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Milli piyango 
bagla çekildi 
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A.aka" 7 (au.uaı mull&tL-immlea) 
- K!llt plyaJ\&'O bugüıı 19 .nayuı at•d· 
yomunda çekildi. Kazanan nucıar&la. 
n bildiriyorum 

301JO() Lira hazanan 
218206 

10,000 LtBA KAZ.ufANLAB 
12809 229120 HIM78 2002" 

Mil LlaA KAZANANL.U 
ıta198 eıTTı 21e351 -:?49073 2asoeı 
llOIO ' • ... 

· "90 LbA KAZANAJırl.AI& 
1MOM 978CK 298803 srno 1181~ 
21226 ıTaaot ıasır.e 2'T~ ııHıo 

MU61 uenG 108&22 1111H '128M 
28N1 1111'1 ... 213908 22SMS 

Yaza:ı: SADRI ERTEM 
A MERlKA cllmburrehJ Runeı 

Almu tebllll 

Terekiri 
cenubunda 

Ruzvelt Stalinin demeci 
hakkında söz söylemiyor 

ı... USA llAZA:NANL\B 
3U6'i3 291858 709'7 241637 278585 
221885 330280 133357 115241 20803 

17655 314928 41489 23506 135918 
• ııuo 318Mt ıso935 22148 222524 
185224 91382 382279 156135 241171 
178996 125320 23608 150383 359661 
103841 141949 2i8102 168H6 39108 
337343 248886 282383 28881 l 387379 

Un ca:ıaı milmeaı)U Tıı.ylorun 

Par.:ıyı r.Jyarctlnden aonr.ı Londray• 
sicüıl, bir ~ok mubıtlrrd& aulla UıtJ. 

maltnı:en bahsedllmc•ıne ..ebeb cl.ııu1-
tur :Sulh l~tlyalu o kader derlndlr ki 
JnMnlı1r b0 r hAdl.aenlo arluumda 
talı ın ül ettikler( bu diln)"" &üzellnln 
l t:ı.cııu glirUr gibi oluyorlar. Heferi. 

Çok mlblm 
bir pefroı 
bllgeılade 
balunıa 

' to8&98 23148 Z35H3 129581 215989 

.Amerikanın Moıllova Blçlıl da · 
va,ıagtoaa gidiyor 

2<>4997 313358 327483 221168 78705 
Vela 1r:ı.glltere adm& Vatfnrton btıytlk I 215825 309399 li500S 109688 81Ut 
elçlllğlnde orta elçi K&.mftbel ve Scw.. 2720 t 210008 209814 227367 16595 
yet büyük elçili LltviAof lıualarmı 13894'77 194588 48750 297480 2i7769 
koyınuflardır. 45097 393977 259147 87342 76145 

~tin ııanu tektltf bu dlinya gtlzell 
dl'nblre bir k.Jllııenln du~arlan ara. 

ı ıdan başı ikonlu bir az.ize ~bl gö. 
rtınU\•crc~k midir: Buna Uıttmal ver. 
mel< mU,kUldUr, fakat bıaanlar ittl.. 
)ak duyduk!arı, olmuım -anu ettik. 

1 
.lerl f<'ylerl ~ok defa t&Jlaklıuk etml4 
sibl görUrlcr. BeterlyetlD aca)'lp 
ballerl vardır. 

Taylorua VatJkana yaptılı 1eyahai 
Papanın aulb hakkmdakl dllfUncC':lerl. 
al bUea Juanlar ıçlD bir tlll\lt membaı 
olmak:&du. raylorua Boıuaclan aoııra 

Malgo~ek 
şehrini 

zaptettik 

l·aıtngton, '7 (A.A.) - Jngiltere ve 
Amerika tarafından Sovyetıer Birli. 
ğine askert tcchizc~. cephane ve mai. 
zeme gönderllmeal hakkın~a Amerika 
Birle§ik devletleri, BUyUk Brltanya 
ve Sovyetler ·blrllğt ararında dUn 
Vaglnztonda bir protokol l1D%alan. 
mqtır. Protokola, Amerika adına. 

Volga llorldorana 

•••• 
Sovget ordusu 

ı~ı kesimde 
Lonclraya &1tnıeaı bu lbtlmaU dalla z1,,, Bertin, 7 C.A.A.) - Alman or. lleryor yaı:e kuvvetıendlrlyor, tunıuen can. dulan bqkumandanhğının tebliği. .. 
Jandırıyor. Faka& bize kalına Vatt • ~ Ka.fkasyanın 'imali garbf k:s • 
:kan!lakl koouımal:ı~ benllz ne mmda inadlı dağ muharebeleri ya. Leningradtla Alman!ar 
mlllıferlt, ne de topluca blı aulh çıka. pJmaktad:r. Terek'in cenubunda 4000 kiti kaybettiler 
'bilir. \'atlkanın yapacatı aracılık ordu teokilleri ve ordunun hücum , 
ne Kueya müateaa bırısttyaa düny.a. krta1&n havanm pek fena ve ara. Hoaova, '7 (A.A.J - St&llngrad 
• aruında blr mDa :raratablllr, llatt& zinin arizalı olmaama rağmen g6 mUdatllrinln yükanU baMetmek içtn 
ne de İtaly.ayı mtblferlt ldr Hlba ya.. giie IÖft1le yapılan oiddetli hız ça.r apfı Volga koridorunu inen So")'et 
aqtırabUfr. Va.zlY!'t,, h&rbla l&dları ı ışmadan mn.ra mWUm bir petn>l ordusu iki keaimde llerlemı., ve bura. 
IMına mu.alt detfldlr. Lölgeainde bulnan Malgoıbek zap. larda .Almanlar 670 ki§i kaybetmıı • 

l!ıltltteflkler Avrupan111 ye&'lne kara te~r.. !erdir. Bu Sovyet öncüleri mesktllı bir 
eepbeal oJaa Ru~ayı feda ederek mUı.. Salingradın ~imali ga:rbi!llnde yerin varoıJ.aıoma kadar ulqmı§lar • 
nrle ldr anlatmaya yanaf&maı.lar, bu sa.rılan d~n kuvvet\crinin ctra dır. Stallngradda Sovyet kuvvetleri 
nı.lyete enelA Amerlk&, Udnc1 dere.. fındıa.kl Qenber da.ha daraltılmı.ştır. 29 Alm:ın tankı tahrip et.miftir. ŞI. 
eede bırtltere yaQ8fmas. Çllnkil Al. Alman ve Romen hava kuvvetleri m&l batıda amele mahallelerine gi • 
ımıuıya71 Bm7& De baıbaf• bırakacak Sovyct hava mcy<la.nla.rına. ve Vol. ren 12 A:lman tankmda.n ll tanesi ta. 
1'tr ıulh ae Amerlkalım, ne ae tııgıı.. g'anin her iıki ta.rafındaki dilşma... mamen tahrip olunmuştur. Şehrin 
tıe.renlD late41J1 aet.Jceleri dojurmar. nm ia{le yollamıa muvaffakiyetle merkezinde ~ klolllk bil' Alman ta- ! 
ÇUDktl Ru13'1lllm :ralnn batma bıra. t"arnız et:miaLerdir. bunı yolt edUml§tır. 
kılman lng!.lterenln, Aım-rlkanm da llma.n göl'U.nün cenubu ~isin. lkl gtlndenberi Le.nincrad • cephe. 
bo.ıstlakü mü§terek dltmaalarma dQf. de, ormanlık ve bataklık bir arazi. ainde Slnyavinocla bUytlk bir mubare. 
manlarmı lmlaa l~n onlan aır&)'& koy. de ys.pılan Alman iler1 hareketi be cereyan etmektedir. Almanlar bu • 
mak lmkAncu vermeleri demektir. dilteanm inadlı mukavemet~ rada ~.OGO kitl kaybetmltlerdlr. Al • 
Ruıya ile kari• kartlJ'a kalan Al- rağm.en tcnkkiler kaydetmekte • manlar bir çok uçakla hava taarruz. 

llWIJ"& prk l!efertnl dalla kolayldda dir. Alman Stuka tayyanıleriyte ları yapmaktadıı-. lıılakaat'arı hiç fÜP 
;Japar ve buradan elde etttjt Detlceler Hırvaıt muharebe tayyareleri ve bNlz yeni blr umumi taanıız yapmak ı 
le kendi progr&IDllllD eklik kalan t;a. bu muvaffakiyıetin elde edi.Jınesinc ve çarlann eskj t:evlet merkezlnl ele 

1 
nııarou kıla bir uman 90nra temin bi°'*'5a ysl":tırn etmişlerdir. geçirmektir. · 
etmete cahili'. 

Almaaya bq1lnktl llaclutları jçlnde malravemet ettL l!albulrl o DID&ll nUerl kaybederiz. Almanya gallp ıe.. 
Boaya De 9111b lllJe :yapsa ,.ene Ani'. mllıverto barp kuclretı daha tiltUnclll. llr&e yanmadayı kaybederiz,. gK>l mil· 
lo S&Uoalarla do9t1uk teli• etm918 DemokraaUer cıepheal bozcun balln.. talealar bir telkin umaru olarak ileri 
lmk&n yoktur. Barbla blülld saye.il deydL Bustia demokraaUer büyük sürülUyormuı. Bunlarm ne dereceye 
dünyaya bAldm olmak prenalpl etra. kuvvetler ballnl aldıklan a1bl harp kadar cJd~ lılr tahrik me n:uu oldu • 
fmda toplanm:ıkt;acla. llrlatf7an mem py~rl de tiltUn bir ıtevlyeye sel. tana ılmdlden ldclla etmek mtımkh 
leketlu araamda yapdacak 'bir IUlh mittir. Hlhnrtn kil'\ vetU bir 1Urette detfldlr. BlltllD boalar dolra da olsa 

Amerikan hariciye nu:rlrtmm bil. 226795176751 280042 382475 384255 
dlrdif;ine göre, bu protokol buaten 129455 11104 17003 282835 224888 
·blr kaç aydanberl fUlyat mevküade IOI LbA MZANA..'i'LAB 
tatbll:te bulunan ve bundal bir 111 8ı)a dl5rt rakamı 0008, '871, '7189, 
&ıce Ma.kova kQllferanamda teıblt 6T51' De n!ba.Jıetlaan blltl'n numara. 
edil$1 malzeme 1evkıyatı pı&nınm 1D- 1ar be,.r y1ls Ura kaaam1fl&rdlr. 
kıtaaız devamını derpi§ eden ulat. lOI ı.ıaA KAZ&!(AJIJ,,&B 

manıı1 ııarllı maddeler halllade • ...,,.,,.. a. - NlralDı ese. 811, 711 ile Dl. 
ni tefkll eylemektedlt, Jla19tleMn mamaralar 1'Mr ura 1 a. 

••• 
Hoskon, '7 (A.A.) - Kuybfıeclell 

~len Amerika b~k elç!sl amiral 
Standley buraya gelmlf Ye Molot.cıt. 
Ja görUşmUgtllr. BUyük elçl yanında 
ata,emlll~rı olduğu halde Birıeılk A. 

(l'azuı Myfa , •taa 1 .. ) 

ALMANYA . 
Fransa dan 
20 bin tren 

amelesi 
istedi 

LIJODda .... .,. . ......... . 
llomllalarla 

tallrlp olaad• 
parüte de bir .u..rntula 

patlayan homlHulGll 
20 lıİfİ yt1aoltıntlı 

---··rdır. 10 ID AKAZAllAJIUB 
Son Uç rakamı 8&2, 628, 232 Ue nf. 

!aayetlaDeıl numaralar elllfer lira k&,. 
anmqlardlr. 

JI UBA. JlAZA!fAXLAB 
8on ~ rakamı UT, IA, 172, 112, 

Almanya ile 
Danlmarkanın 
arası aç•ldı 

iki taraf 
sefirleririi 
çağırdılar 

LMtra. "r .AA.> - Dutmarkada!I 
abnaa 1ılr babere ,ere, kral Krtıltfyan 
ye Hltler elçll•rlnl pri çatırmıftar., 
dır. 

Danimarka ile .Almaııya araJIDda 
1'1!'11nlik artmaktadır, 
·~ 'r (A.A.) - Dalmark& 

ll• AlmaDJ'& arallllda dfplomatlk ma. 
vı,ı, 7 ( A.A.) - Llyondan ahun 1 -...11eaer bellmtt slbkUr. Kopan. 

haberJere g6re. Fransız ifçllerl top. / hacdaki Alman on. elçbl J'rayhe!' 
lamak ilzere bu şehirde tlrhılan A}. Jl'oa Rent • J'lalı:, ant olarak Berlbıe 
mıın bfirosu, pazartesi akşamı ıHt sttmlfttr. 

(Arlluı: S&Jfa 1, llütaa' .. ) . ('!'- aJfa t llltaa 1 de) 

:!n:= =::. kuYfttıeDdlrme- =~ ~== .,..;:·: ::Um;:ıy~ ~t 1.!8~~i-;:·~~= ~ 1 Ataturkun resimlerini ts.etıyan 100 lirahk 
g~ Almlın:r&lllll A.Jıslo Jmk etmealne mantıkan lmkAa tuav.. balanmaaa ltalyanm mlbıfertt bir .-Y 

Balnonlar cltlDy&lllldan l•t·~ ,ey. vur eclllema llUlb yapmuı buctlnktl .. rt.lar lçtade banknotlar 
ler 1988 da 19tedlllade1a ttlpheels da. 1ta)T1UUD mllnferlt bir wDI yapma. lıebla mevzuu olamu. ltalyamn ba. 
.. faı.la olamktır. ŞU blllde böJie blr a lhtımall akla gelebutr, bu lhtlmall cila Akclealz va:ıdyettnl mubafaırad& 
llUlJa anca1r bir mütareke o:ablUr. Bly. Gtöadtireoek bir takım bAdfeeler 4~ ... usart eotraft bir roltl ..ardır. Bn 
le bir mtttarekenln demobullere de. ~ TIU'du. MMelA seçenlerde Gaydanın roHl ifa ı_.ın mihver eepluıalDde kal· 
tu, totallterlere faJ'llUI aokaaablllr. nqretttıll bir makale lt&lyanın barp :muı sarartdlr. Bunun lçla İtalyamn 
()tlıaJrD totallterler ~ • kna za • makaatıarmı dlln)'aya karp yeniden mütteftklndcn aynlmaeıu macWet.eıı 
lr.aacla aalb Mllaclea barp ba1lae PÇ. llAn ediyordu. ftaıyaıun ır.lttteftklerl- lmkln yoktur. Arzu ebe Mle bu cot. 
lr.ek mlbDkllD oldala Jıalcle bir kere ne ve dotmaıııanaa bitap eden bu rafyayı demokrasilere kartı mödafaa 
llt:Uı ;rapaa demokrMDerln tekrar Vıı} yazıda öyle bir eda vardı kl blr an~ için 1talyacla bir takım asker! laare • 
atlratle laarp ballae ~eli mtlm • IAtma. urJatma anua kencUat blHet. ketler yapılacaktır. BlllM'Daleyb ttaL 

Ankara, "r (A.A.) -~ 
ve merkes be.nh andal wrtıa ma. 
tCımata g6re, lılllll Şef Rel*Qmbur 
1amet lnönOnlln rulmlertnl t&flJ&ll 

ktba o1amu, . ı ... &lrlyorcla. llttlm:ıu caıılaıulıraa Udn • yaom harpten ~l De ltalya Bam pr.tder tehl'inüde karne 
Demokruller bir bre Jiıup llalla • el JıAdlM Ta~10rllll Bomaya selmesl harp l&baaı ol.maktan ç~yacak - usulünün kalcbnlac•lmı ,..... 

.. "" CddıJar mı oalan teknr mllat;aıa tıua111ada ltaıyanua at•terclltı 11em. tır. larGı. 
lll&:ılt1aftırmak reJlmlerlDb btlayeel patlcllr. Ba M!IDpatl bur muhitlerde B'..I vaziyet müttefikler kadar mlll. Bu huscı'!ta ma16matına miraca 
leal:ı cıok mtlfklil olur. Ra •okt.ayı nazarı dikkati celbetmekt.:a ball kal.. Ter muhltlerlnln de ma~aclar. BI • at edilen Anlra.rada uJlhlyet ıı • 
1aıUttefllder PJet lY1 ldrik etmlfler. llllUIUllır. ı ~ • ~"'~~"' naenaleylı mlinferit bir ttaıyaa 9111110 liibi Ur at demittir Jd: 
Gir. ..,_ . ı ltaıyanm mtınferll bir ınallla J'UAI. c}a bek1eneme&. Sulhu bt\~ ~rp11- ··- Elons karnelerinin kaldı • 

llırlı•'yrn dl\ayaa lçlıuleo 1-.fks mur lbt)mallnl canlandıran Mr bafka ma:ar:rı 3onanda büytıır ~lar nlmaaı hakland& ~ W b 
laı11ar ıctade bir llllDl taıavvar edile. TesUe de ttaıyamn ~ktill atbk, tim· yallat bir tar.ılın kati galebesi temin tar ydttn:. Karne 1aillllr llldNe 
'-s. Böyle lılr au1b ~~b'lrDlllle slr • dl,.. bdar ~ ....... Mıetierdlr, edeoekttr. O halde, 7aylorua koa111 .. lreldırünwm•, ,.._ 1ıcalll ,.._ • 
'-ele kla mltteflklerla ....ıutleri Batta ....,.._ ,.,...... 81,teaea malanıua maa .. nedir: ôe bu il vtll~ ,.,.,.._. 
ltlıl laarp cJanımtan da mllMlt ile • propagandalara stre barbln aettcelerl Bize kalına ilamı. laarbl dab lnsa. İat~nbuı gı'bi bir tehlrde 'karne r 
IUdııı. Çtlnkll hr.fltere btnU'& llaSJ• hakkmcla kUtllımer tahıu!nler yapılı nl bir bale koyoak bususunda baa taullinUn 'rnmen dahi olu. btdml• 
"'- Alaertka harbe gtnneden yapılan yorm111. • #- • ~'t-1 .. tetebbllAler addetnıek, sanırız ~ ma.sı ( · 1Uik taddlu öru.Pt-· 
-.... ~lb_lerlqe dOdl bir ~...!!_t~H~..'..'t!lıl\Ul.allllı.llrıe.kolo. .l:Miaf~ ~. '·~bir iltlr.7,.. · 

• 

411, 982, 805, 186, 1>24, 3:2 !le nDıa.. 
yctlenen bütün biletler 7Jrml,er lir& 
kuanmıılardır. 

10 ı.t&A KAZANANLAR 
Son il:l rakamı 82 ve 65 ile nlhL 

yetlenen biletler onaı• Ilra Jcennm11. 
la.rdır. ' 
AMORTi KAZANAN N!JMARAIAB 

Sonları 4, 6, 9, ~ ile nıhayetleneıs 

blletlu lkltcr Uta amorti kazaıı:nııJ> 
lardıl'. 

Bu ,,lyangoda kazantima4ı 
laeniz üzülmeyiniz 

25 kuruşla 
Tlderce plJUIO 

lllletllle lttlru 
edelttllnlDlı 

Yakıt pzeteet, okaJ9ClU)arı ~ID Mr 
''mllll plşanco bUetlel'l ortakbll" • 
mJltu'. Bu ortakhla Valat psıete9L 
nla 11 kuponunu topla)'&nk ye Jabm 
25 kal"Df vererek ıtttralı: edeblleeelr. 
slaJs. lla J6 lmraşla .,.uslel'oe 1111111 
pl:raqo blletlnla ~ ltUralı: .... 
1ııllecelı: ve mutlaka lı:.lrb ~caklllDIL 

Çok zengin ilrramiyeli 29 
birinc:iıqıin kefiduine İ.ftİ. 
rak i~n fimclitlen Valnl 
•autenni ıakibe baılaymu. 

Va.kıt, ber sin 6 büyWc sayfa ola. 
rak ~ .-ıtn blr mUud~reeatla 

~lrtadır. 

T .. baracı Oıman 
Pellllvaa ildi 

Tanbur&CJ O.man pehllvan bustın 

sül!iyede bir doetunu z!y&rete gider. 
kea k&lp eektealnden ölmU,tUr. Ccaa,, 
llUl )'llrn\ Göztepedek1 evlnden °:1-
41n!acaktır. 

Şarkta 
Alman 
ordusu 

ikinci kış için 
hazuıamyor 

Mldalaı edilecek 
ceplle ı•Dltllll 
....... 2800 

kllometrefl llalda 



va,ıngtonla imza. 
ıanaa aaıa,ma 
...- tHaft)ll1lll 1 iJHıl sayfı&d•J 

nıerika~ • rtdec:ek ve Blrlfşik Amert. 
a ile Sovy•Uerin harp '&yretlerlnı 

daha 1)'1 tanziın Içln pb.Mn rela Ruz. 
Valt Ye Koroeı Hale rapCtrunu vere • 
C"ktlr. 

Amiral Standleyln yanında bl.rleıtk 
A merlka hariciye nazırlı~ Rusya §U. 

ooıri ıctt Henderaon cıa bulunmakta • 
cır. BUyUk elçi ile Molotot aruında\d 
~örllşmeye &endjal d~ l:ıtlrak etml:ı • 
ir. 

\'~r;ton, 7 (.A.A.) - Sovyet. 
~ r birl'iği nerdindeki İngiliz ,.e A. 
-ııeriknrı bUyük ~Jçilerinc paMrtc. 
~i günü n~l}-nedilen Staıin demeci 
haklunda o.ydın1atıcı malumat aL 
mak talimatı gönderilmiş olduğu. 
nu bildi.ren Londra Jıabcl'l:rlni 
tefsir edetn Amerkan nari<:iye müs 
totan M. Sumn~r Vels, dilnkü ba. 
~rn koo.feraMında demitıtir ki: 

Bu hususta h"ç bir malmnMım 
oktur. Ameritan bUyilk elçisine 
·ç hir talimat göndcriıtntmiştir. 
"T7,YELT BİR ŞF.V SOl.'Ltll'OR 

\ a ... iııgton, 7 (A.A. l - ?.~is 
ıızvclt, Stalinin eon be~ranatı 

·ıakkında ne tlUşilndl.iği.i basın . 
toplantısında sorulduğu zaman 
tt:fsirde bulunma1'tan imtina et 
r.ıiştir. 

Sovyct Rus yada.iti Amcri:<t\ ".>\\ • 
yük t-lçl.!ıi Amirıı.l Stanley ile Amc· 
r anın Tilrlıiye bUyUk elçisi Ste
ınhardtm Bitl~ Amerika~ıa ge\. 
:nelerinin ne mD.na ifade ettiği 9U• 

aHne k&.I'fJ, Reis Ru:n·elt ,bunun 
huswıt hiıQbir mf.ııuı olmadığını 
ve her fki bUyük elçinin hUkt\mat~ 
!nht rnporları"lı bildirmek Uzere 

geldiklerini eöy\cmiştir. 
Reiıı Ruzvelt, kend!sinc muhte

lif §ah.siyetJcr tarafından yapılan 
tef.<lnlcre ait olar&.1< on, on iki 
kac.1le:r mevzu etra..~nda !S!lilmUzde
k~ on g Un içinde r:ı.dyo ile bir de. 
meç yapmak niyetinde olduğunu 
ifıa etmiş ve bu hasbibalin duru• 
mun izahı mahlyetinlje olmryaea • 
fmı da illve etmi~tir. 

Mahl<eme Saıonıarınaa 

üç genç kızla aç· 
delikanlının kır satası 

" Hıh zü~pelere bak ismail ağabey 

EN SON uAKiKA I 
Küçük ilanlar Kupunu 

tsu .ıupoua ıklPnereJı ,oıuıerUec•t&o 

tş arama n ~ verme ll&nıan ICw ~·.a 

Uaklıut.da paranı aeşredjlec~kt'ı 

Uantarıo ıcar.etede gGrWdltC't> ,ek0.1t 

oımaıuna dlkkaı eclllmelldu. "'·ıeııce 

tt'kllll cöndcreo ollU)'1ICUl<1rut m11tıtı;1 

KolmaK lnere .. arlb attrNltrl~ blHUr. 
meıeıı ıa:umdır. 

Evlenme teklillm: züppelere bak ! ,, 
_ 

111 
_ 'f. Orta boylu, orta vUcuUu, a:ırı 

K 
1 

" u u d lnkA d" saçlı, kara gözlU hayatta. kimsesi oı. 
lZ ann C e r t' ıyorlardı. 1 hıuıtnlıancdcn ' 'erilen raportıa ynrnnın mıyen yeni ölen kocaeınde du• kal 

llcle Nadld"DlD kıpJurmııı k~len ımdccc ert bir <'isimle nı:ıldıT•ı ya11 b"' b k d'·'- n · ..._ • bu 
1 

:o • 1 mı§ ır aynn en ........ e uygun bir .-y 
tom 1 yanak arında a~ğı)o doğru l1Jordu. •ctlccde ınahltl'nıt. Muhten la evlenmek istemektedir. (Yalııızuıt 
terler ıp &ıp damlıyordu. mjn tıb!Juıdllcc mua)cııc ı-dllerf'k ba· ı S3} remzine müracaat. 

HAldw her üçllne de .. uallnl tek · 9ında\d ) amnın bır:nl< anı!lı 01111> ol. .r- Yaş 25, yüksek tııbsJ!!I aylık ka 
rarladı: madığının nulı151lmn"ı lçl:l muhal«'. zancı 200 ıırn oıan bir bay, 18.222 ye.Ş 

- Ha'? Söyleııene ! iz otl) diniz bu mc~ 1 bn,ka bir gtlne bır .ıl<t ı • ı larmoa esmer ghzell, hal!!'as bir ba. 
kıı.lar? Hele bele artıl< e:ıklamaktan nı,arı ~ılmrlnrkcn Nnılldenln anne" yanla evlenmek fste.nekt<:dlr. P. y. 
ltıı.xgeçln. Har 1>lnln et rafında beklef!cn k•zlann lltU ıs rcmzill(: müracaat, 

- \'nllahl biz: defUdik •ıfeudİw, de ı .. m.llle doğru ko11tulo1r. Onu d:\ ı · 
- ~·emin etme böyle bakalım. Os l&nlnrına olarak berabcrre ndll)edrn ltj ve işçi arıyanlar: 

lelik bir de gUnaba gtrme_ıcte ne ma. tıktılar. ı :t. Ortamcktcbl ikinci sınıftan ter1< 
na \"ar., l"alan ıılJylcdlğln qlkAr. Dcllkanlılnr da tlnha :ırluılanndan etmek mecburiyetinde kalan bir 

\'e annesine dliocrcık: seı;ııiz ııraslz. bir ıe:> ler konu~arak go- 1 genç ehven bir ücretle iş arıyor. Dak. 
- Bak hanım bütün bunlardan ll)orlardı. tjlo 1.ıunıtz. fakat öğrenebilir. Dok. 

sonra yalan ;,ere yemin ~e ediyor. Nadidenin anne ı lsnınUe bo)una tor muayenehanesinde ı:a!ı,,mak, tic11. 
Kır.wla ne kadar iftihar etsen Jcr:ldlr. dua c(Jiyordu: rcthane \'e mUcsscsclerde satış me . 
Ya sen ne dlye<:eksln .Müııerref'l - Ah =ellll.dım, seni oraya Allah murıuğu, kaaiyerllk gibi l~lerl yapa • 

- HW, bJr. defildlk, onlar hlkln:ı ı-öndermls. ı•a sen de otma.aıı)dın, bilir. lstiyenlcrin (Yn~ur 151) rem 
ltey. Biz dettJdlk. l.tınblllr ıılındi t.aşrmızı ıı.ııııl da ta2• zile En Son Dakika gazetesine mek • 

Fakat ber ıeye rapı"a llaklkaU lars vurup durar.alctık. Ar.ah senden 1 tup g!lndermelerl. 
oldutu rtbl meydMa çıJUtroıak IA. raı.ı olaoo. 
71DUlr. Hiklnı bey bunun tıurln6 ;Sa. - A hanım nine, bunda te,ek. 
Um lle HUullyU de ~ırJı. Knlarla kiıre defer ne vor. Run"Jırın hep l 
hlrUkte karıtıuaa dizdi: kardf'llm deffl mi '? 

-Ya l1z yalan eöylU)orsunu~ ya Tam Babı!Ulye döneceklerı ,·akl!, 
al~! Ha haogtllı. yalan ıtiiylü3·or ve Nadide b~mı çedrdl ve kı.luna asılıp 
delikanlılara dönere!<: durdu~ı İstnaill r;r.kl~tlreı·eı. dellkan. 

- Bu muydu o kızl:ır2' lıları gösterdi: 
S:ılim hiç ~ktnmeden: ....._, - Züppelere bak ı~m,lll ağ'abey 
- E\•et efendim. He.tn Nz.t ta';nnıa. :ıllppclere bak. Hn ha hııl' "" 

dıklannı öylıiyorlar. Fakat blz.I ~ok Dt"lilcanlılar i!llttl. liikln duynıs.· 
U 1 tanırlar. Zira bu, blzlnı onlarlu ma~lıktu.n ı:derck acde acelt uuı\i., l 
blrlnel gezmem~ konuJWAmn. değil· laıtıla_r. 
dlr. Çoktanberl konu5up gı.."7.lyoruz. 

Ws!ettlğhne ı-öre hM<:m, ,·aı.lfeııl 

fcabı baklkatl meydana c:ıkarmak u. 
r.ere delikanlıları ıııkııtırıyor, faltat 
bir taraftan da kızların bu kızlar 

Alduınız.: 
A,akıda ıemlr.lerl yanlı nlan o 

kuyucularıOlUDI aıuala.rına cele• 
mektuplan ld;\rebaaernı.cteıı (pa.ıar 

ları barı~) tıtırgilıı ıababtıuı öğleye 

kadar •e 'A&t 1'7 dllll 90ora aldırma 
larL 
(A.G.) (B.Ş. klmseıılz) (Bulunmaz) 
(B.T.R. 8) (Bay 3f) (Dadı) (F.U.S.) 
CF",18.F) (23 1ş l:ıtlyenl (Y.rlzaı;ıtem) 
{F.D.K.) (25 GRUl tlnan• (!yt güııl 

(La.le 11) (M.S. 26) (M.E. ~9) 
(~.T.) (P.A.) (A. U.) o(S.A.E.) 
(Samimi) (Tukkug M. 7.} (Y.P. 181 

Almanya ile Dınimarkanm oldufunu lnkAr et;meıerlnl bf',kllyor· 
du. İstediğinin aksı olunc." yllzü bu. 

arası açlldı ra5tu ve: 
~ (Baıtaratı l inci sayfada) 

10 da bombalarla tahrip olunmuş· 
--lBaıt.ar•ll ı iJ.ıtj .ayfad,J - lete böyle doğru ~yleyin. ~e 

Kral Krll'tly&a kendlaUe a-örUJme.k dJ)e yalan ııöyledln1L. l>c.->mek )Dlttu Vuşıd[Jlo11, 7 (.4.A.) - Amerikan tur. 
mııkaadlle Da.nlmarkanın Berlindekl yere ~emin ete etmekten ceklnmeyor· geııcJI,unnııyı Fran ı7lııro şu .me· Londra, 7 (A.A.) - Dlancourld:ı· 
orta c!çı...i lılobrl çağırmlftır. BUDUZ. salı göndennekledir: ki Rcno falırikalnrında işı;inin grev 

Re:ımf mahf1llcrde, Ju-ı<JID 72 iılct \'e elinin tersini yüzüne doğru sal.. Amerikan hava kuvvclleri nıı:ti yaplıj;ı öğrenilmektedir. GrC\· 3 sıılit 
yıldönUmUnUn kuUanmaaı ınUnaeobe. la;rarak: hedencrc karşı tanrruılnrına devam dernm etmiştir. 
tllc Altna.nların ı-önderdl"leri tebrik - Haydi, haydi, hepiniz çekllln. edeceklerdir. Dizim ve Amerika 1 1 , AJmnn maknmlııra, 50 tulağı Cııb· 
telgra!uıa, kral Kri.stlyanın ••te,ekkUr Çıkm dıoarı. halkının Frıınsız halkına karşı bl\. rikanın bnhı;eslnde kurşuno di1.c. 
cderım,, gibi çok kısa ~ aoğuk blr Hanım, ııen de kıtına hundan bl>y.. :ı. Ok bir scmpıitimlz vardır. ceklerini lıllcllrcrck {lrele nihoyet 
cevap verdiii eöyleniyor. le ıöt kulak ol da bir daha böyle Almanya için çalışan bütün fah. \•ermişlerdir. 
Daı:Jmarkadakl ~ıaı kuvvetleri ku. marifetler yu.pmaııın, lltelı. lerln anne.. rikalıırın, ııarlnrın, lrnvn olanları.. Viıl. 7 (A.A.) - Almanyaya il• 

• 

Sabah~ öğle, akşam 
Her yemdf.'Len ıonra günde 

diılcrinizi RADYOLlN 

üç 
ite 

defa muntazaman 

fırçalayınız 

Pazarhkla -kereste ahnacak 
• 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğünden: 
İskeleler U' mlratı için muhtelif ebatta kazıklık bağlamalık do,cme'I'< 

oı-ırak g~r~ı. İbtt\Lbulda ve gerek Mudanyadn tcsllm edilmek ııartile çıralı 
ça.-c olnrak r&:r.a:lıklo. 2!0 llfı. 280 metre mlktlbı kereste aatm .ı\ın::ı.eaktır. 

Ufak ;.• ırtı c!crıık \'O.ki olacak tckllflcrln nazara alınacağı tallplerın 

ıartuameyı ter1;iııı le\•num mUdürlUğUne mUracan.tla görcbUecekleri v11 
tekliflerin nlhJyet 15.10 942 perşemt.:ı gUnU akşamına kadar h'Vaztm mU. 
d!lriUğUnt1 tcvdı edllmesl illUı olunur. (386) 

MODA ÇANTA BOYA EVi 
Bay ve Bayanlara müjde 

l 
-, Bu t,as&rruf devrinde cs'kld1, boyası aoldu, re.ııglnlıı 

nMıl:ısı geı;tl diye kıymctll 

EL ÇANTALARINIZI 
bir ltU!!C) c atıp terketmeyfnlz 
\tblycmlı; istediğiniz renkte eı. 

blselcrinlı.c uygun olarak Cfika 
~·ANTALARlnlzı ff'ıtni susette bÖyar, ycpyt'nl yapar. 
Aynı:n her tilrlü tnmlr '\'e ışmnrlama çantn ~apar. 

Tuvnlet!nlzln ıen.;.nc uyar en nlfı. anblt tırnak cilAlannızı ııneak atöıyemlı.. 
de temin ed< bilirsiniz. BllQmum mu11amba ve deri e}y&l&rımız rennj suret 
te '>oya!'l:r. liaraköy Mumhane c&<id i,. Hasanpıışa ban No. 2, a. 

DlltKA'f~ A11ağıdakl udreslerdekt şubelerlmt:r: de açdmıştır. 
Comıı <,,;ar.ta tubafıye evi, Kadıköy pazar yolu 118/l 

Sadrettln Kutı;ay, Kapaiıçar§t Kaıpakçılarba~ı No. 1154' Çantıt tl•h!lflye evi 
Yıldız Çanta Çorap Ev!. Bcıiktc§ Tramvay caddesi 86 

Kocaeli Nafia Müdürlüğünden: 

Kapah zarf ilanı 
KaramUrıcl • 1z:.ı:ntt yoıunun 88+000-87 + 9:19 uncu kilometreleri & • 

r.ıısınd:ı.ki 86178 •!rs 59 kuruş ke§l.f bedelli ıose inıaatı 23.9.9:1/. tarihinden 
itibaren )'iıuıt &1\ıı mUddetle knpah zart usullle eksiltmeye konmugtur. B·.ı 

işe alt m'l:kav~le projesi, keşif ve evrakı saire nafla mUdllr!Uğllnde g!lrlUe. 
bl!lr. Mııvakkat teminat 2718 ljra iO kuru~tur. leteklllerin lha.e tarjhlndeıı 
üç giln evvel müracaatla ne.tia mUdtlrlUğünden alncııklan vesıkalara lstl
nadon yeni yılıo alt tıce.rtıt odası vesikası 2490 sayılı ke.nJnun ahka.mına 

te~ıkc..n ıa:-zlm edeceklerı teklif mektuplarile birlikte 16.10.942 cuma gt1. 
nU 1'Ht lG e ka:ıar müracaatla m11J<tuplarıoı narfa mUdUrlüğtlnde mUte~ek. 
kH llııı.~ komlllyor.una vermeleri llumdrr. (8015) 

mandanı general Luedtke kraldan ıılne de söylecUklerlml teJ•rorla. nın, deniz:ıllı üslerinin bombardı- ı mele \'C işçi ırönderlhnesl ]rarnrıJı 
ınlhver dev~tıerl ve bunların peykle. Şimdi malıkemede bir ıı.ı dlnlrylcl mnn edileceği icfn bu hedeflerin protesto mııksadiylc iş neıaretinin Filmin ' göstttilmanden sonra 1 
rl!c kendl arzusile bir fttlt&k muahe. ile suçlu t mail n dın·a<'t Muhterem 1• en az 10 yük ek memuru istifa et· nnm lehdr.rı Franm a.hnli parti • 

Oç lngiliz gaze\eainin 
ispanyaya gimıesı yasak 

edildi 
iki "iJometre kndar :rakın!arındn 1 

deaı ımzaıamumı ıırtemı .. se de kral kalmııtlı. • j miştir. iş nazırlığı d~vlct sekreteri sinin profesyonel propags.udnmsı , 
" bulunııq Fransıılıırıı buradan git. 

bu talebi reddctm~tir. llAldm lıımalle hl~p etti: mclerini ıavsiye ederi?. Yüksekten Lngıırdellc'in yanında calışnnlar. tarafından yalıudi meselesı hak. 
Gestapo §efl Kenııtenl, Daıılmarka - Bu phltlerln M>z?erlne kar ı · ı elan çoAu istifa edenler ar::ısıntli:.• kında bir musahabe • yapılnc:ıktı. 

• ahlan bombalnr lıazı hedeflerin dı· yı, idareyi eUne alo:ıak kararlle teh • bir df)e~fln var mı T dır. İslf(alnr, loplnnaıı Jcçllerden Bobma patlayan sinema, Mnillot 
şına isabet edebilir. v 

dft etmalltdtr. Almanlar Rusyadıı. - Yok, elendim. Artık her 6eyl hiı;birinin Almıınyaya gitmediğini cartdesinde ve zafer takı yakının. 
bulunul ho1fe9ik aleyhtarı Dıınlmar. ütrtındlnl~ ve sıhhi muayene ile iş kunturaı. dadır. • 
ka al:ıyknm ıerl i'Öndermı§lerdlr. Bu - Soa wıUnT lerınııı imzulanmasıı iı;ln dahn e•ı Alman re.d~u infilftkın, filim 

Londra, '1 (A.A.) - Londrada öğ. 
renlldığlne göre, Tlınea, DeyH Tel&TRf 
ve DeyU Meyil gauteainln lçanyaya 
glrmesJ ve lapnnyada satı maaı mene. 
dilmlıstır. lıladrıtteki lnglllz bUyUk 
elı;:lsine, bu huııuate. 1apanya hU!tame. 

hareket --- yapılml§ ı;anılıyor Ye - Yalnıa ıonu söylemek laterlm, kJ M EV L u~-D az 15 slln gerektiğini 1.ıllıliren re~. gösterilmesi beklendiği srrada vu. 
bun!ırm, mthverln ayrıL .r.ğe. tema. bu vaziyette bunlarla l!llt>ebıl:z lere mi tehllAln intişarı gününe tcsadilr kua geld~ğini b'ldiriyor. kez! Al. ti nezdinde te§ebbtl8te \J'.ılunmuı ve 
yUI eden D&llimarka.lıların tenklll ı l;avga etııatı detllhn. Koıoıuıaı·ımıa etmişllr. men radyo!-Una göre bu infiliLk bu tedbirlerin sebebi hakkında bir 
'tndc lrulla.nüacakları tatı:nln ediliyor. kızlamu IM&ıllarla 4;'Örii.:ee evlerine Radyolin di§ macunu B4hlp!crl Ne \"iti. 7 (A.A.) - sowone ;arından Fransrz ahali pa.ııtisine karşı blr , rapor göndermul lçtn talimat yollan. 
Bu aıaytara men.sup olanlar Kopen • a:öndermek istedim. lı"'akat Uçiı blrdcu cip V1: Cemil Akar kardeşlerin pe~r: 900 kl.§lUk bir esir ka!ilut geçml§ • hafta içinde yapılan UçllncU şidıiet .. m_ı§_tır_. __________ _ 

h&;'d&, ~htr içinde sllA.hlı olarak do • beni döuaek fıtedller. B"D de muka · lerl. •, tir. Bu kaflle Kdmplycn lı;tıkamelln. lıarek~tidir 1 
11~7ma.:::dar ıkl patırtllı nUma.yl§ be~e:.~;::; Mullteremln IMıı ;,ere dii.. I Merh~OSEYtN AVNi° d\~ıı:;:oı:.y~j(A.A.) - Burada 15ğ, Bir çok Fransızlar Li~ Mo, 369:/~~55 Maliye VekA.. 
olmut \"C 28 kJ§i yaralaı.ım?§tır. Blr ıerkea taşa ı;-.arpıp yaralandı. Bir renlldlffne göre, Alman hUkQmctl ıeu mail§ cl1%danı: dalre eua No. 
çok kııhve ve ıo~antalnr ~-a.ıtuııı edil. IUÇWll YUM çezaı;na. nı~na. Beyin Fraıuıadan ,ımdt de 20.000 ' trcn ame. Lejyondonör nİ§anlarını 385!l8/1588292/28872 25. 8. 1339 maaş 
mı tlı. IUldm bundan 90nrıı Mubtenme vefatı -oeneyi devriyeli mUnaaebctilı lesi latemektedlr. geri verdiler ıJenedl reımılal; mucip No: 1%884 

liopcabac, 7 (Hususi) _Salı ıilnil döndü: ramumı ıerltin 26 ncı bugünkü çar_ Paris, '1 (.A.A.) _ DUnkU sa'ı Fransız hududundan bir yu • 21, 8. 1339 tarlh ve numaralalı yazılı 
~ .ıılden aı:ıtan parllmentoda nuır - HAlA davanda ı rar ~di)'onıun, şamba akpmına teaadü! eden MU. t'.kı:amı Pariste bir sinemada f'ilim d.cn Rcuter mt:hab .. ti bildlıiyor cU:ıdan ve maaş aenedl resınl8lnl zayi 
Eobl kralın bir nutkunu okumuıtur. Cabll~ BARICK KADİR GECESİ teravih na. I gösterildiği srrad:ı. patlayan bomba 1, (.A.A.) _ Bin'erce ı;ivil Fran. ı ettim. Yenlainl çıkarncağtmdan cakl. 
Bu nutukta Danimarka 1Atlkl4.llnln - Tabii. Bqımı btı:akla ~-araladı. mazını ınUteakip Beyazıt aamu şeri. 1 ~ iızündeıı 20 k':l.ii yarnlannu,tır, fllZ Heryo'nun son hareketine uya ı sinln hUkmtl olmadığı UAıı olunur. 
emniyet altında bulunma.aınm, mWe. Belki de ölclOrecektL Bu kadar ıanıaıı finde mevl~du Nebevi kırnat ettirUe. ı Bunlardan 7·~ hnstnha.neye kal. r a k Lejyon Donbr niş'3.n!armı Eyüp Babahaydar M. Arpa Emini 
tm bUrrlyetınln ldamealnia Daııi _ laaatahanode yattını ecza~1nı tstlyo. ceğln::len merhumu tanıyanlarla bil. dınll'I'ışsa. da lçlcrintlen ik;iai öl geri göndermiıılerdlr. Eunlarm Tekke sokak No. 9 alay heaap memu. 
mnrkanm ba§lJc& myuetlni te§kll et. nam. ~Uml~ din karde§lerinln tefritleri rlc-ı I müstilr. Bu h:ı~..r Vi~i nıdyosu ta. bu 8Uretle verJmcsini protesto et. ru emekli Ahmet Mltat P.'renbao 
Uği beyan edllmekledlr. Kralın nut_ l\luhte.remln bafınm teda\'I edildiği dlunur. , rafından veıilırni~tir. mişlerdir.. (lTlfill) 
kunda bundan bafka, bugUn, harbt.Drj•ı.-!llllll...oı-..~_.."1'111A1ı:"11 .. "1111 ......... 'i"' .... ll!l ................................................ .._ .. ~ .. .;; .. .;.~ ................. ı-. ... 
dardüncU se.nealnde sulhun ~ zaman 
geri geleceğtııin lı:atJ;ren taYin edile • 
mcdığlne iJaret edilmekte Ye ,&yte 
cknllmektedlr: 

Mektuplarm birinde mis l\larl MA.r. 
f&Df, Duglaanı bonea aen•·llk bakıcı•• 
olmak llaııel>Ue Mı muazzam ııervetl.a 
ı~- menınr edlUyorilu ve bu lllz. 
metine mukabil ömrünün ııoauna ka
dar bir maat W-laıuyordu. "Emlnlm 

KARA ELMAJ. memnun etmıyeoe.k şeklide yar.ılmı,. 
tı. Bu gayrimemnun olanlardan biri. 
alala bu cinayeti, \'aSIJ evıameyf im .. 
ha etmek tb;ere lken ı,ı~medlğl ne 
maltmdu r Du#laa hariç, .lUtün diğer 

''Danimarkanm gayri muharip dev. 
let durumu, bundalı llOll:r& dahi mu. 
h&taza. edilecektir. Bizim .tiy&Htlmfz, 
hUlmmella 9 nlaan llMO tarihli be _ 
y&nnamealnde -.. daha 80nrakt resmi 
beyanname ve beyanatta IJıah edilen 
aiya.ııetUr ve böyle devam edecektir, 
Bu hususta öııt\mllzdekl ~ Avru. 
ııa içinde D&nlmarkanın Alaıanya ile 
iyi bir tıblrllği yapmumı Umlt ve te· 

49 lngilizcetlen çeviren: VEHIP TAYLAN ---------

mennj ediyorus . ., 
Kralın nutku f\l 1115mler1e IOD& w • 

mektedlr: 
"lılem.ltkeUn eeıt.ıneti aklı.ellm ve 

itblrlltlni ıstımm etmektedir ... 

ki mis Marıaat llftkıma n:uhtaf olaa madınu kl bunu elim b&dl~le.r netice. 
oflum Duğlası birbir vakit tcrketml • ~inde kaybetml&tlm • lade rttl. Onun 
)ecektır. Dutlaı bakıcısından önce ö. için kendisinden, bu t&!Jl kabul etme. 
leMk olurııa, oğluma blraJ.tığım Ber • lilnl ve ancak gene bir mtııvet nlşaoeııı 
,·etin yarısını mis Mnrııanf alacnktll'. olarak elden ~ıkannasını tjc.a ederim,, 
cUğer yaneı da ..abık mllr;temleke as. Alba~ın l'aslyetf burada bitiyordu. 
kerlert c-emt~·etlne dli5ecektlr,. deni • Sukutu hayale uğrryan ,•.ırlslerln he. 

yordu. zeyanlarıaı buruda sa) mıyaca_tım. öı: 
tklncJ nıUhUrlU mektupı 1\ ı.e albay k ve klndt'n dliffll rhre?erl daha 

1 
Ec11ııtoa ılyalı elmmaı • Mis Tlmml~ I bugttn g3zünıUn önUactea gitmiyor. Nı 
TU.lye& ediyordu. Bu car:p adam bu , ... Yırt ürkl\tUlmUı bir yabsa örcleft 
laaUı ha.rekettal 111 ~kllde izah 1141, i.iröıU gibi dajllıp ıtttller. 
,..,._: ''Ba lnymetll tatı bana minnet BllAhıre nılıı Marp.nt ve Ali~ odaya 

Bir FranM~ gcmui lngilizler 0 ....._. olarak becllyc ettl1er. Ben d" çağntddar. ıuı~ Ma,.ant.J vaatyetna • 
f rafına mıiiMıJ r J"ldi :remin et,thn iri sa•ıttını ancık ve an, menin ıtenıUllnJ al&kadar Men Juanıı 
~ Clft e e e l 1 cıak Mr llllanet •IPDM.l ot.-rak fdil!• okunurkea. bir hıçkınp aaretı ·.-e at 
Pwl., 7 (AA.) - D.N.B. Jl'ranm: tlftlftktlr. Ba ı.tı akta nt.I• 'l'hrımisQ lamata iı&tladl. Fakat kendini ağla: 

Ver • ı.uı.at 
1 

'-11~ semlal bir ln. Jıedlyt; edlyor1m1 T ~ftkll Ma •laa~t. mak itin zorladığı belli oluyordn. 
sıJI& M.rp ... ~ t.vafından nptedil. tarım. Çllnkll • düriô. tUMn8Uu, ı:ı-. Alla l!lfl kıplurmn.ı ~esil"' .-e bu he
mlf YI celırü ıı.r lqiU& limanına htkM "9 eMtktt, Oftllll Ukknula ltlr diyeyi katben kabul edMılyeceğlnl, 
ı-tsttırııınıtiftUr. Bu lıı&ber1 lnfi!laler tek temenolra va,.ı Ha~aı1• fok lazla rJra kaimi ettiği takdirde CNS vartı. 
l&ratmdall ,akal&n•aktan lcurtuıuı meeut nl111&111, Böyle bir h kızım el. ll'rl haklannctşn mahrum ctmlt nlac-.ıt 
~ ~ ı.ıı-. s.mıt tanııad&n ~ınd~ dola~, aldftn mil~ııl - i•nı &ler:I •trdö, . 
~«'-.ırilm.ı.tar. ri- MI• Tfmml11 bana lnsaal&ra I~ Kolı 11:l1S kıuı takıldı: "Kabul tıt. 

aııe efradı vaslyctnameııln imha edil. 
mealnc kabul edeniniz. a-, elma!I m~şlnde nıenfaat1ardı. Zira bu tak • 
meyacbımcla yok. AllNıy iller ne-.aee 1 lllrde, vaalyetname bulunamaymea. 
elmaam aerede aaldı balo1'Clufunn yaz j aıuınn pllııılara mllsa,1 hlueler dil • 
Dı&Dllf. Onua J~I• mnakkaten le~ tccektl • .. • 
P* etmek meC'burlyetlnclf! olacakaıaııe, j Avukattan a3 rıldıktan ı.onra Kol • 

Mis llılartant&*allfik f'IYtıa mektup I ıuo odaaına tıktık. Geçen gece ba151m. 
köy mahtan mııter Kor!>ln ve ölen dan g694!n ma.cer2' beol Adeta sersem 
a\"Ukat mUter Vlnpyt tanfıadan im . letmlotl, ve bu huauıta Kolala konut: 
r.a edil.mitti. Buaa DRJkalJC aJkym aı. mak lhtlyaemı "duyuyordum. 
yala tlmuı Mis 'nmmhe TUlyet et - ''Şimdi var.lyet,I ~k daha Nraha.tlc 
tlğfnl bildiren Teelka mulltar ve eekl görüyonım,, dedim. "Albayın katline 
bademe Ao&onl l'reytn lmaalarını iki kl&I lltlrak etmlııtır. Bunlardan bl· 
taııyordu. Şahitle,. kendi ve albayın rlıt şatoda oturuyor, dlf;'C'rl ı~ dıtsr 
tmzalarmı tanıdılar, fakat bu Ve91ka. da3dı. ikisi ~Iya ıpretlerlle gf!Oelerl 
tarın l!)lnde neler yuılı nldufuno bil. anl:ı.ııp alha "'" \'a&l3etnanıMlnl mUş. 
medlklerlnl ııöylcdller. 1 tere-ken arılorlardl. Geçen akı&m al . 

Bundan .onra Kalı avukat mlat,er bay onları i5 batında bnsf)rnıca onu 
Lambe.rtle uıunea lııtr girüfme :aptı ; ölclUrdöler. Mllteaklp geceler, tl'hlfkell 
,.e hul<ukl var.lyett teeblt etti. l:ıra • olmaaana ratınen, gece araştırmalan. 
renıiz cinayet aydmlanmr.aya. kadar na de\-am ett llcr. He.r ne hahaııınıt o
,.Mlyetname malıktnıede ıauhstaza e. lurea o1'ıun, \a l3etnanıoyı ve belki 
dlkw:ektl, dra alledee lıılrt>lnln nıık • 1 de asnı umanda al3ab elruaaı cllerlne 
rha olmak 11\ttmall ft T&rtttl. Balla. 1 geçirmek lsUyorlardı.,, 
•tıl! 1.1 va1ly1'iname blrr,otı klmııelerl 1 

• 

• 

Boltsör küçülr Kemal içir 
ihtilal 

Galatl\!l&ray gcn~lk lculllbü idare 
heyetinden: 

Evvelce kulUbUmllz taratınd a ter. 
tıp edilen boks maı:\arı basılaUyle ın. 
fası mukarrer olan, merhum boksör 
kUçUk Kemalin kabri ikmal edilrnl§. 
Ur. 

Bu veaUe Ue merhumun aalz hatı. 
raaını bir kere daha anmak Uurc. 
kutup Azaaınm ve merhumu ıevenle. 
rln, 10 llk\eşrln 942 cumarteti ıunu 
saat 16 da Feriköy me.ıarlıtmda ter. 
tıp ectUen lbtlfale gelmeleri rica olu. 
nur. 

amazan Takwlml 
Gıın 26 
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