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nrdır. 18 J>O)la yaralanmıştır, :Bu.o 
lardan }tlal &laıO~llr • 

, Loatlı., 11 ( A.L) - Blrle,.tk T...ırtf edflen Gındl hosast bi~ 

Veznecilerde 
;§fimlak baş1adı 

tv ... ı Dft!de> 

llalaop Y8 KrMBO• 
,,,.·n·ıtnt•• ...... Fransamn şimal ve 

Almanlar şark hudull 
Novorosiske doğru Taelll etrafınoe .

1 1
. Almanya 

ı er ryor tarafından 

1,.n. .... .._ ._ ~ h~z~rlanan p!an 
..,11111 ranMı Vışıde endışe 

y,,,, il (A.AJ - x.ıu,.. •• 
timallnde llulann ı.ldt.I alraUe 
de,·:ı.m edi>·or. Almanlar Krasnodar 
ve Mıikop'u zaptetlikten sonra No.. 
'\'Oroshıık'e dollıı ner1tyorlar. My. 
~r ıilubabid ............. .....,. • 
da oeldlea bir tellcrft dvaman dr. 

uyandırdl -Loıulra, 10 (A • .(J - Britanow: 
Londr.oıya ıelcn llaberlere l&re 

VJıl nıemurlan bile Fransan-ın ş .. 
nıal ve fark budutlannın tadiline 
dair Almanlar tarafındın baarla. 
8'11 pllnlar dola) ısiyle endite du)9 
maktadırlar, Bern'e pJen aon bı • 

(J>eftlllll~ 

ba ıiJ'lde fenalaıtılı bildlrllmek. .----------
tecllr. 

Londra. 11 (A.AJ - Jhısyad'l 
fimalt Xaftrasyada Alınan harelceil 
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ı~t= 
Çin generali Amerikalı 

S-On zamanlarda, Cung • King'dcn 
ıtelen harp tebliğlerinde, gcnerr.l 
Joze( Stihel ismi, Slk sık, tekrar 
!anmaktadır. Bu ~encral. Amerikıııı 
olduğu halde, Çin ordusunda çalı•. 

malda ve bugünlerde Yunm ... ı ve 
Birmanya hudutlarında Japonlarla 
çarpışan 5 inci ve 6 ncı Çang • 
Kay _ Şek ordularına kumanda et· 
mektedir. Kendi<;i, çinceyi iyi bi1• 

mekle de şöhretlidir. 
General Slilvel, l!l 19 da, San Fr:ırı~ 

sisko üniversitesinde tahsilini ik· 
m~l etmiş, 1917 ele, buı;:ü Amerib 
Qrdusunun .sayılı kwnanrlanları o. 
lan Marşa! ve Mak Artür'le l)irlikte, 
Fransaya giderek. geçen büyü:ı 
h:ırbc İ)tirak etmiştir . 

O, daha g<'nC ynşln iken c:inccye 
merak sn.rdırmıştı. ~Iiralay lıuluıı. 
dıığu zam:ın, bir arkadaşı. niçin, 
çinceye bu kadar ehemmiyet verd;· 
iiini sormuş, o da: 

- Gelecek harp, Asyadn cereyan 
Nieccktir. Şimdirlen ihtiyatlı dav· 
ranıyorum. 

Demişti. S-Onra. çincesini kuvvet. 
Iendirmek jçin Pekin'c gitti. On. 
~an sonra da, Amerika nüfuz mın
takasmdaki Amerika fırkasına ku· 
manda etmek üzere Şunghay'a gitti. 

General, Çin • Japon harbi ba~. 
ladıktan sonra Çang • Kay • Şek or. 

dı.ısuna gırdi ,.c Amerika hesabım• 
orada çalışmaya başladı. 

Kimhilir, general Stilvel, Çinin 
harbe gireceğini tahmin ecleceğ 
~:erde Amerikanın .Japonya ile bo. 
6ru~ınaya mecbur kalac:ığııu keşfcı. 
~cycli, b:?lki d:?, japonca:n öğrenirdi. 

Fransaya ~elince 
Fransarl:ı, buğday darlığından 

korkulu~ ordu. Yi:ıe, bir lsviçre ~:ı· 
zeıcsi, Fransan··1 bu hususta aldı);ı 
tedbirlerin neticesini şöyle :ınlat ı, 

yor: 
"Zirarıt nazırı. iki ı:ıi.izel hrıvadi<; 

veri~or: Birincis i. buğdav <lnrlı~ı 
kalmadığınrı rlairdir. Bu rl:ırlık, 
lı:ın m:ıhnllercle h:ı'!:ıdın, on hcs 
ı:ıün en·el. y:ıpılahılrneo;ini temirı 

clmckk gidcrilnıişlir. 
"Patatese gelince: ~ezarct, hu 

<.t'nrki mahsulün mcınnııniycle ~-· 

yan bulundusuııu ve bilhassa nakli
yatın intizamı srıyesinclc tcvriatın 

daha iyi yapılacağını temin etme1•
tcr!ir. 
"Yapılan aylık ~eker lcvzia:ınd:rn 

başka, aile reçelleri için, ikin<'i 
bir şeker tc\'ziıılı yapılacaktır ·~'! 

bıızı kategorilere 500 ~ram şeker 

iHn·esi yapılarak, hunlara ni.irtıs 
başına birer kilo şeker Yerilecektir ... 

Bunlar, mu!11azam ,ciddi çalışmr. 
ya birer misaldir. 

..- -
· Devlet.Deniz Yolları ~İşletme Umum 

! 

Müdürlüğü 'ilanları " 

./ .... 

16.8.942-16.8.942 tarihlerine kadar muhlelil hatlarımıza 
kcJ.ktu:cik vapurların isimleri ve kalk'§ gün ve aaatleri 

ve kalkacakları 1'ıhtımlar 
~ADENI HATTI Sair 4.00 (Cumhuriyet) cuma 4.00 de 

(Tarı) Galata rıhtımından. 
MMIN HATTf Cumartesi 18.00 de (Kade1) Sirkeci 

rıhhmından. 
IZMJR HATTr Perıembe 8.00 de (Kemal) Tophane 

nhtımından. 
MDANYA HAm Pa:ı:artesl, carıcımba ve cuma 9.50 

de (Sus) cumart4"İ 14.00 de (TrakJ 
pazar 9.50 de (Sus) Galata rıhtı• 
mından. 

MNOIRMA HATTI Pazartesi, çarJamba ve cuma 8.00 
de (Trok) Galatcr nhtımından. Ayrı
ca ccıııomba 20.00 de (Ülgen) cu· 
rıcırtesf 20.00 de Anafcırta Tophane 
rıhtımından. 

Jm,RA81~A HATTI' Sah ve c:umcı 19.00 da (Bartın) Top
hQne rıhhmndan. 

IMR.OZ HATTI Pazar 9.00 da (Kemerli Tophane rıh· 
hmından. 

AYVAUIC HATTI Çarşamba 12.00 de (Bursa) c:umarte. 
si 12.00 ,de (Ülgen) Sirkeci rıhtımın· 

dan. 
IZMlıt SORAT Pazar 13.00 de (Ege) perıembe 

13.00 de CTırhan) Galata rıhtımın· 
dan. 

NOT: Vapur selerfeii)iolclcında:her. türlü malumat aşağıda telefon 
mnnoralarr )azılı acenfelerimi:iden, öğrenilebilir. 
BAŞ ACENTE GAlATA Galata rıhtımı limanlar umum 

müdürlüğü binası altında 42362 
ŞtJBE'rACENTELIGI GALATA Galata>rıhtımı mıntaka liman 

reiıiiği"-binası,altında 40135 
Sirlcecifyolcı.ı salonu 22740 

(8549) 

1'ay.eri.r0i/4yetinden: 
K.ayaerl vil.A.yeU dalıtll.nde tnce.ını • Develi yolunun 53X:S00-59Xı500 

tlnetı~ometrelerl arasında yaptmlacak (39153) lir& 27 kur\lf k9§1! be. 
delll,l(lee tamiri·ve men!~z·kapa.lı Z&d usuıue eksiltmeye konulnıU§tıır, 

Eksiltme 19.8.942 ta..41hine rastliyan çarşamba. günü saat 16 d& daimt 
eDdlknence y&pılaca.ktır. 

Bu:' i§e 1 ait fennt evra.lt Kayaert na.fi& mUdUrlUğünde görille bilir. 
:MtIV&kkat tıenı.l.nat (2959)~llra.dır. 
'l'a.ı,tplerin muvakkat teminat m&kbuzls.rlle veya.~ mektuplarile 

M2~ ticıaret oda111 vesikut ve ihaleden en a:ıs °" .g(ln. 9'8"'iel vlllyet ına... 
.kamma uıUraci&tıa. bu g>ıbl ı~er yaptığmı g6Sterlr vea&lk nınzı sureuıe 
alac&kları ehliyet vesikalarlle 2490 .sayılı kanun hilkmllne. gl5ıre Mz?rlı. 

~a.rı kapalı zarfların yu"karda yazılı se.a.tten bir saat evvellnf k&d&!' 
ıııalı:bı:D; mukabilinde teslim etmeleri lA.ımndir, Postada. ola.n gecikmeler 
lla.bol ~dllmes, (Ba'3) 

Tarihin büyük davaları - - ----'-' ~........... zı::wa 4-tL zıwww;ı ... - ~ ......... ~ ............ 

dö Prasien 
.. ld 06 Ç) o tın Q 

Oüaıvanın Hk mahkeme röportajını kim yazdı ? 
.4 - Toplayan: Muzalfer Esen 

Dükün çok sağl:ım yapılı bir a,.. Dük Dek:ıs bu konuşmayı aynen 
dam o!duğu :ınla5ılıyor. Cesedini nakletti. 
te!'Jrih mas:ı,,ı üzerine 'kosduklını va - Dostum çok muz.tnripsinlı. 
1it doktc.rhr da ııynı dü5ünce.;:e - ~vct. 
h.apılclı:ar. H:ı.tta it;lerintlcn biü.i - Fakat kabahat !;ir.in, niçin 
ı~~"'lldinl :ı::ı!}teckmiycrek haykmlı: zehir içtiniı:? 
".:"e ~tiıel ceset!'' Cevap yok. 

Doktor Lil\i dt> bana aynı ~.eyi - La\danon mu aldınrz? 
söylemi~ti: ''Dül•ün ,-ücnJıı hakiki - Hsyır. 
hir atlet vücududur." - O halde ar..enik a.!<lınız? 

Dükün ce~i bir tabuta. kondu. Hast.a başmr kalclırdı \'e 11e\ et" 
Tnbutun üzerinde kurşun bir ](!,. ıledi. 
ha var ve üzer:nde bir numara: - Arttcniği size kim ''.ereli·~ 
1054. l\ür€".< mahlliimlan göğilslc • - Hiç kims~. 
ri·nt!e bir numara rn-,ıpral• ya5r.r- - Bu na.,;tl olur? Eczaneden biz 
lar. Dük aynı numar.ıyı tabutan..b zat mı aldınız? 
ta~[dı. Frıuısaya şuvaz<il ~ihl bırn· - PraG!E:-n şatosundan gelirken 
,·ekmer yelİ';tirmiş bir ailenin bir be~r getlmıhtim. 
ferdi için ne hazin bir nı~znrtaşl Yeni bir sessizlik. Dük Dekıı'i 
yazısı. tel<r:ır ~öte • b~.şlıy~r. . 

!\fatma.zet Dö!fui de hapisa.nede- • - ~ı.zlıı lt;.n, aıl.~iz. l~ın, hatr
tlir. Günde iki saat avluda gezini• . ramz JÇın, çocuklarınız ·c:ın her şe
yor, üzerinde bazan yünlü bil' eJ.. yi söyl~melisiniz. Kendini ~ehirle• 
bise baz:ın da çizniJ· bir ipekli yar. mek itır:ı.f etm~k dernektir. Ken• 
Bütün pıencerelerde~ kendhıine ha.. dinlzi zehirl~eniz dokuz çocıığu~ .. 
kı!dığmı biliyor. Onu ~örenler bu nuzu annelenndııın mahnım ettiği• 
güzel knm bapitıaneth~ bile poz 

aldığını düştinöyorlar. Test l\fat • Haber'ı·n bumlacası mazel Döliiıi :ı.vlnda ~ezinirken 
Jınplsanenin penee;-esinden aynla• 
mıyoı', 

DtJKUN ZEHİRLENMESİNE 
YARDDI EDENLER VAR MI? 

30• Ağustos. 
Perlıer ıneelisinin son celsesi. 

Bu celsede ımılıkeme takibatın de
\'am etmemesine karar verili. 

Saat ikide ba.,-ve-kil ayağa kalk
tı. Sağında dük Dekas, solonda. 
\ 'ikont dö Pontekulan var. 20 ıta. 
kika söz söyledi. Onda.n sonra. müd 

1 
deiunıumi içeri girdi. 

Mahkemede 60 kadar Per vardı. 
Dük dö Bra.nka. ve Marki dö Port 
~·anımda oturuyorlar. Müddehnna. 
mi mahkemenin takibatın bırakıl .. 
masma. kan.r vereceğini bil.e bile 
iddlanamesiDi okudu. Ve ronund& 
o da takibata devam edihoemesh 
ni ist.edl. 

Müddeiumumi çıktı. Bıışvekil sor• 
do: "Söz isteyf'n var mı':' .. 

Mösyö dö Bu.a5sl ayağa ka.lktr. 
O da. başvekilin fJ.krindedb·. I>ük 
kendiBİDi mahkeme bu işe el koy• 
madan evvel l:ehlrlemiştir. Binae
naleyh hiç kimı;ı.e maJ,'Aemeyi ta • 
rafgirlikle itham edemer.ı. Efkarı 
umumiye suçlunun zehirlenmesine 
k.arşı mfuıama.halı hal'eket ettilde.· 
ri için sorguya memur Perleri· suç• 
lu görmektedir. 

Möeyô--Uö Bnassinln sözleri sa .. 
londa. asabiyet \o'e heyecan uyandır 
dı. Kont La.njülne itiraz etti: 

- Haksız bk itham. 
Buas~i sözilne devam etti: 
"- Fakat herlte!! böyle düşü" 

nüyor. Onun içln fikrimde ısrar e
diyonuıı. Mahkemenin bu f~te hiç 
bir ~ullyetl yoktur.'' 
~vekil tettıinııt '•erdi: 
- Hiç kiın.senin handan şilp • 

helenmlye h:ı.kkı yoktur. J)oktor • 
Ja.rm ot.opsl raporu hadiseyi tama
nıiyle aydmlat.mıştı:r. 

M"o<iyö Kuı.en başvekilin fikrine 
iştirak etti. Nihayet söz cUik dö 
PrasJenie salı günU sabah saat on. 
da görü.ser. dük DekazA vıerlJdi. 

Soldan şa6a.: 
1 - Arkadan takip eden (mii. 

rekkep kelime), 2 - MeşguUyelsi~ 
(mürekkep kelime), layık, 3 - Kıl 
gibi ince ot jplikleri, bir yumurta 
pişirme tanı, 4 - Arapça. (akraba .. 
lar), ayının ikametgahı, 5 - Hal 
edalı, 6 - Ateşten çıkıa.n, bir yemiş, 
7 - Uıakşa.rktaki bir yar:madanın 
ahalisi, oruç tııtmuş. 8 - Bulmayı:ı 
çalı,arak, bir edat, 9 - AUabed~ 
bir harf, işaret, 1() - Sahip, küçük 
grup, bir eda!1 11 - Çehredeki 
bir kısım, misafüıhane. 

Yukardan aşağı: 
1 - "1manıım aşık" tan sonrrı 

gelen iki kelime, 2 - Kapının i:'a 
nündeki, bir cins peynir, bir eda .. 
tın kısaltılıp kalınla,lırılmışı, 3 -
Hastalıktan iyi olmaldık, efrat, 4 -
ÇaR-ırma edAtı, şayia, 5 - Bir cin~ 
halık, nota, yemt>k. 6 - Erdünde 
bir kasaba, uzak. . - Bir soru c. 
dntı, bir ticaret muamelesi, 8 -
Seciye, sayı, 9 - İngiliz bayanı. 
dahil, 10 - Aptal. A11ahaı.,marla
dık demeklik, 11 - İran dillnd~ 
okmek. bir cins bez. 

39 numara.il bulmacamızın Jıalli: 

1 - Defolorııdan, 2 - Oyuk, 
Hademe, 3 - M, Luk, Harab, 4 -
İzale, M, A, 5 - Nar, Re7.alel. !i -
Oy, Sulamak, 7 - Titiz, :Rami'I, 
8 - A, Un, Pan:ıma. 9 - Şaziye, 

P. 10 - İra, Eyalet, 11 - Akur, 
Hamak. 

n.izin bir itirafıdrr. Ve za:~alh yav 
rtıcukları babSl:ınndan da mab • 
rom bcra.kıyor. Suçlu musunuz? 

Sü:ı.ut. 

- Hiç olnıaısa yaptığtııız cina
yetten pişman olduğnnnı:u siiyle • 
liniz. Bunu sizt1en !>en rica ediy<>· 
rum. 

Suçlu gözlerini ve elleri:ıi .ı;ö"d • 
:. Uzüne kaldırdı Ye mutaassıp bir 
ıfadeyle ce,·ıı.p \'e:alb 

- Evet, çok teessür ediyorcm. 
- Öyle ise itiraf edi-nlz. RaşYe-

1.;iJle lmnuşm:ık j.,ter n!islniz'~ 
Suçlu CCl'ap Yermelt için büyijk 

Lir gayr.et snrfet1 i: 
- Hazımn. 
- Pekiil5., kendisine haber ve-

re;\'İm. 
Hast:l. birnz snstnlitnn <;onra : 
- Hayır, dedi, bngün çok 7,ayı-· 

fım. Vann. Ona Y!Kln gelmesini 
söyleyiniz. 
Ak~am saat 4.,5 da. dük ölmüş• 

tU • 
Bu konu~a mahkeme nbıtltU't' 

na rieçmı!!mi,Ur. Çünkü mahkeme <'• 

sas itibarile bir aile meclisidir. Ve 
dük Deka.s ho'Jtıst bir müka!f'meyl 
yine busu~i olarak nakletmf~tlr. 

Reye müracaat edildi. Mahkeme 
itli.fakla. takibatın devam etmeme
sine karar verdi. 

Ce15e Uçe b~ ka.la. nihayet bur 
do. 

Şimdi ıımlondıt. kala.n perler k.udi 
anlannda kon~uyorlar. l\lösyö 
DekM wonch. söylediklerine "1 
tafsilatı ilave ediyor: 

- DükU LUksem.burg hapillane. 
~ine naklettikleri vs.krt Uıerlnde 
bir pa.ntol&n ve bir ropdö~ambr 
\'ardı. Yolda ku<>madr. Yalnrı içer 
sinin yandığından b:ıhsediyor H! 

müt.emıuliven su içmek istiyordu. 
Sabahın s:ıat be'1nde haplsaneye 
getirildiği \-akrt derhal soyuldu ,.e 
yntml<lr. Ondan eonra lstic\'R\> 
için "tekrar pa.ntolonunu ve ropt'lö. 
f!ambnnı ~iydi. Sonra te".arar so
yunarak yattı ve bir <laha li:tllmıa" 
dr. Binaenaleyh ceplerinde zehir 
bulunması Ye isticve.bmdan sonrn. 
bmm içmiş olmast tmklın5rzdTr. Va• 
t.ıa. füerinin aranmadıltt doğnıdor. 
Yalnız fü:erinl aramak tamıımiyle 
fayda.o;ızdı, çlinkü hiçbir hareketi 
gözd~n knçmlmıyordtı. 

Hügonun yazdığT röportaj bura· 
da bitiyor. Esa~ da,·anm a.ydm • 
ıanmrran tarafı lmlmad1. Fi.'vald 
hi.r t;knn sualler sorulabilir, me-
~-el&: 

Dük snçlu muydu, ~nnbsız mı? 
Karı'lt mı metresinı ~knnmıl'itı, 

voks:ı di.ik mü kn.mımı bir ln"lknnç• 
hk hı:ınıle içersinde ötdUrmUştU ! 

Bu •mallerin cevabı l 054 nnma • 
rah tabutl:ı. ber.tbt"l' gömülmi:ı~tür. 

Vn.l:ıız okuyucunun soracağr bir 
§ey dahn. ,.ar : 

l\f!ltmazel Döfüzi ne oldu? 
Davanın safahatmr takip için 

dört. ~ua btL.' ''llr<lum. 
ı - Böyifü an!4iklopedi. 
,, _ Gıı.7.efocilik tarihi. 
3- 10 <'iltlilt tarihin büyllk d:ı .. 

,.0.ıarı seTlsi. 
4 - Pııri~ lnı~mk fakültesi prn· 

fesörkrlnden Mösyö Seniyesin 19 
uncu n~rm a•llh·~ farialan l!>lm!i 

( Gueteml:dD blrt.Dd ... JfJMımcı. 
1>3fl.ık yaamda.ıd tanb gerç.eveAlDJ •L. 

üy~rek cöader~ okUyuoal•ru:ııu.m. 

tJcart ınaıııye"t> tua.ız otın..-yaa .llUçiUl ~ 

ııutlan ~ 4eoro&.utu.,a 

Evlenme teklifim: 
:,. 28 yaıımd&, dul, orta tahstlll. 

yüksek aileden, ev l§lertııi mll.ke.rn. 
mel bilen bir bayan, 60 Ura. mall.§lı 3! 

yaşında, ~er ve §işm&n bir bayla 
evlenmek iatenıektedir. (Kıımızı gül) 
remzine müraca.at • 19 
~ Ya~ 25, orta boylu, sarışın l se. 

nedenberl kocasından bo~ er. 
menı dul bir' bayan, 30.~ yaşların. 
da, esmer, kazancı 150 den yukarı 

olan blr bayla. evlenmek istemekte _ 
dir. (Sa.rı gül) remzine mUracaat .20 

iş ve işçi arıyanlCtT 
* Eski tUrkçeden tahsilli ve da. 

rUlmualllmat mezunu bir b&ya.ıı bu. 
SW!t müessese veya yazıhanelerde iş 

aramakta.dır. 10 sene devlet hizme • 
tinde dahiliye ve hariciye vek&teUe. 
rinde ça.lışmıştır. Bonservisleri var • 
dır. (Darülmualltmat 12) remzine 
müracaat. 4 
~ 19 yaşında, lat&nbul Uaesin1n 

9 uncu suıtfından çtkml§ bir genç 
herhangi bir mUessesede Qall§lD&k ıs. 
temektedir. Ta;?raya da. gider, (S. 
öz&kaıı) remzine mUraca.a.l 

*Ayda. 15 lira Ue tecrübeli bir mu. 
hasip resm1 tücca.ı1 defterleri ~U 
gUnilne munt&za.ma.ıı tutma.ğl ta&h • 
hüt etmektedir. (L.A. 10) reDWn.e 
müracaat. 

:>(. Lisenin son ınnıtmda blr ıenç 
tattı mUnaaebeWe i§ aram.4tadrt. 
mektep za.manmda. öfleden ıonra de. 
vam edebUtr. (GUn Vur), remzbıe mu 
raca.at. 

* (X-9 Fujiy&ıu.) Ye (KJI. GUr. 
kan) ıemizlerile m.ektv.p yaaıuı on. 
yucuıarmnza: Sa.rLtı &dıuleı;.ı,,iıı 01 • 
mıı.dığt için ua.runız: notrede.nıedik. 

ı;: (Neoe) ve ·(ltieal) reıui.te mek 
tup yazan okuyucuıa.nmra • l&l'Ül 
adresiniz o!madıtı için. ~ ;Def • 

redilmedi. 

Alcı,. ,n12: 
Aşağıda remJzlert J'Ulb olaa e • 

k071JCUbtrunrzm ~ ..... 
aı4!ktulJlan tdarebue..u.tu tpaau. 
lan barlç) tı.erstla -abüıaa &tleJ'e 
kadar - .... l'I dNI lıOllftl ~ 
lan. 
(Akgün 2:1) (.A.K.) (A.T.A.) 
(Bahar) (B.V,), CB..Llıı.0.) 
(El.25.N) (E. Ural) CE.0.) (E.t...); 
(E.N.S.) (Gar) (H.B. 888) '(Htlly&)/ 

(H. Onul) (H. "~> (H. '6C>) 
Cl.D.26) <1.N. 320 (Kılı~) (KUre 
D. 87) (K.A.1.) (!4.T.R.) <M.E. 
•9) (Mavi Mektup) (N.N.) (S. 

C.K.) <Nelll) (Nerlmaıı) (N.C.1>.l. 
(R.G.S.) (R.H. l} "(Sahlr•): 
{S.T.) ( Sev11) <Ş.C.K) (f.l".) 
(15 Tulay) (TA) (TA~.) (T.H.JU';) 
(Tekcan) (Tallim klm) "(Tlcue~ ve 
sanat) ('feml11 BOY) •(25 V,Y.), (Ye. 
dek denizci) {Yuvanı ve JCoim) 

Dikkat: 
Uzun zamandanberı. aldmlınaı.n 

lll.n edildiği halde, be?ıUı ..w.ını-= ... 
mış bulunan mektuplar, bu ayuı 15 
nci gfuıllne kadar da aldınlı:xuıınış 
buıunursa Jınha edilecektir. 

çok enterE.!!4C:1 bJr kitabı •• 
Dördü de llatmaıel Döfüzhlia • 

kihf:tinden Mh11etmlyortat. 
Binaenaleyh yazmıı bitirkken 

ben de okuyucular gibi merak iter• 
sinde kendi keıı<llm.t soruyon.ım. 

- AcalY.ı Matmaıf'l Dölözl teh~ 
likeli güzeUJiiyle dola~arak yeni 
yeni fncialanı. ı;ıebep oldu mu? 
l'ok~a sal•in ,.e me10ut bir bayata 
mı Q\-UŞtU? 

-SON-

-----------------~---·------------------------------·-----------------------Sabri, omuzlarmı silkerek: likanh ile yapsayclıkmnaıdun. Fa. ~ 'v ----·~stmz? ,--= • o..-.... -- lerinl d!!ı,. yaı:rlarmı da. o tnl!.nas1 m:ıhcup bir güfümsem~ bir ft.D ya. 
- Minimini ve saf bir kmD 7..e-- kat bu flerseri gazeteoinin e\•tetn._ rA 4! ·~ı· , r•ıK4P 111 !ti J ! fi':-li clmry.en !tÜ'llil kelimelerle dolclunır, nıp söndü, Sonra km&~- möhhttm 

~~c~~d~r;a:a~:~~~ı~ ~:~:ı:U~~~~~ı~!:a~u !~~! ~-~.;~'tz:..:i ~1'.±J!o ~~ ::~~:~~d.;:,:?!:·:;~;: ~:f: hl~·~: ;:::• .,.uıa ı.ıı;...ı.u.. .. 
ca. bir fieY oluyor, diye <lüşündü. değil. <"lunu anlatmn~itır, Balmırz MilkflY.. Fakat bu ee'\'llbı klfi "aımemit 
Eir tarafta. Vmlt onn ilk oyunca- Sabri, b!lŞka ~y!eı- <le söylemek • 30 - Na k' eden: Mazaller ESEN rem Perçin için zeki bir adam tı!'. gibi ilave etti: 
ğma~venliği eht>mmlyetten fa7.la "iea perlerse bu l~ük hMp~m mı, o~ayılmrz sb:i tereddütsüz tas. - Arzu ve eğl<?nc.elerimdu bla 
ı.cyu;et vermiyor. Ilatt...1. bell.i ona lmlaklarmı lla c;eokeceğim" demek taraftaki genç ka.dınJar gorupun. duyabilir. ilik eı:l(!'Tdim. rJ de h:ıya.tmuı bira1 •Üne ka?15'" 
ı..,ska.ndıma.1;.t&n da çılgın bir zevk iııtiyordu, fakat kendini tuttu ve ila kendisini bt>kliyen biri olrnak Zavallı kız bu ithn.m k~L111mcla t}mirtin bn !'loıı.Ye ce,ııp ' 'erirken hrma.ktır, dedi. 
bıiluyor. Bu' delikanlı Umicli alsa f>iUStu. üzere oraya. gitti. Orada bir müd- !Jiraz ~şmlı, ~be çehresi biisbit• E>~sindc lnbar ~·e l-;yan titriyordu: ~ nan lan s~n mi s1Sylttyarş91l 
b~ bu utıı.ngac;bğı Ye toyluğu yü· Tekrar p;öz~rini onl8.l"B. çevir • det dedilmdularm yüksek nevini tün krza.rdı ''e: - EeP. Mlikerrem P~r~ln 'l:e"ki t)ndf! 
zünclcn ba~ka .. birislmlen, nıe<ıela di. Vmit, gözlerinin bütün mavili. dinle<llktiın sonr:1. iki· arkadn,ile - Va. sız yanlı, tefsfr f'tthWL, cleğilcllr <lemecl!m. Onu btı 21ılam • _ Evet, evet., erlcekleriıı bay. 
romancı Fuat Bu7.ardnn aşağr ka. ği ve saflığı ile muharrire bakı • bahÇeye ~lkar:ık nihayet<11i:z sigara ya ben fena anlattım dedi. Ben lnr amıı;ına. sohmak doğru değil, retten ağıılannı birer ((') 1'arfl 
laca.ktlr. ~·or, onu dinliyordu. :E'ıı.'uıt bıtlumı i~ti. !ind.ece orada bulunanlar nrasmda. "ba,tı ro~mn. bir m.cnrzudur. Fa.kat gibj açık görmeğt pek severim. 

Sabri, bu düşüncesini Thlyan 'Xa. dıı, duru~uncln. gifüi,iin<l.o yadır. Bu suretle toplantının cıonuna. en zekismJn Fuat olduğunu söyle- zannedel"!em sbı onunlB snmlmi ko.- Mese18 bnnlard.:ın birine: "Bu ba-
imeye de ~tı, ihtiyar fc:ı~lın !>n v;anacak hiçbir 'llişan ~·oktıı. Her kadar en küçül~ bir ima<la bile bu.. ınek istemiştim. Her 5eyi anlıyor, ım!:om~mı ho' ıı;örttnııUniiz. lut bir ~ellnelğe b-.-nzfyor'' demek 
sö:r;leri hayretle dinledi. bfraz da zamanki gibi t:ıbii, yül.:c;ek, iradeli lnnınağa \":tkrt bulamadı. Ert~I ve enfa.dıldarmı iyi izah ediyor. - nen hcrhant?i bir gen~lr. 58• ve ondnn: "Hakkınız var, bq bu• 
cam ınkıldı. Bu cııra.da Vmit, Pnnt :aı. Beri tttrnfta. muharrir dt' en ~ün 1...-ızgmlığı gtçml~, en·cl~ Jııt. 1{erı<li!iiyle inenn roba ib:erintle m;mi .konuşmanızı ho<J ~örilrlim. Jut tanıa.miyle bir gellnclfe henzl
Buzı:ırl& '-onu~uyordn. Fııkat ctrar ~nğlam 'C cın t~rlılyell taı·rıııı ta.- zırJaclrğı acı söılf'!ri unutnıuşiu. Bi· konuştuk. ümit, gurunı yaralAnmr'!' v3yı- ~ol'.'' cevablJlI almak garfp bir 
tan bu bıısbaşa ltonusmn.yr rcltc • kmnu-:ı ~frriintiyorılu. raz kinnye!i bir surette söyler.mc- Geonç diplom:ıh t.esldn mak!Ja.<Ule cıynanmrı; e;ihi bir ''adyıetle ba-.r • ze\1< vennm: mi? Size böJle bil"~ 
miyenler oldu, bi" ild erkel( ve kar Birclenbir~ Sabri biraz ew~Iki ğc ~alı,tı. Fakat sözlE>ri kı.lbinin s<iylenıen bu sözler beldenen tesi • ııı öte tıtrafa ç.e,·lrerek mml<landr: sövlc~t1"1 in!ınrr mr.ııtnrı! 
ılm bıı gurupa kıtıldr. ılüsüncelerinin hak!llnlı~mı pnlar tercümanı cle~rildi. Umit, ~ayet sa,. rtn tamanıiyle a':<'Jinl y~ptı. Sabri, - Ah, bnnn'l\ <loğTu olduğunR • "Ümlt, her h:ıtiyle ezarlallft!9yı, 

O va.lnt "Ümit lmlunu Fuada n-. gibi oldu ve diline clola~nn ılaha kin ve maz'fun bir ccla ile orıula blisbütün alevlendi: innmıbil~eyclim. ciddi ıı:.ym.adığınr ~B$teriyol'dq. 
rcreJc sa.Tonun b:ış!•a bir köşesine uğır 'lrrrı ~öylemt>!ıten va.7gc~ii, Fuat Ruzarllnn dan~ mümtaz kim.. - lııcıan nılnrndıı.n ncab'l. nasıl Sııt.bri, bıı söılere ı'Hkkat blle et.. Hele mlnlmlni burnunun (.ellrealp,. 
grttt Sabri, bu a1:<sıım bı>yle c;:ımimi Keye ra."ltgclmediğint !'löyley'nce b:ıh~ettlnl.~? Sonra "her şeyi nnlr. mcdi, gf'n9 lli!'fomatm beyni ta ~ de öyle ~:>:rl~ bir nılna. alr,r \lardı 

fbbri, bu ,·aziyeti görün<'e sinir~ gıırup1an <>eyre tahnmmül edem:. ~abri ııcı a<'ı ~lümır.b·ıerek '"o~an- ;\·or" derken, ne demek ist.!yorsu- luldığt nokteclıın !lvrılomJVorcfu: ki1 Sıı.brinln hiddetini a.rttHeak 
fendi ve hin i~ b.y;ııya.n hır hİ"• yecelt bular :'\<J:tbi leli, Faknt r.e dı: mız? Fı•nJlm zeiti bir adam o?<lu - - "Ümit. bana ~~ıkra s(;yJeyini:1; yerel') bir deli ~ibl ka.hkrıhala?la 
le Bayan Na~e anfattr. ;rııflSm diinyanın h-;ır kör:tesinr1e bu - Senin kıymP.tln1le bir luzın ğunu a.ı siz nereden «;ıkardrnrz? tıu de1iluıınlıl:ırl1:. konuşmnktnn :10"• gü4uiye sevkediyordtı. Masııtatth, 

-- t)rnlt, im vazi;\·oti evlenmesi gfüi lıadi!'IC ,.e nknlann ~eçmesl teYeccülıünU \'e kelblni Jm·m:ıdrf.ı Onun lrnfacmda bir yığın sUo;Hi k."'• lanıyor r.ttt<1unu:ır• (Devamı~). 
ihtim.a.l da.lıllinde bulunan bir de-- tabii bir f;ieycli. Genç diplomat sağ için bu romancı bozuntusu gurur llmeden başka. b'r ~ey yoktur. !;öz Ümidin derin mui ~<izlerinde 



Soa C6rçiı • RuaYelt mllllkatı, 
B1 leflk deYletler Amerikuı cl!re 
......... Ranelt in m .. ı odı ı d 
~ .. idi. Ba oda. bir parkın 
içinde kaJ'holmut libl duru, mO 
t.Ul fek! nde kllçllk blr bina d hf. 
Uadedfr. Cephesi, ıeeo n.......ı 
PemilYanJa 'Udd..t hrfntlHlr 
~ Pbııu boaya 8116baad 
dlrt IUDa dQUaa J>lr bpeh a 
Ja ftl'dU'. 

8 a17a, arkadan, oJmenHkJer ta. 
rafındu bakıklılı ........ orta kıı 
mı UIJbell, mn ener bir Htk 
•llfU'UI: aneder. 

ltfe ba bina lllefhw "Beyu 
..,qt dır. Bu •raıan, kub:beli ol'
ta kumınıa Wrind katında da cOm. 
llqrre sinin dalreal bulmaur, 

Cllmburreial dalreı aln ..ıtın«IM:l 
um n katında, me ırv yeri o' n 
ipek d3tell ''mavi salon nrdır. 

SARAYl.Y MAZiSi 

IOlll" laftlaa bld. • •maalarda, 
JlllillaJeria el1ad9 buhmaa Amerı. 
kaya hicret etti. Bayleoe. Aıa.rl
bda, ",J.,.." Jer indi. 

Jeanl .ı.rca. pek dUber bir ••ı. 
da. ikinci imparatorluk samanında 
Fran117a tekil. 'Oçllnctı Nap0Jy • 
nun sarayına da kabul edildi. Böy 
lece, onu, fstJyea iltfJeDqdl. 

Kıs. ltendl~ne fada balWık ı~h 
teren birini tercih etti. Bu babtl1ar, 

~uiıli~iiıilıi1ı1:-ui~tald.. 
• ldl. Vln tq~ rçll. de ~ ~Ta· 
••n aon semel'Gll olarak dtın1a1a .. ..... 

Bqtlb;,J BllttflJl d.-.,.. lllle 
kasında, bir ook Ç&rçll taninde • 
:tltler ._... 

BJr Amerika aueteclal 1illP'alı: 
Mat, .,.. ~ 'f)~ İnltliz 
tıı.~ın :MfllılAJılw'llı lnilni'ak 
" ona, baba tu'aflndan da Amen. 
bıt ~ ...... taht htıa 
tmUn balamamıt. 
\'..a OlitW' ~ lbailltm 

bulunan BeaJamea Ç&rçll isminde 
blit, iimlec!lye. 

tıın MfnM"iMenlneni .. z.,. 
IAdım olu•· O ~. erkek ıı,ıanur. 
~ 'ftaifcbı• ıro~ dr. 

At rııı, ıll1.sırau, tıarbede11 

Afrika -Korps ismi 
bir mtistemleke 
orduları var 

..... t.'2ül...... ,........,. 
tea .-. I'* teli• il\ maldtla 
....... QPD, ... m1atem1• .... ~-.,....,._....._ 
ti. Bft•-• Biapıdcle bir tanve 
mı.•mı ~ ..... ,._,,z1 
........, .-.n Alılkaı!aıd ttaına 
ordu • .tuıidm etmlye cok ~ 
lir 
..,-. ı•inıie bir m...,_hlre 

...... ~k, pek ~ bir 

..,. elzp 
1

• ıc·~ tlph is, ıtaı. 
,..~- ........... 
..,,HN>z!lertae hayret edllJDP. 

Mllllll,a lyle mlf ..... ..,. ...._........, .. 
""'9 tıılır lııanl ........ lebll ... 
dtt' ııf ı H'•SHe .. 

Ritleıia .... Kampl'' ...... 
td ellel'i latipr ett il --, Fnıa. 
.. , hchtere, ...... •tkt49m • 
leke ot ele'elW .ıllmdar eclmı 
noldabııl, ... mu t.efsir ettiler 
" netieele, nın..rl1I ...._..._. 
elJlktea Ye ...... 'le'lrelerdea WS 

&Mtiline haeet ~. Yal • 
- ....... •eNtcea, • elerim, 
.ı-.,_ .... bin-. .. ..,. 
leıtle ..._ttll ı.ir -....ı• ı-ı 
...... • llffllrin it ........ .. .. ~ .. ., .............. . 

--ı-u.ta •.ı1 .... ~lllılılllıP"ı N• 1 .... ..W ••ııı.i le. ............... "'*••re• 
w'IW •ıl rr llili ',,_ • 

---~~--... ~ ....... .,._. ... ~"1 
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Kalamışta mevsimin en güzel 
yelken, yüzme yarışları yapıldı 

Kala.mışlı eski denizciler tara. kalnhnlık önünrle nihayete ernıişl°ı. 
fmdan dün tertip edilen yelken Su sporları ajanlığı trırahndn ı 
yanşJ.a.rı mevsimin en güzel mü- büyük bir rnu\'affakiyelle başarılan 
aaba.kam olmuştur. 1.stanbulun en ve yüzme sporu için nümune ola 
gilı:ide yarışçıları aramndn yapı- bilecek bir mükemmeliyet içind · 
lan bu ya.n.şlardan birincisi olan geçen bu müsabakaya cumartesi. 
ımın rotalı "Kurt yarışı,. nda ~e- günü başlanmıştı. İki gün devam C4' 

ô~ Mahmut arasında uzun bir ılen mü~abakalnr çok aliikalı 
çekişmeden sonra Nedim - Sati miş. havuzu r'nld11nın yiiılcrce sc 
(Galata.SQTay) 1 saat 25 dakika• :rirci tarafından heyecanla seyre 
3!i 83.niye ile birinci gelmiı:;lerdir. di!rnişlir. ~Ifümbakalar netice'iinde, 
Mahmut - Vecdi (Galatasaray) Be~ kozlu yüzücüler büyük bir var 
l ıaat 27 dakika 35 saniye ile ikin- hk göstermişler, hürüklerde 184, 
ei Sa.mim - Erzin (Galatasaray) küçliklerde 210 puvan kazımar:-lc 
1 'mat 28 da.k:is 30 sa.niye ile ü- lst:ınbul yüzme şampiyonu olmus 
~il Denfaspordan Feyyaz clör- !ardır. Galatasaray büyükleri dL 
~cü gelmiştir. 142, Uiciikler de 62 puvanla ikir• 

İkinci müsabaka o!an "Tilki 
cirTir. 

y&J'1§r,, sula.'"ll?ll2da ilk d~fa ter. 
Dünkü yan~larda alınan teknik tip edilen orijinal bir rota üzerin. 

neticeler ~unlarrlır: de cereyan etmiş, gerek seylrcı. 

Jer ve gerekse mi.isabrklar üzerin- Bayanlar: 
de büy(ik bi.T al3.ka uyand!rmıştır. 100 serbest: 'i rincl Desdine (G.~) 
Bu yarışta Feyyaz - Nedim rota- 1,5!!; ikinci Kılara (Bz.) 
yı aynm takip edemediklerinden 101l Sırt üstü: Birinci Firuzan 
di!k:a.lifiye edilmişler, ?it>ticcde 193 (f!ey.) 2,U; ikinci Selmi\ !Bey) 
puv&nla Mahmut • Vecdi (Galata- 100 Kurbdelık lıirinci Firuzan 
11aray) birinci, 121 puvanhı Ne. (Rer.) 2.45; ikinci Kılfıra (Bey.) 
c:1m - Sati (Galatasaray) ikinci, Küçiilder: 

118 ouvanla Sa.mlın • Erzin (Ga- 200 serbest: Birinci, Leon CBe~·.) 
la~ay) üçüncü olmuşlardır. 3.02; ikinci Gor.ıo <Bey.) 

Galatasaray kulübü eski rcislv 100 sırt üstü: Birinri " 
rinden Ali Sami Yen tal"afmdan <Bey.) 1.37; ikinci Behiç (Bey.) 
nliMrMatlar dağıtıldıktan oonra 800 serbest: Ririnci Lazo <Hr~·. 
m'Jsafriler ha.zırla."\an blifedc ağır. 

13,ri; ikinci Kerim CG.s) Ianmı.~l&.r ve müte-akiben toplan~-
Türk bayrak: Birinci Beykoz. · ya nılıayet verilm1ştir. 

Mcmlckclirnizde, yelkencili!:li can 4,41: ikinci Galatasaray. 

landırmak için Kalamı,, deniıcilr:· Biıyiikler: 
ri tarafından tertip edilip tam bir 200 serbc.'lt: Birinci İbrahim 
muvnffaklyetle neticelenmiş olan (Bey.) 2.31; ikinci ~lustafa (G.s). 
bu teşehhüsten ıirılayı rnüleşebbis 100 sırt iistü: Birinci Kem<ı! 
leri ft işliriık edenleri tebrik, mü CG.,) 1,26; ikinci Neval (Beykoz). 
ııabakalnn ıe,·ali etme~lni temenni 1500 ser~st; Birinci Dnurl. 
erleriz. (Bey.) 2-1,55 ; ikinci Kemal (G.~). 

Yüzme birincililderi Türk bayrak: birinci Kemal. Yu 
İstanLul ·ıüzmc Lirinciliği dün suf, Rouf (G.,) 5,i5; ikinci Fuad. 

Moda yijzme havuzunda büyük bir Tevfik, İbrahim (Beykoz). -----o----- ~~ 

At yarışları 
At yarq.larmın betinci hafta kO§U. 

lan dlln binlerce meraklı önUnde ya_ 
plldı, fazla atın girdiği koşular hem 
at men.klrlarmı ta.tmin eder mahL 
~tte cereyan etıt.i ve hem de mlişte. 
rek bahis meraklıl&n yine geçen haf 
ta.ki gibi Özdeınlrin galebesi netice. 
•inde mUbfm meb1A.ğlar kazandılar. 
Neticeler fUillardtr: 

Blrl.ı:ıct koııu: 

Uç ve daha yukarı y~t&kl eaf. 
kan tngillz atılarma malıswı bu ko. 
IUY& Daıaveracil'o, Alemdar, kUçUk 
Eaııex girdi. Sta.rnı Dalaveraclro al 
dt. 1000 metrenin önünden itibaren 
r&Jdplerinl bir hayli gerıde bırakan 

Dl.Javeraclro rahatça blrlncl, Alem • 
dar ikinci, Eseex UçUncil oldu. Mlld. 
det: 1.30 dır. 

lmfterek b&hia: l numannm gan,, 
,_ru 1211, ikili bahie: li'S 190 kuruş 

verdi. 

tkt.aot kOfU: 

O!; yqmda, hiç ko,u kazanmamış 
arap t&ylarma mahsus, meaa.teai: 
1800 metre. Sekiz tay girdl 

Ml.11ltoazam bir startla koşu b&§. 
tadı ve ptraz sonra Rind b~a geçe. 
1'ek kO§UDun sonuna kadar re.kiple_ 
.rtn.i bir hayli geride oırakare.k birin.. 

ot, Ceyhun ikinci, Bahadır UçUncil 
oldu.. 

lıılttddet: 2.1, .Muvasalat: Uzun. u. 
sun. Dil•r koşan atlar: Şa.htn, Ya 
muı. CeylAn, Ferhat. Koşar. 
~rek bahis: 4 numaranm gıın. 

yanı 110, 2 numara plA.se 100, 6 nu. 
mara pUı..ııe 600, ı numara pla.&e 200. 
lkill 1*1W: 1/6 2100 kl.U'U§ verdi. 

Uoo.ncu kOfU: 
Dört ve daha yukarı yaştaki aaf. 

kan ara.p a~larına mahsus, mesa.Ces!: 
2600 metre. Koş!l:; a altı at girdi. 
Startla 'beraber Baht.lya.r başa cıtışe. 
rek ra.kiplerini bir haylı açtı. Arka. 
un.lan Tuna. daha. gerisinde Tomur. 
cuk takibe b~ladılar. DUz yolda ve... 
ziyet bu §Ckllde iken gerilerden Sa.. 
va hücuma geçti ve koşuyu lld boy 
ara. ile birlncllikle bitirdi.Tomurcuk ı_ 
kinci, Tuna üçuncU oldu. Diğer ko -
şa.n aUar: rarhan, Bahtiyar, Bora. 
Müşterek bıı.his: 1-2 numaranm 

ganyanı 175, 2 numara p:Ase 100, 4 
nume.ra pla.&e ·ııo kuruş verdi. M:U<L 
det: 3.9. Üç boy, Dç boy. 

Dördüncıı koşu: 

tıd ya.ıımda h.lç koşu kazanmamış, 

--Sapan Varallntn mevtdlnl Nilüfer &. 

t&nı.k bltlncl, Varadln Lldnct. V1do 
UoUncll oldu. Mtıddet: 15. Muvasalat: 
Bir boy, bir boy. 
Müşterek bahis: 7 numaranın gw.n.. 

yanı: -400, 7 numara pilse: 1600, 1 
numara pl!se 200. İkili bahiıı 7/1 
876, 2-4 ncU koşular ara.ıımdakt çit. 
te bahis 450 kuru, verdL 
B~lnot ko,o: 
l)'ç ve daha yukan ya,takl yM11 

aanmn lngnlz at ve kısraklara mah. 
su, mesafesi ıooo metre. 

Dokuz at girdi. BUtün ümitler Ro. 
mans üzerinde toplanı:nt§tı. Fakat ge 
çen hııtta.um gallbi Özdemlr, ikinci 
defa olarak kuvvetli rakibi Romanm 
mağ'lup etmekte g1içlllk çekmedi. Uç 
boy farkla ve raha~ rel8lcUmhur 
kO§USU galibi Romanat mağlup etU, 
Buket !kinci. Rorr.ans UçüncU oldu 
Diğer koşan atıu: 

Demet, Yetiş, Çobatıkızı, Şenkız 

Humabatun, Gonca.. Müddet: 2.8. Mu 
vasıtlat: Uç boy, bir boy, 

MUşterek bahtı: 1-2 numaralarm 
ganyanı 1300 kuruş, 1 numara plAse 
200 kuru§, 8numara plAae 125, 3 nu. 
mara pla.<ıe: 100, 4-5 net koşular &. 

rasmdakl çifte ba.hi.! 33~0. beıstncl 

koı;ıudakl ikili bahi.! 4350 kuruş verdi 

12,30 Program 12,33 liicazkft.r nıa.ıta . 

mmdan şarkılar 12,45 aj&n.9 13,00 • 
13,30 Saz eııerleri ve garktlar. lS,00 
Program 18,03 Radyo dans orkestra.. 
sı ı~.50 Fasıı heyeti 19,30 Ha'berleT 
19,45 konuşma 19 55 Şarla ve tllr_ 
killer 20,15 Ra°dyo gazetesi 20.45 Blr 
marş ö~eniyoruz _ haftanın marşı 

zı,oo Ziraat takvtmi zı,ıo Kan~ık 

~arkılar 21,30 konuşma 21.45 Senfo. 
oik program Pi. 22.SO Haberler 22.50 
kapanış. 

RA $1 D RIZA 
11VATROSU Bsllde l't,sdn be~ 

ASİLZADELER 
Ynznn: Bedia Fon Ştatzer 

H A B E R - Ak~am Postast 

.. • • • -Ü •. SOMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi MüdUrlüöünden 

... ··.• / 

Ma§azaıar için 

Satış Memuru Alınacak 
lstanbuı ve lst&nb'ıl harici mağazalarımızda mUnbal ıua.ml 100 lira 

yı< Kadar •jcnUi satış aıan,urları için mağazalarda uz;un müddet sat!§ me. 
r:,. luğu yaparak reyyon idare etmiş bulun~nlar alına.caktu. 

A.skerlik h.iZmettnt tfa etmi§ olmak şartbr. 
lstekuterin ~ağıda yazılı vesika.Iarl!i 10 ağustos 9oi2 tarihlne ksdar 

su,tanhamammda Katırcıoğlu hanında mUesaese zat i§lerl .ı;e!ıiğine ınU. 

raco.at etme.ı,ri lAzımdır. 
l - Nütwı hllvlyet cUzda~ı ••. 
2 - Askerlik vesikası, 
3 - TaJuıil vesl.kaaıı 

4 - Hlzm.et k!ğ'ıdı 1 

~ - Vesika fotoğrafı 
· • • . .' - "r. ,_ ,.•~ } ;..,. ·_.. •, • ' -•• ~ • • ~ •• ~ * • 

" . ":' 

Tahmin 
bedeli 
900.00 

ilk 
teminat• 
67.SO 

l 366.00 102,45 

4000.00 345.00 

57.12 761,60 

1850.00 138.75 

Karaağaç müessesoh buz fabrikası ve soğuk ticıva 
depoları lcondansotör tebrid ana boru hattının Y•· 

niden yaptırılması. 
Oarülôc;ne müessesi icin alınac:ak (7) kalem keres
te ve (2) kalem tutkal. 
Belec!iye hududu dahilinde mayıs 943 sonuna kadar 
vefat edec:ek fukaralara ait c:enazelerin techiz, tek· 
fin ve tedfin IJİ. 

Karaağaç müessesatı et nakliye deniz motörleri için 
altnocok (2) adet branda bezi. 
Te,nizlik iıleri için alınacak (500) metre keten hor-
tum. 

4012.00 300.90 Belediye motörlü vesaitinin karoseri ve tahta aksa
mının tomir ve imalinde kullanılmak üzere alınacak 
(9} kalem kereste 

t 980.00 148.50 Cerrc:hpaıcı, Haseki, Beyoğlu ve ZühreYi hastalıklar 
hastanelerile Zeynepkamil doğumevi, Edirnekapı sıh
hat merkezi ve Üsküdar c;oc:uk bakımevinin yıllık ih 
tiyacı ic;in al1nacak 550 kilo tereyağı. 

4790.90 J~ll,32 Cerrahpaıa, Haseki, Beyoğlu ve Zührevr hastalıklar 
hastanelerile Zeynepkamil doğumevi Edirnekapı sıh
hat ~erkezi ve Üsküdar coeuk bakımevinin yıllık ih· 
tiyacı için alınacak (l 36) kilo zeytin, (760) kilo ı:ey
tinyağı ve (3985) kilo sabun. 

1577.BO 118.35 Cerrcıhpaıa, Haseki, Beyo~lu ve zührevf hastalıklar 
hastane!erile Zeynepkamil doğumevi, Edirnekapı sıh· 

hat merkezi ve Osküdar cocuk bakırnevinin yıllık 
·ihtiyacı için alınac:ak 1690 kilo kuru üzüm 250 kno 
ka1ısı ve 105 kllo üryani erik, 

16~.)7 12,{31 Haseki, Cerrah paJa, Beyoğlu ve z:ührevf hastalıklar 
has~anelerile Zeynepkômil doğumevi, Edirnekopı sıh

hat merkezi ve Üsküdar cocuk bakımevinin yıllık ih· 
tiyacı için alınacak 1465 adet liıwon ..,. 33575 adet 
yum urla. 

178\.7.5 134.16 Has ek•, Cerrahpaıa, !eyoğlu ve ıührevf hastalıklar 

hastar.elerile Zeynepkômil doğumevi, Edirnekopı sıh· 
· hat merkezi ve Üsküdar çocuk bakımevinln yıllık ih
tiyacı için alınacak 1341 kilo reçel. 

1911.00 1.ı3.~ Konsem:ıtuor yatı okulunun yıllık ihtiyacı icln cıhna
cak 500 kilo sadeyağı, 300 kilo tereyağı, 200 kilo 
beyaı: ve 100 kilo koşar peyniri. 

959.50 71.96 Konservotuar yatı okulunun yıNık ihtiyacı ic;in alına· 
calc: muhtelif yaı sebze. 

3750.00 281.25 Konservatuar yatı okulunun yıllık ihtiyacı ~in alına· 
cok 2500 kilo kızılkaraman eti. 

1384.00 103.80 Konservatur yatı okulunun yıllık ihtiyacı için alrna
eak muhtelif cins kuru erzak. 

418.00 31.35 Konservatuar okulu için alınacak 300 kilo beyaz sa
bun 1 .50 kilo yeıil sobun ve 200 kilo soda 

211.00 15.83 Konıervotuor yatı okulunun yıllık ihtiyacı icin alına· 
cak 400 kilo süt ve 100 kilo yoğurt. 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarfarı yukarda yazılı iıfer ayrı ay
rı <.<çık eksiltmeye konulmu~tur. 

Şartnameleri zabıt ve muametôt müdürlüğü kalemin~• görülebilir. 
lh::ıleleri 20.6.942 per§emb~ gOnü saat 14. te daimf encumende y~pıla
cai<tır. Taliplerin ilk temir.at makbuz veya mektupları ve ka~u~en ~brazı 
löz:ımgefen diğer vesikal!!rile ihale günü muayyen saatte dcıımı enc:umen
de bulunmatnrı. (8378) 

• il • 

rfloryada kain itfaiye bin•ının tamiri acık eksiltmeye konulmuttur. 
Keşif bedeli (656) lira 119! kuruı ve itk teminatı (49) lira (22) kuruştu!. 

Keıif ve şartname zabıt ve muamefôt müdürlüğü lcaleminde goriJle
bilir. ihale 21.8.942 cuma günü saat U le daimi encümende yapılac:aktır. 
Taliplerin ilk ~eminat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden(81gOrı ev 
vel belediye fen işleri müdürlüğüne ntüraccıatla alacakarı fenni ve ka~u
nerı ibraıı cmmgelen diğer vesikalarile ihale günü muayyen saatte daımf 
encümende bulunmaları. (8420) 

İstanbt,t Defterdarlığından: 
Vilayet hükumet binas; tamirat ve tadil~tı iıleri kapafı ıcırf usulile 

eksiltmeye çıkanlmı~tır. . 
Eksiltme 31.8.942 paıortesi günü saat 15 te Defterdarlık bınosında 

Mılıi Emlak Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. · 
Keşif bedeli 165622.50) lira muvakk<S teminatı (4531) lira (1 ~~ ku· 

rus'ur. Şartname ve projes; Milli Emlak Müdürlüğünden alınacak; 3 lıra 29 
lru;U$ bedel n-.ukabilinde verilir. isteklilerin en az bir taahhütte (500001 
t•Nlık bu işe benzer iş yaptıklarına dair idarelerinden almış otduk~cın _ve 
sikc;ara istin,;.:jen lstanbul vilôyetine müracaatla ihale ~ününden tatıl gun· 
!eri hariç üc gün evvel ah.,mış ehliyet ve 942 yılına ait ticaret odası ve
slkolorile muvakkat teminatı muhtevi ve 2490 sayılı kanunun tarlfatı da
iresı,ıde hazırlanmış kopalı ve mühürlü zarf derununda teklif mektu~!arı
n• itıole günü saat 14 e kadar komisyon reisliğine makbuz mukabılınde 
\evdı etmele,.1. (8279) 

lleYlet Demiryolla rı ve Limanları hletrne 
Umum idaresi i1anlar1 

Muhammen bedeli (266926,10) iira ola:ı 1!})6 M3 6111 ~.93 kereste 2(. 
B ~4':ı. pazartP.st g'JnU saa.t 1:5 te açık eksilt~e uJ..ıille ve müteahhidi naaı 
\'e hesabma A ... -ıkarada idare bin.aşında to,:>lan;,ı.n merkez 9 11ncu koınisyo. 
r.unca satın P...m:ıca.ktır. 

Bu ı,e e;lrmek iııUyenlerin (H.427.04) liralık muvakkat teminat He 
kaınımun tayb flttiği veelkaları ile birUkte aynı glln saat 15 te adı geçen 
ko:utsyonda hıı.&Ir buluıtmala?'l !lzmtdir. 

şartrıa~ler Atıkarlld'l. mlll~ıon.. dalreısi.tıde, l:iaydarp<L§&da teııeUU,m 
ye .~v.k aefL.tfnde Jr~rül~bıllr. (8433) 
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i POKER 
TIRAŞ BIÇAKi.ARI 

Cildi ta.h~ etmu, 

-. 
cildi yumuşatır. 

Bn yerde P O 6 E R tf'84 

bıçaklarını araymız, 

Yapı ev imar işleri ilanı 

Nafia Vekaletinden: 
ı - Eks!!tmeye konll!a:n 1§: Radyo dilizyon postaları Eli~esut ta. 

ıaqonunda~ı Emetör binasında yaptlacal< ııııve il~ OtJraya yent·Hn yapı. 
ıac.ak ambar ı~&atı işleri ba.ı:ı tadUa.t ile yen!Jeıı ek3ılt.n~ye çllu.rı.J.ını,tır 

Ke,if bedc~1 ·'1332.0ı liradır. 

2 - Ek..tıltme 17.S 912 pazartesi. günU saat 15 te Na.tta vek~etl yapı 
Te imar işleri eksiltme k.ımisyonu odasında. kapalı zarf usullle ya.ptlaca.~tır 

3 - Ek.olltme ~artn:ı.mesi ve bu.na mUteferrl evrak 207 lkt yllz yecll 
kuru§ bedel mukabilinde yap• ve tmar işleri relsllğlnden aıınablllr. 

4 - Eksiltmeye girel:llmek lçn steklllerin usuıu da.lrasıorıe 8099.91 
iiç bin doksa.n dokuz lira d.oksıı.n blr kuru~ ınuva.kk!lt te..aln.1.t nr n~ı~rl 
ve n&fia velUl.let!nden bu !..'! için alın~ ehliyet vesikası ibraz et:ne:erl 
ıa,undır. Bı.ı. veııfkayı ıUmak lçln leteklllerln eks!lt n'.! tıı.rlb~aün t~tll 

günleri harı!! en az Uç gUr. evvel bir istida ile nall.a ve~Met.ine m'..lr&caiit 
etmeleri ve f.oıll.c!a.lanna en az blr kalemde bu işe b~nzer 25.000 llraiık bir 
iş yaptıkla.r~ d::ılr tşı yaptıran idarelerden alın.ut~ 11"slka raptat n~ler1 
mulrtazldir. 

6 - İsteklilerin tekllf mektuplarını lha!e günU oha 17.~ 9t2 pa.ı:u. 
ter. gU.nU saat a e kala,. eksiltme komlsyonu relsllğiı:ı.e ınakba.z muit& 
blliude verm~\erl lA.zıındır. 

Postada o>:ııcak gecl!uneler kabul edilmez. (8139) 

Demiz Levazım .. atuıaıma 
.Komisyona HA~ları 

2 Ul ~ tonluk 12 ade~ Cerreskal satırı alm!lcaktır. Eılnde mevcut 
ol&:ıların miktar, evsR.i ve fiyatları tıakktndakl tekliflerinln TJ!bayet 15.S. 
9•2 tarihine katlar Kasımpa.,ada bulunan koıni.oyonumuza vermeleri ua..o 
oıwı ... r. (8480) . ~ . 

200 r:umarafı otomcıtik telefon santra~•. 
Yukard:.: yaz:ıh telefon santralı alınacaktır. Elrnd~e bu c:ins malı bulu. 

nanlar veyah1ıt hariçten gelirteceklerin en geç 20 agusto~ 942 akşamına 
kadar teklifıerini Kasımpa~od.aki komisyonumuza vermelerı (8533~ 

1 -

2-

s -
,_ 

5-

Malatya V aliliğinrlen: 
M:ala.tyaa, _ Akçadağ yolu tebdili g1.lzergAbmd.R. yapılacak ka.ldınm 

lnııaa~~ k&palı zarf ı..sullle eksiltmeye konulınıı:;~ur. 
Bu l.§e ait evrak: 
A - Bay•.ndırltk l~ler' r;-enel şartnaıneııl 
B - Şcse ve köpt'i.ller kAgir lnşaa tına dair fe nnı şa rt.ııa rne. 
c - ru,ıtı. busuaı f•nnt ~artııa.me 
O - s:t,;ııoı fiyat cetvell 
E ...: l':!e§lf hulAsa. cetvell 
:ır - Ekı .. ıtır.eşart;namest; 

G - Projeler, 
Yaptın..8.('ak ka.ldn'ıı:rı tn~aatmnı muhammen keşif bedeli 70S84 lira 
54: kuruş ve bu işe aı~ muvakkat teminat 4795 lira.dır. 
Yaptın laca k inşaat 1.8.942 tarihinden itibaren kapalı za.rtta eksilt. 
meye konulmuş olup 24..8.942 tarihine rasttıyan pazarteaı g1.lnU saat 
16 da fhaleal ya.pll9.Caktı:r. 
Eksiltmeye girmek l.ltlyeı:ılerin bu k&bil işlerde l~kal 25000 liralık 
tnşaat · vücÜda getlrdHtlerlne dair Nafia. mUdUrlUğ~l.nden alacakları 
942 ye ait blr ve.sika ne ticaret odası vesikası ibraz etmeleri ve l. 
haleden Uç ' gün evvel Nafia miidUr!UğUııden ehl\yet vesikası a.ım ... ıan 

m<.5ruttur. 
6 ·-=- 2490 sayılı kanun hükümleri dalreslnde h.aztrlannıış teklif mektup. 

ıarınm ·ıbal~den bir saat evveline kadar Malatya vtlAyetı dalın! en. 
cUmeni PiyMeUne makbuz mukabl.llnde tevdii me!)ruttur. Post& tıe 
gönder!lıecek mektuplarm geç vürut etmesinden dolayı mazeret ka. 
bul edlhnez. 

7 _ lha.te ~delınl.ıı 20.000 lirası 1942 ydı ta.ıısl!!ııtmdan ve g3rl ka.lan 
mlktan da 1943 yılı biltçesin~ vazedllecek tahsisattan B J.enecekttr. 

8 _ Fazla Wırl~A.t almak ve şartn~eslnl görmek l:stıyenlerin Malatya 
vilAyet na.fıa mUdUrlüğ'Une mUraca.e.tl&rı ll!n olunur. (8H2) 

..................... ~ .. , ......... 
'- Tlrklye Clmbarlyetl 

ZiRAA T BANKASI 
lotuJııo tarud; ~- - Sermayeıll: 100.000.000 I'llrk ltı'Ha 

. Şııbe ve aJans adedi~ ı6~. 
Zin.t vo tıcar1 her ne~. banka muameteiert.. 

1 Para. blrlktiıeolere 28,00() Ura Ucraınlye ~rlyO?'. 

Zlraa~ Ba.nkasrntia kumbaralı ve ihbarsız tasa.rrut besapıarmda 

an u 50 •iruı btılurıarlara senede ı deta çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
~~a göre ikramiye rtağıuıacaktır. 

4 IMlet J,000 liralık 4,000 lira ıoo adet 60 liralık lf.000 Un 
ı • GOO • ı.ooo • ı20 .. ıo • t.SOO • 

• • ~o • ı,ooo • ıoo .. ıo • S.200 • 
40 • 100 • t..000 .. 

DİKKAT: Heııaplaımda.ld panılar bir !lene içinde 50 llrad&n &fa.fı 
~flşmlyenlere 1.kramt.ye Ç?ktığı takdirde IJll, 20 faztasııe verilecektir. 

Kuralar senede ol defa. ıı Mart.. 11 Haziran. ıı Ey!Ql 
n Bırinct.kA.nınıda çekilecektir. 


