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Bir Tasarruf Bonosu alırsan hem pa
ran daima paradır, hem peıin ve 
sağlam faiz alırsın ve hem de vatan 
müdafaasına yardım etmiş olursun. 

? === 
Aınerika ile 
lllüşterek 
Cephemiz 

Aleyhimizde bir casu Alman 
Ajansı 

St,ıh "d 
nıerı, 1 ealleri namına iki 
y~•ketin İf beraberliği 
htııca., ası için çok hayırlı 

lar vardır. 

Bir Yugoslav malıacir 
vatandaŞlıktan çıkarıldı Moskovanın 

haberini 
yalanlıyor \'~: Ahmet Emin y ALMAN 

t) fikkat edersek §()yle bir 
"'2ı . eraıııı - ·· · · · · 

Hasan Basri ismindeki bu şahıs hakkında yapllan takibat 
bu adamın bir casus olduğu neticesini verdi 

.. lll'k . ~.anzara goruruz. 
~e ltlilleti, macera siyaset
aıa.ıt ınn__. ~eni toprak sahibi ol
llatyjı anasına gelen fütuhatçı 
~ll§tu ve hev~slerden kurtul
~ncı: fakat milletimizin vic

Ankara, 28 (Telefonla) - 1880 
5elletJiade Yqoelav mubaclrl ınfa
tlle memleketimize iltica eden 128 
kifi anamda ntandaflıtmuza ka
bul olanarak Ankara nttta. ktltü
tilne teeçll edilen Huan Burl la-

minele birllllnden ,tlpbe eclllerek 

ba~tı IRlu bir tanuat altına 
a1uınuf ve llakluada yapılan tab· 

kikat, bu adamın beyaelmllel bir 

cuua oldutu gibi, memleketbniz 

aleylalne de çalı9t11t tii'J'eaUmlttir. 
Daldllye Vekaleti Ballan Burl

nla wtaadaıtlıiumzdıuı çıkanlıu .. 
111111 kal'arl&ftJrdı~ltan, hazırladı· 
tr bnrname Vekller heyetimle 
klllNI oJUDJDUl}hır. 

Türkiye aleyhine 
vesikalar tamamile 
hayal mahsulü imiş 

fiitub amanıile yeni mani.da 
da. .~t hasreti uyanmıştır. 
b • dunya yüzünde beli.hate ===============ı::=================;ı==== te'::; karşı aklın hi.kimiyeti-

Bundan bir iki gUn evvel ?rlosko· 
vanın Tass ajansı. esir edilen Alman 
askerleri üzerınde bazı vesikalar bu
lunduğunu blldirmlşti. 

etinne Çalışmak ve hırsların, 
·, ın·i1nefretıerin yerine sev
. · 

1
• etler arasında iş bera

~1·. emniyeti, hakkı, söz 
;~Yatlannı geçirmek yo-

HARP VAZIYET/ 
l'e tuhat kazanmaktır. ln

bizj Oe müttefik olduk, çün::1 bu. kadar kıymetli tut-
2 ıdealleri, bugilnkü 

elti~1tnı?a lngilterenin tem-
sne ınanıyorduk. 

Ya ile bir dostluk paktı 

Meydan muharebeleri, piyade 
devrinin hareket harbine benziyor . 

Yazan: Dıu BOBAR 

(Y azı11 üçüncü sayfamızda) 
butııakta tereddüt etmedik, 

· .. 8Uretle harp harici vazi
dtıny k.?':Yetlenclireceğimizi =~================:;==;:::===~ 
l'ol a Yti'zünde bir ara bulu- Al 1 .. 

•. 
0Yrıamak fırsatını elde . Sovyetlere göre man ara gore ~u i1t· izi umduk. 

uvll.e 1 zıt bağ arasında bir 

ne kurmamızı uzaktan M h ı•f }b Uk d 
enler, bizim kendi tatlı u te ı a rayna a bi: kurtarmak için iki ta-

k~~~ğr1~=ğ:U: Alman gemisi ilerleme 
bıı1i~:~rba.~a:;:~:z: batırıldı devam ediyor 

1 .Y<>ktu. Her iklai bizim 
81Yasetimizin ica.planna 
~· . Hatta Almanyanm, 

ıle olan ittifakımızı 
~etmek gibi bir gartla 
do~~ 

.l'aii ıül, ~~ 
zar !1 Avrupada ilk mü

~tt'1 ~t'i demekti. 
~~uz barış yolunda 

gi}iz. Candan bir yol
. ~ev~. Bu da Amerika-

104 Alman 
tayyaresi tahrip 

Bir Alman fırkası 
nasıl imha 

edildi \'e ~ka ile iyice anlqmak, 
it birıdea.1 bakımından mUş
llla~ephe kurmak, araya l\loskova, 28 (A.A.) - Sovyct tcbliı;in· 

e g 2lıklar girmesinin ö- de deniliyor ki: 
t beçecek tam bir ahenk ve Pazar günü de muharebeler N1:vel, Smo· 

il l\>a lensk ve Zitomir i5tikameılerinde devam 
& oıUr. 81 

Yaratmak pek fa- cımişıir. Diler nıınıakalarda mühim hiç 
· lt.uıv lt" bir mulıarel»e bildirilınemlştir. 
1'ıa@ın e . ın İngiliz davasını Cumarte.i gunıi ıo.ı. Alman ıayyarl"~İ 
l'e atl}eaıne Ve filen müca- tahrip edilmittir. B~ on ikı tayyare kay· 
~ ınasına rağmen Ame- beııik. 

titni· hareketlerinde pek i- Cumart~i gıinıi hava L:uvvt"tlerimiı ve 
l'iy0

1;~r? Neden tereddüt Baltık filoııuna meMup gemilerimiz düş· 
Ilı · Almanyanın Rus- manın iki d~troyrrinı, bir denizalııeını ve 

L~de ~gul ~olmasından niçin mahruk yüklü iki nakliye gemieini batır· 
~h lllege çalışmıyor? mı~lar ve bir sahil nıııhafaza gf'mlılini kul· 

!' tu k" lanılamıyacak bir hale ı;eıirmi~J,.rdir. 
~ defiı 1 Amerikan milleti, Bir Alman fırka~ı inılıa t:dilmışıi. Bu 
~edir' 8Ulhü kazanmak e- bart"ketin ıafsiliıı şudur: 
~Geçen harpte muha- Ct'pheye gelen )eni bir Alınan fırkaMI 

~llligt·nmış, fakat sulbü kıtalarımıza ıaarru:t ı·ımi~tir. Cephe ku
l. Vilsonun sözüne i- mandanımı~ fırka) ı tııımuğa _ve ihaıa ede

~lldığı Yarı yolda bırakmış, rıık imhaya karar "'nni~ıir. ilk gıinun ııo· 
19, daı-!_eref ve itibarı yok nanda Almanlar kııalarııııızıu şiddetli ta· 
~ellcij ~tın v_e meyus bir hal- arru.darına ancak zavıf hir mukav"met 

~ltle..:k l\abuguna ,.ekilmicıti. göıotereloiliyorlarclı. Almanlar müdafaa ta· 
"t ., a 1' "" hiyeııine ,e ı;İpcrlnım,..ğe mtthur kalmış· 

ll'İ_ tek Yeni baştan bu tec- lardır. Bu esnada, So') t'I tanklıtrı ve mo· 

Smolensk'teki 
muharebe zaferle 
ltitM•lı QRaredir 

Fin cephesinde 
düşman kuvvetleri 

imha edildi 
Berlin, 28 (A.A.) - Alman tebll

ğı: Smolensk mıntakaaındakl hare
kAt zaferle neticelenmtk Uzeredır. 

Ukraynada, mUtlefik kıtalar en 
gUç yollara ratmen çekilen dtışmanı 
mUtemadıyen takip etmektedir. 

FinlAndiya cephesinde: DUşmanııı 

anudane mukavemetine rağmen Al
man ve Fin kılaları arazi kazanmış
lardır. 

DUn gece, Alman hava kuvveUerl, 
Alman şehirlerinde lkametgAhlann 
bulunduğu mahallere arka arkaya 
yapılan lng!llz bombardımanlarının 

intikamını almak için Londraya hU
cum etmişlerdir. 
DUşman ne gUndUz, ne gece Alman 

arazisi Uzerlnde uçmamı,tır. 

* Helsinki, 28 ( A.A.) - Şimalde 

mahsur dl,\şman kuvvetleri imha edll. 
mlştlr. Çok mUhlm miktarda tank 
dafi topu, mitralyöz, bomba ve mal· 

Hopkins 
diyor ki: 

BugUn, Alman resmi istihbarat • 
jansı ,u tebliği n8'retmlştlr: 

Tasa ajansı, Alman kıtalarile yap
tıkları muharebede Bolft!Vlk kıtala

nnın eline, Almanyanın Türklyeye 
karşı taarruza geçmek niyetinde ol-
'duğunu ispat eder gizli vesikalar geç_ 
tlğinl bildiriyor. Bir Japon askeri kı taaı ylirU) Uş halinde Amerika 

lngilterenin aç kal
masına asla müsaade 

etmeyecektir 

Berllnln salAhiyettar mahfillerinde --------------, 
bu haberin baştan 8f8IJ uydurma 01- Lozovski diyor ki : 
dutu söylenmektedir. Çtlnkü böy\e 1 Hindiçini meselesi 

& Hoplda 

Londra, 28 (A.A.) - Afi: 

veeikalar mevcut deflldlr. Ve bu s 
mevzuda SovyeUerfn saydıklan iddi· molensk meydan 
alar tamamlle hayal mahsulüdür. 

- Radyo Gazeteal - muharebesini 
Malta 

hücumunda 
ltalyanlar 9 hücum 
botıle 8 torpil botu 

kaybettiler 
Londra, 28 CA~.\.) - İtal>·anlar, reemi 

tc:hlijluinde Maltaya k&Jlı yapıJıın hu· 
cwıada kullanılmı~ olan ınotörlu undalları 
himil iki torpiıoyu zayi etmiş olduklarını 
itiraf etmektedirler. Maltaya itaı?ı yapı· 
lao hücumda lıalyal\lar torpito 'e tayya· 

Almanlar kaybetti 
Rumen petrol 

bölgesi 

Ploe~ti' ninse ... 
Bugün ismi var 

cismi yoktur 
••lw Mılil 1 ı -., ıwilıli • kiJ1aa.. cAlıuiıı • R .. halainln ne hedef gullU· 
m ....... .ır. --L--L-• ..ı_ Pi hakkında bir Almaa sazeteaı dıllate 

Scefaıü alamı. •-? mrvam. et· deter yuıJar yuıııı§lu. 
mekt1: olduju?u bll~ktedir. Bu aJ&n· cBu gucteye göre, Alman ba~kunıan· 
ııa gore, motorlü bır Mndalın aımıı ol· d nl ğ h-·• f" h" 1 • • ı · ·b· . 1 . . . . a ı ının ""c ı şe ır enn ışga ı gı ı 

B. Roosevelt"in şahsi murahhası duğu bir torpil bin ngılız harp gemısıne muvaffakıyetler arasıırnııık de"ıl So\ycı 
Hopklns, Londra radyosunda b\r nu- isabet eınıiş ve ge~ıi de~~I hat~ı~~ır. ordu•unu imha elm~kıir. " ' 

Ö l k b- I A lk 1..ondranın rl'!nıı teblıgı, motorlu san· n·,. f u • "hb h ·-tuk s y eyere ın erce mer an ll 1 • .1 1 d'" , 1 1 ıt>rr ıara tan .-.us ı•ıı arat uro•u 
da arı ıanıı o an ve un gece ' ' a taya . . . 'I 1 .. • tayyareslnın daha şimdiden lngılte- . d __._. 1• 1 . .1 reıs mııannı .ı• • u>zo,skı de dun gazete· 
hucum c rn ~nız la yan torpııosu ı e .1 I . . . 

re'-"e vasıl olmu" oldua.unu ve büyük h f k 1 d k • . t 1 cı er top ıınıı ında şunları liO) lemı~ıır: ., ., e unlara n• a at cı en o m: gemının a ı· 
1 

ı . 
1

. ..k 
1 

. 
bombardıman tayyareleri ln•asına . . 1 b"fd" k d' < mo f'11•11. lll)U ıneyı aıı nııılıarrb~ı 

.. rip cdılmış o duğunu 1 ırme te ır. L-kk d h r ·ı· . . F 
Ut 11 'k ı" bir program ile le- •ua ın a "nuz ta aı at \CreınıyC":Ceğız. a· m ea ı gen .. ın r ,_ b k d • ç·· k .. ı 

ö l 1 a.at, unu )a ın a yapaeagız. un u ıu· 
miş bulunduğunu 5 

Yem ştir. Almanl.:4rın bir rada nihayrt Almanları mağlüp rııiL: . Bu, 
Hopklns, gıda maddeleri, mühim· een"len:e lt"tkik cdilccı•k hir nıC)d.ın mu· 

mat ve benzın nakli için icap eden hilesi har"beaidir.> 
gemilerın bulunacağını vAdetmlftır. .A ) H ,. . M. Lo:rov~ki, Ru • Alman ceplıffini 

ı 1 . k Londra 28 (A . - an ,,ezareıı h" \ " d . d -Amerika, ngllız erın aç almalarına . ' b b"ld- :d... muazzam ır f'r un ımretın e ta ''r et· 
ıı.ııhbarıı uro•ıınun ı ır. ıgıne gore, . d . . ,_. 

katlyen müsaade etmlyecektlr. Dl- 1 h. b . . B -•t j mıy Vl' enııtıır ... ı: 
Alman ar !"an ont arp ı;musının r""" en ··') 1 1 d • ld h • a.er taraftan Amerika mUmkün oldu- •.• . . ·zı k . · _... .,. nıan arın ıaı;ar a ııı:ı yı ırım arlıı e harelrı ellıgını gı f'me ıçın m.-.... ur I«'- ,_. .. 

1 
lm _,__ ' ·) · 

..... k d , derhal ç n'e de Rusya- • . k 1 • b" - · aa.ım .. a mı~tır. A aıuann )aptı .. an anı 
ew a ar \ e ' . mı yerıne ınu "~n~ı~ ır. •ı:nıç gcm~sı laarrum takip eden ılk gunl"rd" bazı lop. 
ya da yardım etmeğe azmetmı.ş bu- iJ,, hir ıakım kuçuk gemılm Y"rletıır· ,_ h • b" h · ,. h . 

· . . llar raıı. zıyaının ayalı ır ,. ,.mmı)e ı aız ıunmaktadır. mitler ''t" bu suretle lngılız hava ko ını (O . S 
3 

s-
6 

d ) _ 
. . tı-amı. a. , u. a Hopkins. beyanatına şu uretıe de- aldatmak istemı~l,.rdır. 

vam etmı,ur: 

Hindiçini, Japon 
kıtalari nca 
işgal edildi 

lngilfere ile 

Amerika ne 
yapacaklar? 

Japon ticareti çok 
zarar edebilir 

cQUnJenlenbert dUnya siyueUnır. 
en ön safında bulunan Hlndfç{nl ate· 

selesi, bu haftanın başında yeni bir 
safha arzedlyor. 

cJapon hariciye nezaretile yakından 
teması olan bir Japon gazetesinin bil. 
dlrdiğine göre, .b'ransa ile Japonya 
arasında aktedllen dostane anlaşma 
Uzerlne Hindiçini topraklan, karasu
ları Japon orduları ve donanması ta
rafından suratlı ve hAdlsesiz bir su
rette işgal olunmuştur. Bu işte H!ıı
diçlni ahbapça yardımda bulunmu•
tur. 

<Yine bu gazeteye göre Japonya, 
Uzakşarkın en kuvl"etll bir devleU
dır. Şayet komşularından bıri tehli· 
keye maruz kalırsa onu da kurtara· 
caktır. Japonya, H ndıçlnlyi, Rusya
nın akıbetine düşmekten kurtarmı7· 

lır I JJcıYJmı: Sa. 3, Su. 7 de) -X 

önümUzdeki sene zarfında lngllte
reye ne miktar tayyare, tank, top 
vesaire gelebileceğini sizlere doğnı 

olar11.k söylemek isterdim. Naziler, 
hiçbir zaman memleketler mizln mtl4. 
terek hava kuvYetlne kar,ı kendile
rini himaye edecek derecede harp 
fabrikalarının faaliyetini ileri götU

Ankara Va isi Müessese Amirlerini ikaz 
Askerlik vaziyeti yolunda olmayanlan 
istihdam edenleri bekliyen akıbet: 

zeme iğtinam edilmiştir. ~ cl.iı-. ~r etmek niyetinde fDemmı: Sa. 3. Sü. s uJ X 

)> ltıını, erikalılar mUcade- ======-============================== 
t fıı 'ntıa ııın mesuliyetini ni-

remlyeceklerdlr. 

Tandoğanın 

değiştirileceği 

C:oğru değil Örfi idare, takibat yapar ve 
aya mahkum olurlar 

altı 
I t!Uı ~na almışlardır, fa
' tendi arp gayeleri için 

tilı lllaya kSUlh gayeleri için 
ııel'e arar vermişlerdir . 
. it oıa Yaptıklan yardıma 

Jıt 1 eıı.ıaı?k sulhün sevk ve 
, bUttı11JVet ve mesuliyetini 

'14 htİ.ışıaraerı Londranın elin
ltınııy ır. Amerika bu de

~ bb~ındacak, Vilson gibi va. 
ı.. ııını a~. kaçmıyacaktır. 
'qlltiın- gıbı, Amerika ı:ia ak 
il.~ 111• 

1Yeti ve d"" •. •• 
ıı 1~ l\li b· . unya yuzun-
e~ ~ ku~~ ış beraberliği ve 

ır .. 9:,l'şı d nıası için, bu ide-
~r Uran herkesle so-

~ mücadele edecek-
Urlti 
bu Ye ıJe A 
f&iiıı b· tnerika arasın-

tı1t e Var '~lerce kilometrelik 
~ a1ııar;n akat Türklerle A-
~ b~eaııe!'i kalbini dolduran 
Yar lnesar arasında en kü
elt k.ınlrğ1 e ve fark yoktur. 

<!e "e suf~urıu bir hale ge
letı ç~lı nıak . hesabına be•a
tılı ~1rınek ~kanlarını kuv

llt .~ na~ rk - Amerikan 
!llı~de lle!'i::;.a. da, müşterek 

Ankara, 28 ffelefonla) - Epey bir za. 
ınandanberi Ankara vafü.i NC\-zat Tando- (Yauaı S llncll uyfanmda) 

gan ın ha,ka bir yere tayin edilc:ceii hak·-==========================~ kında kunetli bir şayia do!ttmakıa le :ı: 
bu ~yiaya hakikat nazarile bakılmakta 
idi. Bu hu~u~ta bir arkada~ımıı da hu 
fll)İayı tC)it t-dn mahiyette ne~riyaıta 
bulundu~undan Dahiliye Vekiletinde yap
tığım tahkikat netict'!linde ııalihiyetli bir 
zat bu fllYİanın tamamen aaılıu olduğunu 
bıldirmitıir. 

birkaç s:ıt:r!a 

Temenniye değmez mi? 
Tek ve çltı aUlllU'lllı takaller 

dtln ötleden ltlbu'ell çalJşmata 
bafladılar. Bu lllellelede ösıüade 
dunda<'.ak ufak bir nolı:ta var: 
Takllllerln llep blrdell çalqmuma 
izin verea Koordinuyon karan çı
kalı bir kaç gllD oluyor. Otrendl
llmlze göre bu karar Ankarada 
hemen ertesi gtla tatbik mevkllnc 
konulmllf- Esuen böyle olmaın da 
pek tabiidir. Halbuki İstanbul, ka

rana tatbikinde bir kaç sün ıre

clkti. Hattı\ -.aıa peztelerln )'M

cbtma söre karara uygun lııareket 
eden bazı fOförlere ceza 1ı11e ke
.nmı,. 

At yarışları için 
yaptığımız teklif 

Halkın lehine o:acak her düşünceyi 
alaka ile karşılayan tertip heyeti 
bu fikrimizi memnuniyetle kabul etti 

At yarıılarının bu ı;ene gorduğu ali· hıleıl rı e\\ddrn \crılec<"k, ve uçlu babi• 
kanın ne kadar buyuk olduı;ıı, her hafıa 1 le yarı~ın Lırincı ını lııılaıılar, hıl~lerini 
sahaya yedi ~kız bııı ki§ilik hır lıalk ~ut· ı ı;on yarı>- lııl tıl_c ır~dıl edecekl~rdir: 
}('ilinin tQp)anmasile tnalıur etmekıedır. Bu url'llı• lıırıııcı )arı~la uçuncu ya· 

Bu alikanın gunden giinc artmasına rt!)' ara-ındaki zuııııın kazanılacak ve ııon 
hiç ~uplıe )Ok ki, organızıı.ıörleriıı "11 hu )arı,111 lıılrıltı i malıdııı kim elu tarafın· 
yük ft"dukılrlıklardan ılalıı çeL:ınıııeml"lcri dan alınarak hem ııdılıama mini oluna
başlıca inııldir. cak \t lıun de meraklılar buyuk bır sı· 
Dıinku )Uımızda üçlu lıalıisıc halka kıntıdan kurıarılını olacaklardır. 

kolaylık ümidıle tatbikine ~eçilen Y'"ni IİÇ· Bu da gö eri)or L:i, )arış tenip he,eti 
lıi bahi bılet satış usulunıin bir parçıı halkın lelıınc olan makul Jüşıincderi ka· 
cüçluğündt'll bahııı ve orta)a bir fiki• aı. lıııl " ıaıbiktc hır arı inle tereddıit etme
mııtık. Her fikri halkın lt"hine olarak ınt".ktedir. 

le a da ~ın kat'i zaferi 
\r ~dir. 6°k arzu edilecek 
e gerek erek devlet adam

b Çok ha gazeteciler, bu sa-
~ili!ı!~~ çalıtma imkan 

-.et ~ y Al.MAN 

tnpuz mecmualanmn bUdlrclllbıe ve ftllmlerlal Def1'9ttudeıtno göre, Berline atdacak olan bombalarm 
boylan cünden süne bUyltmekteclir. Y~ki reelm la~ bir •trr Whitley bombardıman tayyarealal 
Berlla bomlıarduDaDI ~la baur1aam1f 2880 llbıellk ._nem bir bomba71 alırkea götJtermeldedlr. 

Sllratla, )'alnlZ ceza u.ıDe lfle
rlade göeteilhne.nıesl ....._,19 
detmes mi~ 

hu,.aıi nıyetle kabul eden '"rtip lıC)rti lııı Hu i.iıı tlıil 'r hu ııu lll)t11e hareket 
du~ncuıizi ycrınde bıılınıı~ \c bu hafta· eden lıır organı tur .. ıınılı bulunma ıdır 
dan itibaren nıl'ınnunı)"Cllt tatbik karar kı, lıir kaç n en lınc kadar ııeyircisi 
vemıi~ bulunmaktadır. JM'k ııı hduı •lan lııı ltnıı:t pora biı~ü; 

Buna gore, ıiı;lu bahi le ılk ıki koşunun hır alıika U)andırmı~ır. 
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Eyüplü Halidin 1 

aceralan Et fiyatı Ayakkabı meselesi Şeker darlığı 
Anlatan: Eyüplü Halid -25- ~ a:r.an : Mim Sıfır Ar:m ıyor Fiyat mürakabe bürosu 

ayakkabılardan alınacak 
kar haddini tcsbit etti 

Kalmadı 

ururlu b·r eda Perakendeci kasap
lar :ı. 75 kuruş daha 
l:azanmak imkanı 

v:r:ldi 

Şirket p!yasaga 
şeker vırdiğinden 
istenildiği kadar 
bulunabilmektedir 

" Koca haspa keyiflenmişti, 
sözumü b it i rmedşn gJrdanını 

kı rarak söz~ başladı ... ,, 
Fiyat mürakabe bürosu et fiyatla· 

rını yeniden tetkik etmiş ve fiyatla
rın arttınlmnsı için hiçbir sebep 

Fazla fiyatlarla satanlar ceza görecek 
F yat murakabe komisyonu dUn 1 katq.arı ve erkeklerin altı 

0 

lAatlkli 
toplanarak ayakkabılara, konulacak kripsol ayakkabılarında yüzde 25, 
kCı.r hadlerini tesbıt etti. Tesblt edl· p!yanta kadın ve pıyanta, kadın spor 

Şeker qirketi cuma gtlnUndenberl 
piyasaya. muntazaman şeker vermek
te olduğundan şehirde şel<er bulama. 
mak imkdnı kalmamıştır. Herkes is. 
tediği kadar şeker bu!Abllmektedil.'. 
Bundan başka. 80 vagon şeker de 
Mersinden şehrimize getil'ilmek üze
re yola çıkarılmıştır. 

Doğrusu yn, bu halile onunla sev
daia.şmağa kalkışmak şöyle dursun 
,7anına yaklaşmağı bile göze alama
ı.ıım. Alargaya çekilmek, açıktan bir 
ağ çevirmek kararını vermeğe mec
bur kaldım. 

Hemen hUk~met konağı karşısır.

da bır dükkdn kıraladım. Raflara bir 
çolt içi boş kutularla tütün ve sigara 
paketleri sıraladım. Göze çarpacak 
bır yere koca bir sarraf camekdnı 
oturttum. lç.ne çini kQse ve tabak· 
larla beşıbiryerdeler, İngiliz, Fransız 
Mısır \'e Osmanlı Uralan, Mecidiye 
'e Mahmudiye gibi inelll, incisiz ziy
net altınları koydum. Anlıyacağınız 

bu dUkkCı.nda kerli ferli bir sarraf oi
dum. Para bozmağa, tütün satmağıı 
l•oyuldum. O arada Binnaz Hanımla 
ua tanışmanın yolunu buldum. 
Dolabım kurulu, pltınım da hazır

dı. lş, Bınnaz Hanımın biraz bana 
okulması ile yakasını pençemc kap· 
tırmasına kalmıştı artık. Bir tilki 
sınsiliğt ve sessizliği ile bekliyor, mü 
nasip b r fırsat göz!Uyordum. O da 
amm.ı da hin oğlu hindi hani. Sık sık 
dükkanıma uğruyordu. TütUn alıyor 
ve para bozdunıyordu. Ufnk tefek 
cilveler de yapmıyor değildi. Ben, 
bu kurların benden ziyade camekQn
dakı altınlara olduğunu anlıyordum. 

Bunn. çok seviniyor ve muvaffakiye
ti yüzde yüz sağladığımı sanıyor ve 
mücevherleri çantada keklik glbı sa
yıyordum amma, kurn:ız kadın bir 
tür!U kurduğum kapanın yayına bas. 
mıyordu. Hep alargalarda dolaşıyor, 
beni sınırlend rıyordu. 

Tam on beş gUn bir dalyan gözcü
sU sabrı ıle bekledım. Nıhayet fena 
h ide tlUzlendım. Hırslı bir kararla 

Kadın, memnun bir yüzle: görmemiştir. Yalnız perakendeci ka· 

B D dl S
. . dl l'yo sapların elde ettikleri kAr pek az gö-

- uyurun. e . ızı n ı · 
rilldUğünden toptancıların peraken

rum. 
- Fakat, söyllyeceğim şey sizde deci kasaplara bugünden itibaren 

kalsın rica ederim. Şu Karşıyakada· ı kilo başında ıo kuruş eksik olarak 
ki Menemenli Şakir Efendiler hak· et vermeleri kabul edllmiştir. 
kında bazı şeyler öğrenmek isterim Böylece perakendeciler de 10 ku
slzden. O aile ile hayırlı bir işim var ruş fazla kazanarak et satmn.ktan 
da. Doğrusu sizden başkasına pek imtina etmiyeceklerdir. 

güvenemedim... Ama bilmem yakın- o--- --
dan tanır mısınız onları? Sümer Bank Umum Müdürü 

Binnaz, yaptığım bu mUracaatın şehrimize geliyor, devre 
kendisine yüksek bir paye vcrdlğimo 
hükmetmiş, görseniz ne de böbürlen- toplantısına iştirak edecek 
mlş, keylnenmlşU koca haspa. Da- Bir kaç gündenbel'i lzmltte tetkik. 
ha sözümü bitirmeden gururlu bir !erde bulunan Sümerbank umum mü. 
eda ile gerdanını kırarak söze başla· dürü BUrhan Zihni bugünlerde şeh· 
mıştı: rlmlze gelecektir. Umum mUdUr önU. 

- Şaklrin bUtUn sWtıleslni e!cık· müzdeki hafta içinde toplanacak olan 
lanna ve ısıklarına varıncaya kadar Sümerbankın devre toplantısına ri
tanırım ayol. Irz ehli ve gözü tok in- ynset edecek ve toplantıda SUmer

bankı aldkadar eden mühim mesele
ler hallolunacaktır. 

sanlardır doğrusu. Ne o, yoksa kızı 
lle baş göz mu olacaksın komşu. 

- öyle gibi. 
- Duldur ama çok iyi bir kızca-

ğızdır. Fena değil rahat edersin. Ev· 
lenmeye niyetin vardı da neye daha 
evvel söylemedin ayol. Onlardan dn.· 
ha varlıklısını, hem de kız oğlan kız 
bulur ve bir iyilik etmiş olurdum sa-
na. 

- Eksik olma ablacığım, O iyiliği 
sen bana bir gelin başlığı ile tel ve 
duvak takımı vermek, bilhassa kim· 
sesiz olduğum için benim namıma 

düğünde bulunup blr ablalık etmeıt 

sure tile de yaparsın olmaz mı? •• 

Binnazla o gün bu mevzu üzerinde 
bir hayli konuştum. Mensup olduğum 
aile ile babamdan miras kalan Kon
ya ve Adanadaki çıftllkler, haniar 
ve hamamlar hakknda maJQmat ver-

Öğrendiğimize göre hallolunacak 
meselelerin başında Stimerbank mU· 
esseselerinde çalışan işçi ve mUstah
demlerln daha iyi bir tarı.da çalışa· 
bilmelerini temin makSndlle onlara 
yapılacak yardımdır. 

Toplantıda ameleye verilecek sıcak 
yemek, amelenin oturacağl ve yata· 
cağı ycrlerll', geçinmelerine müteal
lik bir çok meseleler görUşWecek ve 
karar alındığı takdirde derhal faali
yete geçilecektir. 

--o-
Pasif korunma tecrübesi 

yapı lmıyacak 
•• ehrimizde yapılması clii,ünülcn ıııııtı· 

mi p:ı•if korunma ıecrüLes.inden vnzge
çilnıi§tir. 

ayakkabılarile kadın krlpsol ayak

kabılarında yüzde 35 kAr haddi alt-

len yüzde kAr haddine göre !Astık, 

şoson ve tenis ayakkabılarında yüz
de 15, ynlınkat sandal ve ağaç çivi
li erkek, kadın ve çocuk ayakkabıla_ nacaktır. Bundan fazla kAr etmek is. 
nnda yüzde 20, trianda!orm kadın 

1 

tiyen ayakkabıcılar şiddetle cezalan. 

ayakkabılarile piyanta çocuk ayak· dmlacaklardır. 

Mürakabe Bürosu raporlan 
Baker için verilen bir rapor 

Adliyeyi tatmin etmedi 

Büronun suçsuz gördüğü Bakeri 
ehlivukuf suçlu kabul etti 

Fıyat murakabe komisyonunun ih· 
tiktır olup olmadığı hakkında verdi· 
ği raporlardaki mUbayenet 4htıkCı.r 

suçlarile nldkadar Müddeiumumillğin 
dikkat nazarını çekmiş ve :MUddelu· 
mum!llk fiyat murakabe komisyo
nunun raporlarından ba.şka blr de 
ihtlkAr htıdlselerini ehlivukuflara tel. 
kik ettirmeğe başlamıştır. 

Bu bakımdan, bundan bir müddet 
evvel beş çift ayakkabı üzerinde yüz. 
de, yüz yirml sekiz kAr yaptığı ihbar 
edilen Baker mağazruıı, Adliyeye ve
rilmişti. CUmhurıyet Milddelumumm. 
ği, fiyat mürakabe komisyonuna mu. 
racaat ederek htıdiseyi tetkik etme
si için müzekkere yazmıştır. 

Fiyat murakabe komisyonu yaptı
ğı tetkik neticesinde, Bakerin harp-

ten evvel de ayni derecede kı\r etti
ğini kabul etmiş ve Baker müessese
sinin ihtikAr yapmadığı hn.kkında ra. 
por vermiştir. 

Bu rapor MUddeiumumlllğl de tat
min etmemiş ve hAdlsenin tahkikini 
bir ehlivukufa tevdi etmiştir. Ehli· 
vukuf yaptığı tetkikat neticesinde 
Bakerin ayakkabı flyatlannda yüzde, 
yüz yirmi sekiz kAr yaptığını ve bu 
müessesenin yalnız şimdi değil, öte
den beri İstanbul halkına. pahalı mal 
sattığını, yani ötcdenberl lhtlkAr yap. 
tığını tesbit etmiştir. Ehlivukufun 
vcrm.ş olduğu bu rapor Uzerlne MUd. 
deiumunıllik Baker müessesesini mah 
kemeye sevketmiştlr. Bakerln mu ha
kemesine çarşamba gUnU iklncl as
liye cezada başlanacaktır. 

* Fiyat mürakabe bürosu kadın 
çoraplarında son günlerde yapılan 

tahi!J tiye.t yüksekliğini nazarı itlba_ 
re alarak t etkiklere başlıunıştır. * Mıntaka iktısat müdilrllltü şeh
rimizdek i tUtUn depolarının umumi 
olarak kontrol ve te!tışlerine başla· 

mıştır. * Bir kaç zam anda pahalılaşan 
diş macunlarının fiyat yükselme se
bepleri a!Qkadarlarca tetkik olun
maktadır. * Denlzyollarma geçen Haliç ida
r esi memurlarının maaşlarına. bir 
miktar zam yapılmıştır. Yedi numa
ralı vapur tamir için havuza çekli· 
miştlr. 

------0-------
Ka l p sektesinden ölüm 

Tophanede Hacımünıin rokağında 17 
numarada oturan Ila)inı oğlu Ovıı)a İz. 
rnil, dün ühah t'Ş}nlarını > uklediği 155 
numnrnlı )İlk arnbn~ınn binmiş ve tam 
Tophaneden geçerken birdenbire ölmuş
ıür. Cesedi muayene eden adliye doktoru 
ölümün kalp sekıesindl'n olduğunu t~ı;bit 
ederek cesedin defnine rulı!at 'ermiştir. 

- - o--

Çivi geldi, yakında tevziata 
başlanacak 

Fiyat murakabe komisyonu son 
günlerde şehrimize gelen çivilerin 
maliyet fiyatlarını tetkik ettikten 
sonra kabul ve tasdik etmiştir. Bu 
çivilerin tevziine yakında. b:ışlana'

caktır. 

pllını değıştirdim. Dolabımı başka bir meyi de unutmadım. Birkaç gün için 
dUzen ile yenıledım. Her türlU ted- de zenginliğime epeyce inandırdım Memleketimizdeki muesse

selerin harİ<iteki hissedarla

rına verecekleri faizler 

Adliye ·ve Polis haberleri: 
bırlerımi aldım \'C işe şaşılacak blı· 

cüretle atıldım. 
\) gUn, parn. bozdurmak için gelen 

Bınnazı ciddi bir tavırla içeri çağır
dım yavaşça: 

- Hemşire Hanım, dedim. Malfim. 
ya ben 1zmirin yabancısıyım. Sizden 
bır şey sormalt istiyorum ama bil· 
mem ki ...... 

ve kendlme ıınndırdım. l{adıncağız 

artık bizim dtikk4ndan çıkmaz ol
muş ve benimle olan ahbaplığını ko· 
yultmuştu. Az daha unutacaktım. 

Muh!tc ve Binnaza kendimi Adanalı, 
ölmUş bir pamuk tüccarının oğlu o
larak tanıtmış, Mehmet All isml.1i 
takınmıştım. 

( Arkaaı var) 

Sarıyerde 65 lik ihtiyar 
tarlasında ölü bulundu 

so UNUZ 
~--SÖYLİYELİM 

Ankara, 28 (Telefonla) - :\lemlekcti· 
mizdc icra) ı faaliyet eden yl'rli \e yaban· 
cı §irkeılerin horiçtcki lıissedııılarile talı· 
\'ilit hamillerine ödemek mecburiyetinde 
bulundukları fo.ııler için 1910 tarihinde, 
kabul edilmiş olan kararname alnal do· 
layıııle tadile uğramı~tır. Yeni karnrna· 
meye naı.ııran herhangi bir memlekette 
bu.u5İ takas nıukabilmde ıenküm ctmi~ 
ıniılıiıu miktarda mclıaliğ hulunrlıığu w 
o memleketten iıhaliıın ehemmiyetli su· 
retle güçl~ıniş olduğu hallerde bıı ınern· 
lcketıc ihraç olıınacıık bloke matlübatın 
faizleri içın mal çıkarılını)acakıır. 

Olüm şüpheli görül: rek ces~t morga ka,dırıldı. 
Hadisenin mahiyeti bugün be:li olacak 

Hıya; turşusu 
Yalnız böyle bir hal vukuunda 0 mem· DUn, Sarıyerde Zeherlya köyünde 

lcketıe açılmı§ hususi hesabımızda nııı· İbrahim oğlu 65 ya.şiarında Safi 
kayyt't mebnliğden nı:ıh•up yapılmak 611• adında bir ndnm, tarlasının ilerisinde 

rctile tran•feri )apılacakıır. Du hususu ölü olarak bulunmuştur. Vaka ma

tesbit i~i de ticari ıcdiyelen tanlim ko- halline giden Müddeiumumi muavin

mlt~ine "erilmi~ıirj !erinden Tahsin Okur ile Adliye dok· 

medlği için karısı ve çocukları te
l~şlanmış iseler de, babalannı saba· 
hu. kadar beklemişlerdir. Sabah tarla. 
ya çıkan köylWer Safiyi bir derenin 
kenarında, ölU olarak yUzü koyun 
yatmış bir halde, yüzü gözU kan için. 
de bulmuşlardı!'. Vaziyet derhal jan
darmaya hnbcr \'el'llmlş ve sabaha 
kadar babalarını bekllyen çocuklarla 
Safinin kansı M.dise yerine gelmiş
lerdir. Safinin bir katile mi kurb11n 
gltUğ! veyahut da kalb sektesinden 
mi öldligU, Tıbbı Adli raporile anla
şılacaktır. 

Filhakika evvelki gün dı• olan bir hadise 
zalııtanın Bakırköy t.lo5)a5ına ila\e edil· 
miştir. l - BC]<Ull Sotanata mahallesı 116 

numarada Hayan Kııdret TemİZ$<Y)' 
soruyor: KaıYZno:da h11ar ıurıusu na
&ıl kurulur ı:e ne Üc $tlrarlılır? 

c .. ,ap - Cam hır kavanozun dibine 
birkaç kart n ma )aprağını sapları ile 
beraber scnni1~ Taze, körpe \e bir ıı· 

zunluktn s~ilmış hıyarlorı birkaç yer· 
}erinden iğneli) erek dikine dıkine ka· 
vanoza i tif eruniz. 1 ıif csruısınclıı ara· 
!arına hol rnıktarda asma filizi yttl('Ş· 
ıiriniı. l zerinl' ) ine birkaç filizli a ına 
l&pra!1;ı ve daha u tune hlr tahta ko
yunuz. nir lıardak sııyıı bir çay kaşı!1;ı 
ıuı ı :ıbl't etmt"k uzcre tuzlu ) apıp ka· 
vunozu doldurıınuz. Tahtanın uzcrine 

temiz bir taş koyup Jta,anozun ııtzını kn 
pntınız ve çok günt§li hır yere kaldı· 
rınız. Her bllbah birer çay ka~ığı tuz 
ilave ediniı ve hcr de!asında kavano· 
zu şallııyınız. Bunıı hıyarlar 68psarı 

olıınca)a kadar devam ediuıı. Me,-simc, 
hıyarın t·insine göre 10 • 17 guıı ura
ıunda ıur§u yenilecek bir hale gelir ve 
rengi de istediğiniz gibi sapsarı olur. 

2 - HeybJiadada Bayan M. A. so· 

ruyor. Ca:eleniı muharrirlerinden esl.ı 

Konya ı:alW Bay Cemal Bardtikt;ınırı 

lstanbul aıfre.sini bana bildirir mısirıiz? 
Cevap - Ni~nıaşı, Tcıviki)c Nar. 

manlı apartmanı bc:inei daire. 

--o--
Alacağı altın olan alaca klı , 

ve borçlular 

toru Hikmet Tümer, cesedl muayene 
ettikten sonra cesedin Morga kaldı· 
rılmasına lüzum göatermişlerdir. 

Yine kadın yüzünden 

Bakırkoyde, Yenimalıallede, Ta~lıan cad 
det1inde 76 numarada oturan Ahmet oğlıı 
Ahmrt ile o~maniye ııınhnllt:!inde, Cami 
ııokağında oturan Halı! oğlu bttbcr İb
rahi nı ilr arkada,ı b"rha Bedrinin p:ıuıı· 
J;Ünu aralaruıda bir kadın meselc•i ) İi· 
zündı'n kavga çıkmı~tır. 

~-------------------------J 

Ankara, 28 (Telefonla) - Tem)iz malı 
kt•ıııcsi trşhidı ıçtihaı hıryetı ıımunıiyr@ınin 
\tttliği bir luırar nazaran alacağı altın , .. 
lnn alacaklılarla borçlular arasında ıalıad. 
dus cılı•n ni1.a •·e ilıtılafların lıollı doğ· 

nıdon doğru)& mahkcmırye aııtir. Bundan 
sonra ilam ız takip yoluyla bıı knlıil para· 
Iar icra dairelence tahsil olunnıı)acaktır. 

Vakamn bir cinııyet ml yoksa ta
bit bir ölüm htl.dlsesi mi olduğu Morg 
rtı.pol'lle anlaşılacaktır. HAdise şöyle 
olmuştur: Zekeriya köyünde bakkal
lık yapan Safi, o akşam köye yarım 
saat uzakta bulunan tarlasına mah
sulleri tetkik etmek üzere gitmiştir. 
Safi, karanlık olduğu zaman da dön-

"on guıılerıle BnkırkÖ), iid,.ııı fstanlml 
kahadayılarının meıke:ı:i olmu~ gibidir. 

Kavga esnasında, İbrahim eline geçlr· 
diği bir kunduracı Ç"kici ile Ahmedin ha· 
tını ve yiııürıü )aralamış \e Redn de q. 
ka gelip tabancaya el ntmı§ i e de taban
cadıın ç ıkan kurşun boşa gitmi~tir. ::>i'iıh 
ıesini duyanlar yetişerek Alıınedi, İhru· 
himle, Bedrinin elinden kunarını§lar<lır. 
!'.-uçlular yakalanmış ve yaralı Ahmet le· 
davi alıma alınmı.ı ır. Bedrinin taban 
musadere eJilnıiştir. 

Deli yağması 
O manlı sUlfıleslnln 14 Uncu pv.

dlş:ıhı olnn Sult:ın Ahmet, ofu ol· 
duğu kad:ır da etlh, mü rlf \'e 
bilhnss:ı. akıl yoksulu imiş. Bir 
gün, durup dururken sarayının 

kapısı ominr,, çnJ,;ıl taşı yerine, 
altın döktUrUr. Czerlnden C\'\ elA 
azametle kenıll geçer, ardın<lıın 
maiyet \C bendcgfınmı geçirir \ C 

bu geçi!;;! gururln o;eyreder. Biraz 
ııoııra da, )erdeki altınlann halka 
yağın cttlrilmcı;lni irade eyler. 'l'l:ll 
!allar b ğırır. Ahali de blrblrlerlnl 
çlğnlycı ek, czerelt saray vnüııe 

doğru koşuşma;)n lı:ışlar. 
O esnada ı•\ inden ~ıknıı ulem3· 

dan K!ışlf l\lolln, Bektaşi şeyhle
rinden .AbılUlmennn ll:ıbaya ra t
lnr, bir ken::ını !:'CklJ> ı>e s i1.ce 6-0rar: 

- Dede ısultan. Hayırdır lnşal 

lah halk nere)e gldl)or acaba böy 

le? 
Uektnşl Babası da lollamn k u· 

t:ıj:;rı:nn eğilir '\C fısıldar: 

- Nerc;)c olııcnk erenler, deli 

yaftn:ı!iJIUl ! !-

lil,'1 burada toplanır, \İskı \C çay içerek )UZtnlt'ri 
sı•yre<lerdı. Yukack otlama yerini ,ardı. Hatta bir 
tanesi b~ metre yuk ekliğinde idi Odrey küçuk· 
lüğiinılenlıeri yüzduğu •e atladığı için derhal hıı· 
ra}ıı çıkmış 'e kendini U)a almı,tı. Harnzıın su· 
yıı ılık, iirleta sıcaktı. V.ııın yapı~kan •·e sıcak bir 
giındcn sonra buraya girmek Odrey'e çok büriik 
hir zevk veriyordu. 

Fnknı gidip gelmek için muılakn yeni ahbapları· 
nın otomoblllcrinıı muhtaç oluyordu. Çıinku oto· 
mobille on dakikalık olan bu mesafeyi el arah:ısi· 
le bir aaaı~e katediyordu. 

Arabayı çeken Çinlilerin ök ürüklt'rine, solu· 
malorına, hele ıerlemclcırine lıiç tahammülü yok· 
tu. Evine yakla§tığı zaman yoku,u çıkarken ora· 
bayı çek,.n adama o kadar acı)ordu ki bütün 
hi5setmı~ olduğu ze\·ki unutuyordu. 

Birçok defolar \ ilford'lnr ve Tro\~'T Smiıh'lcr 

Carıerleri yemt-ğe ve gece dansa dul'l elmiDlerdi. 
llerlırn her defasında dıl\eti kahul ederken 60)'· 

lenmişti: 

- Ben erken kalkıyorum. Ve dans da etmİ)O· 
nım ne diye gideceAiı? 

Ilnkikatıa Hnben hiç dans etmiyor değildi fa. 
kat çok fena cdi)or 'e dansı revnıiyordu. 

Sonra gece bir yere çıkıldığı uıman para sar· 
fctmekıen de çekiniyordu. Çünkü çok hasisti. Gı· 
)et somurtgan ve ok i olduğu için herkesin nc
gesini de kırıyordu. Ötekilerden d3hn yatlı tle· 
ğildi. F..tkat mektepte olduğu zamandanLcri genç· 
lik nedir bilmeınitıi. Mektep orkadaflıırı ona 
clhtiynr> lakabını takmışlardı. 

Dans sevmediği ı;ihi hiç bir nevi spor da sev· 
mezdi. Yalnız Golf oynar ve bunun iı;:in de daima 

ED~t ROMAN: 

Yazan: Francis de Croisset 
- Uelu akıllı bir ııpordur. Derdi. 
Yinr. don a ı;irleccklcri hir nk~am Odrey'ı: şu 

söıleri ı;iiylemişti: 

- Eter mutlaka gitmek isters<"niı.. Bensiz si· 
diniz belki de bö>le yalnız çıkmanız hoea gitmez, 
fakot nt• yap:ılım. Hem çalı~mak, hem ele eğlen· 

mek bir nrııdu olmu}or. Ben çalı~n bir adamım. 
Vilford, TroYcre Smith, ve Robert'de Herbcrı 

kadar hatta belki de daha çok çalıean adamlardı. 
Fakat onlar çıkıp gezmesini, eğlenmesini sevi· 
yorlardı, Iit•rbert bunlarla gezmekten hoşlanmı · 

yordu. Çünkü bunların lırp i daha çok knrmnın 
nrkaclnşları idi. Bir araya gelince onun yalıancı 

kaldığı mc•zulnr konu~u}orlardı. Sanatten, ede
hi)·aııan, ı;pordan, il\ llau Lalısediyorl.ardı. Kcndi~İ· 

ni ıinirlcndircn bütun bu eöıld cğrx mühim bir 
şah iyet, yüksek rütbeli lıir iimir söylemit o)say· 
dı, ne huyük bir dikkat 'e iilika ile dinliyccekıi. 
Fakııı konuşıınlar ya nıiisui rüthede arkaılıışlnrıy· 
dı \C)a daha küçiık rütbeli 'e aşağı n.evkili İn· 

sanlardı . Oıılnrıı taba lıus t•tmekte, yı.zledne gul· 
mekıc lıir fnidc görınu)ordıı. 

- Zuppeler... Bunların hep•i züppe, tiİ)Ordu. 

Dir rJc~m ?.!3bt! Odrcı e EOrdıı: 

TEFRİKA No. 29 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
- Neden k?canız böyle bizt> Fıırat ediyor? 
• ldrt;• ne sövlıyt".ceğini ,~,ı:.ıra~.: 

- Umumi yerlerde Vt>.tııd.. ) .:nıcktrn ''e d:ıns 
e•rr.tl.ten hoşlanmaz cliy-:1': ._ıı 

Ondon ro.mı ahbaplar! f :::rterlrrl evlrrine ye· 
ı. eğe Javeıt i tsladılar. J"akat llerbert hu zİ)·afet· 
lerden ele ıııiitee .. ir olııyorılu. bıekif,.r clııha 71'll· 

gin değillerdi, E>leri de Canerlerinkinden dahıı 
iyi dô§Cnml~ değildi, Odrc)' elinden geldiği kadar 
kendi ederini duzeltip hoş 'e rahat hir hale ge
t irmişti llerbrrt'in kıskundığı ~ey nt! ev, ne de 
eşya idi. Kadınların d:ı hali zıddına gitmiyordu. 
J\51} çrkem~ıliği ş y erkeklerdeki zarafoııi. On· 
!arın hep~inde bir kendilerine GÜ\cni:, hO§ 'e na· 
zik tavırlar, güzel kı)·deıler urdı. Hcrbttt bu 
meıiyetler kendinde olmadığı için onları çekırmi· 

yordu. c:Züppeler .. ZıipprJcr!> di)ordu. Herbert'in 
çckemedii;ı ŞC>lcr ise Odrty"in hoşuna gidiyor \e 
bıı dorı insanla arknda~lık etmeyi zevkli hulu· 
)Ordu. fuki hayatına ait zamanları hatırlıyor, aile
si ora ında yaf:ıdığı havayı hurda buluyordu. Her· 
bert onıı bu hoç haudan mahrum etmi~ıi. Vilford'la 
rı yu\crlc karısına her neden e tercih cdi}ordu. 
Udki de ya müliizını Trover'in ziyaf~te masa 

alt ından yapmı~ olduğu çirkin hareket genç lıı· 

dını biraz ürkütmü~u. 
Herben anlatılmau güç olan bin bir ııebcp )'Ü· 

zünden her an darılıyordu. Bir fikir, bir harl'lı-t, 
lııııtiı bazıın do bir &iikiiı hile onu kırıyordu. OJ. 
rey'in hafızasında tatlı bir hatıra halinde ilk acv· 
gili&i Eriç y&§ıyordu. 

Kendi kendine diyordu ki: 

- Kocamdan beni ayıran §f'Y sade bıına ıııkı
rı gelen dü~üncelcri değil, belki bundan kusjik, 
fııkat b"nce ne kadar daha mühim olan hin bir 
t ürlü teferrüat beni ondan ayırıyor. A) ni mulıiııe 
buyümemi~iı. 

Sonra yine düşünüyordu ki ki do!tu Modam 
Turpin de çok kibar bir muhitte }eti~meıuişti. 
llal lıııki He.rbert'de gözüne batan haller, tn\lrlar 
lıu kadında yoktu. 

Hiç bir defo Odrey, kendisini y~lı Fransız 

kadınının yanında ralıaıeız ve yabancı hlssrf me

mişti. Modam Turpinin söylediği hiç bir söz: ken

disini incitmemi§ti. Halbuki kibar, en kibar mn· 

bitten çıkan valinin karıslle hem,iresinin tavır· 

}arından, hareketlerinden, aöilcrinden pek çok ra

hatsızlık ve eza duyuyordu. 

- Kibarlık muhit i~i değil, diye düşünüycı du._ 

Bu daha derin bir şey_ Kalbin, rubun kilmrlısı 

para ile, mevki ile olmuyor. 

Yeni arkadaılarile görüfm"k Odrı:y'in çok lıo
vuna gitmekle beraber ı;ık &ık tekrar etıiklari Ja. 
veıleii kabul etmiyordu. 

Şö)le öıürlcr Gösteriyordu: 
(Arkan wır) 

ID~ ~~ 
ı:; f:U ~ 

tc= 

işin fenası 
/j~ Jınnnynnm Sovyetıerc -~ 
~ aı;-hbrı: harbe I<"tnlcr, .aır 
lar, Slo\nklar, Roman)alılar d' 
tirn.k e<lİ)Orlar. Bunlar n u r• 
lıcruhudud \C)'D )Ulun rnenıl~ 
rln ahalisidir, harbe lştırııldt 
bol~i arıız.1 menfaatleri \'arı!If• 
kat ,·erilen haberlere bıanfllP 
zııngelirse birıız d:ıhn uz~ 
mesela Hınnt \C Bo.nıık ~ 
ketlerinden; daha çok uı.DJ; J 
mcsd Jl'rıuısn 'e ı panyadSO 
nmn - S<wyet• cephesine ~ i 
gitmektedir. Nitekhn İs~ 
ı;aıı bin usker gönderdiğini rCI 

ederse d!lha da göndercceğlııl 
men ıtş:ı. etti. "1 
Diğer tnrnttan loı;ko\'D(bıll 

bir haber, beş hafta ~ 
tanıt mylıı tının Uç milyon gtııl 
nzznm blr ycküruı baliğ ol 
blldlrıncktedir. 

Bütiın bunlar 
hatırlattı: 

Umumi harpten sonra 
da mali bir buhran ~tw 
york boJ'tia.Sı nltüst o~ ıılt 
klınseler müthiş ır.ararinr& 

mıŞbrdı. 

Ljtc bu ıralarda Ne\-yorl> 
8lllJD önilnde kederli b1r '~ 
dolaşan meşhur ,.e maruf bft 
tiaCJ ,.e ha\a O)'.UDCUS 

lar: 
- Bu patudıda 

nız. oldu mut 
- Ne söylllyol'6Ullaz..! •• '.t.ıP 

milyon dolar?.. 
Ve biraz sonra llllvc edlfO"....; 
- ~in !eııa ı, bu dört ._

yanın milJODU koodlınlndJ! 

KÖR~ 
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Soruyorlar 
İlice ynna.,nıadan ve 1 ı; 

uuıtılID!ldan '-npurlardan tsJ.~ 
lere ,.e iskelelerden ,~J. 
atlamak yasaktır. Halk, ~ 
rinde otıın bu yas,nr,ra rtıır· 

mek 'c iskelelerde bulnnıııı 
murlıır da buna nykın Jıll~ 
ıcrt önlemek. luıreket ~ 
karakola gotUrmek ile nıill' 
tirler. 

Dün, Csl<lldnr i kele Jpt' 
nn,m:ık ilı.ere bnlunnn tılt 
ııunlnn atlıyım, lnyııfet ,c • 
den bu l ıı.o;nğı bllmlycn bll' 
m olduğu anlaşılan bir ,ıı 
tskdede bulunan memuı1111t 
dabalesl ile knrı;ılaştı. J:'tıl<' 
nt memur tm köylünlın il~ 
nttıynn temiz kı~'Dfetll dl ııl 
'-atnnctnşm nynl haretcetl 
saymadı "c üstelik suçl~ 
hUnnette ı-ıelümlndı. Bu lı'..ıı 
rcnter durnkladı \e :dhtıllcP' 
tlfhamlıır sıralandı: 

- • 'lçln!!-

- Acnoo!!.. 

' Çarşı gözlenı 6• 
Elenmiş blr kilo unu ıoO 

erlml'} tercyntrı. 5 yuıll~ .... ,ıı 
ı;yam tın:, ynnm u b ıv fi" 
su Ue yoğurunuz. özlenf 

nıuru yumurta bUytıklUğll#ıli 
!;alam oyınnı7.. Hamur tıı~ 
zerine dlzlp fir.crlnl ktl)ın 

le örtüp bırnlunız. l'nrııı' 
t tl' 

ı>0nra hepsini blrleştırlP ~ 

~runuı. Okla' a ' e nıc 

dört göı;e açınız. l';ıerıııl 
)ağlayıp dört ucunu ı;~ 
On dakika kndnr da l>Ö)I 

kınız. 1'ckrur nıcrd;ıne illl 
J anmru >ağlı tnhtayn çı 
\ e çırparak L-;tcdlgiıılZ ~ 

>' 
bir yufka hallne ko.)' unut.· i-
IK';) nir \ e) a kıyıruılı 1111~ 
~ ın ınını lır:.erlne l<ıtr' ~ 
kcn:ırlqrını ha brınız. 'ftf j 
de yağla lld tamruu ~· 
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Uzak Şark 
düellosu 

1 

.......____-----~~~~~~~-! 
..,_bu taraı ta tabur, alay esir eder
~I tllınenler imha etmeğe 
"tt.ı · Almanlar bu Jmha işinde 
llot.o!~ hı11ı\ muhafaza ediyorlar. 
ili ile tekrar lkJ Sovyet tümenl
~tnıı,ıer ,.e 23 bln esirle çok 
... .malzeme almı9lar. 1''akat 
ftttı ....,_ kablllyeU So\'yetlerde de 
~or, onlar da bu işe ala3dan 
lltraoae;.ı.,' tllınene kadar çıktılar. 
' k l}bnallnde başlıJ an muha
.... llerı atılan bir Alınan tüme. 

Leningrat düşerseS.Rus 
donanması ne yapacak? 

Cümhurreisimizle muhtelif 
devlet reisleri arasında 

Millı bayramlar munasebetile tebrik 
ve teşekkür te:graf ları teati edHdi 

'X ezan: M. H. ZAL 

A merlka ile Jaııonya arasın

da bir ne\ 1 ileri karakol 
çarpı~naları olu3or. Japonların 

Hlndlçlnlde tutunmak 'e Slngapur 
1 

'e flllplnl tehdid eder bir 'uJ,yete 
gelmek için yaptıkları tet}ebbüs ,.e 
hareketlere karşı Amerika Dk zec. 
rl tedbirleri hazırlamış \e kısmen 
tatbik etmı.,ur. Amerlkadakl .Japon 
kredileri üzerine kontrol konmuş

tur. Bunun arka&ından icap edene 
.Japon)a3a ihracat mencdilecektir ki 
petrol ihracatı da bu aradadır. Di
ğer taruftan Amerika, bir Uzalqark 
kumandanlığı ihdas etmlt ,.e Flll· 
ıılnlllerle ukeri bir lttUak kurmut
tur. FUiplnlUer, tlapoa teal\il&Ö 

kal'lfnıında bizzat kendi kendUerlnl 
müdafaa edemlyeceklerlnl blldlkier: 
için dört elle Amerikalılara sarıl· 

mışlardır. 160,000 tallın görmüş ef· 
raddan 'e 140,000 lhtfJa& efradm
dan mürekkep Fillpln kuvvetleri, 
Amerika ordusunun bir kısmı diye 
dö\ llşecektlr. Bu !!&yede ~rika, 
U:ı.ak!}llrk harekeı sahasına yakın 

bir J erde S00,000 kişilik bir kun·et 
sahibi olmuştur ki yüksek askeri 
kıymetlerini tsııanya3a \e bir a.ra
lık Amerlkaya kan,ı tertip ettikleri 
isyanlarla f!lpat eden FlllplnUlerin 
bu kadar bü) ilk bir miktarda olarak 
l ukş:ırk hart-ket sahalarma ch·ar 
h yenle bulunması Amerika irin 
b~~ ük bir kunettlr. :t'lllplnlllerden 
hem kendi adalannın, hem de icap 
eden diğer hedeflerin müdafaa81 için 
lııtlfade edllebllecektlr. 

Oç iht i mal i tahlil 
İııpanya bayramı 

11~ etmı,ıer. 
~~ lle tümen büyllklUğUnde 
~ bnba \'fl esir edUeme:ı.; lnıha 
~ taarruz.la yapıbr. Al
lııt ile '-ınız edJyorlarsa So\~ et
tııa llaakavemet içln mukabil taar
~ortar. Bu imha \'e esir söz
"- ~muz netice budur: 
~ :;r-a. taarruzunu aşağı yukarı 
... "Jet mukabil taarruzu takip 

,,or, Yabuz 
~ banlamı çaplarında 

'Varcıır. Alman taarruzları .daha 
ı..._:: _le\'kulcey,ı. So\·yet mukabU 

~ lııe müdafaa nuntakalan 
ar kalmak üzere tablye\idlr. 

ıı.r.';! baadaa .... ka şeyler de çı
~ taarruz. •istemi mukabil ta
llııl ile clannaa. bir müdafaa .ıste. 
"'4ıt .......,....., muharebeler ha
iM..... 1-ıt.t olmaktan uzakla.,ır, yıp''Ve llleni llarblne dökillür. O 
-.; iki &aıoa.t ta yıpranır durur \'e 
-.._ --. yılu.bncıy11. kadar de-

eıler. 

.. '::_•• ..._ edilen blrllkler tümen 
-...; llleJıdan muharebelerinin ne-
-.._ ~ büyük bir anın ola-
...._ .......... ve ordu büyllklülünde 

~ ..ar ve iDlba ı..'Clllmeslne 
~ ele meydan \'ermlyorlar. 

' 'de eelr \'e imha edilen iki 
' ~nl, bizce o müstahkem 
' ...._._ bdaı- müdafaa etmiş .... ..:et 1118ataza kuwetıerldlr. 
.... ...... StaUn tahkimatının 
'-t ~ Jaattı üzerindedJr. }'as. olaa Almıuılar hesabına bir 

"' J'et •yılır. 
~ ~ So,·yetlerln 131 talim ,.e 
~ ._ ~ hazerden techJz edlf

' 91 kıtalan milyonlara ııftl
~ ........ damla oha ela elden çık
~· &ayt olmaktadır. Zaten Al
~ becleft de, aevkulcey11ln de
~ kahte.ıne te\•flkan SO\')'et 
~ lnduaaıdır. Bu lmha ya-
~ lonra istedikleri araziye 

(SovY\)t - Alman) harbi başladığı 
zaman Sovyet Baltık donanmaaının 

kuvveti bakımından lngiltereye te· 
min edeceği faideleri tetkik ve Al
man deniz kuvvetlerinin Atlı\nUk ta 
arruzlarında bir gevşeklik olacağını 
da izah etmiştik. 

Son ay zarfındaki İngiliz ticaret 
filosu zayiat manometresinin dUş .. 
kUnlUk gösterdiğini, Alman ticaret 
gemi kayıplarının da gittikçe arttı· 

ğını bildıren rakamlar mUtaleamızı 

teyit etmektedir. 

Baltık denizinde (Sovyet - Alman) 
gemileri ve tayyareleri arasında va· 
kit \'akit temaslar oluyor, bu muha
rebelerde Alman harp gemilerinden 
bazılarının battığını duyuyoruz. 

Bu tazyik karşısında Almanlann 
şimal denizindeki harp gemilerini 
Baltığa nakil mecburiyetinde kalma
larını tabii görmek icap eder. 

Sovyet deniz kuvvetleri Baltık de· 
nlzinde bu hareketlerine devam ede· 
blld!lcçe Almanya, lnglltereye k&l"ŞI 

tatbık etmekte olduğu ablut,ayı gev
şetmek zarureti karşısır.dadır. 

'I'abil bu hal lngllter~ iç:n iyi bir 
fırsattır. Ne çare ki aG teri vaz!yete 
La kılırsa bu fırsatta,ı uzun müddet 
ı.t":.f•de etme!;: mUn1kUn olamıyacnk· 
tır. 

Alman askeri baş kumandanlığ;, 

Rus donanmasının Baltıktaki hare
ketlerinin Almanya için ciddl bir teh 
like olduğunu görmüş ve bunun Al· 
manyayı ileride daha mUşklll bir 
mevkle koyacağını etraflle kavra
mıştır. Bu cihetle şark cephesinin 

Yazan: 
Husamaltin OLSEL 

Lenlngradın sukutunu tabii Kro· 
nlştadın'da elden çıkması takip ede· 
cekUr. Burasını kendine ua olaralt 
kullanmakta olan Rue donanmaaı 

ise Baltık denlZinde her te:fden mah
rum bir vaziyete dllşecektlr. 

Bu suretle Sovyet Bq kumandan
lıfının bu donanmadan bekl6dltl bU · 
tUn faldeler yok olmU41 oli.c&k Vt'l 

So\>yetler Baltık denlainden umduk
ları hareketleri de kaybetmlf bulu
nacaktır. 

Deniz yuvasını elinden kaçırac&Jl 
olan bu donanmanın ancak Uç hare
ket tarzı olabilir: 

ı - Her ne babuına olunıa oıaun 
Alman donanmaaı ile 10n bir harp 
yapmak ve memlekete iYt ve eon bir 
hlzmetl de ifa ederek gemicilerin 
mezarı olan denizlerin karanhkların
daki ebedi yatatına usanmak. 

2 -- Korsan hareketlerine kalka
rak mümkUn oldutu kadar uzun 
müddet denlllerde faaliyette bulu:ı· 
mak ve en nihayet, maaemeai tüke
nince, İsveç hük<Unetlne dehalet e
derek harbin sonuna kadar orada 

kalmak. 

3 - (Stalin) in verdlli emre ita
atle (Lenlngrad) ın dll.şmesinden ev
vel kendisini dU,miuı eline dUfUrme
mek üzere Sovyet milli marşını ça
la çala batırmak ve bUtUn mürette
batı ile kara ordusuna iltihak et-

şimal kısmmda seri neticeler almağa mek. 
bilhassa ehemmiyet vermi9tlr. Bu Uç fekli de yapabilmek için 
Şark cephesindeki ordunun flmal donanmanın hJç olmazsa Lenlngradm 

kısmı Lenlngrad üzerine t aarruz.lan. dUşmeainden evvel tekmil mahrukat 
na devam ederken l<"inlAndiya kıtala- ve mUhlmmatını, ikmal etinlş bir va
rı da Alman askerleri ile beraber şi· ziyette olmuı lUtındır. Jlfer Rusya 
maiden Lenlngrada doğru ilerlemek Aland ve (ôsel) adalarmı elinde ~u
maksadını ttıklp etmcktedır. lundurmak iktidarını g&ılerebilseyd', 

Rus baş kumandanlığı da Kroniş- buralara depo edilmiş cephane, ve 

1 hUkılmetlnin Baltık !ilosunc!aft fazla 
bir şey beklenemez. 
Almanların Leningrad üzerine ta· 

arruzlarının muvaffakıyet! Almanya_ 
yı Baltık denızindeki Sovyet donan· 
masının tazyikinden kurtaracaktır. 

Bu suretle serbest kalacak olan Al
man harp gemilerinin hepsi şimal ve 
AtlAntık harplerine iştirak etmek U
zere hemen faaliyete geçecek \'e İn
giltere yine Alman ablukasının faz
la tesiri altında kalacaktır. 

Sovyet donanmasının Baltık deni
zindeki faaliyeti nihayet bulunca 
Baltık denizi yalnız bir Alman denizi 
haline girecek ve Almanlar bir taraf_ 
tan diğer tarafa asker kömür, demir, 
malzeme naklinde hiç bir tUrlU en
dişe duynuyacaklardır. Ve İsveç U· 
zerinde de istedıkleri tazyiki yap
makta serbest kalacakları gibi bu 
memleketi de kendi irade ve kuman
daları altına almağa muvaffak ola· 
caklardır. 

Almanların Baltık harekAtında en 
ziyade dUşUndükleri mesele, eminiz 
ki, Rus donanmasını batmadan elle
rine geçirmektir. Eğer bu imkj\n da
hiline girerse Almanyamn bu kuvve
U de İngiltere ve İngiltere ablukruıı 
için kullanmak istlyeceğl. tabiidir. 
,O zaman abluka daha uzun bır müd
det için uzatılmış olacaktır. 

Fakat Sovyet Rusya harp saha
lanndan çekilirken blltlln harp maı
zemesinl tahrip ve imha etmek kara
nnı vermiş olduğundan Sovyet do· 
nanmasımn Almanlar eline dUşeceğl
ni dilşllnmemek daha doğru bir ha
reket olur. 

Her ne olursa olsun Leningradın 
düşmesi, Rusya ve İngiltere için iyi 
bir suretle karşılanmıyacak bir va
kadır. Bunun ziyanlı neticelerini gör. 
mek için uzun zaman beklemete ıu
zum kalmıyacaktır. 

Jfllsameddln 'Vlııel 

Ankara, 28 (A.A.) - İspanyanın 18 temmuz milli ba)Tamı müna;cbeıile Cünı· 
lııırrdıimiz ile İspanya d!:'let reiai General Franko ara~ında tebrık \e tcşek· 
kur telgrafları teati olunmu~ııır. 

Birleşik Amerika bayramı 

Ankara, 28 (A.A.) - Amerikanın 4 tl"mmuz milli bavraını ıniına!!l'lwtile Ciını· 
lııırrc·isimiz ile Amerika Birle~ik De\letleri Rdtı l\1. HooscH·lı arasında ;,amımi 
ıclı;ruflar teati olunmuıtur. 

1 
Ankara. 28 ( ~.A.) - J.'rans::n:ill~a:~::. dola) ıo:;iJe C:ıimhıırr!'İ5imiz ile 1 

Fransa De\li"t Reisi Mareşal Petaln arasında tebrik \C ll"şekkür telgrafları tl·ati 
cdilmi~tir. 

Milli Şefimizin üniversiteye 
yüksek iltifatları 

Cemn Btısel ReislcUmhur Mtllf Şef lsrnet 
üniversite Rektörü İnönU'nlln yüksek huzurlarına 

İstanbul Lozan günUnUı ı şercf11 barış, isttk 
IAi ve zafer gUnU olarak kutlayan 1s-

1stanbul Üniversitesinin vatanse· tanbul üniversitesi bu günU memle· 
ver duygularına çok te9ekkUr ede- kete kazandırmış ve cephede olduğu 

rlm. Milletimizin tarihi ve milli eser- gibi Lozanla ve Lozanm tatbiklerl:e 

!erine Üniversitemizin yakından ve 

candan gösterdlfl alAka da mlllet 

yolunda çalışanlar !çin pek kıymetli 

bir teşviktir. 
bmet lnönll 

de TUrk milletinin tarihini ve tıılllnl 

ağartmış olan ZatıdeY!etıerlne en de
rin minnet ve şükran duygulannın 
heyecanı lçindedır. Saygı ve bağlılı
ğımızla arzederim. 

Cnhenılte Rektörü 

Her iki taraf lhti.) atlı adımlar ah-
3 or, fakat tlaponyanın her admunı 
bir Amerikan tedbiri takip ediyor. 
Bakalım bu düelloda iki taraf nere. 
ye kadar l'llracaklar '! 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!ll!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'~~~~~l!!!!!'!!l!!!!!!!!!!!~oeıtı~~~~!l'!!"'!"!!!'!'!!!!!!~~&J~ 

Sovyetler~ göre Lozovski diyor ki: Hind~çini meselesiı 
( Bqı 1 inc:id~J X . . 

( Ba~ı l ıtıCldcJ - ( Ba~ı 1 incıde) -X 
ıörlü pi)ade kıınetlcri duşmanın ihata· olmadığını S<İ)ledfğimiz ı.aman Lazı kim· 
sını ıaınamlamı~larclır. Sabahle)İn erken· seler mübalağa l'lli"ııııizi zanneııllcr. fa· cŞlmdi, İngıltcrenın ve Amerika-
! e> bo ı d f'I lan .Alman fi nın \•az.yeli ne olacak? Japonyanın 

l t•n o:>O\')'t't rn ıar ıman 1 0 kaı, ov) etler lıirlığinin diızıinelerce sa· 
flrka•ının üzerinde uçarak yüdrr!"e lıNn· Pasıfıkte bUyUk hazırlıklarda bulun-

~ ııa)i ınerkt':ı:i olduğundan topraklarıııın kiı-
ha atnıışlardır. Diişman topçu4ıı tank ılari çiik Lir kı~nıını feda ı•dcbilir. duğu blldlrlılyor. Japonıar, Mançuri-
topları ile diğer toplarını J..ullanaruk çeıı· ae ıcuvvet.lerlnl 17 tümene çıkarmış-
lıen· ,armak irin iımit•iz bir it •ı lılıiı•te Reuıer muhabiri. Roman)adaki petrol U 

' • merkezinin bomhardımanı hakkında 18~ !ar, Sovyct hududuna b yUk kuvvet-ı 
hıılunmu§lıır. Fakat hrr ıarafıa ıopçıımu· h lc.r gondcrmışlerdir. Çuşima boğazına 
zun H· ıniırahiizl,.riınizin aıeşiJ,. karşılaı· ri aı i~temesl iıımne \1. Lozo\'ski gülerek 

20 ıu cevalıı vermiııir: mayin dökmU!Jlerdlr. Kormoz adala-mıttır. Tank dafi toplarımız <lu~rnanın 
h'll · · h c Plo(";ıi mi? Bunun ,a)nız i mi kııl· . nr.da bUyUk deniz kuvvetleri hazır tuııkıııı '" hafif :ıırhlı otoıno ı M"ını t:ı · . ~~· 

: 8ovyetler artık tümen bU-

kıtaluın esir '"' 1mba 
-..-. ele meydan vennemell-

tadile Lenlngradı sarmı9 olan (Ne· erzakı kullanmak .fartile Baltık do· ============== rip rtmişıir. Almanlar fırkayı beldiyen mu· mı•tır.> Jf. b1.ııunuyor. İngiltere ve Amerika ile 
laakkak ikıbe\ıen .kurı.armak ic;ln ceph~cn cSmnlm•k dnAıı~ınıla H· Kief ônl .. riııd Japonya arasında harp çıkmaması 
ıaarrm etmiıılerdir. Fakaı butün ıaarruı- 12 · Jıt gund .. nberi en l>oyu1c: meydan muhtemel olduğu gibi Japonların Sov
lar dutman için pek büyük zayiatla tar· muharebeltti cer .. yan eımit olmasına ra/l;· .)etlerle bir harbe tutuşmruarı da ih
dedilmiftir. Çevnlen bu fırkanın aı~i ve men herhangi taraf için zafer tt'ınin ~ıc. uma! dahıltndedır. ııı.._• '- laYe41e hami daha çok uzat. 

'-, ~ olabWrler. 

va veya Finllndi,7a) k~ iki llnmumclmr: ~t hWcCUOtlnın 

sahllıni de Rus kıtalarmın elinde bu- claba usun mQdclet iatifMle etmeaJ 
Jundurmak için bUtUn dikkat ve kuv mUmkOn olabilirdi. 
vetini buraya çevirm ştlr. BugUnkU 9artıar dal}llinde Sovyet 

. ' . $
1

AAF. E~YiNiZZ 
~RTTI R. INI 
,MmfRDIGINıı P~Mo•• .. . ~ , . - } v~ ~ 

{! ~' 
4ft_tl fJ wr. 

~lr tasarruf bonosu size iki balı:ımdan fayda temin eder. ....... f 

2 - :Paranızı en emin bir yere )atırmı~ ve ona en iyi bir faiz temin etmi! olununuz. 
o)' - Milli müdafaanın artan ihti)açlarını ka11ılıyarak daima daha kuvvetli olan Türkiyeye hizmet etml~ 

8o ıız. 
;:ı.r _hazinenin kefall'ti altında 5, 25, 100, 500, 1000 liralık parçalar h~lin~e ihraç edilmittir: 

'Ilı alad~ ~ıaadır. 3 a~lık, 6 a)lık te bir ~enclik bonolar vardır. Bu vadelerın hitamında bonoyu ıade ederek para 
'-. hllıraıniz. 

vadesi geldiği zaman paranızı almak i.temez•eniz \ade i gt"ll'n bonoyu yeni bir bono ile deiittirir ve arıdaki 
faizi Lir defa daha pc~in alabilirsiniz. 

11 raat wlde do!madu enel parara IMIJ•oım oı.na 
ll..~~ci hir lıanka)a müracaaı ederek bono)u parıya kalbedehllinini:ıı. 
~.Tasarruf Bonolarını hıtam ucle kıymetleri üzerinden: 

3 Ay \'adeJileri % 4.5 
6> > %5,5 

12 > > '7o 6,5 

lfaddi iİıerinden ve muamel" vergisi kendilerine ait olmak üzere iskonto edeoeklerdirJ 
Paranız daima paradır. 

. 3 ay vadeli bir Ta;arruf Bonosu bir yılda 3 4, 6 ay vadeli bi~ T~a~ruf Bonotu 
bır Yılda 3 5

1 
12 ay vadeli bir Tasarruf Bonosu bir yılda 3 6 faız ıttırır. 

"o :liıler bono kıynıetınden tenzil edilnırk 511reti)le peşin ödenir. Yani bir eene •ideli 1000 liralık bir bono içiD 
a:::er~ek ve buna rnukalıil Lir 6ene sonra 1000 lira alacakeınız. . 
&()~ faızleri p~ın üd ndigi ic;ın faız niqbcti hakikatte )uzde 6 değil. yüzde 6,38 dir. 

il re. .OLAR BAl'iKAL\RV\ ~I BE \ E o\JAN~LARl:'l\DA SATILMAKTADIR. Bonoları Milli Piyango jdateai 
llıı "«tı§ gi~leri)le banka olmı)an ft'rlı rdeki M4l&andıklarında da bulabilinini:ıı. 

Bir ia.sarruf Bonosiyle hem kendinize, hem vatana hizmet edebilirsini!.. 

Fransanın Moil("öva 
Elçisi geliyor mudafaası ı;aatıen &aale az:alıynrdu. ikinci ceği hmuz malum değildir. Her ıki taraf, I H 1l d H dl ta J 

Ankara, 28 (A.A.) - Fransanın Moı· ı;üniin sonunda kıtalarımız taarruza geç· bu harbi kazanmak ic;in bütün ku"'et 'e c o an a ın s nı, aponyaya 
kon Lü)ük elçi i Berjüri ile refikaşı ve nıişlerdir. kııdrC"liııi •arftdi}or. Daha iki tarafın hu- karşı ıktısadl mahiyette tedbirler aı
hüyük el~ilik ıııen~uıılarından 47 l.:i~ilik İlk maliım:ıta giire, 4000 Alman askeri )ıık kunetlui arasında kanlı çarpışmalar mıştır. Bu memleketin, . Japonyayı 
bir kafile bugün şchriıııiıdcıı gcçmi~ıir. tc subayı mulıarelıe mPydanında ölmiış· olu)or. Bunun bir muddt't dnlıa a) ııi şid· iktısaden tazyik ıçın lngıltere ve A· 

Misafirler, Ankara garında llarici)c Ve. ııır. Hastahakıcılar da 3000 den fazla )8· drtle dc-\anı edrceğini kabul etmek lazım merıka lle işbırliğl yaptığı görWU
kileti adına Protokol ~efi ile mU8\inleri ralı toplamışlardır. Pek çok e•ir ulın· dır. Zira, Smolcn k mııharelıe•ini ka) lıe· yor. 
tarafından selamlanmıştır. Başta Franşız mı~tır. !\\iitcadıliıl tank ve bir. çok kam· ılect"k tarafın yeniden kendini ıoplıyarak l cJnponyanın, Hollanda Hindista
büyük elçi!i olduğu halde frans:ının An· yon ilr moıo·ikleı, 40 tank dalı ~"P11; ,12 harbi kazanması pek az ınuhıemddir. nmdan aldığı maddeler, bu memle· 
kara hıı)ük dçiliği erkanı \C Fransız ko· ağır ve 8 hafif top, 20 torpil makınesı ığ· l\fo eli. Almanlar bıı harlıi ka)hedl"r· ket için hayati mahlyettedır. Bir an
loni~i tarafından k&r§ılanmış , 0 uğurları· tinam olunmuştur. İmha edilen fırkanın lene }enTden hazırlanmak için Lir buçuk !aşmaya göre Hollanda Hındistanı 
mı~tır. geri kalanı lıozgıın halinde kaçmı~tır. ay r.anıan i~ter. O zaman i e Rusyada yağ. Japonyaya her sene bir milyon ton· 
=============================== murlar ba~lı)acığından Lu\İık harekat İ· d f 1 ' t 1 ı d Bata 

çin gelecek ilkbalıarı bekl;nıek lizımılır. ıın aza pe ro ver yor u. va-

Müessese amirlerini ikaz 
Askerlik vaziyeti yolunda olmayanları 
istihdam edenleri bekliyen akıbet : 

Örfi idare, takibat 
aya mahkum 

yapar ve altı 
olurlar 

Bugünlerde lstanbulda resmi ve rlne kayıtlı olup ta emsalleri çağrılan 
hususi bazı müesseselerin flmlr veya ı !ardan davete hentıı icabet etmlyen 
sahipleri örft İdare mahkemesi tara- lerle savu9anlan ve izinli gelip te 
tından altıl}Sr ay hapse mahkOm izni bittikten sonra kıtuına dönme
edilmlflerdlr. :suna. sebep 1704 sayılı yenleri bet ne suretle oluraa olsun 
kanun hUkmUnCe tutmaları lt.zımge- gizlemek ve mUeasese ve iş yerlerin· 
len deftere memur ve iŞÇllt!flnin as- de çalıştırmak altı ay hapis cezasını 
kert vaziyetlerini tetkik etmeden muciptir. 
keydetmelerl ve bu yüzden bir kısım 2 - Hariç askerlik şubelerine ka-

Ru!lara gelince: Onlar da bu muhart'· yadan resmen blldlrıldiğlne göre, Ja
Levi ka) bf..olrrlrr8e Alman ordularına Mo~ pony\. ile ticari muameleler tatıl 
kma )olıınu açık lıulıındııraeaklardır. edllmıştlr. Japonyanın; Mançuko, 
So\')t'tler buna mıf')dan 'ermemı-k için Çin ve Hındiçlniye yapılan her tUrlU 
bütun ıra)Tetlerini nrft'tmektedirler. ıhracat için hususi bir mUsaade al-

cRuraılaki muharehelt'rin nı-tit"l'l'ini, mu ma.sı IAzımgelmektedlr. 
hart'be mı-ydanına rn çnk kuHcl sokan· 
lardan ziyade, İ)i kumandan idaresinde 
bulunan tarafın kazanrnaeı muhtemeldir 
ki, lıu da yakında lıell\ olacaktır.> 

(RadJo Gazeıed) 

Odeııa bumbardımam 

Berlin, 28 (A.A.) - Dun gece 58\"llŞ 
tanarelerimiı Od~ a limanın.ı miıkı-rre
ren bomlıalamıılardır. Tahıdl ve tahliye 
tesisatına isabetler kaydedilmiı ve biri 
hü)i.ık olmak üzere yangınlar çıkarılmıştır 

Tokyodaki, Türkiye 
Sefaret binası yandı 

cÇln hükQmctı, imparatorluktaki 
Çin alacaklarının bloke edilmeeinJ 
rica etmiştir. 
Uzakşarktakl vaziyetin kararsızlı

ğı Amerikayı da bazı tedbirler 1ttiha. 
zına mecbur etmıştlr. 

cTimes gazetesinin yazdığı başma. 
kale de gösteriyor ki tngıllzler daha 
sıkı iktısadl tedbirler alacaklardır. 

Bu makalede deniliyor ki: 

yoklama kaçağı, bekaya veya saklı- yıUı olup ta her ne maksatla olursa Tokyo, 28 (A.A.) - Ofi: Türkiye so
lan işe almalarıdır. Mahkemede ka- olaun Örft idare muıtakaauıda bulu- farethaneai, bir yanıın neticesinde kısmen 

d k dl k lik beıeri harap olmıı"'ur. ) angının sebebi henüz 

cRuhsatlye usuıu müştereken tat· 
blk edileceğinden Japon tıcaretı mil· 
esair bir surette durdurulabilir. Bu. 
Japonyanın dUnya ticaretinin en bU
yUk kısmını mUteessır edecektir. 
Eger Japonya B. Welles in dediği gı· 
bı genişleme siyaaetine zorbalık veya 
zorbalık tehdidlle devam etmek ister
se kendisine İngiliz ve Amerikan 
mallarının verilmesi durdurulabılir .. > 

nunun hükmUnU bilmediklerini söy- nanlar an en aa er şu nce y• 

malüm deiıldır. Sefir ile sefarethane er· 1--ı,ıer, fakat bu mazeret mahke- emsalleri celbedlld1ğt halde icabet 
1 

k k im 
..... kinı aal ve aalim o ara urtu Uflardır. 

mece kabule !Ayık görWmemlş ve etmemiş olanları ve halen bulunduk- llaHrat miılılmdir. 
suçlulara altışar ay hapis cezası ve- ları yerlerin askerlik şubelerine ya· --------======================== 
rllmlştlr. bancı kaydı yaptımuyanlan, bunlar_ 

- Radyo Gazetesi -

Kanunu herkes bilmekle mükellef 
11&yıldığı gibi ıs haziran 1941 tarihli 
tUrkçe ve muhtelli dlllerdekl gazete
ler vatandaşları bu mesele hakkında 
ayrıca ikaz etmişlerdir. 

Resrnt ve husust mUessese &.mir ve 
ıahiplerl şu noktalara dikkat etme

lidirler: 
ı _ örft İdare mıntakası dahlllnde. 

ki yerli veya yabancı askerlık şubele. 

N1EVLÜD 
Çok sevgili muhtcrem reiikui ha)alımın 

muazzez annemizin irtihalinin kırkıncı ıiı· 
nüne teaadüf eden teııınııızun 31 iıı<'İ pcr· 
eeınbe günü (ığle namazından Hınra ııaat 
it.ide Beyoğlıında Parmakkapıd:ı A~nca· 
mlinde ruhuna ithaf edilmek üzrre !\(,.,. 
lüdu Nebevi okunacaktır. Akraba ve dost· 
ların, ııe•en ve dileyenlerin te~rifleri rica 

dan sevkedildikleri kıtalardan Örfi 

idare mıntakasına aavuşanlan veya 
izinli gelerek kıtalanna dönmiyenlerı 
gizlemek ve mlleaaeae ve iş yerlerinde 
çalıştırmak ayni cezayı muclpUr. 

3 - Bu gibi savuf&lllar ve bunları 
sakladıklarından veya çalıftı:rdıkla_ 

nndan dolayı kanunen mahkılm olan. 
lar miktarca çok değildir. Fakat 
matlQp hiçbir vatandaşın cehalet yU 
zUnden cezaya uğramamasıdır. Bu
nun için alAkalıları ve mUesıese 

VA L E T TA 
İtalyan torpllbotlannm muvaf

fakıyetsiz bir bUcuınuaa utracııtı 
bUdlrllen Valetta, MaJta Mlaamın 
merked bir şehir 'e lnsUIZlerln 
mühim bir kömür ve deniz Ü88Ü bir 
llmandır. 

Şehir, fıımlnl Türklere ka"'ı mu
annlclane 'e mathur bir mUclafaa
da bulunan Malta fÖ'ıalyelerlnden 

de la Valette'den almaktadır. 

kabirlerini lhtha etmektedir. Ta· 
kanda ismi geçen de la Valette'ln 
urayı bugün ada \alisinin reeml 
lkaınetgiıhulır. 

Şehrin nlltusu 48.000 kadardır. 
ll~h ı>eferlerde doğmuş ukeri 

\'C dini sınıfların en eı-ıklal olan Mal. 
ta 11ınıtı 1099 da kurulmu,. Kıbrıa1 
\ e Rodosu eline geçirdikten llOIU'& 

ısıo dan itibaren Rodoe fÖ'"alyele-

__ ...,. _____ ,. __________ - olunur. -~-----------1111111 .. ı İ. Raif Som~rı;an, Zerin S. Gi.ırel, 
Dr. :Suat (.;ıirel 

Amir ve •ahiplerini ikaz etmeğl vazı. 

fe sayıyoruz. Her kim sayılan sınıf
lara mensup kimseleri ait olduğu ma. 
kanılara teııllm veya ihbar etmezse 
haklannda Örfi idare kumandanlığı 
takibat yapar. Altı ay hapis cezasın
dan: cBilmiyordum, farkında değil 

dlm> diyerek kurtuluş yoktur. Dik
kat ve itina ederek bu vazifenin \'e 
mesullyetln icaplarını yerine geUr 
mek lAzımdır. 

Şehir, aclamn 9lmall şarki sahi
linde yanmada şeklinde bir sathı 
maU t»ttlne kurulmUftur ,.e liman
dan yukarıya çıkan ııokakları mer
dlvenlldlr. 

1580 tarihlerinde yapılan bir kl
llNetd \ardır ki Malta şchal~elerlnhı 

rı \'e nlha3et 1630 da Malta l)Ö''al
yelerl ÜR\anını almı!Jtır. 1798 de 
1'apolyon Bonapart Maltayı zap
tettlğl zaman ıı~halyelerln muhtelif 
memleketlerdeki eın\'al \e emlW
ne de el ko~nıu' 'e hükümranlık
larına nihayet 'ermlstır. 



. ...::::_ - . _....: ___ _;__ ::.:._ --- - -~--- - - --- -

'7 Ağw;tosta çekilecek l\Ulli Piyan
goda orta bü3 UklUkteki ikramiye 
adedi çok fazl!Llaştırılnııştır. 

l\lilli pıyangonıın 7 \ğıısto ta, i ıanbuJ. 
da c;ekilecck !\lılli Pı)oo •mıuna i.tırak \." 
dınız. İki liralık tam lııl ılc 20.000 lırıı 
kaaınmanu: L.ııbıldır. Du burctle bılct i~ııı 1 
nrdıj;ınu; paranııı 10.000 mı lını c;ık ra· 
bıLnoıniı. llıını;ı ılıtimal ızt" bu kadar 
fazla bir kir temin cdt b 1 r. ı 

Bundan ba,ka ıkı bılct ısahıbı on r hın, ı 
1.ra, dun bıkt ııhıbı Le~ r bı lırıı la· 
zanacakur. ı 

7 ınC'ı ıerıihin Lu birinci c; kılı~ı de or· 
la buyiıklukteki ıkranıı) clerın adeclı .ı 1 
çok ıırttırılmı~ 'e bir c;ok kım,elcrın ka· 
ı.anması \C Ee\ nm ı ın kanl;ırı hazırl.ııı· 

ıır. 

l.,:unkii ayrıca kırk tane 2000 )ıra, kırk 
tanı- 1000 lira. eksc:n tan 500 lira. dort 
>uz tan 100 lira, dorl ) 11.t ıane 50 l.nı l 
\ardır. Dort bin kı•ı 10 lıra kazar. CJK, 

80 bin kişi dr c~cr lıu ikram Yl'lcr ı .. n bır 1 
şt"} kaı.anmazı;a, hılct i~ııı \c:nı- ı 2 Ji. 
ra) ı geri olaraktır. 

Bu ~n dağıtıl rak ikramh c•lc:rııı ye· 
iiıııu 480 bin liruo hal g olmaktadır. 

iki liralık bır biletle talihinızi drnC')i·· 
niı. 

BULMACA 

5 

' 

.Sold.ın Sağa: l -· Yuğma; Ycmckl 
kabı 2 - Bir grda mnc.desi; Tevak· 

----- - --

. .• . ··p;, ~ < '·~~., ..Vtı.·.:.O."I..• • • ..,_ "·-.a • _., . ' . 
"'- " - • ,.. ;-.~r/~ .,._ .. -'_.:..'· • -- .ı . ~ . 

İLE H, öGLE VE AKŞAM 
Her yemelcteıi ıso:ıra günde üı;' defa mımıuaman 

iiş1erinizi fırçalayınız. 

Yü csek Mühendis Mektebi 
Satına~ma Kom~syonundan: 

Mckteb nııze kapalı zarf u ullle 30000 kılo et alınacaktır. Beher ki· 
!onun muh mmen bedelt 60 kuruş ve tik tcminau 1350 liradır. Eksiltme 
31.7.911 saat 11,'30 da mektepte ynpılaeaktrr. (5747) 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan : 

• !\!crkı ziıııızc ait K 'ak i timhoııı tekne \C makine ııksanıı açık ek5İll· 
nıc ık tanı r euınlı-<"L.llr. 

2 Kc. f b dt ıı c:Bii• lıradır. 
J Hu i ı a t ~artı: ııı lu ~uıılıırdır: 
\ - Fenni "artname, 
n - idari annoıuc, 

4 - İ•tcklı!trin bu ~arıııaıı cleri eh kuru. '"mukalıilinde rncrktzimıı ~"aLı• 
mıııdan almıları lDh ldır. 

.ı t:k ıhı 19 a u-ıo 1911 • lı gıınu saat 11.S da Ca!aıada Karamuslafa· 
pa,a sokağında nı!'zkür merkez •alııı alııı:ı komı•}onunılu yapılacaktır. 

6 "'"' kkat t ndt 63 lirıı 11-ırnnı,.tur. 
7 Ek ılımc) •ırPc .. klcrın lıu gibi ınoıor taıııırnıı )nptıklurına dair 'esika 

ı;o,ı ('TJUC kri ~art lir c:6363• 

pe+U. §W'WMh 

Dr. Hafız Cemal 
Mtıblm Bir 

Fırsat 
LOKMAN HEKİM Ilış Jii5tii:i }eni bir aı;ık tcneuüh oıo-

VAıAN - - - ----- ----- ---------- -------------- 29. 7 - ~41 __...,,, 

KUŞ TÜYÜNDEN 
ı·astık, ı.·orı;an, l'atak kullanmak lıcnı kesenize \C hem de 

::::ı:: Bir KOştüyü Ya&tık 1 Liradı r 
Yastrk. yorganları da. pek ucuzdur. Adres: İı.<tanbul Çakmakçılar 

Ömer Balı oe"lu Kuş TUyü 1''nbrlkası. Tel!'fon: 23027. 

Beyoğlunda ı;atıı: leri: Bc3oğlu BCRSA Pazarı 

İnşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müd :irlt:ğ:in den : 

l - Ku~ı·rirlc iıı~a ellırilcctk ı çı p:ı\\onl.ırı \C C'\lrıı ile hunlara ait )Ol, 

kanalizas)on, harici eu tc:;isaıı sıbı ııı~aat kapalı zar{ usulıle ck5ılıınt)e konul· 
nıu,ıur. 

İşhu inşaatın ıııuhanınıtıı kı-şif lıeıl"li 181892.06 liradır. 
2 - Eksıltıne L'Hııkı 2 ı lira ıııukalıi1ııdc Ankorada 5:ımer B.ınk lllııumelat 

§Ub~ınden aJınaı·ukıır. 

3 - Ek•iltmı· 11.fl.9ıI ınrilıin<' ıııu•adif perşrınlı g:ıııü aaal 16 ı.la ,\ııka· 
r:ıda ::->um"r P.rnk Umum 'ludurluıııı de )apılacaktır. 

1 - :\fuvakkat t<•minul 23100 lıradır. 

5 - İ·ıckliler teklif t\Takı ıııevanııı<la ~ n:1iye kadar y1pmış (l) lukları Lu 
ı;ibı işlere \t' hunların bedellcrıne, fırnıanın l< knık ıc~kilaııımı kımlerdl'n ıa .. k· 
kup eııisiııe \t.: hangi bankalarla nıuaıııcl<·dc: hulunduklarına dJU \C: iknlar k•.ı

yar.ııklardır. 

6 - Teklif n. ktuplarını ha\i zarflar k.ıpJlı olarak ılıale ~unu •a.ıı 15 c 
kadar makbuz rnukabılinde .\ııkar.ırla ~t.ıııer Bank t'nıuıui kitipliı;ıne te Iim 
oluna~aktır. 

7 - Po•la ile ı;önderıleeek tckliflc:r niha\t'l ılıalt ~ııaıindeu bir ı.aaı cwelıııc 

kadar grlmiş \C zarfın koııuııi ~· kılde kapatılrııı~ olma ı lcizınıdır. P(l tada 'ikı 
olabilecek g!'!·iknı,.J.·r nazarı iıilıııra alınınıyocakı ır. 

8 - Banko ihalt')i ieradn erb ııir. ( :S21 ı <6336) 

Fethiye Mal Müdürlüğilnden : 
Fethiye kaza merkezine 50 kılometre mesafede buiunan Göcek iske

lesinde mevcut 500 ton mağnezit madem 1117 041 tarihinden ltıha.ren 

beher tonu bır lırıı muhammen bedel l\zerinden ~O gün ınUddcUe açıl< 

arthrmnya çıkarılmıştır. 
İhalesi 4/8 941 pazartesi günü saat 15 de Mnli)·e dairesinde mUtc· 

ş.ekkil satış komisyonu tarafından icra edllece;l'I cıhotlc taliplerin $o 7,5 
pey a.kçesl tutarı olan 37,50 Iıralık temlnatlurile birlikte mezkOr gUndc 
komisyonda. hazır bulunmaları iICın olunur. (5890) 

Küçük tasarruf 1941 1KRAMIYELERI 
ı adet 2000 lira.lık = 2000. -

hesapları 1941 3 > 1000 > = sooo.-
2 > 750 > = 1500--
4 > 500 > = 2000.-

Dahiliye Mütehassısı rnobilıle gaz, benzin, mnaı;al 'e taş kö-
kut mrıhn.llı; Bir nota 3 Baş; R~r Divanyolu 104 nıurunden herhangi birile çalışabilir 30X5 
memleket 4 - ı<:nra veslkaın; Elli· l 

1

VI'32 X 6 "baılındaki li•tikleri tamir ya· 

iKRAMiYE PLANI 8 > 250 > = 2000.-
KEŞlDELER: 4 Şu00t, 2 Mayıs, 35 > 100 > = asoo.-

Hava Gedikli Namzetlerine 
Muayene saat eri: Pazar 

tıkta bir şehir 5 Yol; Uzunluk, arz pan portatif bir ka)nak makinesi saıılık· 
hariç hergün 2,5. Tel: 2'3898 

Gedikli ııamzetlerinıltn 337 doğumlu olup <'vraklnrını ıam.ımlıınuş olanlar 
30 temmuı: 941 tarihinde ı;c\kedileceklenndcn bunların ~r~mba guııu ısaat (8) 
~ı·kizde kurumda bulunruo1arı ilıln olunur. (6322) 

l Ağuslai, 3 1.kıııclıe,rin 

tarihlerinde ynpılır. 

80 > 50 > = 4-000.-
300 20 = 6000.-

6 - DUzen; Yad eder 7 - Uyku; liıı•••••••ii:ii!l•••••• ıır. Talip olanların Karakö)de Gebzeli 
Nebat ipliği; Duygu 8 - Bir hayvani Ali Rızaya müracaatları. 

> > 

~ımww--~mrzıamm.-Eımml!BS._... .......... ~a 
Yassı ve ince ekmek 9 - Uza!< lşa 

rctı; Bir hayvan; Şart edatı; Scdı!fl Uzun boylu uğraşmadan kapı pe"1· ----------------------.. 
de bulunur 10 - Bazan 11 - Terzi ecre Jurmadan, kolayca e\•e girm•ş. 1 A ---
Aletlerinden; Huzur. odaya d3lmıştı. ___ __. H K y E ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. lusu para harcadım. Hiç birmden bir 1 

faidc görmed m. Ha •.. Ağrılarınız hiç 
kesilmez mı:' Daln1a ağnr durur 
mu? 

. ~ 

Is anbu yollarıi~ • Yukarıdan Aşağıya: 1 - Bir ba-ı Bu gUnahkAr herif bUtUn manasil ~ ___ .. •----
lık; Bitiş. 2 -:- Bır hayvan; Bır ~ebzc tam keyif sahıb kalender bir serseri 

3 - Bir IJC)e malik olan kadın, Bır idi. Glrdtği odada renkleri soluk kol· a..---------------------• - Hayır, yağmur yağmaya niyet
lendi mi seyreyle sen acıyı, rstrrabı, 

işte o vakit kıyametler kopuyor he 
le de yağmur yağarsa AUahım cehen 
nem azabı hiç kahr yanında.. 

renk 4 - En bUyük baba; Muvakkeıt tuklar, boyalarr dökU!mUş sandalya· 
kullandan şeyin bedeli 5 - Işık; ma lar gelişi gUzcl konmuş masalar gö
den! ip; Bir kap 6 - İşaret edatı; rUnce ev .sahlplcrının mevsım müna
Vllflyct 7 - Hllesiz; Söz; Gizli 1Je.<1. sebetıle bir yazlığa gltliklerme hUk· 
8 - İrat; Alrş veriş vasıtası O -- mederck sigarasını tcllendirmiş hat tel 
Zenci; TahassUr edatı 10 - Bir ls· bır mUddet koltuklardan bırinc ku· 

PEK ÇABUK AHBAP 
OLUVERDİLER 

Bir sene zarfında imar işle ri~ 
bir buçuk milyon lira sarfedilJ 

kambil klı.ğıdı; Arkada 11 - GUr. 

- Çok doğru hele ben rutubeti 
~ilz kilometre uzaktan hlsscdıyorum 
vUcut fıdeta bır barometre hıüinı al· 

rulup bir hayli de dinlenmişti. Bu vu. dı. Gezmeye g.deceklcr mi? Komşu· 9 ıo mayıs yılın•la ba~lunmı, ,e bir &ene 1 nı, Hrybdidc Turgut Rel•, f ır;tl 
dUı;; Bc~'tlz. kitsiz gece mıs!lf ri etrafına. iyice .-------·---:Y azan:----------........ ııı.. lar gclıp benden havayı .sorarlar. içıııdı: hıımi~ olan yollarda gerek hdl'<liyc Loı.an zaferi, 'e Zi)apaşıı Birlik 

DONKU BUL.'\IACA.~IN HALLI göz gezdirdiği vakit pek zayıf bir gc. , ' Bu aralık hırsız dizlerinin Uzcrm ''c gerek•r lıu u i idare buıçesinden bir Lilelihııtun, Kollı;ı•ı ı;oknklarınıtl 
Soldan Snğn: 1 - Erkek; Meyva 

2 - Re; Vasat; En 3 - Yan 4 -
Ad: Aka· Fa ö - Ma; Ak 6 - Yal· 
vannal< 7 - 'Da; İs 8 - Ok; Aba; 
Ra 9 - Yar 10 - MI; Saçak; Et< 
11 - Alman; Pmti 

l'ulmrıdıın Aşağıya: 1 - Erkam; 
Dolma 2 - Re; Dayal•; 11 4 - E\; 
Altı.; Sa 5 - Kaya; Ayan 6 - Sak· 
lambaç 7 - Mnntı.; Arap 8 - Et; 
t ma; Ki 10 - Ve; Fakir; Et 11 

Ancak; Sanki. 

ce kandıli ile aydınlanan iÇ taraftnlcl 1 Otlzlde a u z E L 1 R M AK 1 dehı rüveiverı yavaşça cebine indirdi. lıııçuk nıil)'Oll lira sorfeılilmı~ıir. Bu pa· iızerinc kaırıın kaplıınnıak \e Bu 

yatak odasının bir köşesinde karyo· --------------------------- Ve: ranın U!: }UZ kusur bin lira.sile ı:minonü keledc beton temd iızcrinc kaP 
lasın~ u~nnmış birin n yatlt"'ını da 1 il kazasında Sutçuboatan, '\ enıC'amı cı\Urı, pılnıı ıır. - .... ., ev sahibi hırıı~a dot;ru dö~dU, g öz· zır hastalığa. tut.ulınaııın 1n8an yolt"-1 Biı kere do Op dol ku ansanız sonradan farketmiştı. 1 Beyazıt nı,.ydıınıııın dd ı \lyeı turalııy~ı Beykozdd ı...baba, Anadolufen 

!erini açtı, birdenbire sağ elinl yastı· sa. 

1 

fena olmaz dedi. }apılınış, ~ulıanabmct !'iakilbcnı ~c ııır ııo- ri inşa edilmiş, jbrahlmpaşa 
Yaka, kravat gibı Uzerinde fazla ö h H" l b f J"- k ıı d A b t vsiy etme ğın altına. soktu. Bunu g ren ırsız: - ıç yı an yabı ı "·" u an ınız - mnn onu ana a e • koklarda kaldırım inşa cdılnıl~, Lılldi, Ho· dm arlan taIJJir edilmi tir. ~ 

eşya taşımaktan hoşlanmıyan üstU· _ Kımıldama... E ller yukarı ... mı? Mutbaktaki sade yağ onda.n daha ca Ragıp, ~air Haşmet, şaır Fıtnet eo· Sarı)er • Kıl)o )olunun kıl 
ne başına hiç de itina göstcrmlyen Yoksa şimdi beynini patlatrrım teh· _Tonlarca. f mUesslrdır. kaklnrında 'parke yolları )ııpılmış, Emiııö· )rnidı n, llü)ukdnc, ~.ırı)er, Jlu 
hırsrzların UçUncU sınıfına mens:.ıp didin! sa.vurdu. _ Şey Hiplom denilen haplardan? _ Desene ki bu hastalığa çare nu ve Bankalar chorı ıı fahlaudırılmı~ }olu kaınınlıınmı~, muhtelif > U 
bu adam, ipek kordonlu robdöşam· Ev sahibi yastrğın altından r Uvel· _ Hem ..• neler de neler lam Uç se· yok? Lüleli Koca Ragıp cadde ınin tramvıı) edılnıı•tır. ::-orı)<'r • Kıl)os Şo• 
brlle mUkellcf sofralarda knhvrutı lıırı Köprükrdc ve Güllıunı.: parkı rılııı· dilmiş, l!C"bek - İ ıiıı)c )Olunun 1 

veri hırsıza doğru çevirerek yatağın. nedir Fıkham hllJO.sıısr kullanıyo· E t t d ,. usu ikimizi de k kla d eden meşhur terzılerln hazırladığı - ve eve 0 or mında nıulııdif cadde \C ı;o u rın a ı istimlakine d~ıım edilrni~ıir. 
aıı-rr kumaşlardan biçilmiş elbiseleri da doğruldu, hırsız b ir daha: rum ondan biraz faide gördUm o sı- biraz teskin edecek en iyi ilAç viski·, \C parke kaldırımlarında c:ı.ıslı tnmırlcr l~kud.ır, Be)lcrbeyınin rıhll 

c - Eller yukarı diye söylendi. ralarda. da geceleri epey iş yapabill· dır başka şeye bakma. Hadi kalk icra edilıni~tır. badem - Çıımlıca )olunun }cııi 
sırtına geçirip en )ilksek ... osyetclcrc d F k d u t al t 9 Ev sahibi: yor um. n at ona a v eu rş ı gldelım şuracılcta sokabın köşes.ndel. Keu. olııuış hin lira.)a. )akın hır paro lcrb .. yı ı·kel l'aıldesi parkı.,.ı, 

R A D Y O girip çrkan, her şehir \'e kasabada 1 d' 0 d k ı llal ki ı u k d - 1mkfln yok.. ş m ı vıı; gehyoı·. iyı bır yer var sessiz sedasız birer ıle Foıılı koza ındon ).e ı u. e. \ıJ ı ı kaldırım in,aat.ı yapı mı,, • u 

[ 

- bir metresi bulunan, gUndUz gezip 1 k ı ş h ıl k 1 k · k • 1 ·nca - Neden? - Solucan yağı? kadeh viski alır ~n uzun konuşur, )<ılıınuıı ·u.ıran ı ~ecbl: c ı ı · yo ıııııın oz şose ı 'e ım egınııı < a ı 

J 1 
gecelen apartmanları soyan birinci _ ÇUnkU omuzlarımda. romatizma . . , 1 parke \C!aıre Ramı Gumuş•u) u )olunun )olunun ıki d fıı katran kapla 

PROGRAMI sınıf centilmen hırsızlardan değild.. - Nasıl şey o? görüşürüz. •o e•i 'apılmışıır. Edirnckapı • Sumot)a Gok•u. Kuçuk·u §O esı l !,;ud3' 
var kaldrramam. • ' ııı 

- - Hayır böylesi değildi. ötekller gibi _ Ya vah vah çok acıdım doğnl· - Ufak biı· şişeye birkaç solucan - İyi ama ben yalnız başıma gide. )olu asfıılıla rli[;er )nllıırın adi ke1~1ırı.m nıııın bıinat duıarl.ırıl<' kııldırı 

Bu-'!..t.:: prOartl"" ne yUzUnde maske, ne gözünde kaıa koyunuz Uzerine zeytinyağı döker mcrn oda. hizmetçisi de uyuyor bil· ve park,.leri öa•lı buretlc tamır cdı mı•· ı in~alına dr•am (ılilmekıedır. ·r 
15 ... ıa.. •·- su mUzir bir hastahktrr. K old "I l f 1 tııııt 

7.30 Program, memleket saat aya- gözlUk ve ne de ellerinde lfıstıkten ,. doldurursunuz birkaç hafta sonra bu nıcm ki ne yapmalı. tir. art o " a tepe ıııs a tı ıı,r 
idi ta nz al ız kurUk bir Ev sahibi: nu gece yatarken a'"'ıyan yerle~ • .- sU d ederı'm ı"şte D~)oiilu kııuısı ıluhilindc Şi~li • Bu· ı Giı!,; ıı '" (,ok ıı kiıpru~u du' 

rı, 7.33 Hafit' program (Pi.) 7.45 A· e ven şım ' Y n ~ .,. - - Ben sıze yar ım ' ., 1 d B 1 t' 
U l ı bi d b 1 d d _ Neden bir bana bir de masanın rersiniz. Çok faı"desi varmı.ş ben tec- yukdere, Taksiın • Ta~kışlo §<l derıfo Sı 1 cd.ılmi~. ) a O\a ;ı ur a yo u b 

J·ans ha.berleri s senfonik parçalur r· ve ver ce n c u un urma an so gömlek işte ceket işte pantalonunuz T k 
UstUndekı ntı.çlara bakıyorsun hadi ra•chikr, Tepeba~ıııda ırom,a) )eri, a • mıştır. 

1 (Pi.), 8.30/8.45 E\in saati. kağa çıkmazdı. Gtrdıği oda. içinde uzatma ne alacaksan al dtı. işine git. rUbc edcccğ'lm. deyip bunlan gardroptan birer bireı- !İm ınl'y<lanı •e ~i~lıane )okuşu a!fulıları 1 
12.30 Program \'e memleket saat ağır ağır hareket ediyor yUrUrken Beni fazla rahatsız etme: - Çok şey dedikten sonra hırsı?. ı;ıkarıp ev sahıblnln Sil tına geçirdi. \C ~i~li • ~arıycr • Takblm nıc)danıııın Kar as un un LiJ119 d 

ayarı, l2.33 TUrkçe pldklar, 12.45 A· ellerını bılc kımıldatmıyor yalnız şöyle yatağın bir kenarına. il!~ıniş _ Obrlyor diye satılan son icat kaırıınla kaplamaları yapı1mı,tır. ~ 
jans haberleri, 13 TOrkçc pltı.klar gözlcrı fırıl fırıl dönUyol'du. Biraz Hırsız: ve elindeki ı1.ivelveri de dizlerine bı bir ııar blz,m arkada.şiara çok iyi Tak•im, ~.i•.han~ ve Auı.pkııpıda. ıes.'i>ei dere ko""yu""ndt ,~· 

k - Beni affediniz lakin şunu da. bl· "' ~ programının devamı, 13.15/14 Kar!· durakladıktan sonra. yavaşça apıyı rakıvermlşti. gelmiş. İki haftada plriptl.k ediyor - tııralıiyc, Tersane caddesınd.c KaroMman, • 
şık program (Pl.). açıp iç taraftalu oda.yn girdi. YUzU liniz ld görUştüğümUze çok memnun Hırsız: muş dıyurek odadan çıktılar. Kabala~ 'e llarbi):c: Eml.iik caddC!.lıııu ~aş bir CJ•nayet ~ 

dö Uı k 1 d tan Oldum mademki sizde r omatizma .ı ı '"pılmı~ ı.e Ka 
18 Pro.,.,ram ve memlftket saat ayıı. duvara n t aryo asın :ı. ya ·ram sokak kapısına geldiklerı· sı- ı.lıı~arları 'ı.: nıeruıvcn en 'Q • · " ald h tal k hakkında - Hele bu hastalık geceleri gün d · Hal :r.ı .... t ev sahibinin eğilıp yUztine baktı. \armrş şu h e as 1 ı;ımpa~a Baruthane eresı, ıcıot;.ıu, d: Karasu, (Hususi) 

rı, 18.03 Radyo salon orkc rası, i i . U b il" iz Be d e düzden ziyade rahatarz ediyor malQm rada ev sahibı: ra•c-~·ııcr, llorb"ı"· ı.e l\iarka yollarına ellı 
8 d Döndu bir do etrafmn bakındı oda· ıki dost g b gor şe ır · n .. ·•· 'y " Lımanderc kb"rUnde 18.30 Serbest on dakika, 1 .40 Ra · bl · t d ce l•lc k D d ta asa rf ı·ı · " kollarımdan ro"' mustaribim yokaa ya zım sana a ge ., r, ço zor - ur ur para çan mı m nın lı"ın l"ır:ıvıı ,.8kın bir para aa eı ı mı~. yuz 

yo salon orkestrasının devamı, 19 
konuşma (Yuva saatı) 19.l;.ı Radyo.ı 

ııalon orkestrası programının son kıs 
mı, 19.30 Memleket saat ayan, \'C 

Ajans haberleri, 19.45 Solo şarkılar, 
20.16 Radyo gazetesi, 20.45 S. Franck 
• Varlations Symphoniques (Pi.), 
21 Ziraat takvimi ve toprak mahsUl
lcri borsasr, 21.10 Muhtelif saz c er
leri, 21.30 Konuşma, 21.4;i BUyUk fn· 
mi, 22.30 Memleket saat ayan, A· 
Jans haberleri, 22.45 Cazband (Pi.), 
'l2.55/23 Yarınki program ve kap:ı· 
ııış. 

GONON
LeoRsAsı_I 

28 TEtH!lZ 941 
1 Sıerlııı 

100 Dolar 
> leviçre :rro. 
> Peçete. 
> Yen 
> İli\cç Kronu 

Er;ba.m \ o Tah,1.l!ıt ... 
1933 Turk borcu 1 
1918 İstikrazı Dahili 
1933 i krarniyeli Ergani 
1931 Suu • Erzurum 
Anadolu Demir}olu ıoh\ili 
T. la Banka ı muC! i• hi c 

NUKUT 
TürL Alıını {RCfnl) 

Turk Ahını (Hamit) 
Kalın bqi bırlik 

> > (Rqııl' 
rl4 ayar altın gramı 

5,22 
129,20 

-.-
12,8? 
31,0175 
30,8875 

L. li. 

21 85 
22 00 

20 00 
20 17 
47 50 

135 00 

26 30 
2:1 40 

ll3 00 
ll9 00 

3 43 

nın oı tasınd:ı. bulunan mnsalardaıı ,. " ' , d Al mısır tariaııındıı. on 
Ö eıınlz·1 yastııı-ın "''tına soktulh•nuz vesselO.m Ha ... Hacr siz hiç vitamin tizerınde unuttum gıdip alayım der elli bin liraya yakın bir para ile e ı· 

bırinın Uzerınde bırçok teberi ar:ı.- C> ... o w • 1 SUl d d d ilk 1 ... , kullandmız m r ? demez hırsız ev sahibının kolundan be)", Ayaıağa. Ahideı hurri~ct, Kagıt ıane eyman a ın a e an.,. 
sında bır anahtar, bir cep saati, bk vakit derhal sizi rom atizma ıstır&- ıdil 

- --"t - Hayır vitaminlerden hi•· bir .. ekerek: ''" den ikmal edilıııi~tir. glle gece uyurken öidUrU 
d t l birkaç tUp asprln hından ebediyen kurtar...,..,.. ım, "' " ,.. ld 1 

e para çan ası 1 e • t erkip almadım. - Gel canım ne !Uzumu var bırak Bebek i!kcle )ollıırıııın ka ırım arı, şı1mışsa. da o sırada katil ı<• 
birkaç şişe iJAç bulunuyordu. Ev sahıbi: - Zannedersem dok•'orlar da bu ta ta O kadarcık para Kabala" 'ııpur i kdesiııin nı<'cro•ı, Bar· ğ ' 

k•tt be ı ma.tı'zmadan • ran .... ı man yr • k ı cı\•arda kimse bulunmadı ı Hrrsız tekrar yntağu. doğı u ilerle - Ne va ı en r ro ,. " • lıaros ıürbe5i etrafının kuro•imaııı 1 ma 
di bu aralık hırsızın ağzındaki slgn· rahatsız bulunuyorsunuz ? hastalıktan bir fieY a.nlanuyorlnr. bulunur bızde de. cd"I . . gece olduğundan eUrmUn tıııl 

- H akkmrz var dostum etek do· Glızlde GÜZELIRMAK 1 mışıır. • • . Jl 
ra dumanından aksıra aksıra uyanan - Altı sene oluyor bir k ere bu m u 1 E}Üp kozası yolları .ıçın a)rılan )UZ kalmış \C fakat \akadan 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hlnliraile R~ni • &lrr~bpı, O~kçd.ır ~an kaza.merkez karakcll< 

koldınm <iuıarlorı ıle Edirnekapıdan 5i hti) 
Doktor diyor ki: l"h • · ı'd l eden , 0 lun parke i lığınca keyf.yet derhal ı 

11 taroga)a ım ı o , • 
1, • • Rbııı 'ı kı~lası vnlunuıı kat· raştınlmağa başlanmış \e İkinci kağıt fabrikası da 

yakında çalışmaya başlıyacak DiŞLERE KÜRDAN 
\&ill i !:05C!I, • , v 

ranlaoınası )O (lılnııştır. Alilwy deresi 'e 1 ertesı !iabahr bır ış !çın k 
Çoban~cşmedc oh~p köpru lııımı~. ~1 • len mczkQr Limandere kÖ~ 
lôhıar:ığıı kiıçuk l..öpriı )Olu da ıı...m.ıl 0 • yaşlarında Osman Çelek .,.._,;.. 

Klor fabr ikas ımn inşasına başlandı 
Kurduna ihtiyacı olan diJcrin sağlam 

olduklarına inanmak dof;ru mudur hıl· 
mcm?. Çünkü bir in•anın an .. ak ılio çu· 

Ankarndan şehrimize gelmekte ikinci kfiğıt fabrikası d a. ayni mik· rüklcri mc,·cuı olduğu zamandadır kı kur· 
olan SUmerbank umum mUdUrü BUr·ı tarda istihsnlA.t yapacak, bu ırureUe dana ihti}ocı olur. 
han Zihni Sanus, dUn lzmitc gitmiş TUrkiyenin senelik kt\.ğtt lstihltı.ki Yemeklerden ııonra çiıruk ı.lişlerin içi· 
ve orada kfığrt fabrıkası erkfını ve olan 34 b n tonun Uçt e ikisi t em in ne bir !;Ok gıda parçaları dolduğu içın, 
blr çok mUtch:ıssısların ıştırnkıle mU. edilmiş olacalttır. in~nın aj;zındıı tulıııf bir fuzlolık 'c ra· 
htm bır toplantıya rıyaset etmiştir. Gerek ikinci kağıt fabrikasr ve ge. hateızlık huıl olur. liu takılırde oldukça 
Öğıendlğtmize göre bu toplantıda rekse sellWoz f a brikasr nihayet Uç sert bir madde ile gıda ıınrçalurını dış· 

bilhassa kı\6'ıt istlhsn.linln arttırılma. ki !erin içinden temizlemek ilniyıı~ı La~ı;Ös· 
0 ayn. kadar istıhsaltl.ta baş!Jyaca ar-

sı ve sellUloz meseleler! mevzuu bah· 
scdilmlştlr. Bunun için de bUtUn teş· 
kllii.tllc kurulmuş hazır bir halde bu· 
lunan ikınci kliğıt fabnkasr yakında 
çalışmıya açılacaktır. Sapanca go· 
IUnden u geUrılmcsi lçin icap eden 
borular döşenmiş, yalnız fabrıkaya 

bağlanması içın ıtı.zrm olan b.lZı alet. 
ıer henUz gclmemıştır. Keza sellU!oz 

dır. Ahval dolayısllc tnşaatı durdu

rulmuş olan Klor fabrika.sının kurul· 
masına tekrar başlanmıştır. Bu fab
rikanın bUtUn makineleri evvelce ge
tirtilmiş olduğUndan bu fabrıka da 
gelecek sene faaliyete geçecek ve bu 
suretle dört fabrikada. mUteşekkll 

olan SellUloz sanayll manzumesi ik· 

ıstıhsal edecek olan fabrika da mon· mal edılmiş olacaktrr. 

te edilmiş bir şekilde hazırdır. Ona ==== =========== 
da su ...erilerek faaliyete geçecektir. 

Birinci kCığıt fabrıkası senevi 10 
bin 600 ton kı\ğıt istihsal etmektedit'. 

Sahibi ve Neşriyat MUdtlrU: 
Alll\IET EMİN Y ALMA.~ 

.Basıldığı yer: VATAN JıılATBAASl 

tcrir. 
\ ııkıi dı~lcrdc hiç çaruk mc\CUl ol

madan <la ı.liş araldrıııa ı;ulJ parçaları 
takılıp kolahilir. Fakat umumı)ctlc lıu 
hal, pek nadir olanık, ancak di,lcrı SC)· 

rck olaıılar<la \ aki olur. Aı;ııdıı ~uru!. 
dı•lcr bııiunnuık nekedar dogru dei;ıl~c 
di,leri ,.e di§ etlerini kurı.lanlarla, uzun 
müddet, kurC'alaıuak ı.lıı o ni•bcııe dogrıı 

olmaz. 
Kurdanla karıştırılan di l"urugu ı;il· 

tikçe bü)Ur \C harohi)cl dışın kı.ıkunc 

doğru genişler. 

E[;cr kürdanın sh n ucu dı;l etleri ne 'e 

dış çürükleri iı;iııdcki di~in uz kı•mına lumnuştur. 1 heli gbrUlcrck aerhal karıı.1' 
batıp kanaıocok olurııa açılan ufacık yıı· Bakırkö)undr i kele ~oselcri, Çobauçe,· dilerek kendisine etruflr suıı 
radan mikroplur kolaylıkla i!:C'rİyc sim· ıne Ta~ ınr)daııı, !;•·nlık, Mı ktep )olu 'C bıtaca ıcap eden maharetli 
!er. ı.:ok geçmeden dişin kukundı.: 'C <1İ' A>aıına sokııklarının kaldırımları. ')apıl· yaprian mUltcrrer ıstıcvnplll 

ını~tır. Yuz elli bin lirııya ')ukın bır P~.ra il 
eli uzcrin<le ııbscJcı, tidı.letli diş a~ıları ı;or[ilc Halkalı, Nıılbantçcşıııe, lladımko), n.t sonra cUnnUnU it.raf ve 
\c )uıdo ~işlib.lcr kendisını gijsı erir, Topçu Atış okulu, l>arnıpaşn şo cini iıı· bi söylcmıştır. Vaka sebebi 1' 
Şu lıoldo kurdonlıır, o.,ızdaki nıikrop· fil edilmiştir. • amcasınm karısına maktulU: 

!arı aıgınhı~ıırıın amiller haline ı;elmi;: Küçıık Ç{'kmece, Bukırkoy, Kozlıç~nıc tccavUz suretilc fenalıkta 11 

olurlar. ')Ollarıııın asfaltı 'c flor)a • Ku~ukçck· ve ka.tılc daht gQya ötede 
E er kurdanlar, kn) ıl•lZC'U §UTa)a buru· ınece ~ dt"ri tamir edilnııştir. man olduğundan ilerde ke!ld 

)a atılıp toz toprok içinde hırakılmı~ o· Kadıkuydc )ÜZ cllıi hin lir.ı ile Gaıı recrği end şcsilc bır an C'" 
)urlar e bunların iızerindı.: Lıılunan mık· l\lulııar l'a~a yolunun kald~rınıı, 1 ' cnd· !Un \ilcudUnU ortadan ]<aidl 

. . l l de \e ~okoklarında duvar ınşası, -.a•kın· d 
roııların cüş c:l. lerındc husu c ge ecck ufak kı. 

1 
F' 1 F" 1 s aıl •(' akrabasından Yusuf isml!l . ba ._8 • eneryo u, ener}o u • • u , • ıft 

yıır~lard.ııı \llc'.ıdc gırC'r<"k a)rıeu trlıJı. I Camı H! Köı.elcc ı )ollıırınııı ~osclerı )tıpı!· tedarık ettiği dolma av tl 
kelı ~b~ \e ıhılıublarıı kapı nı;malurı da 1 mı.ıır. Alıı)oloğzı, i•kele uıeydanı ,e hu tarlasında iken Uzerlnc end 
pekııla, muıııkundur. roda muhırlif cadde \C sokaklorın kaldı- dilrdUğtinU söylcmışttr. 

Dışleıı ıcmizkınck iı;in i) ı bir fırçf ve rımları c:sa lı 5uretll' tamir ulilmı•tır. So öteden beri kaza dahıllıtd 
lıir par!:.;ı sabun, c;ok defo, kafidir. ~a) t.t ğüıluçe<;me. İı;erenköy. Cotle~e, ~alım) t· gelen boyle b.dayeti meçhul 
ı.lı lcr ara ında kalan gıda baki)clcrini cedit, Kozasker, :ınaıoryom, }.rC"nkoy !'ad şık hlldlselenn mııhıyctinl pt 
mcdıuri (llJrak temizlemek icııp cı.lers~ ılcsi, Cıulddıosıaıı i•keic, lhralıımağa, Prc- zaman içinde mahirane oııır' 

t O"' Kıı1.askcr. Açılıadem yolları i f11 
ancak o zam n }'ıırnıı~ıık ağaçlan yapıl· '~n ?r;. u.. k 1 alan elümir-m na çıkartmakta bulunan 

zl d kıncı .. oırıın ap om ' '"" r \e re.kol kumnndanı Balıkc ır 
mı ,,. tıbbı_ olar~k t0emı c~nuş k~r. an·, l:llteıı•' a fulıı. uadiy<- i kelı-, Caddt:"bo.,. 
!ar kull.ınınnı;o, dı•lrn ve dış cdcrını zo- tan, Çifıclıavuzlar, Scliimiç~mr. }olu \e Erdoğan onbaşının bu hUSll 
d (emcdcn gıd3 Jıarçalarını çıkarma) a, 1 C(l r)f'ri esa•Jı tamir edilmistir. ret Ve iktidarı Cidden teŞC 
iur d~ret:C)c kadar, nıu•aade olunabilir. Adal:ır, biıyiik fair Cdül Birlik nıC)da· yandır • 


