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Berlina en 
Stokholme 

Qelen rabeı e 
qöre 

)),iman 
uçakları 

iti( defa 
olarak 

kaf asya 
üstünde 

--0---

lapılan keşiflerde 
lnglliz kıtaıarı 

görülmemi' 
-o-

Mütehnssıslar tayyare 
meydanı yapıyor 

E!tokbolm. ı (A...A.) - D~ımlc.he
ltr, Berllndcn haber ver:lyor: Alman 
ttYyareıcrt. Uk defıı olarnk BakU ve 
krıtı Kııfkaııyanm diğer mevQ!erl 
~l'Uıde uçmu§lard.ır. 
U luıkcrı mahaller, bu almıı l{afkU 
ltıa.nıanna h:ırbln no kadar yakl&§ • 
~ gösterdiğlne delil sa)-m:ı.l:tadır 

l'. 

Su muhabir, dlyor ki: 
.\tınan mahfillerine göre Kıı.fka.s • 
~ lngmz kıtıı.ıarı yoktur. YR.lnız 
"lfkaç muteıuıssıs ve ırtib:l.t suba~·ı 
!tıevcuttur. Bununla bernber, lnglll.z 
~ orada tıszı tayyare meyd3:ılnrl 
~Ptnaktadırlar. 
~tun tııhllyesl he kkınd:ı Svcns. 

l:a Dageble.det gazetesinin askcrl 
llı.~rriri, ııunıan yazıyor: 
1 aovycUerl Rosto!dıı.k! ıleri lıarelret. 
~rı lngmz _ Sovyet blolmnun Mihver 
~eUerl'li Kafkasya yollarına ve 

~tı-oıe doğnı bir gedik a.çmaktan 
~etme;!c ujtrn.ptıkl:ı.rını gl:lstermek 
~r. Hıı.ttA Ruslarla tngutzıer Al • 
~ ordusunun mıfkllsyn bölgesine 
')lk bn.smasmıı mU::ı:ınde ct.ıncktensc 
~3kovı:ı.yı tcrlte daha fazla mUtema• 
~irıer. 

~ostofta ağır 
zayiat 

t ~rlin, 1 (A.A.) - Alnuın umu. 
»~tıhı, Sovyet krtalarm:ı diln 
"'Eltov bölgesinde gayet ağır za -
'ölt Vel'dirdiğL'li bildirmektedir. 
~t<>gkova bölgesinde Alman zırlı. 

• \>c piyade kuvvetleri Sovyet bü. 
~et merkezi istika.metinde ile:-· 
ı:ğe devam ediyorlar. 

c nbıgraa kesiminde düsmanm 
tıtn l!1 bir çrltış te~ebbilsü pUs'rUrtUI 
ı Uür. Düşman, altısı en büyük 
~ajda olmak üzere 30 hiicum nnı. 
' lcaybetmiştir. Blr<;'.ok esir alm· 

~· ~ n§ted sularında Alman ha\-n 
tı.._ l'\-ctıcTf bir buzkıran gemisi b::ı. 
~l::ır ve bir bU~1lk vap:.ıru ha. 

AMERiKA ilE 
JAPONVANIN 

ARASl 
BDsbütün 

açıldı 

Japonganın 
ablokası · 

düşünülüyor 

Amerikada 
mühim 
kararlar 
ahnıyor 
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Aıkeri h~reki.ta devam için 
ışe yarıyan 

iptidai 
maddeler 

gönderilmi
yecek 

\'&flnit.Gq. l (AA) - BtlUln Va.. 
~ ~ lılktm.-..olatı.jgı 
naat, Btrleflll Amel'1ka ne J~ • 
raamda bir lhUWm artık tevakklıll 

ımkAn!ıız görUndUğU yolundadır. 
Ruzvcltin Çarf:UDbay& kadar Var 

ı.sprtngsde kalmağa niyet ettlği. hatil 
baZı aamimt dostlarına, bU k~k ou.. 
~rinde ikametini belki bir hafta 
uzatacağını a6yledlğl halde, dlln der
hal hUk~met merkezine avdet karan 
verm~ olması, kumıen bu umuml bcd 
blnllğt do:Uran aebebtlr. 

RuzveJtl Vaşlngtona sevkeden ye • 
n1 hadl8elcr ııelerdlr? General Tojo -
nun beyanatı arasında. ••Japonyanm 
Uzak§arkı, Amerikan ve 1ngWz lstl.s 
marmdan temlzlemcal te&p ett1ğlnl" 
eöyleme8l, cumhurrel.slnln k&rannd& 
~mil oımu§ bulunması mub~el g& 
rUntlyor. 

_... De-vaım z tnd eaytada 

17 acı Alman 
lllcam arabaları 

ttlmenı 

Ricale 
mecbur oldu 

Moskova, l (A.A.), - ajansı bu 
Mbah bildiriyor: 

Staltngonık istikametinde 17 lnd 
Alman hUcum arab&lan tll.menı. bir 
plynde alayı ve blr motörlU hUcum ta 
bunı ne çarp1§4.n Sovyet lot.aıarı 
dUşmnnı cenuba Ye cenup batıya doğ 
nı alelllcolo rlcat mecburiyetin.do bı
rakmışlardır. 

Tos ajansı, aynı za.nıand:ı Sovyct 
krtala.rmın \'olokolmu l5tlks.mct.ın 
deki dllşman llerl hareketini dlll'dur 
dukıarmı Mojalak ve Malof&l'°"l&.veç 
ıstlkametiDdo do dtışmıuım yayılma 
tc§ebbtı.slerlnln pllskUrtUlaUğllnU ha
ber vermektedir. ou.pnan, birk&ç ke 
sımde Sovyet fıatıarma bir noktadan 
nutuza muTaftak oımu.ştur. 

Ub'ratmIŞlardtr. 
4( "1nlan hava kuvvetleri. şarlc! , 
,q.~Ya tayyare meydanlanna te • · 
~ aJan:lar yapml§, tngiltcrcnin 
~, ':{> ve cenup batı Jimanlarma 

BOL ÇEŞiT ve YENi STlL 

MOBIL'A 
almak veya görmek bttrıaler 

~ Ucum etm~tir. 
"lı~ ltnau Afıikııdn, dlişmanm Tot
~esiminde yaptığı mukabil ta 

ı ar piıskt.lrtülmül'ltilr. 
~ llgUız tayyareleri Hamburg ve 
lı ~cnJ bom'ba.'amıfllar, elvil a.hıı 
t ~llirıdn bozı kimı::eler-i öldürmü~ 
11~ llralı:ı.nıışlanhr. 15 İngiliz tay~ 

l dllşü.rU.ımOştUr, 

BABAÇÇl 
K ARDEŞLBR 

t.U\'ltrED ştRUETI u.lonlarmı bir 
defa g8Zll1ekle tatmin edlllrler. 

latanbul, Flncaacılar, Ruap&f& 

yoku5u No. 69---fıl-G3 
'.l'ELEFON: n080 

BlR ALMAN tSTlHKAM Ht!ctlM 

Almanlar harbin 
son tafsilatını 

bil'd iriyor: 

Rusların 
taarruzu 

,Ağır zayiatlra
:, mal oluyor 

-0-

Moskova 
etrafında 

susturulan 
kaleler ... 
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Lib,ıa harbinin Almanlcmı 
göre izahı 

Tünel yakında 
Sovyet 
tebliği 

Bertin, ı <AA> Alman ıataıan 
nııı oepbenln merke:.ı; kesiml:Dd61Ct 
ııert hareutıerile Moekon. ~ 
elde ettooert ann:l knım;Janm 'be • 
Jhtmelrtedir. · işlemige açılıyor lllwitWa, l (A.A.) - Ge~ ~ 

dilen SQ\•yet teb!lğt: 

~o sontt!frlndo kıtaıanmtz bnt!in 
eı-p!ı1'lerde cıuvmnnla çe.rpq;mışlardtr. 

Alman tazyikini hafifletmek TI\ ıı

tak tefek bazı pz:eıtoj muntfaktyM.. 
lert elde ebnek malmadlle Sovyetler 
tarafmdan yapılan mukabil t.aarrus. 

tar kcnc'mcrlne n~ .Z."\yl.ata mal o) • 
muştur. 

Tünel kayışı, bu sabah hududumuzdan i eri · . t• 29 sonteşıindc 20 Almnn tayya:resı 

B
. k ·· l k · ç gırmt§ ır.

1 
tahrir ~dllın~Ur. mz: S tayyare kny • 

ır .aç gun. son.~a. ge e.re yerme \akılaca.k ve tünelin i,le. betlik. 

mesıle, tehır ınuhım hır yol darlığından kurtulacaktır. ~ ncvıınıı : tncı s:ıytad& .... DeTamı % lncl 1181fadı' 

Polonya 
Başvekili 

Sikorski 
Nüfus fişlerinin 

dağıtılmasına~aşlandı 
Pasta, bl!rck ve buna mUmasll lill<:s 

Sovye 
hükOmet 
merke· 
zinde 

I eayılabilecek §eylcrln imall bugtln 
ımbalıtan 1Ubaren makQr kararname 
dolıı.yıalle menedlltn~ttr. 

dilerek §Chrln gtlnll\k aarllyatı anla.. 
eııa bilecektir. 
Diğer taraftan lstanbulda yeni iaşe 

te§kilAtı lturulmaktndır. 1nşe m~tr .. 
şarı Şe.flk Soyer §clırimlzc yeni lef} • 

kllft.tın kurulmamnıı nezaret için ge • 

lecektir. İ8ta.nbul ia,:e mmtn.ka mUdür 
ltlğtlne Edirne ticaret mtldtıı11 ha 
tayin edl~r. 

HOl'lkova, ı (A.A.) - Polonya b:?.t
T"eklli Sikorskl refakatinde Polonytı 

genel kunnıı.y ba§kanı TC daha diğer 
bcıı:ı zevn.t olduğu halde Kuybl§efe 
gelmi§tir. B&§vcldl bava meydan.md& 
h&rtclye komiseri muavini Vl§tnskl 
Polonya ectır1 KGt lııgUtere acfirl 
Krtps ve kordlploma.tikc men.sup cıı. 

ger b&ZI zıı.Ua.r taratmdan kıu11ıtıın -
mt§tır. 

İngiltere ve Almanyanm 
bombardımanı 

Lolldm, 1 (A.A.) - H&YO. ve da.. 
hJH emniyet n~zaretıcrl bildlriyor:. 

Dlln gece blr tek Alınan tıı.yya.resl zarar vermeden İnglltcrenin cenubu 
garbl!!lne blrknç bomb:ı. atmıştır. Bun 
d:ı.n ~ka 1'.aydıı değer blr §eY olma .. 
mL,ttr, 

LondıU, 1, (A.A.) - SaLOJılyettar 

blr membadan blldlrllcHğlne gl:Src ln
giliz: botnbardıman tayyareleri p:ı.zar. 
pazartesi gece"1 Almnnyanm §imali 
garblıılnde beEı hedeficre ta.arıuz: et
ml§lerdlr. 

İngiliz Basını 

ROSTOF 
GERiLEM~SıNi 
Almanların ilk mühim 

muvaffakıyetsizliği 
olarak görüyor 

Londra, 1 (A.A.) - Hoıtofım b
t!rda.dı tıakmda tefsirlerde buıwıruı 

Ma.nçeşter Gardiyan gazetesi f6y1e 
yazmaktadır: 

'
0Bu stratejik bir netice veren Rur.

lann ilk muva.ffaklyeUdlr. Blr kili; 
hatta er.-cl Smoleııak civarında elde 
ettikleri muzafferiyet Almanların 

Şehrimlzdc börekç! ve aalre cmr. 
lamıd& S'ÜJlde 600 çuval un sa.r:recıııı.. 
yordu. , 

Bundan sonra. bu unlar tasarruf e
dilooekt!T. 

Fırıncııar, eılcrlndckl unu arlık 
sa.t.&mı,yacaklan lçin,bu halt& sonun. 
dıı. §Chrln gUndellk un 1e.rtlynt mlk • 
tn.n anıa~nlabllecekt1r. 

ŞChr1rı bazı semtlerine evlerdeki nU 
!u.su öğrenmek için fi11 dağıtılmwnno. 
başlanmı:ştır. Dl.ğel'lerlnc yalanda 
tevzt edllecoktlr. Bu h~ sonunda 
f~ler toplanıp tanzim edilecek n bö • 
rck ve pasta ımall kı:ı.ldmld.ıktan ıso:ı. 
:ra. fınntardakl un miktarı t~b!t e • 

Yenl l&.!9 mUdllrlQğü emrine ,..n 
stol'Jar vüeuda. geUrmest lçl.Jl &~ 
t.ah3lnt Terilecekflr • 

iç 611• vak'ası 
Biri şüpheli 

Bugün ~hrlmizde Uç ö!Om ''llka.'!t 
olmU§tur. 

yencde aektcl kalbdcn öldllğl\ anlqıl. 
dığmdan dcfnlno ru?uıat verllml§Ur. 

mısı:ınp:ı~:ı.da BcdrctUn mahallesln H:ıM?ldde vezir odıı.lan m.ahallodD
de kuptaıtpo.5:ı. çıkmazı 29 numaralı de oturan Nablnln de ltalb ıtekteıstD • 
evde oturan Raaım o~lu Ali Mehmet den öldUğU anlaşlıru.5br. 
evinle ölU b:.ılunmu§ yapılan mua OçUncU 15Jtlın de Tophanede ... 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!'_!I!!!!!!!! ku o. gelınl§ derici mabollcs1nde otu • 
:rnn Fethi, odasında aın olarak bulmı 

l#M o •• b1I ·J 1 mu~tur. nu 61Um ;,;Uph-Oli görlilııtl • 
_ ',# LI l"I ~Ti 10 &, C,I Ti CI .§ I _ ğllnden ceset morgo. k&ldinlml§tır. _ 

Maldt.aııın Ja1>0n .ı:uıet~leriuc '~er- in gil i Z Pasifik 
Buhranı 

ıllği bt-yan!lftır, Diitlin ı;azetelerde 
' iri ru.,tıklarla neşredilen bu sözle. tayyareleri 
re ~öre .ıt\pc>n <!cnizclleri her Uıti. 

;.:~' k3'1"f51lam:\ :"' hnmhınmı~lıtr - Bir Alman 
O~üncü fef\3 l,a.rct. nnn·eıt.in 

ı·u.aıı: Bir Muharrir atet!retc va~nı;ton.-ı. t.1önmcstdir. gem z•sz• baf zrdz 
B 

Amerikanın iddinlıırilo .Jaı)t)tı 
'1'tlx clünya, Japonyanın A- iddiaları arasmd~;i farkın Pnsifık ---<>-
merikan notasına nrecei.(i ı.adttr biiyUk olduğu dii~ünü!ür.so Fakat mt··ırettebaıı 

cc' abı nıeraı.ta bekliyor. Re8mi iki clcvlet arosmc1e barısın ı.,ırta • l 
id(Jialarn. 00.ktlmıa, bn ce''DP men. rılmn.sı lçln hicbir nmnt Jmlmadı. 
fi olclu~ takdirde, gcrginUğüıln ğına hülmıeililir. k t 1 d 
son haddine 'ıLrllD Pr.sifik buhranı l'"abt ne Genemi Tojonun nut- ur arı ama 1 
korl..'lllan sonunca Yarv.ak ''e An. ı..-u, ne Makitıırun beyanatı, ne de 
glo~n • Japon 611\'Mt başhya. Unr\·e.ItJn ansızın Vnc;ingtona dön. 
cak. mr5t, Paslflk b:ınşmın son santlr. 

Bu gc~Uk anında. bedbin tef. 
sirlere yol ıu;ıın bir~ ffartt \-ar: 
E\"l'elii. General Tojonun nutka. 
J:ı,.POn na,vekill 1nglltereye ,.e A. 
merikaya ~lddct1o hUcutn etti, Ja 
ponyıuım "enerjik bir surette \'e 
\"akıt geçirmeden", Asya milletle. 
rlnl her \'t\Srtayla sömürmeğe uğ>
ra.~n A.ngll'.'Saksontara müdaJıalc 
etmesi li.zımgeldiğlni söyllyen 
Generol Tojonun nutlru, Amerikau 
not.asma Japon ceva.bmm beklen • 

riui ya.~ığınr fsba.t eden kesin 
1 :ıretJer ı1eği1Clir. Bn.svekllio bu 
nutku ne Japonyanm ,·ereceği <'c· 
\ '&p ara .. ındtı bazı fn.ı1dar buluna. ~ 
billr: Jaııoıı vL .. :unlmlinin ~yunah 
ds yeni bir şey değildir: llugUnc 
knd3r Ja.ponyıının salfı.lılyelli si:.,z. 
lan bun:ı. benzer şeyleri bir'!iaç de. 
fa söy!emi~!erdi. Rczveltin acele 
va,ıngtona dönme5i de sadec-e bir 
buhran ita.ile eder. Buhran lıl\rp 
demek değildir. 

--o-
Batan yer.de bir Alman 

denizaltısı görüldüğü için 

Kazazedelere 
yaklaşama

dllar 
J..ooıtm, 1 (A.A.) - Amirallik Let-

11~: 

Moskovay& kar§t yenlden taarruza dlği bir Nrada söylendiği i~ln 

geçmek projelerine engel olmamıa 1 bedblnUği bir k:ıt daha artırdı. ı;. 
tır. Bu muzaf!crlyet blr tabiye mu • 1 {;er bu nuhı'k, .Japon cevabının tııı. 
Z&ftertyet1yd1. Fakat Roatoı za.feri fahi bir ön~i>zü ise Pasifikte b&n
daha nıUhlm ve pek ccs:ı.rct Ycrlcl 1 ~m kortanlmnsmdnn anında keı-. 
dlr, '':-ilyuz Kronlkl., diyor ki: mck gerekiyor. 

"Bu Almanların ilk mllhim muva.f ikinci fena ipret, Ja.pon mraç 

Son ltaddi.ne \ 'IU'l\D bu buhranın 
harple bltecc&i mulınkkak sayıla 
maz; fakat lr.ınşla nihayetJeıiet--e • 
ği h~ muhakkak değildir. Pasifik~ 
te harp olmasa bile, bu bulını.n, 
harp cndi~e1eıinl ortadan kaldır • 
m.ıyan bir ~iddetJe sfüiip gidel'>f!~ 
bmzt~r. 

.22 sontı;.qUı ;;Unu !oclr vakt.1 De.. 
\'Onshl re İngllli: 1.-nıvazl:Srilne meıuııı p 
bir l>C§lf ts.yyarcsl Atla.ntik cenbun 
da. k~lf uçu,u yaptığı sırada oldllt"ll 
yerde duran blr UC.l\ret gemi.si s&müı, 
tUr. Devon.sahlre, btlUln ııUratlle ya'k
la~mı~ ve da.t:a ct:-ıı!lx btr mı:ıaye:ıo " 
çin bir layyare ~öındennt,...Ur. CiOOn 

fa)tlyetlılzll#l. ilk clddt ric&tıcrldir.,, kuvvetleri lmınlmdaBı l...,.._l _.,. r...- • t.ııet •Jlf.~d • 



~ - ~~SON DAKiKA - 1 tı.:mtA?\"UN - 19U PAZAnmst Hitıer - Peıen...:...-____ _. 

İnhisarlar jdaresi mühim ~ir 
tecrübe Uzerindcdir. Bu tec.rii~ 
43 derecelik rakı istıhsaH W-rin. 
Je vapılır.ıı '•ta.dır. 

Dundan fü.; ~en<! evvPl, inhiı .... w 
hır 1d resi piy-c:1.!>a:va 4.5 d~rec:!1;!: 
ral.ı cıkıı.r L.'Tiış bu rakı bidayett' 
ra~bct r,ö:-memiş bilhassa cs';d 
, a!.:ı tiryul~ilcrini ~cn:.nun etme
rni~ti ~;a!(at zaf!1nn gec;tikç~ 45 
1eter~ r:ı_l~va aliı.kn fn.zl:ıla.c;mrn 
,.e b1lha,r•;a yeni rakwu. alışanlar 
daha ziy; dt> bu rnkıY? tercilt et. 
miqlcrdir. Iı:hi!:larlıır ide.resi 
,imdi bir taraftan az :-;kollü iç
kilere do;;-ru gitmek prensibini 
takviye diğer tara!um bazı bP.
ı içten tt'<iarik edilen ına<~de1er. 

Amerika - Japonya 
&r(\s nda 
IJ,;ıştaralı 1 ancl a&) faW.. 

Bugün nuzvclt, harp ka.b!.nosUe y:ı. 
nl b:ılııiye ve harbiye nazırla.rile ve 
bo.lırly ''e hnr.ı•.Jyc rllcııutle aıUzn -
kere cdocckUr. S(lyle!tdığ;ıu gör(), 

1 

bu topla.ntı, J .. ponyanm Tnylanda., 
yahut Blrmıı.:ny yoıım:ı ka:'"§ı yapma 
SI muhtc~ bir lın.rckeU O:ılcmek 

Uzere ıılıruna.ııı icap cdon Uclbirlcrtn 
~tırılıtıMtna hasrcdllccekUr. 

Bahriye nezaretıle yakından t(;mas 
ta bulww.ı· ı:nııJı!lllerde, blrlqlk A • 
merilianın, y~ bir Japo:ı t.aı:.rnu:u.. 

na, Japonyayı bUyQk Britruıyn \"e F{!.. 
lmncnl:. Eındtstanile elblrllğ'l halinde 
denizden nblulrn. etmek surotlle muklı. 
bele cdl!eccğt tahmin oıunm:ıkta -
dır. Yalnız deniz \"C bava b&rekt.tı 

yapil cnl:.tır. Uzak§arktı. bir L.-uvvcl 
ac!orlyo glSn~crllmcst balı!s ır.evz-..ıu 

değildir. 

Jc.ponya..run s.bluka.ııı L'U iki bedct'e 
mlitc\•ccc!hUr. 

1 - Jnponyamn Hındlçlnldc ve 
Çlndeki barokA.tn:ıı gO.çlc,etlrmek, 

2 - .Japonyanm ııskeıi Jıarok!tma 
dc,-am ıo:n mul:t:ıç olduğu lpUdıı.I 

ma.ctdclcri kesmek. 
Bu nblukarun, Aınerllaı.n ve Ja.po:ı 

kuvvetıcrt arasında, ergcç mını.tm Wr 
deniz mUsııdcmesino 63beblyot vere • 
cc~indeıı tUpl:ro edilmemekle beraber 
Ameriklalılıı.mı Ust.UnlUğU..-ıe kııt.lyen 

1Umnt. beslenir görünmcltt.o " har • 
bin Ame. n:ı:ılılar leb1no döneceğin • 
den §tipl.ıo cdilm~mel'tcdlr. 

.F.uıl'lıı b:JJÜD Japon murMhasüırl 
le yaptığı konll§maıara gcllnce bu 
mll:;ttUlll.tm, Paaınk meaelelcrlıı ba.Ill 
h• r<'lc.kllti Amerikan. tekllf'.ne, To. 
jo tıı.ratcı:ıan \•erl:en cevap etrafında 
cereyan odcceğI tıılunlıı ohınuyor. 

Tokyodan son dC:a yıı.pil:ı.n beya.n&t 
dolayısllc, bu cevabm mentl oımaama 
Jntiur edilmektedir. 

ı ... o:ıd.-a, l (A.A •• - (BJJ.O.) 
V<41~t.ond n gelen haberler• g3re 

Uza.k§nrktn gcrı;lnUk artm:ı.ltt&dır. 

Ruz,·eıt, Hnl ile telefonla ı;örtı~tlfütcm 
zonra Vaclnı;tona dönmek kıı.nın:ıu 

veıml§tlr. 

Hııl, bu sabeh Jııpon dol~ Ku • 
nıs:ı ve Jnpon sctlri amiral Nomura 
ne görtl§ecektlr • 
~:ınedJdlğlnc göre Jnpoıı murah. 

bMlan Amerikanm teklifine Tok • 
;ronun cevabını nıımıcn tebliğ ed<ıce~ 
lerdlr • .Japon ba§vcltlll Tojo prid 
.Aııyanm bir menfaat haziDesl olmak. 
tan lrurtulo.cağl ~nm gel11tiDJ n 
Amu1k.ıı ile 1ngilterenin bu aıahıı.dan 
koSU!ına.sı icap ettlğint 196yl~. 

16 kruvazör vo tııyyare gemlietiı:ııiQ. 
lhiınaye.sl.ncle buluna:ı. bir Ja.pon im • 
.file&, İngi.IU Bora.ooau clvı:ırmda s<S. 
rW::ııll§tür. lto.fllo cenub.s. do~ ller • 
Uyordu. AYuetrcılyıı h'-?p kabineei bu 
gUn !ovkıııacte toplnnıı.c:ıktn-. 

Londra, 1 ( A.A.) - Dün ceoe ba
tıcr e.lındığıDıı göre FiUpin adalan c1 .. 

'Yıl.n.nd:ı kl.lv..-cUl b1r .Jo.pon donsnınuı 
görlllınllgtllr. 

VA§lngt-O:J. l (A,.A.) - Ru..-vcltiıı 

U~!:!i:ırktnkl \'ıu:Jyct dolayı.ı;tıo bir • 
denb.re Va.rms:p~ıdcn Vtı~in~ 
döndUGllne dair \'crtlen haber uzak 
oarktak.l lnl:!.:ı!larm vah:ımetınl blr 
kere,dnha a3tırı ... tmı,br. 
Cumarteaı güu\l J~pon bllfvcltill 

Tojo:ıwı İngiltere llc 1'..merlluuım Ah 
}"adan kovulm:ım:ı.ları l!l::ım 8'!1dlğl.ne 
de.lr ynp~"at b~y:l:ı:r.t bUllln z:ıılıı.lerl, 

Tojonun bu mc&a.jln 'bll.!ınDso. Japon 
mlllet.Lno hltap ettı.ğt ~cd!lmcltle 
~bıır, hAdtı;eı.:rln dn..'ut vahim b'.r 
§Ckll Alm!l~nıı hıt:ı:..7l:ı.m*tır. 
U~ıu t!.an nlınnn d plomatlk te!

ı;rrntıer bu ?•ad:ı.r bcihln o!nuu;aydı 

Rusvc!Un b.rccn b:rc ~cık ıaı:u 
munu hJ et'lllycc"ğl 1.n:uı~ti lıA • 
kimdir". Tojo tatt!ındıın .c5~cucn 

nut:cuıı Jc.p"'?l luıb!n .. slnl:ı Amerlkııc 

m:ı.st 

p •:ı. ~ı • • .·.. ı;elec:dı:llr. Amer kıı 
ı h'r '< • ' J pJ wa p, "'., prıı•nn}t 

lOSl<ova 
işgal albn 

rra sız topra ıa- üzerinde 
de:ı d ~ tn<ınrruf için 43 derecelik 
bir l'akt ima:ine c;ah~aktadır. 
Bu s;ckUde <:Ok hafif bir ral-1 
imnl ı:d!lnıiş o!a.cJl\ ve tecrübele
rin ikmalincl~n sonra yeni rakı 
ı :y:ı!::ı.ya cıkor:ıl.ı~-ı~tır. Bu ra!n 
rağbet ~örürsc 45 derecelik rakı 
:maU•tı tedricen :luıltıl:ıcaktır. 

Tank 
mııharebes i 
devamediyor 

Rostofu 
boşaltan 
Alman 
ordusu 

n da ör er Dün 24 Alman 
Londn 1 (ı\.A.) - B.B.C: · 

Diğer tars!t.nn hariçten ma.n
t:ır ~etirtilcmedı(.;nden dola:ı,"I 
rnkı şLı;elerinin nı{zma kağıda sa... 
11ln.rak konulan tahta tıp~lnrın 
şiş~!erden cıkarı!maemın baz.an 
~mi:aruııı bir h:ı!e t..c;di"!i görül
öU~ncl .. n tıpanın bir kISmtnın 
<1uıa.rıdn bırakılması muvafık 
~örUlmiic;tür. .._ 

--o---
Doııdra, ı (.4.A.) - B.n.o: 
Sidi Rezek ile Birelhamit ara 

smda oereynn etmekte olan tank 
muharebesi Jngilitler için mer.ı. t 
nuniy~j: veri~i bir şekilde inkiııcıt 
etmektedir. 

Kahire sözcü.cntııe göre lngili?. : 
çcni::eri:ıi yn.rmak için taarruz· 

Mariyop<;>la 
doğrıı 

çekiliyor 
da bulunan. mihver zırhiı km·- Loodnl, ı (A.A.) - B.B.C.: 
vetleri kendilerine bir gedik ıı. Rostotu terkctmeğe mecbur knla.'\ 
çamannşlar. Jngifü: hatlarını ya. Alman ordueu, Tng~roga ~ oradan 
ra.maımşln.rdır. Dil$llRD n~ır z.a.. 

1 
G5 kilometre daha garpte bulunan 

yiata w{ra:mşt.n-. Almanlar ya-. ı Mariupola doğru sllraUe çeldlmek .. 
ma te~bUslerinde muvııffn.i• c:. tedirler. 
salardı. ı,imdi iki tcraf piyadele- Almıı.n generali vo:n Klellıt pazar 

Sl•nganurdr\ rinin boğa~l&r,tıkl:ı.rı yere kadar gUnQ karargtUJmı Tagaıır~darı M&r~ 
~ }/ ~ geleceklerdi. Mihver kuvvetleri, upoıa nakletmi~Ur. Marc§&l TfmoÇC1l· 

1 
• "' l / piyade me"z.ilerine gin:ıeğe mu- ~:o, ııeıı~etUğt blr gOndcıık emirde dil§ 

stısnaz aıı va \'&.~f~k olam~ışlsrdır. mana imha edici bir darbe ind!rlldJ. 
1 Sıdı Rezek'ın Qat ~unda bulunan ğlnt ~ en mUke:nınel bir motısrıze • i 0 •t "" mihver kuvvetlerinin en büvük tUmen!yıe bır mnk tUmcnlnln artık 

VQZ ye l l an k:ı.;mı piyadej~n ib:ırettir. Bir. maziye kıı.r!§t.ı#'.D.I bi.ı~trmıştır. Roa. 
ka~ yerde daha müteferrik mih. totun aoknlt ve caddt'lerı pnrçslo..nmış edildi ver kuvvetleri vardır. Sidi Re- tank. otomobn enkazı ve ce&ıUerle 

' re!t'in cenubunda Cenubi Afrika doluydu. 

Singcıpur. 1 ( A.A .) - Singa.. topçusu faa.liyettc bulunuyor. :ll:o.skova kestınlndc Almaıılar. u 
purda istisn:ı.i ahval vn.zi~·eti narı • • • ilcrlcml§ler, ~chrl ku~tma tegcbblla-
edilmlştir. Malez>ıada bUtlın ih. 1.JOttdra, 1 ( A.A.) _ B.B.C: lcrı:ı-Je muvaffak olıı.mıı.mıııı.a.rdır. 
tiyat ~önüllOlar sıllı.h altma alm- Bingazi civanndu Sidra körfe. Ruslar, mukabil hUcumııı.rda bulunu.. 
nu~brdır. 1 zine varan İngiliz kuv,~tleri, yarlar. Lenlngradda Almanlar mu. 
- ~ .. _:; ·vahasından iJerliyen kuv. da!aa va.zlyet!.ndedlr. Atmanıarm s~ 

bl•"" tT d w•ld' B Jru ti · ,·a.stopoıa 1targı yaptık.lan yeni bil -

'
c{ te •gı· ve er eı,rı ır. u vve enn 1) Q i Ccra.bup vahasından sür'atle yü- cumu pUskUrtmil,&13rdir. 

31 
tA fi 

1 
lnct 

63 
.1 dıl rüyen lnJtiliz kuvvetleri olduğu • e • 

1 ru 3 n tahmin edilmektedir. Bu azim- Moskova, 1 ( A.A.) - Sovyet 
M~ol'lLı 1 CA.A.) - So\'l'et ha - kıir ve sür'atli ilerleylşle düşma. radyosu bu sabah şu haberi ver. 

berter bürosunun 80 tX'lntc~ ~ı mn levnmn yolu kesilmiştir. miştir: 
~rettiğl tebliğ: 1 . Moskovaya kM'lt yapılan Al 

so ro~noo latal3rmuz btltnn • • • man taarruzunun 12 ncl gUnü 
ce;ıbclerdc dll~manlo. ç:ıtptJm~tnrdlT'. ı Lomlnı, 1 (A.A.) - R.iiyterin mühim bir değişiklik kaydedil-

29 ııonte~rindc 20 Alm::ın ttı.yya.resi muhr..bi.-i bildi:ıiyor: memiş, yclinız Sovyat sol ~na 
talırlp ed!lmiııttr. mzım kayıb!m.:z 8 Çölde 8 Jncl İngiliz ordusu nez • hında Sovyet k-ıtalan muvaff a,. 
tayyarcdlr. dinde bulunan Röyter njansmır. kıyctli mukabil taarruzlarda 

29 eontotrlnde hııva kuvvetıer'ımlz mub~iri bildiriyor: 1 hulunmuşlardrr. 
83 Alıne.n t.wıla,, n zırhlı otomobil. İngiliz oeyyar zir'nlı 'kolla.n tıı. Bununle beraber Volokolamsk 
nslter taşı;>-ıuı 650 d"..n tazıa krı. nyon 

1 
raiın•:!an esir o&lcn 21 inci Alman ta Sovyet kıtaJarı bilhassa zırhlı 

u sa.hm topu. ıo2 ob\ls tıııııyruı nrn- 1 ıırhlı tUmeni kumandanı Generel j ur.:>uriar bn.kımmdan ade~e Us.. 
ba, 5 sarnıç kamyonu. cephane yllklll ı Rc.ver:stcin Tobruj;-a göndcrllm1§ • tün olan .AJsnan kıtalannm tnz 
btr tren tahrip et·n.l§tcr '\"e tld<leıı fıı.:-.1 tir. fııgilk reyyar zniılı kırwctle- yikini ~cılükle dut'durmaktad1r
ıa dU,,man ruayını lmO'ltı ederek dağxt. l :ri, Tobru:;ını cenubunda çok yarar lar. Tankların nrka.sından ilerli. 
mıııtardır. lık göstermif1ler, Alman tıır.ıklannı yen bir Alman kolu dün bir yar· 

Cenup _ natı copheslnln blr kesi • sıkışt.Tnrll:k bunları oaıf.rto..n çruriJ.. ma hareketi neticesinde ''M'' kö
minde h&nıkett.e bulunu bLr~·;.zrı. t meğe iobe.r ctmlşlcr ve mihver ıı:. yünü işgale muvnffnk olm\13 ise 
mlzdon blr1 297 ınct Almd plyade §C kamyonlıı.nm teş nltina nlmı~ de daha ileri gidememiştir. 
tUmeıılni czml§tır. Ynlnxz 6011 lk1 gUn laniır. ''B" ve "A" köyleri civannda 
Ulk muhnrebe!crde 4000 den fazla Al- KoUar İngiliz fabrlknlar:ndan mühim muharebeler cereyan et. 
men rubay ve eri l>ldürlll:nU~tür. Bu c;C;an soo model tn.rJOO.n kullan .. mektedir. Burada Sovyet süvari 
harekete tgUrak eden blrllklcrtmi.r.den 1 ~lttadtrlal'. Bu kollar kcndilerlne kıtalart Alman tankları ve pıya 
b1rl ıs Alman topu 2 batarya &lc.v 

1 

k.lfayet etmekte, Bilrotle uznltla.ra de5ivle c:arpışnı~'::....dırlar. 
makinesi, cephane ~n 20 are.bs tah gitmekte v~ ~ca;r> ettiği zam;ıı ge.. :-.fojaisk ve Matoyaros.lavet2 
rtp etmıtı 5 8a.hra topu 6 t:.lev ma _ ce cebri ytl~lcr Ytı.ımıakt.ıı.dır. ·nlcrindo Ruslar müdnr a 
ktncııt. 6 'mıtra.lyö.:: v: di~r birçok lnr. Gece yanaşık ~~zende bfr ~ hn..!armda daynnmaktadma.~. 

I l k ' • F..sir Fransız mUstem e e ~ ' / 
'erinin serbest brraktlması ldn J: aggaresı 
manya ile Frar.sa arasında bir aıı \ J •• •• •• ıd •• 
l~a olmuştur. uşur u u 

As8ociated Press'o göre, Hitlcr 
ile MartŞal Peten an:umtda bf.r m\1-
lfıltet vukubulacakt.ır. i3u m!.illknt 
ışgnl altmda bulunan Orlesn şch. 
rinde cereyan cdl!.:ektlr. Mareşal 
Pctcn .iün g-.ce \.0

1 iden hareket et. 
n:ıiş!ır 

Rus taarruzu ağır zayiata 
mal oiuyor 

.- e.aşıarafl • ıncl sa,ta<ıa 
•ıız Uhr Blatt,, gaıet.e81. eon kırk 

beş ı;tınde yapıia.n harekl!.tın ~dıiet1 
tıakkmda blr tıklr edinmek için ıozıı. 
ıa.rm uğradığı znylıı.tı ve .Moskova et
ml'mtla. susturulan son kalelerin nı~ 
ttı.rmı 'gözılnUnde bulundurmak ka.fl 
g.eleceğini yazmaktadır. 

" l.Jbya tıa:elcAtındıın baluledcn aynı 
gazete tngillzlerln belli ba§lı blr mu.. 
va.!faklyeı elde edemeden bir çok in · 
san ,. . ., malzeme kaybııt.Ukieruıe ıaa 
ret etmektedir. lngill.zlcr bUiıa mukn
bll tta.ıyan • Alman mukabil taar 
ruzlar.ına katıanmak mcctnırlyetinde.. 
dlrlcr, Londrada bu ~bbUStc tean. 
dlU edilen mll§kUlo.tın tahmln edil • 

Moskova, 1 (.LA.) - E'nzar gUJ1tl 
Alman tayyareleri Moskova nz.erint 
bır a.k.m ya.pma~a te§eboU.S etmırırr• 
dir. Sovyet şv ..a.)"yarelert bunları tıli· 
kUmet m_rkczlnın ctvarmcıa kru'ft • 

ınmı§lardır. 22 Alman ı.ı:ıyyarw dil • 
ştırQlmQ§tilr. Sovyeucr a.ıu ttı.yy:ıri' 
kaybetmişlerdir. 

Mosko,•ayıı kac:ar aokulmağa aııı • 
vafink olan. bl,rkaç Almnıı tayyaretl 
b<>mbnlarını fark gözctnıeks1.Z1n al • 

keı1 olmıyan lıedcıfierc atm~!ardlt'· 

Birkaç öllı ve yaralı nrdır. 

Per eve a 
Bu resimli sina.ma ve tıya.Uo 

mecmua.ısının B·lincl Kiınun e&}~ 
çok zengin rttSim ve ynz:l:ırln ç~. 
mıştır. İçinde Profesör Salih ~o 
n:.t, Selim Nfu:het Gerçek, Jil111e 
F~~hın ID3, İbrahim Ho;i, Dolttof 
Şemsettin Talip. Nusret Sa.fa CO~ 
gun, Vasfi R.Zohu, Fnızı:m eeınahı 
Refik Kemal Arduman, Sabih C:ıi 
zcn'in değerli yazılan vardır. Ta~ 
siye edem. _.,.,; 

dlğlnden dahıı. c;olt olduğu vo kolııy 
hayallerin btr ttı.rafa buaıuın.rıı.k va Ö.'Z. t{icfi<:R. 
kalarm hakiltaU ile luırıııaşmanm • v "' 

dah& doğru bir hareket olacağl kabul il. rıı fı.~-n ~ a '";,.~ 
edllmeğe başlnnmı,,tır. I ~...,. ..-14 '(' r 

Monttı.g gazetesi Sovyotlerln fayda :ii•=:llP.!iı:Oıız:ıı 
8lll bl!e olsa tıcriıangı blr muva.ff.ıki- C!I Blr natuk terclim~lnde geç 
yet elde etmek mecburiyotlndc tıulurı. ••f!tlluııtı,,ın tUrı.ç.cısl \'W'dır: rn. ııt 
dukiarmı c;UııkU böyle oımıı.z.sa barlç ti 1 ''ltlUııtclo'cJı,.o de "lğrcr.ıç,, ~ 
te ve da.hllde GOD mütereddit ıstınnt • rlz.. 

ga.hl&rmın da yılulıı.cağmı yazmakta. Nltfn "mu.rahhas,, ei.i:z:Unll ı;;nllll • 
d•·. Bu ıreb&ble SovycUer ile mutnbık nıyonır.. liı!D.vuz;da bulun:w K.&l'lılt-
kala.nık son ttı.burtarını ve ron s1ltüıla ğı "dele e,, olarak im.bul cdiıınl4 • 
rmı tehllkeyo koyma.k aurl.lUle oı.sa tlr. Bu suroUe "heyeti ınu~ 
da blr yer dcğl§tlrmc hareketi yap • ı.1ruı lmrtufarııJ< "ılcle~n yon., der!J-
mağa karar vcrml~lerdlr. Ruıı kuman. Bnuwıla bemlMır sn.dece '•lw;)et,,dC 
danı bu p1'nmm µı.tblkl lçl.n fa.:ıllyeU bunun ymlnl turu.bilir. lngillz 11' rrı-
henllı: taır.nmlyle dunwı.mıı oınn so-.·. ti, rnwm' ht"Y\:fJ diJ;oru~ 
,-et endUstr! Mlgolcrinden bırtııl ve 
t.agUl.Z ~cuvvctıcrlle muvaıııılımın ha 

yaU §ebekcslııt n{~a.a etı:ıck Uml -
dlyle cenup harp sa.bıı.ınıu seçml§t.lr.,, 

Gaz:ıte Mtlee olarak Qmlt.sl2:Ul:lo 
yapılan bu tıuıllycu ıı.rtık bo~vtzmm 
t.esaba kat:unıyacnğı b1r wruı ve mal 
z:cme kUUes!.n!n ortadan katkmMln. 

d uı b gka. blr nct!ce vercmlyecef; ını 
yazmakta.dır. 

gıı.nlmetler ele gcc;;irmı3ur. :rn toplruıan ve b.lha.ssn mehtaplı Sovyet sol cennlıtnda, Stalıno
;nxclarda. milke:nmel bir hedef tc5 g•>rsk kesiminde muhafız eOva. 
kil eden Alman tn:ık birlikleıi h'J ri krtalan "K" köyU civnrmda C ::"-' .~ U.P il.- lif ingihz lay}Hlt'Bleri bir it~ırtı.ro::ı.n yı.lmJŞlard:r. 11 nci zırhlı Alman tllmenine -,J-ı..w,,-- ~rı..-

''li'.ı:ı.Sar" hakkmda o1.urln.nııll' • 
dM kııredıl' tekllflerl t Uyell.m. ~ 
rt bunuo )Criu1) ••r.ar.ır,, ttoywıM' 1-1' 
tlyenle.r de \ar. FD.knt •ıb:>mt~' 
ma .)1lzllnı!"n bln e(' t:ı.sıını ve ~ 
.) in bin 'im zarara uğmmı,ıırl·, 
dlyoruı.. Bir g n:i çok ~m, f~ 
az rnram ut;rıyatillr. o:W.:ı n.iııti' 
tıJnt "zJynn,,b ıraoo edip ":t.:ır.ı.r,,dil 
mı kn.rnr k•l!ıJımY uıw r,, blr ı:.11' 
\'O konu:;ma n..·aıııe.ııi deglldlr. bl1' 

lınld onu:ı ycrlııo dllimlr.l.;ı nlı ı;ııı 
old;ığu v yu lcofay ntı~ bir ıı:ıt 
it:\ kt-ll'll(' lazım! A · b t d Tolıru!ı: gnrnlzonu ilerlem .. ~.ıe c. karşı c;arpışmağ·a devam etme·- - - --iman gefüıSi ~ ır l ıan kıtaıarlc. JıtJ.Jr.ıt temini için kı:ı .. 

1 
tedir. Sovyetler bu kesimde mu. -

tlıı~t mtı ı tnct ıntyfadO leden ça~1 z.'UlUIJl Bologne ism. kabil taarruza ge<:tilderi zarnan rnr ob.-uyucı.muz yıızıyor: 
t~J'YA\'"C, gom1n1n Almaıt koı:ıı nı mıı.n :ıl ta~ı:.ıın tUrncninl ez.m.i.'jtir. 1 danoori 20 1:öyl\ istirdat etmiş. "~ımp ~anuı zı.ncırııkuyu poUs 
za.ralı bir pııtrol gcml.'Ji otdug.ıı:ıu e5y. I B"\o~o tUr.ıoninin muharı.ô kuv j lerdir. merkezi ka~ı.suıd::ı. b~ ekmcıtçl fınnı 
ıemt.."ltlr. ı \'ot eı:fat ic bilfill fmhn. edildiği f-İ.m Rostof kesiminde &>Yyetle.r vr.rdrr. Bu fırm s.ı.illbl her ız:hlıa.md 

ı>ovoıı.ltııhlre torpldoW ttı.tır...fmd:ı:ı dl teeyyUt ctmelrtedir. bu sebrin ~arp istikametinde ta. halltn kıı.rıı• •mı. dilrllşllt mua.ıneıe 
vcnlm ıprctıere tat.ı:nln ediet ccvıı.r:- BugllnkU pa2'.ar t'llnll ~lıca ma arru.ılanna devam etınelttedir. etmekte ve n ı hakımıtte bulunn1a.lt 
1a.r o.ımııhıar.ı U?. Bu \'Uiyt ~pheU 1 h1Uip &alı: r Tobruirun etrafında • ~ı·. Mareşal Timoçenko dün t:ıdrr. nu hal:nretl"r 0 dereceye vnr
.geımlDln dQemıın ı:nl\lüyeUnl dnhıı.. !~ arr. yevmi bir ~ir Il~'l~ederck kıta. m&'ttadtr ki bk çoklnnmı:r., ekmek nl. 
l& fM'll tm1§ ve bUıacnalcyh ateıı a Dlln Alman tanltla.:rı:, ~imdi Tob-. larmı tebn.ı\: ctmıştır. ma.mavt terc!h etmek ı.ztrraı·ınd \ 1<111 
çı:lml§tır. DUpııan gamlb: cSı:man tab& rult garnloonu ile kurtuluşu temin Nihayet ş;mnli garbi cephesin ı:r.r..'·t.tıyız 
kal!! ulm.Sm(b. knÇ'Il\t.ğa. ç:ı.lı§m~ eden lnıvvetln Jı;zal ıı!t.ı:ı.da bulu • de Rus'~ r- Ti?nin ~hrini tahlivö ı • B" f . hııddi h rh!lJJ lt.l 
4a ıo dsltlka amıııı a~vter içinde knl nan Tobru!: cl\·armda gcnlı§ bir s::ı etmiş!erd:r. Burada şirr.di ~jel, u Ir~cın.ın ıı. . 

8 
• 

l lıo.nm ı:cnubi ~5'.rıde ve cenub:.ı det!i muharebeler cereyan et. dirllınelldlr. B!ı::lm vazıycıtım z fırın 
mı,,tlr. te·ketm ve ~lndo topla.nm.~lnröır, mektedir . ı kar;;ı:mnda. l>:ılunruı poila n.cıltczln • 

:r.mmıtehat gemıyt • it Cumartesi gu"n:U Almanlar ....,..., • • ıt: * den d:ı görUldilğU hn!de, her neden e 
ruk.altı.ra b!~tsr. A% .:sonn. lxmlt an OoLLl.t'"• v 1 

,,~t •·- ra.torlu:l: a.uvvetlerinln i.,,,.,al al!ır• Vieö 1 (A 4 ) Ofi• hl!:blr tc:Ib!r a.ıınrnıunnktndır. a • 
b8n at.e:ı a.kall ve gemi u• m~.....-. 'l'O · "'" •' • - • d • 

lıto\'CUdiyeUndmı §lipho edilen bir rla bulu:ınn a.rn.ıt pa.rçastnm h<t!br.. Son haberler<} göre Rue cephe· tan :ı.ç:ı reııB ınu:ımcle: ct:nCit tr .. ç~ur, 1 

~ dcııllı:.altı cem.lı;1n1n o:nda b'.:. tını İkailOnc.k içln mu•mfölk 02a.tnı • sınde ya.z.iyet ~y:<-' hü!füm edile- ve !C'l!.. mm:.nıeledo bulUDnnıı ma.nt oı. { 
ıwıc:uBu U:ey)•ilt etml4ftlr. Bu ..eralt 

1 
yan bir taarruz ya.~la.rdn-. Bu bilir: . u:alc ta Mıı:t.nnm vıı .. l!cırl değıl ru!. 

dıı!ı.lllnde J;1lmlden kurtu'a.ııl&rrı: ue _ lınrckct .esıın.smda Alnııı.n~r ceSf. Leningl'~d cepheslnde şiddetlı dır '1 
nı.z ~·rinden toplanmMma lmkL"l ba 1 rot ve fJ:ddeUc ~'"§mışlanlır. soğuklar h~ikU:d sü:dU~1nden B İlU'll.li3':tl bu ndam b!r kUUcye knr 
lwıaınAml§tır. Ne Dcvonsahlred? ne General Ro:'llmeluı G<ı--uıma ~ • muharel>E;. sıper hnrbınc inllisa.r ~ ı u nuamelede bulunurs:ı.. .•• 
de ta)'Ya.rclerindo biçb!r- ııaoa.r ,,.e ı. 1 d3r <'l'..rp~...k için emir. aldı~ etmektedır. Almanlar ı:;ehri mu. Oku". rumuzun 11lkH.yctlnl al!ktıdar 
1eC t ·tu ırüphe yc-.ıttttr. Rommclm elınde ha.'3ara c:tmek ve Rusların çıkı.~ lıı.rır. .ıaz..'lrt <lI'tl.a.Unc oncdlyoruz. 

a rol:_::. bJb.:lgrçtaki tank kuwetlerİlli?l hareketlerini pllsld\rtmekle iktt 
tatcmemelı:tedlr. Bununl& bernber A. en.:::nk b:r k"'CIIU halmış olm~ fa etnır.lrt:edir. 
merfüa.ıı etııt.Ln v~ncton hUknmo • rağmen Almanlarm ge~lne Mrokova cephesinde, muha!f· 
tmln Tokyoya ımrrı ta.U bir tarzı 1 rl?ir ~rta.dn hiço!r nl!met yoktur. be, hareket harbine dönmüştür. 
b:ırcket mııın.z etmealnl ı.stemelttedlr 1 ~:ındı ::'.l:ınedild!&-ine g3rc, Alman Almanlar yeni terakkiler lıny. 
Bu 1utıarlA JRpo:l:;a 1htUift hsr~ ı:a l lnr~ıı. l?I:>~nlu nşağı :>"'"knı.'1 mll. detmişlerdit. Rostof't1: R~slar. 
dıa.r ı;ötu..-ecek olursn. Amerikan c!kA- ı:;.aı;i miktıı.."<ln tıınkhıl"a malik bır- taaıntzların.'l devam edıyo.ln.r. 
n gc~ekllk g08t~rm·mek k:ırıırm • j hınu:rorl:ı.r. Eu ~l Almnnln.rrn 1 
d3.drr. 1 t~.ltl; rnuhıı~~b~ln n .~n nğtr :rülct' • Rurılar Tag~nrogu d._ 
To~nuıı bcy~:w.tı Vo.vfns~o:ıda l~u. n~t tsşıdık.:mnı grıstcrmekte<ll.r. almı~!ar 
.. v Noır.unuıın "'lrf11tllı:lor! mllz.:ı- 1 Çilııkil başlnn.T-çttl İttdyanlardıtn 

rı::ıu 0 
• 

0 
• c>ok trurklan '':r-dı 

kerelerin lllzur:ınutluğunu göoternıe·ı. • Alı ~· ıi n' . Inn~ 1 (A.A.) - Stokholmcl:ı , 

Bayan berberı bir bayan nrı .. 
yorum. Marı! -, ondüle ve 
Mbmmpli bilmeıi. 

Ad."C3: Beyo.';.t. !la.ne yokt:'~u 

Lflnnpark kn,r§ı$ı:ıJ CJ~'l bayan bcr 
beri • ·o. li Ccvüot \'arol 

Oow "~i"imlcr J,ıJzl\u:ıu,,ntbD f:t"' 
ll5i Siir.tl bir myfa ~lmıı ( :;cJsd • 
lcr) 1) Nc~I dıılml, 2) !\' ~ ..-fi· 
8) Nestl lmslI, 4) .s'~I rilUln, ~) 

• G~yi uevnt.i, G) Ncınıtı münblt.e. 1) 

Ne,·nt us:ı.rcsl. 
('\'C'~ll~r) 1) De ·f~ ... ooolra, ı) 

l'e.kde>:ru, S> Tılaz:1"1.'U, 4) 0e5tol"' 
d1ıku, li) ÇPltlrd1:k rar:. GJ ~ 
cetdrdek, 7) ç ... klıd.·:c özsuyu. 

l lu (Aıı'aır.ı,) •• 

il 

anııe 

li ~sara ' nannk ke-miıl'in 
\"UlllC't'llrUec> .,_.,, 

lıLUU'us rruı tıakt;t ranıı il' 

Kadıu. '11'1öP;r. ~o~ rıuvtıı& nrr 
tllrk ıçbı tekrıu cck'raı ok~ 
l>ir ınta.I). 

ti t. S' lm!'Ut 

teni vt:rl '"Al\ il 1&IJ11bf.wt 
ltt>r lt1tnr.1eı11 ~ılunur 

tedlr ve Amcrlkım cn:.umı dn,htı e0rt 1 • in m:ııa.:;;ı t~~ ge~ı. a.ın;".k btıiur.,\n bl?' kaç tn,t!ll~ gnsctcs;nın 
dı:.v:-ar.ma~ıı c.evkctmckt.cn ba:Jkıl bir 1 ~ 11 y: - . tl ,f "~~ · ı m:ıhsblrl RUB!arm P.cısto!Gım ıroıırıı, 
1-Je J'arA~lnt§U:'. t~~~fe~:. z;..fı~ili~~ fçıd~; hp.n~ da lııtlrdP.t ctUklerlnt btl-

Vatf~l.8t.ondıı. umuC11 B".ıretto yuılt r.ub:?. l:ı.r dn ol.nu>.k üz~r ~iıüt e d!nMlıtedlt'. 1 
edlldJğlne göre bu seç saatte bl!c Jo- }'ili ~lr t.lm~ e 

8 
Moukovn radyoııu pue.r ak{amt ~un 

''Vakıt,, ,(tiabevi in yenı 
neşri a , ından bazıları .. 

pon;ra •kll! umı:ı bu siynactinl ttı. - j 'J.,o.nklann ml.lrcttoOO.t! l>iUııu:sı. lAn roytcmtıtır: 1 
r.ıcmlie G&ğl&ıtirmet-ı cmretu~rn. ıuı • nğrr lngiUz Uız';dnrmı nıedlıetmek Almıın ordala.rı Tu.gt\nl'Ogd:ı du~
uya.cnkt!r. 1 te-d.trlcr ÇünltU bu~c:rı t.Mrip et _ madnn .A7:lk denlı.1 aahtHndc ltl!n 

fi •rlcr (U!l'lt~I 1tı/!IUU1 fDS<"l! - BtkAyel'!r - l':iKlR 

Am :r.t:ı !.ltll:lll::ıatı bu reK?de ~er:. nıeık h~ i;n~i.n:mxl:r. lı!uva!tltr.. Marlnpola doğru rle3l ctm:kl,dlrl~r. 
ı~ bu: kar.ı.~ VO U:z.r:ılrnirt&i:ı ac· tuı lıart~teu~·c b\lan b~ (' tn•'c l 8'J şc:ıır Ro~..otun bkritc:ı 160 k •• 
rlktem&!ı :rJycoe Jııı:on. "a !çt:ı fay. 'çt .... rin~c mürctt.ebatlmı ;,lciuP,u ıo:nC!'trn gııt'blndc bulunır.ekta.drr. Bız 
dalt o~r,ır.ı uuınwtmc.:te lir. · h.ltlc hn.r:l ıneı·a&nm~h lmlı:rııcJ~r :at \"Oll K1c:rtin Uarlupola ko.çtıgt 

Am"rik.n.n r;l(lr.ıuricw:nııı, Juponyn ve lıa- Jmİe vn~'.! s ni cöı·c .. •ck tc-. e!Sy1:ı:ı:nektc:Ur. "Stormovilt" pll:t .. 
t.rueplcrlnc uırar "ttlğl tnt.G•rı:c onu J:..ıi'~ clü.c;mıın il"t·lemc"ine mlıni ol oomh:lrdmı~-ı tan arclerln~n blml\ 
al:l \i:ıru~ ve lruwetc'.z b'.r bnle gcU • mc::tı.rJır, B, t.~n,'<'nr 1ntolliz ile'!i ye:!nde Mrcket eden SovycUerln nın 
•3::ıtc ,.ı .. :ı :t:mır"1 t•eı11rn~ı'le r~beb hareletl c::ı;u;mda gcrl nİ.Il'.mııı ve \~ineli Her! blrllkleri ld'.ıırlupol 11:-.:ı:b 
n'"""'r, :ı n ıtq: ı a'l:,·1 :-ı''l old:. 'tl:ın ! r.nı ·r edilmktcn ~onr.ı tdtrnı· dUıt mr.ın so kUımet:-o lcadnr (arkına~ 
rnu" .. kcak ıı"1t.'!~d11rr:r• • .. :: "· ,., .. -: • • ı cindcr~J.miı;tir. dr~mo.ıılıı temn"! hııl1 ntiedfrler. 

t!.I l h.ı li UN'ı 
S-cı.ıl St-viyonıw - tıomaıı - tSl'HR.~N tUIUÇAB 
tO Uerııır tınxete<'J.llt - : .. t-:Jistl ~ı.ı·uo 

rıtoolll'• &ıet:•u,,ruı •b'2"t t~: - UAIUU rAKm US 
Uçtincll ~Ultıu1 Ue,,;nedln tif\rıc.A UU(,"lliıll -· till.H! lJtlAflı; 

Krrıdl kt'ı.lllnı• ı U(lO ıcrllmt •!f! .f:'f't't1M - l"runım..nn ıdt.nrı 

K.-ı1c. ... no:m ıouo tcl'llmt t~ 1tn•ttcı ... l\ımaı uı .ı.ııan 

ıu·n·ı uı·nııın" ı u~o Kl"ltıDf ,, 1~n-ııcı - ln,llllA'll' ıı:Jtub' 

"""' rı Kamu' -· "·' tJ\h '• ·ı &~ lUI' 
lbıl·a· m• tm - "(;nıan \.IA~A~ HAStat mı 
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tliahkeme 
§aıonlar1nda 

AVUKAT, LAZIM MiDiR, 
LAZIM DEGiL MiDiR ? 

~ reılmleE-1 glrDnce, şaşırdı, kekele
~. rastgele blr ... Dl g6s!ererek: «ıadar dedi 
~ nıecllate Arukatm lllzumsaz Abdlllkadlr, l§itıden aaat 4~ &ı 
~ h&kk.uıda kon~uyormua. He .. <;ıkıp evç geliyor ve Al~ddJn 8&at 8 

herkes 11.\"Ulta.Uıırm alcy'2ıindo bu c1e ı;eUncoye kadar Şemsiye 110 bere. 
\Yor, onlarm ~avıı.ıa.n uzatmak • ber kalıyordu. Ama a:ıılannda gayrı. 
~ ltlert karıştırmaktan ve mUak. meeru bir gey var mıydı, yok muydu 
\ ilden para ınzdırdıkmııktan ha§. b11mcm. 
~ ~ lf yapmadıklıınıu söyUlyormuo Ben va.zlyeUn vahametlııl kaYI'& _ 
""keıı y&§lıca b!r ~t W& kanfI - m~tuu. Abdlllkadirt bularak: 

"e: · - Şl: ~ten var.geç • ayıptır, gU • 
'liat& edi:yonnınuz, avukat, en nahtır: b3aa, dedım: 
'ıı ea ı, bUeıı, en kurnaz bir adam - Seıı kal'JfJDa ben Şem.alyeyt. ko _ 
\...~le uı.zzmclır. 0111ar muhterem a. camıdan ~tıp evl.eneceglm! dedi. 
~dır. Diyor Ye §().YJe bir fıkra Aradan bir QlQddet geçince kadm 
~·or: hnltlkAten kOC&amdan bo§&llclı ve Ab 
~ \r~uıc Uç ortak eeyahate ltarar cıUlkaclirie n~anJandL Abdlllkadire 
'~Itır ve namuslu tanınan bir ıuı. 30-35 liral.ık rı.lpD bcdlyelert aldı. 
~ ıı.l lllllra.caat ederek hepslnlıı hıılt - Evınde yaptığı n.l§an meraatmi iÇUı 
'"-~'"lunan 30 bin lirayı kcndt.slnc de 30-36 lira aarfetU.Fak&t nlkAh mu 
"lltı. elmifler: ar.ıalctJı U:.ma1 edillnce AbdUlkad1r nt. 
~ au parayı ancak Uçl!mQ.z geldi • kiUıtan imtina etti. 
' taltd.re bize verccek81.n. rek b!. - Demek acnce kabahat AbdWlu.. 

lleya lltlmts gellnıck katıyen dinle: 
Ycceltain deml§lcr \'C bu yolda - Tablt Uate.llk Şemaiye~ bir de 

Ge lt!nct yapml§lnr. fa 35 lira mı, 80 lira mı ne borç pa.. 
\~ bir aene geçince, nç ortak. rad:ı. a1m11u. 
. ~~~ «ençlert yalntt olarak gelınlf Ş&htCUD aözlerinln bu nokt&tmda 
~ıııa BShte lmz:alı klığıtlar gOste AbdUlkadlrtn avukatı Handan Kal • 

Ye yalvarıp yaknro.rak arkadaş tancı çantasını kar11urdı ve Uç ınuh. 
ı:ı.nıına geldiğini ıınlıı.tmış, 80 telif kuııseye ait re.simleri hAl<ı.me Y6" 

liı-ayı alıp 5M§lll~. Tablt bir mDd rerek: 
8onra dtğu 1kt o:tak gclm~ vo - Efendim, dedi, phlt mademki, 

\.,· nıllracaat edip p:ıralıınnı ı.. • huaua1 ıı.ayatuıuaı bu kadar tyı blll • 
:;ıer. Kadm: yor. Herhalde AbdUlkadlri t.a.ruyacak-

.\rkadaşmızt yolladm.uı, kendi • trr. Şu resunlerdeıı ba.ııglBl AbdUlka. 
~ "ercıım ya. dem~. dir. g&terln. 

ltıaYet ~ &nla§ılınl§ Te kadınca.. MUba§lr resimleri pbJde '"Nl. şa. 
l'lkaıanrnış, mnhkemeyt. verııerek bit Ali an.psıın keailmte, dudakları tıl 

q l1ıu 8'11ıiatlmaı su~ndan tev " remeğe başlamı§tı. Realm!ert evirip. 
~tı1umış. eçvlrme:e, lilğa doğru tutmağa ba§-
"4 'tu zat s6ı:lertntn buraısn:da, mec !adı. Nlhayet bir tanoıı!Di göstererek: 

(uere dönerek: - Bu resim dedL AbdUlkadl.rln her. 
Sıt bu mnsum kadınm yerinde halde gc:ıçılğtnde çektırmı, olduğu 

ltendinid nııaıı kurtarırdmız1 bir resimdir. Bu olaa gerek... 

t.._'°1ııyor. Handan Ka.!tancı: 
:~ munllAk menet meydanda. 
lltbil TabU kimse kurtancı bir - H ır, hayır, ditdl, 'bU Nlılm A~ 
buıaınıyor ve .,...,u zat mllstehzt dlllk.a.d.lrln nı,anıandığı zaman ~üUr. 
t J-.ı d!ğl en yeııl resmidir. 
~lllınaeyt~ 8'>zlertne devam 0 • Ş&hlt neNdeyac bayıtscaktı. Nlha.. 

yet ne olursa olsun dlye~ek rcııfmren. 
8\ı tnı'alardn bir avukat kadın- den bir tanesini hO.klme göste.rdl: ' 
acımı§ ve ha.dıseyı tetkik ede- - AbdUlkndlr, budur, dıedl. 

11\hreyen veM.letint allIU§ ve ka
Allnın yalancı ş:ıblt olduğu anla • 

Cezaya çarpılacat"l ccısede mnh- §lllDl§tı. Rcmnlcrc numara konula • 
h çıkro1": rak, zapta yazıldı, Bunwı Userlne be. 
'tuekld!em su ........ Aur, dcml:. Pa 
~ ..,.,........ yaıı avukat: 

e ham-dır. Biz anu ldrnscyc - Alinin, dedi, hakkında yatan 
0 edik. Zira ellmlzdel:ı aenede sö • ı;alıadctten taklbct yaptıracağım. LQt 
l't.akJo.rnı OçU birden gelirse ve • ren ev adrcsinlı:ı de tesbıUnl rlca c -
~ Şımdl llçll b!r nrnyn. top • derim. Zira ibrae clt!ğlm n, re.simden 

'1- '"e biZc mtıracno.t otainler IU, nçU de AbdUlkadlr deC'fldlr. 
,, f'ını vereU:n. 

bit ıınrnınn alıp kaçan ortada Allı:ıtn ev adrcsı Z!lpta Yazıldı ve 
'11Jttna ı;-öre senedin tatbll•ine ve muluıl,eme diğer !Jllbltlerln celbi l • 

tın bt\§ka bir gUnc bırııkıldL 
' suçtu denilmcelnc lmkAn yok. 
\ bemcıı tnhllye oıunmı;ş ve hnl>. Davacı Şemsıye dqı.arda bekllyOTclu 
~ CI 114,.11 rukul otm~ A.Ji çı&ltr çıkmaz kendlainl bir k6fe 

~it tat ıık:-ayı an!attıktan aonm ye çekti: 
~:ıı takdir dolu ı;özıerı Uze!'in • - Ab alı benf de rezil etttn, diye 
"llt;'U he.ide: ooylcndi. Hıç dlifUncmedin m1 ayQl. 

ı... ~~ diyor, avultat bu gtbl hal- \•erilen resimler araaında, muU&kn 
~ lAT.ımdtr. Onlar muhterem in. Abdlllknrilrl.n do resmi olıruı.sı oart 

1:11? bn ! .... 
ADLİYE lH'UllABtnı 

• 

SATJl'A - S 

~r :!JcikTa ~aşS.a şa 
~ ~-- -~ - _.,...,, - ..____. Fıkra 

Hakiki ve kuvvet • 
l Zan *mem 

karakter, inattır 
Kol, bacak, viicat lrnvvetinden Jaha 

büyük bir kuvvet vardır# bunun aJına biz 
azim JerU. 

zanç sahibinin ba§kalarının satarken er 
lan adam olduğuna görürsünüz. 

Fabbrikalarda ~alııma ilminin kurucu 
fU olan F~rik Taylör.muvalfakiyeti.ni 

Dlin,,}nnın aa.yıJ.ı mlL"Dlcr:tnden bi
ri de 1.nr4!Juıl llbz.vl!.rtlr. Nnsıl A
ropla.m UNJcacma, &oını:Wla.n;ı ap-
1.ııl Ncronuno, Ocoglzc V1l diğer bıı -
:ıl:ınıı:ı fı!aalar isnat eıl::.rlcnıe Y
nı ı;oklld Ma.=u-llte de fıkr..:ı.lar b -
n:ıt olunur. folll~t bıınlarclM eu ı;U
r.cll galiln §11 ol:ı.c::ıl,tuı 

linr:lln:ıl lltaı.arUWı ölUmUınU dev. 
rlJı kralın tmbM vererek demlııler 
ki: , 

Mcıncuı Ja pJur: 

Bulunduğu yeri maksada erifmeden 
terketmemek. 

fU cümle ile hullUe etmİ§tir: 
''Ba.ılaJziım İ§lera bütün kuvvetimle, 

canla, adeta tırnaklan.mla «mldığım i -
çin maval/ak olanım., 

- Efendimiz, l)tıım.rık nıhupu dlln 
gece Allaha t Um ettL 

Krul flÖyle mukabele et.nılş: 

BeJbinlerle, mütevekkülerle alı§ verit 
etmek Jaima kar getiren bir İ§lir. Ôyle • 

ya, her kazancın e•anm ararsanız ka -
Hakiki ve kuvvetli bir karakter, en 

:or itim karfrlıyacak inattır. 

KADINLA iCiN 7 

KOKULAR 

- Zıuınetmem iti AllD.h 1'1.n.mzftdn 
nıbımo knbııl etmı~ olsun! 

NASRETTlN 

I brct alınacak bir hat.eme 

U a b e D 1 • t a o d a ya[.'lllm 
m"l\'S!mlnılen 1 tlfadc cdcrel: 

Her kadınınkendiiıegakıŞan 
bir '' koku,, su vardır 

Oondıır bölgesinde 
tutunan son J l,yan ı,u\'"\·ct.lcri de 
Ha.be~ \'tı.ta.npcn•erlcrlııc \'c· tngiliı. 
1mparntorlu&-u nskerlerinc sllılhl& 
rmı teslim ettiler. Şarld Afrlluı.da 
\'e Uabe~lstanda a~·J.ıı.rdnnbcrl nihft,lf 
yetf. eren İtalyan hfıldmiyetl Ha • 
11' topraklarının bir köşesinde 
senbolik bir surette dcvn.m edip 
duroyordu. Artın bu bllc kalmadı. 
Ve ltalyan lmp.ara.torlnI,"Wlun kökü 
tamamen kazmda. A vrupada koku merakı o dereceyi bulmuş8 

tur ki sofra tal<ımları, peçeteler, sandıklar, 
bavullar içinde ayrı ayrı esanslar kullanıhyor 

Tam bo Strada.drr ld tn"'ilb.1~ 
Şlmıı.Ii Afrlkn aalılllcrinde TUrk • 
!erden upteılJlmlı olıuı B!ngnzl 
~anc:ığı .lle Tnıblus~arp \"iliiyctln -
den de 1tnlyanlnrı ııilip süpürmek 
için hnrel:ete J:;e(mlş bulunavorlar. 
ltnlyanlnnn Afılkadıı son izlerinin ltrtyııt kullandıklan n:nıv'lde, mu • 

hıte, ve saate göre t.naan llzertnde te
sir g(latertrler. Koku b.ıai baala de. 
nllecek derecede haaaaa oıanıır.r blr 
aeyahatln f.U&.n anmda duydul-lan ko. 
kuyu, o mıınzarayı lıatmadıkl&rı gtb1 
t&hattllr ederler. Böylece lıat.Jra ~. 
len oeY• göre hllzUn veya zevk oJd • 
detlenlr. Dlyebı '- ~ k\ bazılan için 
haıısaaıyet ve. 1ntika.ı ı"erl çiçek 'ko. 

lrul&n gibi taze "' llrlyat kokullP.rl 
gibi 8UDl ko ulann kokJanmulle tas 
lal~ır. Bir çok kimaeler, ça~ırla
ruı, deniz tuzu.nıın, l§lenınlf topnıgm 
lıat.ın lı;ln aeyabaUer yapıırlo.r. 

Kııdınlann günden güne fazla lnU. 
m6k göaterdlklerl tUlUnUn en bUyllk 
cazibelerlnde.ıı blri koku.ııu değil mı. 
dlr r · 

TUvalet muuı berinde bir ~k 
ftaklyeler boy boy durur. Blr181 el • 
blaelerin, dığeri kUrltUn, Uçllncll.ııll, 

dördUnctıaD çamaşır ve vUcudım l& • 
\"Wltalarm.a mal:\aulltur. &ııawılardan 

ooşka bir takım kokular daha yapı'• 
mı;Jtır. Bunlar el çantasında durur ve 
ara sıra avuca ve kulak memeıerlne 
stırüıUr. esans miktarında bu koku -
lardıın da vardır. 

Kıı.dın!arla koku'ıar anuı~ garip 
b!r allUta vardır. lı'illınltilta fılb.nın 

kullaııdığl esans onun tıurlnde gayet 
gtl.zcl kolcuyu vermez. Şu sureUe her 
kes kendine uygun olan kokuyu billur. 
aa onu kullanmalıdn-. 

Tuvalt:t kabinılori ve perdeleri ko 
kulamak l.çln entnrlleriı:ı ve mantoıa.
nn kollarına veya arzu edilen ıUr Ue 

kokulıu:ıdmlııil§ ipek "ttdı aıokmak 
usuıu vardır. Şapkalara da böyle ktı. 
ğıt konur. Dolap ratıaruıa Ye çekme 
cclen aynı .ureUe ha.zırıa.ııauıı ipek 
kA.ğıtıar konur. Bu k.a,gıU&n her h&tta 
değ4'tlrlraenlz bunla.n da gQ.zcl bir 
rayiha Ue bczendlrm~ olursunuz. Bo
yabat bavullan lçln de böyledlr. 

Bılb.ki.s ev ç&ma§trl&n lçlıı elyot • 
ı:op koaelerl lAz.nodır. Ba&ı kadmlar 
buna bir miktar mUdı. UAw ederı.r. 

Mlakln Elyotropwı kuvveunı tazıa 

l&§tırdığtııı lcldla ederler. 
1dAıı3. peçeteleri IÇln ' 1lrla., kullan • 

ma.k e!daldlr. Yemek knp1an için. ller 
ev l!!&hlbeal kendine göre blr USUl ta. 
kip eder. Her M.senln iç\ne ya bılr 
dlllm limon yahu~ blr ka~ gW yapra 
tt konur. Buı ldmseıer cı. d&mla.
ltkla iki Oı; danııa bergamot flADl! 

koklar. 
Bu uııuııerdcıı herhMgl birini Y&I'o 

mal: ev aalılbeslnln zevki selimine ta 

bidir. Avrupnd:ı bazı 11.llo eahtbelerl 
eski usul evinde leğen lbı1k kullanı
yorlar. Sofracı her misafirin eline lb ·• 
rlkle bir kaç damla mua.t.tar 8U döker 
Ye ellerin! silmek lçln bir lıavlu uı:a 
tir. lebe lle muatt.Ar ııu \"Cya Umonlu 
kA8e vermek usulü d:ıJıa z!yade taam. 
mum etm~Ur. 

Şimdiki zamanda rtrtyata 1lafF 
fcvkal~ bir lnlı1m&.k n.rdır. On ~ 
klzlncı a.ııtrda. Mads.m dö ~mpador' 
un eenode G0.000 franklık ıtriyat 

kullandığı blr llovtrde bile 4lmdllll ka. 
d r bol ıtriyat görlllmem.1,U. ttrlyat.. 
çılann haddi hell&bı yoktur. Yo.puk.o 

lan rtrlyatm iyi cwterl olduğu gibi ,le ortndan knlkma"'ı gcclkmiye • 
fena clnalerl de vard[r. 1yt ıtriyır.t te- cek demcktlr. 
mlıı1 için ıtrtyatı l)U.zel •eçmek ve 1yl 
fabrikayı buımıık lwmdır. Doktorlar ftıılya yalnız frrsattnn İ9tl1Bdcı. 
ber ne kadar lo.yon kullanılnıama.aım Ye ''e zora dııyanıın blr hnrel<ctle 
a1Sy1Uyorlaraa da ıraçlsr lçlı:ı hu.suııt Afrik:ıyn gclml,ti. Şimdi kendhhı. 
bl.r loıryon kullaıulmalıdır. Bunwııa ı den ılııha trn\'"\ctlL..t çıktı \"e ona 
haftada Ud dda saçtan o~.ı.şturmak gıısbetmlş olduğu topr .ıklartlaıı 
icap eder. B~ ya!• ?ı da bıı suretle koğdo. TUrkçed e haydnn gclen1n 
sUaeı kokar ve gc.."'6 tatlı bir rayiha huya gldcceI;1ni hııber \"eren dar. 
aı'MIDda cetm"· hımcsclln bundan daha i"i nynoğı 

(Dovams > bİr . vaziyet yoktur. ttnr .. ı. 
ılığı bu )'erleri sermayesin~ elden 
1:ıkındı. ~~~~~~·"""~.,..,,.-·, • ~ Y. ~ 

~ a'V'A'V'A-~ ~ • ~ ~ 

~ 1 Jtalya b6yle bir makııddcs:ıta 
l'.At!IV.AOa vaow ~,. tamamen müstahak olmuştur. Sır.C 

ti~ ~ "ON ~q riedllWrBH l '4 rağnıacılık hırsına kapılaralr, bü • 
~ -.pp90 •1%11ı(wnw AR1(t:.&q :n.ı;ıv ., 1 yUklUk he\'eslne dUşcrek 1911 de 
~~ r~ 'S?mali Alri~UMl:ı bize hticum -len 

"npd11h (1N.(d3.( '4 ltalyıt blrk:ıç Türl< r.ab"tlnln gönül.. 
""'"'10 ::-n.l.CW. aıq l."P<Jaı ölJlnr:ı .:~ IU )'l'rlilcrden \'c gnyrl munta7.nm 
• aaı uıı~ı:n;ıqp aA ·.ııııpa .ııwn:ı lru\''\"eUcrden \'Ucade gctirıllhleri 

~ bir nıildafna karşısında snhlle ya ,. 
ın~ıp kalm~tı. llir is ~örcmlyece • 
~ini anln~·mca Balkr.nlar<b çc,ir • 
diı;t cntrlkalarlıı bizi mcşı;al ede. 
rek \'8Zlyetinl ıslıı.h etmeyi düşün. 
dU \e 0'.'tlk:ın Harbini ba.,unıza &.(. 

tı. Dalknn narblnln neticesi de 
rlUnyu harbi eurctinde kendisini 
qö terdi. Bugün Mila o harbin b&.. 

fınwıos ION:ıltl 
~uro~o ıs\•oow 

•rmıuw DlDIU'D!og 

0
"' a.ı:>p m.ını .ıaq ~"ı\ ~~ ro.kt.ığı meseleleri bal için mllyon- · 

"ll'l?f'lı."""' 11uua aA da<ı>ı~ '.ı;ıı~~ lal'C3 in~ boğn511yor. Bn mUca • 
ı.nrımutvı ~ delede I~ ~ım hulun mcmle. 

J 1 kctlenlen birinin lt.:ılya olıru.sı ta., 
•pf~w D-!'1'1U'Oloq 'h1'8 ~ rlhi b2r nd:ılct teskil eder. 

HU.aoytıı Cahlt. Y&lçm (Haber) rcıır. AV'.ılrol.lıız adliye bJçb1r uı- ı 
0larnaz ve dlltUnUıemez. 

~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bab a.sllye eJtmcı buk-ıık mcb. 
de de tıpkı yukard:ıld fıkraya 

'\ bir dunı§Dla cereyan etti. 
~ı ijems!yc aclmd~ bir kndın. 
tı:tıı n do Abdtılkndir admda blr 

" ~Ye adındaki k4dtrun ldJlaat • 

1 • kendisi cvll iken AbdWka • 
~~,mir; ve mıun \•andlerlnc ıns... 
~Yda 220 llra maa.o ala:ı koca. 

<2c1!n.:teD ooşıı.nml§. AbdUlk& • 
~llttan1aııaue. AbdUlltadir bir bay. 

)eıeı- a~. nl§ıuı maaratı yap.. 
~ ~1-.at nlkP.h muamelem ikmal e
tı,.1kaıı cıalreslne gldılecc~i r.am!Uı 
·ı~cUr ortalıktan kayt5olmu§ ve 
~ l'apınnmıe. 
~ lltndl Şemıı!ycnln istediği nl -
:_:vııruğı malf?'&fların,·Abdıllka 

'• ""'rç verdiği paralllnn .-c ba 
0l.a.n manc\'\ ıµıh.slyetmtn ta.z 

~&r mahkemede yokludı. Ab
~11 bayan avukatınrımızd&n 
t Kattancı, Şemsiyeyi do e vu. 

le lı-.n Mukbil tenıall ed!.yorlar 
'4 llllaıtomc eahitıerln dlnlcnllmo. 

tJ kalmt~t.1. EvvelA. ~tlhlt Al! 
lt t. Orta bcyl.ı. açık ~ 
lı.~ bırtııt olan AU. hMlseyt §ey. 
°"'tb· 
~ . 

'1cı ~tye bizim fabrikanın asta 
1\ Olan AlA.eddln He evliydi. AUI 
~,.~)da 220 Hm mnnş aıır. Bina.. 
l\t kıııfün ra 'ıtıt \•e mDretfetı rıı• 
t ~·~trıyordu. Derken R Ab4"JJ 
~ I(! ta 12f§tı \'e llCViJrQCğC bn§la. 

1 t'Yde otunıyı:>r1ar&. 

t-.lizhct o ~nn, kcndisinın de 
anlayamadıih fakat hoşuna git
tiı?i · ~rip bir ruh haleti icinde 
bocala.varak kHlpten ~ıktı •• Doğ. 
ruca evine gitti. .. . . 

AŞK ı\11 KUVVETLi, 
BOBSTIL KAiDELERi Jll? 

Sinan bir J?{in Ntizhete yolda 
rııştla;iı: . 

- Yahu, sen de mi?! Bu ne 
hal b:'.vle?! 

Nilzhet. kendisine kJilptc tel
kin edilen kfüdelerin ikinci mad
desini hatırlayarak omuzlarını 
sılkti: 

- Adam sen de. Hvşuma git
ti Ben de bobstil oldum. Bun.. 
dan rıE' eıkar? 

- Hic: ... Oyte ya, insıın baş
ka'arma karşı C!'ülünc olmayı f.':Ö
ze ald'ktan sonra, ötesini dil§U
nür mU? 

- Ha n~i ötesin; . ? 
- Ynni muh!tlmlzt •• Cemiyeti 

demek istivonını. 
Nil?lıet kah kahavla ırtlldll: 
- Sen de hfıld eski kalada.sın 

vahu! Biz ~m·veti ;:cn<limize 
uvdu .. m1ifa c~ lıı:nvoruz. 

- lvi ama. bu krvpfet deği 
si'kli;;:;.,.:ıen ne ,.ıkar? Bunun llR
V"!!ii ::ınd•r" nıı !-lf\rtbr kinde ce 
mh"f'ti l·r-ndinize nasıl uydurabi. 
lirsiniz? 

- Onu 3nC'ak i<'imi?.e l?ire~n 
nnlıyabilirsin! Bir ~kkülün 

bUtUn ~yeleri ve hedefleri Myle 
ayak Ustilnde \'e bir tek cümle 
ile ifade edilebilir mi! 

Sonra koluna girerek: 
- Haydi, dilşilnme Sinancı 

cığım ! dedi. sen akıllı bir gen~
sin ! Bilirorwn ki, kalbinde de 
bir arslan yatıyor! Onu ·hfilô. se
vivorsıın, dc~l mi? 

- Evı:t ••• 
- O halde onu ancak bizim 

gittiiimiz yoldan elde edebilir
ein ! 

- Ne divorsun Beni de zrla 
- kendi ~bi - bobstil mi yap. 
mak niyetindesin? 

- Fena mı olur? Sen de ara. 
mı?.a, .matekiimil ve kalender, 
be!' şevi oldu.ı!u ~ibl kabul eden 
mesut bir zümreye katılmış olur
sun? 

- Ne dedin . Her ı::e\'i olduğu 
ıtibi ka 'Ul edenler mi .. ?! 

- Ôyle ya. Bizim en bUyük ve 
göze earpan bir vasfımız varsa. 
o da budur. Eğer onu ca.ndan 

Yaan: ISKENDER F. SERl'E.LLI 

sevfyorzan, hemen bize iltihak 
etmelısm ı Zekasına. muhakeme. 
sine, dUrQstlUj{ilne gür.elliği ka. 
dar meftunum. 

- O halde hic durma .• Hemen 
klUbe gidelim. 

- Yook. Yook Ben kaltbı-
mı, kıyaftiİnl, hüviyetimi k~lay 
kolay değiştiremem. 

- Değiştiremezsen, Sacldeye 
mnvnffak olamazsın! 

- Tuhaf şey yahu! Bobrtil 
kaideleri, aı:kın kanunlarını yı. 
kıyor mu! 

- Aşkın knnunlan dn lfıf mı? 
Onların hepsi heczynndan, ves
•;eseden ibarettir. Bob3til cere. 
yanı, bu manasız kniıunlan kö 
küPden yıkac:.!;. 

Sinan dü.sllnmeğe bı.şladr. 
O güne kadar Sinan bu del'E'CC 

lrnvvet!i bir bob.stille kar§1laş. 
m'lrnış ve konu0mnrnıştı, 

Havretle sordu: 
- Bütün bobstillcr senin gibi 

mi düşünüyor •. ? 

- Evet .• Hepsi de benim fik
rimdedır. Hatta bizim ateme gf. 
rereen, orada ne kıymetler, ne 
cevherli gençlerle karşılaşacak
sın! Ve boş geçen bu günlerine 
acıyacaksın ı 

- Bana müsaade et. Nüzhet
çiğim ! Aklım birdenbire durdu. 
Ben, senin böyle bu kadar <:abuk 
kalıp değiştireceğini, onlara çn. 
buk intibak edece~inl tahmin et. 
mer.dim. Bu sür'atli kalıp değiş. 
tirme keyfiyeti beni şüpheye 
düşüı'Clü. 

- Ne gibt .. ?! 
- Öyle ya.. Senir'e cerniye. 

tin bazı milnıısız kanun ve itiyat
larını aramızda tenkit eder, ko· 
nuşurduk da sen bana: "A 1'lımı. 
zın ermeCliğı ~eyleri tenl.it et.mi. 
yelim. Cemivetin kanunıarım 
- mademki aynı crmivet icinde 
yaşıvonız - arn"n kabul etme· 
ğe mecburuz.,. demek mh-din? 
Şimdi ne ~buk her F.evi inkar 
ediyorsun? Bwılar1 dti.sündükçe 

şilpbelerim nrUyor. Nilı.hct! Se. 
nin de bir menfaat yüriinden on. 
lara iltihak ettiğini tahmin et
mek istiyo:um. 

- Hnyrr.. Ha:vı:r •• Hiç bir 
menfaatim yok. Sırf ideal ve 
zevk mesçlesi. Bu kıya.f etimi 
kendim de hoş RörUyorum. 

- Ya cemiye thoş g~rmlıyor
sa. ? O zaman gülünç vaziyete 
dü§Inez misin? 

- Biz. kendi aramu.dn, bfl.t'ka. 
tarının tenkit ve muaheze!erine 
kıymet verme~ andıçtik. Bunun 
içindir lu, bu uınara ehemmiyet 
vermiyorum. 

- Teşkıllitmız fc~inde söz ver. 
meler, andiçmeler de var de
muk? t 

- N;çin olmasın? Mademki 
bir klüp açtık.. Elbette oraya 
bir dahil nizrunnamesi mahiye
tinde olı:un bir takım f5artlar, 
kaideler kovmak hakkımızdır. 

Bu sırnda uzaktan kollnnnı 
ileriye do.ğru salla\ nrak yürü
yen iki bobstil ı::örUndU. Nüz. 
bet: 

- Bana müsaade et. dedi, bu 
iki arkadaşla mühim b;r işim 
var. Beni c:ağırıyorlar .. Baska 
b'ı gün ~örllst!rtlz. Fal'at. en 
kısı z.am nda düııilrüp kararını 
'ermeli sin! Lüzumsuz tercddUt 
:erin; ~fmasrz ı:ıiıJ>helerin veri 
yoktur Sen akıllı bir gen~sin .• 
Asıl gülUn~ olan nokta. bizdıv 
uzak kalmandır! 
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- Hfole:riJ1izi anlıyorcr.ı 

sevgilim, fakat bana l alır ~a 
Levis de sa3iam bir ayrur.ka

hassa gazete!~rd~n ve gaze • 1 kaleler yazmı9lar. Groktor • 
tecilerden nefret ettiğimi yaz dun planlarını basmışlar. Bir 
mışt1m. Alfahlm, ne çekil • çekirge sürüsü gibi köyü kap 
mez şey bu gnzE.' .. cler ve gn. !ayan gazeteciler köyün en 
~eteciler. Tıpkı ölii .etiy!e 

1 

iyi otelinde karargah kurdu. 
beslenen sırtlanlara benzi • lar, yataklannda sigara içer 
yorlar. Bir adamın ölüşü on· ken yatak çarsaflarında ko • 
lara para kazandıracak bir ı caman yanık delikleri açtı· 
"esi!e oluyor. Grokfort köyü· 

1 
ıar,, telefonla kimseye ko· 

nün muhbirlerle doluşu bo - nuşmak iml::ô.nını bırakmadr 
§Una dcğiiı.niş. Bütün pazar lar ve köyün biricik şarapçı. 
gazeteleri bu cinayete ait taf sının dükkanını bir gecede 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZMA 
NtV ALJ!, KIRIKLIK VE 80TilN AGRILARINIZl DERHAL KESER. 

icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu KutuJarı lsr ... rla isteyiniz. 

A:JJ~··" bı olmamdıdır. 
- Onu yalnız bir defacık 

gördünüz. 
- Yetişir. Bu bir defa eü· 

rÜf ban:ı onun huhkında çok 

IB llAK KAT Say n mUşter;ıerirniz'n nazarı dikk-atine: 

. kötü bir f;'·ir ıverdi, sonra 
namuslu bir adam kıyafeti • 
ni deği lirerek ynlan-;ı bir i· 
sim ·.tında yola çıl.maz. 
Herhalde kc;tü bir niyeti var
dı. F nkat talii bu kötü niyctı 
kendi karşısına ~ıkardı. Her 
halde Elmer Levis bir insan 
öldürm kten çekinmiyecek 
bir adamdır. Hem i'Lİraf el 
Lola. Sen de bu fikirdesin a
ma söylemiyorsun. 

Tasdik etmeye mec~ur o;
dum. Bu adam bende de fe-

:ıilıltla dolu. Sütün sütun ma• boşal' .. tılar. (Devamı var) - •! 

~~ARMA R A Gazinos nda 
Türl• 5anatkl\rlarmdaıı mllteşekldl mı ll,lz SAZ H~YETlNl ll:ı)m 

lstanbıı.J ha.Jlanm her gcıoe :r.evkle dlıılenosı.nı tavel,t'e ederiz. 
Her ~y ııa.ııa ve nefis ol:ı.rnk sıoaJ< ve tı0ğuk yoıll3kler 

• FevlmlAde ııen1a 

• P,rl:ı.nt.ıılı ve chrU! lı Lınntel•, bir kı:lim c ile 81. G ,R S.14\1'1 dcwckt r, Çllıı kil: 
ı•ırlantalı \'C l'lm:ı.slı r.:ınU--rln bütUn lınJdld e\"a&fı m~ııburu lilo.rı:ı olan SlSGER saatlerinde toplıuımr:ıtır. 

Ounuo lı;ln: S:ı.:ıt al.ıc:ı •rnl:r. :r.a tı:Ul, teroı1dUtsU:r. SlNGER ıı:ı.u.tt alm:;lısına; ve sa.atin U:ıerlndekl sl'\ 
uER rnarim.sına, mUcs!WS rıılı.ln ııdros ıno dikkat f'tmcnlz. lAz.ımaır. 

l\lodayı Wdp eden her asrf lc:ıdm J~ln kıymetli ~la.rUe ve neliı ı,ıcmcııılle baldltaU'n rıaz:ın dikkat" 
celbeden böyle bir barllml::.de SİNGEI: ea..'\tlne sahip olmak 6detn bir !1111\de ıtır, 

SINGER SAATi; hoşa gidecek en makbul ve en güz.el H EDIYELIKTJR 

SiNGE ~ No. 8! • A Elmulı ve 11 pırlantalı 000 Ura.. 

Emsa!leri gibi 15 sene garantif:-fir. na bir intiba bırakmıstı. Bel· En son sistem Bıc::ık ha.\'3 tcrtlbo.tUe salonomuz artıhnl.'kı.•1ır. 

.. X't =a::aıı" m ·-•w-m•ım•••••• ı!lll);~g§~~~' ki katili ile bu adam biribiri- P.l-------------------------- .\d~: StNGER Matmumn, tstu.nhul Eml.niST11\ No, 8 
• ;-._ '>. ...__ • ./ 

ni öldürmek kastiyle aynı ak lstanbul P.T.T. Muhasebeciliğinden: -------------- _ ____.,-"' 
şam harekete geçmişti. Kati) r l Ll 'fi 9 ~ il&Scoe ve tlcıırı b.ıunı~m bılgııere _,,. 

a ıa açı göz avranara u ıı ve ycUmıerin Uç a.ylılt mıı.aşlnrmın ı llkkD.nun 9U pazartcal g1l.. 111 _ ... ~~51 but"~:ın •·ır g .. n ış o.nı.:r:a d ı k . d k b 1 - t&tanbUl P.T.T, muhasebecf.lği ,·eznesinden m.aa, almakta olan emek. c.V cnmc ferr. l eri ~---'""jfl·,~~. -·a· ' kıf, stn.t1'"tJ;; dtı yap n ehnde P"-

· · d h I b k • Yll§ 23, boy 170, kilo 65 kumral ~· .... u , 
ışı a a evve aşaçı armış nllnden tuba.ren ödenmesine ba.şlanacaktır. 0 ... , (l. 'l'. ı:ulJ rcmz."e m•- ıca•t. 
1 b d F k ı k kıvırcık saçlı teknl!on mezunu radyo ~ • .. u 

o a ilir i. a at mu ıa e • 2 - Gene emekli dul ve yetim maa{:ı alıp da ziraat be.ııkaamdaıı lakonto ve telsiz mUt.ctıassısı ayda 210 lira • L!.senın son sınıfmja, y.aııı 
mem bu noktada duruyor •' suretllc aıanınnn 3 llkkA.nun 941 tnrlhlnde cllzd!Ullan verileceğinden eline geçen bir bay, boyu 16Q, ynşı EN SON UAKJ-KA z.eı ve besııoı kuvvctL bir t:ı:ı) r~ 
du: Bu iki adam arasında ctızdanlarmı hentlz getlrmlyenlerln biran cv\"cl getirmeleri. 20 yJ geçmlyen iyi tatısdll sarı§m vo veya hUSUB1 bir mUesseaede tığl ti 

h. b' .. b b 1 3 - Re§lt oımıya.n erkek ve kıZ çoeulclarla yüksek tahsilde bulunanlarm yn kumral mUtcnııs.p vücuUu olduk- sonra ehven bir Ucretle iD ara.aı111' 
ıç ır mu.nase et_ u amıyor, eskısı glbl yo.•lamalamu hemen gcUrmeleri aksi takdirde maa~a.rınm ı<üçük llinıar ı<uponıı 1 ı ld - k f ça gtızel, temiz. bir aile kızı Uo evlen- dır. (IJ, 41) remzme müracaat. t' 

odn a~rn nm 0 ubgunu e§ .e- verllmlyeoeğl llün olunur. (l04V5) mek lstemekteJlr. (H.Z.Ş. 275) rem. (Ba kupona eklenerek cöadenı-.. • 16 yqmda ortamektep nı.rın~ 
emıyorum; ve UDl!D içın zine fotoğraf vo sarlb adresle mllra - 1" arama ve tş verme lllalan l!:D Son nı!mdan mezun blr genç resın1 ti' 

içimde sonsuz bir üzüntü var Nafia Vekaletinden : ca_t. 28. Uaklkad.a parua aetredlleoektlr, E• nuausı bir mnessesede ço.llgmak l)ill1 
dı. 11o Yq 29, boy 169, 715 lira maaşlı lenme teldJft ~ndetta okuyucuların mektedir. Herhangi bir 13 yapa 

Jak çok sinirliydi. Onun Eksiltmeye konulan 1..,: bir bay 16 ya;ında bir aile kızı ile ev- nıablt12 kalmak Uzere "artı. acın..ıuı· Fındıklı Can!ez çıkmazı nuaıar' 
irin yatacafi'ımız vakit bana l - Erzincan ,leri 12 lncl şube kontrol mUhendlsllğl mmtaka.ın da. ıenmelı: istemektedir. (0.K.) remzine ol blldlrmelert l&um.) Mclımet Aydm. ,; 

;ı- hfılndcld Vazldrt dereıı.nln ıslahı lşt. muhammen keşt! bedeli vabJdi CJyat mUrncaat .• 2 9 ---0- • Llaenin onuncu ımııfmda bl:,.., 
yeniden Si lası çağırmamı tek esıısı UZcrlnden (688184 ı lira (60) kuruştur. =t- yu, 82, boy t,C9, kilo 73 kara öğleden sonra. herh&ııgi btr ınU •"'' 
l 'f . K l d s·ıA ....,. :-.ı.n bir bayla evlenmek istemektedir. \r 
1 eltı. ~ rumÜz e 1 a • 1 2 - Eksiltme 16.12,941 tarihine rastııyan salı gtlnQ saat 115 te Anka • ka.,Iı kara gl:lzlU, hiç evlenmemiş ya. {Kızıl sııc;:lı kadın 3) remzine mUra • scde ~ aramaktadır. Ehven bit , 
sın pavyon~ arasında hemen rada gu işleri reisliği binası içinde toplanan su {3letme komlsyonu odamn. !.:ışıklı bir benç, bir ticaret.hane .ıııct- caat.. 32 retle çaıışabUJr. Pertevnlya! il~ 
Hm:?n düz bir çizgi tefkil e. da kapalı zart usuıııe yapılacaktır. mektcdlr. M.azlsl temiz, gUzelcc hlr :.~ 50 yqmda taldr, çlrkln, uyaal nıf ~/B de 266 numaralı 
den bir keçi yolu olmasına s - bt<'l{l lrr, eka !' rtna.meııt, muk&nle proje,81 baymdırlık i§len bayanla «ıvlenrnek ıatemektodlr. Dul tnblatıı. muŞtklden anlayan, teınlz K9.§kala. müracaat. ~ 

d 
. . r ıcl şartn ı.u. su tş!e:'f tennl şartnamesUe husus! ve fennl şart. da olabilir. (Baykara) remzine mUra. kıı.lpll, bUtUn l'-'llik ve incelikleri 86 ıe: Lise mezunu el yazım ve -_.. 

reğhıen ~osa an G'l'ı:meyı • ., ,.,.ı.. ıyı bU n ,.ır 
cih ettik. Jak elinde bir <... ~~1ıe1 ~-.'.'C projeleri (3t) lira (41) kuruş mukabilinde su tşleri reisliğinden caat. • 3 O ven arap bir bayan. 60_63 Y&flarınd& !:'!,:;:. 

80 1~~~~tle ':1. :-:ııı, 
., 'lo YB{J SO, boy 1,68, kilo iO. yakışık- malül vo çocu:U da olablllr, blr bayla -. o• "Y 

tr . .· ;Je onc geçti. Bu • - F:ksHtmeye girebilmek lçln ı.steklilerln (31277) Ura (88) kuruoluk lı az gellraUı blr bay iç gUveysl gir- evıenmek lstemektedtr. (Yaralı kalp) dır. (A.R..K.) remzine muracaat. °"-
8 i bile hissecliyo· muvakkat teminat verl!lesı ve eksiltmenin yapılacağı günden en az Qç güD mel\ istemektedir. (Gllııgör) reııwnc remzine mllra.cu..t • 33 • Lise mezunu, yzuıı gUzel, Ol ' 
ı-um. 1"CtC!lnaşların b:ı • evvel eı•erlnde bulunan \"e&lkalarla birlikte bir dilekçe Ue Nafia vkA.lett.ne müracaat. • 81 tıebeclen anıayan, dakWo blleJI tf 
. d k' ~ l k '. l müracaat ederek bu ışc mııb:ms olmak Uzere vesika almal&n ve bu ve81k&. :t- Ya3 29, orta boylu, parlak kızıl I • • l genç vasat blr UcreUe ıı araın•1' 

sın e 1 agnç ann ara go • lb tın l ri ttır .,.,.lı, balık ettnde, •• n.D rUslZ ve '''"· Ş Ve lfÇI arıyan ar: dIT, (A. N. 22) remzine mUraca•".ı. 
l 

. . •. .. .. b .. yı raze ce şar • ..-. ;r- .. o~ ,_.,..,,. 
g.~ e~ı ı :. .l. goruyor.ı~; ı.• 1 Bu müddet içinde vesika taıcblnde bulunmıyanl&r ekalltmeye 1şt.1raJı: zeı, gen, hayatı bilen ve 16 yaşınd::ı • Ortaoklıl mezunu. 838 doğumtu. • 28 yqmda askerlikle alA_..I"" 
tun ou gc!geler tep-•• ın ya • edemezler, yetişmiş blr çocuğu bulunan, hiç bir yazısı güzel, bir genç herharıg1 blr mıyan bir genç &!le.aile birlikte •Q', 
maçlarına dökülmüştü. Ev 1 5 - tsteklllcrtn tekli! mektuplannı ikinci maddode .yazılı saatten bir aa- gellratı olınıyan bir bayan. en aşağı müessese veya tıearethanodo lıer 1§1 tıman kapıcılığı aramaktadır. ~ 
son:;uz gece üzerine çökmüş at evveline kadar eu işleri relslığlnc makbuz mukabllınde vermeleri llzım. 125 Ura maaşlı içki kullanmıya.n, dev. yapabilir, (T.M.C.ı remz.tne mllraeaat cukla.rı yoktur. lT.S.) remzine ılJ 

d l d 
dır let memuru, blnbaşı, veya t>aoka bir ehven fiyatla çall§IT. caat. ~J 

yde i bKaş ıkubi1r eve benz:yob~- ' · Postada olan gecikmeler kabul edllmez. (867A..102M) ' U• mesıek sahibi Y&§l mevzııubah!I olmr.. "' Ticaret lisesi son smrtrnda.. mu. 'lo Orta t.alıBUll bir genç yazlD"'"f' 
u. or ar yaratan ır •erde, bUrolarda ve buna be~rısıııJ, 

dev. .. ............................................................................................................................ ı--........................................ lerde ~ aramaktadIT. (A. D. & 

Kostesnaşların evini ihata H •k A B d l Yazan : O. HEN RY yot) remzine mllracaat. 
eden geniş bahçe bir demir l Q ye ı·n o ar Ceviren: Cevat Tevfik EMOn • Orta y&§ta, tUrkçe, fra~.; 
parm hkla kaplıydı. Fakat ıen kibar bir bay, ev idareıs!le 

lleş yll§mdan yukan çocuk!~~ 
bu parmaklıklar yalnız süs ··t ak" d 14 h t · · i 1 b . bty ...... •e m......... oıabııır. Ba~ (Dünkiı nüshadan devam) före dönerek: mu e ı.p sa ece uır ayre nı- mesın n ek udur. dedı Her iki. ""'" "116~ 
olsun diye yapılmıı;tı. Bir kü· - Noterde bir tJeY unuttum, dası belirdi. mizin önünde yazarak 'imzaladı. arkadaşlık eder (Maro f-> 
çük çocuk bile bu parmak • Gılyan taksiye dönerek şoföre dedi. Beni Volstirinde. 21 mı- Gılyan, genç kızın önünde. a. ra.r>orunuzu almadan evvel hiç mtırncaat. 
lıklar üzerinden aşabilirdi. sordu: maraya gijtürünUz. yakta duruyordu. Ba.•nnı pence. birşeyi söylememem icabediyordu • Liııe 8011 sınıfında bir ~~ JI. 

Derin uykuya dalmış olan - B!n dolarla. ne yaparsınız? Tolman, adamı gözlüğünün ü. reden tarafo c:evirerek hafif, ıa.. Bin doların suret istimaline mü. ıııden sonra çaı~mak ıstcmelltf""• 
Şoför, sert bir i<;ki için ada- · d üzd" •• 

1·=n munis bı·r "-esle·. teallık raporu •·er ...... 11 
Silfısı güçlükle uyandırdık. zenn ~n s u. KJ - • • Her Ocretı kabul eder. (212 .... .... 

- mın c;ı!mrdıitı bir mınltıyı andı. Af·'" d . . 8. . ah ts - Zannedersem sizi sevdicnmi Ded' ~i - x • • t 
Fal,.at bı"zı'mle beraber gel - b" 1 di - Le ersınız.. ızı r a IZ t-.· 1g nı?.e gure yenı vazıye - remzine mnı-acaat. 

~ ran ır ~es e cevap ver : b·ı· orsunuz? dedi t · ettim; dedi. Size soracağım mü- 1 ıy .. • en sızi hP.berdar etmemiz 18.zım. 
miye bir türlü razı edeme • - llir meyhane ar.ardını. Bir hüm bir şey var. Mis Havdenin Genç kız, mahzun bir tavırla dır. Eğer bin dolann sarfı ikimi. 
d·ı yer biliyorum; insan burada pa- d' · ı ~. Ü mirr.s olarak matem yu .. zücn.w .. ,yle cevap ver ı: zın fikr:::e uwun bir flekilde 

rayı klircklc kazanır. •ç katlı .... ~ 
- Hayır1 ne deseniz naf:- bir bina. Bodru.-nu meyhane ya. on dolardan başka bir şeyi al. - Bu SÖzleriniz beni çok. çok sarfedilmişse ve vani ikimiz ta. 

le. Buradayım, burada kalı • parım. Birinci kat: Lokanta, madığına kat'iyetle emin misi- müteessir etti. rafından kabul edilirse, size elli 
yorum. ikinci kat: Manikör salonu, :.i- niz?.. O. tcessUr dolu bir tebessüm. bin dolar daha vereceğiz, Yalnız 

_ Enri köpeğinizi bize çUncü kat: Bahsimü~terek. Biraz Noter. mütehayyir bir vn.zi. le ısrar etmeden söze başladı: .şunu bilmeniz lcabeder ki bu hu-

verseniz. 
Silas bizi havlayarak kar. 

şılamış olan küçül: snrı ?~öpe. 
ğc şöyl~ bir baktı. Jak ce -
bihden bir dolar ç · ararak 
Silasa uzattı, köpekle ben. .. • 
her pavyondan çı . .' ık . 

sermayc ister.. rette: - l\fa.sada birkaç e-atır yazı suc::ta nek şiddet ~östenniyece. 
- Yapacağnndan değil ya.. - Evet, dedi; saydıklanruz- vazmama müsaade eder misiniz? ğiz. T.Jıkin, eğer bin dolar. aruca-

Gelişi güzel sordum. Nereye ca. dan bac:!<a bir şey almadı. w Genç kız sessizce, kai:-ıtla ka- nızın ka.;dettiği ve kabııl ed". 
mnız isterse otomobili oraya sil- Gılyan: lem \'erdi. Gıl}'an kat'iyet ifade mivcce~imiz eekiller dahilinde 
rilnüz. Duracağınız yeıi ben ta. - lzahatımm teşekkür cd~- eden bir hareketle şu satırları sarfediimişae sözli ı;(~n elli bin 
y•n e~erim. rim; tekrar görüşürüz, diyerek karaladı: dolar Mis Miryam Haydene ve-

lki vüz metre ötede, Brodve otomobilıne atladı. Ve şoföre Ö- "Varisi oldui{um bin doların rilecektir. Şimdi raporu okuya. 
yin göb~ğinde, Gılyan. şoförün len amcasınm ·evinin adresini nasıl sarfcdildiği hakkında ra. biliriz ~nnederim. 
omuzuna dokunarak durmasını verdi, Ke;:>ıyı c:aldı, kabul edildi. pordur.. Ve Mıster Tolman elini zarfa 

Köşke dönüyordl!!:, b:r sö:v!edi. Yolun kenarında kalem Mis Hnyden kütüphane oda. Bin dolar. diinyanm en sc. uzattı. 
denb!re Röben "bu k;;p:,:in • satan bir Lmaya sordu: smdaydı, Siyah bir elbise giy. vimlili kızının snacletıne yardım Gılyan, noterden evvel davra-

d el kul • l d' · Af"'ccle'"''J·nı·z Sı"ze b. ~ mişti, vüzü sararmıştı. Mektup ed,..ı.·ı ' ·· arı d"lm' t• a ı ır,, "·!t arını ı.J:ı. - .ı:1. .ı. ~ •• L ır ... ~J - "uı mex uznre s e ı ış ır... narak zarfı kaptı: ve pa~a par. 
Biz de kulak ka 4 rttık. Ge - "orn,..,·~ım .. Bin d~larınız olsay. yaz!llakla me:-ınıtdü, Yüzünde Kağ1d1 zarfın ir,inc kl\ydu. Ve. c;a yaptı. Knc?ıt kırpmhlannı ce-

. . .. . . b' dı •. Ne vapardınız. .• büyük bir !m. imla.delik yoktu. da makamında başını 5n!ıavarak bir.e soktuktan sonra asla ıslah' 
cenı:ı .s~rın r~zgvrı . rı.!.ır . ır Knıı~ıdald otomobild"n L~lkin ~<.."!Jcri çukurl~mrştı; ve. evden cıktı Tekrar ctomobiline ha.l!etmiyen bir hovo.:da adanı 
musıkımn nnem J0rı ı bıze inC'n siz miydiniz? .• diye fıma büyük b"r tee~ı::iir içinde kıvran. binerek· noteı't drindil. tavriylc: 
kadar nc1iriyordu. Tam ve • sordu dıA"ı muhakkaktı. B" ' 1 r tt ded' "' - ın ao arı sar e ım. ı. - RaPOra ne hacet, dedi. MiS-
mükemmcl bir oı·I:e::tra Sen - Ent. benim. Gılyan, biiyük bir ~kan. Ç-ok uzun silımedi, 1.anneder- ter Tolman, bu hususta size söy-
Sansın ölü!er ra!-smı çı::.lıyor, . - Anl:ıc;ıldı;;.ın.a göre zen....;n lılı'·la g<''lÇ kızı se1amladı: sem. lştc raTJoru. !{ağıdı önüne !iyeC"':> bir kelime vardır. Bura. 
k .. , .. . 1 b r rd"mn b'""":- '·cr-·1nuz So. Not"r rolmnnd:ın gelı·yo fırlattı oır:.t·un p"'nc · ı-ı: "" y • - "' .. - "' - · d"n "ılrar "lkmaz do.<rr11ca bah • 

• :.· L. - .-.--. , ..... u.ı..-,:ı ·ahr da C'01{ 1 'a'b:-l·k ~ma zara Am ,, .. "< ' '< ,., 

l b ,_ , 1 nım. eledi. camın vnsiyetncı. tıistC'T' 'rolrnan ka~dı cl!:lC nl. ."'ı·m·u·c:tere_,. !':alonuna gı·ttım' • Ve 
~l lr l!}Ili CıO. Utuyor ~1s. rı vok., 5;~ bir .&ey nösterece ' b J " .-, ~ -

J . 1-o mc .. nin bir ekı u unmuş, vası ma.t.ıan ba. noteri çağırdı. İkisi b:n dolan orada kavl:ettim s1·z1• alt 0 eri clöm:-ı J: i ~-edi, c"rim. • :ı · d b. d 1 b • b · ··k b' k •· o ye ?me e sıze e ın o ar ı. ae uvu ır ·1 • .,vı .ırnrıştırma- selfımlamaktan başka bir. işim 
fakat kcntli ... ini l~olL:::!~n.: • (' ·:" • ... n ":r rall'·a c!.fteri <:I- rı.1u·~1~ı yazılı, Bum.ya gelcceğ-ı. ğa kovıJldu!ar. Y~ mnavet ı...,r. krlı:mvor. 
kaled m ve J ··.• ... 1 -•·-e G ' r·' 1 • r·ııy '". d i. r· ı ~a· h,..,_ Z!'İ 'iC>'mann söyJryince, ı::ize biz. mızı ta1mumuyla C:ıım •a'anmı-; 

t ·viı ince, : M:" rıı, r ... .,ı .... ,ıa z ~ . 'n d"l:'rı \"CJ nF•ni rica etti. bir df'•• 1a eılm d1hr. Jl'İ'!'•"r Tol- Gılyan, kanun ndarnlarmırı 
1 "" - •,...•n.,,ı r' '• w '" ·-,. :·; Du frt,' Lutfen naravı sayar mısı- m:ı.'1 d ,~ynyı nı.ı -ının Ü"C"İı e mütehavvir nazarhın altında ya. 

• • ·' ı. "'•;er r·r ,.,..., ... b;le m7.? koydu V(' Muhtcv:vatrndan Gıl. va.çcacık çıkıp gitti. 
Not defterimi l :·.~. ı·ır • · nı ·m"'d"'n h:ın'·.ı. d- 0

' 0 ... rini ı·.. "r· I" "' h-.ıe·r .a a l b d t d ., ·• ı.:ı ...- ;y ; • :ır.yuen. ı:u.ı GC sarnruT, v. nı ,,, -r ar c me en: 
~en ertesi pazar gün'tü.ııe t ~' elti: ve ctrn.,,C"•..,·•,, nt'adı So. n .. ,.!~ ':l rm:Jn b:r kmırdamayı - leote nm"anız•n \'asivetna. 
dit hatıralanm arasında bil···m--•=www-----------... ··-~-------------.r..-ıca•-...;.;.....;.;~~.;;..-;:ıc:::~ ..... ---------1 
ru koşnıaya ' a I '1 ~,.n. 
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ınıyuculanmızm namlanoa r 
mektuplan tdatthanemlzden ( S-~ 
ları hariç) her run ııababtttn &.,,,, 
kadar ve ıı .. 17 den aoara ıaidl 
lan, 
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