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Amerıka

HiTLER BAŞ
KUMANDANLIGI 
NiÇiN ELE ALDI? 

K ara ordu 
başkuman
dan L ığına 

kim 
getiı ılecek ? 

da greve Karne ile e~lmek işi hakkında 
ka'fŞI v • 1 ....... - - t 

Büyük tedbir en 1 n1 a U 1'11 a 
Manilla'ya 
taarruzlar ---
Tayyareler 

Gözle görünmi
yecek kadar 

y üksekte n 
uçuyor 

~ 

Bugünkü 
çekiliş 

hareketinin 
a._zn l 

Fabr:<a 
kaplarında 
nöbe~çiler 
bekliyor -Nazırlıklbr 

faorıkalara 
yeni büyük 
i$1er verdi 

1!11U1 Fra.ııslsko, 22 (A.A.) - Kay. 
naktrtar iCildlka:u, San .Fra.ns!sko 
'körfezi deniz tezglLhlarına grev nö • 
betçllerl dlkmeğo karar verml.5tir. 

Bu tedbir, deniz tezgQ.hlaruım nor • 
1llal suretti;} çalışabilmeleri için ba.h -
?'\yenin asker kuvvoUruı m~caa.t e. 
deccğt ihtarına rağmen abnm~ttr. 

Kaynak işçilerinin grev tehdidinden 
zarar ~ren kumpanyalar, bahriye • 
c!en blr milyar dolım mllteca.viz sipa. 

rlf alml§lardır. 

Alman 
piyadeleri 
Binaazi-· 

den 
çekiliyor 
Kahire, 22 (A.A.) - Çu.martesi 

günü kamyonlara bincllrilmı§ düş • 
'Olan piyade kuvvetlerinin Binga.zi. 
nin cenubunda geri çekildiklerinin 
görillmesl Rommclin Binga.zi Uma· 
4ı.mm milda.faası için Alman piyade 
!erini feda etmek niyetinde olma -
chğını göstermektedir. 

Bununla beraber bundan Binga
~in kolayca zapt.edileceği miı.na .. 
~ çıkarmak doğru olmaz. 

Alma.o geri çeldlmc hareketinin 
sür'a.tine ve kınr. fırtınalarına rağ. 
nıen imp3ratorluk kuvvetleri d~ -
ınana muv:ı.ffaklyetle taarruz ede
rek yeniden 12 Alman tankı tah -
tip etmişler ve 8 İtalyan tankı aı. 
l'!U§lardır. 6 Bin İtalyan ve 4 bin 
Alman esirinin bir ilise getirildiği 
Rahi.rede söylenmektedir. 

Londra, 22 (A.A.) - Libya.da 
nıihver kuV\·etleri son sünı.tıe ri • 
cat etmekte ve İngilizler bunları 
takipte gUçlük çelmıemcktedtr. Gc 
reral Rom.m('lin Tr.ı.blusgarpte e • 
&aslı bir mukavemet göstermeğe 
<;alI§acağr :rannedilmektcdir. 
Aralarında dört bin Alınanın bu. 

lunduğu b.i.r esir grupu Mısıra ge -
tirilmiştir. Son iki gün zarlında 
J:.ıl>yada J 71 mihver tayyaresi im
ha. edilmiştir. İngilizlerin kayıbı 
J 1 t.ayyarcclir. 

ita~ıa:Ja 
Yeni sınıflar silah altına 

alınıyor 
_... 1."Rr.rsı ~ nd •yfacla 

karne usulü, ekmek ınik
tarlnı tahdit etmiyecek şangbay, 22 (A.A.J - venmadan 

bildiriliyor: 

" manası 

nedir? 

Kame usulile ekmek tevzi edileceği hakkında birkaç gündenberi gazetelerde yapılan 
yanlı§ neıriyat salahiyettar makamlar tarafından esaslı surette tekzip edilmekte ve 
kame usulünün konulmasının hakiki sebebleri izah edilmektedir. Karne ıı.ı. 
sulü zannedildiği gibi her vatandqa verilecek ekmek miktarının tahdidi değildir· Her 
vatandq karne uwlünde gen e istediği kadar ihtiyacına göre ekmek alabilecektir. 

Japon tayyareleri lıılanlllaya ..,. d. 

var bölgeye taarruz etml§lerdlr. Ta -
arruz şiddetli olmu., vo 32 dakika 
sllrmO§t\lr. Michols • Flcld hava mey. 
danı ciddi hasara uğı'am11tır. 

"' ... 
Manllla, %2 (A.A.) - BugUDkt1 pa. 

zarteal aabehı gözle g6r11leaaf79C9k 

Baharda 
veni 

bOyOk 
taarruz 
hazırlığı Tokyoda 

bQyQkbir 
m~tinq -Alman ve İtalyan 

setirleri de birer 
nu?uk söyledi 

___ T_bl_cy_o: %2 (A.A.) - "Mihver deT. • 

letlcrlnin dostıan,. ismini tqıyan ce
mi~t tarafından tertip edilen mitinge 
birkaç bln kı,,t 1§tlrak etmi§Ur. l41 • 
tıııg e:masmda hariciye nazın Togo. 
nun hususi bir mcaajı okurunuıtur. Al 
manya, İtalya ve lıl~uko eeı!rJerl bl. 
rer hitabe irat etml§lerdir. 

Japon hariciye nazın, mesajmd& 
demlşUr ki: 

Şimdiki dünya harbine İngiltere ve 
Amerika tarafından takip edilen gazb 
aJyueU ile bu !ki devletin benclll#i ve 
dllnyaya tahakküm etmek emelleri 
eebeb olmu§tur. 
~ Devamı 2 •ad .,.,.. 

Baskıya 

Verirken 
l ngilizler 
Trablusa 
g irdiler 

Nevyork, 22 (A.A.) - K&hiredeıı 

Aasoclated Pre&ee bildiriliyor: 
Resmen lıaber verildiğine göre, mo. 

tbrlll İngiliz k~it kolları, Trablwıa. 
girmi§ler ve 240 kilometre meaateye 
kadar aokuıarıılc bir tayyare meyda. 
nında mihverin 24 tayyaresini tahrip 
etınifterdir. DUııman garnizonu imha 
edllmi§Ur. 

Kahirt', 22 (A.A.) - Ortaprk 
İngtliz umumt kararglhı. 

Orta§ark İngiliz umumi kara.rılbı 
tebllğ1nde,. İngiliz kollarmm Biııp.zl 

mlldattıerini pUsktırtmekte oldukl&rı 

ve bu sırad'\ d&ha bagka İngiliz kuv 
votlerinin Cedablaya dotru ricat ba . 
Unde bulunan Mihver kuvvetlerine 
ııWdctlc hücum ettikleri !Kiytell1tlckte -
dir. 

Karne u.wlll un ııar!lyatı etratmda 
fmnlarm y.ıpnuıı oldu:tü sul18tlmal • 
1mn &dlne geçecektir. 

Bazr gazeteterlıı ilerl sthıntl§ olchı.. 
ğu, 300.too.OOO pı.m nlltua tıqma 

ekmek verileceC'l haberleı1 tamamen 
•trlRrNI • ~ .....nu hmlamet 
tRCda:1l koruma k&11ununu kaldmnaar 
1bertne ekmek ,H,~ veya H kurup 
•tııacaktır. Bug11nkl1 nya.tta.ıı tki .,. 
ya )lQz para kadar ucuzlayacaktır. 

Karne usullbıQn tatbik edilmesi do. 
layud}e muhtelif kualardaki ekmek 
1ht1yacmı gösteren tl§ler tamıi! edile. 
Tek veWete blldirilm!§Ur. 

Ekmek 
teftişleri 

• Alaıarayda YusufP8§& semtindeki 

fırmlarm teftl§l dlln yapılınl§tır. Dlln 1 
yapil&D te!Utte bir fırının yapmı§ ol. 
dutu ekmek de gömlek kolu çıkml§tır. 
Fırma yıldmm cezası verllml§Ur. 

Alnı an 
teb!ii!i 

, kadar yüksekten uçan Uç Japon tay. 
yaresi Manitla U1'erhıe az miktarda 
bomba. attıktan 1'0nr& Slngapma dol
ru gitmi~leX'dlr. 

Bu: Kanına üzertne bir l(Gnde ,a • 
p:ııan lklnct akmdrr. 

Trenin altına 
dlşen • l vezzl 
Kol vır başı parçalanarak 

Bakırköy -~~~~i u~~n~~~~~n ! 1 !~aralı banliyö 1 
katarında feci bir kaza olmuıtur. 

Maloıist Samı ve Şeftren Faz.ıl L 

ADOLF HlTLEB 

(Qününfi'lanas ij 
doresindekl kntar Slrkecl Uıtuyonu. 
na do~ sUratle gelirken, gazete ba.. 
,,!llği yapan 45 yaflannüa çolak lıleh. 
met, 6n vagonlardan nrlca vagonlara 
geçme'ğe ba§lamı.,, ıakat bir aralık 

ık! vagon nrasmdaki açıitlıkt.a muva
zenesini kaybederek tekerlekler ara • 
sına dU:ımtlr;tUr. Za\"tlUı adamın sat 
omuzu k~llrnlş ve b:ı~ gövdesinden 
itopmuştur. Vücuttan ayrılan baş dL 
ğcr bir tekarlclc altında param parça 
olmuştur. Hı\disoyl mUtcal:lp yapııan 
tabkllmtt.u, bu ]\azada hiç klınsenln 

kabahati olmadığı, çolak Mehmedin 
kendi dlkkatslz.Hğl yUzUnden bu ka • 
;ayn kurban gtttlf!l ıınln.:_nlmıı:ı ''e c<.1-
scdl muayene eden adliye dolttoru Hik 
met Tilmer defnine ruh.Sat verm!§Ur. 

Stıokbolm. U (A.A.) - OG: 
ll&repl Von Bravçlçln, kara Ol'du. 

ıarı kadrosundan çıkarıldıtpma yaJıat 
ııadeoe vekllet emrtne almdlfma da. 
lr henüz malQmat yoktur. 

Berllnde tahmin cdUdfllıle g6N. 

•• uç savaş 
Yazan: Bir Muharrir 

Bir.bir lerinden dünyalar arasın • 
dakl mesafeler kadar oza.'k üç böl · 
gede öç sa,·a., yapıbyor: Uzak do
ğuda. Rus topraklannda, !)1ma1 Af. 
rlka çöllerinde. 
Uıak doğudaki S&\1'.S hergün .ıa. 

pontar lehine gelişmektedir: Hong. 
Kongon İngiliz bWıniyetlndcn 
~Jlmla8I> yti:ı yıldanbeıi Çinin ka{r• 
sı blzmetiııl görfl! bo kapıdan bü. 
~ Britanyayı mahrum bırakacak. 
tır. Şimdiden Pır.sifikte blı'!:.ok üs -
1er elde eden .Japonlar, Aglo.Sak. 
MG)an endl§eye düıtürecek bir du. 
nnna ııahip olmu~la.rdı:r. lngiltere
de ve Amerikada bu endi~ hazan 
açıp vunılmaktadır. 

Rasyadaki sanı; durgun cleğilse 
blJe karanlık bir safhaya girdi. 
Sovyetıer taarruz halinde olduklz• 
rmı iddia ediyorlar'! Almanlar hlı,. 
hlr Rn taıırnızu olmndı~·tnr. boJ5r. 
viklerin kendUeri tarafmcla.n bo~al. 
tılan köylere ginnekten ba~ka bjr 
Şey yapmadıklarım söylüyorlar. 
Her iki halde de Almanlarm 
geri m ü d a l a a !:b:gilerinc 
çetiJdtkleıine şllpbc yoktur. Fakat 
bana önceden haber ,-erdikleri de 
bir hakikattir. Ruslann bu durum. 
dan taydaluara'k ilkbaharda yap•. 
bacak Alman tsarmzuna 'kar;ı da. • 
ha iyi llıwrlamn."1arı be1denir. 

Şimali Afrlbdıa İogiliz1cr Der • 

neye kadar ilerlediler ,.e ~ehri al• 
dılar. Taa.rruzun bu İkinci safha"• 
birlncisintlen çol< daha süratle in • 
kişaf etmiştir. Fakat burada Gene. 
mi Romelln, Alman ,.e italyan lo· 
Warmn fazla zayiat verdirmeden 
onlan geri <:.elrtiği, İngiliz tebliğle. 
rinde bü~iik esir sayısı blldlrllıne. 
R.nden anls.~ılıyor. Geçen yılın t'lı: 
?tinumında. yapılan tngillz taamı -
rund:ı. İngilizler, iki g\in evvel 
'Uardh·ıı.ya girmiı:; Ye ilk partide 40 
bin esir almı5lardı; be§ ha.ftadau
herl <lımun eden bu taarruzda ingi
liz tehliğlcrlııln bildirdikleri en 
lnz:la esir mikdarı bini geçmiyor. 

İster mPebnri Ye ister tabiye' i 
olsun, mih,·erin bu geri çeldli~i nr .. 
'reye kadar sürCOC'k? Bunun ce\·a. 

Hltlcr umum! kararglbmı ve kara or 
duau karargAhmı kendi ubdeıılnde tap 
la.mak suretlle kıaa b'.r zaman .onra 
en )'&km askeri meaaı arkadql&rm -
dan blrinl fiilen kara ordusu bqm& 
getirecektir. Bu münasebetle ma1"9f1Ll 
von Bravçlçin muavini marepl von 
Halbcrin. ve harbin bll§ındanberl Hft. 
lerln umum1 karargA.111 arasında !rti. 
bat vazife.!! gören gcr.eraı Jodelin i. 
simleri söylenmektedir. 

Stokbolm, Tidnlngenin muhabirine 
göre, Alman orduları b&§luım&D<lan • 

_..Denmı!ad •ytada 

Be yoğlunda 
br General Romoıclin maksadını da b e k d t 
if.nde eder: Eğer A~Jar hilyük lr a ının çan ası• 
bir mukal:ıl taarruz; ıçın, l .. ransa i· 
le anla.53mJ• Dlzcrtc yollylc Slcllyn ' , 
,.e Pantelana üzerinden şimal Af k k • t • 
.~:ınya büyük kon·etler gctirl.~or : n l ap na ıs ıg en 
lıırsa. İngilizler Demeden oteye 
ill!rlcmcğl tehHkell göreeek \"eya 1 
lforlcrlcrse lıata l'dccekJerdlr. Fı.ı. 12 d 
kat Alınanların böyle bir niyeti ya ş 1 n a bir çocuk yakala ndı roksa. lnglliz taarruzu bütün Llb
~'tlyı, hatti. 'f)'&Dsanm Afrikadaki 
müstemleke imparatorluğunu t~h • 

Bu,.ilıı öğle iı.Zeri Bcyoğlund& bir kap bır harekette kapn1~ 1'..: co\aoca hıa• ilkeye düşürebilir. .. 
Bu bahiste Almıınlıırla 1''raıısı7• kaç Mdlsest olmuştur. Refaeı isimıJ ~ kaçma.ğn baflamqt:r. 

larm nnlaştıklannı gösteren lıtarct. pej:nOrde bir vaziyette gezen 12 ya1- Kaümın teryedı ~riDe •tnn&n 
Jer yc!ti ılcğilse ele kesin bir Jılikilm ıvrndll kllçUk bir çocuk Cihangir 9n yell~en bok1;:ı~r &t~o.eıı ~\:a~,. 
vcrmcğe tnm bir <:ıırettc ~ 1en tlc· ı·-.kl:ınndn avnre tloi:ı:;ırlccm <tnl1nde dır .• s~(!!ıt. 'l'IW alı'i&m t.llW • •ı"'1t 
lillenlen "inıclilik ın~ırnııı bulunu. yllrOmektc olan Asta isimli bir ltadı. j mllkke".:ıff'l~ r. ntftdf'lr. 
yoru:r.. 1 nın h-oltuğundıı tuttuğu ~.antayr alt. 
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Hong-Kongta 

sokak 
muha,.ebeieri 

otuyor 
TolqD. U (.&LA.) - KovlondaJı blı 

diriliyor: 
.Japonlar Hoı:ıgkongwı stral:.ej!k 

nokt&lann1 ellerine geçlmı.l§lerdir 

Sakak muharebeleri ~ovam etmekte 
dil'. fehlr bU!l!l Ja.ponlarm ellnde4lr 
Bwlmıla beraber bqkıımand&ııtlk bel 
Jd avU U..kı korumak içln cuu·ekAt.m 
•lırl&ftınlmunıa karar verecektir. 
B~kon:; aııhlllertııde d~mtrli bu 

Jıaan lng!Uz ha?J> ~r:ıııeri ınrtı!!.!llUe 
OIDlber fçiıM &lt!Ulll§l&rdtr. Bo:ılf1l" 

t.edri~ t&hrtp edllmekt.edtr. Japon 
~leri lkl mllyn tarama gemili!. 
N bombardıman etmi§lerdU. 

Land.ra, H (A.A.) - B.B.C. 
Bongkoııg1.a fid4eW çarp:§ınnlar do. 

nm etmelrtedir. Japo:ılv adanm § .. 

mal Tfl ıark kısımts.mıı ele gec;t~ 
Jerae de lııgillzler fld"9tle mukaveme 
te den.m ediyorlar. 

Çl.DWer karii 11.lıllcıetı. HOl'.gkonp 
iSeftm etmekted!r Çin te'blltifte JÖN 
Smıgıında Japonlara aflr zayiat ver. 
dlrilmteUr. BU%1ID, Hongko~ o •• 
t:aa klloJUtndlo daha u titr Jne9&fe. 
..ur. 

' 1 

. 
Kurban uc.. .~~eri 

nasıl toplanacak? 
Yııldap:ı kurbeı:ı bayramı mtın:ıse. 

l:>eWo İstanbul Türk hava. kurumu, 
iırurban derilerlni ev!erde beltletllm•. 
d .. n toplandınlması ve hava kunıruuoa 
t.cbcrrude bulunan yardımsev~ ı.tan.. 
rııullul&rıı azamt kolaybkl&r gOeterll • 
::ıesi için yeni tedbirler almıgt.Jr. 

Bu t4dblrlerln yeıılden ve lcilen it • 
t.!baz ed!lmeaılcl:ı eeboblerinden b4r1. 
&ı b~ı hamiyet.iz ldmtlcltrın kurban 
kellimi U:.t.c.1aıt bulunan aile rdaluiDl 
da.ha D mdiden ra?ıstaız ederek kuı'be.a 
derileriDln aJ:nmaaı !çl.n faaJ~ete geç. 
tiklerinbl duyulm.uld:r. 

Vll~)'Ct. kurban bayramında 'l'Qrk 
bava kuruauma kurben derilerini te
t:erru etmek lstiyen vat.udaflara ko. 
~:; lık ptermeıert için kazalara e . • 
m·r ft?mlttlr. Dcled!ye memurları. 
nahiye mUdUr10kler1, ı:ııt>ıt& ve mahal. 
Je bekçfüıri kurban derilerinin evtcr • 
de tul& bekleWmeden toplanma.ıaı:ıa 

btıhusa d'kiıo.t c.!:cekterdir. Aynca 
Türk hr.:va kurumu da bU ~ lt;;ln mer. 
bzdcn mcmurtu aymn~T. Kftı:s • 
larc!ıl bulunan t:ınzltat at'l'lele3! ~ıı a.. 
nb:ıı· :'.1 da tı&yra.ın ırüDl.rtnde kur .• 
ban derilertnt top1amağıı tah'"'n edil • 

ml~Ur. Bu ~ 1ı;ln çaırıı:ı.cnkıar <in ro. 
zetler \'e hüviyet vıı.raka!tın bulundu. 
nılacakttl'. . 

A:rnca. buz kimııetcr. kurban deri
Jertnl teben11 etmek ıı;~., bayram gün. 
1eı1 Mnumda Tllrk ha.\"a kurumuna 
telefonla haber vermek vnziyeti.nde 
ltalnıaktadırı.ar. Kurum te~lt.114tı. tele. 
fonla yapr~a'k muracanuo.n karariı. 
yacak tr:d'ı!rl"n (!e almıvtır. E,·ıcrl:ı"' 
utranmamıo oıan hem,erltere bir l•'l • 
la)iık teokl1 etmek tızerc telefon nu. 
maralanııı bfld!r!yoruz: 
llerk~ :ıCi3 

Beyotlu: 41568 
Galata: 41~ 

Kadıköy: 60666 
FaUh: 2ılll~ 

KmJ&:t tubeli!rtnden lııtencccl•)Beıtk 
t&§: 4-0120 (balkcvlnden ı.stcnccek). 

"OaJ.-Udu: 80396 ('b.atkeYlnd~ lıitcne • 
ceJc), EyUp: 21.::12 (!ıallre\•lnden f.utc. 
necek), barryer: 32 den, 78, 

Adalar: M da.n ~1cdiye nı.ubaııcbeııi 
d.~t.en()C(!k, IJ:ıkuldSy: 16 dan Bakkal 
t'ap:ı.;:7a11 Ya .. ıtus.lc ha\•a kuruml! ls. 
teneoek, Bcylı:oz: ;}0 dan vapur lakelo. 
at laW>ecek. 

l • . ~ . ,.,, 

rraaıa miaverıe 

•Ilı ı111ırıııı 
yapacü 

ı ·nndrf;'I takölrdo VJ~lılln mlhvcrle da. 
ha !a:ı.l bir ııurette lfblrllltt yapma.la 
haz·r ol(!uftuna dAlr alınao haberler 
hakkında t)3ZCtte d<S 1.oan fÖY~ :ru. 
mıı.ktadrr: 

"Şln:ııll Afrika h~ler1Aln ark.Um ~ 
da ln~,Jtereye kargı harp etmek Lllte. 
ntiyen b!r de Il'ranutz efkru-ı Tardır n 
Veypnjm uzakls§tm:ınuını 4'.ndı,. 

!le kıı.rşılıyan Franınz efkln yeni bir 
boyun tltme kl'.l"§tatnda. dıırtO bir infi· 
ıı.ı hl!!'!Cıl ' C ktlr. Bunu Vl;ıtn!.D de bll. 
meal ıwmdtr.,. 

-o----
aııtı·• 

Almanlan uzun harbe 
hazırlanmaya davet elli 

Londra, ~ (A..A.) - Doktor Gö 
tıcls "Dııs Rei::h,, nıecmuasında neş 
retUğl btr ıiınkalcdo okuyucuıarıo1 

oetln ı:e u:o:un b1r barbo ba.zrrlanma:ıı 
davet etmekte ve göyte elemektedir: 

"MUstc.kbcl yıldırım yUrüyUflerı 

tın kkın:i::ı. be. :c:lc:ı Clınlt!er bırakılms. 
JJdır ... 

neticesi 
lngüiz -Amerikan iıtihaa.. 
latının üdünliiiü temin 

e4iltliği :zaman belli olacalı 

Lon~ 2% (A.A.) - Nevs Kro. 
rJkl gazetesi ıvı.,makaleııı.in.de §()yle 
yuıyor: 

Berlfn içbı Japon munifaldyet
lerini istJamar etmek sıram gel • 
mJftir. Denlz harbinin Ş:<kletlen • 
meafni be:klemek 1':ımıc1ır:. Alınan 
hava kuvvetleri Akdenizdc topla.n·. 
yor. Harp uıun sürecektir. Harbin 
Mtfcoai, ln.gillz • Amer'~an deafı 
lınm•etintn katı bir 8.mi1 olan hııi· 
Uz• Anur5kan halı> isUlhsalltınm 
fif.til.nlilğUnll temin edeceğ'l zaman 
belli olacaktır. 

Üsküdar parti 
toplann1ası 

Kaza parti başkam LO:fi 
Akso;un r3isı:ğinde 

ya~ıldı 

taarruz 
edildi mi? 

ow.a.n <A.A.>-•-• a.a. 
dtrUdlllıMI gln ... ~ blltt..U 
Ycnl Gineye ltar§ı 3apoD7&DID tum12 
e~ dair lılçblr umr a1Qlfmllf7r 
Bu haber dQn gece ~ına 1'1M1701U ta. 
rafından verflmfftL 

Japonya 
henüz 

diplomatları-
• 

nı gerı 

alamadı 
-Tokyo, 2! (A.A.) - Japoa,.a fl4! 

l...ngto. SakSOD dmetleıt uumd& 
(hplomaUarm mUbıı.delui ıneaıelellne 

temas eden ~metJa ~ '* lau. 
ırusun balen mllsa.ken ed"meldil cıl • 
duğunu aöylemi§Ur. 

SöacQ Ar,laatbı hDkftmetlnlD ba dfp 
&oma.Uann mUbadelu1adıe kullanıl • 
mak llzere bir vapur cGııderecc~nı 

tekzip etmift!r. Çluıptnc. ~ (A-4.) - Çw:;;king 
l'l\dy~'"'.l Hoq".a:mpakS lag\ı!r garnL 
-UDUO 21-22 ilkk&DUD a-e<:esi muka.. 
,..ti ..... eıuaım blldlnalft1ı'. Atman 

tebliöi 
Rakı istihliki arttı 

Dl1ıl Csküdar p:ı.rti idare!fncle kaza 
.dare hcyeU ı:e, r.ıerkez; idare heyeti 
\"e merkez nah!\•csl!l<" bağlı ocaklar, 
kimi. parti ba§kam L\it!i Akaoyun rı. 
yuetf altında toplan.:ırak ocakların 

hafta.ela a.sgrui tıc; de:a, parti menmıp. 
!nnnnı b<ıftads. bir d~~a toplanmaları 
k:ırn:fa§brılm1ş ve yeni sene i~ln gc • 
nlı;ı b!: ~alışma programı ha.ztrla:ı • 
mııstır. 

Japonya ile Boıvyetıer blrt1J1 ara • 
aında balık avı bölgelerfıı.de mOtelca 
bil menta&Uerl tüdlt edlD ftmdik1 
muvakk.a.t &nl&flll&mn !la ...sa eo • 
nunda tecdit rdlllp e:lllnılyecelt hak. 
ı.: r.d!l sorulan bir male bflkamet sfü:. 
cU U bu aralık bUttı:ı meselelerin mu. 
uıkcro edilmekte o14u#U ~vn :ıını 

vermtrtir. 

Lortdra,, !!! ( A.A.) - Malezya· 
nm §imali 1&rkisind• İnıiiiiler 
muvaffa.kı'8lli bir atrat.rjtk ge· 
ri çekilme ya:pmışlar. Kota.bam 
ile cenupta es ktlometre a.rasm. 
daki bölgeyi t.<.:ı:ı.tt.m.ı.~lar, burada 
bultıııM malzeme ve t.cchizatm 
en ';.)ilyllk krsmını nakletmfflel'. 
dir. llalayada, bundan baek& 
zikre de~r bir deltttdkllk yokt'ur. 

Bununla beraber, Japonlann 
yakında cenaba N.rlanaia ~ 
bUs etmeleri tf"k!eniyor Gelecek 
hedeflerinin tbuh 5ehrl olması 
moh te'lleldir. 

Vafinr.ton. ~ f( A.AJ - Har. 
biye nezaretinin diln a.k§amki 
t.ebliği: 
Fllipide: Son 24 sa.:ıt i~tnde düş
man Lu:- Ccbu ,. e Mila.nao • 
dalan t... m hava akmlan 
Ya.""W~:.ır. Mı!a.no adasında ka.. 
ra muh!'\ }JC!eri Davao'da devam 
etme!ttedir. Lumn'un timallndııe 
keeif faa!fy~ti artmıştır. l.Auıoft. 
uıı timallnde •e eenubuuda .dtış. 
maıun hultllüne brp taarruz 
te§ebb(ls!eri yaınblqtır. 

Her eeY Jaı:ml&n.D l'UİTJlnlera 
çıkardülan latalarm adedin! 
(Oğaltma·?a cavret ett•k'erhıi 
~&Jterme' tt:dir. Diiu bet'?'eler. 
de ka • ·:ı ık)!er bir ~ J'Oktur. 

J~pon 
teb illl 

Bertin, :ı (A.A.) - Alma.o <lrdula. 
n bqkumanduı?ıguun tebll~: 

Şark cepbealn!J\ Jnerkez kesiminde 
kıtala.rımıı:m inatl~ nıu'kavo:net1 ııe • 
tice:rfndc Socyetl~r!n mOteaddit hll • 
euml:ı.rı tıldm knlmıitır. Ha'-a ınıv • 
veUe:r1, ~m.manm ııalırıı. menUerı~c, 

zırhlı tanl: t::ıpluluklarwıı. araba. ka • 
fllc1cr.ne Te de:nlryoıtarrrı!I. yaptığı 

mUte3ddlt bDcuınla.rla., ordunun ~·d • 
cktll çupıımaJarma yıı.rdan ct.,,.i~tir. 

Sava~ ta.yyarelerı. dOn r;coe, 1Jl&'ll • 
terenin doğu cc.'nup uhlUnd.,kl Uma.n 
tııs!sle:i:ıe bomb:ılar atmıııardtr. 

Şimali Atrikada., reı:ıl§ ISlçtldo hare. 
Ut habeJ'l "8rilıııl,Jor. Hava muha • 
rebelaıi ee&mıda. 7 l:ıg"!h.Z ll.\'Cı tay. 
:r&re9t -dU,UrWrnllftür. 

Alman tayyare tcı&<meri. vaı.tta 
JJmanmdakt gemlle.ro, bexin ve mu • 
hlmmo.t depolarına gece g{lıldllz. 
Srl ~ dn?ıa 1r1 r3pta bombftlar at~. 
lardır. Alınan te~k!Uerl. dUrınanm f 
avcı tayyareslıll dUfllnl1u,kr. kendi • 
ler1 htçblr ?ıuara uğramaıaqılardır. 

İngiliz; 83\"0.;i tayynrelert.nın ~ 

bmgeslnde ve Alman körfezinde yap 
tıklan akım kalan bileurn lafebb~e • 
ıerı cmasmda 4tl,man lk1 bomba ta,.. 
yaro.!f kaybetm!ftlr. 

lllh!sar1ar idaresinin l'Bptırdığı so:ı. 
statistiklcre uııre rakı lıılUılA.ki rncm. 
JekeU birçok mmtakalarmda. art "lll§ • 

tır. Bu artıem geçen aencferlc ltat1 
blr muka,c&e11l yap:lııu.rnıpa do. bil. 
nuıııa b:ızt vUAyetıerde çok ehcmmı • 
~em bir yıkCUıa bal\~ olduğu görül • 
moktcdlr. Bu vaziyet kıırıısrnd'l iıı • 
hlaarlar !darc.l bUI tedbir!er tı.lmak 

mecburiyet.inde kalın~ ve inhlsarm 
rakı !malAtı yUkselUlınlftir. Bu ara<!a 
lı:ıh!sar evvelce huS'.ııst tmuıcro verd!. 
ğt som:ınm milblm b1r ktsmıın bfzzat 
kulJanmağa mecbur olmaktadır. 
GUmnık ve inhl:ıol"lar vek&leti but 

mrnta.kalar:U. c5ı1llea bu rakı ısını.. 

11kl ytlksell~lnlD sebtblcrlnl srnştır • 

Şark cephe~~nde 
Sovyatlar ilerliyor 

Yeniden üç 
şehir geri 

aıındı 
Londra. !2 (A.A ) - RU!!I te'b· 

liği. Rusların ccphed, yeni Her. 
ley.şler kaydettiklerini bildir· • t 1 mektcdir • 1 a V CI n Moskova radyosu. Voloko 

· -"' Iamsk'ın geri almmasivle netice· 
t11n1apar, ıs (A.A.J - Puartell t bl l X. • lencn muharebede 4 Alman tü· 

sabahı nıgredUon tebllf: e il'! U 1 meninin milhim hezimete uğrabl 
Pvakta kıt.aıanmıa kualakanpar dı.ldarmı, di~rlerlnin de garp 

civarında. mevzflertnı tutmıı.ğ11. de • istiicamctinde tıür'atlc takip e 
'ftm etmelttedlrl.er. ......._ ti (A.A.) - ltaiya.n umu. dildikleriı:ıi bildinni§tir. 

Dün Grik yolu Uc:rlı:ıde yen! JT.r mı karıırgıllmu:ı G68 nu~rnlı tebliği: Londra, I! (Ra<J,yo saat 7,15) 
• 'muharebe <>lıDU§ n dU,man Perak Bl.npz1 cebbeıalnde mevzll mahlyct.. - Diln gece yarP? Moskovada 
::ntb.rl ~rlnıl~n Ballarla tal:vlye la • te ç&ıp1f1Dalar cereyan eder:wı kıta. n~redilen Rus tebliii: 
taıa.n goUrm!ıtır. IN.t.;nrmuz çar • Janmwn yeni hedeflere doğ'ru mun • 21 birinclkarmn günü }ı:rtala-
l>l§Dll:lar ·.-e dU,iı:ıaıu ağtr kayıplara lazam yUrllyU§U devam etmekte&r. rmıız, Leniııra.d ve Kallnin ile 
'U#ratml§lardtr, DCflnan. llardJya mevz:llarinl ku1f merkez ve cenubu garl:i kesim· 

Dt\ll l'ece hlçhlr hava faa.U,eU ol. topçu atetU• d6tmUı ve SoUwı:ı mu.. ]erinde ilerleyişlerine dC\''8.m et 
ID&Jlllftır. tahkem mcvzilerlne hllcum etmlfae de m!sler. Tikvinin cenubu garbisin 

Kuaıa.ka.nJrsar, do~r.ı bir b..'\t tiz•. net!c. aıamıım·§Ur. Ba§langıçta cı~ • de kain Bogadaçu, Volkof nehn 
:riden 1pohun 2~ kilometre ı:lmallı:ı- ınaıa tara!m:iıuı loga1 edUu bir ileri üzerinde Gorodino'yu ve Tutanın 
dedir. Orlk ve s . .;eı..xruın )'d'arı mevzi ıutaıarmıız tara!mdan &"erl ıı. • 50 kilometre cenubunda Krapi· 
.Kualakangaa.rda btr:cllllcktecll?'. tnsllU§tır. ltalyr.n n mlltte.."ik tana . no'yu geri almışlardır. 

şancı.ay, z:ı (A.A.> - Japon mu. releri. dl\ıin'anuı ge~nı bombalamak 8to1l7a.olm, n (A.A.) - Te1e 
!laf!ertyeUerlnln tırraktıtr ınub& kar ve )'11rllytl1 halindeki kılalar!a maki. mendi&l ajansınm husust rnuha 
§Jemda Çınıg;mıg uıteı: kumandam neli vaaıtalsr toplul•ıklarını çok al • biri şun!an ~b'enmiştir: 
~ beyanname no;:retmek mecburiye çak uı:ıırak mitralyöz ate;ılne tutmak 1 - Schlıı.!sclburg bilfiil mu-
tlııde kalmrour. B:ı beyannamede suret.ile )'llmaz bir twlyct aarletmi§- hasara ıı.ltmdadır 
:mlltte!Ut hUkOmctterın mentaaum- ı.rdlr. 2 - Leningrad cephesinde 
21e zarar Tere::elt mahlye!te bsbert~r Han muharebelerl.nde 11 dt!.~an Sovyet tazyiki artmaktadır. 
~)"acak olanların ıt~jatll ce:ıal&ra tayyareaı dllşUrUımıı~tUr. Euntarm ıo 3 - Merkez ~besinde Kal!· 
p.rpılar.ak1an blldlrllmektedlr. t.an~9ln! Alman avcılıın dtl§tınn~. niaden Volokolamsk. Mojaiı9k. 
Diğer clhcttcn matbuatın evvc:cc DUşcanm Trablus, Blngazt, Barcc Ma!oya.roslavatz. Kaloga ve O. 

amil~ tara!mdan tetkik edllnıt.ren a.z.ertııe yaplığı akuılar, blrkaç k!§i • rel'e doW'u düz inebilecek bir 
lbaberlcri ııe;rretmc~ m:?ne:Uhıli:Ur. n1D yaralanma.ama •!Mıblyet vermlJ hat takip ~e:ı:cur. 
Tokyo, %! (A • .ı\.) - k:pantorluk 've u üemrnlyeW lluar 7apDU§tır. Bem, ti (A.,&.) - Jloekon• bil. 

lıanumt ks.ı"nrg~ı b'ld:rlyor: 1 '.B1ı:ı zı ta a.re kar ıko a 
.Tapon kıtalanı:ıdıuı mUreklccp kuv ga Y7 1 ym topçu. dlrlltyor. 

nta ~killer 1* •b'ah donanmo:.nm ııun m merm1ıerlne hede! olan bir dil§. IUtbuat baberlerhıe g'6re tahliye 
hima·-"'"ISe 

1 
~ h mazı tanrarer. alevler lçtnde dtıpna,. cd.llen ııa:k B.blf7& demlrynhmu mu • 

.,....... .uz::ı:ı. a e.mnm r.ı:ı ~e tUr. bAl!a _._1.H --
bf mah&llerıno yen.c!en çıkarma hare. ! ra .,~, 11 ... r. ... .... •ann bllytlk tılr 
.._etl rı 

1 
.. _ Alman hava kuvvet:ertae mensup kurmJ b&rmacak bir •er bulamadıııı.. 

• e yapm·~ nr .... ~. # o• T k t>2 ( A - · I mUhirn teıkıııer .Ma'ta ad&smda. de 1 için açık hav:ıda yatmak mecburiye. 
. o ·"~~ıa·'": . :·A.) - Do.'11_. mırıı bulu-ıan gemuıre. tesislere ·re tlıı.de kalmı~r. Set&lct ve aalguı haa &J= 1 • ~ r' ~ ~~ · 

1 
. , depoıara, gece ve g1l:ıdllz te81rl1 hQ • J taıılcta.r :Wk a:aaıııda JaUkllm aUr 

anı;: a r.-oz •a~.ıne a men cumlar yapm·;,tardır. me'ki.dlı' • 
~ tebauma. l~lız maka~ • 
.-Z fena mmmıele ctrr.fılerdfr. 
aıııen..n~·a ya.ptlan J'&pon taa.mı.. 
..-a taka.ddUm eden fC?l beş ~n 
irin.de gös hapeine a'man Japon· 
iN- ı::Unde iki ı:r"z ebrek ,.e su 
le )'~n"'lak r:- v••ı:'."i•·c.>•:• ... • .. 1 

Fakir ha//,a 
.,, •• •• 

aue•Rr{ •'" 
Pena ... 

ma.k'la me~gul olmaktadır. Diğer tn 
r,;l.fUUI, bira fl~Jerinlı:ı kapai<Jannm 
içine konulacc.k mantar bulunama • 
n1a.smdan C:olayı klğıt konulmuı do . 
JnyısUe blro.Jarm havıunnın kaçmass 
kallte)i bO::duğ\ındıı.n bira tetıhlı\lı.l 
ç;olt dU~U§tUr. Kı§ dolayısUc bira ıs.. 
tiblAki tabiatUe bu aytard:ı blrıız dil • 
r;ıl!l< olmakla beraber fiaıdlki a.saı11 

mlktan bu tabU had<ll çok pçmif bu. 
lu.-ımal<tadrr. 

lnblsarlar idaresi :bira şi§elerLDdeıı 

bavıınm ka.tm8.8m& mani otae&k but 
tertib:ı.t almııt.Ir. Bu ayedc sem cUn
lerdc Bomontl<Wı:ı çıkan b!ralarm nSıl. 
bct1m iyi Olduğu görfllmektecllr. 

Bu progra:nm tatbl!ti ile partlll!:ı 

çalI§ll'lalıı.rı da!ıa 'erlmll ve ~UmuUO 

olacaıttrr. 

ita~yada 
Yeni sınıflar silah altına 

alınryor 
Londra, :!% ( :\.A.) - Baııelu 

N&ebrichU>...n ~nı:etesinin Roma mu 
habiri !talyad~ yeni snflarm &iWı 
a.ltma almacağmı bi!diraıektodlr. 

UskDdarda çOken ev 
1'ıildldara& aQ ka.a1 Üf&P l:ılr flY 

Ç{lkmU..oı. Oç ktııt ISlmGf, 4Cln 1d9f de 

ağlr surette yaralanarak hasttıncyo 

luıldmlmı!Jtlr. 
Yıkıl!n ev, Oıdı:Cdarda Ayazmada 

Salacak mahıllealnd• övdilr 10katm
da. 2:5 numaralı binadır. Bu eT, 80 YAf. 
larmd& Ş&hmde,.. alttlr. 
Yapıl&n ilk tabklka.tta aıa1af1lmJltlr 

k! bu evin tıltlşltmde 21..Ja oınnaraıı 
Qç kallı Na~ideyı alt bir ev, 1"r mlld· 
det evvel, ııobadan ;ık&D blr yangın 
neUcesinda kı.sm~· yanm11tı. Bu 8Uret 
le oturulmaz bir baı. geı.n evin ıtta. 
iye 'e zıı.bıta tarafmdan tahllyeEi i. 
çln Na~lde;ye te))llgat 7apdmış. Nil§!. 
de de bu i§l taUf.D ve Hua.ıı adında 
lltl yıkıcıya. ha ve.le etmlıı ve ~vln km. 
ntftn yıkttm&sma baflanmııtı. Ve 1'te , 
bu vazi~tto duran bU ovtn bir duvan 
dllıı öCleden :svvel ansam Ş~endeye 
alt 23 numaralı abpp evin l1lıerlne 

d~mil§, bU e\'iıı blr kıammuı eökme • 
sina sobebl:rct vermı,ur. 

DOn pazar oldu~ t~ 26 numarab 
evde bulwuuılardan bir kıEmJ beDliz 

uykuctua lralkmaımıts. Blr lamu da, 
ııokaıtn çdan~ tnııu:ıuyorllu. Bunan 
için, Şahendcnln evJ.llin çökmesi neti. 
oesmde bu evde otu~rd:m Uı; ki. 
lfl ölm~. t kl§l de ağır surette yııra. 
lanmıştır. 

Ölenler ııro.smda ev sahibi Şahende 
de vardır. Bundan bafkA kiracı Nuri. 
n1n kansı AY§e ile tocu~ 8 ~da 
Süleyman da ölmtl,ıerdlr. 

Kiracı, sucu KA11m ile avOe IUJal2r 
bulunan Kertm<', ikl ynşmd:ı.kl çoeuğu 
JrreUn, ~en enin torunu Şevki de 
muhtelit yerlerind~n yaralı:uımıı ola. 
rak çıkarılnuıl:ır \"O nUmuruı ha.sta.ne
ain:ı ıuııdmlml§laraır. 

Şalılnden1n torunu Hat'.r:e yıkılma 

oonunda kcnıll..shıl sokağu at.ınıığa mu 
va!Iak oldu!wı:la.rı hlı:b~r ta.ra!ı yr.ra. 
!anmamı§, kir.acılardan NlytlZi:lln ka. 
ruıı il.o :>abn.sı da enlcaz altından w·ak 
tefek berc1erıe kurto.rıJrru,.Jardır. 
MQdde!uınuoıillk ve zabıta Tahsin 

ile Hasanı bug.ın ı:ıucvap eaecettlr. 
Ba aclamI&rın, dllıı, enkazda ı:aiıı:ma. 
dı'klan kuvvetle idc!ia. e:1Umekted!l'. 

Hittsr . başkumandanhgı ~Dahil iye vekili 
mçm ele aldı ı 

l:S"" Baetarafı 1 Del &ayfacla bu ak şanı 
1r;;ınaa blSyle bir c1o:ı~kllk, ancak son A k • • 
dere~e acil bir \"ıı.ıtyct karı::sııda ya..: n aratıa gıttl 
p:la~ilit'. J 

Alman kuvveUert b&Jkuıııa.ndanı L Bir mlldGettenbcri ~ehrlınlz:1e bu • 
le kara ordulan kums.rıdaru arasında lı.ınan dahiliye vc:till Faik öztrak bu 
h:l!1ed1le.ın '?Z mahiyette blr fikir lbtll&. ak~aınki ekspresle Aı:ıluı.rayl\ hareket l 
tın~ bqka l&rıW,ye k&bW etmek etınlfur. 

--~-----~-----~---zordur. 
Dagem NY'bterln Derlln muha.b1rt D~ğün 1 

§6yle yasıyor: Gazetemiz vezne ve kitap krarr.ı 
BlUertıı, Ton Brnç!çtrı yeı1n1 almqı , 6efi Behram Uzcan i!c b::ı.sın Jstilı. 

oimam keyl7eU, hattA Hitıerm 2 ilk. !file kooper.:ı.tifi mcmıırclcrınd:?n 
tc§rln taraıı.ı JÜI!lllk emrinde .. bir • Ba~: N:-"·m1n·n dll~n1cli E3.Sln 
kaç hafta so:ıra ftuayanm en mtıhlm Blrlıgı ts .. anbul mer'.!cz'n!n Boyoğ
bö"gelerlnden u~ u.ınamen Alınan Jundaki blnıuımdA yııpılm~tır • 
as!terieı1rıüı elinde b\!lunıı.cakt.ır tar Dliğüne iki tarafın yn..tcın dootla.
zınO.n.kl r1lzlcrt, aynen tahııkku;• et : ~ ~e, gUz'd.e bir_ davetH kala.balığı 
med!fi i'Ozönllne g"UrUoo t>Ue 'YOD ;ştıraa ebnı~. eğlenti saat tıçe ka-
Bravctc aı.steml.nlı:ı ına. ettlli mana. OIU' ~ilnnU!}ttir_. -------

Timor hAdtseııl hakkında .esa::tl b.
~llterenln bu gtbl b1nkeU...S. 1ııld1an. 
maltla keı:ıdlsino emnfyet •tml' olnn 
ınWet!eri.n ltlma.dım kaybett ~·nı eöy. 
l~ml.8 ve §Unlan UA.ve ebJı!;t1r: 

İngiltere bir ~ey Lltedflt zaman da. 
lmn aynı usullere nınraeaat e.ıer ,.e 
nUw,yl't k:ı. t kullan.mata kaJar l 

götllrtlr. 

Singapı:r 
tehlikede mi? 

Tolqo, 21 (AA.) - DolMt •j ..... 
DJll bD4lftQ1De cam. ~ .,.. 
:ı:yetl o kadar JW:fktir ki l:ıgUtere 
Uzakgark hareketlut mea'lutl:lnl .._. 
r.aman ~ğnDdlJIQ 'bll "'Uaqark O... 
belUt.tarık,,ld&D a....,.. aak.e~ 
Ci~dfr. 

Tokyoda li. yllk bir m]:n~ 
-- Baftaralı ı Desi •J'fad& 

ti;lll palttm btrleııtk Amerika;:vı 
makul blr yola aevketmeal JA%ımdl. 

Fakat Japoo.yanın ba: ı:d JruvveUDf.D 
azımsanması. t&bll '" mep emelle
rlnln tam bir l8tlhtatı. karfllanması 
blrleıtk Amerika.yı bir A.B.C.D. ~ 
tıer cephca JEurmaaa ..-tm:ıur. 
Japqnya bunlardan dolayı .Ua.Ja& ... 
rncaat et'IJMk aonıada lcalmıabr. 

ö.2Ule/ıç2 
FıonuşatUH. ._ __ _ 

"Tan,, ~·r• •w IPI * 
··ı;raı eilea,,bl "'*-.. ........ 
lJfr ~7 ~ MldJli1;aGe ..... 
yoktur. bıulııa1 aıbtlıflet 1 
~ bir lıanılltm PS a8mllıJt *
Jım: "Bu, lkllaıl'll ~ ...,.. 
zarmn ma.k ••w.e n ur t uleı 
ke ekonomlüle miti s ı ıı tUt llb' ldl
sa.ıD ~ .. .alm1I ...... 
mauaamı eter ... .,,,,,,.,_Jelıe - 1ı1.. 
mllrge. "aıüt.eveecılla - ..,.,., .., 
nı1lmJı.. ''eklelt - Cok. OOk ...... 
demektir. Ba clmJe,a llJle ,..... 
UıU: "Bo, Jkt1...n ......... -
'Yald&aak ........ ........... 

ekoltMQlalae dotralmaf 1ı1t u.. ..,...tJe ~ ..... ·- ... .. 
BldBa ,,..,....~ .. .._ .... ...... 
maneder,,dlalıcıal...._~ .._ 
dılıaa ımnetu&. ~ ....... !' 
kedi,.. blllralek lal ...,.aer ..... 
IMUJlla gellı/ .... .., ...... @ 

--~--~----~t:ıı.~_:< ........ , 
sınıı katlyen aunınamalıdt!'. ~:IQil~~ı:;Qi:Qi:rQi~~~~ill'iQ~""ll~~~~~!l'G..., 

SOMERBANI\. Taarruzun llkbabıırda, daha bOy1Ul 
bır kuvvetle tekru b&flıyac.,.fıD.1. Ber 
ltndc hiç k•maeı:ıı:.ı fUp,but yoktur • 

.. . . 
Loadra t2 (A.A..) - B.B.C.: 
General Bravçlçin Alm.ao ordulan 

bagkumaı:ıdıınıtmclaıı uledllerek Hlt. ı 

ı:ırln ı:.,kumandıın'ıtı blznt derullt.. ' 
' n• ' l1'1akoT:uım z~,tı b~ldulad21'1 

un ı n ye:::ıe ~tt!rl'mc:n·.; olasumdar 

Yerli Mallar Pazarlan 
Müeaueri MüJürlüğünJen: ';. \ 

HallsçaUı Pamuğu Müzayedrsi 
ilan ıa.::.::ı 

tılarnu: e9!Ul!:'f' ·~ '"e'lı; ~... l· .., .. • .._ -..nı. H.•~ j -;r ~ ve Llbyadtl:ti mıı.:tırıbiyetten n.rt -ı 
~ uu.T~ panı~w;n ~ı a'i• e. ; Seleaıy~ muhta~ ailelere :rardrm L J Ba puama tıU ırmıu ııe :ta.kir aıı.ı mı 1 ·- • 
._ bir • Jal)Otılar kac:ma.ğ:ı j ic:la 10.000 ura tahııhıat &JmD~ tere ki.imtır dnğıblaeıı.ktrr • f P~ ~ ı::,:ıcur. Bu tebedd1l'iOtı r.:.z;t 

21.12.9'1 cr. ıu:ı ıu ·o r.ıt\nakn::a.m ,-çıı~ aaa t4!kn ta tota -· ... ıı k !?S 12 ,...,....tı., 
I nı na f&aSl • .9U ~ fU..'iJ y:a:p.1acafı ya.zıimaaı ~ken 23.l!? .... 
~~ .. ~! cu~a ~nU ya.z:1mı§ o1m:uıınd3n taf;JUben tı.tnı ıerattle mlli:e) c\lC'n!r 'J 
~~ .. <>.1. 94 ... M1ı glinU yn:p:lac.-ığı ~ıtı:ı olunur. t ~ - ' r k ol~AJ'dno . y e u arumdakt anlıı.~maz • 

• . ~atıı ,Yakında.. başlanacaktır. Jtktan dofmu~ olma.vı da muhtcmeJdfr. ~. 

~ ~~~: 



- . . \ . ·. • 11, -
ah keme 
alonlarında 

Beyazıt kulesinde 
bir aşk sahnesi 

'3it Valıila '3aş ea şa 
• ... - ,_~-- ftt=wz -

Dünyada sizin fikrinizden 
daha üstün fikirler bulurıa-

bileceğini unutm~):lnız 
Keneli ken:liniu gelin giiveyi olmak 

zarcıdrdır. Dünyac/a, yalnız kendi fikrini. 
zin buluncluğuna inanmanız zararlulır. 
Dünyac/a ba1ka1 likirler ele vardır: Ba,. 
h:lr::rının fikirleri d~ mevcuttur. Ve bag. 
ka!atının 1'/.ıirleri, belki likriniulen çok 

daha iyi, çok daha iistündür. 
inanınız, evinizde karıl'JCzın, yahut 

en :yaktnr.nız.ın fikri bile buııl.arıtan biri o. 
labilir. Evli iseniz 1.larınızın. dejÜseniz en 

yakınınızın fikrini almadan te11ebbc6leri. 
nizi tatbike ger;meyini:z. 

MVA-1 

ır ~~ 
!~~~~"!~ 
1 

:aluı gklti lrlr peri olarak g811tr: 
- l"nhu, der, bea 'tl8IWı M"Pml&r 

tnmrm·tın çldlmlı ae kadar resım. 
lt>riul ,ı;:örcıum!'e hepsı çlrklın. bepel 

t~ı\Ç bir 'tılklm teJ imle• a.&t& "* 
çoL"llad:a gözibaihı bir t&aeal lallo lr.iir. 
.lJr. lialbukl IV'D fevlmJAde cilr.el lılr 
u:ı ı?r:1uıan '! 
n~na •• ;~ ""3'tan nıu..e 1ılr stı. 

lf1tle: Karanhl' merdivenlerde 
birb"rlerjne sarıhp öpüş9n 
işanltiar'n başına ge~enler 

J 
=======-=================-=======~ı 

Ş::'.:HRIN iÇiNDEN I 

- Doğru, df'r, o kör st'NlıllM ..._ 
\'lı'lcrln dinkli lüı; hlrW ......... 
ğlldlr. Fakat ne carekl hrta ~ 
elindedir. 

ftb de kerM1I kmdlmlm "'alt ftı1ek, 
ah ne sblJm a..w.?. 4e,ap daNp_ 

ruz. F4tt dOltııt ıllls' Toıw ı , o• 
de Jena hlr dUnJ'a olmqaaalı:. Galllla 
rtrça bir takım laıı.rülerla e11Dc1e! 

~:ıqımet cJnrmda 1B nw:ııara.. Miinirin tızermde f&1Ja !azla. HiO 
llturaıı l.4U.ııir adında bir aırenç ~-unış p:ıra vardır. Dclıltantı: 

ara doğru. h!r ı;;ilıı nipı:I;~ - Ş..mdilık bunu ol gen yanını ya. 
c mı ge&me.'.:c çıkoufbr', Gllul rın getırlrlm! demlşt~. 

tla. do!qan ııu nlp.nlı Bcy~t.taıı Ş:ıkir: 

rkıen, bb'deabın Naımlye: - O~ Ug !irayı ıam vermezsen 
~D kıl!e)'i &umek YUyonıu. dzi brrakm:ım! c1iye ayak diremlşt.tr 

Türkigede f iatıyükselnı iqen '--. -N-AMl:'l'rlN-· 

t , a· .-1 ,. "'" , eıtıvoa~ 
eı' şeg: raııtOJ on p ag·ı • MUSUNUZ rr C6mıec1Lılı. Ne olurswa 1 diye tut I Lw-ıım llzenne :are kalmad:l;'Tnı sti 

uş, :Mllnlr de ııızı ola.rak kulcl'c ren lııIUnlr! 

!§l&rdır. Biraz aoı:ıra. iki gc:ı~ l -Ö)1ey• lıa7c31 karakoııı sıcıcllmı 

,~::=:=:;~~-l::u. dl~ay7c~e ~!~~da knptmıc'lgı Pla" k satışları çok azalmıs Pla" K. Ç! Cl& •• kk A 
lAe birbirkrlne ıs:ırılm· 1l'1r \'I' ı:. ıu ar 1ay:ın Şakir: - u an-
~~:n:~:~=~k a&a!!~c:·="~~::~~;:~;·~~ ııarında bedava J( onser dinJeyenler - aı·zde 

kule bekç~I bu bal' glt::-m~ ~IU'UJU Jetlr~ IUtJnJ altı'CJl, 

kıııe pollıı! Şaktri ça~rmı.t:ır. Münir Şak.rin bu garıp tekJı..1 Uzc - t rek I; k (S HA t ) . . 
~. nı~n .ırı ,) r.ııe oa;:;mnıı. ııllı•1et razı oımuı ve S ~ 1 Ş oru yapan p a Otl a 1 r a ımJŞ-
mabJdo Adaba mı.:g&yir ha saatini vcrmlşUr. ş . • "' 

tıuı;:uıı.da:ı hakları:ıdıı l:>lr cUrmU Polll Ş.ktr, parayı ve -.atı aldık ~rndı kımlerin plakla rt rag.., i:ı.ette cı 
tıt z.:ı.ptı lıaz=rlamrııt:r. t.aıı aonra cUrmUme;itıut zaptını yırt ı.ı..ır • 

Nır.mıye l>u tıaJdcn ,ok kork ml§. kule peııcere.lfne!en a.ntı ııerpın!§ 
:ı pol!.ae Suınd11erinl Hrbut U.r. Böylece •rbeat kall!Cll Mti:ıir Naz n·ııneın bugünler& bet'h.aJıij bir J)l0Jk ki artık ne 90lll&lar (yok) dlyo. 1'"afü • .bemen şu suali ~: 

: 1çuı yalvarıp ~ aıcanna:a mlyc;>1 yııll!lla t.ldıktıuı sonra Jcc:ıdl plAkçı dUkl~l:.nuuı uğra.dığnuz var ruı. - Mevcudu kalnuyan p!Aklann fL 
yatları art:nu mı? ı~tır. ?ı1Unlr de ou gibi vaz alnı n1M ı;öarJernılf ve doğruco. ka mı'! . - Plıtld, koıı.ler ~ •zııldı 

her gencin, her Z4Qll.Il b3.§llla rakola ıiderJk tı&.§rna ı;eıcnıerl anlnt &nh:ıı. dUn, erl:adatı•m Fa.lk Gtıne- dem.l§tı:ıix, nııckn ! - MeYcuiu k:ı.lmıyan p1G.k olamaz. 
7ira, btr plA:k rağbet.'86rmüıf?9e <dalma 
doldurulur. r&k:.et ~mlpe a.tıı • 
mıyaç3f1 l-;ln mevcudu zaten tlllcıee.. 

lecoğl.nl, 131 Hrt.Qp kııpatması mış:.ır. rıte bcnbcr, Sl.-kee!de bl5)'le blr •tı§ - 'Rad;rotar çofaldı, belki ondan. 
leme rezil etmeme.ini rica et Bunun tlzerlne bir cOrmtımc~ut ter. 

'-kat (f&ldr o tarata 7ıuıqma. Up olwunut, .,. Mtııaır ıacı iıuruıu po. 
. Ni?l:ı~t 1''1 nic-anb o kadar 11a ile Şakire verip taatlnt alırken, nı, 

yerine yoium dU~tO. Daha doğruBU 

Lcnlm deJ;,'11, arkadaşınım ... Faik, aor_ 
du: 

- Siz da MOz::yyeıı Senamı Y"DI lard!r kf, Şaldr ~ıı ra.zı olur "'etçi polis yalcal&JlınJftJr. 
'<ı, takat, KilDitt: j Polis ŞakJriD nlf\'et &!maktan, MU. ı;:A.ltlıırmd!ln.~ var mı? 

lrs Ura Tcr1rlen lllZ1 eortıe.t bL nlrte Nu.miyenhı de umuuıl yerde acıa - Hang'.sı efendim! 
1 dcmlfUr. 1 ba mu,-ayJr hareket etmek wcunctan - Vallahi ba§tar4fl batı:rnnaa de • 

muhakemelerine evvelki &11--ı LkJnci ğil. Aylı, sahUli bir fC!Ydi. 
ağır ceza mııbkemeaUıdO ba,§1.alıdL Tez;a.btar kız, biraz d~llndU: 

Tahkikat .sırasında p<>J.!ı Şakir J:ıak. - BöJo1e bir fCY yo>ç efendim, dl'. 
ltmda teVkJt karan cık•nldı[;'Uldıuı lt. Siz h!C di.nlcdlnlz r.ıl? 
l:endlıJ mevkuf bulunuyordu. - Ç.oolt, 

Milnlr l:e Nazııılye ele aradan l:C!:~ Tczg~tsr b:ıyarun canı sıkılmış 
t>lrk&e ay .. dmda aıJrA!IJ•rım'*1&T" slbqdi. Zümld ,.._z dıt.ha ,..rclvJJtan 

• 
1 

dl1#llnlerlni de yaparak karı koca o!. &<ınra: 
A""'IRrıil.&n gtin4erllen t.ue aaua n:ıu§lıırdır. - Sakm, dedl, (Ay öperken) oımn-

lJeri, tank ,.e mU~'mmab MUnJr orta bo"'u, ten:lz ... ı ... tnro!~. 
• tal maka\t ' .,. cY"• 

e Alman - ,,:ın • zayı!ı;a bir cleUka~ıydı, Nazmiye de 
~ı511l~ ertY!~ ~~tnl.cl;te • ocasının COJUn<ia. esmer, 6!/C\ll cü:ı. 
'l'obnıJctaki 1ııJ.rl ız ,.,a.ral.LOllU '!l, ince, nıırtn ve oldukça gtizcl tir 

yere haraç hareltet lcrfne ka.dmdL 
ağır zayiat 'erme!:~

lt.:ı,_ mahau.ra orclulan lı • Kankoca, mabkenıeye girer glnncz 
'-ti,_ maaade etnıiseockl .. ..ıaarıp, bozardılar ve bfl§larmı yere ı.. 
@eydi Oıncr , •• Sollumdsl;j A'. t,erek mevkut buhuıaıı polıs Şakbln 
eelilı !:lıneUcri 1nııi!Werl ~anına oturdular. BundaD Bonra SOJVJ 

,.8 lurJ::ıhunakta ü:\"&ID j l:.WmltğinlD kaıvııamo.11 okundu. Ka 
• Her gUn 1.ıtjlb& tmp:ı:ıa- ranwnede vak& ;yukankl 9ekllc.le an. 

h 11taJlteDt aııf:erJerbule11 ıı·ı • l:.ı.tıııyordu. 
e.lr ve mlCJ:m.ıatı harbiye ! Bwıu m•\teaklp ınfldde1umumt mu. 

~ırt .... .ıh., Yeni Aıaerika.R tanlı. ~v!nJ söz aldı ve Y&k&ZUD ı:ıahiyeU .ti. 
11t PIJadc kuvvetleri d .Aban l.ı:ırııe. duruımaıım Cblt görWmc.ı i. 

b nnılaıYemetJ kar,,ı:smda oJ. 1 c:.ı.p <?deceftcl eöyledi. Heyeti bllklme 
"-JlkUıııdv. tn;Uil efkBn' bunu kabul ·ıe halk dıoan çı~nıamk 
1•i yavq )'ll\&CI h:'~ntl ı!uru~mıı.ya =tzıt olarak devam edildi. 

ta V• aidaad·tlan11daıı de.· Artık oku:ruculanmuı, bu ınuh.ake. 
, ._,_, .ukniaaa .çam..I•t~ n:enin s:ıfaba.tmı ö~enemtyeccklr.raır 

1 ı.ııcsk, duruıma uilısyeUendlkten sor. 
~ on Jb evvel ftalru radyt'. ta karan açık olarak bllt!.rilı:r.~ın 

llepiyatı yapmıtb. S6ytedl • ~en. ,-alı.uıca karan Yua.c&tıı. 
...... JUlş ~tı. lla:ı;ilaıt 

tw,an n.qosan t.ekıJpten 
--. gibi ...._ oııun talaıohı· 

· ı..11 meydaoa Y)ll'du. 1· 

ADLIV~ MUHABİRi 

h4)'09ll bciJ1s efkin wmu· - Fa.~o.t. bu Nüzheıt bir1~. ,..ftl ranıt baki.kat' mir.e en,,.el <J!uvor. Benim bob:;
L. ~ Ye .Wanchjpadan do1a • til'er a'eyhi"de lxılurduılumu 
ı"'lllılt..idiğc 4il;mekte ol<lu.ju.uu bilcli~i iGin, ~~,.:a~vi bobstil y:ı1l. 

veriyer. ~ &taı7aa ta!. mtt-T.a ve k!ül.e vaıdı-m"Pa mıo
.. ~ n.1aa7et 161Jerim a.Qtıpar vaffak oldu. Simdi de ona (,~I 
~ itiraf ecJecokf ı <.,eli ta.kmI!i. "Ben zorla alaca.ibrı1 

• lcr son taarruz hareketin~ S3.Citleyi." diyerek. aynı tehd;t_ 
lerl b:ına da savuruvor. Siz"n 

i uman bllttla ilt.nys ~: • :,:.;yb b:r ilaç ke~ettif.inizi u?...'.L ~· 
.\trikadat:i tta!yaa hA!dmJ;J e.. . 
aoa c1akikahın gehıt,lini dü t~n uzağa du "111~Ş Eker Sactd~. 
a.... B ta! • •nı "•lanı nın babasını kur anrsanız. Sacı· 
~...... u ımııı yan. - :w - de elbette siz.e medyun ve rnin • 
~~· !stili ordusan°l! ka.rş1&1 • nettar kalac~k. Sen :keT'disiyic 
~~ t~ı~ lnrvvct.Jrun dikile • cvlenmk cfstersem. red-icdemiJe 

il kestirilemiyor. 1 cel: Bu suretle Nüzhet de Saci · 
ld:D fbı13U Atrllra ... a 1-fJ·. dayi kavbtm·~ yani bana kap 

fetakct sari bir ~ &iW tırmış ola.calc. 
~ .. ltaıyan vücudun~ saracak 1 _ İşin içinde if!er varın~ 

kangren d~hşetı ltUd ede. desene~ ı 
tİbi görlinilyor. Bir memlcl:c.. · • 
'lb.ct~~d lml-.An Te kahllJyetle ' Necmiye SÖR karıştı: 
~linde ıe,e'bbüclere glri~!1i1' ı - Bu gençleri biri:bi.rine .'.>!r. 
~ .. oyaar Cfbi macenlara l~tirmek senin eUndedır. Sahır. 

11ına7et taJllll ıtt.rundan HaYdi gel. kulak nrme bu teh· 
kalma8I Ye realiteden bir dit mektubuna. Sen vicdanının 

abnuı pek rnilmkündlir. hal· em~tt~ tei yapmab. b!lk! S:ı.ci. 
._lleryalimılae bıea •u c1ar'hc denin babasını bu feltıkettcn 

ki t&al,-aa mlllet.i içbı kurtarreak - ko!D§Uluk dolayı. "-et tc:fkı1 edeeektir. ÇUnkU si}•le - sana düşen bir insanlık 
~"' iyi n•ın:-n llaia ftalyan borcudur. 
, :J ff.f ·••1m halv'.'l"'l.ra• b!T tn-. _ f"'a'-'·•mz ar B(h·le bir .. t. ~ ... , ,. 
tt • " ~ ~ ,, ır-.,~- .. A • ı~'•t · :ı. r· c - "t ·t~·· ~~ 'lror 
~ il t: :\k!IDi tela'W a'lac · aldık tt&itern1ek Qillü':'lC olur. 
~ 9'olJ eeııınpad top~. ı M~ te!u!ft meJrtubunun 
lf~y!n Cah!t Ya.lem -<Ha~) nereden '-e kimden geldi~ anla. 

ŞI1dt. O hal~ ben de Sacidenin 

mı? 

- ~et, c\'ct. Ay ôp<"rken. 
Pıtk derlıa.1 ;>erinden alındı. emre 

buı:r duron gramO:ona ycrıc. • ,r!ıa·. 
Pla.kı.ı dilkkA.'ltnt, ~lrllll 1çllıd •. l u. 

!l'ğa yabancı gelrolyen Lir v·a c!<ı..'_;-U! 1 

knplam:.&tl. Duhullyeıı:Z, dn1·ctıyeılz 

tiktsiz. locMız b:r hontY.r sı\Joınnvı 

cu~r.ıu,.. g·b1~dik. 

Birden ak!Jm:ı bel~I :ı:ıau mua l ı 
&cverlcrtn mk mk b3f\'Ul"duklonnı söy • 
lc~ri çare ıreıdl. GUlUınsiycrı;k dOl< 
kM B:tl1!binc sordum: 

- Bakın i'fl.Zcl ırazcı c:UJı1iyoruz. 
Böyle geUp isteClltt pIAğı t.aldtrdık • 
tan sonra o.lnıayıp gidenler v41r mı? 
Uıahatabrnı, böylclerlnl co'c ç-örmU11 

t.lr lcı=an c-:allle Ce\ap verdi: 
- U.c.m <!C caaxl? lv.;lo eıılddc.n bun. 

ıs.r ne kadar çoktu. Geliyorlar, -'zd.:ı 
tal.an plA.k vu mı, <ll:ro::"lardı. CaDJa • 
rınm çcı.t'ğl b:rkaç p:ırçııyı dinledik. 
ten ııonrc ya t.yatı, )'&hıat PUı.t1 be 
(; nm'yot'lar, çekip &idfyo:rlardı. Bu 
t ptc in '<nln.n o ke.dar yalandaJI ta. 

babasma eltınden ıeten yardımı 
:ranmaYı ~voırwn. 

S innn aeviı:ıdi: 
- Tefekkttr ederim. ah.bey! 

Bu iyilikle hem bir ai'e}1 fell
ketten kurt '4I'Dllf. hem de benim 
işimi kolaylaştınnış olacabm! 
Maamafih. benim ~min kıyme. 
ti yoktur,. Bir afl&nin B&ımest· 
ne, bir insanın kavbolmaama 
mani olacak.nn. ~u fe?ikdi &ı. 
lern°kten daha büyO.k ve kı:l· 
metli bir hizmet tuavvur edile
bilir mi? 

Necmiye 6)•aia Jcalktı: 
- O haJde btn hemm komsu. 

tara gc~yirn. Sacide benim zı
yaretimin sebebini anlayınca 
kirvıb~lir ne kad3r eevin°CAlrtlr. 

Sinanm ~ö·'" lc:lqnrl• '"' kftl 
b;nın c:•-'-ıd "'"rt ~ı···du O ter 
çekten Se.cideniD b&b:wıı& aos. 
yordu. avellı doktor daha .m. 
sinde bile yokkE:ı, başına. bu fe
lak~t gelmisti. 

ı•UJJ 1 1 1 il 1 1 111 illi& 

!n<'Z. 1:ReşatAdHuıt 1 
t. 111 1 1 il 1111 1 .... .ı 

nu D1<'rn:w kor.r:.ı;;ma, pllk meraklJ, 
arl-.ad~şıın:ı ra~bct .ı;tıren pl.lklarm 

e .. babma k.:ı.c;:l m:ıı o?acağl haklonaa 
B ı• ' de artık yq ıahtaya buau,.aca hcrtıalde g1tJx'I bir t'il,tr \'ft'11Di1U! 

juım:ı uıladl:ldıarmdıuı. H~u.em:.zıc ~ çık;aak be.. 
- Piü ııatl!l'lan nasıl, o da 1111 azal reY!tiJJ .ı upı aç1'dı. lçertye a.,a 

dı f mU,terJlcr rnrdi. Onla.n derhal, MICI 
- Şlmdl en az ımb:.,'\l olan gey plll.\c gözuyıc sUzdUk. B'r tanesi "ana.foretı., 

tır. Eski g!lrılc::- nerde? P.ad,;ıo, plak ya beru:iyordu: 
••ııayliııl hayli bal~~. - BJ&de .A~ gü.r.ell hl' mı? 

- Zannetmem. radyo pamotonun, - Vu. 
pamofon da radyonun yerini doldu. - Çalar JnlSIJUZ 1 

rıı maz, Pllk <-alwdmça tafralı dellk.aıalı: 
- Zaten f1mdl dlını '\.C!k Ulk !$er de {D r.m::l o:ı~. oyıyasnn pllJoJ 

bcp bu doldunıla.auyarı 00,lukların t::•y ;plrc. "t;ror, grcııl!l.!uuıu§ gibi 7e. 
yi.b:U suya ldirmetüle deJil midirl' r!.ııdc d:ı rnıyorclu. Hu.ret. caba ta. 

- Belki plAkl&r ~tr? rlrın<i n bu de ~Ba)'INrtua o..,. 
- Ne mllnasc!x:t efendim? Bug' :ı ll't'leri)m t-alıj}rt.tı 'l"e" tabmfm~ 7L 

Türkfycde fiyatı bSO '9kM!m119D tek r:ılmadığmuzı sTSy11.'ıııllıD8 mUlaado tu 
nnae, gra:nocon pJtlıdlr. Fiyat laa p ) nur nuınmuz? 

l('D evwı olduğ-ıı gtbl. •:arı>ten eıonr111 - Türl.:l:,ede satış rekoru yapan 
~ d:ı!ma 125 lrnruıtvr. Yalllı:z aJat - I 4't h:ttı,,"1sldtr! 
anga pWdar.m fiy~tı değlfiyor. Pl!\l·-=1, ht~ dU§U.'lmcaen p ceftbl 

- Raı1otea 9'ka pWdarT v .. ı;di: 
- Hariçtmı pl~ plaıl.yor ki. _ So:ı b;ıt.ıra. Ben diJ'l!IJ'bıı * aa 
- !'eki, neıSe:ı {!yatlar böyle malt. t!eyL-ı Ud )1iz bin pllk uttdrtı. l"lyatı 

tu? 
ıı:to 1nm.ıen l•adar çıkmı§tJ, Hatırlıyor 

- Ku.mpaıı1a malı. Kwnpaııya rı. 
sunu .. d "ıı mi? (EQ:D ha.t.ıra •ıknnda 

yattan arttırmadı. ka'lan b.r ~n saçtl - Kalbimde <0 et. 
Söyleyip E'Öylcınemekı. tereddüt c • ı .... r no cı rl!ı y!ı.rcler açdı) <:!)'e !ıaill· 

cer gibi 'b:r tavU" takmmzvlı. Sual ao.. yorou. 
r:ı.ıı eı.ınflUmuıda ~ ~: - Şimdı tıaSJl? Ha.ogt plülar gt.dL 

- Yalım. dedi. Klinlr Nure'l".in.!n yor? 
plilklan 150 kurul'!. - Daha !ıı.zlı. ıılc.turknlar. kadın . 

- Neden? lardan MOzeyyeo.. Ham yet. erkei(ler. 
- l'3 kunı,tal'l tu3asmı n.n&tku dcıı MOn!r .Nuntt n n. a'.a!rugada 

ko.:nd!si altJ"or. • l't>rahtm OzcUrtin J>liktarı. 

'Yazan: iSKEN DER F. SERTELLİ 

N~yenin kocası: 
- Haydi git. f .:ıkat geç kalma! 

Doktorun kansı makul bir ka. 
hdır. ~ ziyade onwıla 
konuş. 

Dedi. Necmive kapıdan çıkts 
ve Sacidelere gitti. 

Salıi-r kardesiyie yalnır. kalm 
ca: 

- Stııan! dedi. E\ı kt:z:la ilin 
~i:ı'lit.ecle mi tanlltm? 

- ~wt. ~beJ .. Orada~ 
nlft,?rn. ()>t lyı, ald Tt ahl&!~t 
ma.dftıt bir kD. 

- Saııa muiyeCltrin.i aorn·a 
dım. Fakat. ben aenin için f d~.u 
bir eo olarak bafka btr kız ta. 
sorlayordum .• N~ \·azık ki. Sa. 
cideve lSnW vennbJSln? Halbu· 
ki bmtm tuarlftd tun kız Stnın 
;,.ı" b'eflmle bfh.ndl 

Sinan bfidabin afa.11a&: 
- Ne df,oışna. aiabey? Baı! 

bu kadar düşündün demek? La. 
kin ben de esef ederim ki, ser.!.n 

bu düş~ce:-ıı vaktinde keşfed'-'· 
rnedim '-e Sncideyle anla§t:.ır.. 

- Nası'. Onunla a.nl~b~ d!ı 
mı? 

- Ac:ait 1ıııka-r: arı~şmı~ ,. 
zh'ttey·z O b&:ıa ızd•,-a<: hak" 
lnndakı · <!fr uıtcclmni anhıtwı 
ben ona bu hususta net r düşu. .. 
dü~\imll IRÖ' t dim, Aramııda b:: 
'Jk !;kır "J·Tt'iklan vok ıı:ibS. 

- hi arm onun i<:Sn "bob6t!J' 
dI:voriar. Hattl sadece züpptlı!, 
clsını dive ''boOOtiJ" olmamrs . 
(\~·ru zamanda klüt)(iu bütün di 
E pHnillf" ölU1·c-q· rr.1ar ~:ıd: 
k~laca.tına rem etm s. 

Y">k cant .. 'tl. c:fa bunlara • 
nanma}'ll". Ba'> ~-m iy'Jec;tiri·: 
~ni~ bun1arm ~n;;i sı•\·a düşı:-r 
\'e S"cide ~n' bir- C<ir kuvvô't 
aJMıda hl· "k ~dademeı. 

Sahir cok ~·?a- b;Jivor aı'b! 
b·r tavırlı k.,rd!"'"i ..... ba~1nr Hl· 
ayarak cevap verdi: 

- Ben, on?anıı mensup oldu-

550 yddanberi İflİJell aut 

Hemen hemen 550 yı'lık öuırü 
olan 'bir s:ıaitn hali l"mW'aUZ 
iF;lcmesi seyrek ~rtllmilş cin 
f;Cyienıendir. 

Jean üe FeWn adcdıı hir • 
at.çinin eseri olan bu sut, mo 
yıldan.beri esaslı bir tamire 'ftl. 
mm ~ ~e. ~llclb 
~-

B11 11&atin i~ tetkik ~ 
•aatsilıC'.r çuklarınm lJç 8f1Jlllla· 
m!§ olchWfnu 1esbtt 't!tl!L&lerc!i.r 
ki. <bu &. Na.tmn mHıiş ""' 
aan'atklr olduğuna deWııt et. 
mektA!dir. Yapılı.., tariai la o
lan bn saatten baab. ~t kule 
sinde, lH7 ta.rihlnde YB'Plhnı
~~r bir saat vardır. Ba A&titt 
de uaiplifi tek ~ovanlı ot..Ju. 
dur. Snat 21 de bir defa çalma'· 
tadır. 

lmtı1ıamrz bir üniweısite 

İaailtenıdoki, Princeton ün 
ı·ersitesi, hakiki bir terbi~ 
enstiWSDailr. 

Prlnoetonda. tahsilini yar,.a 
bir ldmtıe, iktaci bir aJl-e hav .. 
taJdı> etmek Ye sembııf'rJeri d 
waın etmek medbmiyetin.de <l -
flidir . 

Profesör, hususi göriişmclc r 
de. 9POf' '1'C y<-m •, esnasrıttfa. 
ôh~tmek ~kt. • lleri taleb.. 
terine anlatır .. a suıUJe de 
ta!cbeGUJe kor' ·' ~~!. 8e\'e.: 
tcti-·i.n ed~·-

l§in aı enteresan tarafı. imti· 
hana giren tal~ 'kendi halle 
rine brrakılarak hiç bir kontrol• 
tAbi tutalmamalanlrr. 
Jmtihaıu. ~ olan talelJe

ler, imtihan ki.ğitlan:: teliim e. 
derlarlr.en. meali tu tarı.da. tN. 
bit editmiı:ı olan bir 'ltt~ j:nza • 
farlar: 

"Bir oeıstilmen olarak mmu. 
&tını Cblerine 8ÖC •• iı im ki. iınti. 
ban ecıasında ne yardım p. 
düm ve :ne de 'kimaefe JUdmt 
ettim . ., 
Şmıu da kaydedelim Jd. tlnt

ven.itaıla '120.000 d1ttııll. mil· 
it""~• ep bir de 1c··wrııanesi \•ar • 
dır. 

,u klüp reisi Ş1ııa.si haldrmda 
rok garip habarler aldnn. Ba a. 
dam Amerikadan Jmi ı:elmif .. 
\mn-1.ka.daki züppelikleri ~ 
ı--ıtr.ümlııe getiren bu adammış . 
Böy'le bir QOk saf ve ~!ı 
gen~leri etrafına toıplaYJ1> keM. 
ne bir muhit yapmak. bu smetk 
... ahsi}-etini belirtmek ist.iyo" 
muş • 

Sinan bir ~yler .cwJerne 
ic:tedt. 

Sa.bir .rulllmsedi: 
- Hele dur büalun .• ~ 

h Unedi: Bu ::;irmi dıeailen adan. 
klüpte ciddi bir otorite temWnc 
\"e bütün klüp meruRll>larma 
' Bobstil otmıyanlarla nlmı e\' 
lenmcyin! Hayat yollanms ayrı 
!ır. :Mesut olamazsınız!,. diyor 
rnu.ş •. Ve bu ı;:ibt aöderle zavaliı 
ençle-ıi mütemadiyen talıc!it ,. 

"'ıp duruyormuş. 

- Ben bunlan duymadım, a. 
c 1:-<'v! 

- Beti <:ok hi ıüıtmı .. Her 
f' vi uuı.ki.an habP.r alıyttam, 
~imdf iş böıie olu.ne.. Sacidaıiı 
11:ma ir.divaç vaadetmesl JJek ga 
nı' olur. Cilnkii. Sacide~ cid. 
di. dilriist. el§zfınde dunr bir 
k'Sdır. Mademki klibe bu cllleae 
ETJtt mfJarJ.ı be.~anzavrttr l!llJV· 
le blr kJım birdenbtıe b9 bar." 
rı lnrrp ana T8l'TDUDl'a fnııl-~ 
~oktur. 

~Devamı 

.... }'.~ .. ,.,, • "I...· . ........ , .. .,,.,,,..:"" •• , ' • • .. ..,._._ •• ---... -~ ... 1 •• .... ~. - · .... ~ • -- · • ; .. ...._. .. 
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.· ~- ·'. ··~~ .... ~.~· ... ~- . ··-· ~ ....... ·'il-' ... - * . _ ... ~":.--• • - • , •. - ... :· .• ... ' \~ ... ·~-·.t• _·.'l· .. ·;~:~ ..... : ... · , ·'" . ~ 



t 
l 
.i 
1 

ı. ÇEViREN: MUZAFFER ESEN .. . 
- Sizin gibi adamlarla ça • - Lora mesut değildir, 1 yılının salnamesinde ne ada· 

lıtmak istemiyor~.ını. Siz mü. fakat ihtiyarlıktan ve parasız yabilirdi.? 1920 .. · tam on altı 
dafaasız bir hayvana bile kö lrktan başl:a hiçbir şeyden 1 sene evvel.. Jan Koteınaş 
tülük yap:ıcak kadar fena a · korkmaz sanırım· Bunlar si· 1 Grokfortla okurken diploma 
damlarcınız· Zavallıyı az da zin vehminiz olsa gerek· .

1 

.. mı 1920 haziranında almıı 
ha öldürecektiniz. - Size Allaha.ısmarladık ve aynı yılın eylülünde feci 

- Röb~.1 djn gece Kotes demeye geld:ği vak;•" hali tu· 1 mukadd~ratma sürüklenmek 
naş maHMmc i·ıd ., bulunan haf görünmedi mi? için Mater kolejine gitmi;ti. 
bir şah :; tarafından yaralan· Mis Mak Kal keskin bir -15-
dı . Biz bir şey yc:.pm'?.3.k. sesle: Bu konu§madan alikala · 

- Paramı verin hc.1im. - Gitmeden evve!, deai, narak, Jana dair fazla malu 
Jak bir çek im--!-dı ve bana vedaa gelmedi. Herhal mat edinmeye karar verdim. 

Silas köpegir.i a lmadan ev - de çok meşguldü. Fakat yar- Ve Harkvayın tavsiye~ini ye· 
vel çeki cebine koydu. Rö· 1 dmıa ihtiyacı olsaydı sizden rinde bularak o zamana ait 
ben sahibinin elini yaladı '\'e evvel bana yazardı. Boş şim· mahalli gazeteleri karı!'ar · 
bu srrada Silasın dudakları· l diye kadar bana bir mek-tup maya başladım. O zamanın 
nın titrediğini zördüm. Silas yazması lıizımdı ya. gazeteleri kütüphanenin üs 
Röbeni çok seviyordu. Böy- - Neden lazım geliyor · tünde yığılıydı, merdiveni 
le iken or.u yaralayan adamı mut? çıktım . Tozlu ve sararmış ga· 
nasıl himaye ediyordu? Gece _Kütüphaneden iğreti a! zeteler, tavan boyuna yüksel 
ki maceramızın neticeleri bir dığı bir kitabı da beraber a· miş olarak tavan arasını dol· 
sabun köpüğü gibi ortadan Jıp gitti. Bu kitabın verme durmuştu; sağdan düten so· 
kayboluyor ve bu kadar teh· zamanı çoktan geçti. Kendi· ğuk ışığın yardımı ile döşe · 
likeler karşısında elimizde sine bir çok ihbarnameler menin tozunda ayak izleri ve 
kömürleımiş bir kemik par - yazdım fakat hkbir cevap a · bir yığın gazetenin yanıbaşın 
~asından başka bir şey kal - lamadım. ~ da da, birisi orada diz çök · 
mıyordu. Lora gibi muntazam bir ka müş de oturmu' gibi görünen 

Jak e Harkvay bu kemik dm için bu unutma çok tu . bir iz ke!fettim. Hayretler i· 
parçasını doktor Ranta ver- haftı. Hele arkadaşına Alla- çerisinde oradaki gazetelere 
meyi kararla§tırddar, doktor lıaısmarladık demeden bu gi baktım, ve bu gazete yığını · 
!bu kemigwin ne kemig~i oldu· d. nm 1920 yılına ai•, Grokfort 

l!· .ğunu 'ıesbit edecekti; kocam _ Ümit ederim ki, dedim, gazetesi olduğunu anladım, 
ve polis aynı zamanda gece bu unu•ruı başınıza bir iş aç.- bu eski gazetelere benim gibi 
yaptıklarımızın bütün tafsi - mamıştır. ~lıp götürdüğü ki alakn duyan ıaJısın kim ola· 
latını da doktora haber ve • tap kıymetli hir şey miydi? bilece~qni merak ettim. 
receklerdi. Doktor Rnnt Ulim _ Değil. Grogrot mekte . (DM"nmı var) 

bir adaı dı, yeni ve mül.em· binin bir salnamesi· 
mel bir laboratuvarı da var- Ga 
dı; bu itibarla' kemik parça· - rip şey, 
sının cinsini Nevhabendeki - Değil mi ya? 1920 yılı· 
bir kemik müteha111sı kadar na ait bir salnamede Lorayı 

alakadar edecek ne buluna· 
katiyetle temin edebilirdi. bilir. 
Lazım bir istiı·ahru. için yata 
ğa. girecek yerde beni de ara· 
balarına almalarını ve köy 
kütüphanesi'iıe kadar götür. 
melerini kocamla Harkvay · 
dan rica e''tim. 
Aklıma bir şey gelmi§tİ: 

Bundan sonra bir p • .uça 
daha konuştuk. Kütüphane 
memuru bana bunu söyledi • 
ğine çabuk pişman oldu. Ve 
bunu baıka yerde söylememi 
rica etti. Zira bu kitabın kü
tüphanede bulunmayışı aley- 1 
hinde bir cereyan uyandıra · 1 

bilirdi. Ben de susacağımı ih· 
tiyar kıza vaadettim. 

JST A.N8UL BELEDiYESi 

ı~ı~ı ;ft~: 
SAADET YUVASI 

SON RAFTA 

Beyoğlu Halk Sineması 
BUOCN 

.tlntinc U de, ~ S de S Btlyük 
Film lıirdM 

l - Tarza.o Kaçı) or. Oonnl Vaya. 
mWler. TUrk5,16. 2 - Danslar devam 
~erken. Zareb Leander. 3 - M. Mo
to Baydnthu'a KartJ. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZM 
NEVttALJt KIRIKLIK VE BOTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 

icabında Günde 3 Kate Alınabilir. Her Yenle Pullu 

ıa~~1r.ar(j~:'t:a ı . . ...... 
fM~~ lleıllar S INGBB ıaatıerlal• 

IENSONDAKiKA ,_. ~b_~~ 
1 (üçük tlanlar kuponu ırnıımııt olarak n rabllt beriade ..... 

(Hu ımpoıın eklQDCrek ci>oderUeoen 
1\1 ıırama ve l1' verme ruuııan ,... Soa 
Oaklkada (arasız. neeredllPCCl.-ılr. & • 
leome tekllCJ gUoden-n Bku~,ıoolano 

ill&b!nı: kalmak Ur.ere sarih :Mln:alert 

aj blldlrmclerl tAum. > ı 
Evlenme teklifleri: 

""111mlt çok dotn .... ft blo ..., 
.roaz. Saatin ara 1mp91m11a bir ~ 

be.rtma •·Lokomottr.. Nmlll ftl'dd'• 

rıYATI ıs Liradır 
Tatl'lldıul liparit "" ......... bir .... 
UA\l'e91k bedeli pc!lllD sGndel'lldJll 

takdirde iMi ~ 

ADRESB DbmAT * Y~ 20. ld lo G6, boy 172, husust ı 
tir mUcsscdc O..ı Ura UcreUc çall§&D, 
Sigara, fçkl kullannuyan, bO§ zaman.. 
ıarmı sporla geçiren klmaeslz bir bay, 
ldnıscslz 18-22 yaı,ımda temiz bir aileye 
mensup gt.lzeı ve Ep<>ru seven bir be... 
yanla evlenmek istemektedir. ·(61 K.) • 

SINGlll Saat Mağazası 
--ıSTANSUL EM.NO"O Cad. No. 8 -~ı 

· _; . . · : _: . , : . . • . . : L'L ... - :..: • • : . ı · : • . . . . __ 

remzıce mUracaat. - 70 1 mı· s··tiin· T·· k l ı . km d ... .. 1 rd• * Boy 167, kilo 65, az esmer, yük. iil. u ur çe gaze e enn çı a ıgı gun e 
sele tahsilli, lwısa.cı, çok oen. gü7.elce, !in B ~ y RAM DA ç 1 KA CA K 
keman çalan, devlet memuru bir bay, mı 

mUten:.uıip vücutlu dul bir baya.nla ev. ı nı: K 1 av G a ete . ll!fj 
lenmek istemektedir. Çocuğu da OlL i!si 1z1 z s 1 n V 
bUlr. (Asri) remzine mUracaat • 71 :::. 
* Yas 38, kilo 48, boy 1.58, lrumraJ 

güzel temiz kalpli, hıı:) h bilen ev e§. 
yasr, ı:ıehlt l:ocasmdah 3 ayda 30 lira 
maaşı ve dr~d& o.ateğmcn b:r oğlu 
bulunan bir bayan, yaşı Ue mütenasip 
ort& boylu, §Cn, iııco ruhla memur ve. 
ya meslek sahibi, )'a§amasmI bllen, 
eYlne merbut bir bayla evlc:unek iste.. 
mektedir. Çocuğu da olabDlr. (Anla-
1;1almı) remzine mQr:ıcaat.. 72 

iş ve irçi arayanlar: 
• ~ AJ..ı.fr ..,a. ve alaturk& gayet iyi 

yemek ı ~imıcstnl bilen, orta Y'&§h b!r 
ahçı ba.) ?.D, 1.struıbul ve ta§rada 1§ a. 
ramakta.dır. .Pangalt.L H&IAılk&rgaz~ 

cad. No. ö7 ye mUracaat. 
~- İlkmektcp mezunu bir sene Uca. 

rct.ahnede çalışmış bif genç. herhangi 
ticıı.rethanedo mu:ımele !~erinde çalış. 

mak istemektedir. ('Muameleci) rem . 
zln müracaat. 

:,. 17 yqmda, ortaıhektep S den 
tasdlknameJl bir genç tlcarethıuıelerde 
ayak i§lerl ve mua.m •lo i§lertnde ça.. 
lrşmak f,Stezmktedlr. Daktilo da. bilir. 
(KZ. Lemin) remzine mUracaa.t. 
~ Orta.mek tep mezunu, daktiloyu 

l.!~13 almak sur,.Ulc öğrenmiş btr genç 

~m Verllecek ııaaıar için: 
!!il 

1 
Jıltbllauınua tı.&NOJLIK olrlreUDe müwt edllmeHctir. 

Ankara ONlıılMI • Kabıamall Dile ilan. Telefoa: !OOM..ıool6 

~~-~ .. ~-~-i~' ~±L~~nAn~-~:J~,_.~ .. ~-~aaa~u~m1~60~1mrat~~ıur~·~m•'lll = ==3' 
muhasebeden a.nlayan. çalJ:iiml§ oldu. Senelerce Maliye şubelerinde ~ 
g u mOeııseaeden beJD§eriBl olAD blr mıo. yUkııek blr aileden 32 
genç, dakUlo ve muamelecWk gibi b'.r Ttırk genel, eocuğwıun, 
işlerde çal.ı§mak 18temektedlr. M blr mUeneaede lf aramaktadır. g 
Ucrete kanaat eder. (Çall§.kaaıı) de verebWr. (Tal&t) remzine r1lf1' 
remzine mnracaat. caat. 
~ ıs yqmd& ortamektep mezunu, * Oııivemte talebesi blr pDOo 

daktilo bilen, bir t.lcanıUıa.ııede çalı§- mı veya huawd bir rutle88eaede 
mıt bir ıwınıı:. !Mb:mcl 1'lr tlc&Ntba . bil' Qcretıe it aramaktadır. < 
nede ehV(ll1 bir GcreUe ~k. lste. remzine mllracaat. 
mektedir. (K.Z. Oya) remzine mllra. * .Muhasebe, ticaret, borsa l 
caat. çaırpalf, dakWo bilen blr On1 

:r Alır.anca, tramaca ve Inglllzceyl talebesi bergtln öğleden 80nr9 
fevkalA.de bilen blr genç, bu 1!!'!8nl&n mak üzere it aramaktac!lr. 
kolay bir wrette 6ğretlr. Bu Dç u.n ve kefalet veleblllr. (R.K.A.) re 
dan tUrkçeye terctlmo de yapar. mOracaat. 
(P .K. 2263 ~yoğlu) :nıınzine müra - • Ortnokul mezunu, 338 
cıı.at. yazısı gllzel, blr genç herb&lll' 

:t- 23 yqmda, Un1nnlte 3 Unctl 8L mUearıeae \ ya ticarethanede 'tJIJI 
nıfta. okuyan iyi bulgarca bilen b!r yapablllr, (T.K.C.) reımılDe m 
genç, ehv .. n bir QcreUe çalıp•k ıste.. ehven fiyatla çallpr. 
mektedlr. (L.B.87) remztne·mUracaat. • Oniveniteye devam edeD. 

Lora Tivinink okumayı çok 
seviyordu ve bize birçok de· 
falar kütüphane memurunun 
kendi tabiriyle sevgili Anna 
Mak Kalin ·çok samimi bir 
dostu olduğun-.ı söylemişti. 
Ben bu dostluğun manasını 
çok iyi anlamıştım· Bu yalnız 
kalan iki kadın arasında ar· 
kada~lıktan doğan, küçük 

Anna Mak K iden ayrıl · 
dun ve Loranıu de. ığı kitabı 
dii§ünerek yola koyuldum. 
Bu kitap yani mek.:ep talebe 
!erinin diploma alırken ha · 
zırladığı basit bir mecr.ıua a· ı 
ilelerden başka kimi alaka -
dar edebilirdi? Salnamedeki 
çocukça yazdan okumaktan 

1 
Lora ne zevk alacaktı. Tabii 1 

1 
Uc::ı.rethanelerin, devlet nıUessescle • 

--------~-••il rlllln birinde, da ktilo veya. k!itip ola_ rak çalıgmnk lstcmekted ' r. (Me. ih) 

~ 20 ya§111da, ortaokul tlçe .kadar l "ebc l§lerlnden anlayan, rl18 
okumuş eski Ye yeni hartleri iyi bilen, kuvwW blr genç. bu.awd bir dl 
daktilo kuUanan bir bayan remı! ,.e ııede veya Ucaretbaoedo OğtedeO 
huS'Ul91 bir mUesseaede J§ aramakta • veı yahut aonra çallfmak late 
dır. (S.B. 12) reın.zlne müra.ca.at. dlr. Kefbur ft emaJyeW blr li 

dedikodularla beslenen, sine 
ma seanslarından ve nadiren 
de para"ını beraber ödedik -
Ieri müşterek bir yemekten 
kuvvet alan bir dostluktu. 

Fakat Lora Tivinink çok 
yalm .. yaşamış bi · 1<adın ol
duğundan hakl-..mda en doğ
ru izahatı u. gene bu kadın· 
dan alabilirdim. 

Gözlü!<lü, soh.ık çehreli ih· 
tiy ar bir kız olan An na Mak 
Kal adres yazmakla mefgul· 
dü. Beni görür .,.örmez kü. 
tüphanenin daimi olarak 
köyde oturanlara mahsus ol· 
duğunu binaenaleyh bana 
hiçbir ki'~ap veremiyeceğini 
söyledi. 

- Kitap istemiyorum. 
. Yalnız size Lora Tivinink ta· 
rafından söylenecek bazı söz 
Ierim var. Onunla arkadaştr 
nız değil mi? 

Kütüphane memuru öfke 
v e kısknnçhk karışık bir ta. -
vırla sordu: 

- Lorödan bir mektup mu 
aldınız? 

- Size de ya7.madı mı? 
- Hayır hiç yaz.m l".dı. 
- Size serbestçe söyliye. 

bilirim, mis Mak Kal. Çün -
lcü Loranın en umimi doa· 
ltwumız. Zavallının mektu· 
bu bana Pndi e verdi. Ya bir 
şeyden korkuyor veyahut 
biı- §eye çok canı sıkılmıf. 
Herhalde buradan gittiği hal 
de değil, Siz buna ne dersi · 

. ? 
nız .• 
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Dlvanyoln lH 
Muayene .aaaUcrl: 2,5-6.Tel: z.::39c;, 

hiç. Şu halde Lora b-.ı 1920 .. ________ .. 

remzine mUracaa.t. 
~ ıs y8§rnda, orta ınelttep mezunu, 

dal:tilo bilen, muhasebeden anln)'an, 
riyaziyesi kuvvetli, yazısı dUzgün bir 
genç, herhangi. bir müessesede daktUo 
\ cya kAUp olarak çalrşmnl< istemekte 
dlr. (Zaman) remzine müracaat. 
~ Ortamektcp mezunu, daktilo, 

• Ll.senl.D birtnct ımuıından ta.tdll&:- kef"ıl gösterebilir. (R.Jt.) ~ 
oame almt§ bir gcno kız herhangi das racaat. 
lre ve mUeueaec'le tahslllle mOtenulp :,. Ortamektep a ODcO 
bir !§ aramaktadır. ı.tıyenlerin (H. n::aıt vaziyetinin bozuklutu 
N.) reınztne mektuplan mllracaatıa. ny,rıl.mı§, rlyazlyeal kuneW. 
rı. lşlck, biraz da d&ktUo bilen 19) 

• G.5.A. yük.ııel: mlmaı1 §Ubeat 80D da bir bayan. remıl buu.ıııt blr 111 
sınıf talebesinden bir genç mlmart 1f- ıseaede veya tical'et!yıneıertn 
l<?rde bUrolardl., iu§aat mUteahlıldı az blr OcreUe çalqmak ıa 
yanında resmi Te hu.eua! 1Dpatle:da (8.lıl. K!vq) reınzlM m~ 
sUrveba.nltk v~ deainatörltlk yapmak * 20 y&flDda. Ol'ta Gçe kadat 
l:~emektedlr. Gtınde M sa.at çalıp. mu§ eekl Te yeni yazıyı iyi o~• 

l!r. (H .. 78) remzine mllracaat. zar, dakWo bilen btr aıa,aıı, 
~ TUrkı;e. almanca mubaberata TL veya remıl bir mDı•elede 1f 

ket. kUl derecede tranaızca konup.n. tadtr. (C,T. 20) remzlDe m 
daktilo yazan ve ukerllkle al.Ak&m * L!ae mezunu, frananı:ea, 
olınıya.n b1r bay 1' ara.maktadır. lati- oldukça almanca bUeD, da.k 
yenler (Hor) remzine mOnıcaat. anlayan. tecrnbell blr CeDO DJ 

• 28 yqmda ukerllkle ali.kam oı. lş arıyor. Aakerllkle al4kuı 1" 
mıyan b!r genç &llealle birlikte apar. lııtıklAJ cad. 332 No. ya mtıractV 
tıman kapıcıltğı aramaktadır. Ço • . .. . ııl 
cukları yoktur. <T.B.) rem.zlDe mllra. • Liae meawıu, ukerllkle ~. 
caat. mıyan bir genç, tab.1111 ne mQ 

~ Liae mezunu, mW....beden an • ream1 veya hwıwd bir m~ 
layan, eık! ve 19D1 tnrkcıeYi mllkem. aramaktadır. •lH.t.E.) rcmz1M 
mel blleıı. dakWo lnı11•un bir genç. racaaL . _.. 
60 liradan apğt olmtyaca.k bir Ucret:- * JOmeMjz, aaker lir CeDO qrr_ 

le mUn&slp bir ıı aramaktadır. (S6n. kul lmtllıa.Dlarma girmek 
mez 11mit) remzine mUncaat. dlr. Klt&plaruu:n tem1lı.l 1Ç14 

_. Li8e mezunu, bir eene muhuebo etmek iatlyen~rlıı (YOcel) re 
iflerlllde çalıım•ı, uJrerUkle wtıtt mllracaat. 

olmiyan. dakWo b!len bir genç. .... t AIJınna: 
b1r Ucret.ıe lf aramaktadır. (Be)tmen 
11 6) rem.zllle mllracaat. 

• Hukuk takOltealne devam eden 
blr genç, tahaWDe den.m edebllme81 
için, bergtln öğleden eoara ve &qam. 
lan, 1lae ve ortaokul talebelerine. fi • 
zik, kimya. ~ye "ınnaızca dorr 
leri vermek ı.tıemektedlr. <Ze.vanı 18) 
remzine müracaat. 

* 7 yaomda orta 3 te okuyan blr 
genç, CSğleden 80llra her tıangt tıtr yazı 
tıanedo ıı aramaktadır. (1.BJ<.) rem. 
ztne mtıracaat. 

• Karakter 8&hlbl. 11 9ene oku. 
mu.,, muhabere, da.ya •• en-ak ı~e. 
Pine tıunamlylo \"A.Jut, daktJ.lo bilir, 
~\! ''c ,._, barllıırl mUbmroel olrm'. 

mmtaplan ldlır) 1 • .. ( 

lan ~, - illi ............ 
Udu' " ... 11 .. __ 

lan. 
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