
s.ııibı "" Umoaı Netrlyat Mtlcllirll 

hakkı IOTık cu 
llaıl&JdıfJ )'fil': 

VAKiT HATBAASJ 
-'nkal'll C:laddNI VAKJT Ynrdo 1 

1 
7 1 

• AGUSTOS 19421 
1 ~ma~lOS~Sen~ , 
1 1'e1: 23.~':2 Posta kutusu: 214 i 
f ............... 1111111111111 •• 11 • 11111 • 11 11 • 11 • i 

milli piyango 
bagtla çekildi 

Buyuk ikramiye istanbuia çıktl 
Ankara, '1 (Boaa.ı mubablrtmızden 

telefonla) - Mllll plyangoııun on b!. 
rincl tertip blrlncl ke,ideırJ. bugün 
Sergi evinde yapıldı. Kazanan nuın~ 
raları blldlriyoruın. 

20000 lira kaz.anan 
160091 (bu biletin tallhUal 1ııtanbu1da 
dır.) 

10000 lira kaz.ananlar 

5'1829 212499 18M18 311%86 281050 
868265 2M598 SU911 6126'1 2'1918 
356168 88530 126402 237239 217270 
1~1091 S4t0%2 241585 184004 Sli&tl8 
150%04 188018 2D9!ö0 291'1U 3559!7 

500 lira kaz.ananlar 
Son dört rakamı 0861 n 3\>81 ile 

olha~ etlenen blleUer be§er yüz Ura 
al:ıCı&ktır. 

100 lira kaz.ananlar lsu Akşamı ~~~o1: ((.NS'1a'~~I>I) <>~"° " ..... Son Uç rakamı '19ii ile nlhayetıenon 

m:1':1<~::ı!~z.ananlar ,,ı;,ıell;a~:=n:'Z.tır. Alman tebllll 
AbaaDyaya = :=:;~~ •ıı!'::,":ı;:.":"::. ~:.::.-m Hindistandan ikinci 

1ng1Uz. kuma.ndı>ııla.rı Mk aık .)a.,.ı. .... .r. Ju wr.ıı< acıı.: ...ıL•alnj • ---- -

16u~erllen 223313 <Ani.ara> 2o lira kazananlar f Timoçevska-
l•çller Etrafında 2000 lira kazan;,nlar Soıı Uç rakam• 93%, 680, 196, 199, n g i iter eye ya zaptedı.ldı· cephe 

"!' 252152 1Z9H2 233233 SSIZO'J 880S1D 086 ne nihayetlenen namaralar ylr-

Mii.Cld818 10599ı 38141'1 240689 67"91 S92099 mlı:per Jlm alacaktır. son ,. hta r "'frratıı lllrlllde.. rr·-11-·---· 
l'azaıı: SADRI E.RTE.M lU05 ~ llHı& l92ö99 2nıı9 10 lira kaz.ananlar Ur a .._ ...... • 

ıBSOIS 11186861'111:11111 Son Od raka~ı JO ile ~ea • •ı• 1 tallm .. 188 ..... . B u haıtım tek oepllMt JN. Bir 1000ıira1ı1UU111anı. bllethır o..ar ura aı..c.astııır. ıngı ız er Maykop'un 5J •--
tok eep1ae1er1 n.r. Pıe11to10Jtk mS01 N11ta ıoos'1t s'193H ıo.ı119s I A-:r.ortiler ' Müttefikler 

cephe. fildr eepheel, teknik cephesi, 19887 SOJ6'18 %14599 :?t68S9 2.16~ıi3 :Sonlan O vo 9 ile nlhayet1e11M1 bla d h 1 kı"lometre şı"mal 
iktuat oepbeal, ıuıliaa mücadele bU. 81496-1 236211 2969B!J :JG!>lM 2;)28 Jetler lki~er lira amtlrtf alacaktır. er a A 
tüıı bir mlllettıı bütün kuvvetlerlulıı vrupaga 
=:;::,.:.;:..t'": ltali Ankara- Mısırda çekiliniz! doğusuna yaklaştı havadan as-
yetln mahsulü olduğunu göstermekte dan do··ndu·· ı·ngı·ıı·z devrı·yelerı· Berlin, 1 (A..A.) - A3man or. k . d . k 
dlr. ınlhaM& bu ha:rpte Uduat cep1ar. Kongrantn lıteJl. 

1 

duıarı tqı..,ımandan1ığınm tebliği: Er zn ıre ce 
aı ea ehemmiyetli bir uuar olmaş. 18ft lı&bal Katbıya balge9inde Alman 'ft • 

ı&nr9nnıtntıı:tmatcepbee&blrtarattan Vapur ve tram- büyok taaliyet •dll•nae 1 :..,~=.!~Eıy~ 1•uı:r.s::0•1 
laa.rbl f1JU bir surette devam etttrmr. G d 
te hl~et eden T&8ıfalı bir &mlldlr. QÖ Sf8 . an İn l n de çıoı1t uzun ytlrilY1lıler yapmak Vifi hiüaimeti halka mu. 

!:.:~\:=re k= ~:= vay ücretlerine a._.,..' (A.A.)rıy~~ ... - reıoslıg""ı· a 'tın- z~:tuyı:· demiryol• kav h,are~eler~Jlıar'!..'!'omıuını 
.u.oa• ı lf.lğı olan Timoçe'Vslmyıı şehrl za.p cıvaye ecıen ueyannanae 

11a.rp &milidir. §&I'k mtl§terek tıeblfll: tedi,-=·tir. n-recl--L 
Memleketin ın&ll kudretiııl . '8ti1n lij 1 ~& ğüt.oe si d m 1 rtmız, MUl.g -y -~ 

tutma, lktıaadl harp, abluka V'eJ"&bııt zam Y~PI 1)f:- ~k :ıt ıa~ı= ~~~e;,~~~ 4.a miHaJe-le foı!u~~r~~~: Amiral Darlaa 
Abluka Ue mlloadele sfttL. bata 1 - d- ...____ ._l F 

Almanya bıı harbe 1915 cleD lW.. rya-nım1 ..... --- ""'I' u. den !ri1retli bi'rlikJcriml& Mailropun r&DSIZ g&rDIZOll• 
Birt'a.ç gUndenberl Ankarad~ bu luklarmı bombardıman et.mı,lerdlr. ba-~lllJQCQk eJU kilometre ..ı.....ı d~ .• auna Yar rf'll llUlh deninde, sulh nlz&mı lçlncle )"' s--- vır;u larw ...... adi 

harp ekonomisi yaparak ba&ul&n. lunan İstanbul vali ve belediye rei• Kara kt.nrvet.lerfml.zin taaJlyeU h&)r.. 1 ml§Jardlr. • • ..., ror 
mııt.ır. Harp b&fladıtt ır.&man Alınan- si Uıtfi Ktrdar, bu ıu.bah ~hrimi· kında bUdirtlecek hlıka bir teY yok.o Bu karar bugün koqrenin Daha doğuda çeııberi kınnap l!t.ofdao&m. 

1 
~) _ BtoWlalm 

ıyanııı lktısadl 9derberlltı ~ ıa. 7ıe dömnllştür. Vali, vilayet ve ~ tur. Savq ~!gelinde hava taallyeti, tasvibine konayor çalışeıı bir Sovyet tnmeniııin ~ 'l'idıUDgwı. pııete.eillin Vlfl mublıblrt 
ımamlanmıı bulaamaktaydı. lediye er.kanı ta.rafından karşılan. utak 3lçQde olmUJtur. Lolldra, '1 (A.A..) - Hind Jr.oacre 1 mı ktll!isi yokedilndftfr. Loadra m&btllertaba UdDal oepm bak 

Harp bu tartlar lolnde m.lıa4ı. ır..ışt:Ir. KUttetlklertn &iTi" bomba uçaldan. j partıal ıcra komita GandlniD bir Anan havıı knYetleri Kaftde • kmda 7Çblı ~cla;ja ~ 
M.uıw.ruder .lee azan bir ma&lnln bl- Lfttti Kırdar, Anbrada bulun• Tobruk llmanmdakl semnerle liman buçuk saat sflren bir nutkundan aon nJz ea!ıfllerinde Kafttas daflarmm taarrumndıMı evvelki mldr laulıiııe 
rfktlrclltf tmldalara .. tlnat ediyorlar'° duğu :ııllddet sarfında belediyeye testalerlue taa.rru.ı etmffler ve ıf.m&lı. ra yeni 'bir karar sunu kabul etmtt. tlmal fteklerind'! ve &falı Volga bematmıektedlr. lıluha.bll'e aGn, ııımı. 

devredilmiı olm iqe illeri için ıa.. da bir yangın çık&rm11lardır. 
1 

tir. Bu kararda İngilizlerin HlDcUa. dınıefinde So\ıyet nültye kollar> el oephe muele.11 ebtmdak1 mılıııııa. dıYaıtsdıklan galip senelerin 71'rattıtı .zmı.celen t&b.slsat ve kadro ~se- ~ 1 (A.A.) - ltalyan ordulan tandan derhal ç&klımelert ıımmıu t.. na ve dem.iryollanna kllrll geceli lu.falaı', Franada, d!Pr ~ ZMo 

ea11ıı Te bolluk devlrlert onlann harp ltleri)e meşgul omıu,, İ:'ltnnbul umwnı kararg4.hmm 801 numaralı yid edJlmektedlr. Koagre partisi, gllndthlil şiddetli taarruzlarda aeıeıerı tlmdllik l..ldnc1 plA.nda bre 
potaaalyellal artırmqtı. Oenlı 1IMIUO' fethinin 500 UQctl :nldönUmQne tebutt: müttefik milletlerin ancak bu aureUe buhınmuştUT. r&Jmuıtır. 
felercle blr~k bam madde kaynakla. rRstlayan 1M3 ~ kadar Y" M:ıaı:r cepM.ıılJ:ıde kllfll hareketleri Hlndistanı, mntecavlıılere ~ har. Sal ndı.riııin Ptıalinde Alman ll'raDaız1arm t&lmıl.D1n. gere mit. 
nna maliktiler. Alm&nya ~re pılaeak hazrrltldar ~in teşkil e- ve topçu faaliyeti görUlmıı,ttlr. M:fbo , betmeğe azmelmt§ bir memleket ola. \"e mil1tetik birlikler hıırbe 80ku. teıtlkler Awupa kıyılanna ban. JOlq 
~U,manla çevrllmlttt. Oa1111 barp dılmi'1 olan komisyonun ilk toplan- ver uçaktan, dll§manın gerlaiııde ha. 'ı rak yanı~da göreblleoeklerlDl laıı ilQ düşınu kuvvetleıile l&vaf ile ~ ~. ı..tll& ..-
kudreti m~rkeaden muhite dotra iste. tı&mda bulunmus, Uç buçuk milyon rcket halindeki kollara ve kamplara ubartD ettlrml§ttr. maktadır. Dtltmanm b"tl t.aer • oekl8ft1l1 takdirde vı,ı hDlrAmetf bir 
dllt dU,maa üzerine •lcbrmak tek- iirayı belediye bUt~aindeki açrğ? hllcumıar yapmqılardır. ~ Devamı 1 nal •yfada ruzl~.nln tek bir Alman zrriıb ttı IMJaıuıame n8§redeı'ek h&lb .,..... 
Uade teaeW edlyorda. MaU:eftklerln kapatmak hmustmda Dahiliye V• meni bu ke9ilnde 51 afır Sovyet ~ muh&taa ••esini .,. ll8lla 
1ee bol matr.emeten dbyanm 'blrbt. kAietlnoe g~derilmlt olan rapoda tankı tahrip et.mittir. b&l'ebelere kanpnemMll\I ıa...,. a.. 
rtllClea uak ealaalanDa tablm edlLo mefg-Jl obıuıtur. BtlyOk Don dirseğinde dllşman decekttr, felal kuvvetleri J"rıaneeımı 
mlftl. ta~ işlerini tedvir için 400 kişi cmn de bo flaarruzlannı tekrarla. ml1dataumı deruhte et.mı, bul~ 

Xiltt.eftklerta clatınık •rad bel1nı. alt kadro l!çte bire iııdiril~, • IDJll;ır. ta için ırran.. ~ mDdataa 
.. bulıınaa meab&lan onlann 71'._. tc:ne-n 300 bin Jlmlık tah•i•t daı Rejev kesiminde Sovyet kuv\'et tıedblrlertm a1m&yacaktlr. Vlfl hllJn)-
JSftf lııareketlerlnl zanırf SUlıyonlu. ~ b'..n lira olarclk kabul ediimiŞtir, ~ u•• k ru•• s ..-ar;a.con Jlul!I flllf db.n Umjblizce yaptr1dan 

3 
• mett. ifpl altmda bulunmayan böle 

Bu iki ururetun doğan neıUoe 111 Bcledfye blitçesinde~i açılı: da be- ~ ıa,a ~ .§A ~n:aç taanmlannı tekrvlanı R. geler ueavtıae utradllt takdirde, bL 

idi: ledlye ree.iruteri.ıe yapılacak yllzde lardır. Bu çetin mUdafaa savıuıtn - ı taratırtr DıW edilen bir deYlet srta. 
Almanya allr"atll darbeler IJldlre. 50 zamla tel!n e~leceldr, Yalan ~un bey~n;atı rmda themmiyr..tli Alman ·s:ıv. ı tiyle mOdabelede bulunmak nlyettıı. 

cek böylece emellııl taıaakkak et.Ure. J1atlard:ı işleyen vapurlara bllü • '9 111..a ve pDrf' tayyare t~llerıle karfi dedir. AmJra2 Darlan .erbut b5lp.. 

cekU.. mum tıramvaylan birinci mevki. Yasan: BiR MUHARRiR koyma ~'U llirltlderimtz ordum • ıerdelr:I Franmz garnlzoalamır tefttte 
Htıtteftkler lae zamandan laUfa4e de 2, ikinci mevkide bir lnıruı zam zu teeıd be- lll11'ette destekleml<ı • d4ıvam ecll;yor. 

ederek barp kudretlertnt blleJeoek.. yapılacaktır. Vali, belediyede ve • y ENt Mlk6metln Meelt.teıd be. bdaı- .. ealda ~ ygpı•laadı tir. ~n malumeee "ft inaan rıı -D-=-----------
ludl. niden iki muavinlik ihdu edileee- )'MMmMl!Mle ... politikamı.. nlmamııttır. ljWoil ~ l:UYQlı: tayıpm. uframtştır. um' u p l nar 

Bir taraf için yddmm la.:ırM &bllr ğı yolundald h&~rleri katl SUJ'l't· .. alt aoın.larda ~r yenllUt )'OL ~Wl'lillbt lııeal ldUıttr, lıem ........ Bir •. ere daba Yaaa. 
taraf için yıprandırma harbi ... te tekzip etmiltir. ıar. • latlkrar, devletıba bllbaeea bir Mm de kaa farlkalarlle tartı ..... ~ Amerı·'-aaa a 
met.od olııyordıl. ı ..tR ..- ol -...-- - '"-- K. 

Bütün barp kunetlerl, mltlet1erla =====-== :::.= ..!: == ~ ~ ~cba-~ ~ alıtana gidecek 
blitlla barp potaulyellerl bu iki sa- aylarda Alma-ı.n.l.ı bol miktarda sıfsclleme _..k olclapu stetertr. Jtik Jıllllet Meellelnde 9llreldl a1JDt- lld taryarecııer 
)enlll tahakkuku tçlD eeferber edlı. Jl'raaııız l!K"l!ll ıııdf'rllmesl Blll" 111 İO polltlkaımMa btlJWr lılr delltllr • leır ft lııNYOlaria .kartdaack. Blllleı&. tlmeal t.--•da { Dumlupınar vapurunun bundaıı 

[ IOllra Yunmılat&na gitm.Jyecett yazd. 
m11tı. Haber aldığmuza g6re n.pur 

mtıtı. Barbla bt;bikaQ fUllU shter- 7f'&ll bir meee.le ballııl almlftıl'. H}r w.r ......,, wae- dltl9acll me.. .. Bapeldl, ~ ..._ a...-.. 
dl, mlJlftr mllbarebelerlııde yddlr!m L&vtl bu buııana Alma..'lyaaıa ye. ..ae1en1e ~ Nllae-. , __ da....-ncla aaı-" _.,., ,.__,_.. _,__ 
eeaemı &atblk etmekle beraber ~·ı _.. - _.. ..-.- --

g ne güveııebUeceği doııttur. mkl. bllk6m911e -1a1-1a -.-..._. a.- _......._ ... ret - .. •-- 111:..-•._._ 
D~. elde edeoıeclL Bastın harp ,,_ ..... ...--. ._._ ~·-· - ...,._ 

O Almıınyaya ı,-;ı J'Ölldermek im. rumcta MUb Mr larka pblt ol117or lcle.U. beyecıaaı ııtneel- T&rllllftı. 
dört 181JIRA bumak için üç haftaya .uu:ı ıa azami mealyl arfetmekte. llla1US T Sclll zamanlarm ftrkotWUc e&rafua. 
muhtaçtır. ..._ • _ .. _ ... 

wu. Hatta .erUen baa ___.. - Buau ta-'- _.._ ----.... l'!ft·•- ....... --.. - --k• ı -.x lldlUteflklerln bu noktada IMı9'M •G.. .,_ -- --· ""-au ,_.. --.. - .... m..._ .. an •v- . 
rttklem~e, muharebeyi yı1dırım bar. t.erlertne &'6re L&v&I Framada bul eeld llttldlmetta lk-... meeelelerde atııae ptlrlUne ;rad llllkemeUD al • 
bl ballncie-n tıkarmaya muktedir oL fabrlkal1'n itam mlj:Clde yokluju ~ ballg'I elld& ı'Jnı banket ettltlal an. dJlt bu adla oepbeaba IO polltlkaam 
duklan muhakkaktır. Bu vaziyet haneıılyle kap.ıtank lıtÇUerl Alm&Q.. lamak mttmklln deflldl Gllnll stınlL IJaknnmdaa fevkalAde ellıemml,yeaı 
kartılllllda mihver devletleri harp yaya aevketmelRedlr. iller bu falrı. ae ellna• ~lrlerle, blrlllrlal ta. bir yeoUlk ifade eıtqt sOı'lllr. Tir. 

gayretlerini çopltm:ıya, bl1bula iikalann kapatdlDUI lalk&7M1 4ofnı maııla)'llll pllAıms Ye vakldal& Mı6. kl.J9llııl Mtöıa 11aUa ~Şak 
.. ncJıı.trl ııalaaemda bııno yenl4sa lee Frauada bullu &7Dl samaacta top. kUAtlarla ba yolda • keekta lclr&kl rtl Suaooilmawa bu eöderlal bDJ9k 
tanzime me«ıbar ka.1mrtlar4ır. rafa cl6aöt polltllmemm bir tatbDratl taıırtaa gkpldıar Jallllı7ordL tim. bir ~ Ye kıymetll bir llell8t te • 

Harp .. nayll, eknomlk llarp •na. eddederelt ...... il ..... ;retler de dlld btlk6met ile Telll ..... amqtır. Wdı:1 ecl9rler. Bu meml--. ı.au. 
retleri llllrp azaddroa yeni•• tetk\ı IMlhlnalllllr. ' Ona .. r llarekeUle vaedlandırama • rtlrlqıll olmQou llhde ftrldeıdea p. 
IAta tül tatulmaldadır. llAl'blD ..._ AlmaD,yaya llel enkl hu•eanda a. ya. lftetakll JnlP ,.... vekili Ali ... blt7tllr slyaalaıwa 111arua • iMi. 
ıtmda o kadar w dikkati oelbet.. bDaa M7Dll kdblrlere rat- iKi Balla Tartaaa, ........ r•rw1noe ..... n edea ba ekler mllll ftıla=m ... 
mlyea bir .akta g0n ıeota• mllaftl' eevkl lltPcle Fraauda maka~ •)Q mDdeMle teOlrlerbtla waıf 1ıeretbnaaıcbr. O kadar lr:I '.l."llrlıı va. 
lçln ebemmlyetll 'bir uı almaldıMllr. se.e (lal'lllll&lltaclır. Neteklm mlltt. olabilecefhle ...,et e&mlt. ll9tftldl tanclafı oldaldan halde ttlrkoe koa111. 
B&rp .aaayllncle çallfM'&k IKl1er ~ flkler wyallat rraplan Ye konatlnlat 4le lıııa eklere -8 oevap Yel meaaı.. DUJIUl}ara ka.rp mDcaclele aoaım-ın 
•ele91, Almanya lr.ınım l~n eoa -.. propacandaollan ltçllerl Almaayaya Ur. lıUyea Mecll.8, Rallib K.aplanm dlll1e, 

manlarcla lld milyondan fazla,...._ &itmemete, pclerlene -.botaJ yap. Yemi llttkameUD beyUUlameıılnde en btlyttk mllll dlleklerlmlzden 'birini 
er ~yt harp lmdrettul artırmak maya davet Ptmt-ktedlrler. bil.bana türkçillUfe alt olan kısım Uade etmleUr. 
ı~ 91'ferber etmtıtlr. Almaayaye ısı sevki itinde Avrı•a yepyenldlr. Şlmdlye kadar bloblr bil. Yeni bUlmmetten lktıM41 ve Türk.. 

Wımlar araaında btlttin AYJ'UP9 ...U. pecla lııffyle blr nrUcaclele devam et. kametin prasra~da Tilrk mtlllyet. çftlük davamızda enerjik olmaeını 
letlerbae meuap ifçller "'*'· lloa mektedlr, · - ·· t(Dlll. "TO.rkglltUE., a4ı al&mda, ba dlle.rlz. 

Va,tngton, 1 ( '.A.) - lki ta)'lıt 1 on Ci1n içinde bir deta daha gidecek· 
yveciler tftmeıı1 vilcade getiril J t:ır. 
JDift!ı'. Bu tftmeni."1 9abay ve erle- 1 Yunan1-tandakl &kralla doeıtıanna 
r1, deniz ve dağ •VB§I talimleri I koll göndermek laUyenlerln koUlerl 
de ya:pmaktad?r!sr, ·abul edilecektir. 

AT YARIŞLARI PROGRAMIND~ 
OEGiŞiKLiK YAPILDI 

Dünkll sayımrııda netrettiğimjl • luna, 2 Sava, 3 Bora, 4 Tomurı;ı.Jl, 
at yanşla.n pre>grammda, yarqllıı 5 Bahtiyar, 6 Tarhan, Dl5rdilncil 
nn yerlerinde '30DJ'8dan bir def.-' oşuda: 1 Varadin, 2 Yıld!l'IDl, 8 
rtikbk yapdmıştrr, OkuyueualnmP ltdn, 4 \'ido, 5 Pınar. 8 Haspa. 
sa bunun son Şeklini lnıeıaca ver. 7 Niltifer. Beşi."lci koşuda: l Özde-
meği faydalı bulduk. Birinci kop ıtir, 2 Konca, 3 Rcmans, 4 Um~ 
da 1 D 1 · 2 Kü,.nk 'I:" • .._ 5 Humaba.tun, 6 Şenlm, 'I Yetil, 

: ava. acrro. "'" .c.oe...., 18 Buket. 9 Demet, 10 Çobanlllzr. 
3 Alemdar. İkinci koşuda· 1 Ba~ İkili bahis : 1 , 2, 4. 5 inci toşu· 
dır, 2 Şahin, 3 Y:un:ın, 4 Rtnd, Jardlıdlr. 
CeylA.n, 6 C e y h u n , 7 F Çifte bahis: (2-4) (4-5) ko-
bat, 8 Kotar. 'ütUncll totuda~ fular a.r~dadr. 
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ahkeme Salonıannda 

r 
il c arı ın itib r ı, 

O zaman çaldıği paralar 
:1ahiplerine ia e edecek iş 

ORGU haklmJlğlnt.n, bolUııde • lltL'ıcl bnftaııındll blr fır atını bul.a. 
en faı.la nıu.an dJkl,atı çeltcn ralc çeltıDCCeden ıoo lira aşırmıştır. 

~ ıu, 1.:Jr ki>ŞC) e ç.6ınelml , l6 • 171 Tabii IDln fnrkmı.ı. v nlmı:J, aııc:ık 
rı lanncbkl bir eocu!<t:ı. remiz ıa.. Alooddlnden ı;Upbe edllmeınl~Ur. Mua 

) afeUlydl. Zeki goı.lcrl etrafı hldrr tnfıı hıraız.ı gllll glı.ll tahi•lke tı:ııı. 
ltldır dola,ıyor, nrad bir cebinden , lamı§tır. işe polis de ellnl sokmulJ oı. 
bir Boğııztcl palcetı çılmrarn.k, derin duğwıd:ı.n Ale.eddln uu.sıl olsa, ya. 
<lorl.n ıı re terle içiyordu, Her efe. kayı ele ''ereceğini llU,Unmilş ve bu. 
rlnd bir tane de kendhJn) gotlrcm n:1 IDC) dan bıra.km:\dııb ÇCIUUooedon 
polise vermeğl ihmal otmlyordn: 250 lira dnhn a51rnralc ortı.ı.dan kııy. 

- l k canım eli) ordu, bu paket b:>lmu:ıtur. 
b ıgtın \nr, )Brfn yok, B iki adliyede Alllcddlnln olmdl 600 llrn. p:ı.msı 
r.ı ıhalt"'m":ndo rtı~tlaraın d3. en do vardır. llununlıı fatedl'•I gibi ticaret 
b:ııııı. o :r.amnn bir slgı.ırn verlrsln 'l ynpa.bllccelttlr, Niyeti Anadoluya ge.. 

Delikanlı blruı: e\ \"el, pollsle birlik. çercl<, l<öylcrdoıı, kaaa.b:ılllrdıı.n yu. 
mlidıleluw:.ı nıllğe g t1rlllnce sor. murtn, ynğ vesnlro toplamak, lstan.. 

ı;u,ullh bulu.rımu, olduğum için bula getirip sntm.ıltbr, .Böylece de 
11 vlmflycUnl blliyorduru. gittikçe ll"rll)erclt ııumcl r bir tuocar 
İJedlği suç bir h:\yll clir'etkAra.ne olmaktır. 

idi. l'e.I, t ıırnıJlııl, ide ıını tnha.kkuk l'almt ne ltadar clııa çocuk oldo. 
cttfrmı>k için buna mecbur oldu~"Unu 
ıwylUyordıı. Belki d3 haltkı vardı._ 

,'\dı Al~eddln olan bu delikanlı 

gcrçckt~n clr olrnsk niyetindeydi. 
Fnl• t ıhlç ermaycsl yolttu. 

DJ Gnm:.iş, tn.5wmış \o bu serm:ı., 
ye~ 1 &Nıolorce 15 • 20 Ura gibi bir 
tlcretlo çırııkhk ynpıp temin etmeğe 
çalışm:> ktllnııu kolııycn<'Il• bnluver. 
mek yoluna gltmı, ,·e bu mıı.keatl.ıı 

$1l"keclde Onnlk ndınd:l bJr fotoğrof 

m ı "ll ft'alnln yanıruı. çırak olarak 
glrml11t.lr. 

Al!'&eddl.n fşlndo cok IDBhlrdlr, l>era 
hal ustnsının gözUnl' girmiş ve bU~1ik 
bir de ltlmB! knzanmr,ıtır. Artık çek
mece kendi 1 dUkkAnda oldu~ za. 
m::m ldlltlennıemcktcdlr. Alieddlnln 
dl' 1 U-~11!'1 budur. Zam n n:nan çek. 
meceden 10 nr llrn, 20 şer llrn ~ima.. 
~ıı \'ti blrlktlrmcğe ba,lıımı,tır. 

Bi:I~ lece kı ıı bir ınUddet içinde 150 
lira çalmıştır. Fakat ı,ın de fartnna 
varılmış, Cbnfü l•enı!l!ılnden şllphele.. 
n rek, poll te!lllm edip nğ"rasmak. 
lnnsıı. kovmuştur. 

Al!eddln yeni bir iş aırnmaı;'ll b:ış. 

lamı,, bu :fer de, Mustafa adm4a 
bir dU!dcAneının yonma glrmlşttr, 

Burmıı cblın bllyUk bir mağaza.clrr, 

bin~emıt~h çekmecede dalma daha 
~ ızlo. p rıı bulunm:ılı:tııdır. 

• IAcddln çnlı m p 

ingiliz ombar ı
man ta yareleri 

Rıir havzasını 
bombaladı 
!!f!li z tayya esi 

ÖDi edl 
Londrn, 7 (A.A.) - Hıı.va nazırıtğı 

lebllğ ediyor: 
Bomba uçaklarımızdıın mUrekkep 

bJyUk blıJi le§ltJI, dün gece Rurd4 bir 
çok hedeflere taarruz etmlelerdlr, En 
bclll başlı hedef, Dul burg olmu~tur. 
Hollandaılakl uça.k alanları 40. bo:Ta 
bardıman edllml:;Ur, 6 uçağıma: dön.. 
moml§tlr. 

cerlln, '1 (A.A.) - Geçen gece İn.
sn•~ uçaklıırı Veatfaıya ve Rmın htı\• 
zasmm bıı.z:ı mahallermc hUcum cdt.' 
rek nz miktnrdn hıı.aııra sebep olmu.;.. 
!ardır Aynı gecede Alman uçakları, 
lngllterenln §imalinde bir Umanı ve 
:MiUnnsddo.kl hedefleri bo:nba.rdıman 
otmJflordlr. BUt.Un Alman uçakları 

üeleTlnc d!SnmO§lerdlr. 

Festivalde en ucuz ve zaril 
giyinmi§ bayanlara hediye. 

ler dağıtılacak 
M.illl oyunlar !estifall emııı.smda 

lerUp hcyeUncron ve mUtehM8UI ter. 
Zllerden mürekkep bir jüri beye.il 
gazinolarda halk araaında dolapmk 
en ucuz ayni zamanda en zarif giyin. 
miti lbayanlan te5blt. ederek bu b~. 
yanlarıı. fe.9Uvaı habraBJ olarak milli 
oyunlarımızı temsil eden muhtelit 
hediyeler, goyet zari! sun'! çiçekler 
c! ı.ğı tılıı ca k tır. 

Enver Karan terfi etti 

ğuııılnn b11 lclc:ıll.ndt'n arada blr, l\lu~. 
fafonın dılldtAnınd:ı. b hsctmlş oldu. 
jtundan, ıuustata bu nol<tayı pollae 
blldlrml!Jtlr. Derh!c\l Hnydarpıışa gan 
ve diğer seyahat yolln.n tntulmıış ve 
bizim yıırrnın bllylll;: t.aclrl l•<icUk 
o\l.leddln, llJıy":ırp:ı.şı.ı. gnrrndıı yaka.. 
lanmıştır, 

Al!ıeddtn, hır11ıı;ın kendisi olmadı.. 
i;'lnı, ı;e~ yar tlenrctıc uğr ştığını 11~. 

dla ctml~ lso de poll.ıılcrl kandırama.. 
mış ve nihayet dl' odllycye verllm~ 
ttr. 

* *. 
Al!ieddln artık lrurtıılamıyıı.eı.ı.ğnu 

Mln.dıfrndan her ıeyo karar vermJş 
bir halde mUdıfofnmıımfllkte suçunu 
anlıı.tmrştı: 

- Evet, demişti, çaldım, l\fak5!18 

dım, bllyUk bir ttıocar olmn.ktı. Fıılı:at 
BCrlll!l)em yoktu, bunu temin lcln ov
vclA Onnlğln dUl<kAnınd 1ım lira, b1. 

l!'&hıre l'ılustnfanın cllllck~nmdn. birin. 
el lnde 200, ıı.-ıııeı inde de UO lira 
çnldım. 

l<'almt bUyUk tUccar olunca. getirip 
bu parnlnrı kondllortne iade e4eook. 
tim,., 

••• 
Aleddln biraz 80Jlra eorgu lıı\klm. 

IIR'fne aoktıldu ve sorgum eonuııda cl:ı.. 
tevkif olundu. 

ADLİYE llUllABln.t: 

Acelenin sonu 
Bir erkek ve bir kadın tram. 
vaya durmadan atladıklan 

için ağır yaralandılar 
Ctırşıkapıda oturan Mehmet adı=:. 

da birisi, dfin Knraköyde bir tram. 
vaya atlamak istemiş, atı,np b:ı. 
şından ağır suretle ynralanmı,tır. 

Mehmet lıaygın bir holde neyoğlu 
hasttıhancslne kııldırılmıştır. 

••• 
Pansaltıdn oluran Marika adında 

bJr kadın, dOn tramvoyJo Feriköv 
istasyonuna geldiği r::ıman tramva~ 
durmadan inmek istemiş, fakat m t:• 
vazenesini kaybederek düşmüştnr. 

Mnrika hııslnhaneye knldırılmı~. 
tır, 

Londradaki talebelerimiz 
ebeveynlerine hitap 

edecekler 
Londra: 7, (A.A,) - Londra•da 

bulunan TUrk tnlcbeleri, ynrın s:Lat 
10,4~ de "Türkiye saa.tile., 1ngtılz 
B. B. C, radyo istaayonundan ve 
24. 92, 81. !2 kısa dnlga üzerinden 
anavatandakl ailelerine hlta.p edecek 
!erdir . 

Şahlkn. b40ın1 fld elinin a.mııma 
aldı. 

- Oıntepedekı ehe hanım ıı!Syleoı 

dl J"a bmuı,n ııebeblnl .. 
- Fnlı:at. ben lnamnak istemi· 

yonım, buna. 
- Ben de laanımyonım, anne! 

ÇUnkU, ben de b1r .,ey bilmiyorum. 
Çlndekl esmrkeşler gibi, hayft.1 ale.. 
mlno daldığım bir gooo keııd.lml kny• 
botnıl:ıtlm. No olmu sa o g-eco ol • 
muştur. Ah, ben bir DCY bUmJyorum. 
O meııum geceyi hatırlatma bııııa, 
anne! 

&raylı lınnnmn kızının haline 
acıdı •• 

Saçlarını ok,adı.. 

\'e bir ana oefkatlle b:ı.amı kızı. 

Tabibi adil ı::nver Karıı.n terfian 
n.ılll tıb filen mUdUr muavinllğlne 

tayin edllmlgtir, Yarından lUb:ı.ren 
yeni vazl!ealnc ba§lryacıı.k olan F..nver nm omu:ıuna dayadı: 
Ksrnn'a yeni vazlfeslnde de muva!fr . , -;ıl Şo ı tanbuld:ı. lcnldıfm gece, 
kryetler temennt ederiz. ;:~ i'M oldo galiba.. Dekli mı, 

ala 'uslanmam ş ! 
'l'odori adıntl:ı bir hırsız ilç sün 

cvvrl h:ııılsh::mrdcn çıkmış, dün de 
Kalyoncu kullutıun clıı kendisine n. 
cıyarıık dilk.k!\nındn yatmasına m • 
ıııınde eden Fotlnln diikkliııını soy• 
muştur, 

Todorl eşyaları satarken yakalan.. 
mış, adliyeye teslim. ed.flmişllr. 

- Oh .. Da.na o mee'um geceden 
bahsetme, ıınnol Boynumu l<eıısenlz; 

bir şey bilmiyorum.. l~z:fa bir ııey 

siıyleyemPm, 

Zaten lazlıı lılr ııey atlylemcğe 

me<"Bllm de yoktu. 
ög-UrdU.. ll~Urdü.. ö#llrıtll" 
\'e nlhn ·et hııy~ın blr haldo ya• 

tatn dll,ttı. 
nu ınraıd Sedad bey bahçeden 

koııarak Şahikanın odn:sma pıkıııı,ıı. 

Bir, iki nokta 
Tüccarların verdikleri sözler 

karşısında: lr1 uhtekir 

T toAitET VeklU Bchoot Uz 
bugUnlerde ııehrlmlze do gele. 

.rck tetkiklerde bulunncnk. \'eklltn 
lsUhs:ıl mmtıı.knlarındııltl tnoolemele. 
rlndcu sonra bir ldhal!\t ve ihracat 
sehrl olnn lstanbulda. du beın bu ba.. 
krmdıuı • •:n de 700,000 mllstehllld 
&lncslnde y~tan bir ııeblr olm:ıaı 

bakımından ~ pac:ağı tetklWcrln 1ııy. 
43lı kararlara dayanacağı ııUpheııız. 

ıtır. 

Tllooarlarıo vekilden dilekleri ne 
olabileceğini bllmJyoram, )'Blotz blL 
diğlm bir teY vana; o da tüocarlar 
vo C5nM nrruımda, ticaret kanunlıırı.. 
nın tayin ettiği kir lınddJrıe knn:ınt 

etmeyip fazlasını olde etmek için bin 
blr tiirlU yollıırn sııpanlarm bulundu,, 
ı;'lldur, 

llir mal~ fiyatına dilpedüz fa:r.la 
Ciynt lsteınclt, zincirleme suretiyle 
mnım tlyntmı yükseltınolt, ltııl"!)ıhklı 

ıınıa,nıa ncUce."llnde yanlı, fatnrn 
vermek bu çeolt lnııanlıırın D).mdlye 
lında.r yap:ıgeldilderl lifti, Plyrı.sıı.cb 

ıı:lerlne geldikleri Dektlde !ja~1al.ıır çı.. 

Juıı.1.Ip mUstehlikl mağnzalı.ı.rn, dUk
lcAnl:ıra. ko,turanlar yine bıınlardL 

l\umaş flyn.tla.n y\17.de eekBCn nrtn. 
cak diye kaduı ve erkeği mn.ğar.alnr 
unllnde n!.ibct belclemlye sovkodon 1 
yine ba:r.r tUocarlardı. El Jconan mı.ı.d. 

deler hnkkmıfa değll, lrnnmnyaıılıır 

hnklcmda bile ~itli yl31:ır yUzlin
den, ne kndıır mUstehlllc bllJ)orum ki, 
(ldllSDU\ t.absls edeceği pnrn.yı - tlla 
kenecek endl§e6tyle - Jmınaşa. aynk
lrabıya, sUa e;,yaamn verıntııtı. 

Bunlan yap:ı.ıılar tlloos.r smıtmm 
19inden ~kan ve ıı.duın "vurguncu" 
dedlğhnh ınsnnıardır, Bunlıırdan ele 
r;eçenler sUrgilııe gönderildi, mağaza
ları mu:ıyyen bir mUddet için kapa• 
Wdı ve bIUa da MJIU Korunın:ı. mah.. 
kemeleri bu g1bllerln dn.valanna baka 
makta meşguldür, El koıııın m::ı.d4e. 

lerln rbcst bınıkdmasoın rıı men 
bu çe~lt lnsanl:ır n<'.Aba c ki tamah 
,.e bıralanııı terlrntmlıler midir! 

Bana göre muh~lctr, milli ticaret 
bünycmtUle y~mak lmlcaurna mu. 
llk bulunmak lstlycn bir unflur olarak 
laılmnlt lstlye<ıclrtlr. Ne tUecarlıırın 
verdJklerl sözler, no birbirlerini kont. 
rol bu l~I kökünden hnllodeoek (!O.re 
ola.mnz. Blrc 60, 100, 200 kazıınmok 
hırsı ve lmkG.oı mevcut bulundukça, 
kanunun tayin etUğt ceza hafif oı. 

dukıı:ı, ne vtcd3nıo sesi, ne ahldk lın. 
tdcst, bunu 6nllycmlyooektlr. 

Kanunlar tcrclln menteatı.nt dcJtU, 
cemiyetin menfeatlnl, eınulyettnl ve 
selim tınJ hlıruı.yo için yapı\dığmı.ı. 

göre, Mili Korunma ltaıntınUıDda muh. 
1eldr Jı;ln daha $r ce-za vo.unı ıstf'a 
mek canı yn.nıınlArm hnltkı değtl mt • 

cllrt 
Hn.nnn, adam öldUrene ölllm eezıısı 

tayin etmekt.edlr. Yn. teklerden tea 
ııekkUl eden b1r topluluğun kıınmı e

men ve emdllcçc ~şen muhteldrln su. 
çu, bir adam öldUrcndc.n iJa.ha mı lır. 
ftf, dahn. mı me~ şayan g!Sruı
ınelldll' f 

Adn.m öldllrmek, hırsmık etmek, tl. 
:IUıı gtbl, \"eoo gibi, verem gibi ısaı1 bir 
Ulet dcll'fldlr. l<'nkaıt.,., İhtfkAr en 
me,'um bir ha.ııUılık gibi sari, içinde 
bulondukçıı. koçuıılıntısı gnyrl müD!. 
kUn bir derttir. 
Kaıngrcn olmıyrı. baolayn.n bir nr;w 

•ıaaıl kesiyor k, mnhtcktri de bir 
dııhn belini do~rultnmıyncak \'6 dl
ğ'erlerino ibret teşkll edecek !fckilde 
r.e:r.ıılnndınna.lıym T 

Katile verdiğimiz ldn.m, oıUkerrcr 

1'13bıkab hınına verdiğimiz 15 • 20 • 
80 sene eeuı. kıırıLSındo. muhtekirlerin 
gördüğü bir iki ııeno Btirglln, lınllttlr, 
Oomlyetın tnıı.nye!lt, huzur ve ra

hatı can yııluuıJnrm canını ~·akmakla 
olabllcaektfr, 

YEKTA RAGIP ONEN 

o 
)la 

re lalli 
arı 

Bnı;tıırafı l ncJ 1&yfada 
Cuma günü kongrenin tasvibine 

arz.edilecek olan hu knrnr sureli 

tnglllereye yapılacak olan son ih. 
!ardır. Son knrnr:ı söre, koıısrcnlıı 
fstelderl kabul eıillmediğl takdir. 
de, kongre parllsi, Gandinin reis
lij:ji altında mücadeleye b:ışlıyncak· 
lır. 

Deyli Ekprcs saretesi Gandlnh 
vaziyetini tetkik ederek ş6~ le d i. 
yor: 

lnglllz~r Hlndistandn kendilerini 
müdafaa mecburiyc!llnde bulunduY. 
]arı gibi Hindlstnnı da müclafnn 

etmek zol'Und:ıdırlar. Gandl bir po
litikacı olduliu kad r bir lınyalpe. 
reslllr de. 

Gandi Japonya ile anlaşabilece~i. 
ııi ve bu ~urclle şarkı snlhn ka,·u5· 
turacaAını znnnetmeJ\teclir. 

Halbuki nJponlnrııı istediRI, liin
distan'a hficum etmeden öne<>, 
Jllndlllcrin birbirine r;trnıclcrl 'e 
işlerini kolaylaştınnnlnrıdır. Mü'• 

tefik milletlerin kendilerini vok· 
fellikleri da,•anın tehlikeye girme. 
sine rnUsaade eclcmcylr. Hindi•. 
tana knr51 \•azflcınlz ''ardır, Bu 
Yıızifeyl, lnsllh: rnlllcllnln başhcıı 
\'asfı olan mOcadcleclllk ruhu ile 
başannasn çalış:ıc .. l'lız. 

Dey!I T~lsrof do şunları y:ızı. 
yor: 

Gendi, Nchrunun beyannlıııdnkl 
kuvvcıi hissctmeıne:r.liktcn gelemez 
MaIUm olduğu ilzere Ncliru, konr. 

renJn talepleri kabul edildlRi tak
dirde Hindlilerin mlll\'erin paıı!f 
orlııkları \"azl~ eline düşeceğini sör. 
!emiştir. 

-Japonlar 
Yeni en iç atr 
lşg ı et Her 

1 E SO D 
\ Küçük Hanlar 

Ki {A 

Melburne 7 ( A.A.) - Cenubu 
garbi Pnı1ifil!ln müttefik umumi ka· 
rıirgilhındım re men blldlrfldl!Une 
göre.yapılan hava keşifleri netice
sinde Japonların J.vuslrolyanın ş'• 
malinde, Timor He Holanda Yeni 
Ginesi arasında bulunan Teniniber, 
Kel \ e Anı ad:ılarını işgal el tikleri 
ıınlaşılmı~tır. 

Vu oslavyada 
çarpışmalar 

Bern: 7. (A.A.) - Br1tanova: 
General Mlbatıovlç kuvvetleri, Drf 

na sahillerinde yapılıı.n ve d!Srt gün 

devıım eden 
ltolyanları 

çarpıamaıardan sonra 
l:ıulunduklan kuvvetli 

mevz;.Jerden tamamile geri atmtıılar 
dır. 

Tuna f eder as onu 
omanya un 
itiraz e -lyor 

Bcr11, 7 (.A.A) - Britanova: 
Bir Tuna federasyonu kurme~ı 

tıısarlayan Fon Ribentrop Bulgar. 
Macar, Rumen murahhaslarını Ber
llnde bir toplantıya davet etmişi!. 

Rumenler bu projenin tatbikine en. 
ı;el olmuşlardır. Rumenler Transll. 
vanya kendilerine iade edilmedik• 
<:'C böyle bir federasyontın kuru}• 
masınn fmkAn olmadıRını blldltml~a 
lcrdir. ı 

Ruzvelt 

Kunonu 

(Bu kupona eklenerek goncıı:rlltıı: ıı 

lO aroınıı ve I§ '\"erme ll!nıarı t:n :>·•" 
Dakikada parasız oe,rMll<ıeelntr L 
lanlann gıızetedc görilldUğU ;tt.ıKll!le 

olınıı.aınıı dikkat edllme.llıUr. Evlen. 
me tekUff G'Öndere.o okuyuoularıo 

matıfnr. kalmak tıı.cre rib oııreaıe.. 

rlnl bf.ldlrmele.rt lAzımdır. · 

Evlenme tek/illeri: 
• Ya& 82, boy 1,65, kUo 88, kumral 

kıvırcık saqlı, a~r başlı, kusursuz 
bir bay evlenmek ıstemekte:llr. Ala.. 
cağı bayan kız veya dul olabilir. Sa. 
rışm tercih edilir. < O.B.) remzln~ 

müracaat .. 14 

"' Orta boylu, kumral, tnoo yapı. 

lı, yUztlne bnkılabllceek ko.dar güze1. 
ııcretll bir aileden, ayda onbe& Ura 
gollri olan ve ayrıca ev e§yııeı bulu. 
nan bir bayan; namuslu, clddt. iyi 
huylu, bir bayla evlenmek istemekte. 
dir. (Karcln) remJ!:i.ne mUra.caat . 111 

"' 82 ynııında, asil bir al1eden, ay. 
da 60 Ura ma8.§ı olan, iyi ohlt\ltlı blr 
bay; 25.80 yaılarmda bir bayanla ev. 
lenmek istemektedir. (S.S.) renulne 
mUracaat • 16 

"' Ya§ ıs. boy 1,'11. kilo 60, gayet 
gtlzel, kibar, sevtlebllocek fakir bir 
genç; 30 ya§llldan yuknn, 16 yaşm. 
dan 8.§ağı olmıyan kUçUk bir d!lkkAn 
açabilecek varlığı olan kız veya dul 
bir bayanla evlenmek l11temekmd1r_ 
(K.H.l remzine mUracaat .. 12 

• Ya§ 22, orta boylu, kumral, ince 
buııas, ber ay ufak bir geliri olan, 
hayatı bilen, ev kadını, temls: bir 
bayan; o.sn. ~ere!li ve yaono müte. 
nasip, i;yl a.hlAklı, iyi kazançlı Mr 
bayla. nlenmek istemektedir. (Vlc. 

dan) remzine mllrac:ıat .. 18 

I f an "!tnlar 
• Sıhhat veka.letlnin açtığı fe:ıınJ 

Şurosını kaydetmek 1ftzımdır ki 
Jnponlı:ır Gıındinln her hnrekctln 
den istifnde edeceklerdir, Biz 
Hindislnnda knlacok olursak Gandi 
sl\'il itııııtsizlikle hizi tehclil el· 
mektcdir, Bu, harp gayretlerimizin 
baltolanması demektir. Hindistnnı 
teı'kelliğimiz takdirde ise bu mem
lcketıc dahill hnrp başlıyaca:k. b:ı 

g!SzlUkçUIQk kursuna devam eden. 
Felemenk Kıraliçesine deniz lise tahsUU, askerlikle f.liflğl olmı • 

altı avcısı hediye crd yan bir optieyen, bergtln Oğleden 

da Japon fstlllısını koloylaşlıracnh Londra: 6. (A.A.) - Blrle§lk A• 
tır. merlka CUmhurrelsl Roozvelt, Fete 

Nehru Hlndlstnnın Japon fülu menk Kraliçe.sine en yeni Upte bir 
hat plAnlarına dahli oldu~undıın denizaltı avcı gemisi hedfy.c etmlı,rtir. 
şüphe bile eımck1cıilr. Hu '\"aziyet 
karşısında lnsllıcreııin harp içinde 
Hlndlstnnı tcrkelmestne lmkAn yok
tur. 

Dcyli Herald snretesl Hind hr. 

--0-
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kQmetlnln Alltılıabad'da ele ı;cçi. Londra., 7 (A.A.) - Brlta.nova 
rilcn vesikaları neşretmekle iyi bir Ajansnun bildirdiğine gare, Aıni • 
hareketle hulunduJıunu yazıyor. rı.1 Slr Cha.rle Kennecly Puvis de
Cünkü bu vesfknlıır Gnndl hakkında ı.iz birinci lordu muavlnli~'ne tn • 
lıildiklerimizi teyit elmekleılir. yin cdibnişth·. B\I tay.n pek mu. 

Ayni gazete, lngiliz hükömctinfn l lıim deniz herekfıtı yapılncnğını 
Hind mille llcriyJe anlaşmok için ~3stennektcdir. Amir.ll İngiliz do.. 
yenl bir teşebbüsle bulunup bulun. ıııınmnsm'll en iyi kumandnnlnrın• 
mayacdını sonışlurmaktadır. dan bitidir. 

Nafia Vekaletinden: 

sonra bir g!SzlUk tıcaretluıneslndt! 

çalı~mnk istemektedir. (N,V.) rem • 

z:lnc mUracıı.o.t • S 
"' Orta, lll!tl, olgunluk ve yüksek 

okullnro girmek lstiyenlere mate • 
ma tık, fizik dersleri veril mektodlr. 
(E) remzine müracaat. 

"' Bir kimya mUhendls talebesi, 
ehven fiyatın orta, lise talobc51ne, 
fizik, kimya., rlyaz:lye dersi vermek. 
tedlr, (İ K.) remzine mUracut. 

• tuıkerllğlnl yapını,, 11.ae onuncu 
emrfton çıkmış, daktllo bilen. dosya 
ve kayıt itlerinden anltynn bir genı; 
ıı ar:ımııktadır. MUesııese ve ticaret 
hanelerde çaltşal:ılllr. Kııdık!Sy. HUn.. 
kl!.r imamı, Şamtıstık eokak 81/1 e 
mektupln. mllracaat. 

"' DakWo mektebinden mezun, 
avukat yanında çıııııımış, ellnde bon. 
acrvlslerl bulunan bir genç kız, rcsmJ 
ve husus1 dairelerden blrlslııde <: ırı. 
roak ıstomektcdlr. 1sUyenlerlıı Ka • 

EkBntm~ye konulan 1§: • ettr.paua Ha.ek!Sy yolu Yenlçe~e so. 
1 - Su l§leri on dördüncU şube ınUdilrlUğll bölgeııl içinde Amık ovas; ba.. kağt 8 numarada İhstuıe Sonyllrek 

takbklarnıın kurutulma.at ve A9t nehri tsla'ıının lk-n ı.ıı ı 11ıerl adrealne müracaatı arı. 
Tahmin edilen kc§lt bedeli fiyat vahidi esuı Uzerln:ion {US53,l82J u. "' L!seyl tyl derece 110 l:ıtUrml.tı. as. 

ra C79) kuru~t.ur. kerllkle al~kam oımıyan bir gneç, 
2 - E'ttsııtme 26.8.942 tar1hlne raııUıyan ı;arşamb3 gUnü saat(l~Jle Anka herhangi bir mUesse&ede çalışmak 1L 
ra1a Su İ§ler1 Reisliği blnaın lçl.nde toplantı.n Su Ekslltmıı Ko'Dlsyonu 0 • temektedlr, (TUrkbeyi) remzine mil. 
dımnda kapa:ı zart usuııı .... yapılacıı.ktır. racaat. 
8 - 1atek1Uer Eksiltme ııartnarnesl, mukavele projesi, b:ı.yı.ndtrltk ~lerl • Askerllği.nl benllz b\UrmJe, eltn .. 

g•.Del prtnruneaı, umuuı.t Su işleri tennı prtntım"sl ne Husu•! ve Fen'll de yUkeek pek çok m1tkamm bonaer .. 
şa~tr:amelerl ,,.e projeleri (50) Ura (00) kuruş kıı.roılıg.uıda Su lvlorl Rela. vial bulunnn bir eoför, herhangi bir 
llğfncıen alabilirler. mUessC3Clnln veya doktonın şof~rıu. 
~ - Ekaııtmcro girobUmek !çln lBtelı:lllerın (60.31~) Ura ( 49) kur·u,\uk ğtınU yapmak istemektedir. (lhsıı.n), 
muvakkat te;nıııat vcrme'ft ve eksiltmenin yapılıı.c!l.jtı ç-ll'l1!1ll en ıu uı; remzine müracaat. ' 
g'JD evvel bir dilekçe ile Nafia vektıletlne mUracn.&t.ederek b·ı işe ma.lıs:.ııı Aldırınız: 
?l:nak Uzere ve.sıka almala:ı ve b:ı vesikayı g!S.!lter n 'ııırı §l.rttır, 

Bu mUdcet içinde vesika ıstegtnde bulunmıyanıa.r ok!lllt:n!ye gire. 
mcı.:er. 

6 - lsteklll .. rl:ı teklif melrtuplarını ikinci mııcMede yazıtı· esatten btr aıı.. 

at 6nceslne kl\dar su Joler' relsllğıne mııkbuz ka.rQılığınd!L vermeleri la.. 
zımdır. Postada olan gt'clkmelor kıı.bul edllın&Z.. (5910.8070) 

Saraylı hanım eıı.,nladı: 

KUVUCul.annırı:.tıı Dllffil.ı!ıoflDa (l:l&n 
aı;l<tııplan !Ol'.U'ehanemb.deo (pıu.ar. 
tan hariç) heı-gtto ~hshtao eıtıov~ 

ııadM ve uaı l1 deo .onm aıcıırına.. 

tan. 

a s Uçurum - IIAngl Cevdetten bahsediyor. 
l'UJI; abeylm! Biz: Cevdctl tanıya• 

lı hen Uz yirmi gtln blle olmndı. Uııl. 
ba ld, Şahika bir buçuk aylık gebe 
imiş. 

(A.E.) (Arkada§) (.Akglln 25) (A.?d) 
(A.T.A.) (Bahar) (B,V.) (B.L.M.C.) 
(E,25,N) (E. Ural) (E.0.) (E.L.)' 
(F .N.S.) (Gar) (H.B. 888) (Hllly&) 
ca. On.sal) (H. ~) (B. 4M) 
(1.D.26) (1,N. 824) (Kılıç) (KUre 
D. 87) (K.A.1.) (M.T.R.) (lt.E. 
49) (Mavi Mektup) o(N.N.) (8. 
C.K.) (l'O:cW) (Neriman) (N.C.D.) 

• • Yazan: iSKEN DER F. SERTELLi ... ______ _ 
- Ne oluyorannw: yahn T Mera. 

kundan az kaldı kUpUlc dlllml yuta.. 
eaktım •• 

Diyerek karyolamıı yanına sokul• 
du. 

Sıı.rn.yh hanım haldkatl glı.lemek· 
te blr 1n.ydn. görtnUyordu.. 

.Koon.sını dJ5l1.rıyrı. çlltardı: 

- Ş3htka B!J erl;ror ... 
- Bu da ne demek f! 
- Ne demeıc olaoak! Kmmıı: ge. 

be .. 
Sedad bey sofıınm peııçereslne 

dayandı: 

- Ne dedin .. Şahll<a gebe mi Ti 
- Evet. Dlln ~tepede ebe Sel• 

ma hanım ıWyleml:ıtı.. lnnılm'ldım· 
clı., Şimdi Ş:ıhlko. dA ltlrnf etti. 

Sedad bey ya \'aş yıl.\'Bft yl.irllye. 
rek odmrına girdi.. 

JCnryoJıısııın l•endlnl a.ttı: 

- Amnn Allnhrm .. BugUnlerl kcıı• 
ko, görmeseydim, 

Saraylı hanım kocnııını tes~lllye 

bıı§ladı: 

- Kızın U.Zcrlnc fada vnrınaya • 

hm" Çok mlltecasirdlr, Bir '67 o. 
larsa, lkl c.::ına birden klyt:Ofl olurn"L. 

SednıJ boy boğuk bir sesle bafır
dı: 

- Hıuum •• Çekil fUracl&n, Sen 
de bent biisbütUn çıldırtm1'k illi ls · 
tlyorsun': 

- Amnıı beyclflm, bunda çıl. 
dıracak bir tara.f yok. ttıdııllnl top
la.. Tehlikeli bir an içinde çok cıld· 

dl t<'dblrlr.r nlm3p mcob:ırm;. 
-Tedbir sıraıır gcçmı, ayol Kı.. 

zımın kurnındakt piçi mlld!lfaa. mı 
cdccckslnp O artık benim WU1Anm
da cnmurlıınmış bir p:leavradıuı bn,. 
ka bir şey değildir, 

- Haydi sus canım.. Bu len.dar 
llert gitme! Kı:ı.ımız o der6".e dU Uk 
ahltıkh tnsıın değildir. 

- Değildir do karnındaki yUkU 
ncredl'tl aldı 't Bu !Sk8Urmclerden mi. 
de bulantılıı.rıntlan ben de, 3Uphelen
nılyor değil.Um. FakRt, dr>ğ'rıı•m ya, 
Şahikadan bunu um'll:ızdım, Demek 
ld, Oevdetle rfzll ~ıll lr.ıluşnp ke>o 
n~uyorlarmıı f l 

- O baldo pa~vro demekte lınk.. 
lıpm. Demek ki, <Jovdetten &ıco bir 

bn§kllllile temasts bulunmu~" Aicak. 
Dl,ardan Pervlnln &esl dııyııldu: 

- Hanım efendi, koşunuz.. K~u· 
nuz.. Çabuk koşuntu ... 

Sıs.ra.ylı hanrm kapıda.o b:ı..,ını u• 
uı.ttı: 

- Ne var! 

- KUçil.k hanım bayıldı •• Yetı,ı. 
nlz.! 

ı. 

Saraylı hanım: 

- Amıuı Almbım, baeıma neler 
gelecek! 

Diye söylenerek dlpnya fırlıı.dt .. 

Tekrar kı.unın odıı ma frltH .. 
Pervin, Şnblknnm koUannı ve p-

1 
kaklıırını uğuetur.ma'"' ha ln.nıışh. 

Sa.raylı hruum: 

- Ne oldun, Şahlkal llAydl, ken. 
dine gel.. 

Diyerek kızının üzerine atıldı. 
Pervin: 
- Beyelen~ o~cn gelmiyor f 

·, (Dc\·amı \'&r) 

(R,G.S,) (R.H. 1) '(Sahire) 
(S.T.) (Sevgi) (Ş.C.K) (Ş.F.) 

( 15 Tulay) (T .A.) (T .A.Ş.) (T.H.R.Z) 
(Tokc!l11) (Tolllm klml {Tlca.ret ve 
sanat) (25 V.Y.> <Yedek denizci) 
(Yuva.m ve~) 

Dikkat: 
Uzun z.amand:ınbcri aldtn'tmalan 

uıuı edUdlğl halde, henüz aıdmlma.. 
ml§ bulunan mektuplar, bU aym 15 
ncl gününe kadar da aldmlmn.ml§ 
bUlunursa imha edllecekUr, 

~.~. IS~~M 11!.~~~~~.~ 1 
ınıızun d:ıhlllye. :r:Uhrevt, clldl bae. 
talıltlıı.n. Dergttn 8.U, ll!.20 ye 

kadar Beyaoğla 1\11.a eokak No, 10 
Sah a-ttnlerl fakirlere meıooanon 


