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kşaml 
vrupa lşçl 

Partilerıaıa 
Kolonilere bakı,ı 

l'az.an: SADRJ ERTEM 

EGER ~lmdlye kadar klt,Bplann 
yazdıklan i,;ıksa)·dı dünya ne 

haldıı olaca.ktı ~ 

T~ymıs•ın Hariciye VelıiHmlz 
~akkıada bir maka16si 

---------o------~-

Numan Menemencıoj:u, Türkiyenin, 
dışında biie '' En mukted'r dip:omat ,, 

şöhretini kazanmıştır 
Londra, 15 (A.A.) - Taymıs gaze. ı parlak \•amt.ıarına mallk olduğunu 

lesi, Numan Menemencloğlunun Tllr. ! gösteren 1ıımet İnönü, hariciye veklli 
kiye hariciye vekilliğine tayinini ba. J sıfatıle harbin buhranlı zamanında Uç 
hia mevzuu ederek diyor ki: buçuk senedir bUyUk bir i.Mbet ve 

Türkiyenin yeni hariciye vekllı Nu. mabaretıe TUrklyenln dış ı;iyasetinl 
man Mcnemencloğlu şimdiye kadar idare «ıden B&§Veki! ŞUl<rU Saraçoğlu 
i§gal ettiği mubteljf mevkilerde o ve n}hayet Türklycnin yeni hariciye 
kadar dikkate değer blr djrayet ve veklll Numan Menemencloğlu. 
maharet göstermiştir ki TUrkiyenln Bu suretle TUrklye bu güç anlarda 

Sovyet Karadeniz J-ilosu 
Tur!< boğaz;arından 

geçme!: ~çir; 

teşslıbüs~tta 
bulunuiacakmı ş 

Bir Rus knn"S.7ASrllnUn tarctleJinden görünlişti 

Ruslar Kazakistanda yeni petrol 
kuyuları açıp işletivorlar 

!talya.n radyosu: 
(Tilrkçe • 21.SS <>.misyonundan) 

Alman ordulannın Kaikaı;yada ı . 
lerlemesi üzer'.ne So>-yetıer Karade. 
nlz donanmasının TUrk boğazlarından 
" CÇmesl için teşebbl\sntta bulunacak. 
l rmı§_ 

• lngillz ve Ameı ikalılar bJnu çok 
nuru ederler. Fakat TUrkiYenln ııar _ 
s.ılmaz azmi ve takip ettiği siyuetin 
bu gibi oyunlara Alet olamıyacağı 

Vllbelmıt..ra'!sc mnhflllerlnde teyit e. 
dilmektedjr. TUrktyenln bu mrada a.. 
nanev1 siyasetinden ayrılması l~n hiQ 
bir ııebeb mevcut olmaGığı aynı mah. 
fıllerce ll!vc edilmektedir. 

ı ------·, 
1 Vali, Fon Papen 

şerefine dün bir 
ziyafet verdi 

Vatı ve belediye reisi Ult!i Kırdar 
Almanyanın Ankara bUyült elçisi fon 
Papen rıcretıne evvelki gUn Filoryada 
bir ziyafet vermi§tlr. 

Herhalde gW gülistan olmaııa d& 

kltııp aayfalan ara.&ına tııtif t1dilmlt 
fikirlere ~öre bir mıuızara arzcdtl«'k. 
tı. Fakat kitap blldiğ'lnl yazar, bayat 
lt.tedlğinl )apar. MeselA Avrupada, 
Avrupa endUstrjl~tlkçe. l~çllerin 

mlktan çopldıkça dünyanın ;p:pyenl 
bir n}T.Dınn girece~I sanılırılı. Hattl 
o kadM kJ ba.ı.ı işçi partilerinin da. 

lıa gcnll'i insani düşl!.ncelerle bu diln. 
)aya bakacağı limit olunurdu. 

dışında blle en muktedir diplomat , geniş tecrübesi, bllgtsı ve mahareti Moskova, 16 (A.A.) - Buraya ge.. birinden günde 20 ton kadar petrol 
§Öhretlnl kaunmış ve aşağıdaki gö. bulunan bir sjyaset ekibine malik ol. len haberlere göre Volsanm doğusun.. elde edilmektedir. Yeni maklııe ve u. 
rllşmelerde esaslı ehemmiyeti olan bir mak gibi bjr ~ıiht "-ardır. Bu talih da ll'.auktııtan petrol kuyulanmn ve. suUerle eski kuyula.nn da verimi art. 
rol oynamı§tır: lllğcr bütün metnlcketıerln gıpta e- ı rlml her ay artma.ktadır. Herglln ye. tmlmaktadrr. 

Almanyadaki 
gazetecilerimiz 

yarın sabah geliyor :Fakat 1850 de tıımvvur edilen dUn. 
Ya. bundan elli sene sonra daha ba,. 
ka; klt.aplarr.n kaydetmediği, alya.. 
ııctçllerjn, nlozoflnrm tahmin etmıı • 
dikleri bir dünya oldu. Büyük harbin 
rıonunda A\·mpanın t;e.knlğl ~n ileri. 
bçl mlktıırı en kesif olan mcnılcket
Jcrlnde bu ıııçı grupları arasında em. 
peryalfst temayüller a7.almadı. Kolo. 
ııUer:}n bedbaht tnsnnları karoıtarında 
Avnıpa bliyllk 5eblrlerlnln genl3 küt;. 
leJerl.ol de tir dUşman ufı halinde 
gördiller. , 

1 - Boğnzıar meselesi hakkında deceğı bir §<?ydir. nl kuyular açılmakta Te bunlann her 
Möntrö anlqmıun, 

2 - 1940 ilkktnununda Londra ve 
Parlsi ziyaretinden sonra bUyUk Brl. 
tanya ve Fransa ile Türkiye namına 
imzaladığı iktısadi anla§mala.r, 

3 - G<ıçen ilkte§rlnde tmza.'adığı 

Türkiye Almanya anla§ması. 
Menem•ncloğlunun çetin mel!aiye o 

lan kab. !eri ve muvaf!aklyt!tlcri 
çıık bUyU1. w-• . Hu.suslyJe ki geçen llOD 

senelerde birkaç defa ameliyat gör. 
mUştUr. 

Rostof - Bakô demiryolu üzerinde 
Georgiyevsk şehri zaptedildi 

daha müsait mevzilere çekilmişler • 
djr. 

Edlrne 16 (Telt!d'onla) - Bir mUd. 
dettenberl Alm.anyada bulunan Türlt 
gazeteciler hcyetı bug1ln geç vakit 
Edirneye gclml§tir. TUrk hcyetlne Al 
manyada mihmandarlık eden • Al. 
man ga.zetecı de misafirimiz olarak 
mcmle.ketl.mlze geJmjşt.ir. 

Edirne vaıısı lbu ak§am TUrk ve 

lngiltcrede iKi p:ırtJ111 e.mp<'rl·all!ıt 

olaral' UberaUerdcn ve muh&far.a.. 
kArl.a.rdan pek farklı ~ma.dı. 

Almanyada tıoııyal demokratlar in. 
san ln58nı istismar edemez d.Jyorlar. 
dı. Buna benzer blro<ık misaller urt. 
lebllll'. 

l\lusul mctıClcalnl biz Lord Görzön. 
le muhafnza.kAr bUk6metln mantık 
blı;illarine göre müzakere ediyorduk; 
nmhatınakAr hUkCımetl yerını llfa.k.. 
donaklln işçi grupuna terkettı. 1ngl. 
ll:r; lftt mllmesslllerlle .Musul me!M'le. 
•ını daha kolay konuıımadık. Batt,9. 
o kadar ki Mııkdoruıldjn milmessfleri
le Lord Görzöadcn daha çok pe~lk. 

McnemenCioğlunun TUrklye harici. 
ye vekllllğine tayininden sonra TUr. 
klyenln dl§ ırlyasetl bundan böyle şu ı 
Uç p.bslyet tarafından ıdare edl1ecek. 
tir: 

Moskova, Alman kuuvetlerinin Kuban 
nehrini geçtiklerini, Krasnodarda 

derin bir gedjk açtıklarını bildiriyor 
Türkiycnln s!yuetlne ilham ve nerlin, U5 (A.A,) - Kafkasyanm 

veçhe veren ve gerek Louın konfe • ıimallnde Rosto! • BakO demlryolu U. 
ranınnda gerekse onu takip eden on- , zerinde bulunan Georgiyev:!l' şehri H 
beş &ene :içinde başvekil 8ıfatlJe dev. ' ağuatoata Alman kıtaları tnratından 
ıet adamlıC-ının ve dfplomaUığm en za.ptedi~tjr. · 

Mosko,·a, 16 (A.A.) Öğleyin 

neşredilen Sovyet tebliğine ektir: 
Kletskayanm cenubunda mevzi • 

Ierlmlze derln!lğinc hUeum etmiş, 

Kotclnlksovonun cenublı.nda Ruslar 

Akd~eniz muharebesi 

Krasnodar çevresinoo Sovyet hava 
ve tank kuvvveUcri, Kuban nehrlnl 
geçmiye te~bbtls eden Alman kıta
lanna ağır kaYJ,Plar verdlrml,,tir. 
Buna rağmen Almanlar bir kesimde 
nehrin cenup sablllnden geçmlye mu. 
vaffak olmuştur. 

Ukraynalı bir çete aylardanberi de. 
vam eden faaljyett esnıısında. 62 Al. 
man subayı Ue 600 Alman askeri öl
dUrmUş, iki kurmay heyeU yok et. 
mili', ıs köprUyU havaya atmıı ve beı 
askcı1 treni yoldan çıkarmıştır. 

l\1011kova, 15 (A.A.) - Gece yanın 
neşredilen Sovyet ek tebliğinde denı. 
Uyor kl: 

Kraımodar çevresinde Sovyet kıta. 
lan sayıca üstUn dUşmanakar§ı çok 

Alman gazeteciler1 şerc!l.ne Karaağaç 
ta bir zjyatet verecektir. 

Bir ayda lngilter-eJe 
bombardımandan ölenla 
Vlıtl, 16 (A.A.) - Londra radyo. 

.ııunun bildlrdiğlne göre temmuz ayın_ 
da dU§man hava. kuvvetleri t&ratm.. 
dan İngiltereyc yapılım akmla.rd& 
368 kişi öımUş ve 883 kişi de yara
lanmqıtır. Ölenlerin 167 ııl erkek, 161 
i kadm ve 40 ı çocuktur. 

~alam on 
adalarınaa 

Bugün de Hindistan mcaeteelnde 
Kırlps ve arkndB§lnrında, part,llerln. 
de ayni dhnlyetln lı!.kim oldıığunu 

gormek fçln bUyük hesaplar yapmaya 
lhttya' yoktur. Alman aoeyal demok. 
ratlannın mllııtcmleke da'Yatlında na. 
l!ltl aynk diredlklert m&lt:ımdnr. 

§lddetll mUdafrın muharebesi yapmı§. 

Berline go··re 75· gemi ı~ki .~~:~k~~~~n;,~~:~~:~bl!?8~: 
' ı sına Rus mUdafaalnrmda derin bjr 

kruvazör üç muhrip batırıldıl·;::;·~d~:::::~;:. 

MOttellk ı. uvvetleı

işgal ettiklerı 
yerleri saglamhyor 

Berlln, 15 (A.A.) - Alman ordu. 
ıarı ba§komutan!ığmın huııusl tebliği: 

Mihver ha\•a n deniz kuvvetleri _ 
nin kahramanca müdahalesi ııaycsin.. 
de Akdınlz ha\'U ve deniz meydan mu 
harebesı dUvmanın tam bir hezlme • 
tile netjcelcnml§tir. 

..---. i ngil i zl er--ıııı 
Kalilenlu 

mavalfaklyetle 
~aıtaya vardığını 

iddia ecıs·o~ 

1789 JhtllAUnln hıırareUı gUnlerfn • 
de Fransa.da herkes hürriyet lçln can 
vermeğe samiınf bir surette ~ırla. 
nırken, ayni lnıınnlar l\larttnlk ada. 
"Uıdakl fnsıınların bürrjyet)ııl tud.Jk. 
de büyük güçlük çektiler. Martlnlkte 
~slr Ocaretlnln meni feine bir ttirlO 
;:\DA'l:ı~mak ıııtemlyorlardı. l\lartlnlk. 
de insan almı satımını mübah, hatb\ 
faydalı gUrenler b<-şer hul.ulm be. 
)"annııtcslnl bir hafır. gibi ezberden 
Oktıyorlnr. Dl) ile llcrar knlb ile tas. 
dik cdlyorlıırdı. Buhal A

0

vrupanın 
bllnye~nden sellyor. 

Alman son haberlere göre son dere
ce kuvvetıı bir himaye aıvnda SL 
cilya boğazınd&n geçmeye te§ebbUs 
eden dU§man deniz kafileslnl tevkil .. • ______ .._ ______ .. 

Fransa !çln İngiltere jçLn, Almanya 
için ve dl~cr A ,·rupa memlr.ketler1 l. 
~hı m:r:fyet aymdır. !ngtltcrcde mıı. 
h:ıtazukAr olsun, liberal olsun i:iÇl ol. 
tıun kolonUer Uzcrlnc kurulr.ıaıt bUytik 
bir hAk(miyetJ.n, clban!Jllmul bir '" • 
Usııuırın be@ledlğt mablft.khırrlır 

eden 21 ticaret ve petrol gemlsjn®n 
topyek!ln 180.000 tonllltoluk 11> Ui 
batınlmıttır. Kafilede bulunan petrol 
vnput'larının hepai batırıim~tır. Bat
rnıyan birkaç ticaret vapuru kısmen 
bUyUk hasara uğramı§ olduğu halde 
Maltaya varmı§tır. 

22.600 tonllltoluk Egalc tayyare 

A.vıııpıı.:ıın Perllyen tcknlltı \'il ıta. nal ka.nunlarm, l~ı için bir takım 
"ile kıta harlclnl hıtbınarda ıttlfak haklar tanıma.om blly\ik tesiri \'ardır. 
lıııJindoofrler. Bunun içindir kt tngll. Avrupa. Avrupa harklnl fııtiıımıı.r e. 
t(lrenın f~l portlııl, Atmanyanın so... deml.yccek bir dorumda obaydı, şüp. 
hl demolnatlan, Fransa sosyalist.. bMlz vutyet başka tlirltl olur~ 
lerı kendllerlnı bir nevı kaymak tata. Avnıpada halk rruplarının ayrı ayn 
ita. bir M'v1 ı .. çJ arletokl'B8lııl halfne baynklar :ıltmda ıoplanmal!ln ve 
110kınuoıa.rdır. hep blr&-.n hlllA kolonllerı a,ağı gör. 

ŞUpbetiz '"1 halin t.ııeklrttlünde -.1 melert bu eei><:bten ile.rl celmektedlr. 

gemisi, 9.300 tonila.toluk Mançestcr 
ağır kruvazörü ile diğer bir kruvazör 
Uç torpldo muhribi de ayrıca batırıl. 
mı~ır. 

tııustrious tlPinde 23.000 tonlllt<>
luk bir tayyare gemjsilc 22.450 tonL 
Mtoiuk Furious tayyare gemlıer1 ağ"ır 
hasara uSTamıı olduktan halde Cebe. 
lUttarıka vann.ıotır. 

Bunlardan b:ı"ka diğer Uç kruva. 
zörle torpido muhribi ciddi hasar gör 
mUştUr. Alman ve 1tayan kayıpları 
hafiftir. 

Londrn, 15 (A.A.) -- Amiral 
Saygrerin kumandası altında bir 
\"3pl1T kafilesi Ma.ltaya iaşe ve tak 
vi_>·c kuvv.cUeri götürilrken d~ır~ 

run çok muazzam kuvvelerle hıl· Edirne (husud) - Edirne \'all!lği. Alüsiyen adalarında yedi 
;;....,...,.,,...+rr B ğn ne tayin edilen Dô.n!ş Yurd:ıkul §Ch-

cumuna uE> • .........,.w • una rn ıt:n Japon deniz tayyaresi 
Maltaya vnrmağa muvaffak olmu6 rlmlze gelmig ve Karaağaç garuıda 
tur. Bu kuvvet dcnlı:altılarda,, merasimle lmr§ılanmıştır. imha edildi 
torpil taşıyan çok miktarda ta.yyn• Yeni '·a.U, vazlfesimı ba~lamıştır. ge-- ı·a:w.ı 2 ııel bııytad:ı 

--------------------------------------------------------re 1 c n! en, prce tayynr:ler·nıcn, 'tU• 
cum botlı.-ınclan mUrekkepti. 20,5 
luk toplarla mUtelllih bir kruvazör 
filosu Tirenyen deniz.inde toplan • 
mış, cenuba doğnı yol almı~tır. 
Fakat yaklaşmnğa cerorct edeme
miş, t:ıyy:ırclerimızin hücumu üze
rine ge:i cönrn.ıi5tür. Bir denizaltı 
ınrz dü~n kruvazörlerinden hiri• 
ne 2 torpil isabet cttimıi§ti:-. Ha
vcı kuvvetlerimizin geniş ölçüdeki 
hnreketle"ri hakkında henüz rapor 
gelmemiştir. 

Bir Alman denizaltısı tahrip c • 
dilmiş, bir tanesi batırılmıştır. ln· 
g:liz.lcrin Eagle tayyare gem sin • 
<len hnc;ka. Mancester kn:vazörli 
de batmıştır. Mİ.irettebattan ço:u 
kurtarılıruş, bir kısmı Tunus !!eh:!
leıi!lde k:ı.raya c;ı:knuştır. 

·- iiiE ::::::::::::::: 

V AltlT gezintisi 
23 Ağuıtos günü Val:n okuyucuları için hazırlanan gezinti biletleri 

Vokıl Kitabe .. incıe verilrr.cğe baılanmııtır. 20 kupon getiren hor o'kuucu 
ııo kuruı mukabilinde iştir ak biletlerini alacaktır. Kupon biriktirmiycnler 
b:, kişi ic;in i 5C kuruı verecekle:dir. Bilet satıı mucldet pek az olduğu ic;· n 
vckıt gec;irmEden biletlerln alınmasını tavsiye ederiz. 

Yakıt guıntısinin biıc;ek cazip hususiyetleri vardır. lstanbulun ve 
Boğaziçinin en güzel yerı olan Çubuklu'da Hidiv'in korusunda bütün 
bif gün caz, soz ve Bev<'ğlu Hclkevinin sc çkin halk sanatkôrlarının İj· 
tirakiyle yar.ıacak mil.! oyun:arla eğlenilecektir. Hususi bir vapurla ~ap
rüden hareket edil~rek Çubukıu·ya gidilecek, gece Mamıarada bir 
ır.chtap ôleMı yapılacaktır. Takvimler, 23 Ağustosu, mevsimin en meh
ıaplı gecesi olarak ka,-dctmektedir. 

VAKiT, geıintiye htirak edenlere ayrıca bir ıürptiz hazıriamı•. 
Bu sürpriti okuyucular na son gün bildireeelrtfr. 

Bu h:ırelcetlerin dil~man ll!ılerine 
yakın yerele kaytp vermeden yapıl 

1 
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2 - EN SON D \KtKA - 1.5 A(;UTOS 10;2 cmIARTEst 

ahkeme Salonlarında 16fr, iki n_o_,,,,ta.....ıı A iKA 

G Veysel 
G ccleri ölüp gündüzleri 
Dirilen balıkçının başına 
Gelenleri istiyen 

1150-200 metre murabbaı aahada olmak Ozere mazbut bir depo 
Küçül< ilanlar Kuponu 

tıvar 
atanmaktadır. i 
Yeni Postane caddesi 47 numarada (tPEKİŞ) !}irketı umum mQdUr. 
lUğUne mllnıcnat. Telefon: 201613 

(Ba kupona eklenerek ı;~nde.rtlooelı 

lf ınama ve ~ verıoc WLnlan En Son 
UakJlında parasız oe,redlleoetnlr. L 
mhlnrın gfız:etedc ~örftldaıtı fek{lde 
olmn&ma dlkkıu edllmelldlr. l!ivlea. 

--~----~D--------- Var mıdır acaba? 

B OfJNUc:;;z&Zi!llE.mZD~ d l iye koridorlarında cereyan 
eden heyecanh bir vak'a 

BUDAPEŞlT.'den verilen bir 
habere göre, blr Mlll'.ıır balık. 

çısı her akpm ölmekte, sabablnrı 

dirilmekte lmlıt! .Macar! t,ıuıın '.l'ur • 
l<ey l;;ıı.snba mda vulmn gelen bu h -

df ede bahk.çınm kalbi akBUm olu.ıım 

Saat lG ten 19 a kadar: ıne ~ıın gi5adereo otnıyuoıılarıu 

SAR YBUR U Park Gazinosunda mnııtm knlmok Umre rtb acıreeı 
riAl blld1rmehır1 IAr.ımdır. 

14 YB§lannda, sarı saçlı, ı.nce kır. 

mu;ı dudaklı, uzunca boylu, narin vU
cullu, yakı~ıklı bir dellkanJıydı, 

sini deh§ctli bır bedbinliğe dUşUrmU§. 
tü. Halinde bir asalet ve iyj bakıl -
mış bir ailenin çocuğu tavn vardı. 

dıırmaktn, &abahlnn yonlclen l3lemeye 
lmr.ılam.'l.kta, balıkçı da bu tıun.'t;le ta. 
bli hayata kavuıımnktaymııı! 

E ZAT AK Eoltmme teklilleriı 
* 21 yarmda, uzun boyla, zayU, 

yUkııek ve tanınmış bir aileye men
sup, .snnşrn, mOtenft.ajp vUcuUu, na.o 
kış, diki§ ve ev i§lert bilen, r.evkise
ılm sahibi, hassas, okumaya dUşkün 
sosyete hayatından anlayan, dllı:gün 
konuııan, gllzel sesli genç kız; 40 • 
•5 ynşlannda, uzun boylu, mutena . 
&jp '-Ucutlıs, okumaya meraklı, zen. 
glnce ve tahsilll bir bayla evvlenmok 

Yanında, pls kılıklı esmer ve kaş. 
lan alınmış bir Ç')Cukla, l§Çi elblaell 
diğer bir delikanlı daha vardı. Sorgu. 
ya. çekilmek UZere birinci suıh ceza 
mahekmes'nin koridorunda bcltltyor. 
!ardı. 

Bir aralık gözlerini bekçiye doğru 
kaldırarak: 

- Ağabey, bcnı tevkif edecekler Tabiat kıı.ııunlarınıo ü tünde olan 
mı dersiniz? dedi. bu h!\dlso hnkkıncln cloktorlnrın ne dl. !:" 

Bekçi bal'ını s:ıllndı: ycceklerlnl bilmem. Yalnız, dur&ın v 

_ Yok, başıboş bırakacaklar mı kalbJ 11'1ctmek için tnbabet tcnnlnln 
sandın? senelerden beri arn~tırm lar yaptığı • 

.. .. 

. JJestekar tanburi SALAHADDiN PINAR 
: ''e arkn-Oaolacı ve giizldc okuyucu bayanlarla. 

.. iÇ iSiZ Ail MATi ESi 
San ançlı gostıvarlıydı. Mavi gözle

rini bir noktaya dikmiş, mUtomadL 
yen dUşUni.ıp duruyordu. Suçları yan. 
keslclllktl. Gostıvarlı Veysel çalmı§, 
diğer ikisi de kaçmaınnı kol.ayla§tır. 

mışlardı. 

Yeyııcl hu sıızıer Uzerill1! blrdenbL nı yabancı ga:ı:otelcrden okuyup du • 
re ayağa fırladı, oobinden parlak bir nıyoruz. Bu garip hfidfsenln feMt 
§ey çıkardı ve boğazına doğru glltU. bakımclan tetldkl snllıhbetlmlz dı • 
rerek yana doğru §lddetle çekti Aka. ındn olduğun<bn oııu allikndarlnnna 
binde boğazında kırmızı bir şerit ha- bırııkııı lııin bizi llgllendlren tarafını 

.m.e1m:v. ııa--•.f.:ı~'· ı.stcmektedlr. YUz güzelliği mewu

Vaka birkaç gi.ln evvel BcyoğlU 

tramvayların<lan birisinde cereyan 
etmlştt, Tramvayların çok kalabalık 
olduğu bir &aatinl seçml§lerdi. Her~cs 
birbiri Uzcrjno yığılmış, cebinden bj. 

let parasını zor çıkarır bir halde iken 
Gostlvarlı Veysel, yavaşça elini, ya _ 
ıanda bulunan Alekeıındr ıstmll bir 
Almanın arka cebine uzatmış ve şiş. 
kiııcc duran cUzdanı çekiverml§tl. 

MUteakiben do d:J.ha tramvay is • 
taayona gelınedcn ko.labahktan sıyrı
larnk, a:ıağıyn atıamI§lardır, Arka _ 
daşı Ankaralı Ahmetıe Erzincanlı 

HUaeyln de arkasından ntlaml§lardı. 
Aksi tesadU! bu sırada da biletçi 

.Atmanın yruıına gelmiş ve kendisin. 
den bilet param iııtcmiırtl. 

Aleksandr cebini yoklayınca işin 

farktn:ı varmııı ve hemen etrafı araş. 
tınnca tramvaydan atlayıp bir soka
ğı .sapıveren tıç çocuğu görmUştU. 

Bunun Uzerlne: 
- Hırsız var! nldasile tramvayı 

durdurtmuş ve birkaı; gönUUU ıle bir 
likte çocukların peşine dUşmU§tU. 

Veysel b\r ta.rafa, HUscyln il~ Ah. 
met de bir.er tarafa kaçmak 8\lreti. 
le pc~lerlnden ko;ıanlan ~B§ırtmı§lar 
dı. 1.Akin, açık gBz blr polis memuru 
Veyselln peşinden şaşmamııı, nihayet 
kc.ndlslnı bir sokakta kıstırmıştı. Ta. 
bil Veysel vas1tasile arkadaşları da 
rle gcçirjlmlştl, 
Çaldıklan çanta da bir hayli yUklO 

;dl, hanı. İçinde 250 TUrk lirasından 
başka, ı tnl!yon ley kıymetinde Ro. 
men tahvlllerı bulunmaktaydı. 

Böylece çanta sahibine teslim edil
miş, çocuklar da adliyeye verilmişti. 

Vcy& 1 etrafını çeviren birkaç polis 
memurunun ortasında bir köşeye çö. 
melr:tlş, mUt('madiyen dUşUnUyortıu. 
Belki birkaç dcfıı çalmış, fakat hl<; 
ele geı;meml§tı. Yakalanması kendi -

sıl oldu. ele alalım: 1 
Vaziyet aşlkArdı. Çocuk ak1J ı:ıra Uz.ııktıın görilnll,.~ güre, bu bahkcı 

ALA 8 ANDA~ 
boğazını jiletle kesecek Vt! bu suret. muhaklrnk ki nu kıırıııık uım1111da ı 

revO.UnUn bUtün yıldızları ve mo&ıbur parçalan" 

• y le polisin, adliyenin ellndcn kendisini dünyanın en b:ı.htl;)~r adanudır. Öyle 
kurtarn::alttı. Eh hastaneden sıvı~ _ değil mi? .. ooUnlizdeki kıııda l\lacn.r 
mak da zor bir §CY değildi, tabii, blllıltçııun odun ve ltömUro lht;lyacı 
Fakat, bckçı ile poJislcr bird-.nbire olmıyacak. Çünkü. gece ne s.c:ık bir 
üzerine atildılnr ve ellnC:.?n jileti nl • odrı.ya, ne ılık bir yatağa ltlz.um yok. ! 
dılnr. Çocuk, - zaten istediği de ol- Nıısıl olsa katbl durae:ık değil mi': 1 
du - bogazını gayet hafit sıyırmıııtı. Eh ... kalbi duran adam da bir ne\·i ı 

MUAMfV'IER ve KEt.:..EBEK 
ile beraber okudukları ~arkılan yalnız , 

illi 

A Şimdi de korkmuştu. Bir taraftan 1 ölU olduj;'llnn göre ı;oi;'llktnn mütees. 
ağlıyor, b\r taraftan da mendili ıle sır olmıyacak! l'ılncnr balıkçının yo- j pltı.kln.rmdadır 
kanlarını siliyordu. mek ve içmekte yapac:ığı ta.earruftan ~lEB:Ellie~ Orkestrayı idare edeı:ı: Bizzat CEMAL REŞtrPfıla;IZla:mlliD 
Nlh:ıyet adliye doktoruna götUrUI. b:ışkn bir kazancı daha var. Ömril ., 

dU ve pansıman yapılarak boğazı en. bu ımrctlc bir ml511 daha artacak 
rıldı. demek?.... o u c e inde 

Biraz sonra mahkemeye alındıkları DUn~nnın hrr ıarnfında, l.'tlncar h:ı... _ 
vakit Veysel boğazmı hafifçe bHe lıkçmm başına gelen f)U htı.dlscnln l\losko\-a, J,, {A.A.J - Gece yarısı 
yana doğru c;:cviremlyordu. l lteııdi b:ııunu. gelmeslnt ıstıyecek yUz.. I neşredilen Sovyet tebliği: 

Mahkemede ınktı.r etti: krcc, binlerce imınn buluruıcul'.:'l nm- 16 Ağustosta kıtalanmız, Klctska.. 
- Ben hiçbir kimsenin cUzdanını hııklrnktır. ?ıl!'scl~ kalürlferll :p:ırtı. ı ya, Kotclnlltovo'nun §?nıAl lıntı Mlnc. 

çalmadım, ®di. Ben sUtçUlUk yapa • 1 nııında oturanlar .. lmlöriter vnr diye l'&.lni, Vodızarkesk, Maykop ve Krar. 
nm. Çalı~tığım mandıradan mnhıılle- ~eçen kış odun kömUr nlnuıyıp ay _ nodor çevrelerinde dU§lllanla. çarpı§ • 
blc!lere süt g1ltUrUrUm. O gUn d1) 

1 ı::ıtta ı;h•t ketıeıı bu gthı in onlar mu. mışlardır. 
tramvayla bir aUkktı.ndan heıı:ıp tah. haklmk kl ıuııın en soğuk zanınnında. Cephenin diğer keslınlerlnde ehem. 
si için Beyoa-1una çıkıyordum. Gelece. böyle bir Akıbete mıızh..·u olmak, yal. ı ınlyeUı h!çbir değişiklik olm:ıml§tır. 
ğiın yere gelml!'Jtlm, nız ge<:clerl blmek ıçln hayll ıyırn ve. llloskov:ı, 15 (A.A.) _ Geceyarısı 

Trnmvnydan atladım. Fakat ar rırıerdl .. sonrıı tasavvur edi.nlz: iş. neşredilen Sovyet tebliğinde deıılllyor 
kamdan da kovalamnğa ba§ladılar. ten yor~ argın e\'C döndl\nU7.; ki: 

- Peki sen ne d!ye kaçt~? kannız moda, aıklık bahsi ctrnfınd·L ı Klctsknyıı çevresinde ehemmiyetli 
- Korktuğum ic;:ın, beni dövecekler hıışlıyun ı;örü. me~I U7~h;)or. - bu-1 Alman motörlU piyade kuvvetlerı mu 

sandım C !) ren dlnll~·ecek iniz:, 1 aknt tam bu bıırebeye sokulmuştur. Taarruzlar 
- Yaaa? demek bundan dolayı esnada "mtı\-akkat ölUm,, imdadınıza pUskUrtUlmUıı ve Almanlar 800 asker 

kaçtın. ~eti tyor \o ı;lz oldııAunoz ~ rrdc tn' 1 kaybetmiştir. 
gibi kMkntı kulıyorımmn:, Ne mutlu 1 Klctsluıyanın cenubunda Sovyet 

Ah metle, HUaeyinln suça lııtinıkle- dc~ll mi' birlikler!, bir ırmıığıı kadar gedik a • 
rı hakkmdakı dclnler pek kuvvetıt Sab:\hlryln «'rkcn ı,c knll,DA'~luıı. ~an Alman kıLalarına karşı şiddetli 

değildi. Bunun üzerine hll.kim, Vey. m7., od:ı) ı dolduran mlsnflrlerclc Al. muharebeler yapmışlardır. Bir kesim. 
selin tevkifine, onlann dn serbest bı. laha ısına rladı)< diyecek olanı ~ok! de 700 Alman kuşatılmış ve yokedll • 
rakıımnsın!l ıı:arar vererek dosyayı ç:ın çan du çan çan ... btc mUbahascı. mi,tlr. 
mUddeiumumiUğc jad etti. nin en lwrr.retll sırn&ında "bana mU. /,011clra, 15 (A.A.) - llusyada 

Veysel, jandarmaya tesllm edilip ~""de,, de,·Jıı "lü,·orsunıı~ .. ı · 1 b ı S 
o<><• ., u ., ... en şıuclcllı mu ıarc e er , lalingr;.ı 1 

tevklfhan,.ye götUrU!Urkcn hUngUr 
bUngUr a~lıyordu. ba.hlc:1h erkcnclcn ı.apı ~lmıyor, g:orhindc ve Don dirseğinde den~ •J 

ADLtYE l\IUHAUlRt ev ımhlbl mi diyelim, bnldml mı, im. elıne:-ıcclir. 
sap mı dlyc.llmT ne Is!' .. ı.ırı ı;cljyor. Alm:ınl:ır Knfl;:ısvoıln şiıld<'lll b'• 
Pencereden b:ıltan karımı: seıılenı:1or: Hus muknvemcliyle karşıla5m:ıktr· 

Kuhnn nehri civannda Knsna• 
liorcln cok şlddelll muhıırrlıcicr ol· 
111nktorlır. Alm:ınlıır bu kesimde 
'erdikleri SC'nlş mtlryostn zayiatıı 

ınukııbil bir gedik acınışlıırc!ır. 
Voroncj ,.e l\fosko\•a ch"nrındo 

Ruslar yeni soldırışlnr yapmışlar-
dır. 

Moskova, 15 (A.A) - Kaf'kns 
~·:ınıııcl:.ırınd:ı muharebeler oluyor, 
Alm:ınlıır başlıca Rus me\'tilerinı 

kuşııtın:ıf;n colışıyorlnr. Ruslor cep
heden ve yandan harckellcr karşı• 
sıntlo yeni hatlnrn cekilnıeğc mec
hıır olmu5lardır. Burnl,u'do şiddet• 

li ınııhnrcbcler o~·ıyor. Krnsnodnı
dn Ruslar nrkııda k:ılıın ıncn:ilerini 

mulrnfaza ecliyorl:ır. Alınanlar d:ıb• 

l:ırıl:ı ilerliyorlar. 
KotelnikO\'Od:ı Ruo;Jor seclktlı

nıe ııııılıarchr<;I ynpıyorlnr. Don 
llirı;eğincleRuo;l:ır y!'nl rııildnfon 

h:ıllıırıııa cekilnıi~Irrdir, 
1(-,,.. 

r nsa - ispan ol hududunda 
e ·ş m'k as ate if er yapıldı 

- &y dnhn dirilmedi, onrn gel!.. dırlar. 
Bü:1le geceleri ölüp gündüzlıırı dl. .Sovyet gece ~:arısı tebliğinde m• • 

rllmenln lktısntli fnydnlan ol1uğ\I gl. hıırchelerin Kııırnıı<ior, Çcı·kcsk, 
bl daha nıco eğlenceli, hoş tnıaflan l\lircrılni \·cclı, Kotelnikovo şim::ıh 
olabilir. şnrkisinıle ~ c 1\lcnsl,n:1 nda devam 

dliği lıildlrilmektcdi r. 
SöUln kısıuıı: bö~le ülUp dlrllme~ı. 

lsUyenlr.r \"llrBa Allah onlnm dn nn. 
ip f'~·lr in 1 

Hus leb!ij:!i ekinde Kletskny'.l 
mınlukasındu n\ts hatlarını ynrıı· 
rnk şnhre sokulnıağn ınu,·arrak r
lıın Almnn ciiı:iilamlıırı şiddcllı mlı" 

Afoskoılll, 15 (A.A) - Sovyct 
kum:ınıl:ınlı~ı Kolclnikovo'nun şi • 
mnl doğusunda çok bliyük topçu 
lm,·vctleri toplnm1şlnrdır. Almnn· 
lar o kadıır hih iik lıir b:ırnJ ateşi)• 
le karşılrı~ınışlardır ki bir miiddct . 
lank hücumunu hırııkınak 'onınc1u 
kıılmı5lordır. Sovyct kıloları sık 
lrnrşı hiicumlnrı yapıyorlar. Sta· 
linsrndın k:ırş15ındaki l>on ıllrsc • 
f;ınrlc, nehrin garp sahilinde şfrl. 

<!etli rı,;ııhnrebelcr ı)l"~ or. 

nan komUnlııtN!rln yakalanmaeı ıçin 

yapıldığını illlve etmi§Ur. 
Diğer taraftan Parlstc duvarlara 

l'ekt,a Ragıp ÖNEN 

kı:hıl lanrruzlnrln seri nıılınışlnr-

bahls değildir. (!Ale 11). remzine mu 
racaııt. 

• 40 ynoınd&. orta ~ kumraı, 
lnoe yapılı,jyUztlne bakılabilecek ka. 
dar g{lzel,f' oerefll ~bir aileden. ayda 
onbe§ llro. gelirı r olnn ve aynca ev 
eşyası bulunan btr be,.an; namuslu, 
C;iddt, lyf huylu, bfr bayla evlenmek 
ıstemekt,edtr. (Kariln) remzine mO
?'acnat. 

* Ya~ '2, orta boylu, kumral. in
ce, bassaa, her ay ufak bir gelirl o. 
lan, hayatı bilen ev kadını, temiz b1r 
bayan; ıı.sıl, oere!l1 ve ~ile müt_e. 
nasip, iyi ahltı.klı, 1Y1 kazançlı bir 
bayla evlenmek ı.stemektedir, <VIG. 
dan) reınz!De mOracaat. 

• Ynş 20, boy l, 76, kilo 68, §ereflt 
bir meslekten ayda net 95 Ura ka • 
zanao blr bay, 17.20 y&§la.rmda, mu. 
tenaıı}p, ev işlerinden anlayan ort• 
tahBllll, sanşm veya kumral bir ba. 
yanla evlenmek istemektedir. (GUn 
doğdu 25) remz.lne mtıracaat. 

* Yaş 22, boy 1,67, ldlo 67, eağtam 
vUcutıu, ana.sız ve bıı basız, küç1lk 
yaotanberi esnaflık yapmlf, her işe 

ell yatkm, Uk tahsilli, dUrllirt bi• 
genı;, bir evi veya küçOk bl.r aerma. 
yesi olan, kız veya dul btr bayanla 
evlenmek l.Jıtemektedlr. (M.G.) rem
:z.lne mUrıı.caat. 

ıı: •7 yaşında uzun boylu, çlrkiı:ı 

olmıyan vücutı;a sağlam, ma.!t va • 
ziyetl iyi, içki ve kumar bilmlyen bir 
bay; 35-45 ya~mda, §lşmanca, eviile 
bağlı ev 1.§lerinl bilen, musev1.den 
gayri herhangi bir milletten blr tı. • 
yanla evlenmek fstemektedlr. <otuz 
ooı • lnrkbcg) remzlı:ıe müracaat. 

*35 ynımda, ince yapılı, hassas 

dUrUst.. kibar, Avrupa taha!W ,ayda 
200.250 lira kazançlı sanat ve ticaret 
adamı, bir bay, tçU aıhhatli ,neael:i 
uzunca boylu ve iYl a{leden l'Q.rk ve. 
ya rum ciddi ve gUzel bir ~nnle 

ev?enmek istemektedir. (D umac 
75) remzine mUracaat. 

Aldırınız: \ 
"~ğıı1:s rem'7:.1ert yanb ot~ • 

kuyıu•,alıınlDJUD ııanııarm. ceteı 

m('ktuı:ılAn ldarob.anemlUlen (pu.aı 

tnn bll.1'lç) !lerı:tm .a~bıao 6tfop 
l(ftf!/U ff 'tlla1 t1 dNI _,. &14IrnıA 

ıarı 

(A.M.) (A.T.A) (Bahar) (B.V.) 
fB.L.M.C.) (Dürnev) (E.O.) (E. Ural) 
(E.25.N.) CE.L.) (~.N.S.) (Garı 

(H.B. 888) (Hülya) (H. Ölıaal) 

LoOdra, 15 (A.A.) - V~l haberler 
RJansı lspa.nyol hududuna yakın Frnn 
sız hududundıı bUyük mikyasta tev • 
kjtler yapıldığını blldjrml§Ur. Ajans 
bu tevklfatm burada faaliyette bulu. 

tebeşirle bUkOmet aıcyhiııe yazılar 

yazan bir komUnfst de kurşuna dlzjl. 
miııttr. Bir ~aca 

dır. 

l niled Prcs'ın m.uhııbirinin lıil • 
cllrdiri lıir h:ıhcrc göre, Almanlar 
hu cephenin dnr bir rcl'inde se1115 
mikyasla topçu. piyade. \'C tank 

1 m. 450> et.o. 26) <1.N. 32•> (Kılıç) 
<Kaynak) (Karcln) (M,T.R.) (M.E.'49) 

B 
• .. 

iZ 1 
• 
1 

Berlin, 16 (A.A.) - HitJer dUn u. 

mumt karnrglhmda, yanında haricL 
e 
r 

• ye nııZtn fon Ribcntrop bulunduğu 

'noıidTa, 15 (A.A.) - Müttefik 
kuvvetler Salamon adalanndıı işgal 

•Jeıi üç yeri sağ}nmlamışhır • 
dJT. 

hn.1&} Tllrkiyenin yenı :şerlin bUyük 

-:lçlsi Saffeet Arıkanı kabul etml§tlr. 

Yeni bQyUk olçl, Alman devlet relBi

nc itimatnamesinl vermiştir. 

Gace1e ı 

a~aııa~ı 

dlrlllyo 1 
Budapcıle, 1* (A.A.) Ofi: 
Ilir l\Jncnr hnlıktı her akşam ö'• 

mekle \'C snbtıhleyin dirilmektedir. 
Bu garip hiıılisc Turkev knsnhnsın• 
da 'lmku:ı gclnıekterlır. ll:ıhkçının 

kalbi okşnm olunca ':lurmnktn ve 
sabahleyin yeniden işlemeye başla· 
m::ıkta, balıkçı dn hu s:urcfle tek• 
rnr normal haynta kavuşmaktadır. 

kuv\'cllcrl kullanmıık 5Urcli) lr 
halları bn7.ı nokl:ılurdn ynrur;ık 
ı• ıı·, kıyıl rına ynkln!imağıı mu
,.nrfıık Qlmu5lorsarln mukabil şi<J• ı 

dclli Rus hücumları netice i nehir 
J:ıyılurı Almnnlarıl:ın lemfalcnmi" 
ve bıı kuv"etler tekrar geriye do~ 
nı kırJom süriihnüşlür. Vaziyet he• 
niiı tomnıncıı belli (lcğildir. 

Don cenubunda Kotclniko,·ocl.ı 
Alınnnfar tedafüi vaziyette but:11n • 

Bu tasarruı devrinde eslddl bO 

\'881 soldu. ren5:1nln modası 11ec:tı 

.1iye lnymetU 

l!:L \;ANTAL.AKINIZ! 

Bir kö, .. ye atıp terkııtmeytnı2 

\telyemlz t.stedlğ!n!% renkte tlbl. 

a-lerlnlze uygun o:arak eski ÇAN 
l'A.L.ARINIZI tennı suretle boyar 
Ye yepyeni yap&r. Aynca bet tUrlO 
tamtr ve mınarlAma ı:ıu:ıta yapaı 

Tııvıı.tettnlzfn rengi.ne oyat "° alA 
'Whtt trmak :ıll1il:ırmm "°cak •tel 

yemlzde temtn etıebtıln!nb. 

maktadırlar. 1 
Kof'kn!iyadnki Alman ilerleyişine Kara.k6y Mumllane cadoem 

şi elde ile nı ııknvemct edilmokted ir. .__•R•a•sa-n•ıı•a•sa-tı•a•n..,.N=o-·2-~--..11 

Amerikan tebliğinde her iki tı;•' -------------m1:--:-------m:ımııC101zz:amı!llC~mııı:ı:ımıı::ı:ı:m:::ı.mııa:ı::m:r:--------mııf--ı:zıımıı---=--~-----· 
rafın da' takviye getirmek icin çok Şııbllmnın ytıreğtne 0 gtın ilk defa 
gayret sarleıtikleri hilclirılınektc - ııerıo bir su ııcrplldl 

dir. 1>4-.mek ki, lnsa.o elinde olmıyarnk 
Amerika bahriye ncuırctinin teb• &Uçlu vn7.lyetine düşt;Uğti zaman, ken. 

Jiğinde, ba-hr~·e ku\'veUcrinln işgn' dlslnl affedeblllyorlarmış! 
edilen yerleri memn.nniyct verİC'i Şahika bunlnn dü Unerek, bllmlye
bir şekilde salilamllı.ştımııı;:ııı de· rck, ı temjyerek gebe. kaldığını giirli. 
'nm etHklcri bildirilmektedir. yor n tmnda.n doğan teessUrli bir de. 

Mak•Artür karargahının neşret!'" rcceye kadar haflfiJyordo. 
i:ii tebliğde de. mütteltk 11ğır bomb:ı Şahika o gün: 
tayyarelerinin Snlamon adaları - Bu ldtabı bana ''eren lllrdlhndan 

sarBindc ufnk mikyasla bir düş. Ta.rırı mr.ı oJ un. 
man kon<voyuna hücum ettiklerini Diyerek, yatağına u:ı:ıındı .. 
hevanııı muhaleleli dolayısn·le ne· Bir başka ıınytanın şu eatırlarını 
ticelerin tesbıt edilrmedi~I bildiri'• okıımağa bıışlpdı: 
mektcdir. " ... losnnlor bUmlyr.rek ya.nJ tnm 

Yeni Gine knrıı cephesinde ufak m:ına ile hiç de farkında olmı~·arak 
r;arpıŞlllfllar olmuştur. öyle fenalıkla.ra fl.let olurlar, öyle uç 

~ ~r'ı. r('n fsl<'l'.ler kf, bunları Jmnıın ('.f'7Jllnndır-

lı l\"G ;arU:ırınn rağmcı1 Alü!i\'en ıı· ' sa hile, ~ affederim. 
',], rırta yapılnnhir ha.,.n lıikıımıın- ı n;;~ le bir ruhi halr.t itinde . bllınl. 

l ,.('dl deniz tn~ yaresi imha edil• I ;\ «"rt'k • tıuç lşlemı, obn bir insan bu 
ıııı~Ur. yllzden bir uçuruma yuwrlı:ı.nmııt. ldr-

•109. 
um 
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IC'nml , zedtılcnml.~ olıı.bjllr. l'ıludemkl 

ı;uç sahibi, bu suçu ı,ıem(lğe irtıdıısl, 
aklı v~ mahnlıenıc i ona )ardım ct. 
memiştlr. Şu halde o ı.uçunu müdrik 
dcğll demektir. Böyle bir uçuruma 
) U\"Brlanıın ins:ını atrederlm .. ,.e onu, 
fı:Lne düştüğtl bu mukaddes uçurum. 
d:ın tutup knldırırım. 

Jnsanlık bsnn bunu emreder. \'le. 
dönım beni böyle hlll'eket etmeye 
SC\·kedrr.,, 

Şahllta sevincinden c;:ıldırncn.ktı" 
l'atnktan tırlnyıp lmlktı. 

- Amıın Allnhım .• yer;) lidinde bıı 

kadın lnıın!lı ve mnlnıl ııı•anlar 'or
mı~ dn benim haberim ~·okmuş. Uçıı. 
nım .. evot, ben bir uçurumun lçlndo.. 

ylm, Bunu ldrAk edly~nım, yani bir 
uçurumun içine dU,Ur\\ldüğümU his. 
CdJ)OrUm. l•'ak~t. ben bu Utunııtm 

c!U;>Prkeıı traoomı, a.Hlımı, muhnke -
ımemı lmllıı.odım mı? H:tyır., bir a • 

(lam banıı. 'apınull,"1 lmçrrttı. Bir a. 
ile doı>tu sıfıttıb· bent ~·emeğe davet 
etti, Gooe bir otele gidip yatll<'.aktım. 
Baına. yemektfı ntyonlu ıçkUer l;;-lr. 
mı ..... bC'nj sarhoş, divane yıı.pmıı: .. 
yapnıı~ .. beni kendi lstcdltl bir otele 
gotlirmliıı ... Rllmlycrek lflcdlğlm blr 
glinahın dehscttnı anr,.k öf;Urmeğe 

lm.ı;ladıki!ın, g~be kalıJıl<tan 'tonra 
gördüm. Ben ki, bugllne kndar haşkıı. 
lanndan dllğan Vf! heder olan bftbı.uın; 
çocuklara çok aor ve tamamtle •u§,. 

sn:ı: olarak dllnynya gelen bu zavallı. 
Jarın - her ne bahıısınn olursa ol. 
~un - yaııamalarını ıstıyen bir insan. 
dım. Şimdi aynı şey kendi kendi başı. 
rna geldi. \'lcclıuıım bana. haykırıyor: 
"u lmrnındn, Uç nydanbcrl kanınla 1 
beslediğin COCUk bC'r !JCydcn VO her. 
ltesteıı Ön<'-e f:l{'nln bir parçıınclır •. onu 
etfnılen, lrn.nm'.l!ln \"e \'Üc11dunılıın nıı. 1 
ıııl ve ne rakla kopanp atacaltııın ~,. 
hayır.. hayır .. vlcc1anımn h:arşı mUs. 

terlhlm.. ve ellmde olm111ian ha~ıl o. 
lan bu ıuÇlllll öturU kendimi ayıpla. 
mıyorum, ilim ne derse desin, nasıl 

dU Uniirr.e dil!'Unslın •. ne karnıma niş. 
ter \urdurmnk, ne ~ocuk cellAtlnn • 
nm önUnde lğjlınek lstrrlro. Bunu _ 
cemiyet b.'lnB istl'dlği damgayı h:ı5 . 
ın _ ~·apnmam. Onlar glbı ben de ka

til olmak istemem. Bu nıakadıleıı 11. 

~unınııın lçlııde, AkıbtjJmı bekllyeee. 
flUJ, İ!'jte o kadar. 

(Mutlu) (N.N.) (S,C.K) (Ne)ll) 
(Neşem) (R.G.S.) (San gül) 
lSahlre) (Sevgi) CŞ.C.K) ll~ TUlayı 
(T.A.) (T.A.Ş.l (T.H.R.Z.l (Tekcanı 
(Tnllim kim) COmlt) (V.Y. 25) 
\Vlodan) (Yedek dcnl.zei) (Yavrum 
~e Eşim (ZUmrUt) 
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Dr. lbrahım Denker • 
Bnlıklı Uastam~J Dablllye Mllıe.. 

tııı8518L Her gUıı saat 115 ten Mılll'a 
Beyoğlu • Ağrıeıunll, S&la:ı&~ 

c:ıcıdesl Ç-öpJUkçıcıımc eokak No. U 

Telefon: 42468. ••mıil 

Kayıp köpek 
14.8.~2 cuma alqıamı saat 8,80 da 

mühendis mektebi ile Takslm arasJll. 
d:ı kahverengi uzun tUylU uzun ku
laklı kısa kuyruklu adı Hayko er. 
kek bir köpek kaybolmu§tur. Bul.an 
ve gören ıı&ıağıdakl adrese getirdik
leri takdirde !azlasjle memnun edi
lecektir. 

Alman hastanesi sertabibi Dr. 
Kllylnkc (16007) (16006) 


