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Roosevelfin mUmessili f l 
Hopkins 
bir nutuk 
söyledi 

... 
Lozan günü münas~betilel daponya 

nihayet harbe 
sUrUklenlyor mu ? 

G ıçenlerde Japon kabinesi
nin istifasından bahseder

ken, Japonya ahvaline vakıf bir 
rkadaşın malumatına istinat ede

rek Prens Konoye'nin yeni tef
kil ~<leccği kabineye eski Harici
ye Nazırı M. Matsuoka alınm":~~ 
bunun harbe delalet edecegını 

söylemiştik. 1 
Prens Konoye yeni kabineyi 

tefkil eyledi ve M. Mats.uoka fil -' Almwnlar, 
hakıka Hariciye Nezaretınden u· ı 
:ıakla,tınlmı, oldu Yeni k bine ,"!""""...__ 
erkiı.nı ilk günlerde gazetelere 1, 

SoYyet topraklarında ltral ettikleri her kHabayı ldll halinde 
Yukarıdaki re.imler, yaaaa tehirlerden ikisini göatermektedir. 

buluyorlar. 

vukubulan beyanatlarında, ,Japon ll;!§!!f!~!t!!j!!! 
ya siyasetinde bir dcği,iklik olml· • 

yacagını temin ettiler. Fakat bu s 1 k h b . 
teminahn kulaklarda bıraktığı a- mo ens mu are esı 
~isler henüz zail ?l"!a~~'! ~a~on- 1 
yanın Fransız Hmdıçınısını ıfg~- f e 1 b•t k " 
le başladığını hayretle öğrenmıf za r e 1 me uzere 
oluyoruz. 

Bu ifgal keyfiyeti herşeyden Uk d d •• 
cwcl bize malumal vermiş olan rayna a uşmanı 
arkadaşımızın tahmin ve mütale· ı t k• d• 
asındaki isabeti göstermektedir. a ıp e ıyoruz 

Şimalde 
• • 

yenı arazı 

kazandık 

____,__ 

Sovyet.~.tebliğİ" ·. 
r 9\. 

Beri in 
tekzib 
ediyor 

Türkiyeye taarruz 
edileceği tamamile 
hayal mahsulüdür 

BERLİN, 28 Tcnımuz 

~---

Smole s de Alma lan 
maülôp ediyoruz 

Bir Alman fırkası 
imha olundu 

Muharebeler 
aynıs 

devam 
hada 
ediyor 

l\IOSKO' \, :! Tcnıınuz 

"Amerilc•, lngilislerin aç 
kalmalarına k a fi g en 
müsaade etmigecelctir. 
Diğer taraftan Amerika 
•ümlciin oldaja kadar 
•e derhal Çine de, Rus• 
gaga da gardım etmige 
azmetmiş bulunmaktadır,, 

Milli Sef üni ersiteye 
iltif ana bu undular 

H mh t Lozım g(inil. 
nfin İsumbul 
'Üniversitesi ta 
rafından tesi<U 
mü na se be tile, 
Lozan z ferl
nın yapıcısı ı. 
nönfine, tini. 
versıte namına 
çekilen telgra. 
fıı rnOprüni• 
leyh a~nfıdnkf 
cevabı vermiş. 
)erdir: 

.----'iiiıliiiii-iiiiillııııllllllllıillllı..,..'"""""'~ Mıilt Şef lsm"I 

Cemil Dilael 
Unlver ite 

Rektörü 
lıtaııbul 

lstnnbul O-
nı ver sıte s1 nin 

MılH Şef lımet inana 

İnouı7nun 
yuksck hı•-
c rlarnta 

Loun günü 
nO e l'C..'lı b • 
rış, i tlklal ' 
~ fer günü ola· 
rak kutlı)atı 
İstanbul tini. 
v ltesi, bu 
g(lnü nı nl 
kete kazandır 
ınış \"C c phe. 
de oldut"\ı .hl 
Lozanln ve La

nın tatb e-
rıl d T k 

vatansever duygulat'lnıı çok tcşek 
kur ederim. M1lletimlzin tariht ve 
milli e erlerine Ünlvcnitemiz'n 
yakından ve candan gösterdiği 

alaktı da nıillet yolunda talııao-
111 r ıçın pek kıymetlı bir teşvik-

mıll tinın tnrıhiı 1 ve tnlııni a a 

vı 

tır. İSMET J~·öNO 

Bununla ber her biz gene bir ~a
zırın kabineden çıkması akabın- r 
de Japonyanın hemen harp değil-
5e bJe Uzak arkta yeni bir harbe 
daha ~ebep ... -bilecek bir hare
kete gin~me:si kartısında hayret
ten kendimizi alamıyoruz. Bu hay 
retimiz ces r ı ve milliyetper· 
verliği~, terakki hamleleri ıös
termekteki fevkaladeliğini daiına 
takdir ettiğimiz ve fakat çok ted
hirli ve ihtiyatlı da bildiğimiz Ja
ponyanın henüz Çin harbi bel~~· 
b tında iken ondan daha çok bu· 
yük ve daha c;ok belalı bir mace
raya atılmak telebbüsünde bu· 

llEiıLİN, 28 Tcıumw; 
(A.A.) - Alman tebliği: 
Snınlcıısk mıntakasıııda harp za

ferle netkclcıııııck üzerediı'. 

(A.A.) - '.l'aı;s ııjunsı, Alman 
kıtalnrıle yaptıklnı ı muhnıı:!bcdc 
Bolşevik kıtalarınm eline Al
manynnın Turkly«'ye karşı taar
ruza geçmek niyetıııd bulundu
ğunu i 9at edt>n gizli vesikalar 
geçtiı:iııi bilıllrmişth. 

Berlhı salahlycttaı mııhfılle· 
rinde bu haberin baştan aşağı 
uydumın olduğu söylenmektcdiı. 
Çünkii böyle vcs.1kalar mevcut de. 
ğildir ve bu mevzuda Sovyetleıin 
yaydıkları idclialar tnmami!P. hn
yul mnhsulüdiiı. 

(A.A.) - Bu ıınbah eJ'kcnden ne~- t{oose•elt'in mümH•i'İ Hopklr • ı 
reci ilen Sovyct; ebli ı 

Pmuu· günü de muh:uCbcler Ncvel, Londra, 28 Temmuz 

İstanbulun yeni 
yapılan yolları 

lunmasından ileri geliyor. 

Japonyanın biraz da hesapsız: 
ca Çine taarruz ettiğindenberı 
dört sene geçmif bulunuyor. ~u 
dört seneye rağmen Japonya Çın· 
de esasla hiçbir netice elde ede· 
memi,tir. Çin milli reiıi Çanı • 
K.ay • Şek Japonlara bati muka
vemet ediyor ve bu mukavemetin 
de kırılacağına dair ortada hiçbir 
alamet görülmüyor. Resmen ilin 
edilmemif olmakla beraber hali 
devam eden bu harp ise Japonya
ya pek pahalıya mal olmakta ve 
Japon milletini iktiaaden büyük 
müfkülita maruz bırakmaktadır. 
l\t~seli Japonyanın, Çine taarruz 
etmeden evvel düyunu umumiye· 
ıi 9,5 milyar yen iken bu düyu
nu umumiye dört sene zarfında 
26 milyara çıkmtf, yani iki misli 
daha artmıfhr. Düyunu umumiye
nin böyle kabarması ve Çin har· 
binin bitmez tükenmez maarafla
nrun devamı İse, Japonyada ver· 
cilerin ziyadeıile 1ükselmesine se 
bebiyet vermiatir. Dijer taraftan 
Avrupada da iki senedir gayet 
kanlı bir harbin devam etmekte 
olma ı Japonyanın ihracatı üze· 
rinde büyük tesirler yapmtf ve bu 
ihracatı adeta tamami.le durdur
mu,tur, ki bu da Japonyanın aa· 
nftyiine ve ılttir.•diyahna büyük 
darbeler vurmuttur. 

f,te dü,denberi Hindiçiniyi İf· 
gale ba,Iadıiı söylenen Japonya 
bugün böyle içinden ~ılulmuı 
çok giiç gibi görünür bir vaziyet
te bulunuyor. 

Milliyetperverlrkte ve ıarp a· 
lemine dü,manlıkta ifrata var• 
makla beraber, siyaset sahasında 
tedbirli ve basiretli hareket ~de-

cek ricale daima malik bulunan 
Japonyanm, Çin maceraıının a
kıbeti ne olacağı tamamen meç· 
hul bulun°duiu böyle bir sırada 

Rusya, Amerika ve İn&"iltere si· 
bi dünyanın ~" büyük üç devle
tine birden n1e.1dan okumaya kat
kı masuıa nasıl hayret olunmn? 

Hindiçini ifralinin bu üç bü-' 

yük devletle behemehal harbe gİ· 
ripniye sebebiyet verip vermiye· 

ceğine eelince, bunun hakkında 
fiındiden kat'i bir,ey söylenemez
se de, haritada Fransanın HinCli
çini mü.atemlekesinin coirafi va
ziyeti tetkik edilince, bu bü)'iik 
ülkenin icabında Holanda Hin
distanını, hem de Singapuru teh
dit edecek mevkü haiz olduğu 
derhal ıöze çarpar. Bu İ•ga)e bu
gün için Amerika ve İngiltere bel

ki hemen mukabf!le etmiy.: k•l

lufmazlar. Fakat ne de olsa Ja
ponyamn Hindi.çiniye yerlefmiye 

tetebbü.a etmesini har~ doğru 
atılım, bir adımdan batka türlü 
tefıire imkan yoktur. 

TASVİRİ EFKAR 

Ukraynada mUttcflk kuvvetleı, çe. 
kilen dü~manı mfitemadıyen takip et. 
mektedir. Finlandiyıı cephesinde düş 
manın nnudane mukavemetine ınğ. 
men Almnıı ve 1"iıı kıtnlaıı ıırıızi 
kaznnmışlıırdır. 

Smolens · ve Zitom! ı tikametlcrln- (A.A.) - Afi: Rooscveltin şah' 
de devam ctmi~tıı. n ~ r mıntnlmlaı· si murahhası Hopkine, Lonara 
dn mühim hiçbir muh ır be btlıliı il- radyosunda bir nutuk söyliyeıek 
mcmiştir. binlerce Amerikan tayyare~inin 

Macar tebliği 
BUDAPEŞTE, 2 'I cnımuz 

Kara kuvvctlorllc Mıh lıgı yııpnn daha şimdiden f ngiltereye vasıl 
hau ku"vetl rimlz düqnıan birlikle- olmuş olduğunu ve büyük bom· L o n d r a r1ne taarruz etmi ve wyyare mey- bardıman tayyareleri inşasın~ nıu 

(A.A.) - Şnrk cephesi istihba
rat bOıo undnn bildirildiğine göre, 
sert Ma<"nr teşekküllerinin ilcı·l lıa· 
ıcketi devam etmektedir. Düşman, 
M cnr kıtalaı mı tnnklaı kullnnauık 
durdur.nura ç_nlı t.l\dıı:. Yollaıın 
m şktll ş rtlannn v e'iddctll sıc k
larıı l nğmen ::\locaı· kıt.ıılarının Jııırp 
kabiliyetleri mükenııııeldir. i\! ncııl' 
zayiatı fovkalidıı nzdır. 

danlanna kar hareketlerde bulun-, teallik geniş bir progrnmın il er 

bombalandı 
1 

nı';Jtuı. ·t ,.,.; O h k tl• i lemiş bulunduğunu söylemiştir. 
umaı C!Sl ""n va. :uvv? eı • (Devamı sayfa 8, slltun 3 de) 

B 1
. 

26 
T mh: 104 Alıunn tay)·aı"esı tahrıp et- ............................................... . 

er ın, cmmuz mişler<ilr. Bunlartn ckseıbl tnyyaı·e 
(A.A.) -Alm n orduları baş mcl-ri t lşnı d k 1 "hı Biz (ln H • d • • • 

kumandanlığının tebliği: 1 ikı uı~·y~ıc kııy~ttik. Elde edilen n } Ç 1 ı 

Fin tebliji 
HELStNKİ, 28 Temmuz 

(A.A.) - Ofl: 
Resmi tebliğde dıınlllyor ki: 
J'inlandiyalılar, Rc!ola, ınıntaka -

ında evvelce imha cdilnıi~ olduğu 
(Dcı•amı aaJıffı "3', •iitım e dtı) 

Dün gece Alman hava kuvvet· t.ıım mnlunıııta gore cumaıtcsl gecesi 

1 • Al h" 1 · d 'k l\Ioııkovaya yapılan nkındn evvclre 
erı nıan ~e ır erın e ı amet· l lld' 'ldi::..ı ibl 1 d -·ı k' d! Ahi b 1 d • h 11 J ın b• g n tt cgı, sc ·ız ış-

ga arın u un ugu_ m~. a t-re ar- man tayyareııl düşürülmüştür. 
ka arkaya ya~ıl~n lngılız bomh8:r Cumartesl günü hava kuvvetleıi _ 
dımanlarının ıntıkamını almak ı· miz ve Baltık filosuna men up gemi 
çin Londr.aya hücum etmişlerdir. 1 terimiz dlişmanın iki destroy\•rlni, 
Düşman ne gündüz, ne de gece bir denizaltısıııı ve mahı uk yüklü iki 
Alman raaıiııi üzerinde uçmamış· nakliye gemisini batırmışlar ve bir 
tır. (Devamı uyf• 3, sutun 4 de) 

........... ~ .............. ···········-·················· •••••••••••••••••••••••••• ,, •••• 4 • ••••••••••••••••••••••• ••••• ••••••••••• ••••••••••••••••••• • 

AL Ti AY HAPiS 
Asker ve yoklama kaçağı 

iş sahipleri mahkum .---------
Yanlarında bu gibi kimseleri muhafaza 
edenler flega izinlerini geçirenleri 
aklıganlar askeri mahkemeye verilece 

Bazı ı·esnıi ve husu~'ı mües.stsele
riıı, .1704 sayılı kanun hükümlerine 
göre tutmak nıecbuılyetinde olduk -
la.rı deftere, çalıotırdıklan memur 
ve işçıleıin askerlik vaziyetlerini 
tetkik etmeden kaydettikleri "e bu 
suretle yoklama kaçağı ve bakaya -
hın askerlik kanununa aykırı oluak 
i 11 aldıklıırı haber alınmış ve yapı. 
lım tahkikatta, askerlikle ilişiği olan 
bnzı e:ıhısları istihdam eden resmi 
ve hususi müesııe-clerin Örfi İdare 
mahkemesine verildikleri 18 haziran 
941 wrihli gazetelerde yazılı111otı. 

Muhnkeıııelel'i ı1ona eren bu şahıs
lar, bu gibi kanundan habenlnı <>I· 
nıadıklıll'ıııı ileri sürrnüşlersc de ka. 
nuni takibattan kendileı ıni kurtara
nııyarak ekscl'iyetle altışar ay hııp
ıe nınhkılm olmutlardır, 

Halkımızın tenvil'i için aşağıdaki 
nokwi nazarlara dikkatlHinl çek
meyi vazife biliyoıuz: 

1 - Öıfi İdare nııntaknsı dııhı
lindckı ~·erli ve yabancı askerlik şu
belerine kaydolup ta cmsnllcı i l'elbe. 
dilınii;i olaıılnl'cl:ın davete hC'nÜz icıı
bct etmemiş olanlarla sevkedlldiklcri 
nıahallerılen savuşmuş, ızinl! gelip 
te ıııczuni) eti bitince kıtasınıı gitme. 
miş olanları her ne suretle olursa 
olsun gizliyeıı ve çalıştırıınlııı·, 

2 - Hariç a~kel'lik şubelerinde 
kayıUı olup her nı> nıakıılltla olursa 
olsun Ör.fi İdare mıntaknsındıs bulu
nanlardıuı kendi askerlik şubelerin· 
ce, emsalleri celbedilıiiğı halde icu. 
bet etmemi~ olanlarla ~;n<1 bunlar
dan halen bulundukları nıalıaller'n 

(DııNıını sahife 8, sıitun 1 de) 

Beynelmilel bir casus 
tpbiiyett:en iskat· edildi 

Ankara 28 Tenımuz 
(Hususi Muhabirimiz telefonla bildiriyor) t 930 

senesinde Yugoslavya muhaciri sıfatile memleketimize iltica 
eden ·•128 kiti aruında vatanda~lıiunıza kabm olunarak An
kara nüfus kütüğüne teıcil edilen Hasan Basri isminde birisinden 
fÜpht. edilerek hare!<ah sıkı bir farassut altına alınmıf, ve hakkında 
yapılan tahkikatta bu adamın beynelmilel bir casus oldu{?u gibi 
~emleketimiz aleyhine de çalı,tığı öğrenilmİ.flİr. Dahiliye Vekale
h, Haı-.ı Baninin vl\landaflığunızdan çıkanlmaıını ka··arla~tır
rnı, ve hazırladığı kararname V c:killer Heyetince kabul olun UUf• 
tur. 

çalıştıran 
oldular 

• 
I 

. . . 
1- ;. 
~. .-- \ 

• • •• ,: 

bazı 

meselesi 
Alakadar devletler 
şimdilik iktısadi 

tedbirler almakta 
devam ediyorlar 

Tokyo. 28 T emınuz 
{AA.) - Ofi: Hariciye Nazı

rı amiral T oyoda. dün şahsi ika
mctgahmda iki saat süren bir t<Jp 
lantı yapmıştır. Bu topl:-lntıda bu 
gün Hindiçininin müşterek ıne
nafiinin tasdiki içn aktedlecek 
meclsihasa ait h zırlaklarla İ!llı • 
gal edilmiştir. 

( Oev•mı sayfa 3, 5utun & do) 

Fraııaıı Hindiçiniıi •• ciorını gösteırir harita 

1940 programına göre bu yollara şinıdige 
kadar 7,5 milyon lira sar/edildi 

940 mali yılı programın dahil o. 
lnn yolların inşa ve tamu işi tnrnaıu 
lnıımış bıılunma'ktadır. Bu muddet 
%arfında, gerek Belediye ve gerekse 
Hu usi idare bfıtçcsiııden ımr.fedllcn 
paranın mikt rı l.li mılyon llrnyı 
&reçn•i Ur 
Vupıhı ış o ı 

ıo~Jcdiı ~ 
n\ i e 

P.ilf I 'i\'O V Ü· 300 k!i-ur bin liı ıı 
sarfıle Sütçübo tan "Okağı, Emln6nü 
eivaı ı, Beyazıt meyouıııııda t vJyci 
tünıblye yapılmı ; • 'ultannhmctto 
Nnkilbcnd ' dlğcı sokaklarda kal
dıı ım in a edılıııiş; Lalelide K(){'a 
Ragıp, Şair Haşmet, Şııil' Fıtnnt so
kaklnı ı pnı kc dö cnıni ; Eminönü 
Bankalar civa11 asfaltlnndırılmış; 
Liilc1idckl Koca Ragıp Paşa cadde. 
sinin tretunrlnı, yapılmış: Köprliler
de ve Giilhııne parkı ı·ıhtımında ve 
muhtelif cadde ve sokaklal'lll adi 
ve pnrke kaldırımlarıncla esa 1ı ta • ' 
ınırler ıcı a edilmiştiı. 

FATIJI KAZASI: 60 bin lıı aya 
yııkııı bir para sarfile, Y<·Jlkule • 
Balıklı yolunun kntı anlı şol:ic 1. ~e
hillik yolunun par~ i, Rııınl • Gü
ıııüşı:.ııyu yolunun şoıtr•i yapılmı'J ve 
Ediıneknpı • Samatya ~·olu asfaıtne 
di •er yolların fıdi kaldnım ve parke
leri esaslı surette tamir "dilmiştir. 

HEYOGl.l : • 1~11 • Rüyfikder:-, 
'l':ık im • Taşkışln şoselflrlle Sır el
\ lleı ve Tepebıışı treluarı, Taksinı 

Vali Lütti Kırdar 

meydanı ve Şiobnnc yokuşu 11 fnlt
Jaıı, Şl 1i • Sarıyrr ve Taksiındt.ı M 
te caddeleı inın katran knpla.mıılnrt 
.r&pılmııtır. 

BAIUR1'.or: j kele 'Ye Taşlı tl 

caddcleıinın makadam eo eleri, Co· 
bnnçcşmc • Taohan, Ş nllk nıek p 
yolu ve Aynzmn okaklarınm kıı dı
rnnları ynpılmı;,tn. l50 bin lir va 

(Devamı •ahlf c 8, s it un 7 d(t) 

··················-······················································ ... ················· .. 
------B akrştar ------

imar buna derler! 

M ene men ova~ının sulama 
tesisatı açıldı. Bu eser, 

tamamile Türk mühendis ve 
teknisyenlerinin elinden çıkını -
tır. Şimdiden 1 00 bin deknr 
toprağı aulıyan bu t~sisa~ ya· 
l:ında b•nun iki misline yakın 
bir bölgenin feyiz v~ bereket 
ka) nağı olacak. 

Nafia bütçesine topu opu 
500 bin liraya mal olan bu i
mar hamlesi, Menemen ovnııt· 
nı. biraz yağmur yağınca nrka
ıoıııd .. ki dağlarda birikip mah· 
sullerimizin üııtüne boşalan az• 
gın s,.Jlerin tahriplerinden kur· 
tarıyor. Dah şimdiden bu ha· 
valideki toprağın kıymetı iki 
mi line yüksdmi§: ileride büs
bütün artacaSına da şüphe yok. 

lşıe benim anladığım rnana
dıı imar savap ve imar zaferi 
budur 

Tam ve öz ınanuile imar de
mek. canlı Türk toprağının ve
rim bbiliyetini, çalış1rnn Türk 
miistahsilinin iııtihsal gayretini 
arttıran yapılar ve tesisler m ill· 
zume i demclttir: Yollar, köp· 
rüler, kanollar, bentler liman· 
hır, prevnntoryomlnr, • krr ler. 
haetahaneler. v.ıı. v.a. Bir za
manlar fırtınalar gcmilniınİ7.İ 
kayalara çarpıp p r larkun. 

Peyami SAFA ........ ······················-
<1eller ovalarımızı kasıp mah ul· 
ledmızi eilip supurürken, ille !e
rin türlüsii halkımızı kırıp geçi
rirken, yol, kanal, bent, limn,_. 
hnstahar.e ilh ... yapmadaı. Örı• 
cc, iiç )'UL, be{l yüz bın lirn 
esirgeyip te milyonlar tükete • 
rek sı:-a sıra kübik bina inşa d
tinneyi. aür:ij sürü lüks oda 
kımlnrı, modern büro uuılze• ı~
ıi aldırmayı arılamam ben. Me
nemen o\'asınıt harcadığımı7. 
şu 500 bin lirayı dnha evvel 
gözden çıkaı mı olsnydık bu• u
ne kadar memlekete kazanı ır
dığıınız miktar hu mnsrJı kıt 
k t öderdi. 

işte mnsraf ı ve emeği 11z, { y 

dası ve bereketi çok, tam bül· 
çemize ve ihtiyacımıza göre ya 
pılmış sessizce kazanılmış bir İ• 
mar zaferi. Avrupa ovalnrındıı 
kan gövdeyi götürürken Mene
mene barış ve sükun içinde ha
yat veren bu !ulam teaiıatının, 
devlet ve telmi:ıyen bütün mü
teşebbislerini tebrik ederiz. 

içte Menemende genç inkı • 
lapçı Kubilayın bnfını uçl'r n 
irtica zihniyetinde - vorsa ve 
kı:ı.lmırn • ı rar edenleri utan
dıracak, taın yerinde, en 'e
rimli imar hnrekf tlt'r m 7d<"tı 
b.ri 



mağazası ihti~ir. (-Havacılık bahisleri · ) 1' 
suçundan adliyeye verıldı 
Bak er 

Sinir harbinin panzehiri 
H arp te, maneviyatm aili.h kad~ ve batta silahtan da fazla 

r ol oynac:lıiım takdir eden lngilwe r balkı net'elendirmiyt-, 
sinir narbinin tesirlerine kapılarak ' muka vemetleerinin kınlmama
aını temin et.niye uirafıyorlarm ... 

Bu mağazada ayakkabılann yüzde 128 
karla satıldığı anlaşıldı 

Rus -Alman çarpışmasmm 
diğer sahalara tesiri 

A yni feyi bu mevzu üzerinde, Son Telcrarta bir makale y a
za n A li Kemal Sunman arkadaflDlJ:ıidan mülhem olarak ben de 
tavsiye edeceğim. 

Dimaimıızın bir k enarina yerlefen harp cailesi, namualu, fa
lı:at züğürt adamların ödenmemİf bo~an cibi hepimizi acay ip 
bir burkuntu ile rahatsız ediyor : Ekmek yerken harbi hatırlıyo
ruz., İftabmuz kaçıyor; beyaz perdede harp f ilmleri görüyoruz., 
keyfimiz. kaÇtYor; b ir i~ el atmak istiyoruz., is tikbal endifeaile 
tetebbüs kudretimiz kırılıyor. 

Müdde1unıumilik Beyoğlundaki Ba 
ker ıııagazaaının, bupt.en evvel ve 
harpten ı.ıonra yu1de 50 gayrimeşru 
karla ve son defa da 5 çift ayakka
bıyı yüzde 128 k~rla satarak ihtikiir 
yaptığını teııbit etmiş, ahiplerinl 
Asliye İkinci Ceza mahkemesine ver 
miştlr. 

Muddeiumumı111ı:, Fiyat Mur akabe 
Bürosun1JJ1, Bakcr ma~azasının lükı 
sayılabllecefi Te harpten evvel de 

yüksek fiyatla mal 11attığı için bu 
hareketinin ihtikiir mahiyetinde gö
rtllcmiyeceği yolundaki raporunu na 
unltibara almamış ve yukarıdaki 
neticeye de ehlivukuf tarafından 
tetkiknt yaptırarak varmıştır. 

Baker maiazaııı mesul müdürleri.. 
nln muhakemesine yann Asliye 1 -
kinci Ceza mahkemesinde baılana -
caktır. Maznunların mıııt korunma 
kanunu icabatına göre tevkif edil -
melerl muhtemeldir. 

.. ... 
Atlantikte, A11rupanın batısında, Akdeniz hav· 
za•ında, Mısır 11• Libgada cereyan etme/et• 
olan hava /aaligeti, laaoa bombardımanları ve 
6anl arı11 gakın w uzak muhtemel te•irleri 
~ ................. -~ ...................... ~----...................... _.. ......... ,,.. ........ 

H ç ölmiyecekmif gibi d ünya yüzünde vazifelerimizi yapmak 
ve öteai için de her ıün öleceknıİf gibi hazırlanmak, bize k ü çük
t enberi telkin edilen en kuvvetli b ir bayat denidir. İstiklal mev
zuunda ayni p rensipten ilham alıyonı% ; d evlet m uhtemel b ir ö lüm 
d irim cid alinde muzaffer çıkmak için bütün milli kuvvetlerimizi 
ayni hedefe doğru aeferber ede rken, m ümkün mertebe balkm nef

esinin kaybolmaması için nonn al bayatın sü r mesini d e temin 
ef m ek istiyor. 

.................................................................................................. 

22 Haziran 941 de p fak sökmeden 
baelıyan Alman • Rus harbi bir ayı
nı doldurmuştur. Bu har bin diğer 
harp aahalarındaki hava faali -
yetine ve hava bombardımanlarının 
temPoaunun zayıfiamas1na, ne dere-

yorgunluktan kurtarmış bu gemile
ri vakit ve zamanında av1ıyacakları 
dü,eman ıemilerini, seyir istikamet
lel'ini bildirmekle hedeflerini! kolay
lıkla tevcih etmekte bulunmuıl:n
dır • 

lktuat haberlerl ı 

Cümhuriyet 
pastahanesi 
ihtikardan suçlu 

Sinir harb inin yıkıcı t esir lerine mukavemet, ar.cak, bir ira· 
d eyi terbiye meselesidir Rahat e tmek için yapacağımız 'ey her 1''i.rat l\hınıkabc Komisyonu dün 
tellJike.n havab n tabii t;zahürü o larak telakki etmek ve tenı' oyu ö~lcdcn Eonın toplanarak bazı i.htl-

" · - f • •• • p tar vakalan hakkınd ki tahkikat 
bozmamak.... ıte bıze ve hPr muca<lele edene lazım olan da bu- C\ rnklannı tctkık ctmış ve bunlar_ 
d ur. F akat yine bu; o kadar zor bir İflİr ki, sizlere b ol keseden ı dan b:ızılannı kaıara bağlı~arak 
t av siyed e bulur.an ben bile, çok defa ayni tavsiyeye muhtaç ol- suçluları adlı~e~ telim etmiştir. 
duğumu hissederim· tıpkı, günde üç paket cİgara içen öksürüklü Bunlardan Bc7oğlunda Avram oğlu 
Clokto run, basta) ' f'f ' · kt t • 'b' 1 Bohor çay ihtıkfırından, Cümhuriyet 

anm u un ıçme en mene mesı gı 1• pnstnhanesı de knkao ihtlkllnndan 

Ciland BABAN suçludurlar. 

Tefrika: 23 Yazan : KANDEMiR 
········ ································ 

Bakı,ıarını gözlerinden ayırdı ve omuzların• 
kabartarak, beni tepeden afajiı bir sUzdU 

O gece yine yapayalnız so- f - Bilmiyor muyum ki? ... Ak'linl 
kagn çıktıgım zaman gayri ihtlyan, jddia eden kim? • 
Tıfllste atlatmış oldub"Uınuz ulkast - Te~ekkür etlerim, ancak ... 
:meselesini hatırladım ve guilerimin Ve knpı;a d ğru yurüdu. llizi 
cnune Kizım bey gcldı. cllnhi Kazını kimsenin dinlemediğinden emin ol. 
ney... dedim, valiba bu akşam da mak istiyordu. 
hana bu kabadayılığı ılhnm eden - Mcruk etme ... dedim, korkma, 
zf'n in!> kime )ok! 

Grç vakit, yara <ıle doııuyorrfom. - Ah, diye içıni çekti, öyle mi a -
Tf'nhn, fakat ııyılınlık bir koşedc nıyor unuz? Blliıkis her taı afınız sa
& ız 1 b r kadın duruyordu. Sırtını rıhnı~lır, 
iluvara davamış, kollnrını ı;<>rınış - Diliyorum, fakat buı·ası... Ev, 
&\'Uçlarını kıılçnlnr na )apı tırmış . emindırl 
D k om zları dan bir şal ~arkan, çap - Bıllyor musunuz benlm ne için 
k n, k&Tagöılu, saçları da •ıı ık bir buraya gddltlml? 
gli'Lel kadın . Etli dudaklaıı nra m- - Hayır, o kadar kehanet ahibi 
da behren bembeyaz dişlPrinin bır dei;;-i1im. Sö) le bakayım ne içın gel
kı kaç g hı yakaladığı kıııkırnıııı din? 
karanffll parça paıçıı etm k 1 tıy n Ilir yudum ı;u 1le dudııklaıını ı'l
bır hınla burun kanatları kab:ırmı~. )attı. 1üthiş bir bııbran g ç cı;-,.i 
ideta solu) an ) trml )a lannda b' r her halinden he11I idi. Tekrar ellet i
guzcl ... Gozg- e ı!l'ldlk Bırclcn ba- me sarıldı v titrlye tltıive •mlattı: 
kı~lnnnı cı;zlerımden •l ıı-dı ve omuz- - Den, dedi, bugüne kadar slzın 
tarını b bu tün kabartıırak, k - her hiz.metin"zJ seve se\ c I? r n, 6 • 

ranflli bu butuo d lı)l'ı 'k benı te- dık, emin ve muti bir adımınız oJaıı 
peden a ağı bır uzdu. ' namu lu ben ... Şu daklkad:ııı ltıba-

- Yolunu şnşırmı bir Karmen. • 1 ren şeıef iz, h. l ıyctslz, alçak lı'r 
dedim, başımı çev1rd'm, uıaldn,mı- hainim!.. Cunkü buraya evinize, 
yıi ba~ladım odanıza ııizı .aldatmak, çr.lmak için 

On adım kndar gitml tim lci, arka- gl'liyorum ! 
dan bir çıj',rl k koptu. Dondum ~ a- - Sakin ol, v~ d ha ııçık konuş .. 
aaltta oaklı)an b"r to at i... dedim, benim neyimi çaJacnk"ın? 

Bu tokadı: at~n o kadın, yıyen de Boğula boı,'111 , nefes nefese ııöyJu. 
çe k lca 1 çınde uzun bo)lu, 11fiHln ')'ordu: 
gihı bir •l'nçti. - Rlitün mahrem evrakınnı, bO-

Kadm, gence fklnei illr~ ı avur- tun kiii?ıtlarınızı .•• 
mak için, ilstfıne yürürken bngırı- - Kağıtlarım ... Evet u r. Fakat 
yor du: mahrem evrakım yok! 

Her tuafım kiralıktır ... Evet! - Mahvoluyorum ... dive inllyor-
Fataı ıenl istemiyorum, anladın mı? du. 

Ve birdenbire etrafmdn peyda Karşılıklı birer ikadeh konyak i~-
olaıılua dönerek, onu C tc iyor, tilı:. Boşalan kadehleri birer l:erc dn
eu mu}ordu: ha doldurup boıalttık. Biraz kendint 

- Bir saattir p~imd . Lif anla- gelir gibi olan delikanlı me cleyi 
wnyor. Zorla mı! Seni ııvmedim. şöyle izah cttl: 
S&baha ikndar ldm.,eY:i bulamıyaca
cıını bllsent, ~ine seninle )'A\mam 1 ••• 

Git diyor ~ana! ... 

- Diln fil:'le ilstO beni ~awrdılar. 
- Kimler 

* l'ERAKE/'..-OECI KASAPLA
Rl'r'V KAR HADLERi - Toptancı -
lann perakendeci kasaplara vere
cekleri kir hadl rl dun tc bit edil
miştir. Toptancı kasaplar, peraken
decilere badema ylizde 10 kii.r bırakn
caklardır. Toptnncılar bu hususla 
dün Komisyon muvacehesinde şifahi 
teıninat vermişlerdir. 

* AYAKKABI KAR YÜZDELE 
Rl - Ayakkabı satışlarında pera
kendecilere bırakılacak kar hadleri 
hakkında e a lı knrarlar verilmeden 
evvel muvakkat olarak bazı kar yüz
deleri kabul edllmıştir. Buna gore 
perakcndect1er ayakkabılann mali -
yet ve cınslerine grıre yüzde 20, 25 
ve 35 kur nlacaklardır. 
Ayakkabı cin !eri hakkındaki bu 

karar, a)·akkabıcılara aynca bildiri. 
lcccktir. 

Adllyedes 

Bir Safranbolulunun 
marifeti 

Snfranbolulu Hasnn oğlu Suley. 
maıı adında biri i, geçenlerde blr ge
ce ynn_ı, Galatada snntçı Sotiıinln 
dükkanına kepenkleri kırmak suretile 
girmiş 'e dukklındaki yuzlerce kıy
metli saati • şıı arak Safnınboluya 
knçmıştır. 

Sule~ man Safrıınboluda çaldığı 
ntlcl'i bhcr birer at ıken yaka.lan
mış ve dün de şchrımlze getfrilerek 
Dôrdüncu ~oı gu llakımlığincc tev· 
kıf edılmi ur. * lJlR CESED DAHA Bn.us
DU - Dun samıb, San)eıc baglı ?,e 
kcı iya köydndc, bir tarlanın içindeki 
lıend~kte bir erkek eesedı bulunnrn5-
tur. 

65 yn~ında İbrahim oğlu Sefer a
dında birisine a t olduğll anlaşılan 
c cd Sllhlbınin, taı laya çalışmak il
zere gittlğl ve bır dahn dönmediği 
te bit edilmiştir. Tahkikata Müddei
umumi Muavinlerinden Tahsin el 
koymuş, ec edi munyl'nc t-den Aılli
ye doktoru, morga kaldmlmasına Hl
r:nm göc:term'ştlr. 

Tahkikat, Ibrahim oğlu Seferin 
herbanr;i bir cina~ete kurban gitmi, 
olması volanda yfirtltülmektedir. 

Köpeklerle 
mücadele 

ır j ceye kadar tes.lri Almanların dc-
olmu~tu? Gelecek- Yazan: niz üsUı' harp ge Bütün taksiler 

işlemiye başladı 

25 temmuz 041 tarihli Resmi 
Gazetede nt'şıedılen Koordln:ısyon 
Heyeti karaı1le, bir gün tc · ve 
bir gün de çift numaı· olarak 
münavebe ile işliyen tal: ilerin 
hergQn çalışma ına mil aade edıl
mişti. Ancak araya tntll gunleri
nin girmiş bulunma ı dolayısllc 
gerek Resmi Gazete ve gereks 
bu husustaki emil' İstanbuldaki a
lukııdnr makamların eline gele
memiş ve dolnyıslle bu knı arın 
tatbikı şehrimizde gecikmişti. 
Dün Resmi Gazete gelmiş bulun
duğunaan, ı;eyrüocfcr lşleı ile uğ
raşan Emniyet Altıncı Şube l\Iil
dilrliığü garaj ve tak 1 sahipleri
ni buldurarak, kararı kcnılilerine 
tebliğ etmiştir. Dün, öğleden son
radaııbcri şehı im izde de bütün 
taksiler lşlcmiye başlamıslnı ılır. 

Arkadaıımız 
Atıf Sakar 

evlendi 
Gazetemizin yazı lşll'ri müdür mu

avini, aı kadaşımı:r. Atıf Sakarla Ba
yan Ulviyenin nikah ıııeı a 1.mlcri, 
dun Eminönü evlenme. memurluğun
da yapılmışbr. Yeni evlilere uzun ve 
me ut bir ömür dileriz. 

te diğer harekat mllerile Atlantik-
sabalnnnda başlı- Emekll Alb te müessir olma. 
yacak buyük hava ay ]arına imkiin bı-
faa li )et le rinde Mecit Sakmar rakmıyan yine tay 
l~us-Alnuın hnrbi. yareler olmuıtuı. nln ıııuzıı tc iıleri ___ ..,. ___ ,.. __ , _____ ,. __ .. _..,. Bisıııark harp ge-

kcndl ini hı t:ttirecck midir? Ve ııi- misinin \e Drest limanına sığınan di
lı:ı~ t but.un hnıckiit sahalnı,ndn hcı· ger Alman harp gemilerınin uğradık 
iki muhn ım tarafın havacılık hakı- lan iıkıbeUcr buna oahittir. Iattii 
mındnn bııgunku durumları ne ıner- dencbflir k1 m mark harp g misine 
kezdedlr? Hu mevzulnn Tnsvıri Bf- bir tıı)'ynrc gemisi de reJaknt etnıiş 
kur sutunlanncla birkaç makak• ile olsaydı Almanların tayyare gemllcıj 
tctkık etmek i:.tiyoı uz. bulunsaydı belki de Bisınnrk kurtu-

İki ııcncılenbcri A.vrupnyı kasıp lacaktı. 
kavurmakta olan bugünkii hnı bin Atlantiktckl havn fnaliycUne ıştl
frmdlye kadar cereyan etıniş olan rak eden tayl aı·cler umumiyetl.:ı dc
sc:rrlni takip ederken gördük ki knra niz tnyyareleridlr. Hem de çift 
ordulannın harekatı muhtelif hare- motörlu ve döl't motörlü bQyük ha
knt ahnlarındn vakit vakit btitun rekat sahasınn malik, nısheten ı;ü. 
şiddet ~e kudreule parlamış ni beten ratleri az büyük deniz tayyarcleri
kısa bir zaman zarfında kat! neti- dir. 
celere ulaşınış ve bunu mütl:'aklp ye- İngillz hava kuvvetlerinın büyük 
ni 1;iya i ırc askeı i ha;ı;ırlıklnr .. ba~- bir kumandan emrinde toplanmış o-
lanrnıştır. lan csahil tnyyaredliği> büyük Bri-

Fakat hava tı.rckatına gelince tanya deniz yollnnnın emniyeti ıçln 
denebilir ki hemcn hemen daimi bir büytik mikyasta 1ştirnk "tmekte ve 
mahiyet almış h va ordulnrı kara çok uzun mesafeler katederek fnnli
ordularının ve deniz kuvvetlerinin yet göstermektedir. 
h:ırekiıtına sıkı bir işbirliği ile büyük Esasen sahil tayyareeillğlnin bti
mikyasta iştirak ettiği gibi bir ta- yük bir kısmı uzak keşif bölüklerin
uftan ıl:ı müstakillcıı ı;irişnılıı bu- den tcşekkUI edip biraz da torpil 
lunduğu fanUyetlerini idame rttlr- bölüklerine ve sahil topçuRu ıle nı{l~
mekt bulunmuştur. terek harekat böl6klerlne malik bu-

Bu sebrpledir ki bu harbin diğer Junmaktaclır. Bunlnrın vazifeleri, ge
haıplerden en bariz bir ıruı·ettc far- mi kafilcleılni düşman tayyarele
kı üphesiz hava kuvvetkrlnln oy- rine kar.ı korumaktan ziyade, de

~~~~~~~~~~~~~~~ ' nadı !'1 b0J6k rolde mündemiç b.:ılun- niuılb gemilerini keşfetmek, harp 
muştur. Hıidi clerin tckz!blnc ı•ğrn- gcmllerile muhafız gemilere ve 
mak korku u olmadan ce~aretle ld kafileye haber vcı ınek, fıraal ve im
din edil'lbilir ki bu harbin tallı h ıva kiın bulul'laısa deuizaltılann ss{]n{] 
kuvvetlerile hl'r ahadn knhiı Ci tün- bonıhnlanıaktır. 

MUesslf bir ölUm 
Eski ı;:adrazamlnruan Avlonyalı 

Ferid Paşanın kız.ı Emekli General 
Halil Sedes'in refika ı, Tokyo Buyük 
Ekıllği İkinci Katibi Yumnü Sede
sin annesi 

Bayan Seniye Sedee 
uzuncn bir ha talıktnn "Onı-a yapı -
lnn tedaviye rağmen pnzar günü goz
lcrlnl dünya~ a cıb!!di:ı; en l pnmıştır. 

c~nnzesi bugun, Teş\iki~e cami 
inde ögle namazı kılındıktan onra, 
Rumelıhisarmdaki aile makbl'resine 
\'azedllcccktir. 
Tanrı garikl rahmet eyleye. 

• • • 
Acı bir kayıp 

Vnna eşrafı İdl'is oğullarından 
merhum Ha an İnselin hl'mşire~I '\'e 
operatör doJdor Fehmi 1ıı~eı, mer -
hum Hüsnü in el, .Adile 111 el, 1,, -
mail t el, Avni İnsel, Em· r İnselin 
halaları ve mütekait deniz binbaşısı 
Vasıf Bıınıkın ve oğullan deniz yüz
başısı Hakkı Burak \e Vedat Bura
kın karıleş çocukları 

Bayan Nurlye insel 

HiğQ elde etmiye bağlıdır. Almanlann deniz tayyatclerl 40 
Bundun evvelki Avrupa ve d:ılm kadar tahmin edilmekte olup bunlnr

umumi olnrek dunrıı nızamı ve bi- dan pek az bir kısmının Baltık de
zlın nnlıyacagımız daha açık bir ifa- nizine ayrılmış olması ve büyük lıiı 
de ile dunyadaki devletlerin f:iynsi kısmın\n Atlantık denizine tahsis 
tak imntı \'e m!lstemlekclc• in tevzi- edilmiş olması muhtemeldir. E ascn 
ntı deniz hiıkimlyetiııln tabii lılr ııe- Baltık, Manş ve hatti Şimal denizi 
licesi olaralı: tahassfil ctm.ş ve 1 tık- gibi Atlıı.nU§.'e nlabctle dnr olan de
r:ır bulmu a bundan MnrPkı rııinyıı nizlerdc kara tayyarelerinin kulla· 
nlznnıı dn ha\ a hakimiyetinin tesiri nılmnktn olduğu gör61mcktedir. 
altında kurulacakttT kanaatindcy!?.. lskoçya ve Irlandanın şimal kısım· 

Hava fnnliyetinin cereyan etmekte ]arı, Far-öcr, imndn ve nıhayet 
oldul\'u ahalnn şu tan:da o;ıra1amak Grocnland adalan İngilteredcn ~i
kabildir: mali Amcriknya giden ıimnl yolunuıı 

a) !}imal ve Mnnş denizleri dahil muhafazası için çok kıymeUı hava 
olmak üzere Atlantik şirnalı ve deniz üsl rl temin etmek sııretıle 

bJ fngıltere adaları ve Avrupıın ın deni?. yollarının emniyetine ) rdım 
~imal <loğusu Pttikleri gibl huna mukabil Almnnln-

c) Akdeniz havzası ve bilhııssa rın Norveç garp sahtllerrndeki Sta
ortn ve doğu kısnu, Mısır \'e l.ib) n vanger, Beı-gen, Aale nuki, Kristian
sah111erl ve nihnye şarlt cephe i. .. und ve daha ıimalde mcşhur ~ar· 

Şimali Atlant.ikteki hava !aally<!- vik gibi limanlar denizaltı gemilerlle 
tinin hedefi dı·niz kuı.vetlerile birlik- tayyareleıin imparatorluk deniz yol-
1 büyük Britanya impaı;atıırlı:ğ-u tarından flmaldekilere ka llQ tnnn u
nun hayal ılamarlarını t~kil cılı•n zu kolaylaştı ran üsleı· i ihtiva l!ıler-
deniz ~·ollarının emniyetin i boımınk, ler . 
İ nı:iltcı eyi açlığa m:ıhkıim et mck 

Atlant.ik harbinin mubddcrat1 ba. 
ur.un bir hastalığı müteakip tedavi ve harp mab.e:ıuesi imaline imkin bı. tan gemilerin yerini doldnrma:. su
edilmı>kte olduğu Fı ansız-Pnı•tör has l'aknıaınak oldutu malumdur. 

retile ittihaz ve tatbik '!dilen paıüf 
taıte inde iı·tihal ı t.ıniştir. <'ennu.•:.i l zuıı :r.anıandanbeı i ııist.t::mııtik hir 

tedbirlerd"n zlyarle denh:altı ve tay-bugün oğle namazını mütı~klp laç- tahriple devam eden e A•lantik 
k · i' ı k ı yarenin hücumlaı·ın ı öııliyecek ve a Tcşvikıye canı ını en ·a tlınlarak harbi namı verilen bu ahudak. ha-
ehNli istirahatgilıına defne<lllecek- l't katta Almanlar lehine clıl•• t dilen vapur znyiatım ehemmiyetgiı; bir de
tir. ' neticelerin buyuk kı mı denizaltı J?"e- receye indirecek akt.i f tcdbiı !erin 

29 Temmm 

. ... . 
SiYASi VAZIYET 

Uzakıark 
ve Avrupa 

F rartADJD Uzalqarktaki bü
yük müstemleke İmpara

torluğu Japon orduları ve Say
ıun(la Japon donanmasnun ih
raç ett.ijl kuvvetler tarafından 
tamamen İfgal edilmitt ir. Fran
sa YaklllfArktaki Suriyeyi kaybet· 
tiği gibi Uzakf&rktaki Hindiçini
yi de büsbütün elden çıbnna
mak için bu imparatorluğu Japon 
ordusu \'e dona.nmuı himayesine 
tevdi etmittir. 

Japonlar Hindiçiniye yerlet • 
melde beraber buradaki Ame~ 
kan ve İngiliz ticarethanelerine 
ve İf adamlarına dolınmmanuf• 
lardır. Şu kadar var ki Anglo • 
Sabon müeueselerinin istihsal et 
m elde olduklan hesapsız kauçuk, 
kalay, pırınç, pamuk, kahve, 
çay ve kömür bundan sonra mün
hasıran Japon a d a laruna sev kol u
nacaktır. Ayni zamanda İngili:ı 
ve Amerikan. müesseselerinin ser· 
v etleri Amcrikada ve fngi)terede 
( bloke) ed ilen paralara karıı re
hine tutulacaktır. 

Bu d a kafi gelmediği takd irde 
milyarlarca dola r Amerikan ve 
İngiliz sermayesinin yatınlmış bu
lunduğu Şanghaydaki İngiliz - A
merikan imtiyazlı mıntakası Ja· 
p onlar tarafından işgal olunacak • 
lir. Ç inin ve U zak.-rkt aki bütün 
ticaretin yansından faz.lası Şang· 
hayda İngilizlerle Amerikalıların 
elinde temerküz etmit b ulunuyor. 

Japo n donanması her ih timale 
göre, derhal Amerikan v e İngiliz 
donanmalarına karfı harekete 
ıeçmek için Formoz. adaıı civa
nnda tahaffÜf etınİflİr. Fakat ne 
Amerika, n e de İngiltere Framıx 
müstemleke imparatorluğunun ar
tık istirdadı m ii.QWün ohnadığtnİ 
bildiklerinden müıellah bir mü
dahalede bulunmıya bazırlanmıt 
görünmüyorlar. Yalnız Filipin a
dalarına Amerika tarafından vaa
dedilen istiklal ve timdiye kadar 
verilen imtiyazlar ilga edilmittir. 
Adalann askeri ve bahri müda• 
faasını Amerika devleti tekrar 
kendi eline almıf oluyor. 

Yeni vaziyet bu adalarda bü· 
yük heyecan U)'andırmıpa d a 
( Marila) daki· Japon konsolosu 
bu devlet in gayesinin Uzakprkta 
sulh ve intiumı muhafa za o ldu
ğunu tem in ettiğinden heyecan ııü 
kunet b ulm uf g örünüyor. Diğer 
taraftan Japonya ( Sing apur ) u n 
üzerine lüzumu halinde bir h are
kette bullDlmak icap ettiği takdir 
de bunu Siyam arazisi üz.erinden 
deiil, denizlere hakim bulundu
ğundan (Saygun) d an deniz yo lu 
ile yapacağını ihsas et~tir. Ja· 
ponya Fransız Hind&çinisine iyice 
yerlefmİf olduğundan karada n 
Binnanya ve , arki H indistan üze. 
rine ve deniz.den de İngiliz ( Ma
taka) sına hücum edecek bir va
'l:İyette bulunuvor. 

Japonlann Üçler misakı m uci
bince yardım etmekle mükeJl,.f 
bulunduldan devletlerden Al
manya ile halya ya, gayet teht=ke
li ltir anda iken dolayıaile yardım 
etmek istedikleri anlafllıyor Bu· 
nun için ilk defa ltalyanlar Malta 
adaauua askeri iıu.Yetle hiicurn el• 
mi,tirter. Alman haYa ~etleri 
de ıenİf mikyasta lncilterenin 
ku.vetleri üzerİDe tekrar taUTUza 
l.a.ı-m.tır. Bütiin ha .._ekecler 
lngiltere ae Amerikatun dikkat n 
me,guliyetini daha siy.de Manf 
denm1e Atlantiie ve Akdeniz~ 
celbedivor. 

Muh.arrttn Feyzi TOCA Y 
········ · ··-r~~:;i;i·E'n;ı;· · ······" · 

NüıhHı (5) Kur1. 4tar 

Sarho, lca<lın, dört beş adım geri
d ' benim gibi bu sabne)i esıcl n 
kolkola gtrmı~ •ki kl,.iyt' ]o"'..rru atıl
dı. Onlardan b"ı ni. koluna yap ş:ı
rak kendine doğru çekti: 

- Onı.ııını ormavınız. 7.aten bili
yorsıınuz, sizi takip edenler, yani 
bmmkile.r .•. cScn onun en ~akın ve 
mahrem adamısın, bina nal~) b tek
llf edece~ imiz işi nden ba k ı va
pamaz. Ancnk eğer gevezelık, ihti
yatsızlık eder en kendini yok bil. E
limlzd n ne sen kurtulabilır in, ne 
de ailen!> dediler ve şu tekli rte bu
lundular: <Eskisi gibi yanına gide
cek, oda ına gi ı eceksin. E ki 1 gibi 

Son gunlcrde şehırdekl kuduz vn. 
kalannın artması üzerine, Belediye 
nefsliğinden ,·erilen bir emirle baııı 
boş k peklerle 1kı bir muendcle baş
lamıştır. Bu mücadcll'ye bo} nunda 
markası bulunan, fakat sahipsiz do
laşan köpekler de dahildir. 

Ken:lisine Allahtan n.hnıet diler, ınileılne nittir. Pakat • l'f)arelerin alınmn-ına bağlı bulunmaktnılır Vt' 
kederlı afle~ine beyanı taziyet ederiz. hl sc 1 bü)üktOr. Re mi ıfııdelere bu tedbirlerin m·aııında bava l:uvvct

lerini kııflMere daha vakındıın ter
göıe lnşn edilen biı· gcmi~e nıukııbıl fik etmek imkintan d~ ııraştınla 
(3) gemi bııtırmaktaılır. ncniznltı C'ııktır. l :============== gemılerinln kaydettıklerl muvaffak •. i yetlerde de tannTclerin buyuk yer- Butün bu millahnzalnrlıı vasıl ol-

1 1'wrki11 11 nriç 
Abone Şeraiti için _:fi _ 

- f şte, diye b i:rırdı, bu C?ecc böy-
1• bir esmer, kanıgö;ılu kulhnn beyi 
anyorum ben: 
Ortnlık kahknhaltula ~ınladı. Ben 

bu, hoşlanmndt~ını tok:ıtlıvan, be
~ndı •inin )'akasına yapışan 3amım 

lrndınn hayı etle bakarken, b • nılen 
(kulhanbcylnı) hıt ım tım. Batuma 
g ldı •im gfin ilk p me t kılnnlar
d:ın bırl idı bu! Bıraz dah dıkknt 
edınee, gcrldeldnln de onun .ırknda
şı olduğunu farkettim. 

Toplananlar çoğalmıştı. K:.ıdın, Mi
le bağınyordu: 

- Bu gece ..• Bu gece ..• licy knlı
be dur:~a ... Bn ce de yaeı}aca-·ım 
beni 

Dıri yanıma sokuldu. D ndüm b::ık
tım; tanıdık bir çehre. B'r yıl evvel 
ı tlhbarat i,lcrlnde banıı Jı:ıyll fay
da ı dokunmuş bir dcliknıılı. Ilııqka-
ına eöyl!lyormuş gibi, mi bnnn 

du urdu: 
Durmayınız burada beyefendi. .. 

\ c y rın aabah )-cdide ben1 evdi! bek-
i y niz!> 
Agır agır oradan uzaklaştım. 

••• 
!!abahleyın yedıye dQğru o lamm 

kapısı TIJruldu ve içeriye nkşamkl 
delikanlı girdi. Perl,an, ln!rll, beye. 
can ıcindeydl. Hiçbir şey Ml~lemeden 
ellerime aarıldı. G!lzlerinden yaşlnr 
dökülüyordu. 

- Nen var, dedim, ııe oluyorsun, 
çabuk söyle! 

Bir m ddet boğazı tıknı mış, d'li 
tutulmuş gibi ııade t\ •lndı, o ua 
yalvaran bır !le: 

Aff t beni!. dı>di, affet! ... 
\' 1 l ı a rı mu 1 ı bir ı;ocutuı . 

Kıskançhkyüzünden 
kanlı bir vak'a 

ıçldli, !kadınlı alem)Pr yapacaksınız Yenimahallede Taşhan okağında 
\e bir g c onu fazla fçireıtk. ~ahut '16 numaralı evde oturan Ahmet, e\'
içkisinc ll ıç kataıa1' s:ıl'h ş ed cek- ve1ki gen arkadası beıbcr İbraMm 
sin. Bo~Jecc k ndinı kn)bedıp de Si· ve nedri fle bir kız ~uzunden kav~a
zınca odn ındnkı el çanta ını ve ev- ya tutuşrnu tur. 'etlcede 1brahim 
rakını ev,-clce kara•lnştıracnt:-ımız ı lkundura bı~ngi1e, Hcdıi de tabanca 
veııaitlıı, n" ı~ıcla bekllyecek ıılamlıı- ile Ahnıcdi } aıalamış.larılır. Yaralı 
rımıza pet içinde iple :aı kttncak- ı tPdavi altımı nlınmış, uclular yaka.. 
sın, (Dmamı var) lanmı~lnrdır. 

Edebi roman: 1 O . ··········· ................. . 
ETR-AFIM/ Z DAi( l f:~= 
DUVAR~~ 

Kemal Bllba,ar 

Herkes kahkaha ıle gillerken Ni- muztarlp tonlaıla örtulü idi. Klsa 
met hanım: bir zaman onre burada bitip tüken-

- Yoğurdun tutsa da Murat m yen tenk tli, nnnt mesclelcrı ye. 
efendi, bu eercit dahilinde sana f;.y- ıııden ,.., \'lendi. Ve Nimet hamın, 
dası dokunacagını ummam. ed biyat muallimi Naci bey bir t.a

Murat efendi cllle ümitsiz bir işa- rnfta, l\lurat efendi '1e Ziya muka-
ret yaptıktan sonra: bıl tarııftn münakaşnlaı a girlştıler~ 

- a'utsun da, kim yerse ye in... Onlan dınle.ıken bl% rctelli ekıncğı-
Ab sade bir tutsun. dcdL nılzi yi}orduk. Ve burnda fazlalıfı-
Medıha sepetten knhvaltı eıknrır- ml%ı hl cedı:,orduk. 

ken: Binız 60nre Iedlha ellerini ~ ıka-
- Sız dedı, şu muhay~el ro:ur- mak için kall.-u. Bıraz uşağıdn, o

du bırakın dn M>Jıetteki kn • r pc~- turdnğumuz '.\"e.ıden şırıltısı 1~itilen 
niı nı Afiyetle y mı e bııkın. 1 suya doğru ı?ltti. Hem n onun arka-

Bu apç altında hıtlfeler m tık VP nd:ın gltn ek için ı~·nıde bır aızu 

T8f8kkUr dınılnrı bir hakikattir. Dcnl:uıl tı ge- mak istcdiğiıntz netice şuduı ki Al-
Dcı in acımıza tıakiki bir tecssürıe ınllcrl de kor lıir ıı il ih add dilcbılir ınan-Rus harbinin Atlantik hııılJiı de 

iştırnk eden sayııı adliye• eı kanına, Tal yareler olmasaydı dcni7nltı ge ki hava faallyeUııe tesiri olıııamış
Orfi İdare komutanlığına ve meı hu- nııleri Atlantiğin va i ~ahasındıı dal- tır veya pek az olmuştur. Alouınlar 
mn olnn büyük evgllerinl tezahür J.?alar ıını .. ında yükselen pcn kopla Ru lara tanıTuz etmekle kati ıı tıce 
zımnında cenaze ini omuzlarda d il. du nmn ıremllerini arnma 1 ve ıou- uzennde çok muhlm tesirlerı oınenk 
elleri 6urlnde taşıyan kadirşinııs v ffnk Htlnl talie baglam::ı 1 l!izım olan Atalntik harbini gevşetmenuş
arkadaıılanna ve eve ı:elmek suretıle 1 gelecekti. Tıpkı l!ll4 :Hll harbinıll' terdir diyebıllriz. Gelcce1' yar.ımızda 
elemimlzi tahfife çalısan muhtcı cm l l I .1• 1• k t b - •- 1 İngiltere adalnrile Avrup:ın n şimal • _ • o c ugu gı ıı. ·a ıı uıı::un .... yvıır .cı 
nmimı tlu tlnıımızıı te,ckkuı lenrni- • h 1 d l ki k ·rı 1 ''e garhlndeki hava faal'liyetlcri uz -

zi sunarız. va ı a a ııı n yapı ~ıı ·cşı er c ld 
1 . . • . .. deııluıltılnrı uzun rnuddet pusuda rlnd<'.ki ıniltıılealarımı:r.ı bı ırm ye 

ill'-rlttım /u;kfnı lüı.dn Se:rnn aılesı ı b ki kle ,.alıeacn~ız. c eme n, mnlzemclerJııi yıp- " ~ ı,; 
:ı:atnuıktan ve mürettebatı büyük• 

uyandı. Fakat bu bir .-uçmuo gibi Ellerini uya soktu ve berrak u 
orada bulunanlardan utandım. Ne- içınden bir a\UÇ 1rnm aldı . 
den oııra ~crıındrn kalkabıldim. - Orada, o n •aç altında birbiri-

Kuçuk dere yaprakları olrnuo ne hücum edenlerin içi, ıu ~um ta-
fundalılkaı ara~ındnn nkıyordu. Mc- neleı i gJb1 dagılıyor. Onların bu tek 
dlhn küçuk bir düilükte ılurulan su- şc •. karşılarındakini hırpalamak 
lnnn kenannıln sakin ve dalgın iği!- gıı) retlnden ziyade, kendi içlerinde 
miş, sulara bakıyordu. esen fırtınayı dindirmek endi,e in-

Önüne küçük bir taş attım. Suda den do n.ıyor. Onlnı-a ııındecc ncıyo
ta ın fışkırtt.ıgı kuçilk su dnmlala- l'Utn. 
rı ve pkıı'b ik! )'erlnde bır kere Sulnrn lğilnılştik. Sııd&k'l aki.ile-
sıçradı. Denı göruncı!: rimizc balmrak 'konuşuyorduk. GaTiı> 

bir tednile: - Aynamı ııiçin kırdınız, d di. 
Birn durduktan snnra ilave etti: - Az veya çok, herkes içinıl<'ki-

Tu\•nletim yarım kalacak. lcri gizlenı<'k veya susturmak ı ııdi
~eslle ıııuztaı ip ılef,ril midir! dıvc 

Ona doğru yaklaşarak: sordum. 

!Den ise, dedim gul,.rek, sizi Bil' an durılu. ~çlarını geri nta-
mahut yoğurt mayalnmn tccrube ıle rak: 

meşgw sanmıştım. - Onlar, dedi, gir.lcıneklcn <1eği1, 
Gnrlp bir hiızunlc: gızli olandan muztariptırll'r. 
- Alay etmeyin <mlnrl&... dedi, f.gcı bo~le bir dertleri olmasny-

R lkı bir r.aınan sanın nynl ıztıuıpla dı, 11Inıcli şu bolıınduguınuz lntlf 
bizim ı~imi7. de lıııı'kulncak. \ r belki ~ cı dr, topı-ag-ın zevkini ,.e koku u
!ç!mizdt'kf ~okluk crn'lİfe ı b z de ı ı ıf, .ı" do~ ı ~ııtu til )Ular, rl nlc-

ı ıç ~apacak 1 ı ıl ıdı. 

MEC]T SAKıl!AR 

Ah toprak koku u ... 
Derin hır nefes çekerek 

etti: 
tekrar 

- 'J'oııı ak kokusu... Yağmurlu 
yaı günleı ini ve kırları bunun için 1 
severim. Bütün hayat tazelildennlıı 
usaresi ondııdıı-. Onda davet eden bir 
ey var. Belkı de bunun için ona 

kolayca doııüyoruz. 
Toprakta gcn~lık, hııy t ve ••. 
Dul'du •.. Ben tamnmlaihB'! ~ 

Aşk ve ıilüm var. dedim. Rellrl 
de "arle bu iki l Ilahaıda toprağın 
koku unthın gcııçlcrın damnrlaı,na 
taze a k cevhm·lcri dolar. Yaşlı!Jır 
çıırümüş bir et Jkoirqsıı alırlar. 

Onu kolundan tuttum. Sulara doğ
ra biraz .daha eğilerek: 

- Yuzlt'rımizin sulardaki aksine 
dikkat et. GOzlcrimlzde toprağın da
veti var. Den onun il nnile sıına 
se~leııı~ orum: 

Mediha... Benim ol... Seni sevi-
yorum ... 

(De a n.ı ur) 

Senelık ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı adık ............ 750 > 1450 > 
Üç aylık ........... 400 > f!OO > 
Bir ııylık ............ 160 > yoktur. 
DİKRAT: 

Derco1unmı) an evrak ıade olunmas. 

r-ll l HHlflllltltttlHt tlUtllltl llH UIUIHIMlf, 

i Vecizelerin Şerhi ı 
l ... ,u .. ıttt•••HHllHIHlllllllHllHtlftıtuıtıuı! 

Hayat, her yılı tlaha 
bahtiyar yoıandıkça, •ona 
lıadar tlet erini muhafa:zc 
eder! YEATS 

Devrimizin n tanınmış ıaırl ı lıı 
d('n olnn Ycats, bugun ~etm ,ıııt 
varınış oldu u b ide ha'.\l tn ol. n 
ıl •ı 1 yıldan l lln tıa~la~lanma .. ta 
ve kendi ) aşının lleı lemi ol
nın ıııa rai,"lllen her gun bayntta 
alnkndnr olnca~ı bır şey, bir m• v
zu lmlmaktadır. 

Zaten hayat öyledir. hı1an 
onunla ne kadar alakadar olursa 
o da o0nunla o derece alakadar 
olur ve ona içini nçarnk n:ı ıl 
bahtiyar olacağını gösterir. 

Bnhtlyarlık, hayatla alfıknnın 
bir ~rıdır. H•yat ile alakamız 
ne kadaı· ~ok olursa bahtlyarlığı
mız o deıece artar ve yıldan yıla 
bu alaka artarak veı iminl de o 
nisbettc hüy{itilr. 

Bu ıekilde suren bir bayat, 
muhakkak ki, gençlikte oldugu 
gibi ihüynrlıktn da bütün 1ıeŞel'i
ni, saadetini ve bütün d ğ'erlni 
muhafaza eder. 

, 
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::::s TASVİRİ EFKA1& 

so~ HABE~LE 

Bursa - Karaköy demiryolu j 
inşaatına yakında başlanıyor 

SOVYET 
tebliği 

(1 fnci suhif edrn deı•CMfl) 
sahil nıuhafaza geınısını kuııanıımı- Cümhurreisimizle 

Sahife: S 

ltalyan lebllll 
Roma, 28 (A.A.) - lta1yan 

o rduJar t umum i kararaahının 419 
numarala tebliği: 

ltalyan tayyareleri, Malta ad a
ıında kain VaJetta d eniz Ü• ü nü 
yen iden bombardıman etm i,Jer
dir. 

Bursa, (Huımet) - 19'1 !'.enesl 
inıaat programına konulnıuı olan 
Karaköy - Bursa demlryolunun in,a 
edilebilnıesi için yapılmakta olan 1s
t1kıaf bitirilmiştir. ()ğr<'nildlğine 

göre Parlas ımünde bir Franınz mü
bendiai derniryolunun pı·ojelerlni ha. 
zırlanıakla meşguldı.ir. İnşaatm ya • 
kında baılaması ihtimal dahilinde • 
dir. 

yacak bir hale getirmtolerdir. 1.. J 7 i 7 • 
Bir Alman fııkası imha edilmietir. Oll aeVıe ıe1'tn 
İlk malumata göre 1'000 Alman as· 

1 
R • l • da 

kerl ve subayı muharebe meydanın- eıs erı aruın 

AH Suavi efendi, saraydan yUz bul••a~ıac• 
istikameti (Maaon) localarına çevirdi 

Şimali Af rika d a T ob ruk cep · 
:heıinde düfman, yeniden mevzi
lerimize h ücum ~tebbüaünde bu
Junmupa da ıüratle tevkif ve ric
ale icbar edilmitıtir. Sollum cep
heıinde topçu faaliyeti görülmüıı
tür. Dütıman tayyareleri, Bingızi 
ye yeni bir akın yapmışlardır. 

Şarki Afrikada Uotchcfit mın· 
takasında iki taraf topçusunun fa
"liyeti görülmü,tür. İngiliz bom· 
bardıman tayyareleri Gondarı 
bombardıman clmitılerdir. ········-·······························-····· 
Altı ay hapis 

(1 üıd saJıif tdm devımı) 
nskeı ilk eubelertne :rnbnncı knyıtln
rmı yaptıı mıynnlnn veya bunlardan 
t1cvlt'dlldikleri kıtalaıdnn Örfi İdare 
mıntakasına avu .. an veya izinli gr
lerck avdet etıniycnlerı, keza glzliyen 
mües ese ve iş yerleı inde çatıştır:ın
Jnr, 

3 - Bu gibi savuşanlar pe>k az 
olmnkln beraber hiçbir vatandaoın 
kanuni mahkumiyetle.re uj:;'l'amama -
ları mntlüp olduğundan yukarıdaki 
maddelerde ) azılı eşhası ~izledikleri 
veya çalış!Hdıklaı ı kim.l'lcri ait ol. 
dukları makamlara teelim veya ih. 
bar etmedikleri anlatılınca hnklal'ın
dn Örfi fılnrc komutanlığınca lnki
bnt yapılarak Örfi İdare mahkem• 
}erine verileccktir. 

lst~nbulun yeni 
yapllan yolları 

Kağıt fabrikasının 
istihsali arttırılacak 

İzmit, (Hususi mubablrimlzden)
Şl'hrimlze gelmiş olan Siımerbank 
Umum Mudüru Burhan Zıhnl Sanuş 
tetkikleıinc başlnmıGtır. Umum ~10-
düriiıı l'<!isllğl altmda scllfıloz sanayi 
mfil'Rl!e elerind(• :fabrika nıUdür ve 
mühcıııli'>lcriııin iştlrakile bir top -
Jantı yapılıııışhı. Du toplnntııla ha-

ALMA N 
teb li ğ i 

len faaliyette bulunan birinci lcağıt 
fabı ikasının istihsalini arttırmak ,.e 
ikinci kiğıt ve scllllloz fabrikalan -
nın da bir an eV\·el i~lemlye açılma
ı:mın temini etrafında görüomeler 
olmuştur. 

Umum müdür tetkiklerine devam 
ctnıcktcdh. 

Hopkins'in 
n utku 

da ölmüştür. Haıtabakıcılar da aooo tebrik telarallar,ı Daha 80nra ••• Takriben bir ay~ 
den fazla yaralı toplamışlardır. Pek O• · I ~ dar nvel, Cihangirde mukim müte-
~ok esir alınmııur. Müteaddit tank, feaf i o/unda bit gijvari lıfiralaylanDdan (Ba· 
bir Ç-Ok kamyon ve moto 'kJet, -'O haeddlıı Ktlıçeri) beyefendinin -ari-
tank d:ıfi topu, 12 ağır ve B lıafif yeten- Temıi1 olduldan tarihi hatıra 
top, 20 torpil -·kinesi :ix..•nam ohm- lardan mu·-<u.ep bir '""'ecmuada me-
muştur. İmh;:-edilen f~;kanın geri ~ 28 Temo••• hazlarım ~da bulunmaktadır 
kalanı boıgun halinde kaçmııtır, (A.A.) - Amerikanın 4 temmuz ki, bu bitıratı cemetmie olan zat; 

Akfllm tebliii milli bayramı münaııebetlle Cümhur- tarih bakımından cok mtihiın olan 
l'dslmizle Amerika Blrleşik Devlet- !bir :falcra ile (Ali Suavi) nin ve 

MOSKOVA, 28 T<>mmuz leıi reisi Rooscvelt arasında, Fran- (Ç~n sarayı kıtali) nin mahlye-
(A.A.) - Sovyet askeri tebliği: sanın 14 temmuz milli !bayramı do- d haldunda dikkate ,ayan bir sır if. 
Scwyet kıtaları Smoll'n&k ~· Zlto- layısilc Cümhuııreüıhnizle Fı:ansa 

1 

p et.mi~r. 
mir l>Olgclerlnde anudane muhnıcbe- devlet reisi l\Iarepl Fet&in arasında Ahittn (Emin Arıınç) beyden al
lere devam etmişlerdir. C'cphenin dl. ve İspanyanın 18 temmuz milli bay. dığım mektup i e, bu karışık vo cıı
i':'er kısımlarında mühim bir d<'ğişik- ranu mGıımıebetlle Oümlıw"l't'lsimitlc 2111 1ı lıidiwnin en mühim noktaları· 
lik olmamıştır. Kli«tenC'@ lımanında İspanya devlet .reisl General F.ranko nı tenvir etmektedir... Bu ftiba~n 
bulunan A lnıan nRkliyc gemll('ri aı asında tcbıik Ye ıteşeldtür 1.e1,gt'.a:f- muhtcl'l<'ll1 -0kuyuculnı ım çok cnun 
bombar<hmım <ıdllmiştir. lnn teati olunmuştur. ola r1er 'ki; :ı; ukandn nrzcttıgim 
Smolensk'de Almanlar mağllıp ................. ..... .,........................ (esbap ve .a\·amil) hakkında yauı-

olmuf cağım yazılar, §Undan bundan i 1-
iOSKO\ A, 28 Temmuz H i n d i ç 1 n i uı yatan yanlış sözlerdaı lbal'{'t 

(A.A.) _ Reutcr ajnn n hu us1 I . almadığı gibi -bazı macınunlarda in-
me•ııı:ııı. esı .. ; ... J' -·-l· olan- ha, .. ı mamulü hı-muh:ıbiri bildiı ivoı: ~ ..._ ~"'ı.ı..,. 1 (1 itıoi •aJıif.4#11 dn11m) (Birbuf .alı.ifıden dıvam) " k•v .... en de d""-'ldir 

istihbarat Buı u reJ munvini (BfrUıd aahifllleıı deuıım) .,, "' '!":. · bildiı-ılen dfi .. n1an p q~de ala,·laı·ın- Hopkins, gıda maddell"ri, mü· L ki d- _ _., l t C--...L •• ..a. 
...... " " b ki' · · OZO\'S un ga:wta:uer top nn ı ın- ~-,...... Biraz uzunca "'Ü~n "U i!'titrattarı dan ba,.,kn bır de tonro "ln•·ı imha himmat ve enzin na ı ıçın ıcap d d · ti le' ı::-_1 o " 

.... .. ,, a emış r ı: Şanghay, 28 (A.A.) - ~ er- dola ı wuhtcııem okuyucularımdan edllmi.,tlı·. •5 kam•.· on ıle l" h,~ınbc- eden gemilerin bulunac ilöını vaa- s 1 k bfi fi" d m ba ___ -'· 
" .. ' " " "' mo ens f ıt mc) an ıı re. nafünin tasdıki ü-in aktedil==- af diledilı:U>n sonra, -!hidintm s~·-re nuın iılct, 200 be.} crır ve hır ··ok detmiştir. Amerika, lngili.ı:lcrın L-•1 b ... _ d h Ü t f Wt m'<? • ">"" 

., • """- ~. a ..... 1n n C'n z :ı a v mı- onlaT (ıınıfından c-ıl koımim:l\tn rmi ttıkip etnıt>k için- yine (Ali Su-e liha iğtınaın d lnıiıtiı. 26 tı:mnıuz ac kalmalarına katiyen mlisande ye~egız. _Fakat bunu yakındn ynpa- ~tim.ali ıhususunda duyulan ıencü- aı.1) ıı;c a'lrdet t'dlycru 
tarıhlnde duşınan l:!O k şi ıle • etmiyecektir. Diğer taraFtnn Amt- cagız. Çünkü burada niluı)"Ct Alınan- • ul b. Atı Suavi efrndi, (veti nimet) i 
Dengtykaeı· adasına biı ihraç hnrc- rika mümkün olduğu kadar ve lan mağHıp ettik. Bu, en croe tet- tc1e-rc ~~y.daki mes:. ıee~e ı olan f tiıat Pqanın birdenbire ma
keti ):ıpnınk_ teşebbıı imde buluııınu~ derhal Çine de, Rusyaya da yar- kılı:~leoek bir meydan muharebesi. kaynak1ar !!tırak etmemcktedu. ıuz ikaldığı !&keti büyük bfr iırnat 
tur. Hnrekata Hangse )Jıkınındakı dım etmi e azmetmitı bulunmak· dlr. Felem enk Hindistanuıın kararı addetti. Kcndlsiru ikbal mevkiine 
Ruı;nro ııclaımnn bataıyıılan ıla iş- y Lozovald,. Rus _ Alman ~c1ıhe>siııi Batavia, 28 (A.A.) _ Afi: çıkanna'k ihtimalt otan bu "fnogatı 
tırak etınıştir. Flnlırncliy:ı g:ımhotla- ı tadır. muauam hır Veı dun suretinde tas- R . er . F l k Hindistdnık taçırma'k istemedi. O tarihte hrtJiar 
ı-fle tanaıcleıi, lııı hticumbotunu Hopkins, beyanatına ım su·,.t- vir etmiş ve demiştir ki: esmı ır. e eme~ . • eden (Vakit) gazeteslle d"ier gue.. 
tahıJp etmek suıetılc dü",maııı tard- le devam etrni•tir: Önümüzdeki Japonya arasmdakı tıcarı ınu.ınlC dfu.--"' "llth t p 

y Al.manların ta arlndığı yı1dll'lm leler tatl'l edı'lmişti'r. J.11ponya, teler , JSU)a "ilr.uw.. •• n •· etmişlerdir. ıene zarfında lngiltereye ne mik- h -L ,,. ika Alın 1 ... ..,.. · "'adi""hı h;,.., savacak dcrcce-
an.oı a,..m lmıştJr. an nnn M k ç· H' d ' · · _..,.,. ır. .,..... ..,..., • Fransız gönül!ü subayları tar tayyare, tank, top ve sa- ynptıklaı1 ini ttan"\1%u ta ip «1 n ançu ·o ... ~!"_ve ın .ı~ın·re y: .de dik başhhk, dimhuriyet taraftar-

PARIS, 2 Te>mmuz ire gelebilcceP.ini sizlere doğru o- ilk günlerde bazı toprak zhaının ha- lan her turlu ıhracat ııçın usu lığı, <efrndl) lcrlD.e kJu·ıı .wuıkürl\l.k. 
(A.A.) - <Havas> Ofi bildhlyor: !arak söylem;k isterdim Naziler, yati bh ehPmmiyeti haiz lmadıf.rmı bir müsaade istihsali lizım gel- ihtilalcilik, sarhoşluk, sefa'hat TCSa· 

Parls gazetelerinin lııldird ğlnc gö- hiçb"r za 1 k tlerimizin ~övlcdikimiz zaman lıazı kim eler mddedir. Jr.c gllij bfr takım imlyanc ıllllatlarla ·ıı· h Ik bl ı· cı 600 ı man mem e e ; b -'-"' 
(1 inci sahifeden deı•am) re, nıı ı a · r lk,rıne mensup .. t .L: h k ı· karşı mübalai!a ettli?lmizi ı.annettll · Fn- Mançukonu n karan t :::;, ~~~~;-"'r ı.ı bu .... ..:..at ··-· ubay Bolşc\lkliğe knrşı haıbctmek muş ~re .• a~a uvve ıne clerl 'V"" ........ -.u - ~ •• , ,_.. :rakın bir para sarfile Halkalı Nal- u-zere rrönu··ı1u· kn"dcdılınişUr. Bunlar kendılerını hıma.ye edecek de.re- kat Sovyctier Btrlii:i düzun ~ı- Tok}'O 26 (A.A.) - Stefanı YJJl ~·c bilhııssa .Sultan Hamldin h0-

bnnd çcşme, Hndımköy - Topçu atış ., " d h f b k 1 f 1 nai merkezi oldui:'1lrıdAn topraklan- . ' -
Parisin ve civarının her tarnfından ce e arp a n a arının aa ıye- nın kü-·ı.ı .. bı'r kısmını .1_,,,_ edebil:-. aJansJndan: şunn gitti. Derhal saraya dnvet eclil-okulu - Davutpaıa şoselc.ri inşa edil- ki d' ...... ır.ra .. • 

ve hatta \'ilavctle>rcltn ~elmi.şlerclir. tini ileri götüremiyece er ır. Reu•-.~ mu'--bı"n' Ru anr.ad-'-' 1an..-ı.0 hük.Wne.ti Amcr.ilcan di. ihsanlar verildi. O sırada saray, mişt1r. Topkapı • Küçııkçekmece, Ba- " ..._,. ıuı. illU ....... ,._ .. _ _.. 

kırköy - K:ı.zlıçcşmc yolial'ının asfal- Alman Bafkumandanlığııun PloesU petTol men' zinın bomb:ırdı- ve lngiJiz kredikrIDi bloke e!..m}tı- <CJ1kinmın en mümt~ mev .. u,~e 
tı, FJorya - Küçükçek111ece cıoseleıi hedefi lnglltereye manı hakkında ta rihnt meme . uze.. ıtir. japonyada Kanadaya ık.ar-p bulunan (Damat Mahmut CeWeddın 

v müdafaa tecrUbelerl ıııaşa> (l> tıırafından kendWruı pek tamir cıHlmiştlr. SOFYA, 2 Temmuz rlne Lozov ki gülerek u .c ahı '\'<!r- 1lyni tedbiri ltabul etmisiir. pıırlnk fitifatlar göstedldi. 
KADIKÖY: 160 bin liradan fazla (A.A.) - :Alman ~Welt Pre > a- l.ONDRA, 28 Tl'nıınu:ı: ıııiştir: A vustralya da Japo n a1acılkt•ına Artık Ali Suavi efendi sarayın 

bir para sarfile Gazi l'rluhtarpaoa janııı, Moskova ile Llllingradın Al- ( A.A.) - Afi: Ploestl mi? Bunun yalnız ismi bloke etti daimi ~~·aretçı1cri ıınısına girdi. 
yolunun kaldırımı, 14 cadde ve so- man kıtaları tarafındıın iş~ali tak- İngiltere ve 1 koeyaııın kara mü. kalınıştır. Sık ik Hrny erkanının odalaı ını 
1cakta duvar inşası, Şaşkın bakkal, dlrindc bunun Alıuı1n • iRu haıblniıı dafaalnnm tecı·tibe mnk adfle yapıl- Mdbournes. 28 (A.A.) - A- dolaprak pek ~·akında ')'ilkeek blr 
Fener)'olu, Feneı·lıahçe; Suadiye ca- neticesi iizeı·ındc kat'i bir l<'~ lı' ya- ması kararıa,tırılınış olan muazzam Almanya ve vuatraly.a BaşvelciH Mcnzif.e!J mev .ikbal mc11illne çılaıcağına kanaat 
nıiı ve Köseleci yollannm şosclcri pncnğınn dair ecnebi rnatbuntta çı- manevralar, dün sabah aat beşte lnglllereden Hi ç eut kambiyo kontrolü nizam.na • G"Ctirdi. 
tamnmlanmı~, Altıyolai;-zı ''e Acıba- kan yazılnıı baht" nıc\zmı cdeıek başlamıı olup on beş g(ln devam ede- mesimucibinee, japonyanın Avu

1 
Fakat aylarca beklediği halde, bu 

demde yangın havuzlan yapılmı,, is- dl,:.:or ki: cektfr. Harekata istila halinde bil - geldi tra,yada'ki alacaklarının loke e- kanaati tahakkuk etmedi. Hatta, s1k 
kele meydanı ve muhtelif cadde ve Alman Bnşkunıaı ılanlığının hedefi ha a mfihim bir rol o~namıya davet Ankara 

28 
Temmuz dıldig-ini i>ildinn· tir~ Avustralya sık Sultan Hamitten aldığı (ih· sokakların kaldırımları esaslı suret- şehirlerin işgali J?'lbi muvnffnkıv<>t- edılccek olıın muhafız kıtaatile zırhlı ld 

1 
n) l:ı.nn da birdenbire arkası ke-

te tamir cdDmiştir. Söğütlüçeşme, lcr araştırmnk d<'.•İl, !nknt Sovyet fırkalar, topçu alaylııı ı V<' tnn"nre· (Hususi muhablı im den ) - in- banka\arına keyfiyet bi iri mı siUvcrdi. Ve hatta, kcnd"sinc kn111 
Kurbagah, İçcrenköy, Sahrayıcedıd, ordu unu imha <tınl'k ir. B h defin )er ~ştirak ctmiıı;Jerdlr. giltetc ve Almarlyadan ml timi- tir. iideta '6tic:kal aliıınetlcri de bclirdi. .. 
Kazasker, Sanatoryoın, Erenköy is - tahakkulrn i)i t:ıtb k E'd.llmi:f Almnn u külli:reili miktarda bbbl mn.t.ah- Filip. müdaf ... "Qi. All Sııa'\i <'f<>ndi _ o keskin zekiısma 
tasyon, Ethem efendi caddesi, Cad- plinlarınııı tatbıkına bıığJıdır. lata uğramıştır. Faknt toprak mOş. un-at ithal ot.>dılmlıtır. Bu müruhzar- • 1 . rağmen. entrikacılık mumunun ni-
debostan iskele, lbrahinıağa, Prc- Şimdi~e kndnı· Alman na~kuman- külatı ve gayrimuııait bava şartları ların toptan ve peralc nde fiyatlan l Manille. 28 (AA.) - iyi bir hnyet yatsıya kndnr dnam cdcc&-
vnntoryom, Kndıköy - Acıbadem yol- danlığı, Sovyetlcıin anudane muka- Alman ordusundan ziyade ricat et- Sıhhat \'ekaletince U':s'bit edll te ve menbadan alınan haberlere göre,, ğinl, 'heJ· nasılsa tnhmln edememlo
lııı ının biı inci ve ikinri katran knp- v<-meti, toprak i111zalnrı ,.,, gayrlmü. rnckte olan Rus ordu unu mütc "ir atışa çık.anlmalnmıa musnadc edil- Amerika, acil müdafaa ihtiy~an ti. 
lamaları, Seliıniçcşme yol ve şose- sait hava şaı tları ~ üzfinden ıııii kü- eder. nıiştir. on milyon dolar vermiştir. l Ali unvi efendi, artik sarrıydan 
ktl ~~~ı wre~ t~nir ~ilıııişti~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; ~zb~amn~n~.~ddaW~nme~ 

ADAi.AR: Büyükııdada Şaiı· Cl'- r \ ============================ 
ıaı. Birlik meydanı. Hcybeliıll1 Tur- IJZZII Topkapı Maltepesindeki tut R<>is, İsm<'t İnönü, I.01.an ZafC'ı i 

ve Seyran ııokaklarının makadam Satınalma komisyonundan: şoselerlle, Büyiikaclnda Ziya Paşa. 

Birlik meydanı, Heybelide Çaı-kıfe- 1 - 23/ 7/ 941 gunu kapalı zarf.la alınması takarruy eden 
lek, Şehbal, O ayılar, Yahşi, Lala a ... rlaal kullanabil-ek Nraftr 300 ton zcytinyağma ta]jp 9Jcmadığından pazarlıkla satın ahna-
Hatun, Kolba:ıı sokaklaıının maka. ~ "" ' eaktır. Muhammen bedc1i 2 70.000 liradır. 
dam eoselcri üzerine katran kapla · 2 _ Hasust frtlar Ye evsaf T opkltlft • Maltepe Askeri Sa-
ına; Burgazadada iskelede beton te- tmalma komisyonunda görülebilir. mı>J fizerine kaplama yapılmıştır. 

BEYKOZ: Akbaba _ Anad<>lu ft'· 3 - Pazarlık 1 6/ 941 Gıma güaij eaat f 5 de komisyon ri-
neri şo~est inp edilmie, Ahraham yasetind e yapıbc.akt.ır. 
Paşa korusuna istinat duvarları, Sa- 4 - ZeytiıtyağJ toptan iha1e yapılacaiı gibi her anbar ihti-
at Kolla eadd~inin kaldırım ve mec ya<"ı ayn ayn istek1ilere de 'ihatt- edi\ebitir. 
rnları yeniden inşa ve muhtelif !':O- '5 - Kat'; ıteminatlarile birlikte isteltlilerin müracaatlaiı. lcaJdaı· e!>.aslı ııurl'tte tamir edilmiş-

ti~ (6316) 
SAllll'ER: Otçu ııokağının kal. 

dırımları yeniden yapılmıı, Bil -
yiikdere. Sanyt"r ·Hünkar snyll yolu 
kntranlanmıf, muhtelif yollar tamir 

edilmiştir. rr.-.~--------.--.._. 
Saı ıyer - Kilyos ıosesi in, a ve 

Beb<>k • lstinye yolunun inşa ve is. 
tlmlakine devam edilmiştir. 

Askerf Fabrikalar Satınatmı Komisyonu hanları 

Baknköy barnt fabrikalarına maldnist alınacaktır. 
1 ıekliler ma.Jciu.Wt plaadclnnme :ve boruıervislerıle beraber ba

rut fabrikaları müdürlüğüne müracaat etsinler. c6244> 

ıı\' * ıı\' 

ni (Mason) localarına ceYirdi .•• 
Jtenöt.i,, iııglltıerede ike1t d.koe> ıo
casıaa kabııl edilmişti. İstanbula ı:el· 
dJği zanuın a~ buradaki localarla 
.mllnuebet ıe&la etmift.1- Fakat takiıt 
ettiği fıler yolunda gittiği icia. lo. 
alara sıkı fıkı devama ltizaa gor
ımenıifti. 

O tarihte Muon localarına, mem-
1 etin en miimtaz zevatı -gidııce
d v:a.m ediyordu. Hat.ti, &iltan Ba· 
midin hafkiltföi (Salt bey) de (2) 
bnnlann arasında bulunuyordu. 
llasoııl:ınn araaınd~ (iist.a.Gıizaın) 

d ercc.eslıı1 ilır. z etmiş ol an esr.arıcn
gU: bir .adam, bilhassa Ali Suavinln 
nazarı dikkatini celbetti. nu adanı e

Yunanlı ve (Atinn) lı olup Çar 
hOkumdinıu tnbilretlne .glrml ti. 
A ıl adı (Kılenumti İskalyt>rl) 1di. 
F'aknt locada bulunan Turltlcr bu 
i mi kı .. altarak ona (Gırlandı) ıs
m"tıi v rmlşlerdl. 

C dandı: llocada btı1llJUUl ttn< bl· 
ler ve bınsti;anlardan ı.'vade, Turk
Jerlc sı'kı fıkı munascbctJ c !bu.u
nu)'« '\e bilhassa (mab~in 'b.ı~ 
;ı.auın Sa t bey} i etrafında m4ile 
.ro:ı.di ı &ınt\p dolıı.,ı)ordu. 

Gu1ıı,pdı, Afi Suaı1 ile de çarça . 
bıtk munueb ·t tesis etti. Ye 'bu 1110· 
nnscbct, 'JlCk kısa bir zaman udında 
fufctı huırusiyl'.!t kttbcyledi. N"ılıayet 
b1r gün Gırlandı ağzından ıbaldııyı 
tıkıını nıl<: 

- Aziz do tnml • iMemlektıtte, 
:Jooi bir inkılap ıhazırlanıyor. Sellin, 
ne .ate§li bir ruha malik old~unu 
iıitmlştim. Ve fimdi de, yaluMan 
~rlyon1m... RumanH bu •u~ uk 
harekette, f!en de blr vazife .ımak 
ıateııQn. c1eğll mi? 

Dedi. 
Ali &aari, ibu tekliften o kadar 

sevindi 'ki, biç tereddut etmeden 
Gtdaac!mm e1lttine santarak: 

_ JHiç ld.msllllio kabul edaıııtı-ece
il Mı-ecede tclıllkeli lıir İl obırsa, 
onu bana veriniz. 

D1ye ccvnp verdi. 
Glimıini ikba1 hırsı iıüriimGt ı0lan 

Ali SuaTmin, ibö)ie lıir .teklifi kab.ul 
etmesi, çok tnbit idi. •• ıÇWıkü, .Mıt
luıt Pnşndnu bekld~i ICıtuflara nail 
ohımnmı~. Onaan iııtıltam almak 
Te ayni umanda Sı:tltall Hamide 
}'nranmn'k iç.m yazdığı yuıl11rdan 
& bfiyfik bir şey kazarıamamı tı. 

Hntüı, birknç yüz lira ihsnn ald k
tnn ıs r.a, uray kaıntarı da 7AV ne 
kapanmıştı. Ve 'l\l'tık, İstanbul n li
rıcYVerlcı inin ) uzlerine !bakacak h ll 
kalmamıştı... Şu lıalde, bu vnd eti 
ıs1nh etmek.. on bir 1nÇTS)'ltla 1k
brıl mevkıine ıreçmelc i~n, 111otlaka 
'b1r fevkaliidelik gos~dt tazıındı. 

Gırlnndı, Ali SunVivi eTVela Sul· 
t:ın 1uradın lklnd 'katibi lffüsnü bey 
ile tanıştndı. Son1'a da, {taet bey) 
llc kıırvibştu-<Iı. Bu iki -za4 Gırlan
dının ııezareti altındn, giıdi Te bü:, uk 
'1ir (remiyet) lidarc ediyorlar.. Sul· 
tan Muradı tekrar tahta ~kararak, 
'l:rtr lnkıliip yapmak için, 11essiz a· 
daııız hnzırlnnıyorlardı. 

Bu )'azılar:ımızuı ba~cında, 
bu gizli cemiyet hakkında bir. hayli 
malümnt vem1iştik . .TabücDr kı, bun
:lıın bir daha ıt.\kıv ~iz .•• 
Ancak b1zo vcrdtr,.; *17ıaetli ve .. lka
larla, ~n'km tarihin cn karanlık bir 
!ırrını a:ı;dınlıı.tmış olan (ba)' Emhl 
ATanc) ın, birkaç gün e--1 cönder
miş olduğu mektuba hdn.a. bu te
ml,fetin lıafhca bedcli ve AJ; SuaYI 
ne Jl'liinasc'bcUerini arzaecej'is. 

.Ar.iz &>k.u}>uCJllar:ınıu: unutma.mıe
laröır kl; bu ;:izll ce.ıniyetin umumi 
'ltltftıl, (Vavm. Sultan Seffmhı t.eea
sı IHJlıtii efendi ahla.dı.Maa, .-et 
:Rız.a bey} di. ~iBay ıErıdm Ar,aa:) ıa 
pederi cılan .bu z.at.ul -hic .ıüpheai& k1 
hakikat olan· 1 ivayctine nazaran, 
(cemiyet) tok C'sas'lı bir surette tıa. 
~ırltırı!ft1 tı. llfom1tanın efradı, (lft 

bini afllll§tı. Buıi!Amı ıaraııında. or
.du .-.c Oonaıınuı)"a m S,\l,P ..Wr luylt 
unıerıı e :z.ııbitao ile (Bahriye •a
zın tbralıim 'Pıışa) ve (Rumeli <> du-ÜSKÜDAR: Reylerbeyi rıhbmı ve 

Acıbadcm • Çamlıca yolunun yeni 
şosesi, Kısıklı • Çamlıca yolundaki 
mLttalar, Bl'ylcıbey:i iskele cadde - ihalenin 

!!U kttmıındam Süleyrmn paşa' gibi 
Muhammen Kat'i şart- çok muhim şahsi~etler de vamı. 

bedeli name temi· (De ıı.a sar) 
Einde parke, diğc1· !l soknk Vl' _yolda 
kaldırım inşaatı yapılmış ve Üskü
dar _ Beykoz şosesi inşaatile, Şifo 

Yolunun ;ki dt>fa katnın kaplaması 
İkmal edilmiş; Göksu • Küçüksu şo-

tamir ve Üsküdar ını>ydanının 
f tinııt duvaılarilc kalrlırım ve bor
fiür inşaatına devam olunmuştur. 

KARTA/,: Maltepe asfallı tamir 
olunmuştur. 

S}LE: Gı ksu - Küçüksıı köprG"ü 
du~nrlnrı inşn edilmiı:tlr. 

YADOl'A: Bursa şosesi temizlen
miştir. 

BeyoOlu Halkevlnln 
konaerl 

fl..1 enedenbcri çalışmııkta olan 
Beyoğlu Halkcvlnin l)O kiııilik 'koro
su, önllmüzdeld :perşembe günü saat 
JR,30 da Taksim Belediye bahçc!!'inde 
halka mahsus bir konıter verecektir. 
'Duhuliye serbesttir, herkes cirebllir. 

Bir tevhidi lçtltı.t 
kararı 

Ankara 28 Temmuz 
(Hurosi molıabirimiııJen) - Telll 

yiz mahlmne!i tevhidi 1çtihat heyeti 
umumiyesinin verdiği bir karara na. 
uran, alaeağı altın o'lan alacaklı • • 
larla, lıoTÇlular arasında taba~dus 
eden niza ve ibtfliflarm halli doknı-

. dan doğrula malıltemeye aittir. Bmı 
dan sonra ilam1'ız takip yolile bu ka. 
bil paralar icra dairelerinden tahsil 

Bu suretle paranızı en emin birşckilde arttırmıtı olacııksınız. 

1 - Paranız iyi bir f a iz getirecekt ir. 
2 - Siz tasarrufa allşacaksınız. 
3 - ~ i lli Müdafaaya hizmet edecek siniz. 
4 - Paranız gene para kalacaktır. 

Ne znm.ın istrrsr.niz, başınız sıkıhru, dara gelirseniz, biı· tasarruf bono \lnu 
cim hal pn ı nya kalbl tmeni.z .kabildir. Bunu u için bfr bankaya muracaat edeı't'k bono 
ialzindcıı )'UZdl' yaı ım fedakarlık yapııcıı ksıııız \'c bonoyu iskonto ettireceksiniz. 

Kuvvetli Bir Maliye de Y ırda IDnr 
Milli Müdafaa Bütçesi de ister 
Gibi Hıdıda Bekler 

Derhal bir bono alarak paranızı hem kendi Jehinizde, hem de ntan emrinde 
teferbcr ediniz. 

3 Ay Vadeli Bir Tasarruf Bonosu Bir Ydda rüzde 4 
6 " " " ;, ,; " ,, ,, 5 

12 " " ,, " ,, " " " 6 
J)<'şin faiz getirir. 

Yani mu Jiralık bir bono için 94 füa Yerecek ve buna mukabil bi_r scne ı;onra 
100 lira alacaksınız. 

Bonolal'ı başka~ına devretmek veya vadesinde bunu herhangi bir bankadan, 
banka olmıyan yerlerde .:\falsandıklanndan ttıhs.11 etmek kabildir. Eunun Jçin Jı.k
bir muaıncJc ve merasim yoktur. \'fidesinde pa!"anızı geri almak isteme:ı:senlz, ,.ft. 
desi gelen bonoyu derhal bir halka bono ile de{..,ıtirebllir "e uacbki :fahi b"r 
defa daha p~ln alabilirsiniz 
DERHAL BIR BANKA YA MÜRACAAT EDEREK BİR TASARRUF BONOSU 

AI.INIZ, 

Milli Piyango idare inin resmi satı' gişelerinde de tasarruf bonoları emrinize 
'imidedlr. Bonolaı1 banka olmıyan yerlerde l\lalsandıklarında da bulabilinlnız. 

~"Pmıyacakta: ~~111'11 ..... __ ....,_11!9"' __ ~~~~~~!!!!!!! 

Malumenin cins ı:e miktari CÜb YC tarihi 
Lira 

1 H ton benzin 6.8:9A 1 çarşaob& 14 48. 9 60 
Mtihtelif numaralar.(!,. 9 
katem ve cem'an 188 
ton maden yağı 
15 .t<ı.n kulp ipi 
1000 - 1500 M3 cev.iz 

6.6.'941 
6.8.941 

• 4,30 69.660 
ı; 22. ~00 

nat bedeli 
Lira Kuru 

7344 243 

9466 349 
3375 

ioınnı,i.u .6 • .tL941 ~ H,30 5 7.000 65'0 28S 
50 ton bor yağı 6.8.94ı , 16 25.000 3750 
600 ton mu.ot 6..6.941 > 11 73.800 98804369 

Yukarıda cms ve miktarı yazılı malume hizalarında gö.te_rj. 
len pu v.e ı6Zlatlude ask.eti fabr..dtalar wnum müdürluğü rn.eı'ke.z 
satmalma komisyonunca paz.arlıkJn ihale edilecektir. Muhammen 
bcdeil~ri v.e lkat'.i teminatbnle farlname bedelleri hiz.alar.ıoda eO.
terilmiştir. T.a'l.ipleT.in me.zk.ir eiin ve saatferde konü.yoıu JDÜr-a• 

caatlan. (6.3.37) 

'Iopkapı Maltepesindeki 
Satınalma komisyonundan: 

1 - 2 3 7 94 J eli.Dil kapalı zazfla alınması ta.karrur eci~n 
1040 ton aade y~ına talip ~madığı,nda.n pazarlıkla satın alına
caktır. Muhammen bedeli 1~620.000 liradır. 

2 - Pazarlık 2 6 941 Cumartesi giinü saat 11 de komit-
yon riyasetinde yapılacaktır. . 

3 - l-;lususi tartlar ve evsaf T opkapı - Maltepe Aakerj Sa· 
tınalma komisyonunda görülebilir. 

4 - Sade }'ağı toptan talibe ihale edileceği gibi her anbar 
ihtiyacı ayrı ayn isteklilere ihale edilebilir. 

5 - Kat'i teminatlarile birlikte iatek lilcrin 

(1) /Taif) dcı, !itJuıf Pqa <il• 
miürli1mMf dan Damat lldwtMt ,,._ 
fil. 

(~) Sultan Tla • ft dt'l'J 'ı de clokt• 
defa sadaret mevl:i"11e pcçmt~ olcı11 
•n~fhıtr (Saı.t Paşa). 

JTl'YATROLARJ 
BÜBHANEDDİN TEP.si 

TEMSfLLERİ 

JIM:;aik~dc .. ıı ~,Ykoaık 

flelJ~ a:k~nnılan, ~B4BA U
M 1 ZJ pr,.c:; 4 perde, Pcre Lehoııar.41. 

7,30 Program, 7,33 Müzik, 7,45 
Haberler, 8,00 Jlüzlk, .i;aG/.8,'6 Evin 
saat.1. 

22,30 J>rogr11m, 12,33 Müzik, 1.2,,4Ş 
Haberler, 13,00 ıınzn.:, 18,16/1400 
'll(izik, 

uı.oo P.rouanı, 18.03 s.&cı9 orkee
Wı~ 18,30 Serbest 2~ .WU. 1.1,40 
Salon orke trası~ ıg,,oo ıc.u,.. 
19,15 Sa1on orke truı, ll.19 Ha I'• 
ller, 19,.&5 ıumk, •.ıı 1ta4yo ga. 
.-ı. :i0.46 JUllıA. ıı.eo ar.ı 
Ta.b..bıı.i ,,,. T...- M•hm'ı.J .... 
sası, 21,10 Muhtelif an eserleri, 
21 30 Konuıma, 21,45 Buyük Fn ıl, 
22~0 Haberler, 22,46 ?ıluz'k, !2 55/ 
18.00 Yarınkı proKram ve kapaıu1o 



ec ss Sahife : ıf s ız csazas .s 29 Te111muz 

Salih Necati Eczahanesi Bahçeka~a YakıfhH karsısında sekerci Hacı Bekir sakağı basındadır. Baska yerde subesi ya~tur. 
'::mı' ---

: :~ ~:~~~ :!~i:~:~~~~·: :ı 
1 2 3 4 !§ 6 7 8 ' 10 

ı• 

W=~ 

TOR~ TicAR~T"QANUASI AS 
"UPONLU VAD~Lf Mf;VÖUAT Şirketi HcJyriyeden:' 

1 Sabah. Öğle 11• Akşam Her Yemekten Sonra 
Diıleri Niçi,. Te,,.iJlemek Lt!zımtilr ? 

1 
3 • PARAM 1 IURADA f~L! BiLET ÜCRETLERİNDE TENZiLAT 

1 - l ağuatoıı 941 cuma sabahmdan itibaren Üskiidar, 
Salacak ve Harem iskelelerinden Köprüye ve Köprüden bu 
ıskelelerc yalnız gilme ikincı mevki bileti 60 para tenzilile 1 O, 
birinci mevki bileti 1 kuruş tenzilile 1 3,5 kuruşa satılacaktır. 

ÇÜNKÜ ; UNUTMAYINIZ Ki 

Hakını;,ızlıktaıı \Ul'll.VVil d•:· 
leıfo difteri, baclcıııcik. k1<1a· 
ınık, enfloenza ve hatta zatüı
reeye yol açtıkları, iltihap ya· 
pan diş etlerihı köklerinde mi· 
de humması, apandisit, nev-

4 • ı--

5 - '"' • ~ • • 7 • E • • ....._ - . 
~ • -(]. • 1 

Solrla11 sağa re ı111ka ndı111 (l§fl!J ı: 

1 Bütün insanlık. 2 - Büyük 
e 
B 
1.iyet (iki kelime) - Ilu::;u"i bına. 

Şeref - Hilafrt riitbe~ini hııiz 
lıın. 4 - Ter i bıı h:ırftıı _ Rama-o 

z an fıyında pişırilen ekmek1er 5 -
R 
B 

ehiıı edilen ı;:<e~lel. !l ~ Anlatışım -
iı nota. 7 - Arap~·a ~al'kılıırda ek· 
ı:rıy, tle bulunun bit' kelime - Ilıığdu 
ıılunan ıneyvıı 8 - Rabıt edaı ı -b 
ş ah,.,i '.ı - Fertle:jnıe. 10 - \ ernwk-
en emir - Biı 1 adırı ı,.;ni. 

Dünkü bulmaeanın halledilmit 
ıekli 

1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 --1SÜTÜBOZUKll! ....... 

~ 
2 - Üsküdar, Salacak ve Harem iskelelerinden Beşik

taş, KabatatJ ve Köprüye ve Köprüden Harem, Salacak ve 
Üsküdara gidiş ve döni.ı~ biletleri birer kuruş tenziHle ikinci 
mevki biletin 1 7, birinci mevki biletin 22 kuruşa satılacağı sa
yın yolcularıınıza ilan olunur. 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlügünden : 

Hurda demirbaş eşya satılıyor 

ı·a8teni, sıtma ve romatızma 

yaptığı fcnnen uılaşılmıştır. 

Temiz ağıı ve sağlam di~lcr 
umumi vücut sağlığının en bi
rinci şartı o1 mu~tur. Binaeııa

leyh dişlerinizi heı gün kabil 
olduğu kadar fazla ~ Urnk:ıl 

3 defa • (SAN İN) diş macu
niie fırçalıyarak sıhhatinizi 

garanti edcbilir:mıiı ve etme
lisiniz. Bu suretle mikropları 
imha ederek di~lerinizi kol'U· 

İstanbul Gümrük Levazım Tetkik memurluğu ambal'laruıcla bulunan muş olursunuz. 
(150) lira (55) kuı·uş muhammin kıymetinde (50) kalem hurda eşyanın 
11 ağustos paıal'le~i günü saat 10 da satılması mukan·er bulunduğun
dan iı1teklilerin eşyaları görmek üze re mezkur mahalle, almak üzere ele 
% 7,5 pey akçesini hamilen adı geçen günde Başmüdiirliik Satınalma 
Komisyonuna müı acaatları. (6147) 

M. M. V. Deniz Müsteşarlığından: 

20 M J_ J_ ~ c 
3 T t F o ~ A ...._ 
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• i'ZINi 
Yerli veya Avrupa malı burandan bezi salın alınacaktır . 
isteklilerin satmak istedikleri bezlere ait nümune ile birlikte 

evsaf, şeTait ve fiyatlarını bır mektupla 1 O Ağustos 941 tarihine 
kadar müsteşarlığımıza bildırmeleri. ( 4 795) ( 6335) Diş 4 
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- F K • L A - -• p A R A Zayi tasdikname 
'Ü c A K ~ p ı y A z İstiklill Lh;esindl"n, Galip AJbagot 

nnmınn almış olduğum ta::1dikname 
ZllYi olarak yenisini çıkarlaeağımdan 
kayıp tasdiknamt>nin hüknıü olmadı· 
ğını ilan edııl'im. 

-z i L it p t L A K l 
u v A L A y A N • L 

9K A N A R A K • N E 
1 Of_I N !ft F A Z 1 LET -- İııtiklıil Lisui tolfbesmden 

GALİP ALBAGOT 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma komisyonundan: 

1 - 2 4 / 7 / 941 tarihinde kapalı zarf ile ihalesi Han edilen 
.300 ton sabuna talip çıkmadığından pazarltkla satın alınacaktır. 
Muhammen bedelı 177.000 liradır. 

2 - Husuıi \iartlar ve evsaf T opkapı • Maltepe Askeri Sa
tınalma komjtyonunda her gün görülebilir. 

3 - PttZarlık 5/ 8/ 94 l Sah günü saat t 1 de komisyonda 
)'apdacaktır. 

4 - Isteldilerin mezkur gün ve saatte % 1 5 kafi teminatla-
rıle komisyonumu.ı:a müracaatları. ( 6 316) 

Teknik Okulu 
Başkanlığından : 

Sabnalma Komisyonu 

CİN Si KiLO KURUŞ LİRA 

P.atatH 10000 12 1200 
Kuru ıoğan 9000 6 540 
Xohut 2500 ~6 650 
Toz ıeker 10000 27 •100 
Kuru üzüın 1000 •O 400 
Mercimek (Yeşil) 1000 28 260 
Kuru fasulya (Çalı) 6000 28 1400 
Yumurta (adet) 76000 2,6 1876 
Kuru barhunya 2000 20 400 
Sirke 2000 10 200 
'l'uz 3000 6,i 196 
Salça 1200 140 ~60 
Limon (adet.) 2(000 3 720 
Gaz (Litre) 500 20 100 
Çay 200 7ot 1400 
Yassı kadatr 500 •o 200 
Ekmek kadaif ( tift) 500 S5 175 
Tel kadatr 600 15 175 

14950 
Odan 75000 1,t 1425 
Sade yaft '7500 170 12760 

Yıldızda bulı.man Teknik okulun uu 1941 Mali yılı 1hti;ı.·acı olan yulta-
rıda cins, miktar, tahmin bedellerile tutarını yazılı 18 kalem erzak ile 
MUn ve ııadeynıı;ıııın iiç 11.yrı tartna mede kapalı zarfla Te odun açık ek. , 
iltme ile 4/8/ 94 t tarihine raııtlıyaıı pazartesi günü, erzak sıı.at 10,30, f 

odun 10,45 ve sadeyağı saat 11 de Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis 
.ılektebJnde toplanacak olan Komtı<y onınnuzda eksiltmeye konulmuşlar· 

dır. En:akm ilk tt'nıinıı.tı 1121 lira 25 kuruş ve odunun 106 lira 88 ku

ı-uo ve sade yagınıu 956 lira 2fi ku ı u~tur. İsteklilerin ~artnıı.melcri gör
mek ve ilk tenıiııat yatırmak üzere ek~lltmeden bil' gün eYvt>line kadar 
Yıldızda buhmıuı okulumuza n ekı< iltme güııil de Gi.lmüş~uyunda Yi.ik
~k Mühendis nıuha~ebesfne gelmele ı·i. şartnamede yazılı bf'lgeleri ihtiva 
edecek olan tl'klif mektupları ek~ilt nıeden bir saat t>vvel makbuz muka
bılinde verilnıi~ halnnacaktır. Posta da vaki olacak ı?ecikmeler kabul edil-
nıt'r.. (5980) 

M. M. V. Deniz Mü•teıarlığından: 
Ankara veya İıtanbulda muayene ve tesellüm edılmek üzere 

1 O - l 2 ki!1ilik bir adet yeni veya az kullanılmış kamyonet. kaptı

kaçtı veya otobüa aatın alınacaktır. 

isteklilerin. aatacaklan vesaitin marka, evsaf ve fiyatlarıni en 

geç 5 Ağustos 941 tarihine kadar bir mektupla Müste11arlığımıza 
bildirmeleri. (4735 - 6283) 

• 
ITAL VANLAR 
Be-K ·Öl-Htedim 

• • 
lstan bul Belediy~si · ilanları Bir Pudra 

Tahmin bedeli İlk temiııafı 

940,00 70,&0 

2825,ilO 

Darülaceze ıniıessl'ı;e,,ı ıçın Etibanktım alı- Tecrübesi karşısında 
nacak 3 50 ton ku·iple ve 120 ton kok kömü- 1 
ıünün nakli işi. o 000 

212,00 lstaubu 1 vilayt:'ti ilk okullaı·ı için yaptırıla· ' . 
cak de fa tir ve evrnkı matbua. 1 

KB~/ bedtli 
2323,09 174,23 Cihaugiıdı• Tavukçu l\·nwzı ve Eıııan,•lçi K A D 1 N 1 N 

sokakla nndıı ıı'..e"~ut parke taşile arlı kııl- ~ Hayret·ı 
dırım ve borrluı· ın~aatı. ~ 

Ket,ıif v .. tıı.hmiıı bl•dellt>l'ile ilk tPnıinat ıniktarlaı·ı yukarıda yazılı 
işler ayrı ayl'ı aı;ık eksiltmeye kon ulıııuştur. Ke~if ı.:-e ııaı'tnaıuelerı Za- , 
bıt ve Muamelat Müdül'lüğü kalemiııtle göri.ilebiliı'. ihale 13/8/941 çaı
şamba günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Tırlipleı·in ilk te
minat makbuz veya ınektuplaı'l, yol ıu~aatı için ihale lurihindcn r-ekiz 1 
gün evvel Belediye Fen hleri Müdiı rliığüne müracaatla al~cakl~ı·ı ft>nni 
ehliyet ve her üç iş için 941 yılma aıt 1'ical"et Odası ve~ıkalarıle ıhale 
günü muayyen ~aatte Daimi Encümende bulunmalaı·ı. ( 6!!59) 

••• 

ist. Komutanİığı Satmalma Komisyonu İlanları 
Beher kilosuna 7 kuruş fiyat tahmin edilen 1 7 5 ton kuru so

ğan 9 ' 8 / 941 cumartesi günü saat 1 1 de kapalı zarf usulü eksilt
me ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli « 12250• lira olup ilk 
teminatı 916 lira 7 5 kuru~lur Şartnameıi her gün Komisyonda 
görülebilir. isteklilerin belli günde muayyen saatten bir saat ön · 
ceye kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Satınalma Komisyonu
na vermeleri. (6187) 

• • • 
Aşağıda miktarı yazılı bir kaleın sığır eti 30 ' 7/ 941 Çar-

şanba günü saat 11 dep'.lza~lıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. istek !ilerin belli gün ve saatte Fındık
lıda Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Cinsi Miktara 
ton 

Sıiır eti 11 

Hava Gedikll Namzetlerine : 
Gedikli namzetlerinden 3!'{7 doğumlu olup evnklarını taınamlımıamış 

olanlar 30/Trmınuz/911 taı ihinde sevk(>dileceklertnden bunların çaı şıını-
ba ~ünü saat (8) ı;ekiıde Kut·umda bulunmalan ilan olunur. (6:!22) 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satınalma Komisyonundan: 

ı. - l'tlerkezinıize ait Kavak is tlnıbot.u tekne ve makine aksamı açık 
eksiltme ile tamir ettirilecektir, 

2. - Keşif bedeli «877> liradır. 
3. - Bu işe ait, şartnanıelel' Şll nl:trdır: 

A. - Fenn'i şartname, 
B. - İdııl'i şurtnanıe. 
4. - İsteklilerin bu şartııanıele l'i c4• kut·u~ mukabllinde merkezi -

miz levazımından almaları kabildir. 
5. - Eksiltme 19 Ağustos 1941 salı günü saat 14,5 da Galatada 

Katamustafapaşa 11okağında mezkur merke~ 93tınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Daluı. geııç ve daha 
sevimli görünmenize 
yal'!yan kat'i BİR 
TIDCRÜBE pudııı 
aleminde yeni, ca-
zip ve son hiı ke ,.,.gııu bıı 

şif .. CİLDİ GÜ- TECRÜBE-
ZELLEŞTİREN 11' 11a.pıııız. 
şayanı hayı·eL ve .~·eni bil' uııırnr, şiın· 
di ipekli elekten f?eçirilıniş en ince 
biı pudra ile ruüdekkik8nc bir tarı· 
da karıştırılıııı~tır ki, bu qayedf' cil. 
de bir parlaklık ve yeni bir hayat 
verir. E~nıt>ı· ve çirkin bir ten, genç
liğin tabii renklerile güzelleşir. Faz. 
lıı olarak terkibindeki şayanı hayret 
bir unsur olan «Kreına köpüil"ü • im
tiyazlı U"lllü sayesinde iki misli faz. 
la zamırn ı;nbit durur. 
HAKİKATEN FEVKALADE BİR 
TEKLİF: Yüzünüzün bit· tarafını 
cKrcmıt kiipüğii-. havi oları Tokalon 
pudrasile ve diğer tarafını da. lıf'r · 
hangi bir puclra ile pudralayınız. 
Şayet «Krema köpüğü> hnvi pudrn 
ile pudraladığınız taraf, diğer tara. 
fa nazaran daha taze, dııha gene ve 
daha cazip göı•ünmüyo1·11a aldığınız 
Tokalon pudrasının paı-aı11nı iade e
deriz. TOKALON pudra~ının fev'L:a· 
lade rağbet bulan yeni 1 O rengi var
dır. 

Sahibl: Z. T. EBÜZZlYA 
6. - Muvakkat teminat 65 lira 77 kuruştur. 
7. - Eksiltmeye gireceklerin b~ gibi motöt· tamiratı yaptıkl&ı'ına Neşriyat Müdürü: C. BABAN 

dair vesika göstermeleri :,arttır. (6363) Basıldığı yer: Matba.<ıi EBÜZZ/Y.4. 

MACUNU 
BUtUn Tehllkelere Karfı Sıhhatinizi Korur 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yem,kten Sonra 
3 Defa Dişlerinizi FırçalagıT1ız. 

Eczanelerde, Büyük ltriyat Mata:ıalarında Bulunur . 

• 

-Topkapı Maltepesindeki 
Satına1ma komisyonundan: 

- 20 ton kireç ile 4 ton çimento pazarlıkla satın alınacak-

tıı. 

2 - Husuıı.i şartlar Maltepe Topkapı Satınalma .kimisyonun

da görülebilir. 
3 - İhalesi 31 / 7/ 941 Perşembe günü şaat 1 O da komi,

yonda yapılacaktır. isteklilerin komisyona müracaatlan. (6320) 

. . . . 

ist: . .-Deniz · Lv~· Satinalma . Komisyonu ilanları 
Marmara O .. übahri K. Satınalma Komiıyonundan; 

t - Tahmm olunan umum bedeli 198 704 lira 80 kııruf 
olan 1960 ton dökme mazot, pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 3 1 Tem muz 94 1 Per~embe günü aaat 1 5 de 
İzmitte Tersane k.apı~ındaki komisyon binasında yapılacaktır. Te· 
minatı ihale günü takarrür edecek ihale bedeli üzerinden % 15 
nisbetinde derhal alina.cak.tır. 

3 - Pazarlığa iştirak edecek. istekHlerin hu işlerle alakad;ır 
olduklanna dair ticaret vesikaları ve muhammen bedeline göre 
teminatlarile birlikte belli ~ün ve saatte Komisyon Ba~kanlığın·, 
müracaatları. (6239) *** 

l - Tahmin. edilen bedeli 77400 lira olan 45.000 kilo sade
yağının 14 Ağustos 941 per~embe günü saat 15 de kapalı zarfta 

eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - İlk teminatı S 120 !ıra olup şartnamesi her gün İ' saat

leri dahilinde komisyondan 38 7 kuruş bedel mukabilinde alına· 

bilir. 
3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilinde tanzim 

edecekleri teklif mektupla11ını havi kapah zarflarını en geç belli 
gün ve ,aatten bir saat evveliı)e kadar Kasımpaşada bulunan ko-
misyon başkanlığına makhuz mukabilinde vermeleri. ( 625 3) 

• • • 
1 - Madenden dökülecek 12 kalem 2232 parça ıskanı ve 

makine aksamının 30. 7.941 ,arşamba günü saat 14 de Kaınn,pa
şada bulunan Deniz Levazım Satınalma komisyonunda pazarlığı 

yapılacaktır. 
2 - Şattname;;İ ve mo··lelleri iş saati dahilinde mezldi. ko

misyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin teklif edecelderi fiyat üzerinden yüzde cm be' 

kat'i teminatlarile birlikte belli gün ve saatte adı geçen komisyo-
na müracaatları Han olunur. (6328) 

Temmuz : Salı 

1560 H. 
RECEB 

• 
au.: 210 
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1
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ESHAM VE TAHViLAT 
YüMle S lkraml1•H 9Jıl 19.'iO 

,. S ,.1935 ErıantA.S.C. ıt.-
" 7 lıYu•ll'luru.ıa 1 ·-·--

" ., ı 20.22 
.. " s 20.22 
• " • 20 22 

• ' 20.22 
yor. Aldatılmııt olmanın verdiği bir azapla senin 
vücudünün imhası için emirler veriyorlar. Diğer 
taraftan ataşemiliter, aldatılmış ve Rumanyaya 
müteallik birçok sırları s ana tevdi etmiş olduğu 
için muztarip ••• 

tün hayatınız adım adım takip edildi. Orada Türk 
hi.ikumetinin korkusundan hiçbir \'ey yapamadık. 
Fakat siz Mısna gelince kapana tutuldunuz. 

: • ' 20.23 
" it 1 28 22 

Aaadolu Demlr7olu 1 n 2 47.SQ 
Aaadohı llll-ae11tl 41 7S 

., Demlryolu yllzcle llJ 27,5() 

İ~ intikam almıya biniyor, ve neticede bu 
mücadelede kendisi mağlup oluyor, sen de Ru
manyadan firar eİmiye muvaffak oluyorsun. 

Aklınıdan binbir türlü ihtimal geçiyordu. 
T. C. Merkez Baakuı --.-

Borsa harici altın fiya€J 
a.pdl7a 

BUyUk casus roman.: e& ................................... -........... . Nakladenı Cim. Mim 
~aha ... IWrllll 
lttJt- aJtıa ,...._ 

2' Lira 1S Kf. 
111. .. .. 
J. 41 •• ·····"······-.. ······ .. ··········· ... ·········· 

O civarda İtalya - Almanya tren güzergahın
ria sizin firar izlerinizi ta~ıyan bir sandık buldu
lar. Tabii hükfunet derhal Almanya ile temaaa 
,;eçti, telefonlar, telgraflar işledi. 

Haber aldığımıza göre o 11ralarda bu hadi
i"l('rl~ alakadar görünen bir mesele daha oldu. 
si:.:den birisi Berlinde Gestapo memurlarında.1 
bırinin aeıımle temasta olduğunu haber vCTİyor, 
nıemur yakalanıyor. Fakat ağzmdan bir tek ke
time ~imanın imkana olmuyor. 

Diğer taraftan Himmler de müthi, bir buh
ran geçiriyor. Acaba bu cara.rengiz kadın kim di
ye~ Sem!rayı idam ettiklerine kani bulunuyor
ar •.. İtalya eşkal veremi yor. Şu halde kar,ıların
da yeni ve mi.ithi~ bir casu.a var ... 

Bu a ·ada Almanyada senin kaçtığın sırada 
vazife baı;ıında olan alakadar memurlar sorguya 
çekiliyorlar, birçokları vazifelerinden uzaklaştın· 
lıyorlar, ile; kişi de on seneye mahkum ediliyor. 

Ben Jannonun sözlerini hayretle dinliyoı·-
dum. 

- Demek, dedını. b enimle bu derece alaka-
dar oldunuz. . 

Acaba evde uşaktan başka kimse var mıydı. Her 
ikisini de orada birleştir İp bomba ile ikisini de 
öldürebHird.im. Fakat bir başkası daha varsa o 
da beni öldürürdü. Mısırda böyle bir katil i~le
mekten korkmuyordum. İngilizler beni nasıl olsa 
kurtanrlardı. Fakat anlamıştunı ki benim İçin 
istihbaratta çalı~mak çok zordu. Artık adam akıl· 
lı tanınıyordum. Tanmmı" olmak da bizim ~ibilet 
için en büyük biı felaketti. 

• Janno: 
- Ne daldın Ö)•le dedi. 

- Düşünüyorum. 

Dikkat , ................ . 
Koçuk okuy!Jculırımıza 
Ga..:ete .eahifelerinin az.;.ılt ;ı ması 

dolayıaile çocuk sahifemlzi veı<•me

dik.. Gt.-çen bilmecelerimize iotirak 
eden ve kazanan okuyucularımıne 
li~tt'siııi ve yeni b1lmecemi:ı:J ynrınki 

Bereket bir ay sonra vaziyet tavazzuh edi
yor, ıen Rumanyaya gidiyorsun, senden şüpl1ele
nen veya herhırngi yeni bir ihbar alan ata~emili· 
ter, e~kalini Berline veriyor. Tamam. Semira sağ. 
Bu vaziyet Almanlan haklı olarak sinirlendfri-

- Tabii ne zannettiniz, sizin yüzünüzden 
herkesin uğradığı cezayı görünce elbet alakadar 
olacağız... Biz <.anımızı sokakta bulmadık. Si.ı:in 
aıl~anıza hususi adamlar ikame ettiler. Almanlar 
da, biz de mü:;;ıereken çalı~tık. İatanbuldaki bü-

- Neyi~ ... 
- Akıbetimi .. , 

Yanıma sokuldu, kolunu c;muzuma attı. Ou
dakhmnı dudaklarıma değdirdi: 

(Devamı var) 
nii~hamızda bulacaksınız. 


