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Topu bet 
lire zam! 

B u haberi gazetelerde oku· 
yanlar içinde belki «bef 

lira zammın da lafı mı olur ki ıa
zetder bunu ballandıra ballandı· 
ra yazıyorlar 1» d iyenler bulu
nur. 

tik bakıtta bu u tihfafkar aual 
doğru görünebilir. Herıeyin her 
gün biraz daha pahalılathiı böy· 
fe bir zama nda bazı küçük me
m urlarnn maafına yapılacak zam 
h akikaten bet liraya inhisar ede· 
c:ekse bunun b ir kıymeti,, hatti 
bir minuı da olmıyacağı, at ikir· 
dır. 

Fakat mesele biraz tamik edi
lip le iıin hakikati Öğrenildiii va· 
kit , böyle bir zam yapmıya ka· 
rar vermiı olan Vekilin çok an
layııh b ir zat olduğu ve çok ye· 
rinde b ir it yaptığı derhal m ey
d ana çıkar. 

1 -~iman tebliği 
- - -- ---------

Ukraynada 
Balza şehri 
işgal edildi -·---
Eski Fin toprakları 

Sovyetlerden 
geri alındı 

Iha ta olunan tl ii ı m a n 
kuvvetlerini kurtar m ak 
için g a p ı lan hücumlar 

tamamen tardedildi 

Milano 30 T f':mnıuz 
(A.A.) - Ofi: Ukraynnda 

k~n Balza şehri, Popolo d ltal· 
ya nın R umanya _ Rusya cephc

(1Jcvam1 sahife s. B tıın f de) 

Müttehit 
Arap 
kralllğı 

Sovyet Ruıyanın Anupadakt ara tiıinl • • b o sriinkü harp mıntakaaını g"öııterir harita 

Sovyet . tebliği -
--------------

Bir kere adı bet lira olan bu 
z.am hakikat h ald e yirmi liradır. 
Şimdi malum ya maaı itlerinde 
adetlerin zahiri manalarının buk· 
m ü kalman~tır. H er adet ancak, 
barem ka nunu, zam kanunu, ka
z.anç, buhran. müvazene ve sa 
ire gibi bir sürü kanunlaran elek 
ve kalburlanndan geçerken ve 
makamına göre a z veya çok bir 
takım istihalelere uğradıktan son
ra hakiki mahiyetini bulur. İıte 
b u beı lira d a bu kaid e mucibin· 
ce evvela b ir hamled e yirmi lira· 
ya fırlar, ıonra yakasına kazanç, 
buh ran müvazenc vergileri 
yapııarak onun kolundan, baca· 
ğından, b urnundan, kulağından 
b irer miktar kırpıp alırlar; bu ıu · 
retle 20 lira bu d efa da bir hay· 
li tezilata ui rar, fakat nel ice iti· 
barile bet lira yine beı lira de· 
i ildir. ya on iki, yahut on dört 
liradır, ya ni bet lira zam, arttır
ma ve ekıiltme ıuretile uiradıiı 
bütün inkılaplara raj men yine 
batıra pyılar, bütçede yer tutar 
ve göz doyurur bir zamdır. 

.)'-~roaun ıııaılnden aonra reni bb- ÜHe sahip olan Japon 
donanmaııaın aftr cüzütamlarandan birlıi •• ittihada Suriye 

Lübnan ve 
Maverayi Erdün 

dahil olacak 

Smolensk 
Zitomir 

ve Level 

Maden teknisyen 
mektepleri 

Bu zammı yapmayı düıünen 
Vekil, muhterem Adliye Vekili 
Bay Hasan Menemencioğlu'dur, 
~m da dliycnin z bıt katipıer~ 
ne yapılacaktlr. 

G eçenlerde bu aütunlarda 
Muh terem V ekilin, yanındı. fa. 
tanbulun değerli müdde iumumi
ıi Bay Hikmet Onat olduğu hal
de mahkemeleri dolaıtığından 
!Ükranla bahsederken, adalet it · 
lerini böyle en ufak teferrüatına 
"•dar tetkik ve takip etmenin, 
tanzim ve tevzii adalet hususun· 
da temin edeccii faydaları say· 
O\lf ve muhterem VekiJin, bir 
nıahkeme salonunda efradı ahali 
arasına karı,arak muhAkemenin 
cereyanını dinlerken, bilhaua ya
zı makinesiJe zabıt tutmanın ga
rabeti üzerinde duracajını tah· 
min etmİftik. 

Tahminimizde isabet varmıf. 
Çünkü Adliye Vekili teftiften 
avdette gazetecilere verdiği be
rana tta herıeyden evvel kalem 
••lerini düzeltmekten baılamak 
lazım geldiğini ve bunu y apar
k en de zabıt kitiplerinin maaf· 
larına bef l ira zam İcrasını dü
fÜndüğünü ıöylemittir. 

V ekil bu sözlcrilc, ndalct tev
ziindek i noksanlanımzm en mü
h 'mlerinden birine parmağını 
basmıı olduğunu İspat eyiemek· 
tedir. Filhakika b ir mahkeme hu. 
z.urunda rüyet edilen davzının 
en can alacak noktasını, muhake
menin zabıtlara tqkil eder. H a
kim hükmünü ancak bu zabıtları 
okuyup İyice düt ündükten ve vic
d anile uzun uzadıya hasbıhal ve· 
ya cidal ettikten ıonra verebilir. 
Davacının hütün hak iddialatını, 
ancak mahkeme 2abıtlan teıpit 
ed er . Müddeaaleyhin bütün mü· 
d af aalannın r • 'ıu yine zabıtlar
d a toplanmı ıır. Eğer bu zabıt
lar munta2a.11 tutulamıyorsa, 
nokıan kalıycırsa hakimin adil 
ve hakka tam muvafık olarftk 
hüküm vermesi gayrimümkün 
değilse bile, çok güçtür. 

Şu halde adliyemizin aalahına 
Bay Vekilin dediği gibi evvela 
kalem it lerinden ve kalem ifleri 
arasında da zabıt tutma vazife
ıinden batlamak lazımdır. Mah· 
keme zabıtlanna muntazam ve 
ruhunu mu haf aza ederek tutmak 
büyük bir mümareaeye, vukufa 
ve 'dirayete mütevakkıftır. Geli
fİgüzel katip bunu yapamaz. Bu
nu yapmak için tecrübeli ve gay
re tli katipler yetit tirmek laum
dır. Tecrübeli ve gayretli katip
ler de ancak evvela takdir ve 
l<>nra da ikdar ile yetifir. Kağıt 
iizerinde kuru bir takdir hiçbir 
"'akit, hiçbir yerde müe .. ir bir tef 
._ uaulü detildir. Çallf&Jlı mad· 

T ASVIRt EFKAR 
(DıKn 1 tıJhi/• .. ~tw7' J 4-) 

Uzakşarkta 

Fransız - Japon 
anlaşmasının metni 

neşredildi 

Sıra Siyama 
geliyor 

Tok)o, 30 (A.A.) - Jnpon 1 tih
b rat Bfiro~u dün ,;akit Jnnon
ya ıle VJchy arasıııdıı Hmdlçlııırun 
mtişlerek mudııfaası ıçln 19 tcnmıuz. 
da imza edilen protokolün metnini 
neşretmiştir. Bu protokolıın mukad
demesinde şu etimle bulunmakt.ı:ıdır: 
d'rıınsız Hindiçl, ainıu emniyeti 
tehdit. edildiği takdiı de>. 
Anlaşmanın maddeleri şnnlardır: 

1 - İki hiikünıet Hiııdiçlniııin mfiş
( Devamı saht/ı :J, sulun ! de) 

Harbin başından Haziran 
sonuna kadar 

lngilizler 7 .195 
tayyare düşürdü 

I.ondnı, 30 (A.A.) - Harbin bi
dayetinden 1tibaıen 1941 sene 1 hazi
ran ayının sonunn kndnr 7105 düş
nıım tayyaresi du,uı ıılınilştüı. Ru 
tayyarelerden 3666 sı İı • ıltrre ü•.e. 
rinde, 124 ü A vrupadn, 6G 111 ?\ o ı
veçtc ve 457 ı;i Uunkl'rqlle harekiitı
nn kadar ~c>ccn nıiidrlet iı;inde tah
rip edilıni tir. 327 trıHarc i ngllır. 
donnnmn ı tnrnfıııd:rn ve 1!12 tny
~·nrı.ı de Oı taşııı ktn du,uı ülııııı ştıır. 

Roosevelt Genubi 
Amerikada askeri üs 
teminine uğraşıyor ----
Berlinde buna dair 
yakında vesikalar 
neşredilecekmiş 

Ruzvelt 30 T cmmuz 
(A.A.) - O .B. 
A lman hükümeti, Amerikanın 

cenubi Ame rika memleketle rini 
iktısadi vesayeti altına almak j. 

çin kullandığı usullere ait bazı 
vesikalara malik bulunmaktadır. 
Bu vesikalardan anlaşıldığına gö
re Birletik Amerika devletleri bu 
memleketleri birer miistemleke 
haline getirmek niyetind edir. 
Mezkur v esika lar, Birletik Ame· 
rikaya cenubi Amerikada bir ta· 
k ım ask eri üsler temin etmek i
çin yapılan gizli müzakerelere m ü 
tedairdir. 

Berlin ııiyaai mahfilleri bu ve· 
sikaların yakında neşredileceğini 
tahmin etmekted irler. Bunların 
heyecan doğuracak ve büyük bir 
alaka uyandıracak mahiy <'tte ol
duğu zannedilmek tedir. 
Bu da Amerikalılann iddiası 

Buenos-Aires, 30 (A.A.) _ 
Almanların sözde diplomıttik o· 
lan bazı evrakının müsadcreııi 
hakkında öğren il diğine göre ve
rici b ir telsiz cihazında bulunun 

( Dev•m aayf• 3, sütun 3 de) 

M6ttebid Arap kralhtına 

aamzed l'Ö8terllea Ma•erayl 
Erdüa E•irl Abda1lah 

Ankara 30 T emınuz 
( Radyo Gaze tesi) - Pa

ris radyosunun bildirdiğine 
göre Suriye, Lübnan ve Ma
verayi Erdünün istirakile 
müttehi t bir Arap krallığı 
kurulması etrafındakı teş-b
büsler ilerilemektcdir. 

Miittehit krall ığa namzet 
o larak Maverayi Erd iin E
miri Abdullah gö •erilmrk 
tedir. 

···································································································· ··············································· • 

lzmir Fuarının 
hazırlıkları bitti 

Fuarın bariz hususiyetlerinden biri de 
lngiliz ve Alman pavyonları 

arasında görü.len geniş rekabettir 
İzmir Belediye Reisi 

Başvekili 
Euara davet etti 

20 ağustosta açılıp 20 eylOlc ka
dar devam edecek olan İzmir Enter. 
nasyoııal Fuarmın hemen hemen bü
tün paviyonl:ı'n şimdiden tnm~mcn 
dolmuştur. F uar, bu yıl muhtclıf ec
nebi devletler bir~·ok ecnebi !irmalan 
ve ıneınlcketimlzin re mi \'C hususi 
en büyük ticaret ve saıınyi müess se. 
lcri, vilüyetlcr ticaret odalıırı, kü
çük ticaret ve' sanayi eı bnbı iştirak 
etmektedirler. :Fuara iştirak ve zi
yaret edeceklere hükumetimiz birçok 
kolaylıklarla milsaade ve muafiyetler 
t~min etmiş \•e demiryollarımızla de
nızyollarımıuıa tenz11iitlı tarifeler 
katıul tmiıtir. 

(D 5 1 •alıffa !, ı t .ı tü) 

Eater11aı1oaal Faarıa •cd ... lle bir kat daha ılaell•a 
lzmlrdea bir •irlalı 

Mıntakalarında 
muharebeler 
devam ediyor 

İktisat V eka1eti bu mekteplerden başka 
fabrikalarımızda mütehassıs işçi 

yetiştirmek için kurslar da tesis ediyor 
Soogetler çok mÜ•ssir 

gizli bir sililı 
kııllanıgorlar 

Moskova 30 Tem muz 
(A.A.) - Bugün öğle üzeri 

neşredilen Sovyet tebliği: 
Sovyet kuvvetleri Level, Smo 

len k ve Zitomir ımıntaka rınd 
anuda ne b ir su rette dövütmiye 
devam etmitlerdir. Kara kuvvet 
Jerimizle işbirliği yapan hava 
kuvvetlerimiz düşmanın zırhlı 
cüzütamlarına ve topçularına 
darbeler indirmışl erdir. 

Anknra, SO (Hususi muhabirimiz. mahsus iklncı bir mektebin daha ku. 
den telefonla) - İktısat Vck 1 ti rulnın ı kararlaştırılmış ve hazırlığı 
maden mühendisi yetl.tirmclc fizere baılanmıştır. Bo mektebe ilkmektep 
ilk dci'a olarak Zonguldnkta bir l\fa- mezunları kabul edilmektedir. l\lüte
den Teknisyen l\f cktcbi açmıı ve 4G ha ıs işçi yetlştfrmck ga~ cıılle ikt1• 

talebe ile tedrisata başlamıştır. Leyli at \ eki.letl Kay crı fabrika ında 
\e meccani olan mel"tcbin tah U mud pamuklu anayi için, Bursa Merino 
dctl 4 senedir. Mektepte prntlğe fi- fabriknsındn yilnlfi Uıtl~ aç için K _ 
uımi h mml~·ct verilmekte ve m k- nıb k demir ve çelik fab ıkalan da 
t l P k 1 bcler bir i j d r · iç İ gıt fa 
mahiyetinde olmak üzere 5 ay maden rikasında da eellnI~z ııanayıl için us. 
ocaklarında çalıştırılmaktadır. Diğer ta ve kalfa kurslan açm ştır. Kalfa
t.ı:ırafuın maden işletmelerinin el k- lık kurslan Jki, u tabk kuralan da 
trik santrallerinde mlhaniki, cer ve fiç sencdır. Bo kurslara çırak olarak 
nakU rnsıtalnrında ve atelyelerde ça- kabul edilecekler Ukmcktep mezunla-
lı ncak mnkinlstleri yctlştirmiye n arasından 11cçı!t c ti r 

Almanlann izahı 
Londra, 30 (A.A.) - Ofi: 

Berlin radyosu, dün akşam Sov
yet kıtaatının Alman hatlarının 
gerisindeki b irçok mukavemet 
noktalarını zorlamış olduklatını 
k abul etmiştir. Radyo, Almanla
rın Ukraynadaki ileri hıtrekeıle
rinin betaetini havaların fenal ığı 
ile izah etmekted ir. 

Sovyetlerin gizli ailihı 
Moskova. 30 (A.A. ) - Prav 

da gazetesi S ovyet ordusunda 
çok müessir bir gizli silahın kul
lanılmakta olduğunu ifşa etmiş
tir. G azeteye göre Stalin bu si
liıhın mucidi olan mühendis Kos 
t ıkovu ka bul ederek tebrik et
miş ve kendisine bazı tavsiyeler• 
de bulunmuştur. 

Rooseveltin 
m ü messili 
" · oskovada 

Londra. 30 (A.A.) -
ter ajansının öğrendığine 
B. Ruzveltin Ingilteredcki 
mümessili Hnrry Hopkins, 
kovaya \"B ıl olmuftur. 

Röy
görc. 
şah i 

los· 

~dlgar Başvekili 
Pesteye gidiyor 

(l"az181 3 uncü aahifemı:ı:de) 

Tasviri Efkar Şildi 
----------~------

Büyük deniz müsabakaları 
tertip ediyoruz! -Turk poru ve Türk gcnçl1gile yakından alikadıır olan gaze nıız 

geçen sene ynpmı11 oldub'1J bOyuk d• nız yarışlarına gö terilen alakada~ 
kuvvet bularak her sene gençlik klllplerJ ve mükellefi r arasında muhto
lit spor mOsnbakaları tertip dm~) ı karnı laıtırnıı tır. 

Malüm olduğu üzere, memlck timiz den ı. porlnrıııa çok elverişli ol
duğu halde, gcnçlık kendini bu temiz pora lııyıklle kaptırmamıştı 

Burada kürek sporunun vcıcude olnn faydasından b:ıh etm .r. ·ı 
dd d• T . ı ııw • cyı Zili a c ıyoruz. cmcnnım z, genç gın her sporu me~ iminde , " 

)• 1 
,,Mpnıası ve 

her spoı·a, azım o an cbemmlyetJc bnklnnmasıdır. Bu meV!!lm T 1 1 Efkir Şildi> namı altında, gençlık kl!lplcrı ar ıııdn bü• uk bı de ~sv r 
d h i ed• B d " r cııız ya-

rışı ıı n tert p ıyoruz. u cfnkl )nı ı ın şekil y pycnid ' v 
lcket.imlzde ılk defa yapılacak olan bu bu)uk mu nb'ak ıı ıın ır . edmem. 
d (l 1 1 1 l b k 

nznmı erece-
cı g ze o mnsı ı: n Otün mQ illleı·e rağmen 10 umlıı tertib t 1 nokunları ikmal etmi)e çalışıı nkta~ız 8 

l a mı\n ve 
Pek )akında tarihini ve 1 n1 iltın ed c ımlz hu bf.ı k 

rışına: Ka pıtspor, Herekc, Il )koz, Fc>nerbnhçe, G in a ~ G rurek )a
Jerbeyi, Anadolu GençUk klüplC'rinin krırek ek1plcrı' sizi rn)d, utnedeş! n l· , • rı a'lie ıyonız. 

Tasvırı Efkar bu müsabakaları sizler için açıyor 

r Irandaki l 
Almanlar 

hakkında 
lngiJtere, lran 
hükumetinin 

nazarı dikkatini 
celbetmiş 

Londra, 30 (A.A.) - 8alahi
> etli kaynaklardan oğrcnıldıglnc 
goıe İngiliz huküııı tı İıanıla ç k 
fozJn Alnımı ıknıntt etme ınc r u. 
sa de) c de' am edlld gı t kdıı'\'le 
bö3Je bır hnreketln İran m nfııat
lcri bakımından ıırz dec •l tchh. 
k husu unda f rnn hukumettnin 
ciddi ur tt n zarı dlkk nı cc 
betmııtir. 

(Devamı eahtfe 8 nıtını .ı dt) 

Sovyetler 
Polonya ile 
anlaştı 

<Rnd)o gu:ete ) - lngllteredelct 
Polonya Daı:ı\ckıll General SJkorskt 
ile, So\)Ct Hu )anın Londra Elçisi 
arasında bır anla ma imza edilmı • 
tir. 

nıı anlaşma ~uclblnce, 939 d:ı m· 
zal nınıt- bulunan Polo~amn tak 1_ 

mine mllt alUk muahede hukiimsuz
dilr. AyrıC"a Hus)ada bir Polonya or
du u kurulacaJ..."tır. Bu ku\"Vetlcn 
başında bir l'(llonl'nlı kumandan bul~ 
nacaktır. 

Rusyada 250 bın Polonyıılı esır :ı .... 
kcr vardır. Mültecilerle beraber bo 
yekun 500 bine varmaktadır. 

Düzeltme 



Hararet i nasihatlerden 
daha müessir 

D ünkü gazetelerde b ir müessesenin yüzde yüz yirmi ıekiz 

ki.rla mal satbğa için adliyeye verilmif olduğunu elbet 
siz de infial duyarak okumuf olacaksanız. 

Bu İf çqitli ihtik5.r vakalan nm aru~a bir miaaldir ki ne 
birincidir, ve ne de sonuncu olacaktır. İnsan tamaana alelade 
tedbirlerle karıı koymak zor iftir. 

Bu eneli umumi bir diiercamlık n terbiye meselesidir. 
Fert umumi menfa.at için, f&hıi arzularını tatminden ·vazgeçe
cek, o anda ibtiyaa olduiu malı almayıp karakola ıidecdı ka
dar, ısrar ve inat gösterecektir. Vatandq bunu yapsa bile, 
bu İf nihayet müa:ddenin bir cepbesidir. Ve ü.fi d~ğildir. 

ihtikir ve fiya.t tereffüleri arz ve talep mihıuenesinin ih
lili yüz.ünden husule geldiği için, bu müTazeneyi yine iktaaadi 
tertiplerle ayakta 1utmak linmdır. 

Bir buçuk sene evvel, piyasa fiyatlarını ıtesbit etmek için, 
gen bir istihlak kooperatifleri projesi üzerinde duruldufunu 
ve hatta bu kooperatiflerin nizamnamelerinin türkçeden fu;la 
enneniceye bemiyen bir tabirle Ön astan (avant - projet) ha· 
znlar.dığını da duymUJluk. 

Büyük İstiblik kooperatiflerinin iyi idare edildikleri tak
dirde faydalanndan ve oynıyaca klan niızım rollerden burada 
bahsedecek değilim. Yalnız diyeceğim ki; -geç de olsa biran ev
vel bu İfe el atma'.k, gerek fiyat kontrolü ÜZeTİnde, gerek ihtika· 
nn öıllenmeainıde, itetin nutuklardan, vatand&flara yapmıya· 
caklıın bir İf için rica ve minnet etmekten ve neticede de hedefe 
, ... ıı olamamaktan 90k daha faydalıdır. 

Cilınd BABAN 

NOT: Dünkü yazımın 30 uncu sabnndn (üzülmeyip te memnun 
mu olaydım.) ,eklinde çıkması lazım gelen cümle. (iıziilmeyıı: 
te mnhzun mu olaydım) şeklin de bir tashih hatatına kurban o· 
larak manayı değiştirmişfü. Okuyuculanmdan özür dılcrim. 

C. B. 

51 Temmuz 

1 ._M_E_S_E_L_E_L_E_R_f Almanya-

. e A • 

". SiYASi VAZIYET 
• 
lzmir Fuarının 
hazırlıkları bitti 

(l inci ıalı.iftd~1f. deıam) 

Fuar mUaaade ve 
muaflyetlerl 

Türk Gramerinin F ~: [~1r; 
~~n:~;~~~r::ı~=fın~:n; fz~ı~lı::~ıı::. E s A s L A R ı ıebatını kesti ve Lond~ Fin 
hur Madam Batterflay ve Toska gibi aef1rine ve tefaret erkinma insi· 
biiyük operetler tcmıdl edikcektir. liz İmparatorluiu paytalatm.lan 

Parastz vize: İzmir Entema;:yonnl Hundan başka futbol, güreş, tenis, - 4 - (*) ayrılmak için emir v~rdi. Ayni 
.Fuarına Jııtiı'ak ve ziva~t edech'· "'C· denizcilik, atıcılık, b:nlcilik nıüsaba- zamanda 1n-'1t .. re bij·ı..A--•=-e 

" ... ''" " 9 na ebetin ııaricce bir aidiyet münaSC'- Ku " ·--· nebilerin pasaportları 6 ag~uııtostnn kalıu1na Tilrkiyc.nin eıı ~nksek spor - - (H .. lsı' k') d k" f' · · n' -1.. " 1SIMLER1" T ~sRIFl beti oldur.unu anlatmak kafidir. Dir ... n 1 e ı se ırmı re ~· 6 teşrinievvel tarlbine kadar bütün ekipleri iştirak edeceklerdir. Buca ,v "' 0 

Türkiye sefaret ve konsoloslukların- koşu ahasında da sonhahar at yarıı- MÜNAKAŞA.Si aürü ta ni!lere lüzum kalmaz. M!i- mesi İcap eyledifini bilclircli. 
na ip gorürseniz lsim tcrklplerini 1 Finladiya hükumeti ba suretle da paraııız olarak vize vcrllccekUı•. lan yapılacaktır. Bundan başka l!hli 1 simler.in tasrifi baha1nde mef 

h , - şöylece iki)·e arırmz: hareket etme~c iki resmi sebep Döviz: Fuara bizzat iıtfrak edecek nyvnnıar sergisi, mehtnp fi:ıek et- ulün maa edatı dlu nin nicin İ 
1 1 l. Jı;imlerdcn bid veya ikisi ek a- "cstcrmektedir. Biri n-=•terenin ecnebi .firmalar namına hareket eden ence erl, :su oyunları, göl cğlencele- ihmal edilmiş olduğu soruldu. "' gu 

l"L' i b p f 6 z . S lır: Çocuk bahçesi, Ahmedin kitabı, Finlandiya ile mevcut ticaret ..e u ....,yettar Ekspoı:anlarıı Tlcaıet r, me§ ur .ro es r atı ungurun Müellif Tahsin Bangu..ır.ıu, Terdl''ti bizi k ..n.· 
Vekaletinin buna alt umumt talimat- yeni hünerleri, Milli Piyango kc:ıide- cevapta ciln~ eda- __ ..,v_ı,; ___ .. ._ __ m_.,.ı ... z.,.ı;.....,•u .. ı._ seyriıefain muahedesini '-ilet • 

--•- J • - -ı k . ~ 2. İsimler ek al- mı"t o'---ınd·- Finlandi-- in . namcıwıe tcdikan serbest döm ve- erı gonı ece tır. tını bir cdeclinai- y UJUU _,.. .,_ • 
_., '-t· l - _.. F d ki L •· 8 l 8 h • maz: Tahta kapı, •ilı'z unp' ·-torlugu- ile -al .c.uece-. ır. .ı ... apanı;: 'uar n unnpar" son,, ismin tasrifi • J k 1 .r d .. ... • --

G- _.,,_ .,,. h _ _. d rok ·1 l' b' h' et 1 t atın a em, . .i an !•·t··-.ıı· mu"n•••betlerde _. __ ınn.n.uı;: .ruar 11a ası, trauıut e- , egen~ ı ır mn ıy a mış ır. uı. .. no ·- 9 ,,.,,,_ .. 

D ne dahll tclikki et p i S A F A boy gibi. posu addedilmiştir. Ecncbllerin gcu- uı11cla tesis edilen eğlence yerlerin- eyam eylemesine imkan kalmaDUf ol-
receği her nevi eşya gümrük :resmi den ba7.ıları şunlardır: Peı·111 ev, medığini, bunun l\fünaknşayn c. masıdır. 
\'erilmeden Puar 11ahnsma alınmak- Kahknha sara:1'l, Uçan ördekler, F:e- bir <postposition= bcp olan bu ikinci Diğer sebep te Fin1andi~a İn· 
tadır. Ancnk satılan e~·anın gümrük rarengiz deh!iı;, Fuar d(inüyor, Şl'y- edat. olduğunu anlattı. Bu <.-dnt ba. ne\•i isim tcrklplcrine ctavsifli veya gilterenfo hasmı Almanya ile 
re .. mi verilecektir. Satılmıyan mallar tun rlulabı. zan da k şeklinele ve vokal ilgcngınc tcşbıhli isim tcı·kibb adını veririz. 

Z • müttefik olarak Sovyetler Birli-geri gönderilmek üzere J<'unı-ın kapa- ,ıyarctfor: Rnyvanat bahçesi, Ne- uygun bir ek hulinde de 'kullanılıı. Görüyorsunuz ki iuıfet bahsi, eks;k. 
nıgında iki ny sonraya kndar trnllliit batat lıahçm:d, SnMlık nıilze i, Ziraat Onn i min halleri arasına knbul c- sız, bütün ihtilafları dıı örıllyc-n lıir ğine kartı ha11> etmekte olma• 
Bmbarında muhafaza edilecektir. müzesi (Kültürpnrk) iısarı ntika mü· dince ciçın> cdııbnı da i tis:ııa etme- kolaylıkla izııh edilmiş oluyor; caı· amdan Rusyanın müttefiki İnsil· 

l'crgi nmafigetlcri: Fuardıı mal zesi, Rergııına ve Et'es harahdcrini mck liizımdı. fnt teı·kıbi> nin yanında bır de cisim tere 'le de dostane ve normal mü 
teşhir edenler, tiyatro, sinemn, gazi- " ıllğer arkeolojik m!'rl.czleri tlya· ıtiielllfin hu izahları ek en)ctçe tcrklbb gibi kC'ndi tarifini de ihtiva muebata idamesinin ga,ritabii 
no vesnlr oyun ve eğlence yerleri iş- r<.>t: civar kazalnrda). kabul edildi. cflc, edatının imliisı d.- eden sııde ve güzel bir ıırtJlnh doğu· bulunmasıdır. 
Jctcnle.r, i,.çiler ve ameleler, mubtclif Zlyarelçllerln dikkat rafında da bir miinnkıı a olmuetu. yoı; granıeıimizi Arab te irinden Fakat hakiki sebep Almanya-
husu i kanunlnrn tevfikan devletin c Iüna cbct'le> mı, cmüna eb!!t.iyleı. kurtarıyor, cınüzab, cmüznfunileyb, mn değipnez bir preniİpİne ken· 
~e beledıycnin bir kısım vergi res·m- edeceiU noktalar mi, <nıünn ebeti Ue> mi? B nim de ı,'lbl ab'lr ıırabcn kokan tcriml(>l•i diı;ile birlikte hail> etmekte bu-
lerindeıı muaf tutulacaklardır. İzmlrde Fıınr müdd tinec bütün dahil olduğum bir grup, Jmlada fone- kaldırmış oluyoruz. lunan Finlandiyanm uymı~a mec 

Deniz ı.·e demiTJJollarında tcn%üô.t: fuaı· ~kele ve meydnnlanndıı taksi U 'İn de.f:'ll, etimolojinhı e ıı alınma- homi )on'. .tari~t bir karar vere- buriyctidir. 
Deniz;yollnrı, bütün iskelelerden Jz. otomobilleri bulunacnktır. ,Taksilerin I sınd~ ısrn~_cd~y~ı-du. M cl ımla~a rl'k, bu t.ckhfımı .ıttifakla kabul .etti. B . d l iledir k' 
mir Fuarını ziyaret etmek flzere gi- ilk açılışı 2i> kuıı.ış, her ikJ -.·uz met~ taalluk ettiği ıçın komı yonun snla- ha_fet teıkıbine ~c onun. ananevı ol- u prensıp 0 ayıa 1 

d . d- ek h f ı ı ı " 1 d k d d I ıı hl Norveç, Holnnda, Yuaosla-• ve 1P onec · er sını YO cu ara g • re için 3 ırnruştur. Buca-Bomovayıı Wyeti dışında görtilüp geçildi. Ub~ n ar a uzu. ıuı anna v.c • •;,' 
<liş ,.e geliş :umumi Uırifc ücretleri ...itlen taksi otomobilleri dönü• için tasıııflerinc ı;eda cdılmlş, yerine cı- Yunanistan istila edilmİflİr. Bu 
üzerinde yüzde 60 tenzilat y. pnınk· ;ntln ynzdığından fazl.'l olar~k 75 ., - .10 - .. sim tcıklbi> .rn~·rinln de konmasına prensipe uygun hareket etmİf ol-
tadır. kuruş maktu ücret alırlar. lZAFET TERl(JU} MUXAKAŞASJ karnr verllmıştı. malanndan d'llayı Bulpristan 

Ecnebi vapurlarlle memleket clışın- A 1 - 11 - ve Macaristan Almanyanm aa• 
dan (\or'TUCa İzmire .. e]lp Fuarı zl- Oteller panalyonl ar 1 c rs an a~~m>, caltın a?b, <ko- MUTA l'AA T ZAMİRLER! • • d ti im la L-- • .. " ' ı en tepe> ncv ındeıı terldplcrın izafet .. munı oı an o Uf r ve _. ı-
yaret ettikten onra baeka şehirleıi- Oteller üç sınıf üı:er<! tak 'm mi. sıfat krkıbi mi cılıluğu münnkn- • .UUN~1KAŞASI . kisi de büyümütle.rdir. 
mlze gitmek iıtiyen yolcu1nrm •it- eclilrııiştir. Birinci sınıf, tek yataklı şa edildi Eserde ckendtJ kelimesine mülkı- İngiltere ile henüz diplom.tik 
mek ist.cdiklcrl iskele lcin alııcakbrı oda 200 • 300, çift yntnklı odahır !Bunl · f k'b· 

1 
• . yet zanıirleı-i getirmek suretile mu- münasebatım kesmemi, olaaı.r, 

lek biletlerden, Fuarı ziyarctlcı·ini 300 • 500, bunlnrın 00 kuruşa ka-ı d' . arın sı at teı 1 1 0 dugu.nu ı?- tnvnııt zamirleri yapıldığı anlatılı- isvirre, İıpanya Ye Port.kiadir. 
lzmir Belediyesine te\'sik ettirmek dnr banyolu liiks odnlaı 1 vardır. İkin c: cdenl~r! arslan ndam tcrklblnı!1 yordu: K•·ndisi söyledi. Bunu ke.n. -s-

Yazan: KANDEMiR şartlle yüzde 50 tenzilat }'npılır. ci ırııf odalar 100 • 150. çift yataklı rslan g bı adıım>, a}tın saat tc;,rkı- dim yaptım. Ke.11di!ini ptıncsrcdtın Bunlardan son iJriıi So.,.etlere 
} ·u·k.· Yük için de dn~fz·votl~rındn d 1 1"0 200 b 50 ~r: d binin cnltıntlan mamul sııat> ımınn- atmı<> 11:.hn g'ıbi kartı eönüllü askeri kUYYetler 

••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••••••• ""-'ıl ',J .u. o aar o - , :ınyo: _,..,, uş d k 11 11. _ _, k. v ... ••• • lama 
gidicı <><>il,. ufizde &O tcnzıliıt "apıl- '5 60 '- u·· •· - f B. sm a u anı c ıgını, aruua 1 edat ve .Ahmet Cent Emre «kcndb keli- bazır k auretile siyaai tema· 

Y t k Odamın kapı.inin açlld'Alnl SOnra "' ,,_ .. ., ~ !. - , .. uru tur. çuncu s:ını : ır k li t . hz f 1 t k' ' ' a a . il ' maktadır. Her iskeleden Fu:ır için k 2- -5 k e me erın cmıı u , o ınatil, Cl' 1- mcsinin bir mutavaat .zamiri değil yüllcrini izhar etm1J0 lerdir. yata o - ı uru~tur. b. h' t' i d~ · · .J.. l ' ı. 
hızla kapand'Aını dUJdUm Izmire umumi tarife nnvlunlarile . ın ma ıye ın ._.,.ştıremtyecq;m z.arf olduğunu söyledi. Tahsin Ban- panya devlet tefi General 

nakiolunncak eşya konşimento sure- 5 if ki d 1 • guoı: u ve agıp vMıem eser e - Fra.nko AnglOPkson clevJet-il Pansıyorılar: Tek yataklı hnn,rolu 1 söylüyorlardı Hakikatte bu terkipler "'l R fL.ı d ki i 
tıle Fuıır l\lüdiriyetince vize edlldıği odalar 300 • 3 O, ç t yntn ı o a ar· ınorfol<u:i bakımıııdan izafet, sc-1 znbta ısrar ettiler lerine bunların sefirleri humran-

Fak.ııt odamda, kendim de dahil o1- kollarına girerek ,.e boynunu büke- takdirde yfiklendiği iskeleye kadar :~ ~r ırn;ıılt ZOO • ZoO, banyo 
75

' duş rantik bakımından :sıfat tcıidb~rl.ir- o gün Maarif 
0

Vekili Hasan Ali da geçenlerde ,öylediii nutukta 
~~'k ,,_,...... o•~"'dı,.,mız koım.>dı o ka· rek, "ıkıp gltmı."'lerdı·. nara ız nakloluııacaktır. uruş ur. • er. Fa~a~ ~e~·de l!cmantik babı;ı ıh- YOce1, komisyona başlcan dc"•il. iıza "dd f • • 0 _ 
" "' uı.~." ..... 6

' • '"" L k t 1 ı dıl ı "' ı t l b ı il 6 fi et e hücum etmifti. _y ... m dıır hoşuma glLmlşti ki, sidı·lerimc lleııım de gozledmden uyku eh- Müddetler: Funı· için tcnzllütlı yol 0 an 8 ar nı:ı e . '.161 ıç n, a e e ere, snn re- sıfatilc iştirak etmişti. Kendi fikrini 
r:em vurabilmek eHmde değildi. ;}Ordu. Şaka maka bir bayii de lç- ı cu ve yük navluıılannın tatbikınn Lokantalar da üç sınıfn ayrılmış- alıtele~ının her iki ba~ınıdnn iuıhı filyle izah etti: Avrupa kummclaki uka-i ha-

Yaln ı:, znvııllı dcliknnlının, saat- ~ştik. Şoyle bıuız kendime geleyım Fuarın açılışından ~O gilıı eV\'el haş- tır. Ririnci sınıf: Tatlı ,•cya mc~a mümk~~ ~~mıyacııktı. :ıunakaşa .pek - Psikoloji bakımından borada rekat genİfledikçe bunun l:aütün 
kr Dcrledıkçc üzuntüsıi, kaygugu ar- dıye yata 'a uzanmadan evvel "ece laııır, knpımncağı gundım on gün ev- ile dört kap yemek (su ekmek dnhtl) uzun surdu. ,;\yrı<'a nıuzaf ve mlı7.a- chen, lcı1n taııddüdü hadisesI vnr- dünyadaki askeri ve ıiyui tesir
tıyoıclu. ikide birue: d~en bu işin yansından sonra mc~·hul bir lstlka- veliııe kadar rlcvem olunur. Ge~ck GO - 75 kuruş, ikinci sınıflarda aynı filnileyh nrasıııdak~ aldiy<>t ve mü~- ılır: cJ(endl kendini pencereden ntlı> leri daha ziyade göze çarpıyor. 
rutıııdan nasıl kalkae [pm'!> der gı- mette küçuk bir se)·ahat yaparak ~v-1 yol~u ve gere~ eşyn için .. avdet nıud- şekilde yemek 40 _ 50, üçüncü ıısınıf· k~yet mil~ascbctleı·ı etrafında da fı- miscıllndc fail olan ckencli,, mcful Bugün Alman ordulArı Moa
ln hazın hnzin l üzüme bakı~larını det cdcıı ve ylııe )erlerme ~ erleşen detı, Fuarın kapa~ıdı~ı gundeıı soıı_ra larda üç kap yemek 20 _ 2;; ktırutı· k!rlcr, tclıf kabul etmez farklarla halinde olan ckendini> ııyrı bir eahıs kova ;İ)e Smolenıkinin orta.anda· 
gormeml"'ı.likten geliyordum. 1 kxgıtlnrınuı guz gezdirdim. l\1aşall11h, j!eçee<ık onuncu gilnüıı nkşımuna ka· tur. bırbiriııden ayrılııııştı. gibi tasavvur etmiştir. Burada mu- ki Niyazmada ve Lenineradln 

be · · hb tt b Id ı D ek ~ dardır B d b ka nk h 1 Ben komisyona şu teklifte bulun- t:want değil, bilakis taaddi lıali gö. kapılan olan varo·'arda balunu• G ce yanaı yaklaşmıştı. Artık asıl P •lll 81 a c u um. cnı · lô, • · . · un an aş sıc amam nr, ga. d ,. 
l ü 1 "ni kendimden artık onlar da... Ben de rnüsterıh ilave Be/erler: Halen lstnnbul ıinolıır, sinemalar, plilj, deniz ban· um: l·üyoruı:. . • ik yorlar. 

ro um o) namı a ı, )&kal h olabılırdik Bııudırnu arasında işlemekte olan 8 l ıl l k b l ı· in - .Arkadaşlar ben lıu meseleyi Bu tenkfıle ıştirak ettim ve ps o- Bu ink:uıf ka..,.ısmda t--iltere 
ge(Dll)'e..>-ıkı ıp, l!l%1P mı}a azır- . surat nnstıısı dörde çıkarılacnktır. yo arı, ıca ar, sıca anyo nr, ç ' 1 j'k rl \ .. le t'k b kı -r- "T aDIJ 
l nma1 d Öğleye doğru U)'anmı". k ,,.~ de ucuz tarifeler kabul côilmiştir. ı kOldindm halledecek bir çare buldu- 0 ı ' mo 0 oJı v~ eeman 1 n ,

1
- hükUıneti kendi askeri ve siyasi 

a ı ı ım. .. ., yı anmı. 1stanbul _ İzmir arnsınclnki süt-at pos •• ğumu sanıyorum. Bıliyorsunuz kl mınclan üç ayrı telakldye hak ver<ı -
Kıztıır va:r:i.~etten hrberdar d ğll- ve sofrnsa hcnuz otunım tunı. Kapı t""• da Fuaı·ııı de,·nu11 ınü·'elctince Fuarda goze çarpan k b' ı· k 1 k i - .. d b vaziyetini yeniden gözden setir-! nd .A h ..., u Avrupn lisnnlarında ciznfet tcrkibb rece ır c~n omp e s onun e u- • • l · 

lcrdı. Ylnl bu odaya kimler tarafın- ça ı ı. çan ametçJ kız (birinin üı:e ı:ıkarılaC'aktır. bir hususlvet ı yoldur. Türk gı-amerinde de izafete lunduftumuı:u söyledim: mıye ve yem karar ar vernuye 
can, 'il çln gönderlldıklerıni bilnıiyo:- ~nl g?rme~ il ediğim) 'ha~r "'urdı., P.undnn bnşkn demlryo11anmızda - 1 ebediyen vedn etmenin mllmkfin ol-ı Abm t Cevat Emremn :gran:cr ba- lüzum aörmüıtür. Askeri karan 
lardı. Sadece blT çılgınca eğlencmrn \ e (kımdır ·) dem mo ukıt kalma- da Fuar için yük ve yolcu tieretlerln· Fuarda bu yıl gozc çarpJln en bil· duğuna kaniim. Telilş buyurmnyınız. kımınrlan yaptığı {i5tndca tahlıller de Çörçil ve siyasi tasavvuru Eden 

aklnn <ılduklannı anıyorlardı 1 dan, salonun ~ gmde Enveı· Paea- de mühim tendlilUar l apılmış, ılave yük hu usiyetlerden birl de Alnıan- dinlendikten ııonra tenkitler varlt gö timdiden beyan ettiler. lngilia 
nmn, 1bız ytne ihtiyatlı bu unuyorauk. nm yavcı·! Mu.hıd~i~ belirdi. seieıl<>r ihdas edilml$tir. İngiliz rekabetidir. Funrm bfiyilk Ynl~ı~ bir isim de~·ı.ştireceğiz, ciz~fet rUlılü ve ekendi> kelimesinin muta. Ba vekili Almanyanın bütin aju 
ins:ın hali bu, krılatın lculakl::ınnı - Tanrı .mıQafJrl ... Hem kavna- Fuarda efilence bir kuımını kııplıvnn bu iki devlet terkıbı, yerine cı~ını .terklbb dıyc- vnat zamiri olmndığına karar veril- lığile İngiltere adalarına yiiklen-
l:ukulmOş olma~ı ihtımnll deliksnlıyı nam da sevıyormue, diye gulümsü- pıwiyonlarıııdn büyük bır faalıyet nıfı C<'ğlz •. csıfııt t~ı:ktbı> nın yıını~cla bir di. mck zamanı uzakta olnuıdıjJN 
çok koı ktuf:'tl için, hatta gizli olıı- yordn. va zlyaretler 1 şahede edilmektedir. Birbirine tef ev- de clııım tcrkıbııt. o znmnn, oğret.ım (Devam P.<lece1c) haber vererek Büyük Britanya 
r.ık bile biribirlınb:e tek kelime, ısöy- Bc.n de mi'erck yerimden ltalktım, 1\ onııe1", tııiizik, ti11atro l'tı sinıı-ıııa: ! vuk etmek istlyen bu devletlerin pa-1 ba~ımmdan na, ÇO<'uklara bu teıkıp- PRY A'Af / SAPA 
Jaınl•·orduk. ona doğru yürüdüm. Knı 1 knrşıya Ri ' Ü h J·'il' n·k ork"~ vl,·onlnl'l teknik dekor VC! her lı::ı- lerı rmlatmıık pek kola~·laşacak. Sı- adasının müdafaa11 için nihayet 
• -• • d - yasetıc m ur urıno 1 

" ~ • ' ! t k'b• b' f u bi • · d (•) B d /k. aka.leler 18 b'r 'rind h r b 1 nma- in &>°'n iampnnyn kadehini havayn o~ur llb'llınuz uıman, o, çok tabti ol- F . k h • ti" t ·o undıı kımdan fevknliıde bir mıınznra arzet· a ter l ı, ır sı a a r ısım en. ıın an ııtıvc ı m ' ı ay ı,.,..- e azı u u .,- • 
1 ma ınn d kkat tt ·.x.: L· d" il traııı, uıır 11~ 1 a>a ,,n :r 5 1 ·ı i te ·kt1•• d ı·k· isı'm l •n ·apılır ·110 A•ıı "'I t6nn•ııcz tarihli Müslıalart- •'ılı'• milletı'nı' ve aı'-er"ı '-•-etle· kaldırdım. Hep ayakta idile. F:lim 1 e ıt;• ıuır e " e: k ·l · kl' Ank ra D vlct mektedir. m 1 uı e 1 1 c .> • • • "" " ' • "' • •••• 

'"' h onseı er ~ercce ır. a e diy~~"'ı'9 Bu ı'kı· ı·~ı·m arasındakı· mil· ~ıı--J .. "ıkmııtır. ruu' • davet t ' tır' hızlı h-11 titreterek kadehin uansı- - ı n u ... dl,·ordu, bura,·a kapan- """il ... " • ua<ı ~, e mlJ • 
11 

fi!'tfi;c döktOm. Birdenblre kuvve. nıış oturuyor: ~n. Hemş~hrtlerjn!, ................................................................ ... .. ........................... Eden clahi Ruıyac:laki harelli· 
tı tllk<'nm~ bir insan hnllnde knna- dostlarını arayJp ısordu •un blle yok. lkbaat haberler1 t ~ dliye"!: Beledlyedea ı •f aarifte ı tın sonunda Almanyanın lapte-
peye ç01divcrdlm. Kime kü kün ün böyle? S b k D • b k re adalarına hücum etme-- ev-
Eğer bu <sarııo,> roıünn çok iyı Kadehlerimizi toka eıılktC'tl onra: Du··n meydana a ı enız an Ekmekler Leyli Tıp Talebe veı bir daha sulh yolunda• te-

oynıımadımsn bile,, kızların da ak- - Hangimiz? ... dcdım, bak beniro erkanının ,ebbüs yapacaianı haber vermİf 
. klıklan farked iyecek derecede evim eehrin göbeğinde ve caddede. k ı . r b l yurduna velikin lngilterenin kabul ~·.mıi-
içmiş olduklnnnı, hattA birinin ben- Senin yerin )·urdun hilU değil k!! Çl arı an gtz l muhakemesi ey az aşıyor mÜracaat)ar yecejini bildirmittir. İna-iltmıeaiıa 
d n evvel, Mm de -halis muhlis- IUZ. in misin, cin muin Allah biUr. Ke. manif aturalar Bcledi,)·e İktısat ~Jüdüı·ünfin ekme· karan Hitlerle sulh yapmmraak· 
ınış oldu'hınu biliyordum. ramet sahibi değilim ld izini, yuva- Sabık Denizbank erkanının bh- ğın ueyazla~ınıuıı ctrııfıııdaki mesa- Leyli Tıp Talebe Yurdunun tıp ve br. ·Almanyanm karan A.YIUpa• 

Delikanlırun teli'ııını, heyecanını nı ikeşfedey1m!... Şehrimizdeki muhtr.lıf depo ve ar- ıuüddettenberi Birinci Ağırcezad• isi mllsbct bir 11et1ce vermiş bulun- cezacı kısımlarına kabul edilmek için nm karasında ve civanncla latril-
d -ı 1 dl --• ı · Bo•"le s'"'llve k ı·r be h d di'-'elerde saklı bulunun nınnlfutura nnkz<'n görülmekte olnrı Satie siili • makttırlır. Yenı· tarzda plslrılen ek- uııpılan müracutlar ihtiyartan rok ı•orOr gu er m ye goz.ıer nıı aç- .., ~,, , r ıı ı Y u ! " . " ' " terenin alikulDl büabütüa kes-

ınıyordum. Seslerin! işitiyordum: uzatmamak, biran cv\·el 1\f uhiddinin e~yasının meydana çıkantma ı itin tlmnli davasına dün ele dL•\'·am edil- mı kl r, dün Vali ve Bel<·riiye Reisi iıızlııılır. Bu vaziyet karşısında Sıh- melctirl 
-ı..aı·et scbebfn·ı nnlamak ı murakabe te•kilütı tarnfın<lan hare. mıştiı·. Lutfi Kırdar tarafından dıı. tetkik e- hai \'ekfılcli bundan ser.ıra kP'-'dolun--- Hıl\di biz de biraz uzanalım.. ...1 ve ası ı;a. .. " MUHARREM FEYZi. TOGAY 
dede el k lstl d o d kete geçildiğini dünkil niiııhamııda ~l'tice<le mahkl•ıne, Oenizhank ka- dilmi \c muvafık bulunmm,ıtur. Bü- ınak lçin müracut edilmemesini ala-

- Olmas, içeceğiz .•. fçcccğlı... a-udg · m~ ki byor um. nb ayni yl\zım•tık. Bu aramalnı netlcel!indc ııununa göre heı·harıgi bir sntış içlrı tün Iııınlnnla, ekmeklerlrı bu t<'kll- kadarlara bildirnıiştir. '"'"""'y"'"'""ı"'ı"E'"f"k"A ............. .. 
- Başlarına su ılukelim... •• a ımış ' emen OU ccva 1 \'Cr. " · BaV r t' 

d' dün Sultanhamamı Havuzlu handa lktısat Y•kületlrıe sorulması IHzım de pişmesi U'miıı edilecektir. Yeni 
- Yok canım fiındl açılırlar. • 1

: ld h ı ı 11 
Daha erken. - Sen mi bllıniyeceksin? Bırnk mühim miktnrela manifatura eşyası ge iği a rlP Sat P. ı nasının sntln n- tip ekmekler gnyct pıtkln ve eı;ki-

bulunmu~tur. lınmnsının ı-orulınnıııış olma ınııı hu sinden çok beyazdır. Diğer tarııftan - İı;klleri karıotırdılnr da Myle dinıni seveı"Sen ou lafları!... De bl-
d d ·-•· Armı·na Papazyan iıımin·'ekl cınhıs, l!U i bir mfüıaadeye lstinnt <'dıp et- Relccliye müfettişleri bütün fırınlıırı <•ldulnr... ra er ııen en gı ... ı kalmış ''e kalacak u " t 

medi~inin ktısat Vekfıletinrlen so- kontrol edeı ek nümunel('r almaktn Ve birden delikanlının seıi yük el. neyimiz vaı-? Alay mı edi~·ortıun ku- mağazasında bulunan bu mııniintura 
rulıııasına karar 'ermiş, muhnkemc- ve bozuk ekmek çıkaranları ceznlan-

di: zunı?... eşyasını depolara nakletmiş ve gelen yi başka bir güne bırııkmıştır. dırnıaktııdır. Bundan boyle ekmekle-
- Şa odada bir illiç vardı ... Gidip - İıtifııt ediyorsun ama, aldnnı. milştcrilere «mnlım yok> diyerek el * BAKER'lN Mf:SL'L~fiJDURO rln birbirine ynınşık olarak pişıril. 

onu bulayım ... Çabuk ayıltır, siz da- yorsun! altından ve yük ek fiyailıırla eatnıı- ıllAHKEMI:.TE GEL~fr.'D/ - A~ak mest usulü ele mcnedilmıştir. 
run... - Açık ~c dobra dobrn konuşmayı ya başlamıştır. ?ı1urıılcııbe tcşkiliitı kabı üzerinde yüzde 128 gibı fôhiş fi- Ekmeklerdeki buğday nlsbetlnin 
Kar•ıkl vatak odamın kapı•ınm tercih cd r misin! yatla lhtlkiir yaptığı tesbit cdllen l G ağusto tıı arltınlncagı· ''olunda " " " memurlıırı bu şahsın dl'po ve ardi· ~ 

aç ldığını, aonra hızla kapaııdıw'mt - Elbette ... · Beyoğlundnkt Bakeı· mnğazıısının Belediye İktısat Miıdüdiığiinde he-
rluyuyorum ve kendi kendime ctıı- - O halde iiyle; bizi takip et. yelerinl aradıklarında ıo3 top yerli dün A liye İkinci Cczn mahkemesin- nüz hiçbir malOmat mevcot değll-
mam, diyorum, i tc sep t arkıyor, mekkn vazge~crsen ne kaybeder- bez, 9 balye prostelnlık bez, l4 top de duruşması göı ü1ec<'kti. dlr. 
11j•ır ağır gokağa iniyor... sın? poplin, 7 top ınermerıahi, 20 top fa: Fnkat, mahkeme geç vakte kndnr 1 * l'Ol .. İNŞ.4A Ti - Kadıköyün-

lki üç dııkika sonra knpı tekrar - Dundan siz ne kıızanırsınız?. nili bulmuşlardır. Bıından haşkıı Tcş bekledıği halde, mnğnzanın ne ıııc- de Kuşdili, Bahariye, Göztcpede Ca-
ı çılıyor, bnna do~ru ~'aklaşan ayak - Rahat ve asilde... !Iüteccssts vlldye ~astıınesi için sıımrış edilip sııl miidiirü Sanıııel, ne de kundura ı ferıığn, Modada Hıl eyinhey, ileri, 
ıe leri •.. ve yüzümn, göv flmü, bağ- gözlerin ıerrindrn uzıık çalııınak... verilmiyen 10 top İngiliz malı tül· dnfrcsi ~efi Dimitri mııhkenıry" ~el- Acıhaılemaltı, Yeşilny, Celiılınuhtıır, 
rımı ulayan kolonymun s<'ıfoliği .. - Bu çalıımnnızın hedefi neılir? ııılşler,fü. Bıınun üzerine mahkeme,' Ycldeğirnıeninde YurLtnş sokakları 

Bu sızma rolü canımı sıkınıya baş- - Vatanın ııeliimctl ! bent de bulunmuştur. Bu marılfatu- kendilerinin polis tnrnfındnn zorla 2GS3G lira sarfile tamir edllrı:ııkür. 
Jndığı için yavaşçıı giız!erlnıi ııçıyo- - Bizim, vatanı batırmnk için mi ralar, Murakabe llürosu tarafındıın mahkemeye getirilmelerine karar 1hnlelerl 13 a~ustostıı ~·aı>ılacaktır. 
:rum. Sepetin avdeti hayli zamnnn calıştığımızı zannediyorsunuz! satışa arzedileeektir. Suçlu rlün l\lüd- vermiş, duruşmnvı önümüzdeki alı * f'RANCALA TE'l'ZIAT/'NDA 
• uhtaçtı. O ana kadar bu hnlde kn- (Devamı ı·a,.) deiumumlliğe verllmlştir. günü öirlr,ğen sonrnvn bırnkmı~tır. rr:fl!J BiR lJSUL - Belcdivc İktı-
Jamıyacntımı anladığım için, 1şi baş
ka tuıiCi idare etm k kararını ver
blıtUm. 

Yine içiyor, gülüyor ve eğleniyor
duk. Bu sefer ayık kalan kızlnm dn 
knrııık ve !a~a içirip (avdet fuh-
111) daha rahat ve kolayca atlntmıysı 
ıı \ ıt tmlıt 1. 

Binaenaleyh gelsin, tekrar votka .. 
Arkasından ını-ap, bira ve... Yine 
~ampanyııl 

Bir saat gcçıncm1ıtl ki zavallı kız
cağızlar birer et yığını halınde kana
Jl<'l<'re, koltuklarn yığılıverdi!er ... 

Artık :rahattık. Zamanı gelince, 
sokakta ötecek ıslı~ı bcklcy.p, deli
k nlının Jl('nc r d n ipi sarkıtıırak 

peU yukarı çekm<'si çok kolay, tch-
1 k iz b :it Lir ıt ha ne gelmleti. 
Nıteldm d llyle oldu. 

fnk kcrk n bWm (itı ve nOş 
ı) de hlt ma crmış ve çe n v~

ıı:. t nl muvııf!ııkhc. le ha a n 
l 'lıt z de !kanlı yüzleri solmu . ruı 
k ı klan i miş, l orgun kızların 

Edebi romq,n: 12 ···························· 

bir §aırinılz bile benim kn<lar ~ve· 
ze olamnmııtır. Ben konııııurken o 
yüzünde me ut bir tcbcıı fımle başını 
eğer, elinde tuttuğu bir çlç k )'apra. 
ğını veya g ·ğ'silndaki b ı· dr..ntclin 
ucunu didikle dl. Kcndisı anlutırken 
de )'Üzüme lı kını) a ccıııırct ed n ez
di. Onun bu b li beni m mnun ed r
di. Çünkü yüzunfin en ince har ke~ 
l rınc!en içtn·n lltreyişler ne k l· 
mak l•nl mı bulurdum. 

Yalnızlığım zı, dOııynnın l alnız 
biz n i a t oldu unu du~ n ak lçın 
kır gznli'cııne çkarlk. ı,,.ırtlıce 

1 dik. Heyecan ve snadeUıııizi çok kuv-1 t1rab1 mü~ahedc edince, yalnrıcı bir 
vetle duyduğumuz bir gun, <>tıırnıak· neşe ve saadet jestile: 
ta olduğumuz tüm eğin küçuk ve - Şu anda ölüm benim için hiç 
metrük hır kabıiııtaııa ait oldu~nu de koı kunç bir şey değ 1 :Medıha, dc
nedcn ııoııra fnrkettik Gm•ıi ihtl. dim, çünkü eviyorum. Bu düıı)'ada 
yart Ulm eğin tizerinden çekildik. O- her şe)dcn kuvvetli olan aşktır. Kor
nun yüzCi sarnrmıetı. 1.ıcıarın l: ıııı kunç olan belki, evgidir, önce gelen 
ucunn dikllcn taş zamanlıı yere dll!i· ölümdür. Ölüm her gün bizi bfraz 

Kemal Bllba,ar mnotü. Ve yarı topmkt 6trtnttl ld;. dııhn kendine :yaklaştırsa ela, r.ev-
.................................... Ellerimle temlzllyerek okudum. . rnekle ı:cçen her an bnelı başına bir 

giden a falt yol, S5ğüt öıllndckl kfi- Arzulnrı ynrı knlnn bir genç kıza ebediyettir. 
çtik havus, Çankaya sırtları, Etltk ıııtti. Sade inanmadan soyl<'diğim için 
bngları bızl çok elinle ıiştir. En mesut ai:ıı:da ölUınUn orruk ve de 'U, fııknt bütfin mcrnrlnr tnı nfın· 

Bu yollarda istikbal her cün ~eni- korkunç y0ı1lc arımıza glrdı!:i 0 dan korkunç \'e miısteh 1 bir ıı kutla 
don 1nea edilir, mav. nııı ım hurda t. · ı cilnkQ ıztırabıınızı hiç uı utnıaımtıın. ccrheelildi ·i için, sözl rim Bozkı.r 
ferruatı her glln bir ve ile ııe ;yenı- dır. Saadetimizin yarıın knln ası en- ıüz' ırı kfldar bile serini k \' rmcdı. 
den anılırd : di i bir knbue halinde lmlbiııu ezi Mcd lanın ı;ozleri ı 1 kt . 11 çbir 

- cBlliyor musun eu havuz kenıı- yoıdn. eey s )'l r1 di K1ilktık \" kon ı ı 
ıında bana ne vnıı.ıictmlotin ... > _ cDfi~ünJ... Altımızd yatan 0 d ın ~ ı ı doııdCı0k: Bir el h o ı t 

- <Hatırlıyor musun ııurnd n ııt- uvallı insan bir znmanl r 8 vıri b _ h ç gl ıncdi •!mızı hatıı lıyoı uın. 
tarken etcğ'ıue sıçrı)an ~aı uı· s<ınn yccan le tltremifti. So rn n oldu... - 4 -
neler tadai cttirml,ti ... > 

Ve biitun teferruat.ile o günll ihya, 
1;e üzerine yeni hatıralar ııı a cı r. 

Ah... Saadetllcrtmiz d<' h ·at gibi O kış Halke\'inde ilk ı;ah"l e c Jn. 
Lir vch'ındcn ibaıet .. > diy titn>dim tcın il Nlildl .• Bu eseıin harntımdi 
ıçimdeıı. Onun gozlerindc de a) nı a- ı büyflk bir donum nokta ı olara 'I ' 

* GENÇ KIZA ZORLA T'FJCA· 
VÜZ r:rnıi:; - Nıızlfe adında bir 
genç kıza ~orln tecnvUz ederek ken
disini kirleten Ömer Uyar 11dında 
blı·isl, dün Birinci Ağırccza l'ılahkc
mc ince 3 sene G ay müddetle hapse 
mahküm <.'tlilmi tir. 

ımt MüdürlüğO, francala tc''Ziatında 
herhangi bit· yanlışlığa mahal verme
mek üzere şu t('dbiri almıştır: 

Knzalardn, yeniden kame almak 
için müracaat eden vatandaşlara 
karneleri 24 saat sonra verilecek ve 
kaymakamlar her cün mıntııkaların
daki francala alanların mevcudunu 
Lir tnbelil ile İktısat Müdürl!lğünc 
lıildirl'ceklcrdir. Ru suretle ioıllnnan 
taheliılnr mucibince o nkşııın fırınla. 
ra tcn.lat yapılacnk ve bu eckle gö
re ertesi gün bir kısım vatandaşla

rın frnnealaıuz knlmalan önlenmi~ 
olacnktır. 

onun gizli bir takım ıır1arln ılolu 
olacıığını evvelden nasıl bilirdim. 

Günlerce Medihadan gizli iıazn·lık
larn devam ettim. Onn bir sfirpriz:. 
yapmıık istiyordum. i mimin afişler 
de bile yıızılmnsınn mfi nııdc etme. 
dim. (İtiraf) Mediha ve muhitinde, 
rcnklrri, tipleri, \'c bende uynn ta
lın" !islerle yaratılmış: ayni cı·kek 
yaşı) nn iki kadının feragatin! tem· 
sil edrn bir operacıktı. 

Bir g!in evvel oıılıırı bu tcm!\ll ge. 
Cf'!!İne davet ettim. Mediha ve Nimet 
hıınıııı memnuniyetle kabul etUlcı'. 
Ye eserin i ın·nin uyandırclığı bazı 
p in hükümlerden, tccc ü 1 r,ı n 
bahl nçLılnr. 1 

Ziya biraz sinfıoll idi. Birçpk U· ı 
mnnlnr bab's mevzuu olan Naranla
ı-ın o gün sabahleyin Ankarnya g ·
mi~ olduklaı ını. :1·arın geç vakit on
lnrı ziyarete gitmek mcı!burfyetlnde 
olduğunu, egcr kurtulabilırse bize 

(D~vamı .,ar) 

NüıhHı (5) Kur ştur 

1 
Ti1rki111 Harig 

Abone Şeraltl için __!~ 

Senelik ............ 1400 Kr. 2'700 lCr. 
Altı aylık ...... ...... 760 > 1.00 > 
Üç aylık ............ 400 , 800 , 
Bir aylık .... ........ 160 > yoktur. 
DİKKAT: 

=D=.er:::C'::o::l:ı:::n::m;ı~)='a:n:=ev:r::a:k::::;ın::;;d::;e=:ol::u~n:;:;m~ f ••N11111111u11u111uı1111ııuu111111uuıuHu11ı•i 
! Vecizelerin Şerhi i 

!uııuuıuttıı .... nıı111ıt1H11tntt111h&a._....J 
Tecrübeler ileri.dikçe 

imkan•ızlıklar ~eriler! 
ARTHUR HELPS 

İnsanların imkAııeız gibi ~r
dlikleri her şey, erbabının yaptık. 
lan tecrübeler, ve bunlarla ka
zaııılan Wlgıler sayesinde imkin
sızlıklar gerilemiye ve imkinlat
mıya bıııılar. 

insaulann imkansız saydıklan 
eeylerin ne kadarı şu bizim 7ap· 
dıibmız devir içinde birer haki
knt oldu. İnsnnların ku. gibi gök 
yüı:linde uçncnklarına, dünyanın 
bir ucunda söylenen bir 16zlln 
öbfir ucunda rahat rahat lıiWe. 
cctine, lnannların den ı diplerın
de dolaşaenklnrına kim inanırdı. 
Bunlıııın l psi de imklınsıı •ayı. 
lıyorclu~ Fnknt ilim ndamlarınırı 
tecrubl'lcıi ve çabşmalan aye
sindc bütün bu imkfın ızlıklar or 
tndnn kalktı ve bugün hu imkan. 
ızlıklnr, al iade imkanlar da·re· 

sine glı di. 
Bu hakikat yalnız llim ve fen 

vadis'ne m"nh::ı:nr de ld•r. Ha
j•atın h<'r ıub" inde, htt cephe. 
;nde bu 1 nklknt doııdoğrudur. 

İmkan ızlıklar, !rm ve terrlibe 
karşı ında ycnilnılye ve gerlleml
ye nıahkümdur. 

• 



Tem mm 

Topu beı 
lira zaml , . .,. .... , ... ~) 

detee .. nakden de taltif etmeli, 
y8ni ikdar etmelidir, ki baflcalan 
üzerinde de çahfanak için iyi mi
sal tefkil eyleain. Mahkeme za
bıt katiplerine yapılacak zamdan 
.onra onlara yavaf yaYAf ( Ste· 
nografi) de öğretilecek olursa, 
muhakemelerin aptl meseleai 
hakikaten aclliyenin ,,üziinü atar 
tacalt bir tekil almıf olur. 

Görülüyor, ki (topu be' lira 
zam) karan, öyle bir bakıfta ıö
rüldüğü ıibi elaemmiyetıiz bir 
feY değilnlif. Yeter ki bu ıüzel 
ve yerinde karan vennİf olan 
muhterem Adliye Vekili. onu 
bir an evvel tatbik imkimnı da 
bulsun! 

T ASViRt EFKAR 

Dünya harbi 1 

700 üacUglln l 
1 

Alman tebRll 
Berlin 30 Temmuz 

'(AA.) - Alman teblıği: 
Cem'an 116,500 tonluk 19 İn
giliz ticaret gemisi batırılmıştır. 
Bundan başka bir Jngili.z muhri
bi ve bir korvet tahrip edilmi\'· 
tir. İskoçyanın açıklarında Al -
man hava kuvvetleri 6 ibin ton
luk bir dü man ticaret gemısını 
batırmıştır. Alman savaş tayya
releri dün gece Greamurt lima· 
nı tesisatJnı ve bir tayyare mey• 
danını bombardıman etmişlerılir 
Afrikanm şimal sahili açıkların 
da Alman ve İtalyan pike tay· 
yarelcri Tobru'tun şimalinde bü· 
yük bir petrol gemisini batırmış 
ve bir iatıe gemisini de hasara uğ 
ratmıftıl'. 

Alman harp tayyareleri Mar
sa Matruh civarında bulunan ln-
1:i1iz askeri barakalarına da taar
ruz yapmışlardır. Süvevş kana· 
lmda düşman askeri tesisatı bom 
bardıman ednmiftir. 

Dütman Alman topraklarına 
hiçbir taarruz.da bulunmamıştır. 

H alyan tebllOI 
Roma .30 Temmuz 

(A.A.) - İtalyan ordulan 
umumi karargahının 421 numa· 
ralı tebliği: 

Havn te,ekküllerimiz, K11JTis· 
ta kain Larnalca limar!lndaki de
polarla liman tesisatını bombar
dıman etmişler ve büyük mikyns 
ta y•mgınlar çıkarmıtlardır. 

Şimali Afrikada Tobruk cep
hesinde düşmanın mevzilerimize 
yaklaşmak istiyen kuvvetli kı-şif 
kolları, seri ve şiddetli bir muka
bele görmüş ve azim zayiata uğ
ramıştır. Sollum cephesinde avcı 
tcıyyarelerimiz, diişmanın bara • 
katarını ve motörlü ve aitini' mit 
ralyöz ateşine tutmu,lar ve bun
lardan birçoğunda yangınla,. çı· 
;karmı,lardır. İngiliz tayyatclcri, 
Bingaziyi bombardıman etmişler 
dir. 

Şarki Afrikada Uölchefit ve 
Culquabert mıntakalarmda kıla· 
abmıznn ileri müfrezeleri. otoma 
tik aililhla endaht eden diişnıa· 
nın tetebbU.leıini kırmıtlardır. 

Bulgar aa,veklll 
Petteye gidiyor 

Buclapeşte, 30 (A.A..) - Sofya. 
dan yarıresmi bir membııdan bildi. 
rildiğine göre Bulgar Bnşveklll .Fi
lof'uıı ağuato ta Budapeşteyi :ı:lyn. 
ret etmesi ihtimal dahilindedir. Bu 
ziyaret yalnız :Macar - Bulgar do. t.. 
luğunun bir tezahürü olmakla kalmı 
yacaktır. Ru ziyarete büyük bir si. 
'asi eh mmiyet atfedilmek dalıa doğ 
rudur. Çünkü Mncari tanla Rolgn
ristıın c.enubu şııl'iô A vrupaıunda ye. 
ni kıta nizamına dahil bulun n m~ın 
lekctler mevanındn bulunmaktadır. .... .. . ...... .. ..... ............ .. .. . ... .... .. .. 
Eski Rumen Kralı 

Meksikaya gitti 
Melcsiko, 30 (AA.) - Ofi: 

Eski Rumanya kralı Carol ile Ma 
dam Lupuco aaat 13 de Varac.
ruz ve Peranto tarikile Havana

\ 

ALMAN 
tebliği 
(l inci ao.Aif.,Je-n deı:cun) 1 

sindeki muhabirinjn telefonlııı bil 
dirdiğine göre, Almanlar tara -
fmdan işgal edilmjştir. 

Bu ~ehir, Dniester'in 40 kilo
metre prlunda ve Dniester ile 
Bong arasında yan yolda bulun 
maktadır. 

Berlin 30 Tem muz 
(AA) Alman tebliii: 

Smolenskin farkında ihata edil
mit bulunan Rus kuvvetlerıni 
kurtarmak için dütmanın Alman 
çenberini açmak gayeııile yaptığı 
yeni hücum teşebbüsleri akim 
kalmış ve ağır zayiata uğratıl -
mıştır. Şark cephesinin diğer böl 
gelerinde harekat plan mucibin
ce devam etmektedir. 

Finler iki adayı İfgal elti 
Helsinki, 30 (AA) - Ofi: 

Finlandiyalıların Ladoga gölü 
yakınında kain Mantainsarnı ve 
Lukülansari adalannı i gal etmiş 
oldukları resmen bildirilmekte -
dir. Rusların Mantsinsarniyi istir 
dat etmek için yapmış oldukları 
tesebbüsler akamete uğranııstır. 
Eski F"m fopraklan geri alındı 

Hclsinki 30 (AA.) - Ofi: 
Ladoga gölünün şimal·şatk uhi 
li Tuulos'a kadar f:limizCledir. 
Tuulos, Olonetz'in 30 kilometre 
şimali garbisinde ve Moskova • 
Mourmansk demiryolunun 70 ki 
lometre garbinde kaindir. Bu ha 
berler, resmen verilmiştir. 

Gölün şimali garbi sahilinddci 
iki demiryolu da elimizde b• .. lun 
maktadır. Demiryollannın kon -
trolünü tekrar eline almak maksa 
dile düşmanın asker ihracı ıçın 
yapmış olduğu teşebbüs akim 
kalmıştır. Taroedilen dütman, 
sahada bin ölü ile mühim mik
tarda malzeme b1Takmışhr. Fin
landiya ordusu, 18 gün içinde 
Rusların 1939 senesindek: st'fer
de üç ay içinde zaptetmiş olduk 
lan araziden çok daha geniş mın 
takalar ele geçirmişlerdir. 

Moskovaya yedinci akm • 
Londrn, 30 (AA.) - Al -

man radyosu, dün gece Alman 
tayyarelerinin Moskovaya hü ;. 
cum etmiş olduklannı haber \'er 
mektedir. Bu hücum, Sovyet pa
yitahtına karşı yapılan yedinci 
hücumdur. 

Uzakşarkta 
(Bfrfnd ıcılıifedım do11am) 

tc.rek müdafaası için askeri işbirliği 
:yapmayı knrşılıklı taahhut ederler. 
2 - Böyle bir lşbiı·Uğinı tatbik için 
alınması lazım gelen tedbirler husu-
i nnlnşmnlara mevzu t~kil edecek

tir. 3 -- Bu hükümler kabul edil
melcrinl icap ettiıen vaziyet mevcut 
olduğu müddetçe muteberdir. 

Oaler 

Londra, 30 (A.A.) - Avam Ka
mara mda Uıakşark hakk,nda ycııi 
haberler veren Jo;den, Vkhy hükume
tinin Japonlara, biri Carmen körfe. 
zinde, diğeri Saigon'da olnUlk üzere 
iki deniz üssü ile Hindiçininin ce
nubunda sekiz hava üssü terketmlş 
olduğunun ~imdi öğrenilmış olduğu-

r 
Meclis 4 Ağustosta 

açılacak 

Ankara 30 Temmuz 

(Hususi Muhabirimiz • 
den Telefonla) - Büyük 
Millet Meclisi bir aylık bir 
tatjl devresinden sonra 4 a
ğustosta toplanacaktır. İnti
hap dairelerinde tetkıklerde 
bulunan meb'uslarımız akın 
akın şehrimize gelmiye baş
lamışlardır. Meclis 15 gün 
toplanblanna devam ede -
cek ve yeniden bir tatil dev
resine girecektir. 

TASVİRi EFKA& 

l Churchill'in 
son nutkunu 

1 ı ıi ı i z ı a z e t e ı e r i 
beğeımediler 

Sahife: 3 

1 ASKERLiK 111:ra ~'~:~da;:~ Fe~ ~ara ~ ~ 
. Beyoğlu Yerli Aakerıa şube- =iJ· ~ur ~ -... ~~ 

unden • - - ., ~ -• - t ,.,,,,, .. : 

337 doğumluların ve bu do- _::. s • ~ 
iumlularla muameleye tabi diğer --r iyasi fırka reislerinin hayab 
doğumluların 1 Temmuz 941 ta-

rihin den beri yoklamalarına de- - Tefrika: 26 Yazan . zı·ya Şakir 
vam edilmektedir. • 

Yoklama günleri tekrar ataiı· ••••••u•&•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ya yazılmı~tır. Zabıta memurl•rı ÇıraAan ••rayında yatan 
Londra 30 Temmuz 2 - Yoklama Cumartesi gün. maktulleri bah~eye çıkarıyorlar 

(A.A) - Ofi: B. Çörçilin leri hariç olmak üz.ere ayın tek T 
nutkundan bahseden Timee ga- günlerinde yapılmaktadır. 
zetesi, geçen aenedenberi aarfe- 3 _ y ole.lamanın sırası: Hemen içeriye daldım. Avluda, hi( ı Sultan Hamit, hiddetle seslendi: 
dilmi~ olan gayretin azamet ve 31 Temmuz 941 gijnü Beyoğ- kimseyi göremııdlm. Harem dairesi - Çabuk... Bu herlfl buldurun. 
ehemmiyetini kabul ve teslim et- lu Merkez Nahiyesi: Taksim, tarafında.n, kadın çığlıkları arasm- Te\·kif edin. 
mekte, an--'- tetkı"k edileceg~i G 1 K da, (Sultan Murat, çok yaşa) diye l Dlye, emir verdi. 

o;;AA a ata, asımpafa nahiyelerin - ·ı d b l vaadediJm.i,. olan tenkitlere ce • l ) bağıran erkek sesleri ipttim. O ta- Diğer vukela ı e saray a u uıınn 
"" den ge miyen er. rnfa atıldım. Harem kapısından gf- ~aptiyc müşiri (Pepe Mehmet Pa,a) 

vap verilmemı·ş oldugwunu ilave 1 Aw t t 7 Aw t 1-
eylemektedı"r. gus os an gus osa ~a- rer girmez, o büyük mermer sab:ın. Padişahın bu iradesini infaz etmıık 

dar: Hasköy nahiyesi. lıkta bir kaç muhacirle kar;ılaştım. için atını dört nala sürerek 7.apti:ve 
Bu gazete, Başvekilin harp gay 8 Ağustostan 15 Ağu!!tosa kn- Önumn kesmek istiyen bu adanılan NC1.Aretlne geldi. Ali Suavin1n d<.'r-

retinin arttırılmasına müteallik dar: Şişli nahiyesi. birer tarafa fırlattım. Gurliltüııun hal buldoı ulup tevkifi için, bütu ı 
An k ara K 1 z ı 1 ay olan tenkitleri kabul etmek sure- 16 Ağusto$tan 22 Ağustosa geldiği büyuk !i.alona do!!ru koşmıyn zabıta mcmurlannı seferber etti. 

, tile ne nıemleketi, ne de kabine· kadar: Kcmerburgaz nahiyesi. başladım. Muhacirlerin, (l\Iurat efen. 1 Bunlar, her tarafta Ali Sunv yl 
m U ha 5 ebe S j n de yi zaafa düşürmiyeceğini yaz - 22 Ağustostan 29 Ağustosa di) yi ortnlanna alarak, karma kıı-ı araya dursunlar... Beşikt.ilş zab ti 

1 •• • }" maktadır. kadar: Beyoğlu, Taksim, Gala~. nıılı: bağırıp çağırdıklarını gorun. memurlnıı dn Çlra•nn sarnymda 
yapı an SUllStıma in News Chrenıde gazetesi, harp Kasımpaşa, Hasköy ve Kemer • ce, bıran dona kaldım ..• Murat ef, ıı kanlar içınde ~ntnn maktullrri balı. 

mu h ak e m e si istihsalatı hakkındaki dünkü mü- burgaz nahiyesinden gelmiyenler. dinin sırtmda., gecelik entıırisi ~ ~ye ç1kanyorl r... nu~uk bir 1 .k-
zakerelerin mahirane bir nu\uk ( 9702 ) elındc de bir tufck bulunu)ordu. katle üzeri rini arı:ı:orlnıdı. Bn nı -

Ankara, 30 (Hu~usi Muhabi- şeklini almı" oldug-unu ,,·azmak- .,,. Emi Y 1. k l'k S Muhnrirlerin orta ındn zıp z.ıp sıçn. Urma ara ında, başı sopa il pa•ç • 
rimizden Telefonla) - Ankara tadır. " " ' nönü er ı As er 1 

• u- yor .. ve anlaşılmaz bir şcyl<.'r so:ı: lü- laomı~ ol n bır maktulle iç d n 
besinden: ı Bi k h I k il Kızılay muhasebe~inde evrakı istihsal atın bir tablosunu vap- yorr u. r aç mu ac r, o arın:ı kemerinde -!at.in harflenle ynılı ıış 

tahrif etmek sure tile mühim bir ., Y d. P. Yzb. Mehmet Ali Rüş- girmişti. ]{endisini, seliimhic d:ıırc ol:ın- (A. S.) §lfresi nru:arı dıkk tı 
mış olan B. Çörçil, tabii herşey tü 312 (333 - 228) Fatih Hasan sine doğru surülcluyorlardı ... Bunla- celbt'tti. 

miktardaki parayı zimmetine ge- 1 d "b · · b 1 yo un a gı i göstermemı~tır, c bey mahallesi Haydarbey ı;okak rın ırasındnn (katip) knafctll bir iBu maktulun kıyafeti de ('ok a a-
riren Celal, Sami ve S. emseıtinin k" · J • d h } b'I ~ · 
" 1 ış erın a a ivi o a ı ecegıne No. 2. adam benl görur görmez hiddetle ba. ipti. Alelade slvU pantalon ve çııke-
davalarına bugün e0ırcl'za mah- k • k · · lb ti .,, ·amaranın nazarı di atını ce et y d. jandarma Yzb. Cemal 0ğ. ğırdı. Derhal üstume atıldı. E nde· tin üuı1nc, soluk :r<'nkli bir cubbo 
kemesinde devam edilmis., Kızıl- · t• · ki .. ı ı · J ı D · b" il mış ır. lu Salahattin 308 Jst. 2 ı 4 7 Be- ruvo vere ateş etnııye ııızıı- an- gi. rıişt.i. üştı; Hl )erın ıraz erı· 
ay umumi katibi Asım satış dai- ~hronicle, Başvekili bir istih- şiktaş Ihlamur Deresi caddesı No. dı. Tetiği çekmesine ml'ydan '\enn • s"nde bulunnn k~a sarıklı bir ka-
resi memurlarından Ethem, ha- salat nezareti ihdası için yapılmış 120 dim. Elimdeki wpayı ~lddetle ba:;ınu vuk da, hlç ~ilphesiı ki kcnd·s ne 
deme Rıdvan, nhit ıf at ile din- } '-l"f• · ·b l · indirdim. Onu, bir darbede &."aruıız aitti. ,..... o an tex ı ı nazarı ıtı ara a ma· Acele Şubeye müracaatlara j.. 
lenmişler ve hakim chlivul:uf dığından dolayı muahaz.e etmek- lan olunur. olarak yere serdim ... Fakat o anda Zabıta memurları, evvela lıir mu-
doktor Refik'in raporunda müp- tcdir. 1tarş1ma, yine o kıyafette bir adam amma karşıSJnda bulunduklarını 
hem gördügw Ü bazı hususlar hak- 'f. Bakırköy As. Ş. den: daha dıkildi. Bu da beni ku..,uııla sandılar. İç donunda, !renlı: harfleri 

Bu gazetAnı"n digw er bir müa- 1 y d k Tbb a· b 306 kında izahat istemiştir. Bundan h d h.... h l"t . - e e · ın aşı vuracaktı. Lii.kin, ıkinci sopa darb yazılı olan bu adamın bir bırist'yan 
azası a arp isti sa a ının ıc • doğumlu 1 lakkı Oğ. Zeynclabi· sn ... o da ""re vuvarlandı._ Ru hen- olduğunu tahmın ederek: sonrn söz alan maznun avukatla· 1 ..., ,~ " 

rası esnasında irtibat mevcut o· din (35958) ile yedek levazım game arasında, Beşıktaş knrakolun- - Bu herif, ne milnasebctle mu-
Tı müdafaa için kendilerine miıh- b" k h J • b 1 mıyan ır ta ım cep e erı u un. asteğmeni Bedreddin Gülbckin daki zaptiyeler yetlştıler. Muhnelrle. haclrle.r arasında bolumıyor? . 
Jet verilmesini talep elmis.ler ve b ı·t ı· t masına ve u istihsa u ın mat up ( 38030) acilen .,ubeye mür caat rin tizerıne ateş açtı ar. Bunlardan Diye mırlldandılar. Fakat, b rd n. 
muhakeme önümüzdeki cumarte d d l · "'" erece ve şekle isal e i memış etmeleri ilan olunur. bir kısmı knçh. Bir kısmı da, şu- bire ~lerlne doğan bir füphe ıle onun 
~~ .. 5:~~~.~::.~!~~~ .. ~~!!~~~:............... olmasına matuf bulunmaktadır. MalQI harp eslrlerlnln ra:rı burayı sıper alarat ellerindeki vücuclnnnn mahrem yerini munrene 

R it C b"' Bu gazete diyor ki: rövolvcrlerle müdafaaya başladı. eder etme.z, mü&liıman oldu •wı.u an-
OOSe Ve enu 1 Atlas Okyanusu, bizim için mUbadeleei Fak:ı.t bu müdafan. uzun sürmedi. ladılar. Şekline ve kıyafetine na.ı.a-

Amerı·kada asker"'ı zafer yoludur, bu "'Ol hakkile mu Muhacirlerin mağl6biyeil ile hitam rıın, muhacirleri sevk ve idare eden 
~ Stokholm 30 Temmuz d" b d ı Aft,._, hükm d •• • hafaza edilmedig·; takdirde zafe- er L reisin u a am o a~.na e c. us temınine . r (A.A) - Almanya ile lngil- Ortada blr (muhacir) sii?.lldiir gi. rek. hü"1'iyetini t.esblt etmek için ŞU• 

~ 11 e ımizden kaçınrız. tere arasında malUl harp eside- diyordu. Pakat bunlan sevk ve idare nıı buna aor~turmıya baŞladılar. 
ugraşıyor Daily Mnil gazetesi. Çörçilin rinin tayyare ile mübadelesine edenlerin kimler olduğu henüz b1Un- Burada bu soruşturmclar, eehirde 

(1 i11ci ınhi/.,Jn d•vom) söylemiş olduğu nutkunun dün ait proje ali.kadar tarafların ar- mlyordu. & zabıta memurları tarafından •id-
gizli mesajın metni şudur: cLa- kamara Ü7.erinde iyi bir tesir yap %USU mucibince tahakkuk ctn.ck Sultan Hamit; Hasan Paşanm is- d~li araştırmalar devam edeı·ken, 
paz için> Limayı terketmek ka- mış olduğunu yazmaktadır. üzeredir. ticvabmı henüz bitirmi~ti ki mabeyin (All Suavi) nin en milhim sırrını, 
bil değilse Santiago'da.ki elçiler ı o·· LÜM kitiplerlnden (Tevfık bcyl İ!lmlnde (Hacı Hasan Paşa) i4a etti: Şö)le 
toplantısında aldığınız emirlere randaki Almanlar bir zat koşa kop geldi. Sultan Ha- ki: 

midin huzuruna girdi, Elindeki (\'a· Sultan Hamit. Hasan Pasayı 1 Uc. 
mutlak surette riayet etmeniz B v~.,. k h · ta'-' 
lazımdır. (1 ind .a.Aif"1'1C d"ımı) ursa t:.lı aşa astanesı su w- kit) gazcteslni Padişaha uzatarak Tap ettiktt!n sonra, kısa bir dü un e 

Londra, 30 (A.A.J _ Reuter hl ve tanınmış rontken mütehassıs- parmağile bir yau güsterdı. geçirdi. Sonra, bu lsticvapta h zır 
Lapaz' daki Alman Büyiık El- F.den Avam kamaraSlnda orulan lanmızdan Bay Doktor Cevat Tahsin Sultan Hamit hu yazıya göz gez- olan -eıtsteSi- Damat abmut Pa-

çisinden hükumeti devirmek bir ı;uale şu cevabı \ermiştir: Pek unun kızı \'e Ankarada Bili) dirir gezdirmez adeta rengi sarnr- şaya, Hıı an Paşayı işaret l'derek: 
maksadile hazırlanan bir suikast j Akba'nın baldır;ı dı: _ i stirnhnt ctsın. 

randa çok fazla miktarda Al • N la p k 
te metheldar olduğu için Boliv- man ikamct etmesine müsaadeye de Bayan ec e sun - Allah Allah .. Bu herif, bu işe Dedi... Damat ahmnt p "3, Ha-
yayı terketmetıi istenildiği hatır- vam etmekle maruz kaldığı tchlıke henüz genç yaşındayken duçnr oldu- de mi bumunu sokmuş!... san Pnşayı çıkarıp başka b r odaya 
!ardadır. hakkında İran hukunıctiıifn ciddi ğu hastalıktan biltün ihtimamlara Diye mınlılı.ndı. Elindeki gazeteyi götürür götürmez; arkalarından şu 

Kahu'I edilıniyen layiha sur t.te naun dikkatlni cclbet.mlş rağmen kurtulnm1yarak dün hayata buruşturarak ycrcı fırlatt1... Sultan emir getd": 
Vasington. 30 (A.A.) _ O- bulunuyorum. gözlerini kapunn1>.tır. Cena:z.esi dünkü Hnm1di bu kadar sinirlendiren yazı-

fi: Mümessiller meclisi Cümhuri- Bo i,.te Sovyet hükumeti ııe sıkı çarşamba giınü Karaenahmettcki al- da, bilhassa ~ mıhrlar vardı: 
Y

e•-ilerle demokratlanııın bir le mnkberesıne d<>fnedllmıııUr. Allah ( A hvalı hnzıranın getirdiği mnsa-
..._. bir lşbirli~l yaparak hareket ettfk. rahmet e:ıılcsin. ibl defimeve pare bulunmuş olmnklıı, 

koalisyonu. dün istihsa.18.ttaki in •••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••• ., ~ 

S 260 1 D kt'I 
pazartesı günu, ilinı keyfıyeı edıle-

kıtaların, milli müdafaa progra- ıvasa çu va a o ve ccktir. 
mının tatbikini tehir etmr.k teh- k h mütercim aranıyor ALf SUA l'I Bugiin çıkan 34 üncü sa-
likesini arz.etmesi halinde hususi a ve verildi o - 1294 i yının yısında bekledimniz, özle -Anadolu AJ0ansı 1 tanbul Merlte- gun, aencs mayıs 8 

... 
sanayii müsadere etmek ealahi • ıs · · ( tesJ) ünfi idi Gıızl•te d·v· · l v harp mec Sıvıı.s, (llusust) - Ticaret Vekii- zinde çalışnııık iizere: mcı pazar g · • ıgıruz sa on e -
yetini hükumete bahşeden bir leti tarafındırn harj"ten cclbedllen 1 Til k f h kk ııin tarihi Le. iki gün evveldi. De· muamnın en zarif ve olgun 
kanun la"yı'has_ ını 11 " rey~. karŞl " - r çe \'C ransızcaya a i- -k '-' (Ali S"•-') nin ilin edıl '· ı. l k "' knhvclcrdeıı vi1iıyctimizin iki avlık le va"kıf bir mutcrclıne ,..__ ""' .... n şeklini uu aca sınız. 
2 1 dd · ff k J ' ....r,ını vaııdettiı;.ı k-.nvet, b"-D Çi· 35 S 5 rey e re etmıye mu va a ihtlyncı için ayrılan 2GO çuvnl kah- 2 _ Türkçeyi süratli ve doğru ya. '""" ..,,. "''u" '""6.. 

1 
2.f büyük sayfa - ne-

olmuştur, Bu layiha, geçen pazar ve, viliyet emrine ~iş ve tf'3ellüm z:ar bir daktiloya, ihUyac vardır. ~ağ~ :ırayında cereyan eden kanıl- • .;.;fi;;•.;:r;,;;r.iiisı:iim_.,._ı .. oİıiıııııİİkmuiilirlııluııis-____ _ 
tesi günü i.yan meclisi tarafırıdan edilmiş Ur. Teniata bugünlerde baş- Ajansın Ankara caddesindeki da- =a=re==e=.===========·====:;::========= 

kabul edilmiştir. __ ı_a_na_c_ak_tı_r_. __ .._ ______ ıree_j_" __ e_h_e.r_gu_-"_m_ii_rae_a_at_ect_n_mes_i. , Yüksek Mühendis Mektebi 

(Dı~amı ~ar) 

r . 
Foto Magazın 

Satınalma Komisyonundan: 
nu söylemiştir. 

1 
Ruzvelt beyanattan imtina etti 

Vaşington, 30 (A.A.) - Of!: 

.Mula1*11&1n ilk .Şekli EkBUtıneıdn 
kul tenıiııat tan7ıi ııaati 

Ahşap eşya 9150 G 7 Kapalı 18 8/!Ul 14.39 
DQnkfi gazeteciler toplantısında 

Roosevelt, Uzakşarka müteallfk siya 
8t meseleler hakk1nda beyanatta bu
lunmaktan imtina etml~. 

Refah aahası 

Tokyo, 30 (AA.) - Ofi: Ja 
pon Times gazetesi, Büyük Ok • 
yanus enstitüsü tefi Yamadnnın 
imzası altında bir başmakale neş 
retmiştir, Çini, Mançukovu, Hın- '/!, 

diçiniyi, Siyamı, Filipin ad~la~ını 
Mall"zya ve Birmanyayı Jhtıva 
eden tarki Asynda <Refah saha
sı• nın ne olduğu bu makıled"' 
izah edilmektedir . 

Batavya'da 
Batavya, 30 (AA.) 

tehlike vukuunda bütün petrol 
kuyulannın sürntle tahribi 
tedbirler alınmıştır. 

Sıra Siyamda mı? 

Ahşap eşya 2800 !.10 Açık 18 819•1 1'.ot 
:'del-tep lc;in ~·aptırılacak olan nıuntdif cin ahşap e~a yultarwla ~ 

terildiğf şekilde eksiltmelere konulmu,.tar. Faıla taUlit için Güm.üşn
yundıı Y6k!<ek l\föhendis Mektebine müracaat. •63&<» 

Gümrükler Muhafaza Satınalma 
Komisyonundan: 

Ciıts 11e mikta.rı 1J uha111?1' tn bedel i lir tt:miııat Ekıriltmenin 

Lira K "· Lin. gıı n ve 1Jaııti 
~----------------------------~~---------1222 çift er kundurası 11242 40 844 2. Ağu tos 941 cuı~ 

28-1 çlft er çizmesi 4 28 00 
tissıtll 

2. Agust°' 941 cumar. 
tcsf saat 12 

Yukandn yazılı 1222 çıft kundura k.apıtlı zarf 284 çift. ~mne açık 
eksiltme i1e hiz:ılanndıı yazılı gun 'e saatler al nacakt r. 

~:srtname ve numuneleri K nıi!yon a hür gün gorülebilir. İstUW. 
r·n ka]>21 ı zarf?armı ek•lltme s:uıt nden niha~ t bır aat evvel" e k:ı.dar 
Gnlata, MumhnnC> cadd~ i 52 numaralı dalrcd' Satınalına K'.)misyonuna 
veı·meleri n aÇ'lk ek lltme }rfn kanuni ,.~ lrn ve teminat ııuı.kbuzlıı. 
beni gün Te saatir.de Komisyona gclmcleri. (6 1) 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komisyonundan: 

dan buraya gelmişlerdir. Birçok Japon radyolarına göre, İngi
eşya da sabık kral ile hirlıkte i"l liz kıtaları Siyam hududuna yak 
miştir. Turizm ş.efleri ile Meksika latmakta, İngiliz. donanması Si
hükılmetinin rnümeasilleri, payi- yam sularında dolaşmaktadır. 
tahta girecekleri sırada yoldn 8~Y Ayni radyolar, Siyamın Suri-1 ;: 
yahfnra hoşamedi beyan et~ış- yenin Akıbetine uğrıyacağını söy 

&S3!1rl& 
&fü&~ll~ 
&~&~~&~ 

1 - 2R/7 / 941 tarihinde ihalesi yapılacak c 15> ton sade ya• 
ğına talip çıkmadığından tekrnr pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 6/8 9 41 Çarşamba giinü saat 1 O da T opkapİ 
Maltepesinde AskeTi Satınalma komilyoounda yapıl caktır. Ev
saf ve şartnamesi nKUclır komisyonda görülebilir. 

lerdir. Sabık kral, ~zetecıl~r: lemektedirler. 
beyanatta bulunmaktan imtına Japonyanın bunlan ileri süre
etmiştir. Sabık kralın pasapor - rek burada da Hindiçini gibi hi
tunda şöyle yuılıyor: Yaş 48, maye tedbirleri almıya k lkıpna 
meslek: kral, iktisadi menabii: sı mubtemeldiT. (Ankara Radyo 
ayda 5 00 piastre. gazetesi)· 

Fransızların Fas Pr•DI Ko11<>y nla MSzlerl 

kumandanı öldU Tokyo, 80 (A.A.) - Başnkn, 
Rahat, 30 (A.A.) - Fns halkı, Prens Kono~e, Sovyet - Ahruın har 

sıhhi vaziyeti birkaç gündcnberl pek b' e ~re.t ederek dcnı"ştir ki: 
'yi olmıyan General 'I'rlquct'nln ö.lü-

1
11u hnrbln Japonyn için vnhlm 

•.ııtınO tccs ürle haber almıştır. Ge. nkisleri olacağına hiç şüphe cdllme
~1eral Trlquet, ~k nte li bir as- melidir. Her Japon en fena ilıü.n:ı.l-
rerdi. Harp snUbinde 18 dnl vardı. forc karşı koynııya hazır bulunma. 

o r. U M lıdır. D \J HükGmct ileride tahaddüs ede:bilc-
Doyç Oriyent Drc .. tner Dank İ tan- cek her türlü vnzlycti kat\ılamak U· 

bul ~ubesi nıc.murlal'ındnn İsmail Ka- zere bütiin ihtiyaUarı sefcı bcr edc-1 
rııdağın bir kız cvJUdı dünyayn gel- ı bilmek için ellndcn geleni ~apmak· 

IDliştır. Uzun omürler dılerlz. tadır. 

3 - Tutan 25500 lira H kat'i teminatı 3825 liradır (6416) 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita kıta ı erlerinin ihtiyacı için (400) adet kaput (4 O) 

tııkım kışlık ve (S!O) takını ynzlık elbiselerle (S.000) takım 0 

(2.800) çıft l iln ve (2.800) çift fue çonp yaa edllcceıtJama~ ve 
. 2 - Pazarlık 12 ai:'llst~s 1941 salı gfuı sa:ıt (10) da A~knrn Ce

bceı llarita Satınnlmn Koınısyonunda yaptl.sca.ktı 
3 Muhammen bedel tutarı (23.65 ) yirmi ~ç bin alb yüz elli lıra 

(10) kuruş ve pazarı k teminatı d (3.548) üç b1n beş yuz kırk sekiz lı.
du. 

4 :- Tar l rin şarlna eyi gö k fı.zere hu gtir.ı Te pu:ırl k n 
d temın tlnıılc biılikte l'azılı gtin ve tte K ııo) 

Yüksek Mühendis Mektebi MUdUrlUAUnden : 
1940-1941 ders yılı harlç. evvelki senet.rıien kamp ebili olan t le

Lenın bu noksanlarını tanınmlamak uzere ün!Yenke '.Ialım Taburu Ko
ınutnnl ' na m r:ıc atlaıı ı iin olunur. c63'ro:t 
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Merkez Bankası 26 - 7 - 941 v~ziyeti 
Lira p A S t F Lira ı==L=lr=a== r :~ ~:~ ~~: :~ ~,:~:~~~~·::ı Türkiye Cümhuriyet 

AK T t F L. 
l 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

1 • ~ • ~ • 
Ka•at 

Albn: Saft Ktlopa111 72.614,61' 
Banknot • • 
Ufaklık • • • • 

Dahildeki Muhabirin: 

ıra 

102,124.204,75 
27.965.676.--

603.281.3.S 130.693.162.1 

Sermaye: 
fitti.yat altçe.i: 

Adi ve fevkallde 
ffu.uat 

• • • • 

• • • . . . . . J.122.019.lS 
6.000.000. -

ll.000 .00!>. -

tS.112.01'. I !l 

4 • -5 . • - - li ' ·-~ 1 

8 • • 

Türle IJrası • . • · 407.032.30 
Hariçteki Muhabirler: 

Albn: Sifi KUovam 12.160.194 17.233.401.21 
AJbna tahvfll kabil ıerbelt 

dövizler. • . • 
Diler dövider we borçlu 

407,0'2,l 
Tedavülclelr.i Banknotlar: 

Deruhde edilen evrakı nakdlr• 
Kanunun 6-S inci maddelerlııe 
tevfikan Hazine tarafında• 

vaki tedlyat • • • 
Deruhde edllen eV1'akı nak· 
diye baklyeal 

158.741.W.-

21.6830tl.-

137.065.552. -

9f " 
- -

1 
ı~ - -• Soldan sağa ııe 11ukarıdan aşujjı: 

l - Hiie. 2 - Yüksek kalbli (mü. 
rekkep kelime). 8 - Bir İtalyan pa-
rası - Çehre. 4 - Acele eden - Sannt. 
5 - Baytar. 6 - Genişlik • Eski 
türkçe bir harfin okuna,u • tf~at 
eden. 7 - Bir erkek ismi - Bir suça 
karşı verilen karşılık. 8 - Oldukça 
Zeybek oynıyıınlara bir hitap. !I -
Hasta huylu • Bir nota. 10 -- l\la. 
mııre haline getirme • Bir mananın 
ifadelendirilmişi. 

Dünkü balmaeanao halledilmiş 
t•kll 

ı 2 3 4 s 6 1 8 9 10 ---1DUDAK•YAFA 
2A N A s o N • D A L - - - - - - -

kllring bakiyeleri • • • 
Haz.ine tahvilleri: 

Denıhte edUen evrakı nak· 
diye karfıhğı 
Kanunun 6 - 1 inci maddelerlae 
tevfikan Hıırlae tarafuacba 
•akı tedlyat • • 

Senedat cüz.danı: 
Ticari ıenetler • • 
E•ham ve tahvilôt cüz.elanı: 

1 
Deruhte edilen evrakı nak• 

A diyenin kartıhtı eaharo ve 

tahvlllt ı lttbart kıymetle 1 

B - Serbest Hham ve tahvllit: 
Avan•lar: 

Altın ve dövls ll:l:erlne ava•• 
fahvlllt Urerlne avan.a 
Hulneye kua vadeli ayan• 
Haaineye 3150 No.lu kanua~ röre 
•çılan albn kaflılıkh avaıu 

Hi .. edarlar: 

44.985.759.01 

158.748.563,-

21.638.011.----
271.414.096.39 

45.477.001.93 

. 8.310.245.19 

4.968.64 
S.'l08. 436.53 

167 . .SOO.OOO.-

62.119.160.22 

137 .16.S.5.S2.-

271.414.096. 3 I 

53,717.247.12 

172.713.-405. t7 
4.5oo.ooo.-

Karşılığı tamamen altın olarak 
fllveten tedavüle vazedlleıı • 
Reeskont mukablll fllveten te
davüle vuedllea • • • • 
Hazineye yapılan albn karıılıkla 
avens mukabili 3902 No. h kanun 
mucibince lJiveterı tadavüle va• 
1.edllen 

MEVDUAT: 
Tnrk lirası 
Albn: Safi Kllovaıa 877.ıso 

3850 llııo.lu kanuna göre hazineye 
açılan avans mukablU tevdi 0:11• 

nan altınlar : 
Safi Klg. 55.541.930 
Döviz taahhiidah : 
Altına tahvlll kabil döviller 
Diğer d8vlsler ve alacaklı kll· 
rinr bakiyeleri • • • 
Muhtelif . . . 

17 .00D.000. -

ı.so.000.000. -

1 tJ.000.00G. -

70.953.41& 79 
1.233.782 03 

73. 124.167. 90 

30.277.058.47 

5 l 7.t6S..SS2.-

72.117. 195.82 

7'.l.l'l4.167. 90 

S0.277.058.47 
t1S.S49.850· 63 

s v u R A MAY A 
4 A T a K ilJE y 

TAR -
N ~ 
ı K 

'i" u 
7.376. t7t.6 1 Muhtelif 

Yek&in __ 840025 826.9?1 

l Temmur: 1938 tarihindea itibaren: Iskonto 
Yekrin 

altın üzerine avans •/, 3 

840.02.S.826 97 

s I! • K ı A 
6 s A R R A F ~ N • R 

v 1 - ,_ -
7 A E ~3 c N i'J L A 
8 F A M il: l T t R 

,...__ 

11 N - -90 R A K ~ A c u L ·. - ı--

1() LR • A .. B E Sı 1 M 
--

~, • ~ ~ .. • 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7,80 Program, 7,33 Müzik, 7,45 
Haberler, 8,00 l\1iızik, 8,30/ 8,45 Evin 
10aati. 

12,.~0 Program, l2,33 Saz eserleri, 
12,45 Hnberler, 13,00 Hnfif turkü-
ler, 13.15/U,OO Proı,'Tllm. 

18,00 Program, 18,03 Muzik, lS,30 
Scrbe.'lt 10 daklkn. 18,40 Piyasa 
şnrkıları, 10.00 Konuşma, 19.15 Mü-
zik, 19,30 Haberler, 19,45 Yurttan 
sesler, 20, 15 Radyo gazetesi, 20,45 
Fası heyeti, 21 ,00 Ziraat Tnkvimi 
ve Toprak nıah,.uller1 Borsası, 21,10 
Pası) heyeti, 21,25 Konuşma: (Sa-
rıntkiirlnrımız konuşuyor), 21,40 O-
pern musikisi, 22,30 Haberler, 22,45 
l\füzlk, 22,55/23,00 Yal"ınki program 
ve kapanı~. 
~ 

BUyUk MUsabaka 
HİLAL GENÇLİK KLÜBÜ 

ME 'FAA'fİNE 
Sanutkar Müzeyyen Senar ve ar-
kadaşlarının konseri. Saz, caz, 
dan ve sürprizler. Suadlye plajı 
gazinosunda 2 ağustos 1941 CU-

martcsi gfinü akşamı saat 
22 den itibnren 

Fatih Sulh ikinci Hukuk Hi· 
kimliğinden: 

Yusuf Handan: Şehremaneti 
karşısın do. Binbirdirek mey da-
nında « 7 > numılTada yahut Emi-
nönu Şe>'hgeyl~ni mahalle, Bah-
çekapı, iskele caddesi 31 sayılı 
dükkanda: 

Gayrimenkulü i~galden dolayı 
ecrimisil olarak tahakkuk ettiri-
len 39 lira 61 kuruşun %5 fai.t. 
ve % 1 O ücreti vekaletle tnhsili 
hakkında aleyhinize Hazine ta-
afından açılan alacak davasının r 

ilanen yapılan davetiyeye rağ -
m en bulunmadığınız muayyen 
d 
d 
uruşmada bittalep gıvnbınızda 
uvaya bnkıldı. Arzuhal okundu 
üddei vekili davayı tekrarla 

esaikini ibraz etti. Verilen liste 
m 
v 
n 1ucibince şahitlerin istimnına da 

arar verilmiştir Muhakemenin 
ırakıldığı :.!O Ağustos 41 Çar-

k 
b 
ş amba sant on birde duruşmıya 
g elmez ve müddetinde itir z et· 
mezseniz vakıları kabul etmiş 1 
sayılacağınızı bildiren işbu mua· 
meleli gıyap kararı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere on beş 
gün müddetle ilim olunur. 

( 1941 -292) 

haddi •/. 4, 

Marmara Ossübahri 
Komisyonundan: 

._',.Pehlivan güreşi 
K. Satınalma 

Talımin fiurıtı 
Cinsi Kilosu Krş. Sn. 
--~----- -----

2'utan 
Lira 

ilk teıııiıwlı 
Ura Krş. 

Bulgur 110.000 ' 25 00 27500 20G2 50 
J(uru fnsulya 58.0UO 18 50 ı 07~ı0 804 75 
Nohut 58.000 19 00 11020 826 50 
Kuru üzüm 50.000 30 00 15000 1125 00 
Sade yağı 50.000 146 00 72500 4875 00 
Zeytin 20.000 30 00 6000 (50 00 
Zeytinyağı 2l.OOO 66 00 13860 lU:\9 50 
Sabun 50.000 45 00 22500 1681 50 
1 - lG. Temmuz. 941 gününde yaptlan kapalı zarf eksiltmesinde 

bulgur ve nohuta verilen fiyatlar gali görüldüğünden diğeı· altı kalem 
yiyecek maddelerine de tnlip zuhur etmediğinden yeniden kupalı zarfla 
eks11tmeleri 6. Ağustos. 9"41 çarşamba günü saat 15 de İzmitte Tersane 
kapısındaki Komisyon biııasınrla yapılacaktır. 

2 - Bu maddelere bir müteahhit tarafından fiyat verilebileceği gibi 
her madde için ayrı ayrı müteahhitlerce ayrı ayı·ı fiyat teklif oluna. 
bilir. 

3 - Şartnamesi 25000 liradan yukarı olanlar bedeli ile ve diğerleri 
bedelsiz olarak Komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin 2490 sayılı kanunun iste
diği ticaret vesikalannı ve hizalarında yazılı te.mlnatlaı·ile biı-likte tan
zim edecekleri teklif mektuplarını belli gün ve saatten tanı bir saat ev-
veline kadar Komisyon Baekanlığına vermeleri. (6006) 

• • • 
Marmara Ossübabri K. Satı nalma 

Tahmini fiatı 
Cinsi Kilosu Kuruş Sn. 
~----~--~~----~ 

Toz ~eker 

> > 
109.989 
50.000 

48 
48 

19 
19 

Komisyonundan: 
Tutarı Kat'i teminati 
Lira Krş. Lira Kr\I. 

53003 70 
24095 00 

7950 56 
36 l 4 25 

1 -- Yukarıda cins ve mikt an yazılı toz şeker ayrı ayrı pazar 
)ıkla satınalınacaktır. 

2 - Pazarlıkları 4 A~ı.stos 941 pazartesi günü ııaat 15 ve 
15,30 da İzmitte Teuane kar,ısındaki komisyon binasında yapı
acaktır. 1 

3 - Pazarlığa İ\jtirak edecek taliple-rin bu i\jlerle ilgili ol
duklarına dair ticaret vesikalarile birlikte yukarda hizalarında gös. 
erilen teminatlarını belli giin ve saatte komisyon ba~kanlığına ver-t 

meleri ilan olunur. (6333) 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komisyonundan: 

- 20 ton sabun pazarlıkla ıatın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 1 1800 liradır. 

l 
2 - Şa• !name ve evaaf T opkapı Maltepesindeki Askeri Sa· 

:nalına komisyonunda görülebilir. 

3 - Pazarlık 4 / 8 / 94 l Pazartesi günü saat 15 de komiı· 
yon binnsında yapılacaktır. 

4 - Kat'i teminat c 1770> liradır. (6417) 

İ" 
•" 

s cınti ı.ro malıc.llcsi Cadde veya 
aokağı 

-
A yvnnsaray atik 
l\1 ustnfapaıın 

l•'ırııı 

Edir:ıeknpı, Avcıbc,'Y Avcıbey çıkıııaıı:ı 
Edirnckapı, A vcıbcy A vcıbey çıkınnzı 
Çarşıda Zincirli Han Ost katta 
Mercan İbrahinıpa~a Nasulıağa ha. 

nında 
Parcacılar 

Kırnız.lar Ortu sokak 
> Kolyuk sokak 

Eı;klciler 

'No. 

17 

31 
35 

2 

Citısi 

Ev 

, 
, 

Oda 
> 

Dükkan 
> 
> 

Mulııımmm 
aylığı 
Ih f(. 

8 00 

7 00 
4 00 
l 50 
2 50 

) 
Kandıra kazası Cümhuriyet Halk Partisinin tertip ettiği 

yağlı pehlivan güreşleri Kan<lırada 1 7 ağuııtos 941 Pazar gÜ· 
nü yapılacaktır. 

Başa 100, Başaltı 50, Büyük Orta 30, Küçük Orta 15, 
Desteye 1 O lira mükafnl verilecektir. Ayni günde Halke
vi Sosyal Yardım şubesi tnrafı~dan meccanen Sünnet düğü
nü yapılacaktır. 

Maliye Vekaletinden: 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların 

tedavülden kaldırıl:nası 
hakkında ilan / 

Eski nikel 5, 10 ve 20 pantlıklann yerıne dantelli bir kuruşluklarla 
bronz on paralıklar darp ve piyasaya kafi miktarda çıkarılmış olduğun. · 
dan eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların 31 / 6/ 942 tıırihinden sonra ıe<la- · 
vülden kaldınlnıası kararlaşlırılnııştır. :'ılezkur ufak paralar ı temmuz 
942 tarihinden itibaren artık tedavül etmiyecek ve bu tarihten itibaren 
ancak bir ;:ene müddetle yalnız l\lalsandıklarile C. :\1erkez Bankası eu
belerlııe ve C. Merkez Bankası şubeı;i olmıyan yerlerde Ziraat Bankası 
şubeleri tarafından kabul edilehilecektir. 

Ellerinde bu ufak parnlardan bulunanların bunları Malsandıklarile 1 
C. Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine tebdil ettirmeleri Uin 1 
olunur. (4129-5fi05) 

ist. -. Komütanhğı Sa.imalma Ko~isyonu . ilanıar.ı 
• ı::• 4 

• -. • -,0.:. 'I •' '~ı ; _._ • ı • ~ • • - ,,. • •' • t,,. : ' .. -.. f\ ! • ,· ' . · • •1 ' ,l • T,I; • 

Beher kilosuna 12 kuruş fiyat tahmin edilen 199500 kilo pa· 
tates 13/ 8 / 941 çar,amba gunü saat 16 da kapalı zarf usulü ek
siltme ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 2 3940 lira olup ilk 
teminatı l 7?5 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her gün Komisyonda 
görülebilir. isteklilerin belli günde muayyen saatten en az bir saat 1 
önceye kadar teklif mektuplarını makbuz karşılığı Fındıklıda Sa- 1 

tınalma Komisyonuna vermeleri. c:6 l 94> ı 
••• 

Beher kilosuna 40 kuruş fiyat tahmin edilen 63 7 ton sığır eti 
12/ 8 / 941 günü saat l 6 da kapalı zarf usulü eksiltme ile satın alı
nacaktır. 

Muhammen bedeli 254800 lira olup ilk teminatı 13942 lira· 
dır. Şartnamesi her giin Komisyo nde görülebilir. İ5teklilerin belli 
gün ve saatten en az bir saat on ceye kadar teklif mektuplarını 
makbuz karşılığı Fındıklıda Satın alma Kimisyonuna vermeleri. 

c6195ı> 

• • • 
25 ton sığır eti 1 18 941 Cuma günü saat 15,30 da pazarlıkla 

satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. is
teklilerin belli gün ve saatt-: teklif edecekleri fiyata göre kat'i te· 
minatlarile birlikte Fındıklıda Satınalma komisyonuna gemeleri. 

(6446) 

tzmir Belediyesinden : 
Pı op:ıganda işlerinde kullanılmak üzere, aşağıda izah ctlilen şekildo 

yeniden çekilmiş fotogrnflnr için bir müsabaka açılmıı;tır. 
1 - l\Iüsnbakaya, 12 fotograflıı iştirak edılecektir. Bu fotograflaı·

dan altı tanesi !'J l l f znıir F.nternasyonal Fuarı ve Kültürpark hareketle
rine, dort aıledl İznılr şehrine ve ikisi de İzmir şehri içindeki ukcoloji 
ve tarihi <'"erlere alt manzaraları gösterecektir. 

2 - Fotograflar asgari Gx 9 luk film iızcrine cekilmiş olacak ve üç 
kopye ile birlikte film veya rnnılıır Bclediyeyt> teslim edilecektir. 

8 - Miısabukayıı l,tirak edenlerden asgul"i 10 fotografı beğcnilrııiş 
olan bicinci, 8 fotografı bcğenill•n ikinciliği, 6 fotografı beğenilmiş olun 
uçüııcülüğü kazanal·aktır. 

4 - Bei!eııilen folograflar mukabilinde birinciye 200 lira, ikinciye 
125 lira, üçüncüye 75 lira mükafat verilecektir. l\fii~abakayı k11zaıınııynn. 
ların mllııfriden beğPııllmie fotograf ve kliı;{'Jeri üçer liraya satın alına
caktır. 

Devlet~:· De .. ~_iry."otlar1::/,tlanları 
, . 

D.D./109 N"o. lı tarüe şartlarını haiz olup mekteplerin umumi tıı ti· 
linde ikmal imtihanlarına yetiştirilmek maksndile açılacak resmi kuı ta
ra devam edecek ~ lebclere de kursun yapıldığı mektep müdürlnj;ründeıı 
veya Maarif müdürlüklerinden ve ika getirmeleri şartilc kursun deva
mı müddetince 1/8/941 tarihinden itibaren aylık abonman kartı s3tılır. 

Fatln tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. <4015 - 64'{7> 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esoıı No. 
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Mevkti ve eısvJı 

Kandilli, Mezarlık soknk eski 27 numaralı 64770 
metre murabbaı tarla 
Beylerbeyi, Bostancıbaşı Abdullnhağa mahallesi 
eski Aziz.iye, yeni Arabncı lar sokak eski 7, yen! 
17, 19 numaralı 14306 metre murabbaı tarla 
Be~:erbeyi, Eostnncıbaşı Abdullahuğa rnahııllesi 
lfaeı Ömerefendi İstavroz sokak eski 5, )•eni 7 nu
maralı 3097 metre mıırab baı tarla. 
Beylerbeyi, BosUlncıb:ışı Abdullahıığa mahallesi 
Ra.imağn sokak eski G, yeni 4 numaralı 17870 
metre murabbaı tarll\ 
Çengelköy, Kaldırımyolu sokak eski, yeni 37 nu. 
maralı 183860,48 metre ınuı nbbaı tarla 
Rumeli hisarı, Hacıkemalettln mahallesi Türbe so
kak eski 31, yeni 43 numralı 831,30 metre murab-
baı arsa 
Yen iköy, Ayanikola mahallesi Ucrber Yanko so
kak eski 9, yeni 15 num!ll'alı 58 metre muuılıbaı 

evin 8 / 12 hissesi. 
Arnavutköy, Kireçhane sokak eski 12 mükerrer, 
yeni 20 numaralı ev. 
Bebek, Dcrtı sokak eski 22, yeni 24 numaralı 252 
metre murabbaı bahçeli ve bir odalı ev 
f stinye, Neslişah Sultnn mahallesi eski Değirmen, 
yeni Hnmam sokak eski 61, yeni 8 numaralı 
200,50 metre murabbaı ev. 
Sarıyer, Yenimahalle Birinci Yeni sokak eski 31, 
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33, yeni 39, 41 numaralı ev ve ahırın 4/ 6 his!lesi 1622 -
Yukarıda adreı: i ve tafsiliitı yazılı gnyl'imenkullcr peşin para ve açık 

arttırma usulilc satılacak ve ihale Umum Müdür!Oğfin tasvibine arzedi. 
lccektir. 

l\füzayedeye iştlı·ıık edecekler mukadder kıymetin yüzde onu nisbe
tinde teminat yııtırmalnrı lfızıındır. 

İhale, 11/8/ 1941 pazartesi günü saat ondadır. Satış esnasında \'eri
len bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde tcmlnnt akçesi derhal arttı 
rılmıyarak ihale kimin uhdesine icra edilirse teminat akçesi ona ikmal ct
tirllecektir. 

İsteklilerin pey akçesi, nüfus tezkeresi ve üç kıtn fotoıı:rafla blrlıkte 
bildirllen gün ve ~nete kndar şubemiz J.:mliik Serı.·lsine gelmeleri. <8811> 
c6252:t 

1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları 1 
Muhammen Kat'i ~art· 

ihalenin bedeli name temi-

Malzemenin cins ve miktari gün ve tarihi · nat bedeli 
Lira Lira Kuruf 

t153 ton benzin 6.8.941çarşanba14 48.960 7344 243 
Muhtelif numaralarda 9 
kalem ve cem'an 188 
ıton maden yağı 
t15 ton kulp ipi 
il 000 • 1500 M3 ceviz 

6.8.941 
6.8.941 

14.30 69.660 
15 22.500 

9466 349 
3375 

tomruğu 6.8.941 » 15,30 5 7.000 8550 285 
50tonboryağı 6.8.941 > 16 25.000 3750 
600 ton mazot 6.8.941 > 11 73.800 9880 i.369 

Yukarıda cins ve miktan yazılı malzeme hizalnnnda gösteri· 
len gün ve anatlerde askeri fnbrikalnr umum müdürlüğü merkez 
satınalma komisyonunca pazarlıkla ihale edilecektir. Muhammen 

bedelleri ve kat'i teminatlarile şartname bedelleri hizalarında gos
terilmiştir. Taliplerin mezkur gün '\'e saatlerde komisyona müra· 
caatları. (6337> 

••• 
ilan tashihi 

Gaztemlzin 2!1/7 /941 tadhli nüshasında neşrolunan Aııkeri Fabrika
lar Satınalma Komisyonunun 6 kalem malzeme alımı lıakkın<lakl ilanın
da ııoo ton mazotun ~artname bedeli c369> olacak iken c4369> kuruı 
ıeklinde neşredilmiştir. Tashih olunur. 

İstanbul Hava Mıntaka 
Depo Amirliğinden : 

l - 112 kalem elektrik malzemesi alıııacaktır. 
2 - Kati teminatı 5307 lirııdır. Bu temltıatı Bakırköy lı!almüdürlü

ğünc yatırılarak makbuzile birllkte 14/ 8/ 941 pl!rşembe günü ıwıt 14 te 
Yeşilköy Hn\•a Mıntaka Depo Amirliği Sntınalnıa Komisyonunda bulun
mulun. 

:ı - Bakırköy Malmürürlüğünden ııhnncak 177 kuruşluk makhuz 
mukabilinde evsaf listesi verillt. c6422> 
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Bir genç kız iş arıyor 
Eski Türkçeyi okuyan ve yeni 

Türkçeyi iyi bilen, işlek bir yazıya 

' malik ve açık fikirli bir kızım. Hll· 
susi veya resmi bir mile!lsesede vazı 

l 
ıle meşguliyeti, herhangi bir i~ı. ka
bule limade}1m. 

.A drcs: Emirgan, Reşit paşa ma-

hal. 50 No. da 

1fatü:e Sonme~ 

BORSA' ZA Yi - Askerlikten terhis 
tezkeremi kaybettim. Yen isini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Mehmet oğlu Ahmet 
Yıldız, Rizeli 1319 

Çarşıda 
Çarşıda 
Çnr~ıdu 
Çaı-şıda 
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Yukarııla yazılı mnhnller 942 senesi mayıs ııonuna kaılar pazarlıkla 
kiraya verikceğinden istekliler Çemberlltaşta İstanbul Vakıflar Bn~nıü

dürlüğünfin Vakıf Akarlar Kalemine gelmeleri. c644b 

5 - :\lii~abakn, 1 teşrinievvel 941 günü nihayetlenecek ve neticesi 
15 teşrinievvelde iliiıı edilecektir. 

6 - Fazla izahat ıılııınk için riyasete şifahen veya tahriren müra
caat edilecektir. c2ll25 • 6375> 

Sahibi: z. T. E.'BÜZıll'A 
Neşriyat )hidürü: C. BABAN 

Basılı.lığı yer: ııtatbcrai EBÜZZlY A 

30 • 7 • 941 maameluf 

1 Leıufra ı Sterile 5.2!J 
1 NeYJertt ıto Dolar 12'.032> 

100 '"'· ""· 

·--------------------------------~ ITAL VANLAR 
Be-K ötmedim 

Büyük casus romana: &7 ········ ...... ······· ·············-············ 
- Ba-1>ka bir diyeceğin var mı} 
- Talıınin edersin, bütün tertibat alınmış-

tır. Zaten senin hayyen veya meyiten elde edil
men şart, kaçmıya teşebbüs eder~n vurulursun .•• 

- Artık vazifeniz başladı demek, 
- Bı:ışlndı. 
- Beni ne yapacı:ıkııiniz ~. 
- Kapının önünde bir otomobile bindire-

Nakleden: Cim • Mim ................. ................................ . 
yok mur 

- Var ... 
- Bır şehrin içinde bu haydutluğu nasıl ya· 

pacuksınızl 

- Artık orası bizim bileceğimiz mesele. 
- Ne zaman gideceğiz? 
- Hazır olduğunuz zaman. 
- Ben sizin keyfinize ve emirlerinize tahi. 

yim. 

arka cebinden ufak bir tabanca çıkardı. Yanıma 
eokuldu, dudaklarını dudaklarıma yaklaştırdı. 

- Son bir defa da ha, dedi. 
Ona bu fırsatı verdim. 
Kapının önünde uşak kılıklı memur, bekli

yordu. o öne geçti, ben ortada Janno arkada iler· 
ledik, apartımanın merdivenlere açılan kapısın
da iki ki\ji daha bekliyordu. Onların da biri sağı· 
ma, diğeri soluma takıldı. Biıinci katı indik. 

Ben herhangi bir harekete geçmekten, göz
leri yaşartıcı toz atmaktan çekiniyordum. Zira 
beni kıskıvrak yakala mal arından korkuyorum. 
Onun için böyle dört ld\jinin ortasında sokak ka· 
pısının önüne kadar geldim. Ropot beni gördü. 
iki arkadaşı ile beraber hissettirmeden civarımıza 
sokuldu, kapının önüne koskoca, kapalı bir oto-
mobil getirmişlerdi. 

Ne yapacaksam, bu otomobilin içine girme
den yapmaklığım lazımdı. ceğim, arabanın içinde gözlerini bağlıyacağım, 

haly.ay.. sevkedileecksin 1 
- Bu memlekette hükumet denilen bir ~ev 

- Öyle i!e gidelim. 
Yerimden k lktım, ~apknmİ 

Kapının önündeki basamaklan soğukkanlı· 
giydim, Janno lıkla indim, foknt o sı~ada birdt"nbire silkınN'"k 

göz yaşı döktüren tozları etrafıma serptim. Şa\j· 
kınlıktan bilistifade iskarpinimi elime aldım, ve 
topuğumdaki küçük bombayı otomobilin basa• 
m;ığının altına fırlatıp attım. Büyükçe bir infilak 
oldu. Ortalık biribirine karıştı. Janno derhal ko
lumdan yakaladı, silkindim, yanından kaçtım, 
Ropot ile aıkHdnşları da derhal yanıma ·seğirte· 
rek İtlyan mcmurlarile yumruklaşmıya başladı· 
!ar. Ben karşıki kaldırıma geçtim. Bizim arkadaş• 
lar yanıma geldiler, biraz ilerden yanıma gelen 
bir otomobil kapısı açıldı, ben içeri girerken iki 
el tabanca atıldı. Ben kendimi otomobilin içine 
bihuş attım. Sağ omuz uma bir kurQun isabet 
etmiş, bir de bacağımdan vurulmu~tum. 

Otomobil süratle ilcrle-di, kendimi kaybet
miştim. 

"",,. ~ 
Beyaz duvarların ortasında gözlerimi açtım, 

omuzum ve bacağım sarılmıştı... Dizim genç §ef 
bnş ucumda idi. H.opot d odndn idi. 

( Dev~mı var) 
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