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Mısırda 
Topçu düelloşu 

oluyor 
' Amerikan tayyareleri 

T obruğu bombaladılar 

\ 

I 

Londra, 8 (A.A.) - Mısırdaki 

D
·:;0 •d•u+ .. u+•4~t ;:~:ı:;,~:c~~;u c~~~~l~~ ve gece 

un en ~I Müttefik hava kuvvetlerinin f&a -

•• t ı lıyeti dc\·am etmiş llitırs!ı. M&truh 1 Bugune g ve Tobruk ilsleri bombalanmıştır. 
~I Son Tobruk bombardımanı Bırle • 

'•••bıt .. *"'0~· .. ~-~·· 1 .. •,.•"; .. :r••,••"'~ ..... ; ....... ~ .. ·;~ !~~m~:~::~.ı'.:,;~. layymlo" t•. ı 

'

arktaki I ngili:r. k:ra!ının kard e~i 1 
Cebeluttarıhta • 

mabarebeler Llll1ena, 8 (,\.A.l - 1nı;iltcrc kı. l 
Miıttefütler ta.rafından bır tUrlu 

açıla.mıyan i.kllıci cephe, nc;:ı,ma • 
dıkça, dedikodusu mutemadh en 
siirüp gidC"ccktir, Slok!ıolınll~ 1.ı· 
kan bir gazetenin V.LŞi muhnbıri 

l...ondra mahfillerlnin ıkincı c.ephe 
baklanda yaptığı propagandayı, 
li'ransa taarruzundan evvdki siuir 

ralınm kardeşi Dilk dö Glucester ya. 1 
nmdn mUstcmlekcler nazırı Lord 1 
Kramorne llc İngıllz genelkurmayı. 1 
nm muh eh! 11efler ve mıııyetlnd~ . ! 
ltt zevat olduğu h<ıldc d.ın öğleden I 
sonra tayyare ile şarkdıın Ccbclütta 
ı ığa ı;clml tir , 

İngiltere 
Hindistandan 
çekilmelin1i? 

icra komitesinin 
kara ı 

Bugün 
reye 

konL~yor 
-0--

Gaı:n~~ı Japonların 
etndlstana 
gelmelerini 
ıstemedlf lal 

söyledi 
Malta havalarır.cla ıükiınet 

harb1ne benzetmektedir. MuhaLire L<:ındrn, 8 CA.A.) _ Hlnd kon. 
göre, ildnci cephe meselesı etıafm I..ondr.ı. 8 (A.A.) - A1 tı a~dan. 
daki müncka:;alnr Fı an arı a 'lı:;(r berı ılk d~!o. rılnrnk ııon !!! nn:ıl :.ar. f're P3~fr:i icra kom.1.tesi dün top-

1 Sevyet denizaltıları 
170 Alman vapuru 

batırdılar 
Moskova, 8 ( A.A.) - Röyter n. 

1 
jansının huswl muhabiri bildiri • 
yor: 

1 Kııılol"duya gönderilen İngiliz 

l 
ve Amttikan silahlarını getiren 
vapurlara refakat ederek kutup 
denizinde her :hafla büyük tehlike-

! 
Jere maruz kalan Sovyct deniıaltı • 
ları şimdi)e kadar, büyük bir kıs
mı ilkk!ınunda olmak üzere, hepsi 

j 5i7 bin tonluk 17-0 Alman vapuru 
batırmışlardır, 

Sovyet şi.maJ filoSfto.a mensup 
destroyedu ve denizaltılar tarafın. 
dan batırılan gemilerin mecrnuu 
650 bin tonluk 170 ge.mıdir, Denı. 

r.altılann muvaffakıyeti en yüksek 
haddini ilk ve sonkfmunda bııtmoş.. 
tur. Bn aylarda lh.avalann e~ken 

knranııası denizaltıların işlerini pek 
güçleştirmiştir. Henüz 36 yaşında 
olan visamiral Gok>vko bu şimal 

rılosanun kumaodantcbr .Emrindeki 
denizalhlar su üstü çarpışmalnnn• 
da sekiz Alman harp gemi ini ba. 
tınnışlardır. Halbuki bu sibi ç:u . 
pışmalar denizalhlan içın son dr
recede tehlikelidir. 

• lcl · dilık "k" · fındıı Maltaya bıçbır bava akını ya. ar.nıış r. Liderler Hındistantlan 
6.ıpi= ~,:rıtır şım l ıncı pılro&.ırııştır. ın_gdizlcrin çekilmesini ic•iyeıı lr&rk ceplleslnde 

.u~ • Hınd kon~ıc partizi komitcs:n·ın ~ 
Fraruıwu.rın t.ahmınine gorc mut. (B ı--" ı l 'd kararı lehinde r.utu'klar OO"lcdik.. &' ou-.uı t'Cı c) 

te!fkler Avrupa kıyılarına hava yolu 'f k d b l ı.k d J me:ııe muvaffak im 1 d S sen de "os ova a u m~mı tc. ır. ten sonra toplııntı a:ı.u.rı'ne bımkıı. ö • 
0 u~ ar ır. O\~'cl 

ne thra!; yapacaklardır. .İstllll r•q• k t ou lelılig-ı· Bı"el•H·ı· ub d .,- Bıı.zı dıi.'imnıı muhfill<.:rinin en- ınıstır. ere komitesinin teklifinin - ına ren un a Arnııı• 
çekle§tlğl taltdlrdc VU}ı htikQmeti bir dileri de inanınaıhın. "Miıtclıas • bugür. :rıcye konacağı talın in echli• vir şehrine çekildiklerini bildiriyor. 
beyanname nC§rederck halka flOğUk- &ıslarla y-Rpılan bu darıışıııalnr 1 yor. Armavir möfıim bir demiryolu mcr. 
kanlılığmı muha.faza etmeslnl ve mu, Ru!'yenın tbnit;iz b r v ılİ)ete düş H'nd müslümanlul"J lideri Oinna kezidir ve petrol kuyularının ş', 
hıı.rebelcre ko.rıgmamaaını tavsıye c. · d d ı d d ı d · mal ve ,.._ı...... ld ki •· d mesın ::n o a' ı ır., eme crınc en gc"e söyledl"i nutukta demiş· ., .. ,~ ayn ı arı noAla o. 
decektır. l§gal kuvveUcri l<'rıı.nsa.nm r&ğm~n. mi.!ıvl"r, bu diplomcıtilı: tir ki: "Hemen bir milli Hin'.'.! Jıil- 1 tlır. Almanlar cenuptan riyade gar
mUdafaa.smı 'deruhte ctmlıı bulundu- tı~ebbüslcri,ı çok rnUhlm hi\rlisele- kfımeti teşkili imldl.ru!tZdtr Bu be doğru ilerliyorlar, Hedefleri 
ğu tein Franınz bUkClmelt mUdııJaa re al8.mct teşkil etli(.-inc kani bu- Hindularm tahııkkUm.U dem"ektir. Maıkop klıyulariyle Novoi'bsl*. ve 
tedbirlerini aımayaeaktn'. Vlışl hUkQ· lunma.ktad.ır. Bununla beraber u. Mfıslümanlar Hi.-ıdularm tahakkil· Tuapse limanlarıdır. Bu limanlar 
meU. i§gal aıtmda bulunmayruı bö'• mu.miy~t itibari)~ mihver ma~~il- m~nli _kabııl edemtz. Kongil"e pa~ tehlikededir, 
geler tee&vilzıe uğradığı takdırde, bl. lr"rı, muzakerclerm m.evzuunu ıkın- tisı müslüma.nla.rlıa. diğer eltn!U • Voroner'in eıenelmnda Rllstıw Do:ı 
t.araflığl 1h1Al edilen bir devlet eıfa· cı cephenin te~"kil edeceğini far yellerin menfaatlerini hi~ "8)'7 • nehrini «eoerelı: iki JWf if8al et. 
tiyle mUdabelcdo bulunma.k nlyetüı. zeylemeye da.ha ziyade. mtıtema - yor, mişlerdir. Almat6ıa: lıiandıl mfid • 
dedir. A.m1ral Darlan aer~t bö~ yilrlir. İşgal altmrlaJti P.nmsada GA.?lıı'Dt.NtN BEYANAT[ faa muharebesi 711PtJOdar. 
lerdekl Franmz garnlzonlarmt teft.l§c Alman kontroluna tabl gazeteler, .Bıımbray, 8 (A.A.) _ Gandi şu SOVYBT TBBLIGI 
devam ediyor. ?u hususta t:?.h"!Il.inlcrde bulunmak be:vanatta bulunmuştur: "Japontı:ı. Londra, 8 (A.A.~ - Gece yarısı 

Amer.ilam harbiye mus~n Pa• ıızr:re oJdukc:a s:-::-bcst btraJtılmJ!r rm Hindistana git.rnelerini jstcnıi· Moskoveda neşredilen Sovyet teh .. 
ter.son, taarruz hareketlerinde b'..!.· tır. Ilunmı &:bebl de, belld :Al. yorum. Çünkü bu hal Çini.n ve Rus li~i: "Ağustosun yedinci günü kıla· 
lunmak üz~rc ilk hurn.ısi teşkilin man ?a~ı ikind cephe kurul. - ?'8nm sonu manasına gelir. Rusya Jararnız Klets.kayadtt l<otelinkoYo. 
kuruldu.,öı.ınu diln haber vermistir. ması ımkanma hamlarııalt:c . ÇUn ıle Çmin fe]iketlerill!! "'e'·ep ol • nun şimalinde, AnnaYir mıntnk, • 
Mü~arda.n teş."ltil edilen bu kil bu gnzctelcrin yaz1lannt Al - mak istemem. Hakikatte ben h sında, Kuçevsknyanın cenubunda 
gur.ıpta Kanadalılar dn vardır. ma:ı ~ezet.c:Jeri de iktibas etmek. ~a:ıdan. fazla ln.Mliz dostuyu.:.~ cansiperane döv0'"1uştıir. Di~er 
Kanadalıln.r Amerika ibirliklerinde tedır. , . . Çünku lngılt:renin u~un lke • yerlerde mühim değişildik yoktur . ., 
Hk defa. yer a.lıruş'ardrr. M~ebe v:ı.7;1y~e.tınc gelınc~~ narında olduğunu bilirim. Saııma.• Teb~e ,.apılan ekte deniliyor 
Diğer taraftan Berl)!ıde yan dilnkil Alman t~liğı !';U hab::tlttı }mız ki, !nı;lli?.ler muvaffakıyetsiz :ki: "Don dirsejtinde Klebkayada 

resmi bir kaynaktan b ldiriliyor: vermektedir: liğe uğrryncaklarclır. lngili21«r Alman hücı.mılan h!iliı ~iddellidir. 
Sovyetlcr, ikinci cephe mesele- , l{afkasya bclges1nde Alman ve korkak değiJler<I:r. Orada. herkes Bıırnda ilerleme tcşebhfıslcri akim 

si ile her zamarkinden daha kuv- Rome:ı kıtalan ılfümnnı b•maltırı fcd&iır1ık yapacakbr. bırakılmıştır. Maaınafih cenup ılo
veUe meşgul olmoktndırlar. Bu •

1 

bir sıcak altın:ln Kır:ısnooar isti Hintliler lüzumu kadar fedak5r- f!udnn Stalln~rada karşı tehdit faz· 
nunla .uaJtalı olarak yabancı ga - kametinde kovalnmnlttadrr. Piya • hk yaptığı zaman bize hlirriyeti • lalaşıyor.,. 
zetelerdc, .ÇOrçi1in Mr,o;kovadn bu. de çok uzun yiiriiyüşler yarm::k mizl vermc~c mccburiyctinrte kaln .. "t'işi, 8 (A,A.) - Almanların Hu"-
lunduğu şa.yialıı.rt clol:ışmaktndır. zorunda bulunuyor. caklardır.'' yanın cenuhunda Y'Jldırıın slir'uti:ı. 
Bcrlbıde, Çörçi.l - Sulin bu'uşma- F.h~mmivetli bir demiryolu kav Hind kongre9L fora kcmite'li Ruz le ilerileyişi Rus ordusunun duru. 
sı imk~r lizerindc mUnaknş:ı edil- ~:-ığı olan Ti,noçevskayıı ı;eh~i zap- ~<'''e mıı.re~'ll ~ıın,< Kay-Şeke ve rnunu ı;:iicJeştirmiştir. Alınan kııv· 
mekt~. Fclrat şu cihet knyda tedilmistir. ::-;ovyetle-rin Londra eJ~si .Mn.iskiye ''etleri Kropotkin ile Voroşilovsk'un 
değer görülmektedir ki Çrlrç !in Kulı:ı.n nelıri U=crındt. kurulmu§ L.irer mektup Y'37:Rrnk Hint! jstik• cenubunda bir yer arasında 200 kı . 
yabancı meml~etlere :-:apt:gı ııe- eılan köprü baıılarmdan hareket C>- lal tale-bine rnfü:ahıı.retlerini rica lomelrelik bir cephede Kuban nel • 
yabat]er daima buhr:ınlı devreler- cen ı;fö-a.tli birliklerimiz Maikopun etmeğe kırar Vel'.n"...:..~ır. rini geçmiştir. Kropotkfnden bir 
de vukua. gelmiştir. Bu, İngiliz elli kilometre şimal doğusuna var Yeni DelJü. 8 (A.A.) _ Hind kol Krasnodar'a doğru hızla ~idi .. 
başvekilinm, Frnrı.!snın yıkılnl-:ısın mı~lardır. lı'beral partisinin ~fi Bnhadrr yor. Bütün bu 511nayi mıntnkası teh-
clan biraz evvel Fransız Başveki. Dah:ı doğ•ıda ~enberi lı:ırmağ:ı S:ıfru. sivil itaatsizlik milcadele • dit altındadır. Birtaltım Rus grup .. 
lıne yaptığı ziyarette bilhassa a- çalışan bir Sovyet tümeninin ~ sinden va.,.,,.--: ~ Gandı" n- ı "mh d' ı ....,,~,..._.,.., ,._...., """- an ı a e ılm ş, binlerce ~ir o• 
çıkça. kendisini göstermiştir. Bu rnı kiilHsi yokedilmf.cıtir. dinde teseb'blliJte bulunmak üzere hnmıştır, • 
keyfiyet ve bu ben.z.~riik, bugün Alınan havil k·ıvvetlcri Kara de - Rom baya gitmiştir. Başka Hind ile J.orıdra, f\ ( A.A) _ Londranın 
Berlinlıı siyasi mahfillerinde lıa - ııjz sahillerinde Kafkas dağlannın ri gelenleri de Bnhndrr SafrU'-'n 1·ı.. I·'h" tı· hf • J sn u ıye ı ma illerinde söylendi • 
trrlatılınrşt.Ir, ~ıınal eteklerind'! ve aijaf:ı Volga Uhak elmi"ler v• Gan.:ı'ye ı"taats.z ;;· ·· R l 

Am bi 
• d' • " "" u.ı "ınc gore, us ar Rijev dolaylarır. 

erikadan ldirildigine göre, ırse!!inde Sovyet nnkliy~ kolları• li:r_-i ileri götürecek olu-a liı"nd 
ık. ta ·ı t d ,_., da taarruza sıeçrnişler ,.e bir mfk .. 

ı yya.recı er Um.eni vUcude ge- na ve emiryollanna karşı geceli ınill~lerini pek biiyilk tehlikelere tar ilerlemişlerdir. 
tlrilmiştir. Bu tUmcnin subay ve gündüzlü ffi<lrletli taarruzlarda maruz brr:ı.kaca~1 ı"htar ""'<l•"ek• M r. 

ı d 1 d 
- b 

1 
t>•" "" .. , os1'ova, .s (11.A.) - Kotclkiko,· 

er eri, en z ve ag savaşı talim• u unmuştur. [erini söylem"şlerdir. 
!eri de yapnmktadırlar. lnsanlar, Sal nchriniı: şim11lind~ Almıın cephe~inden dün akşam Kızıl Yıl. 
ı:ıil.ahlar ve mWıimınat. uçakların ta. \"e mıitt•fik birlikler hııı·be ı::oku• • dız gazetesine gelen bir lclgrartn 
r;ınnıaktadı!r. B'J.."'\lar yere i'l.dikleıi lan iki dUı::man kuvvetıerit~ ıı:ı.va~ ISV0Ç ÜZP.r·ınde şöyle denilmektedir: 

k ı "' Almanlar bir kcsimrle Sovyet 
zaman ortaya tamamiyle teçhiz mrı ta< ır. Düc:ınnnı!'I kan;ı taar • .:ı.ıı-ı 2-- - ı · t 

1 
mC\'Zilerinde bir çıkıntı teşkil etnır. 

c .. uı.uuŞ ve ID.iU .... s:ıVMI yapmaga ruz .• ır:::c.l' tek !:Ilı' Alman zırhh tü ucan ayyare er hazır :::ki piyade tümeni çxkınakta. meni bu kesimce 51 ağır Sovyet ., ğe muvaffak olmuşlardır. Ruslar 
d B da - .. ,. bi ı ı t yeni müdafaa hatlarına çekilmişler. 

diıslr. W:. n ""'9Aad r Bde mü.._hen • tar.8··~.ı .. ~nnr:p edtı;ıı!'ti:· /ngiltere fsveçe yeniden dir. 
er tumeni var 11'. u muhC"n· uyu;> ~ on ın:egınde diişman .. l · · . . . 

disler, kara.ya. asker çıknrma i.~Je.. dun de bn ~taarruzlarını tekrarla.. teenur erını bılclırdı Ba~ka bir kesimde takriben 60 
rini yapmak mere hususi talimler ınt~tır. 1 Stokholr.ıı, 8 (A.A,) - 4 ve 11 tank '9'C mühim motörlü piyade ku,·-
görmüşlerdİl', Btı hususi tümenleri ReJev kesimince Sovyet kuvYet temmuzda 1ngll!z tayyarelcrlnln ts. vetleri toplamış olan Almanlann 
meydana getirmek hususunda Kc- Jeri <ilin Umitsiz~e :-'nptıklan şa • vcç topraklan ilzerlnden uçtuktan _ seniş ölçiide bir taarruzları geri 
ııa.dalılar, Amerikalılarla işbirl'ği ı ~ırur.:ı .. ta~rruzlımnı tekrnrlıımış • na dair İsveç tarafmdan 15 tem. püskfırtillmüştür. Almanlar bir cep. 
yapmaktadırlar. Amerika or<lu· !ardır. Bu çetin müdafaa savaşla • muzda Londrayo. verilen protesto lıe hücumiyle harekete başlamış • 
Et.mda hizmet eden Knnadnlı su _ rında t>hemmiyf..l)i Alman sav:tş notasına İngiltere hUkümeU res _ lnr!ia da piyade 'Ç"e topçumuz ta • 
baylar, para.'}Ütçtl olmak iç:n ta • ''e pik~ tayyare teşkı!:erıl~ karşı men cevabmı b1ldlrml~tır. Cevapta rafından geri atılmışlardır. Alman• 
lim görm.~irler. koyma topru l:irliklerimiz ordumu- havaların fenalığı yUzUndcn bu u • tar bunun üzerine Sovyet istihkam. 

Röyterin diplomatik muhabiri 7.U teı:::irl.i bir surette desteklemiı; • çuşların yapılml§ olması muhtemel lrırının hafif nol<talarını aramana 
~öyle bi rm.Uta.leada. bulunmakta. lir. D~•şman malz~mel!e ve insanca olduğu kaydedilmekte, derin teeıı • bnşlaını5lar, fakat Sovyet tanklar•• 
dır: l:Uyiık knyıp:ara uğr.ımıstır. sUrler beyan olunmakta ve hu gibi nın. lopçu p:3ade kuvnllerinln 

!ngilte'l'Cmn Sovyetler Birliği Finlandiya körfezinde Lavansn. M.diselere meyda nverilmemesi için muka ·eıneti karşısında hu tcşebhfi5. 
~eki büyilk elçisi Sir Arı;i- ari sul:ırmda Alman tayyarel~ri ·verilen §İddetll emirlerin tckid edil. !erinden vaz geçmişlerdir , 
blld Kıla.ılc !Ker'in, Birleşik dev- tir Sovyet devriye fi"l"misini bom • diği bildirilmektedir. Bnşkn kesimlerde de şiddetli rnu-
1etler. bOyllk elci~ amiral Star.il. balarla batrrmıştrr. Di:Yer 4 - emi harebcler olmuşsa dn Almanlıır hiç 
6ey"tn M"oekavayıı. gelmiş olması, il~ bir mayrn tarayıc·sı "'da ha~aro General clö Gol Kahirecle bir kazanç elde edememişlerdir. 

8.D ba'\"lı kuvvtıninden ge- ugratılmtştn-. Lond- 8 (AA) S Fı •Y, • . - avacnn • A "k el y ..,._Jı-,..;n hususi bir vazife Alman hava •-ıvvetlen· Mur- ,.... merı a an unani•tana .ıx~nıı;.,~ "ı • ranııa lider! general dö Gol dUn Ka.. 
ıile ~ bulunması ve Bir- mon!'km cenup batrsındaki düşman hlreye muv&saHl.t etmiştir, buğclay geliyor 
IRdC devletJeıin eski :M05kova bij. 1 topc;u mevzilerine ve bahkçt!!.r yarı Londra, 8 (A.A.) - Şlmaıı Ame. 
yük et~ ve halen Tü:-kiye btlyük 1 madasmda Sovy .. t :ı.cıJcer kıtalarma Hindistanda dükkanlar rikadan Yunanıstana her ay 15 bin 
cleist St-einhardt'ın Ankaraı.lan taarruzlarda bulunmuslardır kapanmıyacak ton buğday getirecek olan gemilerin 
Mo9kovaya harck~t etmesi, mih - DünkU gUn Rus cephesinde ha• Londra, 8 (A.A.) - Hınd hUktl. geçmesi Almanya ve ltalya t.arafm. 
verin şiddetle merak ve tecessüsü ı va muharebeler"nde ve karşı koy. roetf, neşrettiği bir em.1rde, hnlkm dan kabul edllmlşUr. 
atı ~kmi~tir. Çarprşan Fransa ko· ma toplarnnmn ateslyle 138 dıiı; • mliblem ihtiyaç maddelerini temtn lık gemi Montrcalden hareket et. 
ın"tesinde..-ı orta cl"i Gn.ro ile Nor) man t.ayya:reci _d;IsUrUlmı.iştür. S Al eden dUkkAnların kapnlı bulunduruı. miştir. Gemlcle buğdaydan ba~ka tıb 
veç clçihZ'indcn genemi :5tcfan- man tayyaniit kayıptır. mamasını bildırmişUr, bl ecza da bulunmaktadır. 

İngilizler 
Fitistinde 

Arap ve Yahudilerden 
tab11rlar teşkiı ;ne 

başladılar 
VaşilllTion. 8+'(A.A.) - logiıtzlc

rin iF1istin ordusunun muhtelif 
l\lıııcnlerini teşkil ebneye haşla. 
mıları Birl~ik Amerikan.uı her t •• 
rafında tasvip edilnı~ktedir. Bu or. 

3 

Manda çalan bir 
şebeke yakalandı 
Kartal kaz.as: d3.hillı~de muhtellf 

yerlerxien ıın:ı.nda çalan bir şebeke 
yaka~. Bunlar. çaldtklnn 
mandal2..n ikcstikten sonra derile
rini yUzın:ckt.e v:e etinden eh ade de 
rilerl için hnmzlı:k yapmakta~ dı • 
Ja:r. 

Manth hırsızları, mtiddeıumumi· 
tğe verileco:ktir. 

dunun alaylannda arap ve )'MlUdi Kalamışta yelken yarıs. 'art 
taburları bulunacaktır. Miittdlftı:ler 
mihverin amansu: düşmaaı ola~ Haber altllğmııza göre, yannkl 
insanların bir araya toplan(f.ılınn~ ~ızar günii saat 14,30 da l{alanu 
Filistinde böyle faydalı bir~eb-' ko~.hwrusi mahiyette, liı.kfr
büse giriştiklerine hiç bir zam-a-n Ye~nate'kıiiği ba.kımından çok mi.ı 
pi~nıan olmayaeaklanhr, hhn iki.yelken ~·arışı yapılacaktır. 

Bu ~lar, beden tertıiyesi su 

Birmanya 
kabinesine 
lld .Japon girdi 

Birmanya parlamentosunun 
kalclınlacağı aöyleniyor 

Londra, 8 (A..A.) - Nüfuzlu bır 

Çın ga.zete'inin Yazdığına göre, Ja.. 
ponlar verdikleri bUtUn sözlere rağ. 
me.n Bırmanya ka.binesfnde maliye 
ve mUdafaa nazırlrklarmo. Uu Japon. 
yalı)'I getirml§lerdir, 

Gene aynl gazete, Bil'inıanya par • 
lAment.osunun kaldutlacağmr ve mat 
buatın hUrrlyete malik bulunmıyaca. 
g-tnı ya.zmaktad.ır, 

Milli Piyango 
çekildi 

Büyük ikramiye 
istanbula cıktı 
Ankara, '7 (Va.im mnhalılda • 

den) - Mill1 plyımgonım on lblriDcl 
tertip birinci kC§idesi bug1ln (dtln) 
Sergı evinde yapıldı, Kazanan nuına. 
raları bildiriyorum. ,,. -

20000 lira kazanan 
16969'7 (bu büeUn tallhllal htan~ 
drl',) 

10000 lira kazananlC11' 
M160S (Naz.illi) 
s:ssu; (Slv .. > 

5000 lira ka"'Zcin..anlari 
~99218 (Ankara) 

sporları ajanbğınm da. çok şayanı 
teşekkür himaye ve yardmjJar tile, 
Ka~ ,.e Kalanusı seven tanm· 
~l'§ denizıci1erlmizden mUteşekikil 
bu ~P ta.rafından, bugiit?i!.n en 
kuvvetlı yellrıcncilerine teknik, bil 
gl ve yclke."l.! kullanmaktaki maha• 
ııctleriniıı>:gö.~rmcğe firSat vere .. 
cek .,t,;_r•şekilde tertip cdilmiştır. 

.. Kalsmn:; !koyu kupası" namı a1· 
tında. ~.ptlaca:k olan bu yarzı1a.r, 

•'Den.it'. kurt.hn' ve 'Deniz tilki 
teri" ismi verilen iki müsabakadan 
ibaret ol.uy, bn iki. J'an§'ID JıUVIUl 
hesabile birincisine Knlamı!i kn· 
pası verilccclttir. 

Çok,heyecanlr olacağını tahmin 
e.ttiğf:miz btı ·yarışm kaçrrtlınama. 

1
6lnt tnva!}·e eder mtite~ebbisle.rini 
teb'rJk ederiz. 

Oğlunu öldüren bir baba 
C&ştarafı 1 inclde) 

h~a kırşı nöbet bellemekte olan 
l\lu5tafa Yurt adında 60 yaşında bir 
adam, 16 yaşındnlri o~lu Hu~eyin 

Yurdu korkutmak m:ıks"d•;) le aç 
~fe~ni tızatrn~ ve: 

''-· Bil' daha ~dan a,-rrtır .. 
san, ateş -ederim!,. 

Demiştir, Bu sırada sal"'Sıntıdnn 
nv tüfeği atl".ş almış, çıkıı.n kurşun 
Hliseyin Yurdun hı.bine rnsUamr~ 
hr. Hiiseyln biraz sonra ihayate gl57 .. 
lerfni yummuştur. Bedbaht b:ıbıı, 

.Yavrusunun soSııynn cesedine kc. 
penıırnk nğlama~a başlamı~ ve cc.
sedi ıağdnki mcrkehine yükliyerek 
evine götürmüş. zabıtayı do \•akadan 
haberdar etmiştir. ____ , ... __ _ 

Mebus namzeti 
(B& 'tarafı incide) 

NUMAN MDııı"EME •ctoiH.t"l'"UN 

H3620 (Amasya) J 
S68.J02 (btanbul) 
ı:?S815 (Ankara) 

Partice şehrimizden namzed göf. 
terilmjş olan Numan Menemenci • 
oğlu Cümhuriyd devrinin yetiştir
diği gllrlöe nar..ciyecileri.-n.izdendh'. 
~ebus seçi.Idikteı.n sonra Hariciye 
Vekfiletinc tayini kuvvetle muhte-

J
mel bulunan Numan Menemenci • 
<'ğlunu okuyucularımıza dahn ya.. 

2000 lira kazananTar kından tanıtmış olmak kin hal ter. 
252152 t2M42 285285 86120'7 S8oti7 citm~i'1i kaydediyoruz: 
JOIS99~ 3814111 U0689 ~'7491 892099 Nums.n Menemenc"oğlu 1892 • 

1850.i 8425113 112914 29'Ui99 2'77119 1308 de doğmuştur. Tahsilini ı..o. 
2'*5003 9086.3 ssı.ı90 S!999ff zan hukuk fakültesinde ya.;:ıı:nt§ ve 

1000 lira kazananlar 
292808 859193 1003i9 579.;2.ı 104698 
1988'7 801676 21.&599 246689 206578 

S7f9M ~85271 296986 8601~ 25%8 
8'78!9 212499 1~78 811286 281050 

868285 2Ml>9S 80911 6726'7 2'7918 
~8788 8M50 1ZM02 287289 2172'75 

1914 de hariciyeye intic;ap etıni~ 
ıtir, 

Srnı3iy1e Viyana, Bern Pam 
Bükreş, Atina, Buda.pePte

0 

ve Be-'. 
rutta vazife gördükte1ı eon:ra 
l!l28 de birlncl daire umum mildil· 
rii ohrak merkeze gelıni§ ve bir 
sene birinci smtf elçi dere~ile 

151894 suo22 2·1l58ii 18400ı 859-&18 hariciye müstesarlı~ına tayin o-
16020-I ı88oıs 299150 29'7i42 8559n lırnmu~tur. 

500 lira kazananlar 
Son dört rakamı 0861 ~e 8081 Ue 

nihayetlenen biletler beter ytız Ura 
alacaktır. 

100 lira kazananlar 
Suıı üç rakamı 795 lle nihayetlenen 

biletler yüzer Ura alacaktır. 

50 lira kazananlar 

Numan Menc.-nencioğlu haziran 
1033 de bUyük elçiliğe terfi etmiş 
ve hariciye vekaleti umumi k:' Ypıi. 
ğıne getil'ilmi~tir. 

1937 de Gnziantepten mebus in· 
tihap edilen Numan Menemencioğ• 
lu nym 5ene hariciye siyasi mu ... 
teııarltğrna tnyin edilmicı v~ 8 ay 
EOnra mebusluktan ve siyasi mil<-· 
te~rlıktan is Ufa ederek telmı r 

:Son üç rakamı 846 ile nlhayeUeııcn hariciye vekıllt-tine katl"i umumi 
blletler elli~r Ura ala.caktır. olmuş.tur. 

20 lira kazananlar 
Son ü~ rakamt 962. 580, 193, 199, 

086 ile nlbayetıenen numaralar ~ lr# 
mlııer Una alaeaktır. 

10 lira kazananlar 

Nuıruı..-ı Menemencioğlu harıclye 
senisl~rinin baı:ırnda bult:ndu-u 
13 senelik bir mliddet zarfında 
devletin rnfihiıı• siyasi adli ikttS3• 
dl ve mali muahede ~e m~knvele
Jerini mliznkere ve imza etmi~ v 
bu tr.eyanda Montrö mukave1 !'cıinl 

Son iki rakamı 20 ile nihayetlenen imza.sm:ı memur ed len mı•ral"ıh·ı<' .. 
biletler onar Ura alacaktır, !ardan biri srfatile fiilen mUuıke .. 

Amortiler rel~ri y-apmm ve Hıı.tny ic:inde bli • 
!Un safnhabn. rnüz.,kere \"e :rt'l"' 

Sonları O ve D ile nihayetlenen bl. - ... 
tetler ikişer lira amorti alaoaktır. kendi<llne tevdi ed~l"llistir. 

2000 er lira kaza.nan biletlerin 
6 tan~si İstanbul, 3 tanesi Anka
ra, 2 tanesi Erzurum, 2 t.anrsı Si
vas, 1 tanesi Hopa, 1 tanesi Mu
latya, bir ta.Detıi Na.zilli, bir tane· 
si Kırkağaç, bir ta.nem Eskişehir, 
hir tanesi Muğla, bir tanesi de Ay-
d mda sıı-tılm!ştır. • . 

1000 er Hra kaza.nan bileUcnn 
::3 tanesi İstanbul, ı5 tanesi An
kara, 2 ta:ıesi Adana, diğer 20 ta
nf'ıSİ de Yurdumuzun muhtelif şe
hlr \'e kasabala.rrnda EeltlDU§lır, 

ZA yt - ~111.'den aldrg-tm ve 042 
seneııl rusumunu lstanbul limanına 
yatırdığım Uman cUzdıınımı zayi et. 
tim. Yenisini r,ıkaracağırodan eski 
slnln bUkmU olmadığını UA.n ederim 

Bagt moWrü tayfası Fehmi Ertl\rl< 

••• 
ZAYi - Tanrus ııUtua ~ınwt. . 

fundan aldığım nüfus bU\iyet ~ 
omu kaybettim. Yenlslnl a~ • 
d&n eaklslntn "bft'lml9 yoktm, 

Tarsus Dab&~ ıınahallee! No. 
402 F.Bat' oğlu AJrmet Smdar 
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ün O "' nç erın 
Gençlerin ya:ılarmı her lıafla cumarlesi günleri bu ıütunlarao 
neJrediyoru:. Yarının im:alarının doğuıunda faydalı olacabıncı 
şuphc elmed~inıi: bu sütun için gönderilecek yazılarda ıu noklo· 
lara dikkat t:dilmesinl rica ederi:: 

1 - Ycı:ılar okanalclı olmalıdır (mümkünse makine ilt 110:11. 

1 malıdır.) 
2 - Kcioılların yalnız birer tarafına yaıılmalrdır. 
l - Nesir yazıları en çok yü: kellme[li geçmemelidir. 
• - Bıı ~iilun ;~·n oönderiluek yazıların zarfı iiurint "Yarı. 

• m., im-~· - ·. 1.-nıufı f(()ntı1mnlırlır. 

NOSTALJi' 
(.an sesleri ... 
Çan SC~lerl guıı ıloğuşunwnüjdelil'Or 
Den "Sıla" nın giin llo[;uşlarından birini görece)iim Omlıliyle 

pcnccrClC koşııııını Yuzıkki, koşmam ile ı;cri 
0
dönmcrn bir olur, 

Çunli ıl; dııbn ılk ~iinü, ilk lıııll:ır l.ııına yabancı gelir. 
Ye lıcn, bir andıı buranın, bu yerlerin yabancısı olı..luğumu lıir.

sedcrim. kim hnsret acısiyle sızlar ... 

*** 
Bu hissi:rııtınuı birkaç damla gözyaşı karışır ••• 
Çan sesleri ... 
Çan sesleri sün doğuşu olduğu sibi, ~ün batışını da bildirir. 
Den ''Sıla" nın gün batışlanndnn birjni görecctılm se\'inciyle 

pcnccre)e koşarım. 
Gözlcrıın yeşil tepelerin ardında kaybolıın bir güneş arar. 
Faknl gbrdüf;um, sadece göklere merdiven kurmuş. lıeton cıı. 

nav:ırlaı-ının arkasında kaybolan koca bir turunçlur. 

*** 
Meralardan dönen sürülerin çıngırak, içli bir çobanııı yanık 

kn\·al sesini beklerim. / 
Lll.kin bu bekleyiş, sadece bir arzu olarak kalır. , 

*** 
Susamış gibi bir çeşme ararun. 
Su ıloldurnıı yemenili köy kızlarını görmek, ba'kraç seslerini 

duymak isterim. 
Fnkııt duyduE!um. sııdece killselerin birbirine karışan çan se•a 

teridir. 

Cnn sesleri ... 
Çan sesleri yine gün doğuşunu müj~ellyÖr. 
Yüzümü kırbaçlıyan bu sesler orasında penceremi \'e stortan 

kapatıyolllm. 

B!ışun ııedşan kollarımın arasına düşüyor. 

nlümde <izleyjş .. 
"Sıla" gö1Jeriınde bir tablo ••• 
'3en oraya uçabilmek için çırpınan bir kuş .• 

HASTALIK 
M/T/IAT BENEK 

Hastayım; arnyan. soran ne nnam. ne bııbam ve ne sevsılim 
var. Derdimi dinliyecek, beni teselli edecek bir arkadn~ım dn yok. 

Gene dünyn ılünüyor, sene gece, gündüz oluyor; sene insanlar 
l5lerf, güderiyle meşgul. 

Bcn~ız ıle suneş doğuyor, bensiz de ay aydınlatıyor, bensiz de 
çiçekler acıyormuş. 

nc:nsiz de insanlar gülebiliyor, bensiz de .oğlıyııblliyorlarmış. 
lkn<;iz de nakil vasıtalan jşJiyecck, bensiz de rüzgiır esecek, 

nchlı kr nkncak, :reşittikterde kuşlar ötecek. bulutlar yafimurlnrını 
dökcblkrck. bensiz de tnblııt kanunları hüküm sürecekmiş. 

Odnmdnki en nlnrdan, tn\'an tahtıılarındıın, duvarlardnn, ma. 
ı;.ıdnn, ha!lır hkcmleden. kituplarundıın, lambadan yardım bekliyo
rum. Hepsi de kıııııldanmadan oldukları yerde duruyor. 

Kulnklnruıı biililn hııssnslyellyle açık. Kapım çalıııımıyor ve 
hen n!llıyorıım. ABTJUU,All AŞÇI 

SEVGiNiN GOZU 
t'c ktşiydıler. Birisi, bilinmez nasıl hlr şarııpln mest, anını: .. 

yordu: 
S:ıclnrı. erlıniş bir altın külçe inin rengindedir. Gözleri, bol 

yıldı7.lı J:ecclerln ~uya serpili renginden ılıtlıa tatlı \'C dalın e ra
rcng!r.d:r. Dud:ıkl:ırı, suya inen ıbulutlara nsılı güneşin bakır ren. 
sinde, 'c o 1 engin yanık ı.slakhb'llldadır. 

Kirpıklcrinılen uznynn gölgelerin içinde eridiJti söıleri. hli. 
zOnle incelen yü:myle o, susaıiten dillenen, konuşurkenruha sesle. 
nen manaların sahıbcsidir. 

Ye nihayet o, kendine bağlananları Allaha isyan etıitehilecek, 
şcylana kölclık )aplırabilecek en kahhnr ve en rahim kudrellcrin 
sa.hibcsidi r. 

Suslu,.. Sevgilisini gösterdi. 
Arkacinşhrından birisi kabul etti . Birisi, lbu güıelliklerden hiç 

birini goslcrıleııde göremedi; itiraz elli. 
Sonra tnnu.lua: Konu-şnn, scvh ordu. Bir nrkadnşı sevsiyi 1r

Tarihin büyük da\ıaları 
__ ,.._ • ._._..--._.,.._...,.._,,,_...,.._._.......,.zwz_.......,"'™".._...,.awa,..__..._,,,_-.cwus_.......,._ • ......_ __ _._ (GazetemlT.\D btrt.ocS sayta,.ırı•l> 

butl.ı.k .f&DJlld&lıd tarllı Qel'Çf!Vl'"IOl l"k 

üyere-k gönderecek oknyurıılıuım1111 
tir.an 01ahlyet1 tıalz olm.')'ıUJ ırn.;uı. es 

asıU 
nen 

9 
fD 

• .o olan parıuu:z o~rolunıır.) 

Evlenmt> tekliflert: 
• Yaı 27, boy 1,70, orta tab il\! 

ayda 10!$ lira mııa§ı olan nmı.~kl\r 

bir bfy; küçük bir evi ve biraz tan. 
sili olan 22 yaşıarmda, namuslu vE: 

yalnız bir annesi olan, düzgün vücut.. 
namuslu bir bayanla evlenm";?k lste. 
mektedlr. (N.ô) remzine müracaat 17 

Dü~vanın ilk mahkeme röportajını kim yazdı ? 
.2. 

184'7 yılında Vlktor Hügo öhre-

J 
tinin b:lşl:ıngıcmda değildi. Bl\yük 

j ~erlerini yarmı , siya i mikade • 
lelerine girişnic:, Nnpolyon dev 
rinde Jersc ye Karnezl nduhırmda 
menfi hayatı yn';!ntnl , Re torns -
~ondan sonr:ı :rrnn aya dönmü, ti.ı. 
Binaenaleyh, şöhreti Fransa. lıu • 
(lutlarmı a:im'' bllyül< btr eı!ibin 
adliye h:ıv:ıdiıılcrine <lııir ynzı ynz• 
rna.sı Ye bu yazllarm nltınıı imza. 
koyması l•lr ınodtı gih1 bütün diin~ 
ya gazetelerine yayıldı. Ve p;aze 
tt>cilikte reni bir sınıf mulınrrirllk 
do~du: A<lliye röport:ıjcılığı. 

Oünün birinde bl7.<lckf ndli:re rc-

1 

port.ajcılnrı dıı bir lmllip açmaya 
kalkışacalt olurlnrsa 1mli\bün rlu • 
nrmtı. hi~ terediHlt etmP.<len ~u 

j ıe,·hayı BS:ı.bllirler: 
Her seherde besmeleyle aı:ılrr 

dlildmnnnu:, 
Hazreti Viktor Hüı;c11kr pirimiz 

Us tadımız. 

Dın-anm bnnclan sonraki "afha-
lıırını Yiktor Jlü~onun :kalemin • 
den dinllyelim. Bundan iki ı ... 
tifıulemlz ol:-ıcııldır: 

1 - Dük dö Pr:ısten dnaoımm 
safahatını hUtlin tnfsilfltile öğre • 
neceğiz. 

2 - \'ikt-Or Hügonun ,.e dünya 
gnzeteclliğinin ilk adliye röportajı 
l'BZJSinl görmil:ıJ o1ncağız. 

18 Ağu."$tOS. Sant 4. 
.-ımdj dü~ do Pra len1n ho ge'"' 

ce Sentonorc okağm<ln 51'> nunıa • 
nı.lı evinde kntledilcliğini öğren-
ı'fim. 

20. Ağustos. 
Perler mahkemesi yann Dllk dö 

Praslen dıwll.'lmı rüyet P.tmel< üze. 
re topla.nnca'l" 

Cuma.r~i. 21 Ağustos. 
"Malıkeme devam ederken 

}ııztl mtŞtrr." 

Saat (kiyi yedi rln.ldkıı. gecerek 
toahkemenin aleni cel~e5i 11çıl\lt. 
A<lliye nnıırı Hcher kiirsliye ~ıl<· 
tı ,.e Perler mabkemeoıinhı toplnn. 
mnsmn dnlr olan irıv.lcyi okudu. 

Hösyö dö Prnslen diln bnşvekil· 
llkten \'erilen fo\'Jcif müıcl<kercsi 
U.e tc,·kif eclilml \'C mahkeme h:.t· 
pio;Jııı.nesine getirilmi.,tir. 

za,·allı DU es, YUeuılunıı nıcıgelc 
rnplnnıın bıı;aldnrla delil< (lc~ik hlr 
lınldedir .Aynca kafıı ·ınıı ıh bir 
Lahancnnm kabz:ı.s1 ile \'tırulmuı.ı 
tur. Patis emniyet mUdürii Allar 
lııınıı. dü~ln ölUmUnden bnh!oöc • 
derken 5unlar:ı söylecli: 

"Kötü işlt'nmls bir <'inayet. Me, 
leğini bilen katiller hu iııi dıılıa 
hecerilili yıı.par1tu'. fJese<li görür 
görmez hUl•tim \'ermekte tcr.eddüt 
etme\'İz. Bu isi 1dhar ftlemine men 
H'P b:r insan rapmı~ tır.'' 

DUkUn e\inİ ziyaret eilerken 
t'estiyerin yanmıs olihığu nazan ' 
dikkatimi <'·?lbetmiştt Kont dö 
No e bu hu ucıfa bnn:ı iznhat \'er. 
eli: "Anlıyorswıuz cle~l mi~ Knn 
lekeleri yeri olnıı rolıdö!Jnmbnnı 
yal.'lnalt için burayı ateşe \'ermi-,!" 

J{onbı. cc\'ap \'erelim: "Zavallı 

Toplayan: 
idi.'' 

Son aylann hadisatı hak1'katen 
tnhaf. Her meslek kendi nra m • 
dan bir kurban bir mahlcfım ''eri • 
~·or. Ordu general Kubiyeri,' hfıkim 
ler r-eis Testi knybettller. Şimıli ııc 
e!lki a~aıet dlik dö Prn Jenl nınl•. 
küm ecliyor. 

MozaHer Esen 
dnn unları L5ittim: "Allah ,·erse 
tle ölm~sc. Ha· ..,abnh gnzetelerclc 
im da\-ay:ı <lair hanuli !eri o'lmmnk 
beni ~ğlcndfrlyor. DUk ölilrse IJu 
eğlencemden mahnım kslacai;mı." 

Perler mahkemesinin gizli tor. 
lantısında. bn5\'eltil c:unlıırı ı;öyle -
misti: Yülıscl: malıl•em.emi:ı: uzife. 

* 89 ya§ında, sıhhaUl, serbest mea 
lekten y'Jksek tahsllll, aylık kauncr 
ayda 400 Urayı a,an bir bayan. 28 
yaşında, sarı~m. balık etinde, gUz~ı 
g!lzlO, uzun klrplkU. mUtenaslp vU. 
cutıu, sıhhatli, ııen, dul, çocuksuz bir 
bayanla evlenmek iıltcmcktedlr. Kıs. 
kanç olmayanı ve makul olanlar ter. 
clh edlllr. (Mutlu} remzine muraca.. 

Bu maJıkfımlar serisine 
lıayet \'ermek l;\7.ım. 

bir ni • sini ynpmıya mecburdur. Bn ,·azi~ at • 18 

1$ l'Jrrvanlm 

DUK KENDİNi ZE111Rr.ımt 

f Pnin Perlcr için çok :ıazin ol<lu • 
ğunıı b!liyorum. Bu i~in bana çok 
elem ,·er<liğine itim~ıt bııyurman:
zı nyrıc:ı rica edeceğim.'' AnlatM• 

• Hukuk !nkUlteslnden, bir genç 
mUnnslp bir maB{lla çalışmak iste • 
mektedlr. (A.B.C.D) rem~ıne mum-

Pazar, 22 Ağu9to.s lnnn -.öylediklerlnc göre, ba~n~ki- caııt. 

• Ortaokulu bu sene biUrmıv bir 
genç: resml veya. husust bir nıUesıeae 
de, tatil mliddetlnce çalııımak tate • 
mektedlr. (Yaşar) remzine mura • 

Bo saatte :l\fndam Vimerin Ar le lin, bu sözleri ı;.öl lerke!l, sesi 1 it. 
sokağında.ki e\'İnde -burası gene rcmi~ti. 
mürebbiyenin pan lyoner o?nrn~< I!:ış,·eJdl aync-a bize de uııla::ı 
oturduğu evdir- m·luvn bakan c:öyledl: "Suı:lunun intihnr etti • 
pe:;ıcereden düklln ka.rı~ını bıç:ık • ğinden ynhut k:ıçac:ığmdıın hah O• 

Jadrğı ~nden bir giln e\'\'cl gene; hınuyor, bu <ledi"<0dnlar ge.zetrJet'> 
müre!Jblyeye hediye olnral< ~r,,~ de de yer buldu. Mli<ıtıerih olmanı
deİi:lif.; bir kn,·anu, bir dem~t ~i • i zı \'e hal1'a teminat \'ermenizi i" '· 
c;eği ,.e bir epet me~'\·ayr giırmel< yonım. Her tUrfü tedbirler nlın • 
ınllmkUndür. ınıl}hr. Dük, şa;ret suc;:•J oltlub"U tn · 

caat. 
• Sıhhat vekA.JetlnJn a<:bğı fennf 

g6zlUkçUJUk kursuna devam eden, 
lise tahsllll. a.skerllk.le tıııılğt olmı • 
yan bir optlsyen. hergUn öğleden 

ıonra bir göz!Uk tlcarethanealnde 
~alışl'I\nk istemektedir, (N,V.) rtm • 
zlne müracaat • 3 

Dlik c;ok ağır ha!lta. Zehirlencl:- lıal,kuk eder.;c müstahak olilu~u 
ğine d:ıfr rh·ayetler vnr. Diraz ev· <".ezadan herhanı;:j hir suretle Ya • 
\'el sokakta bir dlikldlnt'lnrn nğ-lın1 kayı sıyırrunıya~khr." • 

Haber'in bulmacası 
4 ı-..+--+-t--r-ot-
l ı-ı--+--ı--+-t--
3 l--1t--i-t• 

"ı--r--ı
S ı.-llMl~-.f.-fl~-+--~-t--iı 
61--1:.-ı-J..-+-ı..ıW-..ı.ı.oıt--:1-ı' 
7 

8 
9 

Soldan •o6a; 
1 - Gökte bir deniz bııyvn~ · 

2 - İran dilinde (güneş), hay\'nnın 
teni, 2 - lngiliz bnyanları, bir 
emir, 4 - Ecdat, ses, !i - Cnns1;ı; 
ceset, çok genç, 6 - Halitası bm~ .. · .. 
7 - Bekleme yeri, hlr emir. 8 -
Arknda.5, (ynşn) nın kıo;ııllılmışı , 

9 - Hisledmlıden hlri, güzel "ıtnııt. 
10 - .\lonnara havza'Sındn bir göl. 
bir çaAırma tabiri, 11 - lçimlzd.:
ki bir kavim. ihtlrnz ('den. 

l'ukarıdan a~naı: 
1 - Babanın kızkardcşinln c-rı

cu~u, 2 - Bir kııılın !\llınlınlz, 
Beykoz civarınrlJ bir tepe, 3 -
Yivli çiviler, hir aydınlııtmn vnsı
tnsı, 4 - lslikh!ll, nrurıcn (rlullıır), 
5 - Ağacın kolu, 7.nrif, hlr cm' 
6 - :Manasız, tnrllıtc melikco;ilı;ı 
meşhur hir mc:.ılekct, 7 - Cak ı 
(Argo), bir renk. 8 - fsirn, hacıı· 
Etın bir kısmı, eski hıikim. !) - n::
edntın kısaltılmışı, clJn kısımlıırırı
dnn, 10 - Seciye, suyun cere,·nnı, 
alfabede bir harfin okunuşu, 11 -
Sıtmn ilacı, ynsa, 

Müd<leiumurni Dölanglm i<lclin -
namesinin bir şaheser olduğu "ÖY· 
leniyor, Dostlnrnın bu iddianame· 
den bazı pa~at-ır okunma:;tur. MUd 
deiomumi icldianam~L'ıe cinayet 
sahnesini anlatmakla başlıyor. Son 
:ra. delilJerini birer birer sırnhyor • 
mu.5. 

Müddeiumuminin tahkiki.erine 
göre: 
Ağustosun ı 7 lnci günü ltlatmnzel 

1 nölüzi akc;am yemeğini pnnslyo -
nunda Madam Lömerin odnııında 
yemiş. Sofraılıı misnfirler ıle 'nr. 
mrş. Genı: mürebbiyenin yUıü aP• 
o:nrıyınılj. Her hali 11tırııp çr.l:ıne'J.. 

tc bulunduğunu nçığa \'uruyormuş, 
Mi"ıı.flr1erden birisi, Madam .nrn 
Riviyer sormus: "!\'eniz \'ar·r· 
.Genç mUrebl:lyc \'erdiği ce,·npta 

rhhatinin bozuk olduğlınıı, hattA 
gündüz Sen Jak sok:ı.j:;"lndrın .ı;eçer. 
1•eıı ÜTerine bir fennlık geldifinl 
ı=öyle.-:ıiş. Hatta mntmardin hldlr.. 
!'ma göre o sırnda or.vla bn'cnnn 
bir doktor kendiı;lnl munvene f't • 
miş, fnk:ıt k:ın almnyn JUzıım gor. 
mımıls. 

• Oaktllo mekteblnden mezun, 
avukat yanında Ç&II§ml§, ellnde bol!.. 
5ervlslcrl bulunan bir genç kız, reamJ 
ve hususi dairelerden blrl.slnd• ~ıı. 
mak ıstemektedir. İltıyeıılerln Ka • 
aımpa'1a Hasköy yolu YenlçefDl• eo. 
kağl s numarada İhaane SonyUrek 
adresine mllracaatıan. 

• Bir kimya mUhendls talebut. 
ehven tıyatıa orta, Use t&lebealne, 
fizik. klmye., rlyaz:lye deral vermek. 
tcdlr. (t.K.l remzine müracaat.. 

• Askerllğlnl yapml§, lise onunau 
emıftsn çıkını§. daktilo bilen. doıya 
ve kayıt ııılerlnden anlryan blr gen<: 
ı.v aro.maktadır. MUoasoae ve Ucaret 
hanelerde çalışabilir. Kadıköy, BUn.. 
klr imamı, Şsm!ıetrk •okak Sl/1 e 
mektımla mUracaat. 

jP~'EfK::Jg 
1 

POSTA KTUS - Remiz oıarak 
posta kulusu nuınar~ı veren okuyu. 
cuya: Ayrıca bir remiz blldlrmenl.ı 

IA.zımdır. 

Alducm%: 
-'tıı~ıı1a r-nıh:lPr1 Yll'r.llı nlıuı e • 

ııu:rucııl:ırınırr.uı oaınııtnna ~ıeo 

mrktupları tı:ıarehanl'n\b.den ı pa'IAI. 

IRn tııu·lt) tıl"r~Un 48b;thıno th?lflyt 

ımcıar "' ,,.111 17 1M "onnı •ldırma.. 

I'rn<ılcn nile"'T1in dolitoru. ılolı. 
tor Ui\'fılir. rn:r<Un hn tı-. olduğu 
lnhııhkul[ e linre hn!':tın-ı mnn:rcn-a 
ic·in ylııe clo!.tor ı,u,·h·e hn 'ıırııl-· 
<ln. Polis mlidilrli bir 

0

lhtivnt teıl • 
• IDtı 

lıiri olma!< iizer.c. hn.stnuııı v~nm11 r. (A M <AkgUn 2,,ı .) (A.T..A.) 
ıdrm::ıclen c~·,·c1 ılnktorln ,llonnştu (B v (Baharı · ,) CB.L.M,C.) 
ve 0111lnn lmsta"IVI• bu rinnyr.1 o u · · (E Z3 N) cE. raı) fE.O ı CE.L.) 
ılair Mrbir 5ı:-v lıor:uc:mıvr.rıı~ın· CE.N.S.) (Gsrl CH.B. SSS) (HUiya) 
ıfalr !:Öz l'ı'ıh. Fnkat hu t~ıllıö,.iı• r. cH. önsall (H. 45) CR. 4:ıo) 
lınm:ısı trmnmlyle fc.zln fıl!, Zlm Cl.D.261 rl.N. 324> (Kılı<:> CKUre 
ılil1' l'Ok aı"lr ha .. tny.lı \'C ıloldorun D 87) (K.A.l.l CM,T.R.) IM.E. 
~uıı ferine na!'nı, b·ıe. İ'3"~t:v1,. er. • <:9) (Mavi Mektup) (N,N) (S. 
, ·ap nırehjlj~·on:lu. Dilklh hnli clr. C.K.) (Nelll> (Neriman) (N C.D 1 
r;n bJr n'"'llI<>tn:luk ;e .. r in<lrı ılal~ın H • 

· <R.G.S.> <R · l) ısan!rel 
~ir nvimvn d:ı'mnk l'•zero bulunan ..,.. 
bir imııı..:"' '"''l'nl nnıhnuıwcln. Dr. (~.T.) rSe\·&·> <Ş.C.K) eş F.) 
J.iM dlilrlin ımıttır.n bir iliıc: jç.p • ( 15 Tu?ay> (T.A.) (T.A.Ş.) CT.H R Z\ 

(Tekcan) (Ta.ilim kim) <Ticaret ve 
rek l:e!l:lini zdr'rlı .. nclc ist11rlığfnj 
.1nlı:.m •-, bulunuyomu. sa"lat) (Temiz soy) (25 V.Y.) (Ye. 

dek denizci) (Yuvam ve E§lm) 
Dol,tor nf:;'llstosıın 20 itıci J;Unü 

Jın ... tanm hııl•ıncln~u Vl'l'fle-n hn~kıt Dikkat: 
bir ~·ere ltn'rlınJamıyncn~ınn <1 ır Uzun zıımandanbert aldınlm&lan 

nunışıı. diğeri İlcııOz sevememişti. 
'AD.Vı1N '.AKTAN dlildln hnkikaMn bir ~eyi ate5e l·-----------------------------.L' \erftt'!';l 1itzımcl,, faknt ntc~ "·erj. le<"ek ey Yetstlyrr değil, kııfntn,ı 

36 ıwmaralı bulmacamı:ın lınlli: 

l - Sakalnş:mık, 2 - ,\(! , \'nlıı " 

'", 3 - Ta,·a, 1mıır, Z, 4 - Al,. 
,\knlıır, 5 - Fırın, Rıh, Y, fı - \, 
A.,,, T, Kira, 7 - Tnmmıık, •• • 
8 - D, Risale, E, !I - Ca, lrıı. E. 
Al, 10 - Ölüş, Lav, Z, 11 - Le· 
Tıkanan. 

ınpor 'ercl'. J"f,,r ılUit mııhkcme U!n edtldığı halde, henUz atdınlma· 
lım:unın:ı götiiriilecel< oh•rsıı 1·n1 • 1 oıı., bulunan mektuplar, bu aycn Hi 
dn ölmesi ihtimali çol< lm\'\'etİlyıll. 1 ncı gUnUne "kadar da aıdırıln.ıamış 

( Oe,·nını \'l\r) bulunursa imha edilecektir. 

-------------------------------------------------~-----------------~--------Kendi gibi artık olğun snsılan \'~ göz.lerinde, toplanan gücenmi, • Genç lnL DIUT.tarip bir hareket'e zc b(!n1c'lle7. KaHıimdeki )'e"İ on-
bir :ıdnmın, mıı'1 gözleri, saf çeh· hır mB:nll. ile gb:li gizli kent1Line oou sükfıtn davet ett'. f'.ehret.i ıı .. !urınl>i ~lhi değildir. 
resi u~ kocaman bir bebekten ar b-.ıkısı, hazan durta'klnrmdan açıl• rurmı'1h, her tc::-nfı titrh•ordu. ır;ın, 1 göılerj karnrmı!'I denecek 
l>ı ohruıvnn bu genç Jcızln, gizli, m:ıılnn solan tebPS<iiım 1:oncalan.. Sn.brJ, "ülmeğe !;!llış:ıral\ :\Orrtn: kadar cnıl'ı7e ile parlıyor ''e se 1 
bir mU~:ıscbetıi olamayacağını clü · Sahri gene kızın bu Jıi ler.inl - V:ıJı znnı Ilı yı.wnım !.. Snhi • ert bir cdıı ile alt"Cdiyordu. 
~iinememe!< ve detlil.:o<lu y:ıpm:ıl<, tahlil edcrlu•n \'nzlyetln <!el;i~ig~i- • 28. Nakleden: Mazalier c1 _nco katlar !:Gı:. mu lmı-1,tunuz? · · ı •t Srıl>ri titremesi ..,.eçmi ... en bu itin insanın '-ör iuıncıı:ı olrna.sı Ja· nı ezm yor değildi, Cmidin kal"' mı , !~ızgın Ye "'Omurtmıı<J hir • ' "" <J 

d a..... gı-·ı mi? hır potrol dii~tu". E"rrt>r Snbrı' kapı lınld minimini elleri R\"U"lnrı içine alclı. 11mgel:nli. ı-:ı ın n llllLnn bu giizel kız kendi· -.. ,..- e: " 
·· ü de ·ht" ı ı ı l • ı·a" sa Grılnrdıı h'lflf bir mukn·cmet h1s. Omidle Sabriyi bernber gören• ine bıraJulmış hir emnnet olduğu Sonra dönerken, otomobllılc ter on n ı ıyar W.{ rn v. nr • ~ • - (}!i\mılen bah!!.~l'rken ı.:Ul • · ı ıı. ı · ·• ı l bir konu~ c.ol unu ... ·orclu: lerin •'1şte kızını gcı.ıllrıen meo;ut, nu unutuyor, ıç.erj !nelen ço an temiz, kederin ne oh Ut;oUnU b I · n 1l·c ue\am ecen usa •• mekten ho~lnnm:ım cleıtl. Oıum ·' 

hir b::ıbn,, yo.huttn "Eski bir arlm· lıir tnkıın hist-?re l•endinl brrakı· meyen çoctf .. dara. mahsus blllıır 1.ııh maya ba5lamıınıış olsııydı bu ılc. ı>ck nefret ettii:;-iın bir ~rellmer'llr. 
ı1aşm 1rüçük~C11b~··i tnnıdıl;ı luzı- l onlu, :ırtık Ümide hiitUn mimi\<;i• lmhalarla. lmtııa lmtılıı gülmü!J, mir potrel altı:ıda eı\ltreli, ynm • Babamı lmybcttim. Eğer izden de 
111 gc7.diren candıın bir do!lt., ıliye le rnsi o!:ımıynrnğını nnlıı.n115tı. gi.ilmüştil. S:ıbri bu Jıitdis.e~·i gülünç ~ nssı olacaldı, &~·rı!Mağn mecbur o'u~nm, bu 'ıt· 
ılUş\inmclcri <'ok claha tabii olur- Umld, bu değişmelerin farkına Lulmu<ı değildi., c., iki k:ı.dının ya· Biraz ötede otomobil i';lnde l~k nim ic'ıı nıUthiş bir felD.lıct nlur. 
du. ' ,·armamış gibi görünüyor, ynlnız nılmasıoı tnbü buluyor, Ümidin ev liyen Ümit, hu hr.df c karşısıntla Hem pe!t kim esiz knlmm •. ılü.,ll. 

Cmid. nbriyi miitelın ,:., eden ~iinılen güne ı:;i!d:ısryorchı. Genç li bulunmn ı ihtimalinin daima ha• ~·ulnız acr bir ferynt lrnptımbllnıiş· nlinUz ki sizılen b:ı,k:ı hiç Jılmsem 
lıir inceli!• ile gc~lnip ku5anıyor· kınn tertemiz ruhu .Snbrinin Sml · tıra geleblleeeğini kabul ediyordu. ti. ~ok. 
clu. Genç diplcmınt, çok dlkknt blnrlc tutıısm:ığa ba.~lıı:'lln huhra· ı··nknt bu dli ilncclcre rnğmen timi Biraz sonrn Sabri, otomoh.llo Lf. S:ıbıi. ,_ino IIıtif"re h~zm:ılda ho 
cttltri h:ı.ldc r..erıç ıazın tll\·aletin(le, nı nnlııynmnz, hnttii lıoyl" bir lmh ılin gUlüsleri onn da stra~·et ctm1~, nerl•cn g~ç J>ız !'oluk solufa: <-özleri lsitm .. nin \·eı'(llğf Jıcyccunı 
lıir no1iS:lll görmt'111İ!'\ti. rnnn imkü.:ı hllc ,·emı.ezdi. o <la k:ıhkahıı.1nrlıı ~Ulm\l tu • - Bir şey o'madrnı1 ya? •• ıle. iırtmek istt'dj: 

"Üm!cl büyli':t bir ze' klc teninin Bir @n bir terziye gitmi5Jerıli, Günler ıtctiyor, Ümidin nbri· ıni-:ti. Ben f Pire ui:nımıı; gihi ol - - Du sözlerinizi 1'0ıılmt- hnnnn 
,.c n~hrmın rcok1crinl nçacnk ı.vmas -. e nıoılel seçerl{en blrtız i• ye obın ynlnnlığı bir kızın babusı· dum. nir t urlii inemedim. iı;i<lil"ie v:ıllnM ı;üce:-Jr, Hl'ttl m~· 
renkleri sctiyor ,.e bu i.i bir mıı· lcricle lcumn ~en iki Jmdmın fı· nn olan ~\'gisine p~l. benzemiyor- Snbri, rok s:ı.kin bir \'aıiyetle t:clcyi faz':ı. bliyiitUyorsıınur. ~·nv-
luı..ret ''e incelikle bMnnyorıtu. ~ıltıbrı lrnlnklıınna knıhr ~elcll: du. rcvaıı nrdi: ru·n. Bunda bultad:ır t.cliis cclecc'k 
Arab:ıya blnJ i, eniıJi, yUrii~1i~1l, - Allah hl!.i:"lttla'iın, n"e ~ıel Bu tnrncln Sabriyi dahn derin dii - Aılnm l:ale, nldınnnyınız. ne rn.r; her nmam te"'ııdtlr edilen 

memİ\'tınden Mkm hlll!sa her bir '1fr çfrt. <.Ün düren hir hiı.diıı;c ılnhn ol<lu: Nilıayet beynim daı;ılır, İ'J olup bi· 1ı:ısit bir lrnztt ••• 
Jınrclreti gtbel ve nhcnldiydl. tlmid, bu öz1.eri 1 itince, ctuılnk Dayn.n Naimenin otorduğıı eYln tereli. O, h§.1ô. "endi muholccmeıslnin 

Bütn. bw rıU:rE-lllklcr nra ında hırındıı. garip bir tcb~sUmle: ynnınıl:ı ~·eni bir np:ırtman ynpılt• ' Snbrl, gözucile "Ümide· bakar bak izlerini takip ederek cc\'Bp ,·ereli: 
Sabriye !:<>it dokun:ın bir iki noltta - t ittiniz mi O: Dl.ı·e or<la, s:. ~·orclu. Bir ~n Sabrl, Nıılruelerln t ma:r., bu ~e\'nbı Yermehl~ tol< yan. - Arut'!.ınl r!c ~ok ,·erim, fil· 
dn. Tn'f'(lır, l:ıazan "Ümidin derin ma d evli sıuııyorlur, şaııılacıı.It ~ey :.le- e' inin kapısından grknrken demir ı. lıtt bir is yaptığını nnlaılı. kat o, hiçbir ,·nldtte bab:ı.mn. ,.e si. 

- l'n\rrıım. bu ııomortknrıh~ı 
lıırıı.l<mız, ize hlç ;yaluşmıyor. Bili. 
'cır mn<;nnnz l•i öJi.imilmiin siıi ~ok 
U:r.eceğinl öğrenmelile ho<lhin bir 
oıe\"İnç dayuynrum. Bilivormusıınt1"Z 
lci J;o:ıdl .kerıdlm~ meyus aatlerim 
<le klmsc\'I a11i.k:ı.Clnr etmeılen bu 
ıllin~ıı.yıı ~·eda. edcbilecci!:imi CJUı,lln 
llUi:ıiim çd'.< olmtt!;tnr. ( özlhı bura. 
"mcl:ı. ttnıiclln ~·ine m\lt...-.~lr oJ • 
thıJ':uıın ı:Brertk genç krz:ı temlnnt 
'ermclic mecbur oldu). Maamafih, 
hiç lhUlmcyiniz. fRtfkfr.ıllnf77 temin 
c1 me<len: !!İzi gllzcl, iyi ahllkh, 
mU tesnn bir gence cmnnct etme. 
tfen humclan bir yCl'c gltmiyece • 
~im. O dıı :ırtık hlre yf'r bırakmry1. 
cnk tnrzda klllbfnlzi doldurncak, 
o.:lzi tainamiyle mf"Sot c<lecektir. 

lDeva.mı nr) 
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Kadını gOzeDDöQft 
kadouıı c a z fib esn Kalamış ku ıası 

deniz yarışları 
Kadınlar, çeşit çeşit boyanıvorlar, bu ybzdan labn gozallikle
rini ve bundan ruh alan o tatlı cazibelerini böiiduktan 

başka, tenlerinı, renkierini hırpalıyorlar 

Haber aıdıfmma rore yanoki 
pua.r ~U -.at U,30 da Kalamll 
ko)'Ullda liUtu.st DıJLhiyette lAkin 
yelken teknlli M.lmmndan çok 
mGhkn iki yelken ya.r'lll yapılacall-

br. 
Bu y&rl!lar, beoden teıbiyeei m 

eporlan ajanlıtmm da tok p.yam 
teıekldlr hlm~ ve yardmıılan Ut, 
ı<ala.IDJf ve KalamJll seven tanm
llUI denlsileriJllizen mliteeekkil 
bir ll'dP t&rafmdan. bugi1ni1n en 
kuvveW ~lkeııcilerine teknik, bil
rl ,,. yellr.en Jr,allanmalrtaki maha. 
retJtoı!inl pteımele fıraat vere
aeık bir llldd.e teırUp edilmiştir. 

AOe ahbabunızdır: Hanım dut- lektrlk tatbltah.. RJleılı treml' dllennden IODraki nesle ihanet et• 
torlarımııdan.. Ama lımlni söy" • deri :t.ıtını bet~mek •• ffte, kı•cuı mit olarlar. 
miyeoelim. bo. Evet. tublak dtltl de hoppalık, 

Bot bfr samanında ıfyarele ıit• - Anladım. Bunlar, ıenıJn sı.t. her vakit Te ber yerde fena tellkld 
mittim. Beni her :ıamanki ıibi, hafi ve par1aklılt için, Ya, ılman•n edilir. Kendlılne hllrmet eelbede
karşısındaki ıenış koltujla olurtt ı. ifadesi ,alımı, ca:ıibesl hattındaki M ~etlerde• Ulltlll)m yacak 
Sonra. birdenbire: tnılyeJerlnlı nedir Jar için d:ıeUll: IUndt, bir nev; 

• l(İs, buıün, sende bir ac lblfk - Fikirli bir kadın. bu sordUl!'. CuiJeUlr, dlJ'llidUıim. 
v r! Kaılannı çatacak kadar, bu ne nuz şeyleri: "Hoşa lltmfk lıteliJlc Geno kalmak. dael o)mat. iste. 
cfddıyet Hele 16zlerlnin bak1171 pek elde edilen hakiki hoşluk arumdaJ i mek, bir kacbnın meşru emelleri· "Kalem• myu kupa81,, namı al

tında yapılacak 0-. bu Y!\rışlar. 
"Dlnis kurtları. ve "Deniz tilki. 
Jeri,. i..U vertles Dd mUsabakw!an 
ibaret olup, bu Dil ~m I•Uvaıt 
heeüile bıirlnolliM KalaDUI ku
pası verilecıeı1ttlr. 

bafb! Dudaklannda, her zaman' f ahenıldlr • ., dl~ tarif etmı,ıır. iş •Ur. Bu kanaaUerim, bunlardır. 
tebeı llmllnden eser yok. Bir teYe mebaı-.te -yaaa teJlerl BaNdıı Koltuktan ~ saman, bU. 
canın mı sıkıldı' nifişt..U.rimb:lıl manm,.u b • mP' l!.8111 olchı. ı6zlerim, · >inf' 

Derdımi:ı, bilmem nasıl, yan ta rinde dunnamı:ı, onllına )iklerlnl •ynaya çarptı .. ..s&z anaıııda, yr. 
rafımdaki aynaya döndnm. Doklo" taamn eltilfmlz lihi mane.lyaUa· sfbnde bir hazur ve silk6n, bakıtla
baaım11 hnk verdim: iki katımın nnı da barebte-ıeuraı-ıs lhır.ı. nmda bir canhhtıi gôrdllm ve an. 
arasında kırışıklıklar vardı. Yilzüın Bir kadın, Mnin sibl ,.ur- bir Jadım ki, bayle telldnler altınc' Çok heyeeanll o1acaimı tahmin 

•tt:iltiaıis bu yanpll bçlnlmama. 
ımı 'taveiye ed• 111\Ltelebbialıerini 
tebrik ederis. 

de lillmüJordu. Güldilm: koltula oturar Ye lumdlaint hnlın bulununak, fiti manm kı1111et o. 
- DoAnuu.. Kadınlıftı, kadın itinama teslim edel'H.. Gtlnllllr en.o laD it~mı!ı "': ~tlmlse sanhnak, 

rahiyatını anlamakta mahirslnb; dl1t .,. ııtıraplannı arlculll&l l>ı. & pııçlil ı 'fe sllıelllllmid mub • 
doktor hanım. Canım bir ıeıre ~ • rakırsa, kendisine hıbat edecelım faza edet>llecelfL 
kllmadı. ama bir merak .• Dtln ıece. tekilde, ıli:ıellik bllmeal lcifl bir ç0t ... ~blf Dobor hanımın 
Nft blru fazla sıcakb 7L. Cabuk lmk"nJar bulunduğuna kanaat ıet ..,z)erl aolakllnmıza Mpe olsun! 
~ND. Ufak tefek hayaller ril'le, lııa, onun içüa, bir ,.açJik ÇOk l:ıymetfl tanbe)er dolrasal 

Anlara • lmait anuuula 
lenü m&a6aluıları 

arasında, hatırıma sis ıeldlnlz. aşııı olur, Yanımdan, ıeldlltndeD 
- E!.. daha ıenç Te daha bO)'Oltl çıkM'. 
- Eveı .. Bir merak, dedJm )'I.. _ euır mblnfs, doW. ---. 

Meselt, sizden, &flseIJ k, calibe ~ 
halrıkında nasihat istlyen kadınlan s6yledlk1erlnlsden bOyOk bir na 

, 

r{ljculıı _1 ~ 
•- - . ne 1U.I lavıi:J eJerde bulundulunasu dqyatorum. Ba dtl bedibat' bahsi 

eonuyı kurmw ıum. o dtış8ncen.n n.. Fakat bu bah•ln, ruhlyatla bu 
tMrl altındaydım. kadar llslsl oldulıınu bllgıl:rordurn. talı~~:.=~~ 

Bafıfçe ırfllllmsedl. Sonra dddJ- Sizdea bir tQ clAba rica edecelllll 10 dau ortrıestnam ı.r t.ldea pro_ 

t.mit, 'I <A.A.> - Ankara ve 
tmılt tenitÇUed ansmda terıfp e
dtlell tems 1111Nbekt.lan KAjıt 
fa1;r1kau kort1amıda yap.Iımş ve 
~ bit eeJtrel ldltleet tara .. 
fm4amltka U.. tMlp edilıniftir~ 
tıd gün devam eden mUaababla
l'ID ıaeticeleıi fUJlJ&rdlr: 

Tek ertceklsde rebml Kml An
kara - Jirayir Aboy Jzmit mil
ıab•>Mnv &.1, 8-0 Fehmi kuan
J!Ulbr. 

lettl: Bu iicam, ıllselleşme merakından gramı 11." lla4IJo OOCall Jmllbl ıt. 
- Anlıyorum .. Bu bahse dair yıte yahut kadınlıluna ballıtık clhellr.. ao Ba..__._ ıt... -... 10 da.idil& 

den delf'dl ... Yaln••, f---' ~ lh ,.,.,...... ·- --
il )'Ulcaksın. O halde, cJddl kon•• ~ • .. - ...- ı._. l'Mll 111;.tl ... ~ ..-. 
talun. zar nok.tuındaııdır. Biltyonunu'&t Mil IO.•..,.. ııN •~ ll,lt llo 

- Sizi dinliyorum efendim. a'&riP1ı 'bir hayat ..... a.ae ...... ,... ı.eılıf ı -.. 
CeJum Aı*an - Smrıet Ak· 
~ t.mlt ~ '1-&, 8-1 

Doktor hanua. ~ içlerine 1111• .. wre mll7onhıi'c1 Jlarf" s ( ...... lllliılır ...,. ... 
allfuz etmlye çalıtu' 8ibl blılDJ..., H~l&ll.,.,gNıınnda. Jralb erin Y• ,.... .... ı m ......... 

~ı;;ıı•\_. Djnuc>JI 

tı~ 8 '· 1-J MJ ~a. •t•lll•lllcle ... da ı'. tJlli .. -~ •• 
- Balt ,.,.. ................................ ~--~-...,,--- hıııııı..-ı~'!'!'l'"'-_,, ... ,,.....~"'!"9'--' 

tellktl ed lecet tdd mm var. 
~mdl san ıoranm. Kadınlarm e
naall nedir? lfealerlnln taravetini. 
••çl k caılbelerlni, milmkiln oldr. 
.. kadar uzun müddet muhafa~.a 

.. ôeıMliı - Jh)'fr JDleabekam. 
Dl ela 8-S M Celutn kanND,._ 
tir. 

•*RttL'-1114!1_.. ~ ·WIMIMWa..rtı•Nıtı-..-1 ... lllMllllfı .,._,.. , 
- B-ret. 

O,.aıar 
rntıvaıı ._.....,..... 
~,ntur 

Çift erkeklerde !'elmıi Km\ -
Celutn ve .Akyllrek - Hakkı Du. 
nı!IOy ml,lsabak smı dıa 6-4, 7-~ ee.
YI Ue .A.nbR bzaftlmltll' • 

- ÖyleJken, yanlıt hareket erl'. 
y0rlar. Ceşlt çe!Jit boyanıyorlar ve 
ba yftıden tabii ıthelliklerfnl ve 
band r. ruh alan o tatlı cazibelerini 
bolduktan batta tenlerini, r~nkle
rfni bırpaJ17orlar. BuntfD, tlddetle 
aleyblncleylua. Benim nzifem, ks. 

dınlann nıhiyatını itlernek -.. bu .----- -------·
!laJede. ıtlıel olmınnlan ıtlllelle 
tlrmek Te .Ozel olanlan da ''Mon
tal8ne" Jln tabiriyle, o "doluş ift·. 
tt,ası" nı mdlıafaza ettirmektir. 

- Doktor hanım • itiraf edeyim: 
Bu meselenin, ba kadar ciddi old• • 
lmaa bllmlyordlJ!lJ. Siz. dtışOncem~e 
'9111 bir ufuk açıyorsnnuz. lh 
ederim, luh ediniz. Yuımı okay .. 
cü arkadaflanmı latlfadd ettir... 
:rim. 

- Tahminimde aldanmıyorarn · 
Pik rlerJmi anlay blliyoraun. 

Doktor hamm, bayle s6yJedllden 
IOlln. masasından kalktı. OnOme 
,.ıdl Ye '611e de\"Ql ettf: 

- Simdi. Jilılnl. ellerimin içine 
Ter. M)'le, dalıa bi anlatabilecelf m 
GOsel ik nedir Su yOs batlanndakl 
tena Op delil mldir7 

- Evet. 
- O kadarı, IOHllJll tecelli et• 

tlremes. Sıhhat de, cildin taraveti 
de. imanın ıfadesl de, alım Te ca.. 
dbede lbımdır. Bunlar olmasa, o 
ll1el it. as veya oM baarloda • 
Ba bas.alan elde etmelr, bir sabır, •1r irade pyretl lfldlr. Çlrk'nl 
ekseriya tenbellikten bert ıellr • 

a>lllldl ............. , 
- ....... illin liıJdlr madam' 
Kacluı fıakAr edemedi, ı•uçlanm 

aotı •• emin bir elle pencereden 
fll'labJan paket bnll avaeunan fel• 
dilşttı. 

Otoblls maJrllpJOI', nalk llall
Jann seti bdmın kalülarında 
çınb10rd11 

- Taltl11fı ftnllıt, madam, ben 
Olma•)'dım •• , 

Madam Vaper hfd>lr 117 ,.P_. 
madan olcfala ~e çivlJenmftd. 
Met )ine koltulunun ı1tında du. 
ru,or, tlddetU bir alllimlk anma 
kadının kalbini aan'J'Ol'da. Plkıt 
kendini çabalt topladı ba ite bir 
nihayet vermek lhımdL Yenltl 
şlmendlferlne dolru yoDandı. 

Tllnel serindi. Kadın indlll v 
kit tam tren de btaıyona ıtrfyordq. 
Vaaonlar kalal>afrttı. Kadın birinci 
mevlti bir yqona 11...U " bir HşP 
seçti. Ba lta,.de .... telerlaln lb4I. 
rinde blflan ellll iki IMIJ' oları> 
y0rdu. Bina malda da olJayla be. 
raber olunn 36 yaılannda bir 
kadın. Mldam v.,_.. ada büts. 

- Hattı cehaletten, delil mi 
t.ndfmf 

• ııoJa balltı -.. peletl bltının a.erı._ 
deki ftleıe koydu. Artık ona Ol't. 

dan alıudan ta..,. karar .. ~ 
mlfll. 

- Ba c hett ıı8ylemlye dilim va-. 
mt10rda Dolnıdur. Eler, ber ka. 
din, akıllıca hareket edeb ise lt'c 
nbht çal'elen IMlt vara blabalrta• 
ana y,mpraamannı aecltllrlr 'Ve 
U.tbarlık ıtlnlerfnchn ._.klatmıJ 
olllbiJlr, 

- Doktor hanım itiraf ede:riın. 
_.tenin kadınlık alltanaa.. ~ud .. 
ltın halde. J>unu. ben de Wlml 
nua. Banıan ötrenecelimden. ar. 
Jrac} ,ıanma da atreteaellmden to 

tl7anm. 
- E••t.. fn!l8nın bl1med Dl ~ 

renmesl ayıp deltildfr. Zaten biz 
doktorlann vuifesl, 3fretmek • 
1flmJdlr7 Hele, tav~tyelerlmlıln, iv· 
Mtlceler verdllfnl ,eranet ne ka. 
ür ba dunrıs. 

- lbee, en l:ri ..ı nedir 
- Cildi• l:riee temlılenme f ~ 

falı,.. clerlnUlfne mastf.. a1d e-

!.-,.onJar teelıttı't ~ıase bin. 
mlyorilu. Gorllltll arasında mada111 
Vqaer }'alllll eocalmla nulh'lt 
veren' annenin 111tttt IŞftlyordu: 

- Sen )'afta hfr ~ fllllD Y 
PM' ••• Sana yapar ... Dilllı lak. 

ld: ba dersleri ame'lı: olacak bir 
uaıaıa.Ja dinll10r ve liharc1 ce. 
vap vtrl)'Ol'da: 

- Peki aanecllim. 
lılacllm Vqner dftffladl: Kura 

tıı7 de Ralyada alaıtnılf obaydı 
ba .Ptta bir tohlnu olacaktı. 

Bir htMYon cJ.ıı.. machıa Vaıne
rln huneye hTar ftft1111 .....,.,. 
dan bir nvelkl W..,.. llıt111r 
kadın eldivenini dtllllıeWI. ~ı .. 
llnl dlbeJttl, bJldL AaQ "fil olJ~ 
da kalktılar. Madım v.,..w ..._du-

== RASID RIZA 
llftletllt Mtlftl ,.pdacaa l'lllfllo. l'l'IT&..._,. llllllde flllldlt ..... 
1uü •td•tllttm. a., &lltl la • 4811SADıa.-
W "l'eJdcm: mAO !' ..... · 8edU. Fon Ştat,ms 

Bu kediyi ne yapmall ? 
Ba ,.,,,,,. 19!9 711• Peıni1111 ıftlllıM«ltnı kcaaıunıftu. 

Pol Viya]ar'dan onfren: 1111ZUFBR BSBN 
.) 

111 yerin Janıı.ıında a)'lkta da. •apar gibi llldı ve delritbf maliııo 
n170r, paket bili ft1enhl betlndoı, ndaft dltanJa fırladı. 
trea flla5"fta 1ır17or, bir adım O ftktt ihtiyar kadın deUce bit 
ltb. beı,a başladı. DuruYor, tered Dt 

Annenin le&l bir emir -..rdl: ecU,or, tekrar ytlrft)'ordo ona 6fle 
- BaJldl Jat. ıell10rdu kl ?>tUOn geUp geçenler 
Terbiye)i çoeuk annesinin ne dt"W kendisine bakıyor, kendi ini ı~ılf\.. 

met istedillnl anlamışıtı. ihtiyara JQrlar. Bir aralık b r su borusunan 
7fftfım etmelı lhımdı. Jat aya'tı.. 111 fhtfyar he! nı adeti ipnotize 
nnın ucana baarak ylkseldl, fi- ellf, llerecf9)'18 pabtl oraya hınto 

Jeden paketi aldL Mad.- Vapere irap kaçacaktı f at d~rt rot alzın. 
m:ıtb. dakl seJ'l"lsefer memuru kendtsl"e 

- Aferin lllı. Dalma beyle oı. bakıyor stbl teldi ft bundan dl 
malı. vaıaeçerek ,oluna devam etti. Hısh 

Madam V11Der elinde pMell p • hıslı ytlrll1'[>r, iri ter damı la:oı 
tın bir halde IDelrodan Çtkarlrea pkaklanndaa sısıyor Te saçlanm 
kendisine kllfllr slbl ıelen bu son birbirine yapı~hnyor. Kadını Nor 
dersi dinledi ve talllae llnet etti. gan, Sen Marten ıan. Repilbl k 
~ ba J»Üet ellerini yalı :-. meydanı •> nı h ide gtlrdiller. B r 

da, merdiTenlerl ~. yolu ıeçtf, defa ında sololt o'uJt durdu, k p ı-. 
bllftk bir llllfHIJI lirdi, Sıpt.,. Jı bir ı>en~reye sırtını verdi, P""' 
sına bir terlt alacakıtı. "letl nre koymak istedi fakat ylM 

Serlt ctalru!nde ırtık hu belldan yap•madı kendini kalaba1ılın se~ 
tartnldalUna sandı. KnrdeftS'lnı rlne kapbrarak Rlvoll sokatını 
aeetl ve ba iti npuken paketi tff' dolru )'tlrtldtl. 
llhui tlııerlne bırHtı. Sonra taı. • Vensan lalu)'ODUlla s&ilnce akit. 
,. dolnı Jlrildl, ltunlell parasını na hir fikir aetdl tetal)'OOa ıJrd 
aatb. paket memura ıenç kıı bir emanet dairesine yM)qtı, bir k 
-elinde Jta.rdeJA paketi, &teki elin- ilme s8yleıneden pakeU memura a. 
de RTlill kedl.ını uklaflll p:ıw sattı. Memar paketi aldı, &teki .,.. 
ket oldulu balde neaketle kadm • ketlerin bulandala masa liıbi blr 
ulıa dhaecll: fQtn llserbae bU'llkılı fakat birden. 

- a. )Nllı.tl de t.....,,. Oserlre bire hatınna bir teJ' gelmiş llbJ 
de mıutmataanm madam. kadına d&ncJ8• 

JlıtiJV bd111 çıJcbneü ll1d ola. - lladam. ben dolnı 53-10 h r 
Yorda. paketi tno kmn eHnden adamım, buz b 

-145. 
'l'el.- ba ....... o1aaı- 111 ... 

tlıalıreftl'dı= 
"-- Ttmmçl .. ~ ....... öltl. 

......... llııilktaa ıaoma. ... ban. 
at eden vapmla memleketlae dlııa • 
dtl O berb.alde Japonlana milli lıılr 

kaluamaaQ'dl. Bö71e oım..~ '11.. 
1• . Fo gibi pkrak ve gösel bir lııa. 
dlnıa .. knu redc!etme11, oaaa ayalcf 
larmm dlbloe ..nur, oaanla b&yak_ 

llJ blrltftlrlrdl... 

ita .......... prlp !Mhlf!ık1Ncllr. 

l'a tok --at~ ~ut ook 
MVdllderl 'f9 Jllrlek tlalJanla kalan 
me)'ftlar .... •ımeekleft lı:lmaele 
n lıaı'tı ...._ ...r atetarlrler. KIL 
11161 fiti ..,. ............... -
... e&Uldlldei1 .. vallMlr. 

'l"l7ea - ..... lltbnll ,,......,.. 
........ ..... ....... olmul*u. 

------~ - o ..... melek11.. \ 
-o ...... 1iaDcb.. 
-OOOlcamnlaM.. 

... lıUlılı:llle - &1rı. ft -
plarla '1'IJeR - .,... ••ıknler 
ftl'Clı. 'l'tJea • ll'o lıllldmada 1111 ld&. 
MD 1 IÖrlılQ lılr dllerlJae ..,.,., 
...._ -.- Wrlll So.._or, lllllb 
ttlrltl~ 

Gergek, ~ .................... 
melek, ... ......._ l6n de 19~ 
.............. t olanlar pek --. 
......... eüln, .. ~ ......... 
.......... ....._ R·hld,~. 
F- lıMlall lıaalara latbde ..... 
.... lılr ....,. YUdı: Ook -1d lılr ....... 

Pa.lcat OllllD .... eeplael?nl ~ .... 
... el n ı dPl Tabm ~ o
m Mr .._ oYat-a .. as • 'ali. .... .......... mı.,.......... .... .............. ~ ..... ... ..,...._ ................ ....,... 
,. aMlp ....,_ ...ea1r • ıs .......... 
~-11'0~ ..... -

-rbtma &lmtlldlkten IOllra, on1111 
bakkmda ıı&ylenen eözler psetıe_ 

lerde yazılan yazılar araamcla tok 
dlldla ...... _ ..... ...... 

~ - Fo .......... ,..... lııL 
... ..... ...,.. belbtea lııa .... il .. 

Ye~ 1ılr -- lııaıala lra.T ...,..,.., ................. ... 
\'e llecıeıtkll 1111' ....... oabltltı ...,_ 
Jet t l 1 - .... ,. .. lıDeoal'lıl ..... 
&erme91... lıa tc* bır"4'r. 

....... )'dıald~: 
"'l'l1a • Follua korJmq 1111' mk&. 

• 'VMdl. llea bir rrm - .._,....._ 
lıGtGa -.pyı bir ........ - .... 

-- elllle ftldr .. .... ... ile lııltb 
ftayadald ........... aaad ~ 
Dl ıtr• ılc ı.terdlm. 

Tl7• - ... korbao .... se11a,. 
mallkU. Ollaa ..... o kadar br. 
~111.~.,..._, ....... 
lılle 2.1ıea • FCIDllll labde ...,_ 
............ .metbııl ........ lla 
ll1Dlla .......... lılo1ılr ..... .... ......................... ,. .... 
... _....,. .. ~ IO•' • N& 
.......... lılr laa"9tl ...... _ .... 
~ ,...-... OOk IJl ..... lıa 
mötıalf 1ra ....... oıama ~ lliln 
bir aaaclettlr. Bas • ..._ butll 1ı1t. 
tlldea ~ lıılr .......... - .. 
lılar. ft •matı tiınaalıJ*.. ...... 
,__ .. , a.o,.. .. ._. ...... 
~ Ve iM llllllet aır-zn • " 
serıtaUJder - rtHeı ............... 

.,.. ........ dedller ........ 
llapelle ........ Nlola mi' .... ...,...1 ..... ,. .,., .......... ,_. ............. ,..p ..... ..._ 
ide elıw ..,... lıd, .._ .... .__ 

-- - 1 1 .. lleMl'N .__ 
lar ... lllr IMl)•lla'. .. .. --1719 ...... ___ h .._ .... 

'l'J)'Wl - r.- ......... ........,_ -........... (.,,,_. ~ .. , ..... ._..._.,......_._re_ 
dedim. Çlıllıa - Ti be ! -,....... _ ... '* ...... 
..aDE ......,_ • ._e._..._ lılll ....................... 
d~ ......... ,..._ 
JOnuDf Aealıa "-1111 al~f 
~->eH!:e•llufl wwa 
lıabmhtama ~ ~ -
... lılrbo ........... ıp .......,... 
o........-W-.... ........ fttıp 
..,. .... , ., ..... o--. 
................. •lı ·- ..... 
~- ........ , .. ..... 
.... ... lılr lwldka& ........ 1 
~---O yann d ta. IMr 
..._ .-. a.llae7e ç , .ıak.. ,_. o 
m ıtSel. ~ ..mı 41ıırre.,_• 
IDAllQ'Ol'IUIL 

Şlmcll ala 81;rlefla .... : ... lll 

llllıterTımua .. •t&..ae1ııw • 
IE• lılr ~ pılAt 

- ... lılr ........ ., •• ..-ı 
- Blrlalta.., 

- .... Bir • ...,.,... ....... 
-T ..................... . 

... --- -------........... A.ftllllll* ....... --· eler paketbrlzde 1Dotacalt bir py • lmllla ,....... 
•ana INlraya bınlcman111 taftly - 8bıl IHQ'Ol'ı ..... ı MllS' 
etmem, saten kanını buna rnnldl:s. cörmelı: ...,,_, 
Onun Jçln 16tfen paketlııizde ne Mlder TelmOD ...... ..._ 
bulundutunu s8yler misiniz Ota ... ~._. ...,.. 
Kadın atnnı açamadı. bir ker. 1111' tqms ...._.,akta aww • 

me 16ylemeden paketi aldı Te lto- .._ 
fal' tlbt lataeYoDdaa uulrJlıttı. ı. Mllller T•-•• =-' eele -
ta.syonduı cıbr o*-- badi t ..,..: 
bir tabiye attı ba~ e re - ._. .... ,11 _. TıılıM:sllll'--1., 
9lçire yoluna devam etil. p•e ... , 
Mil yanındaydı, Artık e°" dön• - &M Jileler ~•H•Ja - .. • 
mekten hafta J9Pllacak it kalma.. ternf elqonm. 
mıtb. -a.t•......_ 

Jhtlerlne 7'81daıı:yort rdı. Cama lzıtUs Pradıml lmUala elıll'tılı 
vurdu Te taksi durdu, tomre 1911i - &dm.. llel'I.. ıır.._... • il •.-
blr bahşlıle beraber parasını ve • ...,._ lıblıao aıdlr ......,_ a. 
dl sonra paketi almadan fndı, yü.. Talla& __... .... 11a .- rk ' • 
rildll. arkasına baktı, tof&riln a e mda ~ .... Mr ....... 
bayı hareket eltlrdilfnf, uzakla tıfl. ..,..cleıllle h ............ .-ıl • 
nı sninçle sördO, artık kurtul • taaqorınu.-ml keD..,... alQ9 • 
tu. Evine ıirdl, şapkasını attı, bir l1llllL .._ ..._ _.. * .-lr iıll. 
kolluta çlSkttl, ırenlt bir nefes ala. ıılalsT 
cattı. ro....,..._..h..,r 

- llJleclllbda ..... ........-. 
lqero19e, ...... ıaepl ..... a&. 
pcmdar. _..,..,Oaa ..... 
"'* tıl lııllPJoa w. _y.._ .............. 751 _ ..... ....... 
-o ................. ~ 

... bllın•Jblt Kn••s ...,._ 
ro111111 ıtsU llapfchu ..... •aiti 
gb ...... P nn'P"lllllM. .... 
.... beedea lmrtıına .. in•..,.,. 

- ır-.. ·-· .. llillBtl5 nen ele ObaD n,. . ..__ _,... 
dllftllbtea ...... 

- Bat"* .... ~ eoana 
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'HODAK IYAHINESI 

. 'İLE ELDE EDİLiR..--.-1.!._"''\i 
1 

Bütün "KOOAK" Satıcılarından 
Kodak Film isteyiniz. 

,'1!'.0A~~~.!.f!..TM.ş:tatanbuf 

!stanbul Defterdarlığından:-; 
Dosya No. Cln!!i Muha.mm6!l 

bedeli Temlnat 
rı332/8 BE:~ık~ Ylldn: Çira.ğan caddesinde Feriye ea

rayltırI mUştcmllAtmda.n 11 parsel eaki 55, 87, 
~g ve yeni 94--107 ka.pt No. u ( 4758,50) metre 
murabbaı yer. 47535,U 8M6 

Yukarda yuzxlı gay:'im.enkul 26.8.942 çarşamba günü saat Ui te m.ım 
em!Ak mUdiMUğUnde :nUtf:~ekkil kl)mlsyonda kapalı zarf usulile satıla.. 

caktır. !stek!!lcı in 2490 aayılı kanunun hUKümlerl dairesinde hazırlanmış 
teklif mcktu.;.ıannı ihale gUnU saat 14 e kadar ltomisyon reisliğine ~vdi 
!tmeleri ve nUfus hUviyet cüzdanlarını ibraz eylemeleri muktazldir. Fa.zla 
izahat için nıezi:Cır mUcur:ug-e miiracaat. (8517) 

-~-~~~--------------...... --~ 
l•tanbul Delterdarlığından: 

Doaya No. Cin:ıl !luha.m:men 
bedel Teminat 

51332/8 Be§i.lı.t&ş Yıldız Çrrağan ca.ddeainde !'eriye ea. 
ray'nn mu,temllAtmdaııft 12 parsel eski 85, 87, 89 

yeni 84-107 kapı No. lı 999 metre murabbaı yer 99590 7M 
Yukarda. yazılı ga.yriınenkul 24.8.912 pazartesi gUnU saat lı! te mllll 

cmı.lk müdU·fügünde ml'te~ekkll komisyonda kapalı zarf usulile satıla. 
caktır. !slekt.lerin 24.90 ııayılı kanunun bUkUmlerl dairealnde ha.zırlanınış 
teklif mektuplarını ihale gUnll eaat H e kada.r ltomlsyon reisliğine tevdi 
etır.cleri ve 'l'Ufu!I hüviyet cüzdanlarını da. ibraz eylemeleri mukta.zldir. 
Fa7.la izahat !çln mez!<Cır mUdUrlüğe miiracaa.t. (85Ui) 

r 
Ufeci Aranıyor 

~hın saat 10 undan gece saat bire kadar en az 1,000 kl;ılnJ.n yiye_ 
c~k ve l~e>eckll"rlnl temin l"deoek bir büle<'I aranıyor. Der gün Vakrt 

ldart"ban~~ne mtlraca.at. 

Nuri Demirag~ 1
1

r 
YEŞILKOY bORSA 

Tayyare Alanında 
Ba a.,ym 2S uncii paur günü uçu. 

cu ve yapı<'t talebeler arasında tay. 
yare ve planör müsıılınkaları yapıla_ 
cak, mtikUatlar tevzJ olnnacal;;tır. 

Gostf'rl Vf' ~·arıı,lara oat H,SO da 
b:.ışlana.caktır. 

Vıı.Cıtnr dl.l,m:ın tec.'\vüza.rtden ma-
11tın bulundarınak için lhtıyat ele. 
men yetı~ttrmek gayer.lne mahıt ve 
Türk dellkanblaruıa yu.ro.şa.ııalı; ye. 
pne spor bu nc'\'I boreketlerdlr. 

Her Türk gelir seyrNleblUr. 

Or. İbrahim Denker 

1 
ila.lıkJJ Ha11tane.'ll OnJıllJye Mllte.. 
h:ı11ıı131, Her gOn -.at llJ ten ıonra 
&.yo~lu • Ağn<'amU. Sakrı:ağ1u·r 

<'.ıddeııl Ç.Qplükçe11me eokak No. ıs 

MI " Telefon: f2468. •••dl 

Aı~erllk işleri 
Eminönü Yerli Ae. ~nbcsjııtlen: 

Yd. topçu Tgm, Refik Oğ, Erol 
(50627) 3:;0, Yd. Nk, Tğm .. lsma• 
il Oğ, Sabah:ı.ttin (38637) 316, Yel. 
P. 1ğm. Azathan Oğ. C'cm~t 
(49720) 317, Yd. P. Tğm. Mnhir 
Oğ. Alaettin (49553) 3~8. Yd. Sv. 
Tğm. Arif Oğ. Rauf (50779) 332, 
YJ. Sv. T~nı . Ha~:ın Bar;ri Oğ, 0"1• 
man Nuri (37712) ~22, Yd. P. Jv;. 
~ğm. HUn'!viıı A:nni Oğ. Mehmet 1 

(mJa) al'. Ya P. Tğm 
9lt.ir Oğ. Ytiıür (49910) 321, S. 3 
MJ. Me. l\lelımet Oğ. Mustafa Lüt-
fı (1200> aoı. ....... 

7.8.912 MAUMELESt 

Londra 1 Sterliıı 

Nevyork 100 Dolar 
Cenevre 100 Frank 
Madrit 100 Pezeta 
Stokholm 100 İsveç Kr. 

l),24 
130.70 

30.36:) 
12.9375 
3116 

r~.::ıU.\..oi , ıı. l.\lt\<U .. 4'& 

EYVeUU.Bugü.c 
l~ra.miye\l %5, 938 20.45 -.-
tkr. Erg-ani % 15 933 22.10 -.
% 7 1/ 2,033T. borcu tr.S 23.715 -.
%7 1/2,933 T.borcu tr.8 23.SO -.-

% T 1/2,933 T.borcu tr..1 23.JO -.-
Sivas • Erzurum 1 19.915 -.-
Siva.s • Erzurum 2.7 20 -.-

~ &, .938 Haz.t&b, 17.liO --
%7, 194.1 D. Y. 1 20. -.-
%7, 1941 D. yolu 2 19.70-.-
~adolu D.Y. Tth 3 51.:'IO-.-
Anndoıu D. yolu %60 81.50 -.-
Merkez ba.nkası 15~ -.-
A.nadoıu O y M:llin. 52. - -.-
tş bankası nama U.65 -.-
lzınJr Emat • Ahall B. 8.10 
tınar Ban•am ı:ı.t.a81 n,,_ --
Aıılan çımento 10.--.-
Mta:ı çimento m1le.ıt ~ 

Şark değirmenleri l'S.- -.-

İttihat de~rmen. 27.711 -.-
T. kOmllr m&den. 18,- -..-... 

"' e T. tıonol&n H .. --.-
rurll u. T.yatl'O 119.IJO. ---
tn.. Umum Sigorta %8.- -,-
Şlrketlbayı17'1 36.--.-
Ştrk,tlhayrlye temetttl 90.---
Rıhtım tahvili 15.60 -.-
tst. Su tahvili ll.10 -.-
lat.. 811 ıu-.. 1.- -.-
Türk borcu 1)'. 1 -.- %4.86 
Kayseri ve civan - - 1 • 
elektrip şirketi hlııse senedi 27.-

Borıa h:ırici altın fiyah 
otıa.kt) 8u~k1 

30.90 32,45 

HABER-Akşam Postası 8 ACUSTOS - 1942 

Türkiye Cümhuriyı3t Merkez Bankası 1-8 
• 

- 942 vaziyeti 
A K T t F , P A_S_l E 

Un Llnt 

llJ.000.000,-
Kaııa: 

Altın: ~an ld.10f:1'&m 
Baıılmot 

U.616.476 

Ufaklık 

Dalılldekl &lu.balıb1erı 

BarlçtekJ Mllhablrlerı 

•• 
• 

• -# 

• • 
A.ltm: Sa.ti Kilogram 2S.9ıl8.01S 

A.Jtma tabvtll kabil aertıut Dö•. 
Diğer dCSvizler ff Borçlu ldllrtnı 
baldyelerl • , 

8.azlne TaJıvllleıt. ·v-ı:~ ,,t, 
Deruhte edilen enak:ı nakdiye ı, 
lcat'fllığı • • 
ltammUll 6-8 tDcl maddelerln 
teTftka.ıı Hazine tarabndar. n.k' 
tediyat •• 

senecıat Oftmduuı .... • • 
rtcaı1 11eneUer • - :.,. • -~ 

ICab&m •e '.l'abrllM Olalaaı~ 
Deruhte edilen eYralo nail.. 
diyen1n kar§ılığl eıılıam " 
tah?il!t (1tfb&rf kıymet.le) •. 
Serbest eebam •e t.&bTU&t • 

•n.nlılar: 
Altla n dOVfz tlserlnı an.ıw 

l'&hYDAt 11zertne a •ana 
Ha.z!.Jley• klaa Yadell •ftU 

Baztııeye 8860 No. ıu kanuna 
a.çılaD altın k&qıl1klJ ava.na 
ffl-edarlu 
Mnhıeüf 

... . ' 
• • 
• • 
• c 

.: . 

. 
- .. 

1M.9M.MS.09 
e.sn.oaı.ıso 

19C.76S,- ıiu10'.s7ıı,M 

ıl-i3.46ı,o:ı 34.S.'3%,0Ş 

88.648. 796,38 

-.--
51.IP.811,!9 llUO'l.809,6' 

11111. '7fıı8.tl63,-

u.nı.nı.- 1M.3!&.9U.-

S39.158Z.161,(9 SS9.58Z.161,49 

. Kll3S.U9,9S ·-
10.508.448,46 U.llt.AS.SS 

-
a.oae,aı 

't905. 128,f.IS 

-.--
. ıso.000.000,-

!5'7.MIU19.16 

.L. -
'-l500.000,-
9.68Ş,Ua46 

Tab 993.963.693,4.0 

t Temn:ua 1938 tarbı1nden ltib&ren: 

aerma,.s 
.lllt119t Aqeıdı 

Adi ft fevka.114e 
Huawd 

ftd&Ttlfclelıf 8aalmotl&l'ı 

Deru!lıte edilen e'fl't.lD aakd119 • •ı 
Kanunua 1-8 U:ıcı maddeJerbM 
teTftk&n R.u!ne t&.rafmd&D n.kf 

te•' . ' 
Denıtıt• edilen enala aakdlye 
b~ • • 

KartıJıtlt t&m&me?ı &ltm ol&r&lı 

U!nten tedaYOle Y&Zedilen • • 
Reeaaıt mukab1U naveten tılda. 
vUle Y&Zedllen 
Hazıneye yapılu altm lcarplık1J 

avau mukabfll 3902 No. b kanun 
mll1:lblne llhetea teda vtll• n-
zediln 

HEVDUATı 

Tilrk Llruı 
Altm: 8'.tl Kilograut 

' . 
• • 

!1'7UZ2 

3850 lfo.. la llu~ cıre 11Mlae19 
acılan afta -W.bW ..,. ela. 
na.o aJtml&r: 

9.4U.135,i~ 

6.000.000,-

158. 148.fi88,-

U.22l.G21.-

ıat.626.942,-

40.000.000.-

288.ôOO~OOO,-

14'?. 'SOO OOfl -

126.S"n .s~n . oc 
1.2:U. HH O 

S&tl lmogr(;.ID 66.Hı.oııo 1s.12ı.rn19< 

D&r!s Taühlı!atu 
Altına t&hTill kabil d<Jvbler 
Diler dövbler Ye &Jacaku 
rUıg b&kiye1-ıt 

Mull~Jtt 

• • 
ld1I. 

• • 

------
-.-

~.S10.40S,;; 

'l"f'"D 

t&'kont.ö haddJ 9' f Attm llzerlne avans % 3 

l 

ı.u.u.ıs~.ı3 

605 5%6 9-l2 -

12l.6U.053,13 

'78. \2-1161,90 

!5.StO 403 56 
lSl.979.939.08 

Yapı ve imar işleri llAaı 

Nafia Vekaletinden: 
• LEYLi ve NEHARi ZLL-e 8 

SEN BENUA r R AN S 1 Z ERKEK LfSES ı 

1 - Eksil~e konuıan 13: Rad,.o difizyon \)Olll&l&n Etlrnesut ls. 
ta1!'3'onUDdakı Emetör binasında y&pılacak ilAve ile buraya. yenlden yapı. 
tacak ambar ı~aatı l§leri b&Zt t&dillt Ue yeniden elUJ1lt01eye gıka.rıllJU§tır 

Keşlf bedeli 41832.01 liradır. 

2 - Ek..tiltme 17.8.942 pa.zartell gl\nll -.at 15 te N&tia nkA.leti ya.pı 
n !m&r işleri ekaııtme koml.syonu oda.eında kap&lt zart uauWe ya.plla.ca.kttr 

S - Elulltme §artnıı.mel!Ji ve buna ıxıüteterrt enak 207 iki y!U yedi 
kur.J§ bedel mukabilinde ;&PI ...e lmar ~lert !'eialiğlnden &lına.blllr. 

4ı - Ek.tıiltmeye gfrelıllmek ıçn ateltl..llerin uau.J.ll d&ireehıde 8099.01 
Uç bin doksa.n dokus lira doksan blr ~ m.u.,akkat teminat nl"aıaıert 
ve n&fia vekAletiııdeın bu i' için almmı., ehliyet veclkast Lbru etmel•r1 
l!.zımdır. Bu vesikayı almalı: lçiıı lstekUlerhı ekslltm.e tarl.hlııdetı tatil 

günleri harl~ en az tıç gUL evvel blr lstid& ile ı:ıa!ia Tek.AJ.eUne mllraoa.at 
etmeleri ve i8Uda.la.nna en az bir ka.l.&mcle bu 1§9 benzer 25.000 liralık bir 
~ yaptıklarına dair l§l yaptıra.n idarelerdan alto.mı~ vesıka rır.ptetınelerl 

mukta.zldir. 

li - lat!!killerln teklı..t mektuplaruu lh&le g11nl1 olan 17.8,942 pua.r. 
te.~ gUnU ııa.a.t 1' e ka:l&r ekailtme komlıryonu relsllfine makbııa muk.a. 
blllnde verm<!lerl lA.zıındır. 

Postada olacak geclkıneler lı:abtıl edllme11. (8139) 

·. •evlet DemwyoıHart Ye Lim~ni.rı İtletme .:~ 
t_: Umu.tn idaresi iliöları .\. .r;;:;,t 

Muhammen bedeli (266926,10) lira. olan 1906 M3 615 DaS kereste 24.. 
8.942 pazartesı günü saat 115 te açık ekllltme usullle ve mUtea.hhldi nam 
ve hesabına Ankarad& ldaM binasında toplanan merkez 9 uncu komisyo. 
nunca .sa.tın aı.mıı.caktır. 

Bu işe girmek itııtiyenlerin (U.4.-27.04) liralık muvakkat teminat tle 
krı.nunun tayt:ı ettiği vesikalan ile birlikte ayni gttn aaat 15 te adı geçen 
ko.nisyonda. lıazır bulunma.lan ıA.zımdır. 

Şartnameler Ankara.dl\ malzeme da.l.reıri.nde, Ha.yda.rpa~a.da teselli.hn 
ve sevk ı:ıefliğlnde görtllebilir. (8433) 

lstanbul DelterJarlığınJan: 
Beşiktaş Şeref stadında ya.pılacaılt (2023,42) Ur& ke'it bedelU tamir işi 

24.8.942 paza .. tcei günU saat ııs te Mlllt EmlAk mUdUl'lUtünde müteşekkil 

koınisyonda o.çık ekailtıne ile 1.ha.le edlleceku.r. 
Muvakkat leminat (151) lira. (76) kuruştur. 

lıtekliler!n en az bir taahhütte (1500) liralık bu i§e benzer iş yaptı. 
ğuıa dalr id.4releril::den almış olduğu vesl.k&lara. ietinaden İetanbuı vil4.ye. 
tine milracaa.tla ekailt~ tarihinden tatil gUnleri huiç 3 gün evvel alın. 
mırı ehliyet v~ 942 y1lma a.lt ticaret odası V&11ikalarını ibraz emelerl ınuk. 
azidir. 

Mukavel..ı. ehlltm.,, Nymdırltk i§lert genel Te husul\ ve fen.n1 ı:ıart. 

nameleri ke;ıılf hülbasll~ buna müteferri diğer evrak millt ml4.k müdür. 
ltiğhnde görtllebillr. (8'167) 

lstanbul Galata posta kutusu 1300 
11/, ve orta mektebi bitirenler için ihıari Fransııca Kurları 't1ardır. 

Klaaih ve Modern Tedrisat 
Olaunluk imtilıanlaruıa Jıarır1ar 

K:ıVlt muamelesi pazartesi ve perşenbe günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
yap;lır. Okul 16 e~lül çarşamba günü u çılacakbr. s-

' Deniz Levazım l)attnalma 1 
______ a_o_m_ı_ır_o_n_u_ı_ıA_n_ıa_r_• _______ *_l 

2 il.l 6 tonluk 12 &det Cerreakal sa.tın almıı.cakttr. Bı.1..ı~ ııı • .-..:ut 
ola:ılann miktar, evsat ve fiyatları hakkmdakl tekUflerinin o.lha.v"'t 15 8. 
942 tartbine kadar Ka.:ıımpaşada. bulunan komlsyonuoıu~ vez-ıxıelvl ua.n 
olun.;r, (8480) 

ııı •• 
U kalem Gudert, samur fırça, boya. fırçası, boya, eter, alkol lrapıı.klı 

c.a.m fişe 150 santimetrelik ve 100, 250 c/ m boya tabancası 
ea.atçl cyesi va ma.p.sı, helezon ma.kap ve havşa, frczcsl 

1 adet Şarj cihazı ô v~ya 12 voltluk. 
89 adet Pik maden! 13.15 Kg. ağırlığında (dökme) 

850 paket !lirmç ağaç vıdası 10 i.lA 30 m/m boy ve muhtelif kalınlık 
ha'V98.baş olacak 

SOO paket: pirinç ağaç vlduı 30 ill 70 m/m boY ve muhlell! kalınlık 
havşaba§ olacak 

200 kilo Saf lft.stik levha 3, 4, 5, 6, 7 m/ m 
200 kiJo pirinç kaynak çubuğU 3, t, 5 m/ m kutur ''beherinden ıoo er 

kilo,, 
1000 kilo Civata. 5/8 puıı 50 m/ın boy 

Yukarda ya.zzlı sekiz kalem malzeıuenln ıo.8.942 pazartesı gUnU saat 
14 te Kasımpaşada. buluru.ı.n deniz levazım satınıı.lma ko.uisyonunda pEI. 
zarııQ'ı yapılacaktır. 1steHWerl.n belli gUn ve saatte In:)Zktır komisyona 
mUracaatları. (8181) 

• • • 
1300 adet Yatak ve kroşe 280X60X6 Kroşlerenl \'C DG. yataldaruun 
1900 adf'.~ Yatak ve kroşe 200X50X2,5 ı.maııyesi 

290 ade~ Kr~e nUml:r.esine göre 
580 adet v;da nUmunE:aine göre 
500 klto KOfltık soda. 

2 adet Yemek kazanı "komisyonda nıe~t resmine göre,, 
Yukarda yazılı 6 kaleın malzemenln 10.8.942 pazartesi günU saat ıı 

de Kasımpa~ada bulunan <!eniz leva.zım satnıa.1ına koınis;·o:ı:rıd 1 ps.zar 
lığı yapılacaktır. 1steklilenn belli gUn ve aaattc .ıu."Jlkur koıniayoııa mu. 
ra\:aallan. (84&2) 

2 adet Elektrık Utü~U 

1 ,, t...·to:matik terazi 
ı .. Ba.ekül 

60 .. Kuru pil 
l .. Su saati 
2 Tüp Gaz ' ·Methı! Chlorlde Cb S cı:.;,, 
9 kalem .Muhtelif roaa ve burga.tada Lif halat. 
3 adet 15 metrelik lılstik hortum 
:? ., Süzgeç 
3 ., Rekor 
Yukarda yazılı 10 k'iıem malzemenln 10.S.9!2' "paza.rtesr- gwıu 111ta.t 

14 le Kasruı ,'"-;«da bulunar, deniz levazım ııatınaıma ko.:nıayonuuda pa. 
z.:ır!,ğı yapı~.ıc.o.;,,ınıi:ın isteklilerin belli gUn ve saatte nıezkQ.r komtayona 
mtiracaatıarı. (~-179) 

~~~~~~~----~--~--~~ 

l•tanbu·! Hava MıntQka Depo Amirliğinden: 
1 - 3946 lira tahmin bedelli aşağlda. cins ve mlktan ya.zılI seklz kalem 

soba malzemesi açık ekslltmeye konmu.,tur. İhalesi 27.11.912 porşP.ın. 
be gtlnlı ı:.aat 1;; • ~ btanbul Yenlpost&ne karşıııtnda. BllyUk Kına.et. 
yan bar No. 9/10 da Hava sa.tınalına komisyonunda. yapılaca.kttr, 

Taliplerın ilk tc m lnat tutan olan (295) lira (95) kuru,u Baktrköy 
mal1nUdü!luğ ı.uio yatırarak mıı.kbuzları ile komisyona. ınllracaat. 

Jarı. 

2 - ŞarlnaMesı komisyondan öğrenilebilir. (8476)! 

cınm 

Dökme soba. 
Dökme aoba. 
Dökme soba 
SO'ba. borus 
Makineli dirsek 
Dirsek 
Soba. tabla.ıı:r 

• Soba kUreği 

Tahmin be deli 
.No. Adet Lira Kuru§ 

1 50 26 00 
2 15 28 00 
s 15 30 00 

000 800 1 60 
80 1 60 
80 1 60 
so '· 200 
10 1 00 

Tutan 
Lira Kurut 
1300 00 
'20 00 
450 00 

1280 00 
128 00 
128 00 
160 00 
80 00 

YekQ.ıı _ .89~ 00 


