yah > > 
750 Pal\.et Ağaç vidıı.sı 3;; X 5-5 m/m. t D,.rr:i:-> 

Y .. ii.Jrdıa r~'1ttar ,." cir..sl y:ız lı 10 kalı•m malzflnle ace!ı:ı ~+ın nhr:aı:-:.,~

tır Bu rrı.alı.ı•me k::1!eır .. '{::.~~ c!e Vtri.·~celttir. iatcltlil<t"rin. t. kJit ıue.ktup'!arını 

26 !-I.ıziran 9'42 günü a.ıcs-~l:lıZ a. k:ıdar 'fiooret Şube.sine Vt•rn1p·,~rı. ?ı.l::ılt.Ptrt'

n~ ~ı·:rı.a.;.nel('ri 'b.r,. g ı· ~ .. t 13,'!:1·-l!,.30 arasında T!c:arrt Ş:.bıslndt~n aıl-

nabili.!". <43:?:!> (t}~ 

İstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme komisyonundan: 

ı - 1\.1"ı•:"k".c. nıı.t" :ı.it Tı..::1n U;"ıFyon ını.c. tc-kne. n1al~ınc \"ı~ ka.:an tam.ir&tı 
9('lit tkl"!itme ı~e ~apt r ~~or. 

2 - B'J ta .. ıir.ı'ı.~ t~it bed :i 2355 )i"'adır. 

3 - B11 1: ait f ı·tnan~lrr ,)..:.,! :tl;r: 
A - Fenni .a~tna e. 
B - İda 1 ıar(n "1le 
4 - İt'k.. li!c-r bu ş ... rtnamc'eıi 12 kun·; ruuk<lbilindc )ofc~-lt('Zlln!z r,~\a

ı.ıruındaaı alabıı ·er. 
5 - E.:>:sı·t:e 30.6.1,942 Sah. g.lnü saat 10 Ca Gala~d:t K. ra Mustafa l':l

p sck.Ai'ın<ia mezkıir :\It.•rkez S"hır A1ma KMu~yc.ııunua. ynpJ caktır. 

6 - Mu\a ·kat ten1r:ı.at pa..:-ası 1';'6 rro 63 k .. uştur. 

7 _ B;,ı r~ltır.r:rt gir~(.'('Y".'~·n bu ı\~i ı.ş.lcr y3ptık1nrına. d •. ı:' resmı bir 
vecıika brsı. e1 mı.:!eri sa:ttı:. •6483; 

Salı ip Te Başmuhaniri Etem tzz et BE~İCE - N~riyat Direktörü 
Cevdet KA RABİLGIN 

SON TELGRAF MATBAASI 

· kıı~·o b.ıır'l •1 :r.uk<rbillndr Yapı \C İ .~~t· İ~'~ ' Rr-1->ligln<l••:ı 6.lın..ılıili:.-

4 - P.Jo..ilın::eye gircb lme-k içın is ek li1e-cır. usulı; dotl:c-slnd~ t.2750.6!> !ılı:ı bin. 
Yt'di yfız ":li lira alt.rnış <iö::t kuru.<;;l'.1k mu;-::~k.kal t .... minat veı "'~"'rı·~ ,-.. Kafia 

\'"rlı'..ilt•Jl<l1:... ou i~ içın alınn~ eııü:,·et ,.,.esi'Aa.,ı ~b.:-:-,z c::ırı.ı•le!'\ lüı.ın1dıt'. n~1 ve
sik;ıyı aJnı.:ık iı:.~n ist&JiJCJ'in ek..c:iltme tarihinrlı•n 4.TatiJ günle:·i bari"'" en az Uç 

gün '\·\ .. ! t/: is·.u:ı ile !'\:~fia \'"k;Uctioe n:i.i,·a<.'i.at e1n.t··e.ı ve hı!icb.ı!urnıa en c.z 
bir ~~nic.rr.ci.e ba işe bcr.z1;1r 20.000 liralık bir iş yaptı.kl:ı:ına C~i!:" igl yapt;ı·an 
jJ;ı .. • !C"."c"ı ~. al..n:w-;: ve~ ·,...:ı .ro.vtl:1rrH"lr=i. nıuk1a,.idl:-. 

5 - Ltcklil~tin tt\ktI! meıktupların!n fbaJc gJ.r,ü o:an 3.7.942 Cun:a. gJnü s:ı-
at 14 de ka.da~ E'' ilt.."'D.e K•;rri..~"tJL\.. Rıtisliğinc mo.Kb:. mukabili:ıdP veı·n1f'!el'i 
Jazund:r. 

<42Gl> <8521> 

Uevlet UEmiryoilaı ve limanfan lsletme U •. fdaresi ilanları 
Met en b "11 100880 ııra o n 4000 oo çlrnt'1lto ın;ı94Z Ç•I}•. !» 

fÜih~ :;-at 15 30 <1. ~alı 2:ırt uf"' 1-J ile An" aaa "idarp bin ... s:nda 't<.\plan~n 
A:fefl ..... cı: 9 uncu K,)m.isyonca. satı.."l a.ına cal.tır. 

Du i~ l:İ1.'"'T!ı ·~ i.itiyr~!,...:·tn ft594 liralık .,~u,·~at t"n inat He -aoı..:n~n ta
yin cttıği vı·r.!i':''-'l..ııı ve 1,~.._iltlerlni ay._i gün sail~ 14130 za kadar actı geçıe:ı !c.o
n1is;yo'l Rf'!j!Jiğin~ ve!'n1elrri !Az,ımdır. 

Şaı'i:na:neie:- bi~· JU· rr..uiabiltndı.! A!lka:-n YC ıruydaı'Pasoı veznelerlndiD 
terr:i...'l ol·ınur. (64.84) 

----~~----

1 .. · ' ;··:.·:o ...... . . . . 1 ····-. 'Pu····· 
-9-~ ··to 

· ısa ortağımın paraıı, 
lla •benim param ı 

22 Haziran 194'.l 
ıa 00 Proe:arn ve :ı.ıemlekel Saat A

yarı. 

18 03 P.tü~ik: H.:-t!y.1 T>;ıns Oıitecf:ra
.sı. Nih<.d F...seı.ı6ln ldarc~?=tde). 

18.40 ~I·Jıik: Fac.ıl H('y"eıLi. 
19.30 Mtı11lrt.:ı.:t ::;:ıat Narı ve Ajana 

lJabcrleri. 

19 3 S<': ıe>t Hl Dal;''°· 
19.SS M;.lz k: Suzi.dil )1~a..n:rdan 

(2 ine! S:ı!l:rcue:ı D<>nml 
l\ria.lı.keıneden çıkt,kı:. Salau1o!l, ben 

ıı;a.na giister":i.:11 tertibir.ıdr-n, İpsiz Re· 
et:be baık;p l» -iını Eafl dı v•"' w:ak a..;
tı. İpsiz Rı•cı•p yarı rr.-a 1111L .. , kt·ndi 
ı..e. ln,ı .s.Jy:e"!.di: 

- ş·.':."acia bir yirn-:.l beı ı>cPt~l kn?
dı. Gıdip hClf' r:~·kr.1iye bu..;lıyal.ın .. Bı

ka.1ı:n, i>·.ıgJnil de hoş gı çi~·eli ,, do:>, y:ı ... 
rınt;. .. .tı.lla".1 Kı':-i:r:diJ". lfey &ılam-0, 

Co hlC:i.! .. ~1:0:1 gı•çnıi·)cri:.ı.e ka\'tl'itu··-

IlC SEYI:-< BEHÇET 

Ş:t kıla~ l'E?\'1 NEŞRiYAT: 
20.15 Radyo Gaztf\,ı. 

20.45 :\1 Uz~;:: B'.:- Iia~;c Tl~t~UB'J Üğ
rıü .. \ ._ı_ ~.ı. _ Jia!~~ının TtlrhO-

2100 

21,10 
21.3-0 

21.45 

22.30 

•" 
zırııat ·r.~kvimi. 

!\fÜ'?ı;t! Ka::.ş ~ Şaı~kıl:ı:-, 
Ko,..rı;.;;ına (GünJn ~'I~S'f?ll"leri) . 

IJ.uı..:.: Radş"o S<·nfoni Q:kes
trası. (Şo! : De. p.aetor!u•). 
l\Iemlt>~e·.•l. Saat J\,yar1 ve A'ans 

Foto Mağazin 
Foto ·11.:ağazinin 71 iı~ci nüshası 

nefis resimlerle süslii olarak ç ık

m~;1r. 

Kar.terimize ta,·siyc edcr'z. 

fI:ıbt~rler:. 

22.45. 22.50 Yarınk i Prcram Ye Ka
panı~. 

f Zabıta Romanı No. l 8 ----··"'\ 1 •• 
ken•iisini unutu)'Qr. Affınızı dile
rim. Sizi ziy arett.en asıl maksa
oım, b!ı· zat bakkınıd::ı ma!Urr.ut 
al.mak"1ır. 

- Ben bu zatı pek o kadar iyi 
tanıma:n, fakat l\Iösyö Frank Sut
tan heLhal<lc size n1ali.ın:at verir. 
Çünkü 1.fö~·ö LcU onun mlie>se
srslndt: çul ,~ak·~ad!.r. 

1 Sen mi Oldürdün ? 1 : 
Yazan: EDGAR VALLAS Çeviren: llfUAMMER ALATUR J J· 

ç-0k derin ~Pttfl1r.l~r~e butur.~l?.·rr_. 

Sor,ra i{r" ~-aı:v.ı1101 ;çL'l s~rmaye 
\ 1er .... m. Bili~~'"in k~, ser..d~n h"~ir 
§<'Yİ saklam .. m. K.ndi kc:ıd11ıoe 
sôy:c d:işündüm: •Eğ<r bu ÇO· 
ruk rntt\·affak ol '"Sn, kC" .. -ıA· ..Jnc 
liı ·ı: oklugu ka<lıı.ı vercceg·.., 

VL muvafi< <ela oldu B-ri! .. . Lon
drada bu kadar kısl ;ı;~:n"'r.ada j~ 
rı~ bu t::.c'ar sür'c.tle yürüten b!r 
n.üc,;sese d~!ı~ görü'ırMu~tir. Öy-
le değil n1i? • 

O sırada hizmeı.ç; tcp>i üzeı in
"~ hi.r ziıya-et kaı·tı geı"r<li: 

- Efendim, hu gelen z:;,t kabul 
edilme.ini Dı·la celi.yor, dedi. 

- Bu z~ma .da kabul olur mu? 
Bu adam da kimmiı? 

Frıdma~, gözlüğ"ü."!Ü yerlC§ tir
cı; ve kartı okudu: 

1 
tası. gıızetesi m uhmTiri ... Böyle 
bir adamı hi<; tanım:yorum. Xc 
kontt:;:mak i 'iyormuş? 

1''ıi<l!ı1aı1 salona çJktı ve KolJ. 
~i duvarda.ki rcs'ıınleri tedki.k et
mrkle mr:ı.:ul bir halde buldu. 

Ev r:ıılı:binin kcııdisi.ni k:chul 
etmesine ehenınıiyet vermiyor 
gibiydi. Sanki Fıidma.n'dan bıı 

tablolar haklmırl:l f'kr·~ J;~;L. 

miy~ gelmiş gibiydi. 
Fr!dman'ın bir an c:.nı s-'<ı 
- Herhalde bur .. ı a tıe• u_n rc

s.m h.ai!dk.ındu n; :um;..t aJmıya 
gelml.'diniz? 

K olli hemen g&ikdi ·ve özür 
diledi : 

1 

Kolli ~a~ağını k&§ı<l.!, cErılcrıni 
k:;.rııstııxh, bir tara·Itan bi.rk~ç ta
ne bi>külmüş khl i bir kağıt par

ças• çıbrara ~ · _acıt~ ve okuuu:. , J 

- Cu!' Lelı l!-..mıntli? blris1111 ~il 

n :. or ır. "'sunuz? 
K.>Ill birisile kontı~urk<'n, gQl· 

lerınl miitemadiyen, kumrular gi
hi sağa sola ç<'virirrli, fakat l;u 
scf(r ~ . .'.yle <le~ .tt,. L>~r>. dik. bakı

yoro,:. 
- Evet fanıyon,m. Daııo rlo~

r1.o.sı.. bu 2.a.t,, bır f ,~a "' u-. ı T -;; 

.bulu.ı.xlurri. :\t,,; .. ı.~ t.: ~o:\~~ ;.:;;.ı-

11-u.? 
-·· Kiı~trk bir m~ hloma t rl~a c

dc><:ektim. Yani bu zat hakkıı:da 
ne bil1) orsunn, öb•ı:cnmek :~"~er

di'lı. 

- Evet, urnda çal17tığmı bili.
yoruıın. J<'a.l:at bu z:ı.tı:n geçmi>;;i 
lıakkı.r.ıı:la acaba hiçbir söy liyecc
giD :·~ yX>k nıu? 

Fri,l!:na!l kı.:a, kf=~::J ce\·ap ver
di: 

- Hiç, hitjblr ~,~r Oilmiyorum. 
ilıJ\yQr, hayatında edindiği 

tecrübelerden dolayı hiç kimı;;eye 
hi.,-bir malumat ,·era:emek daha 
ınüna~p olacağıııı biliyordu. 
Coısa yine bir<;""k özürler dilc

d i k ll"n sınra : 
- Affedersiniz, dedi, halbu·ki 

11(\' •• siı..den bJl .. ı malitmat alabi
lc~cgin,i ümit dmiştim. Müfet
ti.~ Barrubal, i.·tlnin icabı nııdır, 

ncuır, ın..ıalcst.:f l"'1i9b·ir ~ey sÖ)ie
miyn:·. Zaten kerdisini günr.e:< 
de mümJ..ü....,, degil ya.. fakat biç 
oln·oı.>a, te:lefon·la tallt suin ı 

i:·i t biliyori.1!11. 

l ( fstan! ul Levazım Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilanlara Jl 
~---------------------~~~~~---------------------1000 ton •et balyalı kur•ı ot ka
pılı ıacrı.1 eksiltıııeye koı.nrn:iur. 

ih~ '.c<i 1/7 /q4~ günü saat H de 
:\Iiır.ar~ir-un köyünde askeri satın 
alnca komısıonUnda yapılacaktır. 
TaliplErin ka.'lt.ni yos:kalaıile tek· 
lif nıektuplar~nı i:ıa!c ;:;aatl:.den 
b:r saht C:-\ vL l konı;..;) ona ye:·jr;e

kr. Silin• •:eya llbrarsi.-.,arda 
tes'ım tahfl'h tub.rı Gll.000 lira 
iL~ temın:;!ı 6000 liı-adır. Ms~aili 
j.c-.kllclcrde ,·rt"1taya tes1iın tah1rıin 
tu'"'• 70,0(lO :ra ilJ.,. tur.matı 3230 
hadır. (l~I - 64.H) 

60,000 kil~ kc;ı·ı:.n nya sığıı· eti 
k..:ıpLt! zar.t1u. t:ksiit..1:~.) e ku · :ı:.:ı~-
tur. İhalesi 29/6/942 pazaM,e,;; gü
nıl s~Jt 15 de Burı>:ıda il8kcri sa
tın alma komisyonunda yapıla

etrktır Koy~~n e1inin tr.1~1.!nin bt:dcli 
90.000 lira ilk teminatı 5750 J ira
dır. Sığır etinin tannıln bedeli 
66.000 lira ilk teminatı 4550 lira
cl~r. Ev5af vt ;artntnne~j .. \nhura, 
İst...nbul L\·. Amirlikleri sat.m al
r-na kün1i.5.·yonünda görü1ebiJL:. l'a
liplcrin kanuni vesi!rnlaıi!e teklif 
n.t:htuplar~n• ihale saatinde11 bir 
saat cn·el komi-syona verrnelt>ri. 

(98 - 6&i6) 

29,QGG Jiro. 81 kuru :.e§İf bedı :Ji. 
Gf-lneı Md. lJr..-ı.ii1 dcıposur.a yaptırıJ3-
cn'.:.: i, ~.at il{.vr·">iyle bazı t: -HJ;1t 30/ 

6. 94~ S:1l. günü saat 15 <lı · kapalı zaıf .. 
1:::. r. ı 1 t•r:f'ye j.c-0nn1u(.u:. İl•k. te 1ninatı 

224.i li•a 53 .ıturuşt:.ır . ihate.-,i-An.kaı·a
da M. M. v. 4 No Ju Satı~ Alma Ko
ın> .. :, :•:ı.ıncıa )·ı.!;ılacan.t.ıc; Ş:..:1.n& 11~ .>i. 
150 kurtı~a kv:1üsy-,)ndan atınıı·. 1·a· .. 
liııi.ı;!l ~a?:.u i -ve ;iı'.ı::l1ariy:t~ te;c:11 
n,1,~ktı.ıpla~ını ihale snaı..ind n bi.:" saat 
('-\el Xl•nl'i,) ı.a veı· .. ·clı' ·i, 

(ı31-6+52) ... 
500 ton ba1y a halinde ku. lı ot 

knpalı zarfla eksiltmeye konmuş

br. İhalesi 2~/6/94'.! Çarıarn ba 
günü saat 11 de E,kişehir a,,lü>d 
satın alıma komlı;;yunun<la yapıla

caktır, 50 1ıon<lan aşağı olma.n;ak 
föıere ayn ayn t ali plcre de ihale 
cdikbilir. Beher kilosunun tah
fi''° fiatı 7 1."Urn~tur. İli< teminat 
teklif edilecok miktar üzerinden 
verileceld:ir. T aliplerin ıka.:ıuni 
vesikalarile teklif mektuplannı 
ihale saatinden bir saat evvel ko
mi.,yona vermeleri. ('.!6 - 6144 ) .,,. 

100.000 çi!t y'..i.n çorep l~n.palı :z...ı. .. r·~a 
tY~ü.ta ı•yc kon ):t::ıL··1· . İhalesi 2J, 6/ 
9'42 Pt'rşP.nıbı\ günü ~at l.3ı30 dn An-
1 . .ıra '"' i\1. ~I. \:" üç Xo. 1 ... s:ıt:!l Al:na 
K~nıi{,yo!1unda. yap:lal·aktır. T&lın1in 

f:atı 55 kuruş il~ 1cn1ina.tı 4000 li:a
ci. •• Taliptct.ın kanuni v~sik.alar •y:e 
tr':r1·t m<'ktuplarını ih:.le ı;antinden bir 
ı:o.ıa! l \''\·e! k.~:1· . .-y•J:ıa \"Prıncleri. 

(H - 6200) .... 
1000 ton ba'.yalı kuru ot ahoo

c~k!ır. Kap.ılı zarfla eksHtııı.esi 
25/6/9·!2 PerşE:r:be günü saat 11 
de E,JJcişeh\r a>keri satın a1ma ko
misyonunda y~pılacnktır. 50 ton
dan a~ğı olmamak üzere toklif
ler de k bul edilir. İlk temL~at 
teklii <'dilecek miktar üzeıinclen 
verilecek.ti:. Taliplerin kanuni Yi'!

sikalaıile teklif mektuplarını iha
le s~atinden hir saat e vvel k:om:.S-
yona >ermeleri. (25 - 6143) 

..... 
B<'h "r lıi:ilos..;na 3 kurı.:.r 60 ~" ti:ıı 

!••ı t:ı!>min e<!;;..-n 400 ton odun 24/6/ 
P-12 Çar~-amba günü ~r·at 11 de pazar
! 'k.la &atı:ı. a; ·nacak :r Ş:ırtnamcsi ho?r 
gl.n k.oJTı\.,J.:ınua gı>rülcbiHr. ı.ruh:ım

n~rn bedeli 14000 lira olup kat·ı te
nıın.ı.h 2100 li:·adır .. iıiU•.is:lilPrin b elU 
gün \'C ~atte Fın1ıkllôa SJt;n Al
ma Kvmisyonu!la gelxcl cri. 

(125 ) - (8H6) 

RA~İ-r RlZA TlYATROSl T 

l{:ıı·Oiyrdn, Be]vü Bah(cıc;inin AJ;ı .. 
t· ·i~a Kıq~ında. 

ııcr gecrı f.d: t (21 .30) d.ı. Bu gece 

BENİ ÖPÜNÜ'Z 

K<>n ,f'od, - 3- Perde 
y/,ZA.~: Bı dia F on Ştatzer . 
Ht"y'ı,t h('::' gece BPl;.·U Bahç-esir!d.e 

"..r·nıs:l vr:ı..:ef.tl'di:-. 

• 
Dı·\·ltt Ko:•'it>ı·,·u u<ırı T em.sUleri 

e:A.~TEGO~E• 

l{ı•li· P'"nf Cari Ebe:·t. 
l\iü~: Fer\t Alnar. 

Koro;ıun j~tir~kiy!e 

.A.ş.:lğı~:l yazı mPv::ıCm. kapalı. zar-![& ~:.~ilt:ıı<'l~ 30 · 6/9-:~ ~- lı g..ı ':1iz, .. 
l ar:nu~ y ,zıı.ı. saatl""!·liıc Sıı:as A.;k·•r·t Sato A n;a K, Hi·J:')!~Ul J3 1.ıp . .:~!,;,.,; .. 
Talip:eı·ın kanunl vC5-ıkAla,tyJ.e tı•ii.li! mt•.kt pl~·ı ı:1ı iJ· 1Je snatıc-. •' ı•n ir sa~t 
<''"'l k?..>ni.<:-')· ·:-:a vr:-rr.t•leri. Evsaf v~ ~a:trı. 1 1 r: Ar. {:"ll'<ı, L:... ıb: 1 L~ .\rr,t·· ... 

1
1 ll~.~r'. Sa~~n .. \1.ı•a x.o .. :.i.<1Yonl'l.:-.ı.."ld"'lo da gü"'l'ür. 

c .. ~~' Mi!<tı:ı.r1 '1' ·.t::>:-ı Tc!1111a~ ih~ 
Ton 1 ı il ]_ı_ ;ı 

---1 

1 

Sa:-n~n 1500 45.000 3375 J6 
K ot 1000 45,0GO 3; .. ~s • ı 

ı 
.... .... 7-6410) 

,\şaıiıda yazılı ;ııcnad;n kapzlı zaıI:::ı e:railt.melcri 2'1/61 942 pazar· 
1 tr_..:i günü hi1uJo.r1n'la yazıl~ saat1crd~ Erzl11ca!1 a:'.'.~en !'.Jt!ıı alrr:.1 :i,, .. 
1 mi~~·onunda yapılac,,ktır. Taliplerin kanu:-ıi \'c~ikal:ırile te:klif nıl'k· 
1 t~ 1Jlarmı ihale s:ıatlerind('(l b·,, 'aat e .,.P) 1.o.'Tlb'vl':ı Yermderi ' . 
· Cinsi ihale l\Ilktarı Tutarı Temina!ı 

saati kilo lira lira 

K~ru ot. 
İp balyalı kunı ot. 
Kuru ot. 
İp balyalı kuru ot. 

1 
!P b:;yalı kunı. ot. 
ip balyalı kuru ot. 

15 
15 
16 
16 
15 
16 

600,01)0 
600,000 
600,000 
600,0lıO 

600,000 
600,000 

28,:11)C 2115 
40,llOO 31){)0 
28,200 2115 
43,800 3285 
43,800 3~85 

40,309 3060 
(123 - 6416) 

[ _1ST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI J 
.-'ti.sarr..)-~ !.fima: Kcu:e.l nı.alıalleEini:n. 1~ kJ: ~ .. dde~i~de 761 .in~ A<.iada 

t8 00 mrı'"rr n:.J:-.ıbbaı sahalı oı:ı~a mt:lmal:: üı..e:-e a-çık aı-t1.!l"Jrıaya konul
nııı:tıı::-. 

"fah!?'Jn belleli (240) lira. ve ilk temin3.tı (18) ii:.-.ttl r. şı;. trw.me Z0tbıt "'9 
M~·n'.~l·l!ıt l\lüdürlil.ğü kai.~n:i~dı• gi.irülebilj:· 

iha:c 2/7/94-2 Pcı en~be günü saat 14 de Daımi E..ıci.ı?rk:.cıe y«pılaca·A:t;.r . 
Tali?Jlt'ı.'in i'':.t temin<":.t n1tk.buz vı11a rrt'>k~ııpJ;:rı·"ylr ·ııaı g:i.n!l ıu""~~;--:n 

E.a atte Dain11 l::ıncü:ncn<l~ bu~cı.L::..rı. • GJDO,, 

İstanbul Ha•a Mıntakıı Depo Amirliğinden: 
H<ı\'a Bi~·1 . .ıeri ihti.yac~ için ik yüz bi: K.3pl;t, y:~z. b eaket, yli1 

bin tozluk. ve ik.i yüz bin cnket cep düğn1esi pazarlıkla ~tın &l) ~c<ı.ktıı'. iı:;. 
tek1iie-r ko;..t"i tı·'1ıinat t"ta:·ı ola.."l bin yüz ~ ''rn~ş li:-;ıyı Ba·:ıtk;)y z..-ta1m:ı.il.ir .. 
}üğüne :reıtıra:·ak m~t~.cb .. u:kırı ile birJ:·kte 26.6.91:2 Cuu-,J: günü ::.3~~ 11 de Yeni .. 
Po::.tnha!'!e knr~;o::nc!a SJ.Yü~;: Kınacıyaa H8::! Et;rx-i k:t' 'Xo. 9 11 O ela Hav::; Sahn 
A a:ı.a K.on1i-y.vrı1.4na n1U. aca~tlnrı, <'tiü1:;,. 

l Devlet Deniıyolları İşletme Umum ~üdürlüğü İlanı rı ! 
22 / 6 / 942 den 28 / 6 / 942 tarihine kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak Tapurların iaimleri, kalkıı 

sün ve aaatleri Te kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattı 

Barlın battı 

İzınit hatlı 

Mudanya hath 

Bandımın batlı ' 

K arabiga hatll 

İmroz hattı 

Ayvalık hattı 

İı.nıir h~tu 

NOT: 

-

-
-

Salı 4.00 <le E'"'"•U!l' c,,.,., 4.00 de 
Aksu G..-tl:ıta rıJı.1.ıır .. ını:ıa11. 
Cuııı6r esi 18.00 dı1 K;.ı ,,5 Si~.n:eci TI:h
tınun:dun . 

P.~:""11 -n"!l'.J<! e.oo «.1e K<'-a Top.ıo:ı -~ 

rıh-tınıınd.ın . 

paz.a?te~iı Ça" tl nba \"C' (" ... ı..a 9.jO dP. 
~ıar:.th:~z Cuı....ı:o.·tt 1 14..00 O:ı~ S • 
Poı.:ı r 9.50 de ~!a7ak G• lal<ı r !" • 
nıı::.d~n. 

P;ız3.:r'~c~i, Ç::ı~aınb:ı \:" C' ım-a P..00 
de Sus Gal~l .:ı rıht.n ı!":d n ayrıca 

Ça . .;ar.ı1>::ı 20.00 da .. <\.nt=ılya vı• Cu
.. !1<.ı•· ı ::!6.00 C l\.fc. n T~"'le • :
tcmL'1d:ln. 

Saı "" C'L.-n:l 19 00 .Ca Bart oı T•'r..hıı.
ne rıhtıınınrian . 

Paı-a:- fl.00 da K~nıal To!>1ıtı.n1-1 r·htı
mındo.n . 

Çar~:ın1ba 12 f'IO de R·JN:a, C:urrın,·tesi 
12.00 de Ant;;ı~y\i Si:k ı ·c !'ıhtırıundaıı .. 

Perşcn-.bc 13.00 de Tııh n, P~:zar 
1.3 00 ı; İı nir Ga\nta = h!ı.ıılll<ian. 

Vapur ae!erlerı haU.ıncla ber türlü maıünıal a~nlıd• telefon nu• 
111an:ılar1 yazılı Acentelertmkjeon öC:renilebilir. 

Baş Acenta: Galata - Galata nhtımı, Limanlor Umum 
:.Iüdil rl ü! ü binası altında. 42362 

Şube Acentalığı: Galata -

Şube Aceut.alıl:ı: Sirkeci -

Gala ta rLhtımı, Mınted:a Lıman Rcis-
'.l) ğ"! binası alt:nda. 40135 
Sirkeci, Yolcu S<ılorıu. 22740 

•6787> 

"-----------------ggm_.,.~J 
1

1 

Denn Levaım Satınalma 
Komisyonu ilanları 

2.JO - 300 b('ygır kuv\•l"tinde y (loni 
bir Ou.el n?Ot.i.ıı ü !U.io.n a1~!!::ıcak.tır . E
liııd.? mevcut olan i~tcklilerle bu mo
tö"."ü !ı:ı.t.M;: tcn g.,tirebiircrklerln rnotö .. 
rU-n c.1ğer evsol1nı anla111ak üıere k.o
n1i~.rorıumuza müracaa tla hetnen tck-
l'Clf'!"İni bildi rmeleri . or6646> 

Tara!ın1ızdan temin r<Jilecek 1000 
kilo bakırın 1,5 milinıt·tre kalınhğ:n

dan 0,4:0 milimrtre kalınlığma kadar 

l cYha h.."lftne g~tirilme işi pazarl~ğ:ı 

li:onu!mııştuı•. Pazar:ık 23.6.9'12 Salı 

günü saat ı ı de yap1 l acaktır. Taliple

r in vrı şeraiti anl&anü isliy.en1Prin 

}{aSL'Tl.1)2.$8.da b~-lunan kon· ~·onumuza 

re 9.;itÇ at elm•,1f:ıri • GC87> 
..,. 

r-0-T_A_K_V_ı_M __ ,"'\ 

Hun:.i 1258 HJZl h •. c ... i ı::.ti 1 

IJAZİRA.'i 
48 

(". A•dR 

9 ;; 

Yıl 9·U A)· G va~..-.· 
Valı:: i t 

t..J.c 

HAZiRAH 
s [; s p 

5 :19 C•·ıu• ıs ~4 

22 
'.\ 16 i)~·: 4 31 
7 17 iki ı ;aı 8 3? 

?O 14 t.l:;.,,.nr l ı 00 

Pazartesi 22 48 'i Q \:,) 3 04 
3 CH İınsak 6 23 

ırir ;.tu \'V C"t"::ıd~ ok h., 1·ı•ıket do113 .. 

nm.lı oJım tık art;ylı bır adet dt•1iı t~ .. 
p i Dizel ve bP .. ·n n <lıuru paLa ·1kl 3 

sat:n alL'""~C<lKL 4
- ı 'indP bu e\°'?~fı 

haiz nıo!.Q:ü b ..... ~r.lar •. n r ·. --:ı.«J 
~42 ı;:ınun-a k::.d'" J" ~f ~lf T."'rt"k t ı • ı !') 

- Cozva Kol\i. .. .saıb .. h ~-

- AffedC'I'Siniz, dedi, hakika
t en bun un için gcl:niş değıilıdim. 
F akat ne de olsa, inı;an böyle gü
zel tablohı· Wljıı;ı_nda ka.l;r.ıc~. 

Cozva ~eler gfoi tatlı b!r dille 
k.onaşuyordu. Hatk oa~ını göğ
süne e~rmi.•, malumat koparuly'J. 
m ıe i~i rrıütcz.allin::2ne bjr i:al 
alır ~~tı. { Dcııa .. ıı !'ar) ı 

BıleL.ı·ı• 50 knnı.tan başla:. 5 ve 7 
Te. 1m1Jz gt•ce 12 T,.·n1rr.uz gec~ ve 
g:.inô .. ,L $P$ Sincn1ası. Yalnız. 4 Ten1-
i!. c·l: ·L.,.. gün 14 - 18 e kndz.r 
a~ü:tır . Tı 1: ~9369. EOO üa 1000 ,•ciei ::;ı,' ır ı.i 20 : ~ bC'y- kvnı;_ct.>"l':T>!ll..ı uı.ı l.41. \ • 


