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Numara: 810 Sene: 3 

Rostof 
nasıl geri 

al ındı 

Bir Rus 
ordusunun 

Nehri sandalla 
geçerek 

SIDNEY Şehre verdiği 
K.RUV AZO- baskın 

ing lizlerin 

RU BATTI 
!ı l..oııdr:ı, 2 (A-"1.J - Avustl'atya 
IU-.tlmeti, Sldney kruvazörUnUn kuv. 

\tct.ıe mUsellUlı bir ticıırct kor&:ı.n gr
~le muhıırebcyc tutaı,ıtugunu haber 
\ttrınektedlr. Sidney kruvazörü, bu 
toraan gemisin! topla batınnı~sa da 
~vazörden blUUure hlçb!r haber a • 

llınadığındıın onun d:ı. b:ı tttğı tah· 
lııın edilmektedir. 

Stdney kruvıı cörll tarafından oatı 
~n ticaret gemisi, sefere başladığı 
~andtınbcrl birkaç lngillz geml!!:ı 
•e 2 Yunan geml.s! batırmıştı. 

l e.yyareler ve gemiler Sldney ka 
~dclertnl bulmalt lhtlmaıtıe ıı.raş. 
;ınaıar ynpmağa devıım ediyorlar. 

ı.ı araııtırmaıarın sebebi, daha ziyade 
tratejlktlr • 

Sidncyin batırdığı gemi, 9400 ton 
,11lı: Steyermark gemlsidır. 41 numn 
au korsan a.dıyle tanınmıştı.. V11 
'>rnıora.n ismi altında ısefer ediyor • 
ıı. 

131l§vekll SurUn, Sidneyin 42 subay 
•Q 6Q3 b:ıJ:ırlyellden mürekkep m .U'Ct 

~nnı znyl olduğunu bUdirtnışL!r. 

:uan'ŞRI Görlng 

Peten - göring 
konuşması 
hakkında 

lavıçrebasınm.n 
te.s·rıerl 

--<>---

Galibin teklif
ler.ni mağlup 

kabul 
ediyor mu? 

~~rn, 2 (A.A.) - Saint • Floren
·~ ı1e Mareş:ıl Peten, Amiral Darlan 
cıı ?.lareşal Göring arasında yapuan 
&ı~t İsviçreli mtışahltlcre göre 
~'1ııı:z • Alman müşahitlerinin lnld. 
~Ilı.dan katı netice verebilecek bu. 

' bir ehemmiyeti haizdir. 
lıı tatbuat bul~ olarak mütareke • 

' ~masmdan çıkan ve gittikçe 
>~ mUşkUIAtm Frıuısadakl vaz! • 

~mdlkl şnrtlarn uydurtılma.smı 

P ettirdiğini yazmaktadır. 
~ l'rıbun dö Lozan gazetesi, Almanya 
>'ıt~ıncıan takip edilecek daha anla. 
~ bt• slyaset!n Franaanın ıstırab • 

'ı. 1 Cenlş mikyasta azaltacağını yaz 
lctadır. Fakat BerJln harp halin • 

~lduğu için kendisinden l~b!rllğl sJ.. 
tı namına. talep edilen wtfyazla.-

Ukm~ na hududu ı (A.A.) - Te. 
lemondlal ajan.sının husust muhabln.. 
rl bildiriyor: 

lyi bir kaynaktan haber verildiği. 
ne g8re Rostofun Ruslar tan.lmdan 
tekrar lşgaJlnl temin eden h&rekAt, 
şu şekilde cereyan etmiştir: 

şehrin ~lmııline doğru yapılan Uk 
hUcuın teşebbUsU, Almanlar tarafm
dan pUskUrtüldUkten l!Onra Rus kuv. 
veUerl ltomutaru Don nehrinin cenup 
saııuınde ''e Manniç §ehrinln boyuı;ca 
yığılmıo olup Rostofda. bulunan çetecı 
lerin yardrmına maZbar bulunan Ser- , 
viçcnko lutaıarUe cenuptan harekAt 
yapmak Uzerc bUyUk bir ketumiyetle 
ha.zırlanmıgtrr. Rus kuvvetıerUe kaU 
bir elblrllği yap:ın bu c;ctelcr, Don neb 
'"1Din sol sahllile trtllıntlnmu mUte • 
madiyc.n radyo ve I?flklı L,aretıerle te. 
min etmL:;t!r. Don nehri 28 sontc~rın.. 

de şehrin iki kilometre cenup batı • 
smda bulunan sağlam bir köprü va -
11t&J1Ue ve Annavfr • Rostof • Voro. 
§Uofgrad yoluyla qıımıııtır. Çete<:ller, 
köprüyü muha!az:ı. eden Alman kıta • 
larma hUcum etmlJılcr ve Ru.s birlllt. 
!erinin geçmesi için yol ho.zırla.mq • 
~ Devamı ı lnci say:fudn lardtr. 

r& mukabil daha esaslı meı:ı!aatıer 

elde etmek l8temektedlr. 
Alman bllldllnetlnln lsteklert neler. 

den ibarettir? Bu hususta ve bllha.s. 
sa Almanyanm şlınall A!rlk&ya dair 
serdettiği iddia olunan talepler b&k • 
kmda tahmlnter yürütmekten başka 
ya.pılac&k bir :ey yoktur. Herhalde 
Fransız mUletl muaUAkta kalan me
selelerin katl surette hallini her za • 
mandan fazla. istemektedir. Alman 
zaferleri Avrupad:ı yeni nlzamın eaaa 
ıannı kurmuş, fakat şim&ll Alrt.ka • 
nın ve Fransız donanmasının kıymet! 
Libyadaki askerl harekAt dolayıaue. 
artmıştır. lkl taraf için de a.nl&§ma.k. 

ta menfaat olduğu aşıkArdır. 
Trtbun dö Lozan gazetesi netice 

olarak §öyle demektedir: 
Şlmdı anl&.§ılması luımgelen nokta 

galibin ileri sürdllğU taleplerin mare. 
şal Peten siyasetine h&kim olan pren.. 
sıpıe telif ed1lip edilemıyeoeği me • 
;elesldlr. Bu siyaset §ÖyJe hulasa edt. 
lebillr: Fransanın şereflne halel ge -
tı.recek hlı;,blr teY yapmamak. 

BERLININ 
MUT ALASI 

BcrUn, 2 (A..A.) - Otl: 
Ream! mabflllcrden mülhem bir 

kaynak Alman saı~lyettar mahfil 
!erinin C:UnkU Fransız • Alman görü§ 
meleri hak.kında !'JU mUtaleada bulun
duklarını tasrih ediyor: 

Alman hllk!ımet merkezi salAhlyet 
li mahfilleri, mare§al Peteıı ile mare. 

~ Devamı = IDd •1'fllcla 

'f' 

BC1fvekilimiz Merai.nde Deniz harp okalu talebesine diplomalarım verirken 

Başvekil Dr. Saydam 
Deniz Harp Okulunda 
Bagtla Vlllyette 
yapılan toplantı 

Birinci, ikinci 
ve üçüncülükle 

çıkanlara 
Kendi memnuniyetinin 

hatırası olarak 

Şehir dışından mühim 
miktarda odun ve 
kömür getirtiliyor 

·Fiyatlarda lıiç 
bir değişiklik yok 

500 lira değerinde 
armağan verdi 

Dr. Saydam istirahat Bugün belediyede vali muavini Ahmet Kınığın riyasetin
de bir toplantı yapılmııtır. Bu toplantıdan un, kepek ve 
odun kömür meselesi konu şulmuıtur. Alınan • kararlar zamanını nasll geçiriyor ? 
ıunlardır.: 

Şl.mdlye k&dar lokantalara verilen 
un kesllmlJtir. 

Paata ve bÖrek fırmlan kapandık -
tan .sonra, geri~ kalan fırınların ade. 
d1 tesblt edilmiş. Bunlar& verilecek 
un miktan hesap edllml§tir. 

Bundan ~k& son günlerde şehirde 
hiuedllen odun ve k!SmUr sıkıntısına 
kar§J alınacak tedbirler g!SrU§Wmll§ • 
tllr. Şehrin drşmda. mUhlm miktarda 
odun ve kömllr stoku bulunduğu teıs

blt edllmiktlr. Bunlar, deııı.z ve kara. 
yoluyla getirilmeye ba.şlan.ml§tır. 

Birkaç güne kadar §Chlrde bu bu. 
susta hiç sıkıntı kalmıyacaktır. Fiyat 
l&rda hiçbir değişiklik yoktur. 

Bu hususta lhtlkft.ra kaJkqıanlar 

olddetle cczalandlrılacakt:ır. 
Odun ve kömllrlln, Şile, !zmlt ve 

Yalova civarından getirileceği eöy • 
ıenmektedlr. Bundan başka hayvanla. 
ra verilecek kepek mıktan da tcsbit 
edilerek bunlann ti§ usullle dağıtıla • 
cağı za~dllmektedlr. 

Amerikan
japon 

gerginliği 

Azalmadı; arttı 
Tokyo, 2 (A.A.) - Asabi gazetesi 

Japon • Amerikan mUzakerclcrinin 
.11on safhaya geldiğini söylemekte ve 
BlrlC§ik Amcrlkada bedbinliğin a.rt • 
tığtnı Amerikan tekllfierlnln üzerin • 
de müzakere yapmak lmkAnı bulun • 
mıya.n eski prensipleri tekrar teyiden 
ba.§ka 1§0 yaramadığının basın tara 
fmdan Dısss edildiğini yazmaktııdır. 

Yomluri gnzctes1, son mU.za.kereler 
ka1'§111md& Japonya ile Amerika hü • 
kfunetterlniıı durumunu l:ıat:ırlatmo.k· 
•'\ve Togonun son beyanatmm pe~ :: 
Umlde yer bıraktığını söylemektedir. 
Birleşik Amerika ho.Ia. 9 devlet pak • 
tın& lsUnaden vaziyet almağa devam 
etmektedir. Bu pakt lsc, Uzorinde Ja • 
ponlarm b!rleıılk Ameriltayı takip c. 
demiye<:ekJeri .bir tamel tet\tll etmek 
tedir,. 

Ruslar 
Rostofun 
garbında 

50 kilometre 
daha ilerledi 
M<>skova, 2 (A.A.) - tzvestıya ga

zetesı, ı ilkkAnun akşamı SoVYet kuv 
vctıerini!ı Rostofun garbmda 50 kilo. 
metre kadar ilerlediklerini haber ver. 
mcktedir. 

Bu gazete, <B> kasa.bası civarında 
şiddetli muharebeler cereyan ettlğlnl 
söytuyor. 

Mersin 1 (Hususi nwhabirimizd.en) - Şehrimiule, 
bulunan BCZ§vekilimiz Dr. Relik Saydam, deniz liae.üıi, 
bitiren talebenin diploma dağıtma törenine ıerel ver
mistir.Dr. Saydam diplomaları talebeye kendi eliyle Ver'· 

mistir. 
Diplomaları verirken, her tnlebeyi ba 
~arıımıdAn dolayı kutl&mış ve nihayet 
birlncl dereceyle mezun olan 1016 nu. 
maralı Yıldız Seçklne okulun hodlyc. 
si olan alt.In kol s:ı.aUnl verdikten son 
rıı., memnuniyetıcrln!n b!r hatırası o
laralt llııeyi birinci, Udncl, UçUncUlUk
le bitiren talebeye tut.3.n be~ yüz li • 
raya ve.rııca.k dcğerdo birer mUka.!at 
alınmasını va ltendi arma.ı;nnı olarak 
bu Uç tıı.leboyc verilıncsin1 dllcm!.ş

lerdir. 
-Tören sa.at U.30 da. lstikllll marşne 

başlaml§lI. Okul komutanı aJbay :MU.. 

n1r Ölley canlı bir ııöylcT verdikten 
aon.ra. diploma. dağıtıruı.smA ~ 

tı.r. 
Bunun ardından deıılz bıırp okulu 

ve lise talebesi., bando yedeğ'..ndo pa!"'" 
lak bir geçit resmi ya~lardir. 

Bu sırad:ı. saat 16 ya yaklll§IYorda. 
Sayın Ba§vekllimiz, vali, belediye re. 
ısı ve diğer daveUUere, okwun yeni 
yapılan çevenindo zengin bir çay §Ö

leni verilmiş. hllkQmct rcislı:ııi2: bu 
§CSlenl 68.8.t 16,SO a kadar şereıflenıfü· 
m~lerdlr. 

Brı.avekllimlzln l4el'5inde bulUIJduk.. 
lan eırada. havalar çoğu defa gQzcl 
ve güneşli geçmektedir. 

Maarif Müdürünün 
Cenaze Töreni 

Gllzel havalarda sayın Dagvekll sa
bahlan b!r iki 63at kadar yürUytlr 
yapıyor, §ehrl ve ~vreslnl dol.a§ıyor .. 

27 ikincltcşrln pef'§Cmbc gilnll Ada
na.ya kadar otomob!lle gidip geldiler. 

Dün gece saat 20,10 da hayata gözlerini yuman Is. 
tanbul Maarif Müdürü Tevfik Kut bugün mera.simle Mer 
kezefendi aile kabristanına defnedilmiştir. 

Oena.ze meraslmlne vall ve bek'di. 
ye rcbl, vUAyct erkı\m, Unlversttc 
relrtörü, belediye erk4m, vali DKaa • 
\.ini, de\'3.l.r rOe!laSI, da.lm2 enellınen 
87.alan, gazetecDcr, maarif erkAnı, 
1lııclcr, ortaokullar, Okokull&r hoca 
ı-e talebeler ı,urak etmJelerdlr. 

100 ü mlltecavh çelenk arMlDda 
~lnvlf VekW, ,"Bll, belediye, nmmnt 
meclis, maartt mUdllrlllğQ, lbel.er, 
ortaokullar, Okokull&rla ekaillyot 
okullarmm ~"C barlçten gclm tıelmlv 
lcr bulunuyordu. 

Beyaz.ıtta Parti Reisi de menudmo 
lşttrnlf etmiştir. 

Öğle no.mar.ında.n 10nra Sllleyıma.. 

Bir ingiliz 
generali 

esir düştü 
H.onıft, ı (A.A.) - Ste!ı.uıl ajarur 

nm Marmarikıı. cepheS'..ndekl muho.öi 

rl yazıyor: 
Dtın, Sldl Rczcg çevresinde aı:ııa.n e

sirlerin sayım 500 den fazla.ya çık • 
mı§tır. Esirler arasmdıı. İngiliz ku . 
nuuıdanlarmdıuı tuğgeneral Micr 
Reglruıfld de bulurunııktadir. 

Bu muha.blr, aynca dU.,man tayya
rclerin!n blr İtalyan a.skcrl hnstanczı. 
nl bir çeyrek saatten sonra mit.raıyöı 
ateşine tuttuklarmı h-.ı.ber vr.mekte 
dir. 

nlye ca.mlslnde nAm&ZJ kılmaralı: J 1_ b• J d 
Merkezefcudl ane kabristıuuBa p. apotı KIL me.i lop an ı 
tUriilmUıttür. ::ıwrr. ı (A.A.) - Na::ni4r, saat 
~hir baııdosu lll3t.em marı:l)1e mc 10 a..:ı 105.l ye ~r tap~lt 

~ime rctaknt etmlşUr. Merhum Tevfik Kut Jap.:A. Ameı-ikan mtıaıMr~ hd: • 
..,. ____________________ lqlll ... ----~----=-=--------1 k?T)lh.ar.-.: __... 
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:ırige ve Lübnan 
aidece lelere 

ingi iz konso~os'L~xları 
vjze verecej< 

Anl:IU'& 2 (Teletonla) - Hnrlclyi} 1 b:ıtler ko' yl §tirılrııı:tır. Bu mell'\1 • 
vel·dıctınin bu te'>llt!ne gllre Suriyl!. ı ket' ere gltnl"k t.:ıU:, e.-ıl ~ 'l Urkl,;ed" .. 
ye \, t.ll'1nnna yap•lac:ı\c olan ısey;ı • kl 1 "'lli.7. J:onso!o.stan vize ,,erece'.tlr. 

• 
i 

{OffiU a 

Kahire. 2 (A.A.) - Orta~rk In. 
gil!Jı umumt lmrcrgc.tıııtln tebl.gt: 

So, .. ~yet 
tebligi 

20 ısonte~r:n.ıcnbort 250!) kıl:>mctre Moskova, ! (.1.A.) - Bu ~ 
mura.bbalık bir böl.,.ode bir dS8.B cep.. b:ıhki Sovyet resmi tebliği: 
he. Uzcrinde me\·zıı tcm9wUç!crle c~ .. : . Dün tekmil cepheler boyunca 
reynn eden bu det .lK s:.!lınlı ıneycıan §ıddl.'tlı muharebeler ce eyan et
muharel'>eııindc sıklet mert>ezı bemcn mi~tir. 
hergUn blz m veya dU§n:ıanın bUcum Rostofdr.ı Sovyet krtalan Al. 
nrıı.bnlanIIUz hacuma \eya mukablJ mnnlarr tııJ<ibe devam etmekte 
hUcumıı. ge~melt ıı;ın tor,ı uk tcııkil d:rlcr. 
cttJldo·ıne göre, he.men hergUD de • , .\1oskovn ~eohesindc Almanla
ği§ml§tır. DUenıan, dUn n!t;bctcn dar rm vat>r.uş oldukları hUcumlar 
blr cephe Uzerln'\e elinde mevc~t bU ı tA~ded1lmh~tir. Pazar gilnü 59 
ttın zırhlı !ı:U\'\'cUcrtnı muharcıbeyo Almau tayyaresi dUşUrUlmlistür. 
sevkotm ~tir. t 17 Sovyet tayyare."lJ kayı:pt ır. 

Rezeb • Btrelhamld • zo.at~n b6l. A vrıcn Moskova civarında 4 
~..ıde bUtUn gUn cereyan eden çok Alman zırhlı otomobili, 14~ı0 
§lddeUı muharebeler, cenuptan va ce- kamyonu, 400 tayyare daha im. 
cup batıdan llerllyen Alman kuvvet • ha edilmiştir. 
lcrtle bldayette Zufran civarında Üc; dfüşman alayı da bow,una 
mevzi alan kuvvetlerin ırttbat tcı;ia uğratılmışt:cr. 
eLmesinl tntao eyletnl.§tlr. l\loıılto,-a"' (A.A.) - Sovyat tcbll/i'l 

Hudut böıgcalnde mukavemet mcr. ekln.fo denlllyor kl: 

italyan 
teblitli 

Roma, 2 (A.A.) - 8te!anJ ajan 
enım tıarp mu!ı&btrlertndon biri bıldl· 
rtyor: 

ltalyaıı tayyareleri. Jenlden bn • 
lük ınuva.!aklyeUer kauuııoışıardır. 
Bu tayyareler, Tobruk açığınaa Auro 
ra tipi 5300 tonluk bir dl!;-ma.ıı se."lli· 
sini torptlUyerek bntırmışıaruır. Knı. 
vaz!lr l:l2 ~lllmctTeUk 6 ve 102 mıu. 
metrelik 4 to!11B 47 ı:nlllmıılrellk 4 
topla. fJ mitralyözle, 6 torpU ko\'lı. 

vanue mUcchbe<1di. SUrııU 80 mıldl. 
ltruvazö:ıın ınurettetmtı 4~0 ki:ıiden 
mUrekkcpU. 

• 

oskova 
önünde 
Alma.nlar 

yenide arazi 
kazandılar 

v,~, 1! ( A.A.) - Ofı: 
Rusyada ınuharebeler şiddetla 

devam edl\'ot. Almanlar MoskO
va önü:ıde ve Tikvinde veni nıeV• 
ıiler c?e ~ırmişlerdir. Moslt~ 
\'a :nıntaka!mda Alman nerı 
hareketi bilba.ssa VolokoJaJJJ!• 
mıntakasırıda eherr:miyetlidir. 

Rostof böleesinde Alman!-' 
Rusların kitlelerJı- ,·not1klart ti' 
arruzalrn mukavemet edivorls!• 
Tngo.nrog'un Ruslar tarafındsıı 
işgali haberinin yalan old~d 
bildirmiştir 

Anke.rnd?n haber verildiğ:ne •ln.fna 'eknleti rntiste;ıarr Ja"!?nel'al kezler: .• ..ıı lz:ılcs! için yapılan hare • Moskova, bat:smdakl b!r keaimde 

Dl~r taraftan İtalyan tayyarele. 
rlnden mllrekkcp bir grup, daha kala. 
'balık bir dılşman av tayy .ı.resı te,kı • 
lilo kar~ılıı.~ou, vr sayı üstl!nlUğUne 

ı_tpncn 7 dlşınıı.n tayya.reslni a•evler 
içinde dU,urme~c diğer birkaı: ı.anc. 
ı:inc lısa.bctler \cıı.ydetmcğe muva!!ak 
olmuş ve nokliaosız ~Une dt'.:ı.mUş -
tur. 

Bcrlhı, 2 ( A.A.) - Alman radyo'°'. 
nun tr.ldirdlğtne göre. Lenmg·ad~ 
bulunan Sovyot Kıtnıarının yeni"" 
yaptıkl:ın çıkı~ harelteUert geri pil" 
l~rtUlmtl tUr. Billiıı<ısa Ncvayı çel'" 
rck bu nebrtn A.Jmıuılenn ı.,ge.11 ııl• 
tm la b'.Jlm:.an S3t:.1Uortne yerle~ıııe• 
ıs!lyen So\ryet l ıteıannm tc,ebbUsıtrl 
kendllerıne pek p:ıhalıya m3J oııı:ılf 
ve kızıllar dUn altısı c:ı a~ır tcn•JC3 

o mıık Ozerc otuz tank kaytxıunllıer 
ve bir çok esir verm!şlcrdlr. 

göre, milnhnl bulur.an örfi idare 
komutanlığına gcnC"r::ıl Sabit No. 
YllD Ve faal v:11:ife alın milli mc. 

Sedadın ye~e mflli mildafaa ve • ka.t devam etmelttedir. harekAt yııpl.n blrllk~er!ınlz. gayet bU. Sidi Reseg çevremde zırhlı vasıtıı. 
lnr arasında cereyan eden t>lr n:ıuba • 
rebede mlhver!n zırblı ~killeri, mil • 
tcnddlt dUJlllan taııktnı ta -ırtp ctmle
ler, lçleı inde bir de aıbay bulunan 100 
den tazıa cştr aım-,ıa~dır. 

kaletl mılstes'\rlı'tıns da korgenc• DllnkU muhıı.rebenln bUlUn devn. yük nı!tralyöz ve bir mikt.Ar ınUhim. 
ral G:ılip Deniz tayin olunmuşlar_ J mınca, ha\a kuvvetlerlml.z Rczes mat lğtlnnm ctmlelcrdll. Cenup balı 
dır. bölgesi clvu.r:nda ve gn:bında ccphe.sml.n bir kcslnıl.nde Sovyct sU _ 
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Paten - Görin] muıa:catı 
~ B:ıştal'1ltı ı inci ytada 

§al Gör.ne aro.aındalu görU.}llle ıuık. 

kında ketum davranmaktadırıur. Şlm 
dl.:!!n blr vaziyet almanın henUz mov 
atmaız oıduğtı tıöyleD.mf'kted1r, 

J3nzı ecnebi g:ı.zclelerin yaptıkle.r t 

ta.hmlııler, vıı.kltalz diye tD.vElf edili: 
yor. 

llerllnde Pe.rısten verilen tct>llğda 

söylenı.1 Aı gibi. Fransa ile Alm:ınya. 
yı al l<ad:ır eden meselolerin tetkik 
edildıği söylenmekle 1kWa oluıım&k 
blıi:r. Maamatııı. gene BerUncle boyo.n 
edııdlğlne göre, bu mültiknt, eır! At. 
man • Frıı.nsız mllımsebcUert cephe 
sinden görUlc?cek olursa. chcmmlyo:t 
e.zımsanmış olur. Bu tema.ı ıtnıdl 

Uç mesele karşl8ındıı. bulunan Avrupa 
eamla'1 çerçevesine dahil etmek lA • 
::ımdır. Bu Uç tehlike, bol§Cvlll tehli 
kesi, lstlsnaıııa blltlln mllleUerl alO... 
kadar eden lngUiz ablukaaı ve nUıa 
yet blrle?lk Amertkanm mUdahate te 
OCbbU3lerldlr. 

Bc?r inde Fınnsanm bu Uç tehditten 
diğ'e1'" Avrupa memleketlerinin hep • 
61nden fazla muzlarlp bulunduğu be 
yac edilmektedir. .... 
~t. : (A.A.) ...- Sııeımdı 

Marc~o.l ~rlng De mareval Pcten 
arıı.sınd:ı. Scnflorantende vukubulao 
mUl~kııt, 'bugUn bUyilk blr dikkat& 
takip edllmekted.11'. ~rtngtn maiye • 
tindeki zevatlruı başka mWA.katta 
Frnnsızıar tara:ındaıı amlral D:uıao., 
Fransız hU~metinln l§gal altmdakl 
çevrede murahhası M. De Brinon ve 
mare,aı Petenln bir emir auba71 bu. 
Junmuşlnrdır. Fnuuıız gautelert, Qç 
aaat devam eden görllşme emıa.ınıd4 
Fnuıaıt. Alman mUIUUJObatuu aıaka. 
dıır eden blltUn meselelerin uzun b!r 
tetktkdc.-ı ı;cçlrlld~ yazmaktadır • 
lar. ..... 

l.ondra. ı (A. A.) - V'ışiden 
bildiriliyor: 

çok f!amlmt olmuştur. lıtgal altın. 
da.ki ltrnn'!ız topraltlarmdnltl Fran. 
m elcic;ı Brln n Pari!lte gıı1ı>tec.l -
leri kabul r"Clerek bu hususta ı;:u 
beyanatta bulunmuc-tur: -

.. Mareşal P·t~n.. Yugoslav 
kralıııuı \'e mare . 'll Pilsu "sk'nln 
ccnnzc m 0 rasimlnde tnnıst ğı ve 
iyi hatıralar muhafaza ettiği ma• 
reşal Göringle uörilşmeyj uzun btr 
zamandanbeıi arzu ertiyordu. Bu 
mUlılkat dlln vukubuldu. Mareşııt 
Görlng ist·syonda Fransız devlet 
reisini kııbul etti. İki mareşal, AL 
man terci1nıQ.n Schmldt ,.e 'Fransız 
tPrcUma.., lıanr olduk'an halC!e 
m0rrşıl Gör•ngin vagonun:ı gire _ 
rek bir çevrek sınt kadaı görllfi. 
tU'cr. 
MU~lben ami~l Darlnn da 

\11.gona girdi \'e b:ı.şlryno göıii(µll'! 
3 sııat sOrdU. Bundan sonra. saat 
17,30 da mareş!ll GörirıPin ,·emek 
vagonunda yemek yenrtdl. Ve saat 
16 dn hnreket edilmesi mukatter .. 
ken saat 17,30 da hareket edildi, 
Aynl:rken mareşal Peten bu mil 
J&kntm çok saml.mJ olduğunu \•(' 
1'unu daima hntrrl-yncn~1 eôyle • 
di. Mıtreşal Göri.ng de: "İki m.-m. 
Jeket için faydalı şeyler görUştil 
c!UğUnU hatırlıvacağız. Mülakatın 
iki memleket için faydalı netice 
lcr vereceğini limit ediyorum.,. 

Bundan evvel Bitlerle Mareşal 
Peten ve gene Hitlerle amiral D:!r
lıln amstnda rr..pılnn görU.~meler• 
den t.onra ya.pılnn bu mUla.Imt. iki 
hilkil"letln mllnııseOOt.lcrl bR.ktmın• 
dan çok mUhim teliı.kkl cdlllyor ve 
Fransanm devamlı ve semereli bir 
Avrupa işbirl gine har.r old•1ğunu 
gösteriyor. GörUşme bütan polilL 
ka ufkuna tctl:lk ctmcğe imitiin 
vermiştir. lstıkb:ıle emniyetle bak 
mak mümkilndUr. Görilşme, Avru.. 
pnn:n kuruluşunda Frnnsanm bir 
kenarda kalmıyacağını gösteri)·or 

bulunan dU~nıanuı zırhlı tıraoa.ıartıe var • .sl dUşmaııı blr kasabadan t.nrdet. 
maki.neli ta,ıUarma ka.~şı mUtemııdl. mJş, ıruba~ an d:ı d:ı.hll olm'!!t Uze·e 
yen taarruzlar yapmıık surctUe kara 400 Almanı öldllrmll§, s top iğtinam 

kU\'\"etierlmlze tekrar yar:lımlarda etmiştir. 

ingilterede bulunm~'ardlr. Doğrudan doğruya Kızılordu erlcrl:ıdcn mürekkep bfio 
mUtenddit lsabetıer görUımu,uır. ı;-rup, olomatlk tU!etcterle mücehhez 

imanların 
bir hücumu 
püskür ü!dü 
Lonı1nl, 2 (A.A.) - (B.B.C.) 
Libyada muharebe devam ediyor. 

Baılıca muhareb3 1'::!dudıı • Rezek • 
Blıi Hamidde cereyan etmektedir. 
Alm:ı.nlarm gıırptan bUcumlıı.rı tar • 
dedllmlştlr. t~ıyanlann mcıhur A. 
rieta fırkasmm ta.ni<.a.rmnı yarısı lm. 
lı8. edllml§tır. Kııça.nlıır takip edlUyor 

Pazıı.r gUnD Almanlar tcnkların ,..., 
ğır bir hucum .}'llpmı~lar, bir noKtada 
lngUlZ hatl:ınnı dclmlşlerc11r. fo,akat 
dUn gece o:uknbU bir hUcumla bunlar 

tekrar gerı ııtıl:.aıJl:ırwr. 
Glalo vabnsını fagaı eden Brlttınya 

kuvvetleriyle sırte körtez.t eabılıne 

tnen kol harekıı.ta devam ediyor. 
Ş1mdld3D Knhlrcyo 1000 Almıuı esırt 
golmlşUr. 

Pazar gQntl Elgubl Uzerlnde blr dil§ 
rnan ı;rupu tıe mutııırebe edllmlş. 16 
tayyare dll§ürUlmtıatUr. Avcılıırımta 

diğer sahalarda da 10 tayyare dU,,ur. 
aıu,ıerdlr. ı/ı.ngn.zt, Deme bomba.ı:uı. 
mıştır. Bu harekn.tta 3 u:yyareml.z 
kııybolDlUfSD. da puouarı kurtuımu3 
tur. 

Londro, 2 (A. A.) - Sc:kl.zinci 
ordu nezdlııdcki Röyter ajansrnın 
hus·ısi muhıı.blrl bildiriyor: 

olaralt Almıınlarm lşa6llnde bulunan 
blr kasabaya mu\·atraklyetli iki a • 
km yapmrı'arıı:r. lkl havan topu, nç 
mitralyöz tnbrlp etmişler ve takriben 
sekaon dUşttıan askeri BldUrmil§lerdlr. 

Japonya 
Anerikan 
notasına 

henüz cevap 
vermedi 

20 ile 30 yasına 
bulunan 

1.620.000 kişi 
üniforma 

• • 
gıyıyor 

Ros of n:sıl a:mdı 
~ u.ı.tııt!lr:ııı ı lm.1 ııa~ı•dl' 

Ruıı birltklerinın ı:k kolu gen~ 
Arlto:ıovun kurnandıuındakl 9 uD~ 
orduydu, Bu ordır, koprUdl'n \"e J<GU • 

çuk saııdeUıı.ruı nc~rden gc~rek tt" 
re baskın ıokl.ndo gırmıtıtlr. ROi~ 
ta bwu:uın Alruan kuvvetıerıle ~ 
.ı.uvvetlerı., iklat to.nl( tUnıenl, blrl rP" 
k1ı:cll tUmeıı, diğer blrl de VtkWI : 
sımlt oUcum tUmenı o:mıı.k tızere 

Lonılra, 2 (AA.) _ M. Çörçil, tUmeııden mllrckttepU. r'aknt bU~ 

1 

hUkümetin 2u ile 30 ya§ a.ras nda tUmenını.n b!.ıyUk b .. kısmı 2t so:ı'" 
buluno.ıı ve sa;'Isı ı.G20.0~o·ı bulan rinde Nahclmını 1.§Jal ctm~ bulılJJll' 
evlcnmemi~admlnrm hepstnı Uni· yordu. 
forınclı hizm~te çağırmak tasavvu· Rootof halkı. bUtUn evlcrlnm peD' 
runda bulunduı'hınu avam kamara· cercı:erl:ınden ve tnvanarnlarındaJI " 
smda blld'rmiııtlr. ~ etmek a•ıreuıe muhnclmıcro r-1

• 

Erkeklerin askere ça,_cqotlmn ynşı dım etm~!crdir. 
Lo11dra, 2 (A.A.) _ B.B.C: 18,5 haddine çıknrılaenk bu da 942 General R.emızo\-un kumnnaesın~ 
Japonyanın Va§ing.on elçisi senesinde 70.000 fnzla asker tem!n ki ı.cncl blr Rus kolu, tıırr.ııl dofJ' ' 

Nomura ile murahhas Kurusu edecektir. 16 llc 18 l"ae nrası~akl d:ın gc1t>rok '.'nro§larıı gtrmc30 mU'"f· 
dlln Am~rıka harıclye na.zıriyle erkek ve lı.:ı.z çocuklar milli hizmet fa\t olmugbr. 
görliş.müşlerdir, iki murahlıasm ~in gönüllü kaydedilmiye te~vik .tı.Jmnn tUınenıcrı. Scnbck ncb~ 
Amerıkanm Japonyaya verdigi olunaca.Jdarchr, boyunca Tagıınrovun 20 ~.!!o!Xlett* 
n:>taya cevap getirmedikleri ve ~rçil, 5U sl5zlert llave c~tir: §lma:ındeW Kovpakoru isUkametfll~ 
bazı izahat istedikleri haber alın Hn'rb'n sonuna kada.r tepemizde şımıııe doğru btr rıcnt hareketi >"~ 
mıştır. Jaµonyanm mUnakn.şaya lstll:\ ve hnva nk·!lcrsı gibi lkl o.t· ml§lardır. Martupoldo.n gelen aıU~ 
'1ı:vam 2'ileceği an.asılıvor nıaca dolasm:ıktadır. 1st.!l!, belki t>ır Alrnan te=kııı de 1·aganrova dol' 

.l.•ı on m • .ı.:nhhaslar~ ~;ttikt~:-. hiçb!r zrunıuı vukubulmsvacaktır ru stıraue çoktımi,ttr. Bu tqklliıı ti
sonra hariciye nnmn cümhun-e.. Fako.t onu w:akta tutmak ancak. an orı.Jıı sovyot lutat&rile çarpıftl 
isini ziyaret etmiştir: Konuşma. iyi talimU seyyar kuvvetlerın de söyl.,nlyor. 
da deniz ~enel kurmay baskanı vamlı sureotte hutr bir halde ">u General Voı:ı Kleyattıı Alman tıff' 
amiral Stark da bulunmu.etur. lundurulma.sllc mfimkUndllr. DUn kumandantı:mctaı:ı takviye ~ 

Amerika, her ihtimale karsı yanın A~ubeti, bu adnya ~ğlıdır. zanneaıımcktedır, 
tedbir almaktadır. Filipinde her suı.ııı.n Roatoru tekrar iıgııl ,; 
şey hliZJl' bulunuyor. Vaşington Ru!I gencrallerıno göndc~:ıı te~; 
mabnfillne göre, Jnpunyanın ha· Janonya ı·ıe lar.:fıın anln§lldığına göre, ıeııel""' 
reketi mih\erin Avnıpa.dn yUk. lıJ Scrvlçcnko, Karkası mUdafııa etrıl~ 
~elen ve alçalan talihi ile alaka.. A te, Tlmoçenko ıae Doneç SttıllnoJ"" 
dardır. Röyter Jnoonyanm vakit merikanın vo Eıterh:uı mmttıl:nısı kıtnıanıııı )<il' 

, kazanmıı.l\ istediği zannedildiği. manda etmektedir. Roııto:Un Alııı•tl ~ 
ni, milzakcrenin hic; olmazsa da- D 1 la lar tArafmd:ın muvakkaten terki,~= 
ha iki 1ı 0Jta sürece~ni bildir. GD i allVVeUerJ kovaya hucum Me:ı kıtalan tak\'11 

mektcdir. Höyter muhnbiri di· lt8 k&d&f dll' ? ıçın cenup cephe.sinden kuvvet 81~ Mcchin, Peten • Göring mfilAka
tJ hakkmdn resnıf bi'r beyanname 
neşretmlşt r, Bu beyannamede Pe
tcnln bir Frnnsll: • Alman L'3btrliği 
VUcude getirmek istediği kııyde • 
dUmekte ve bu mUlıl.katın Fransa. 
ıırn istikbali daha emin bir suret
te derpL., etmek imkü.n:nı veniiğ! 
J.ddia olunmaktadır. 

Bir hizmetçi
nin hırsızlığı 

Ş"md~·e kadar birçok mtıl!are • 
be~er·n c~reyan ettl~i Sidl Rozcg 
bö ~e~ındc tıısnı.•zlar \'e nıuknbil 
trarruzla.r l:iril:ıiri 1 tak'p etmek• 
te·'ir. Alın& 'ar bu bölgede lng!. 
liz kuvvetlerini T:>hrult bölgedndc 
bu un n kuvv::'lerden ayırmak n • 

1 mi:itv·e ta:ırruzıı ~cçmlşlerdJ". Söy. 

1 
lenfüğ :re göre azlm'e başln-ıın btJ 
Alman ta-ylld b.,%1 afaktefı?-l: mu. 
vaffakryetlerle netfc~lenmi~tir. 

Pauırte3i s ... bahı vaziyet şu 6U .. 

yor ki: "Japonyanın lıazırh~4Illn !'lll' oımuıncıan ileri geldlgt taııır 
bu miiddet zarfında bitirmesi ı.onrtra, 2 (A.A.) _ lnglliz dcnl.2 ednmek• 'llr. 
muht\:mcldir. Japon hükumeti. el~.spcrıerı bUylllt okyanusta ofr nurı: LooıJra, 2 (A.A.) - Fena ha°"'~ 
nin Amerikanın ootasma cevap paUaartı tD.l,dlrde bunun lltr muva • ra:mon Rul!yada muharebe :tdd',,.. 
vermesine intlzaren konul}ma saln ba.·b! olacağını beyan etnıektedır devsm vlmektedtr. 

Beyannamede netice olnrak &aye 
te denilmektedir: 

Geçen hafta a.ntlkomintcrn pak.. 
tm uzat.ılmıısı iç!n Berllnde ııkte • 
dilen ·~onternnstan oor.ra. Alm~ya 
gözletimlzfn önllnde y'!"Jıl:ın A~TU.. 
pa kıtasmm ibya.ısı ve birleşmesi 
lşlnde Fransann: bir kenarda. bı .. 
rakılmıyac.ı.f;'Tnı '-:ıade~tir. .<\'.. 

\-1şt, 2 CA. A.) - Ofi: 
Frans?Z devlet rcüıi Mareşal Pe. 

ten düa mare5'.ll Ga~le görUı;:. 
milı; Ur. MUiD.kat uzun sUrmilş ve 

&yoğlunda Bo.stanbn13ı.ndtı Şarlfe 

apartımanmm sahlbl bulunan ve e. 
partuna.nın birlnci d:ılresl.nde oturan 
Şerlto GQl dil.il bir alıbobmı ziyaret 
ten dönUn<ıe yat.ak odasının kO.rt§lk bu 
lumnasmdnn trt!Pheleııcrck, pıı.raJ!I. • 
nıu &akltıdığt ltoI130la bakmıf ve bu. 
rada sa.l'ı.11 1111 lirASını buııı.mayııu:a 

:r::ıbıtaya bn:vurmu;,tur. 
İ§c vazıyet eden mbıtn, kı&\ bir za.

nuuıda, hlrmzlığm hariçten gelen biri 
tarafından dej!il1 dnhllden yıı.pıldığı 

neUcc ... lne vnrmıo ve flllıaklka evde 
hlzı:netçlllk cdeD 15 yıı3ındaltl Ayac 
admdakl kızın fail olduğu neticesine 
vıırmı3tır. BlmıCtçl hırsızlığını ltlraf 
etm~ ve çaldığı pıı.ranm bir kıamı 
c~yıılıı.n n.T"asnda bulunmı.ışur. 

As. Fab. lzmir Si. Fb. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - thUyııaı. blnaen a~:ı~da. cins ve mllrtarı yazılı 29600 Ura muhammen 

bcdelll lkl lmlcm malzeme nyn ayrı veya. tamamen pazarlıkla .atın 
alınacaktır. 

2 - Satın ıılınıı.cnk ma.tzcmcle:e alt nart.ruım~ mesai g1lnlerl tçtnde 848.t 
uklzden 16 ya kadıı.r Tophrınedc ııskert fabrikalar ııı;.tmalma. komts. 
yonunda g6rebmrıer. 

3 - '.hlUnakas:ı s.12 941 ç:ırea.mb:s. gllnü t 14 tc tzmirdo ı!alkııpmıı.rda 
sllAh !abrlkııaınde. mUt~ekkil l::oıalsyon® yc.pılacaktır. 

4 - 1.stckıt olanl % 7/:J n•ebetindo 2220 liralık muvakkat t.cmln&ttarmı 
cmvale y taurak atn.c:ıklın: makbuzıarilc birlikte 2t9:> &ayılı k&ntınwı 
2 ve 3 Unc.Q n1:.ddc1cr1 ,maclblncc ıcıı.~ cdcn vecalld ve Mı mnlt yıl.r 
t..ı:a?"et oJam ~ .. J.m;;ır.t hamilen Dıuttyye.n otan gU.a Vo) ı!.ll.:ıttc ut:maı. 

m l.omJsyo:ı.ı.ı.ı. mUrııca.aUıı.n. (lOOH) 

C1Mi ?dl'ttar: llub!Lmtııe..'l bedoll s-o 1,ıs terntıııı.tr 
lira. ,.-... ıırıı 

uhtc!lf ~n ı;am 28000 SllOO 
lalıt..'\ ve k"leelıırı 400 

~.!ul: t e Ut lr art.a 1600 1211 

'l ı:uıtıuı ~ :?9r.DO 22!!0 

retle hullcıa edlleb'lmekteydi: 
Sert iki ekme~ diliml arasında 

b!r sucuk gibi knlan Almanlar 
~dviı;in iki tare!mdn tnzyik eden 
İngiliz parmaklan &nurndıı. bulun• 
ı:ınkt:?.ydı, Bu hareketin neticesi 
henQz mruCUn değildir. 

in ı!ll«ere 
rını n iya a · dm 

harp edecek 
Londm, 2 CA.A.J - (A.A.) - ln ... 

glltcrenln FlnlD.ndly:ıya barp i!An e~ 
mc:ıı lhtfmallndc.'t git.tik~' daha tıızıa. 
b:ılısedllmcktedlr. 

Çanakkale 
dışında 

Yunanistana yiyecek 
mnddeleri götüren 

y a 

şimdilik durmll§tur,,. Umtırnı ıurette bu muharebe Amen. Almanlar Moskova bölge:ılnde ~ı>' 
Londra, B (A.A.) - B,B.C: kan ve Japorı barp tlloıarı arn~unda )1klerıne devam etmekte, maaaıafıP 
Amerika bahriye nl1%1rJ Noks ec~yftı:ı cd~cektir. Japonyn ıı.çık de bir netice a•amıımaktadırlnr. 

Amerika bahrivesin!n gerek At. nıs fUO!unun son zamanlarda ne su . Rosto! bölı?Cslnde Sovyet cıutcl v 
hıntf k. ~rek Pasifikte vııztyeti retıe tllk\'lye cdlldlğl.nl hiçbir veı:h!!e lıUcum:arı muvatfaktyeUe devanı e 
ka:rşıla.yncak dunımda oldu~nu belli etmek ıstememl11tlr. iki ruo nra. mekted!r. 
c.()ylem,ştir. .ı. Taztr demi~tlr ki: !tndıı ra.pııacak bir muknyeıe §öyı~ 1..ondra, ı (A.A.) - Almc.n -~ 
"Amerikanın birinci sınıf 346 bir ı:eUco \•erir: ycttar mnkıımıan, ıımdlye kadlU' ı<tı 
"Aı~erikanm birinci &ınıf 34: 

10
z.Jrrhh: Amerika '16, Jnponya dllerlncc tam d5rt d~a lınhn. cduoı 

harp gemisi servistedir 34.5 ~ o'un Tlmo~enıco ordU14rının ıtnzıırı!ll 
mi de yııpılmaktadır, ' T;ıyyrıre ~e:nlsi: Amerika 7, o!duıcııırı zıt rı ıı:ah edeınıyor; 

Tokyo, 2 (A.A.J _ .Japon kalıbıcsl Jatı0\'3 6 ı .. Un gc~tlkç<ı Hoııtot mertnln elı 
hnrlclyc nazırı Togoııun Tokyo llc Vn Altı lJ\ISIUk toplar!a tnikehhe7. mll'et! tıı~nl""makla:hr. 
aıngton nrnsında. bUyUk c6rUş tarklat'T hnfiC knıvnrorlcr: Amerika J9 · Almanlar Roııtofu keneli nrzul~ 
oıdu~u b!ldlrmealne ragmeıı mu ,J.,nonı-ıı 23 

1 

tnhllye ettııtıerlnl söyleml§lerdi. ~~ 
zakcrelere devam etxnok knrarı..u l\r .:hrb: J\mcrllca 180, Jnpon buld dün nırllnde b!r askeri s01"c 
vcnnı,ur. Bu ıtıb:ırl:l iki tara! ara va .ıOO. Ro:ıto!ta Rusıarm fcıvknl!dc )-tıı:F, 
ı;ında.ld mUznkorclor lnkıt&a utra.mr. Dc.niza.Jtı: Amerika 110, Ja. ır.lltt.:ırda nske:·ıc ht:.ı:uma rrc~tı.kıer~ 
ya.cnklır. ncınvs 74 m~af et.llllO ve yentdıı:ı tntclıa! ediC',. "t 

Yomurı gazcıe~ıno g6rc, bi.zz:at r;c. Japonyada bund~n tncıJm iki v. zıy•tlerı fevklto.lllde s!ik!lnetıc ıı•,., 
n<ıra.1 'l'ojo knblneda ı.'1ltıU kurbınnak 11rlıl' · Üt~ cep ~Jrh!ıcıı Ve iki Qıy. ~ılamaları ldzıın craldı:tnt Alrruı.nl~ • 
Um!dbln bUsbtıtttl ka.ybolmadığmı \'r.ro oeınisi in~:ı Milruektcdir. blldltmı,tır. sezen tıu ba~do 1 lq 
<i~ylemt~t1r. Bagvoltll lcap edoroe ıon Bu ~~milerden bazılen belki kuvvetterln'n o.det~~ Alm3nlarıD •' 
dııktıtny:ı kıı.dt\r blr ı;ayrct aarfcde "'İmdi hizmete alınmr~tır Her ke.t fevkinde olduğUnu dıı. sllyıoııslf 
rolt harbe mıınl oımıı.k azminde b:ılun iki fiioda da muhril'l ve demznl . ~",/ oskova. 2 ( .11 ,A.) - Tıı:5 :; 
currunu boyan etıntşt.!r. Nomura ve tı adctll:'rİ tnhrntnJdir. ,llln!;I Sovyet kıtnlanrun EJlıt1 ~ 
Kurumıya bu ~kilde pek yaıuncıa tc.. ccp.h~sinin birJ<a" he.siminde 
ıımıı.t göndorııoceğt :r:amıed.!lmekted!.t. 1 bi.lhassa "v·• gölü eivannd~ e:. 

yapı arak grup encümenine "lİndc- k ı · ı · ·ı-1 .. (. Sıı.lOhlyottar mııh11Uerde 86'"'cnA• • "' ·ı mC'vzı ~,.ın ıstirdat cttıı' .. ,,. "' rilJulr.tir. b ld ğine (l1Sro. J:ıpon:ı•ıı umum! wrettc •- ,.,,, nı 1 imı<"'~tedir. ...... uf. ~ıild•ğin- göre kanunun !h nı.. . t ~,.,-ç• 

Ye zt.9e n •a,1ı1.1 Jcpierhıdc m•u edecek va .. ,- .. r.ı,,.,,.. 'kA • •C.-..r öıhe ten matbuat "" 5 11ı CD 1ı 1 ~.... ._,, · ti ar r p:ı.nb.ra vcriJccek cezalar } +. tC' 
mW:akcrclcrln ııetıeC!lincSen ı:ccm:ı tut k d anwsınd:ı br lllllı?rit{'ah gstt~ 111 rt..'Dt t!ıl .:r.ıa...,nılm:r.tJr. Gnıı1 · n ı· v ~ 

Yunaniutıı.nd&.ki y8l'dımn mulıta" maltla baraber V""•'""b:ıda.ıı karıırı. 9~ ~ cmı sun ıno ~&.o \er n 
" -v-"O c·neUrnenı ysrın te':ı ~r topl~nıu-ak zo ı ı ı ·· , · A hallın 320 tonluk yiycce!ı: eşyam m değt§ttrmeıılD1 blr ken: daha tettv~ \·sır. 6UTI arı Eov.&mişt1r: ...,, 

götilnnek üzere Pireye mUtcvcecl. cclrttr. • • JAj.1.h:ı Uteıindcki müuı..'terclerlnı Seıvyetl~r ~irli~iyl~ .TnpoT1;ı~ 
hen lizna.nuruzda.n a"rılan Yunan Ank"-d bil u..ııd'"I . bit,ır;r.;:ktlr. arac:ı:ı:fo!cı mhnns b:ıtıcrde ,,,.,_ 

• J ~ .. an cıwı ıg ne göre ua~·l!u•ı-m yt'kmd:ı 'Mctllı!. urııu.. deü; .. :". 'd .. d ı be:'ll" 
bruıdıralı Arkımlte.o yelkeufüıl Ca• BllyUk Millet Mccllsi gruo tııC!tl 1'1,1) iıevethıc• Tı"U~.lHU cd'I r 1 ••. ıı o UP.ltn :ın ııı fi 
1;ruı:k~e ~: ~arlclndc !m.roı tt"' lmenm;:e htlkmncto iado cdilm!ş ;_ 'ı tı~ı ,~,.lıu~ı'"u~. ihfll(l~L ~-n;n~~ 1; 1 ;;~~aJ.~1 ~!n~~~tl~~t~f· 
=~·~~· Yıy~k ~n Mılll Korunmıı. l\ıı.nwı~ U!-dfl ıın tHUm ~<'!nsınn r,tııoılm!llnr n-ı 1 Irk pnktına u~~un bir ~ktkle dt 

~ WAnDen deg11ildlliıer lilr11.itur olrıu.tl:ırı ıııl.ı.., ·:ı t nd•r. , ım· tj:mcktcdir. 



- t:N SON DAKiKA - % ILlmANUN lMl &\U 

~ah keme · 
~&onlar1nd8 
Kadın/ar lıama
'tıında bir hırsızlık 
~sll - mese~e saatin çalınması 

değil, Macidin baştan 
çıkarılması imiş 

~lnıt(ı oturan Nccı& A1g"ör11ndU '- I 70r ·u. Sen de bll\raUı, ar&da bl!', Ko,, 
.... a ı ·.ıcs y&§Iarmda btr ıenı: ıtu.. •rden ııaatlAI 6.rtyet.e.a aUt41lm. o .. 
~iki gün ıraUht.ltl bir kıı.dıntAr : gün de tıamamdan 4& çıkarken rtca 

~·- &nıma gitmlJ yıkaıımata ~· ı euerek aı.dım. Fakat &kp.m ew l'l • 
"tl.lr. .ıuıce annem bent ltarakolda.tı çağır<1ık 
~llc!A, laamamda çocukluk n ma. ı mı söyledi. Kork&, korka glttını. 
~ flrk&dB§.arınc:ıan l{e\aer Seıguı-~ P ı "ler KevMrtn aa&Unı latedllcr. 
~· lllt§ ve Otedent>ortdcıı blr mDd. l(olumdaydı. çıkarıp v rdln:ı. Meğer, 
~Cdiko4.ıdan aoııra acele tlfl yı • Kevser lllU\U Ç&lın..11 cıı,yc hamam.ı b1. 
~raıc ( !) çıkıp gitmiştir. Aııcak. ·ıb.rln kalrnl§, bo11l turımı dtyo yakP. 
~ iten ötccl&ıtıerl rıoşuna gidon :atmıo. 
~rın saalinl de ~. koluna lAlUn vallahi d bllltıhl de Kovısc • 
.. t&ıtır. nn bu yapuğı.na alllun ermoeh abla. 
~IUun. Kevaorln sa.atı ile baıne.m N"den T Nıçllı T blle:nıyorum. 
ettınelllnl mUtontup, tıamanıuı Birkaç sMt ııonrl\ davacı vo suçtu 

)\ btıertnı inim ınım tnıeten bir fer. gene; kıZlan nıııhkc.mc ealonunda.n ko? 
t kopmu:ıtur: Kula çıkıı.rken tastladlm ~l!:Jm~r. 
' tyvah, aaaum yok. Yctl§t.ıı, aa. dı "e dava sukut etmı.,tL 
~ taı.'lıları.. Neci! Kevscrc doğru lğllmtf: 
•ldrnıer hama.mı blrtında kn~mı:ı - Vallıı!ıl, knrdC§ tec~.Ut ederııı:ı 
Jıtııar ba.Ztnp ı;a~rarıık Otcye be. MD& diyordu. bc.rkea~n umıt adordım, 
~ koa:ııı:~ ve Kov.serın ctra.ını ç._. aın&, cenden bunu bckıemoz.11.ın, <loğ 
~"tııiıc . d!r. Kevser! teskin etmek ruıru. Ar dıı.ha beni bıreuı diye Aleme 

ttırıu mUınkUn değıldlr. Z3vauı rezil edcce:ttiıı. Eğer btıpla ccuaı 
yescydım, bana blç de mı acınuyacaıı. 

' 63.atım de s ntJın. Onu bulun 
1~ ya1;al.ıyuı. Yok.la hama.tndan 

,hre adımımı atmamı dı.ye t>agu 
<tadır. 
tı:ııuun bir b:ıt..1ma da hakkı var. 
~lra bu ı:cr.c, babasının vıı zlyet 

O!dugundnn yeni bir manto yap · 
i'tı&ınıı, eakla! ile kı;,ı seçirmeğc 
91clıığu ıoın babası da kondleuu 

1~a.tı hediye almıııtı. 
~. •ret ııamamcı yetlşınl:ı. geıı~ 

' n,.ıt:ı e\•da unuttun. 
' ku nanın aıtma baktrn mı? 
' ıta:ıtonun ceb!nde olm.ı'"tn? gibi 
, •rıc avutmngu. çnhpmıı, takat Kcv 
lılaUnln çalmdrCtnn cm1ıı olduğu 
~ <hfıın çıkar çıkmaz soluğu karcı 
~a alrnl§lır. 
~bıta, tnlıldl;ıit sonunda s:ıat.1n, 
~ to.ra.tmdnn çaJındığ'ıllı anlamı~ 
-tn<1ıeı.nı )"&.ltıııamı tı?'. Bunun {}. 

:ı::e ı:cnı: kız, ndllycyo omdan da 
~Urneııb:ıt U1:UncU &ullı ceza ı:nııı:ı. 
tahıo verllmtıtJr. 

~ 
ecıı Ayg6rUndll, uzun b0)'1U. s:ı. 

nıo:rur bakışlı ~uzcıco bir kız. 
l.tahkcme ktıpuıının yanmdl\, Ud 

to nblnsı ne birlikte m:ı.bkcmeyt: 
llıaaım tıckUyo•du. 

'-trıı tnTO.fta da be& o.~ğı. t>ce yu
~ l{cveor Sclg'\r dotnıııyor, arada 
?ieC!~ya do#t'U kinunraııo bil.kıp 
tordu. Kenıer do, NcdQ yo.ı:ıta;• 

Oıııuıtça güı:eldL Nlbayct blr ara
ftıruıcıu \"c bir kadın grupunun ya. 
Vo.kınıvak: 
·/\h. ıı.h, sn.san a.rkadtı.emı çok 

~tll sôç:ncllymt,, diye derdtnı 
~ııgc ~eıo.dı, am~ ne bUiraıD' 
ltaı:ar S<1no1Lk nrkadaııım. 

: Ne oldu ltl. 
~o oıac:lt. sao.tiınl çaldı! 

' ~ a, \·a b vaıı, kiınmlf bu f 

'l, 
ı,tc:ı poll.elerln orta8'lld& oturu. 

'l'uh ut.anma&. 'I1Utındcm &! hlç 
dcaıı ııa:ıı ..• 
ö11e ama, lgte, C"{lzeıllın oaUı:ı 

~o u da.lla ,ak& ıılyetine otura • 
tı. 

\ Peki nasıl çnldı, sao.t!.nt. Koca 
~ k'>Iundnn gider do haberin ol · 

llıı? 

\'oıt canım 6ylcei dclfi. Hamam 
t&.tctı, bntnıunda, Ben oaııntı~ım ı! 
lııt sık ııamıı.ına g14ertm. Dllıı 01: 

't ltk! hılmamdn. yıkanırken, :Ne(,. 
t idi. Bırkaç lA.f konu§tU ve nceıe 

-tle ~"lkn.ndı, hemen gitti. Bir&J 
ben de çıklım baktım aaaUn 

~11t ~ller catlğ~ gördQm. Kt~ 
tıı lct elbette NeolA. ÇUnltU bU ııa.. 
'ltoıuma takt.ıtnn c:Unı1etıberl bıuı. 
t:ııi bir b~ oldu. lktdle birde t>trkoı;. 'it benden ıster dunırdu. hemen 

' Ola kottum: 
Saaum çaımdı, hmın da arıcada 

\ ~Cc14.drr. \,"UnkU saatte gOZU var. 
ıı~<U-

tıı .... 
~' tlı:aç saat ıııcmra yakalandı. Kar:ı.. 
~ nurı aranınca sut meydana 
~r .\ına., o anda Neell!Jlll'l ıruratını 
~Cra.ydln1Z, korlcardmız T Sanki 
~· aııumı öldllrmll§Um T., 

\ ~ıu kızın ne dlyece~lnl mehil< et. 
·ttı Dl. ldahltomed~n cvvol Oğrenmeı. 
•tth l b"'le :yanına do#ru yo.kLO.Dlttn. Nec 
' lra.ı evvel kcnd1slnl nznrııyıua •ta 

hitaben ırtııtrli 81ıt\rft t 
~Na bI~ ü1a. DeU ml!ID 

Urı tan 1!fftt tfttrat ~ Mtın· 

tın. 

Fakat Keveer. nedenııo bll.rt§trıt: 

naif.le, h;..!11 hırslıydı.Blrdenblrt o klına 
oir ~Y geım~ gib1 nefrotıe kolunu 
NcclMtD kolundan çıkardı ft hiddetli 
t:ı!dl!etll: 

- Sitem edeceğine, ot--.ır da eııorı. 
mı öp, dlye bağırdı. Bir do Uta.nl'ıtt· 

.:ııuı bıına aoımu mıydın. dlyo~un T 
:>ana rıa, sana acıyacağım. ~n Ma • 
c·dı e·ımdcn alırken hlç d~Qndlln 
mu! o Ulman ben ıu: mı uzuın1l~, at 
:nt kanlı ı;t;zy~ınrı dökmliştUm? 

HO§, Mn~ldi ut~n sevmiyordum, 
ma, ()nu atınlrl jj:lbl en mim\ arka.. 

uaıımuı bılştıın çıkı\nııuma doğnıltl 

• :>k hayret ctmıotı.m. 
Bu mUnakıışnnm, tll Fatihe kaclat 

uzıyacağt e.nıqılıyordu. Demek ki, 
bu lkl cenc kızı mallkemt'!1ere dU~Urcn 
saat değU, bir ·kadın kıskançlığıydı. 

ADLİYE MUliABtnl 

- l'o1.lt ka.!Jb-;tmemek için 
binam. sizi bcT:lemcdcn ~·a111tm, 
Batı başkan. Yalnız size. ilk t(t.11 
koymak i("l11 1/C?' bıraktık •• 

- mı.;., • ı 

~MASKARALA~! BENIDE 
KENDiNiZE MI UYDURA· 

O Ali.SiNiZ?" 

Sinan eve döndü .. 
Doğruca odasına çıktı •• 
Soyundu .• Pijam..ısını gi\'di. 
.'\ynamn karşısır~da durdu. 
- Felsefeci Sinamn bobstil ol. 

mnsı ne ~o.rip bir hft.dise 014.. 
cak1 'F'nkat, bu mümkün de~il. 
Ben aşkımı vcneıiuı .• Kendimi 
ale~ t?'illdUremem. 

Gayri ihtiyari bir yürüy{i~ıe 
odıınm lcinde sağa .. ola do1nştı .. 
Bobsti!ler ı?ibi k"!lnrmı ilcrive 
~erf\·e salıvererek yUrildil.. Ay
nada iki bilklUm kıyafetini ~ör. 
dil .. 

Ve kahkahayla ~Ulmeğe bo.~ 
ıadt. 

Sonra birden fel~efe <:"ersinde 
prof ~sörlerdcn b(rir:in henUz bir 
iki ~Un önoo cöylenen ~u aör.Unil 
hatırl11.dı: 

•·- Bir cemiyet. i~timai 
nizamla.rina karşı ısyankaı· 
bir vuiyet alır, örl ve ô.dctle. 
rint temelinden :vıkmağa kal 
kışırsa. yeni nizamlar, Y~:li 
.vaşama prensipleri ko,·ma: 
mu;.sa. o cemivetln rnan~vı 
bünvcsi bir anda kökünden 
yıkılır." 

Sinan bu sözleri tctTarl3yınca. 
dollııldu: 

13aş6aşa .... -...... --w-
S ·· ratle verif en karar 

sonunda duyulan ü~ü tü, 
üzünt .. lerin en hafif~dir 

- l'.ı.h ~ana §Öyle yapsaydım, bugün 
dert katlı bir apartımttnım olurdu. 

G:bi ıözlcri herhalde aık ıık iqitmiı ve 
ya söylem!şsiniz1ir. Fakat Jügiinünz., siz 
o zamanlar, buz. parfaları gibi bir cercya 
na kapJmııtınız., hayat dalgaları &izi i$le. 
diğfo.iz tarafa siirii:zliyebiliyorda. 

s~~ o variitlcr, htçbir vakit muavyen 
bir hedefe ve.fotihamete dümen tutma .. 
mı~, yelken a~ntamı§hnız. • 

Elbette hayıflanacaksınız; bu sizin ta. 

liinizdir. Şayet siz o zaman, siiratl ve 

muayyen bir hedefe doğru gitmi§ bulun. 
ı;ay:lırıız, aparlımanımz o!~aktı.. 

Bir sürat katarı gibi )'tı§cımalısını.z, bir 
kağnı arabcuı gibi dağil ••• 

Azimle dolu, siiratli ve Biirate uyarak 

verilen karar sonunda inaan hi~bir ,za. 

man ho.yı/lanmaz, üzüntü duymaz. 

·As l g ··zellik güzde değil 
avır ve ahlQ/,ta ara1 r 

Kad;n ar erıce::ıerden fazla muhitlerine 
uy ak ist'dadına maliktirler. Or a ali 

kachiıın ev·, saray kadar caz·p olab!rr 

il 

ır 

En ztynı1c ı11kknt cd!lceck §ey ııb eobat., sabır, ve irade kuvv-u prt.t.ı.r. , Udlr. Ayakbbı saj'.ain bJ' m~:ndon 
ıcnıp güı:ollcıınek değildir. Dlr kadı • ı Hir kadı.n cıaıma yUZU gWer, vazı. ' ve bağlı olmııı.dır • .l:..~er ayak bi.cgi 
nın en bUyUk cat..boil Lt.ırolyea!.ntle 'n yot.1ndel) en •.ıııoıın eörUnnıe!ldlr. H• • j flşmek isUtlıı.Jını gö..ilenr.se çorabın 

\'Ucudwıwı itl:ıre tar::ın:1ııdır. BJr ka- dteclorı pervası..r.oa karoı.amıılt biç 1 aJtmda 8"'1 Dır aar;ı aaruır, 

wnın barek.-ıUcrt lUdaıı olmalıdır. bır vakit bUzUn ve moınn~iyetııizdk lnac 'lo yuruy~ c!vec~U olmı • 
A!annaız yere ko~auunıw. merdiven gost.ornıemoUdir. yan bir aşaıuı.abı ayazın bıı;:lmUll tıo. 

çıkarlten adım atı~ dUtkat eı.melldır B.r evın, ge.en tru.sallrin gö:ılUnU zr.r. Ayaıs.ıo.. ııaııcn ''~!ak yUrllmck 
'l'cıkmU bnr'3ltetlcrinln htıJUml oı.maı~ ferahlandırmnsı lgin aaray gibi cı~n ıçın yatadll.bU§ oıduluarın;:tnn on!Ar. 
h rkcsln kO-rı at!ğlldlr, B.r bak.lı~ f rol!'} oımıı.sı luım gelmez. Ev sııhlbc. 1.Urtll İ:ılçlmtte eyc.Kknb.ıarln oekU 
göre ba suroUo ııarcl~et etmek tnbi- ııırıın duru;;,ı, knbul tarzı pek b~ük ! ıendirmolt gllzellc!JUrceeguıe b.cım • 
ntln yıı.rcUjUID muhalıt blr b:ırckel • mueulrıer<llr, nl&r Ol'tt\ halli blr e''i 1 Gtz..llk vcnr. A.,Vakt.a bı.r dc!a nnaır 

~tPA -a 

Fıkra 

ıJ.tma 
IItıtUce nıuıııcl.l.d~ uJ:r!.J &Jt.,i/ 

aueıoıe .... "Ulz. .kı ~ tercUnuuı er-\> 

:r::.!{ fıltr:lhr ~ bllHl b:L,i~h.
lıallnde, ın:ı!ı}::'".LJ.i-l0l"C aıc tUrll. ı.,:, ... 

"-er ııöybmek l!.nrogell.B.: aı:;yıı:.,;·or,; 
t~\·blb cdl.> or, nz.:ulıyor, kcl:~l.!ı. ~ 
l!iorlotı.ıyor. ı~o.t ba ıınr.ır:ıi g:ıleyc.• 
tı;\ l'Dr.ı ~ ol!ltn:i~r:or nıı dl

. :,·orf G1J.Jltn b\rlblrlerlı:ıe öyle d!.. 
yorls.r: 

- Knr;Unalın blrl u~. &:ı.:tı 
e,.ıı.lrlor ba oburıuguıııl:ın dol yı l<Iıl' • 
Ulna.:ı lıl:wo:.ınt,)lor. O dA J>ı3tJQl11 g1-
..ı:p !iU•rtyet ct:.nı§. ŞlldycU dlnli) 
p..:ıpa b1r mild;lilt d.ırJ.ukt.:ın sonra: 

- mırdlıı:ıl e!an:U, d~. olıgW 
:.cam:.nı eUph~ MIQ"OrwD. Fnkat 
t;:ık ) l,yc:ı n.!l:.ro blro.z M 1\1\nnlı 

. \I~ ml:.Ur f 
l\Iu!ıtcldrlcr do lılrlblrlcı1n.c bwıu 

ooylüyorlar; TI> 1Y.lnm ılı\ aynı ob'.u
luk. 

Cö:: ,ı:Carmak 
Genç kız. yD.§ını başkasından 

öğrenmek heveslisiydi: 
- Beni kaç y~ında tahmin 

edersiniz? 
J{endisine bu nazik sual soru. 

lan, ölçüyü küçük tutamıyacak 
kadar beceriksizdi: 

- 26! 
Gene kız, dudak ısırdı: 
- 4 seno ynntış basap etti.. 

ni:s! 
Ve delikenlı, gaf Ustilnc gaf 

yaptı: 
- Lfilrin, hiç de 30 ya3:ında 

görUnmUyoreunuz! 

Çocuğuna ilıtar 
Çocuk, Bahçeye fırlamış, \'ar 

hıziyle koşuyordu. Annesi g5rdü 
ve seslendi: 

- Hi t! Koşma öyle! Sonra 
dUgarain de c nın acır! 

ur. Ancnlt §Urnsını unutmıyaıun k1 gayet zarı! ve cnz.p gösterebilir. Bu peycıa oldu mu artık yUrilnWemez. akşam mıntllka kumanc1ıuU lki aıı.n.t 
ıncdenlycttc ber §CY tnblnUn noıaıan. mevzua temas otnıam..ıı sadetten tıa. 1 Akeıyara.k yllrUycn bir kı.ıruıc y&§mı zatfmda ınıntnıtnnın taıııtyeslnl em • 
ınnıu ta.shlhe çalı eır. Kııdıntn seciye. rlco çıktığımız tarzında. tefsir elm&. ıı.lruıg bir ~ s:ı.yılır. retu. A.akcr geri alınAcakLı. li!%motol 
a!.n.dc erkeğ.rı ıı viyuıııde oıınıyoo oır ınclldlr. M~ur kundurııcı Yantornı derdi kil.dm bu cmn almca ,aaırarak bemen 
çeviklik vıırcıır. uu fıı.rlu bor ?ün btr Tekrar ediyoruz. Bılıh Uno bakan, kl: tıaıııınuıuı yanına ııo,tu. Ledi Men 
çok tın.dlselerte görUrUz. EGcr kU-;Uk uhhl tı1r aurctte vücudwıu idare e. "Şlm.illd gly4lğltnb aynkkabllar acı. Komplyeıı tatosunuu avlusı udll 
tabaltnyn mensup b\r erkek mUhim aen bir kncı:.n gllzel olmasa d:ılıl ıa. beıterlyetin batına bclA.:Jır. 1n!lall yU znbiUer ve basta bakıcılarla ko111~ 
brl mevkle yQluıclccck olunsa daha umgolen ca&ıbeyt temin eder. 8ıhhnU rUrken cu.ıı zahmet çekerse dU!lyayı mı:.ktnydı. 

g~eı giyinir, zenginlerin itiyatlarını t.enıııı edecek §Cylerden bırl.BI de mun kaıaııuk görUr ve herkese ltsr~ı çir Hlzmetçl: "Matmazel gidiyoruz ne 
alır, fakaL blçb.r vakit kUçUktcnberl t.azam &&mantarda yurUyllJılcr ytıp • kU! muamelo eder. Z:ır::;ınır;ııı:da a • götUrcyımT0 diye sordu: liı.nınunm 

servet lçlnde yaoıyanl nıı ura.te\.lnl maktır. Bu yUrllyLLglorne dlklU!.t edl. yaklUıbıcı ıtalına.mqlır. lnık~nı ol konuş~mağu de\·o.m cttlğ"lnl görü:ıce 
eldıı edemez. ıecck nokta tnr.tn mllttnrda ynpıtma b1r tı.ynl:kabıcı meltLcbl açardım. İste. oııbırsız anarak tıa:ı.Unl tcltrnr etU. O 

Halbuki kadında tıı.havvUı daba maııı1ır. YUrtırke.n de sUrnt ve acele dlğim gibi bir aynl•l•'lbl ynpma!.t ıçtn vakıt LCCU Mendel dönu<?k tıJz.mot<;lye 
seridir. Bir zengin kimseye varon o~ ı;öster.lmemcsldlr. Acele ve stlrat vU- be;, altı çl!t tıarap ctme:e mecbur .. Yantornllerllnt al kAtl!,, diye ccvııp 
ta halll vcyn takır kadının yeni mu - cudn kö.r yerine u.ra.r Yerir. YUrUytlf kn.ll§tmdandır ki 11.yakkabılnnmı p;ı vet'dl. 
hltlne çarçabuk nıı~tıg:nı ve onun bU. ~Un~ yapılırııa vucut için en mo halı satarım.,. Vakt.lle vucut korsa 110 ~tırılD'· 
tun ı;er:ı.itinc lntl'bnlt ettiğini görürüz tteınmeı ldmtuıdır. YUrUrkcıı bUtllD Bu adamın ;yaptığı aynkkabılar dı. ŞUkUr ki \1lcudu tahrip eden bU 
AJılını ıııımıyenıor yUltaek muhit da • adalcıcr kımıldar n komlklerlı:ı oy ı Avrup s:enzlnlerı arasında tevkalö.de moda kalktı. 
blllndo doğ\:p bllyUdUğUDU zanneder. nak )'(!rlerı Lam bu' Jlmna.eUk yapar. ı;öhrct bu!mu:tu, Lıt:dl Mcnd~l tıs • Gene vo.l:Ulc nğ-zı bUzcrek konu"° 
lor. Hergtın bir miktar yUrumcUdir, Yü mlnde blr İngiliz kndtmnm §U :ınace.. mak Adetti. Şimdi nğra serbeGt bıra 

Kadının sosyete d1hUlnde mcvkllnl rürkt'.'n VUcut doğrU tutı.ılma.ll, takat rosı dıı. söıamur.ı l!ıMt edor. s..tlır. 
ınuba!n.za. otmest lçlıı ) aln!Z ııa:ı.nının, artımı.ar sert atılmalıdır. YUrümeık '- Lodt Mendel 'ıUyUk harpte diğer A.Jıt\ ı;ıızeııı:ı temin edon oey ise a. 
h:ınıktı.tınm k!fayct cttığınl E4ıınel • çın yuın blru kalın ipek çorap Ye bt\yUk at'Wlcre m_:u~p tngtltz kııcım sabin yerinde oWıası ve l.nBanm ljtln 

mek ııntndır. Misnflrlert kabul tarzı, lu~m yün çorap 1~1dir. YUrllytıe a lan sibi haıb.bakrcıuk yapıyordu 

1 

delik gUçlUı:ıeıe l>al"fl g6~ ,·ercblle. 
evln idaresi mUhlm me:ıeıeıerdlr. Bun )•akltabısının 6kçesı no kadar alçak 1 Onun ıscyynr hastanesi tromp'yendc cek dcrccede nz'm ve ıru·n:cUc mQce!l 
ıar ancak mUşnhıı~e ııe eıde edilir ııaıı 1 oıurea o kadar vUcuda fayd&hdır. Her idi. Nadiren Partsa r;eldiğl tçln oda hez bulunınaınnır. 
lcUcrdlr Ve bunlnn c•de etmek tçln halde dört buCUk aanumı geçmeme blzınctç!sinl de yanına oJ.c:ıışt.ı. Blr 8 O N 

- Ma.knralnr.. Beni de ken. 
dinize uvdurup, milli var'tğımı 
un yı1~ılma.sında bana da bir 
rol. bir vazife vcrcceltslnlz .. Be. 
ni de güiUnc. mfuıasız hareketle.. 
rinize alet edeceksiniz, değil mi? 

D'ye ba~rırdi .• 
Eline bir tc'ccfo kitabı aldı .• 
Şezlon~ una uza :ldı: 
- İşte bt'mm en samimi arka. 

daşlan.mda.n biri de bu kitaptır. 

Nüzhet o gün Sinanı adeta 
- Sacide cep'!lesinden - te.lıdit 
etmiş ~ib:ydi. 0na: 
''- Eğer aramıza ftinnezseıı, 

Sacideye muvaffa.I{ olamazsın! .. 
Demenin b~l:a manw vur 

mıydı? 
Sinıı.n. NUzl. "tc: 
- He:'e b1r düBÜ!.<'vlm.' 
Dcmiflti amn. o şi.ndı pifam:ı. 
mı giycro.1{ şezlonga uzandığı 

zaman, eline felsefe kitabı alıntı:: 
ve kfifi dere-!cdc dil._~erck, 

_rm._. 
ş ç;.;tıMD#IHM ·-- -

riylc kaIQ""'Ilnştığı ı.:una:l mrsıl. 
rr.az .. M..ıvazcne \·c mııhft.keme
fıini kaymtrr.cden tedbirler a. 
lır ... diyor. 

Bayan Necmire, Slnanın kar
şıamdaki koltu~c. oturdu, 

- Fena bir tnvsıyc değil. Ha.
kıka~. insan birtlz <la kcndıni 
feHl!~etlere Karşı Mzırlamnh. 

Yazan: lSl'-ENDER F. SERTELLi - Goraiin mü bak? Sen cld. 
d~n nıtı.Aul bır l ad~TA::Un, ye~e! 
E ... n aercu.:nı kl.lru!ey~ anlnt.am:ı.. 
yaı uın . .t:Huııı z_v~ ve hayatıma 
JStı.:n..n~t veren bu ı~refelcn 
b::ızan zuppe.er ıctıhfa!.ı::ı. kar61-
h~or. Ad~tft s!nir.c.rJyorum. 

kendfaintn o derece düşük VP. gn. 
Hirn~ bir rruıhlQk olınadığma bir 
kere do.ha inanmLs "e son hUk
milnO vermişti: 

- Ben. bobstfl olamam •.• 
Sinanın sevS?ilisı de ir.admn 

müfrit bobstilbrdendi, Bu gldie. 
le uyuşmalarına, anlaamalıırına 
imMn ~örilnmUyordu. 

Bir nrallk alt knttnn bayan 
Nccmıycnin sesi duyuldu: 

- Sinan .. Yukanda yalnız ha· 
f1InD. ne yapıyorsun? 

- Kitap okuyoııım, yengeci. 
itim! Ş:mdJ ineceğim •• 

Sina:1 elinde tuttul!u kU~Uk bir 
kitapla merdlvendPn dt. k1t:ı 
indi: 

- A~abt'ylm gr.~mcdi mi, ~n. 
ge? 

- H:ırır.. Bu nl:~a.ın bira.1 
~eç ırelet'f:'k, 

- Bk işı mi \"ar? 
- Gümrilk ba.<;1nüdürl :ıkş:ını 

üstü laboratuvara y,e!ec:clc:nf 
de. 

- Afabeyim i i ilerletti gali-
ba! Gümrük kım\'nhnncsinde: 
mühim kcsiflcrlc m~çgıılmüı;. 
Allah ,·ersin 

Sinan dcr.iw karı>1 o1a'1 odanm 
penceresi 6nUnde Ôtı•:clu, 

Bu.\' ~:ı Nectı •\c. ; ı •-:n, im~:-. 
rlcin elindeki l:lt :n s:l5rdU: 

- Yeni bir roman m : 
- Yok t>.anım. Hani:va şu oc. 

nin iı:;ini sıl:an k tanı· rd:m birı 
- Yine mı f c!!:efe .. ? ! 
- Ne yapayım .. ? B!!n de bun. 

d!ln ~vk alıvo""Uln. veng~~ Hele 
bak GU Sr:'"l :::rin si"izlcriue.. 

- sırenscı de k:m? 
- Bir İnl'l'1!1z filcz.ofu •• 
- Ne d1)or? 
- Tehlil:edcn. ö'ümdcn. km 

kur.c iılube~leı den h:ıhsed=voı 
,·e: "İııcısın kendini bun1rıra alı:;ı
hrrt'Sa. bunln.'!"'.inn }lrrh~ b·-

-.- Sen, okudu~mu hıu:met
ıni .. bır gcm:sın! Fı. ~ t ,he ırcs 
sc::ı n ı;:ıbı olarna:ıı; kı. Hele §U 

komşumuz S~cıaeye ba.k. O da 
ilnl\ ~r!lıtcyo gldıyor aın:ı. •• Thl~. 
til olat•n!< kaanr n1fınıı.sız. muh[i,. 
r.emcsız bır kız. 

- Sacıdcdon b::ıhsetlın de ak. 
hm ıp.ıtlı, ye:ı,:cci~ım! Sen o.. 
:-ıun n cs~dcn ((Ok ıyi görüşür 
dün ... Şimdi neden t.e~ gôrli
~:.ırorsu.'1? 

- Bunun seb001ni §!mdi sen 
söylcdm.. O. bobstil olduktan 
sonra, bUtün tanıdıklr.rlyle s~ 
lamı, dostlı:.::.U l<e tı. Zor1n ~U
zcllik olmaı: vn. .. O konll{ırr.ak is. 
teme;rincc. Ben de ziyareti ser
rckle"'"tirC.im. 

(Df!WJrnı .... 



19 ÇEVI REN: MUZAFFER ESEN 

Amatör polis ha• - isterseniz karınızı da 1 - Bonjur m!ster Elyo\. 
fiyesi rolünü oynayan bu a • beraber götürünüz. Fakat Bu bayan ve bu bay sizi bek
damlar hakikaten çekilmez yarın öğleden evvel muhak. liyorlar. 
olmuştu. · kak dönmüt bulunmalısınız. - Şimdilik kimseyi kabul 

Tahkikat bugün hiç ilerle· j Zabıta itlerinin henüz a • edemem. Çok işim var. Baş. 
medi. Gazete m'Uhbirlcri yü. cemisi olduğumuz için komi· kabir gün uğramalarını ken· 
zünden Standişle Harkvay serin bu izin verişteki gizli dilerine rica ediniz. 
p~I~~ ~~ire.sinden kcçtılar ve maksadın_ı ~etfedememştik. 1 Elyot ba§ka bir odaya ge· 
kulustur hır hancla kapandı· Jak krokılerı yaptı, yapılan çerek gözden kayboldu ve 
lar. Gazetecilerin "beyaz :;aç resimleri pek beğendim ve genç kız acıyarak bize hak
lı garip adam,, ismini verdik- adeta neşe içerisinde Nev - tı. Patronun giri!inden beri 
leri doktor Rant, l<apısını is· yor!<a doğru yollandık. yerinden kımıldamamı§ olan 
tisnasız her ziyaretçiye ka- j ikindi üzeri Nevyorka gel Jak, daktilonun işidemiye • 
palı tuttuğu için rahatını boz dik. Kırkıncı sokağın alış1~ı • ceği kadar hafif bir sesle ha· 
madı. 1 ğıın havasını teneffüs eder na: · 

Jak ve bana gelince ev. etmez Nevyorkun saadetim - Elyotu tanıdın mı de -
vela bir hücuma uP.radık bu , için ne kadar kıymetli oldu- di. Onu bu sabah Nevhaven• 
hücumu bir muhas~la t~kip ~~nu a?~a~ııtım. Hava pek de istasyonda gördüm. Grok 
el'd. Hiç kimseyi kabul edip ıyı ~es:~ldı~. .~akat k~rşun forda giden trene biniyor • 
beyanat vermediğimiz için renklı. g?kyuzu ~u ş.e~rın a· du. 
muhbirler mukavemetimizi zametını \'e cazıbesını azalt- Daktilonun masasındaki 
kırmak için her ç&reye baş . mıyordu. Yüksek ev.!er ~n _- telefon çaldı. Kız dinledi, 
wrdular. Telefonun çmgxra- devularına k~~n .k':1rkl~ kı• birkaç kelim~ söyledi. Sonra 
ğı durup dinlenmeden caldı. · bar kadınlar, ıyı gıyınmı§ er Jaka döndü: 

Eol•nm• telclillerl ' 
:f. Ya~ 23, boy 170, ltilo 65 kumral 

luvırCik .saçlı tcknlton mezunu radyo 
ve tela1z mütehas.sUD ayda 210 lira 
eline geçen blr bay, boyu 160, yaşı 
20 yı geçmiyen 1yt tahsllll sarı,şm ve 
ya kumral mütenasip vUcuUu old~ 
ça güzel. teml.z bir alle kızı ile evı.en. 
mek istemektedir. (H.Z.Ş. 275) rem
zine toto~f ve sarih adresle II\Urıı. • 
ca....t. zs. 

:f. Yaş 29, boy 169, 75 lira maaşlı 
bir bay 16 yqında bir aile kızı ile ev
lenmek istemektedir. ( 0.I{.) remzi.ne 
müracaıı..t.. 2 9 

:t- YR§ 32, boy 1,69, kilo 73 kara 
kaşlı kara gözlü, hJç evlenmemi, ya. 
kı§ıkiı bJr genç, bir ticarethane l~Iet
mektedir. Mazisi temiz, güzelce bir 
bayanla evlenmek istemektedir. Dul 
d& olablllr. {Baykara) rell1Zine mllra. 
cııat. • 3 O 

:;. YR§ SO, boy 1,68, kilo 70, ~ık
lı az gellrntu bir bay iç gUveyst gir• 
mek tstemektedir. (GUngör) rcmzlnc 
müracaat. • 81 

4 Yatı 29, orta boylu, parlak kızıl 
sa.çit, balık etlncte, yUzU çUslZ ve gü
zel, §en, hayatı bllcn ve 16 yaşında 
yetlşmı, bir çoeuğu bulunan, h!ç bir 
geliratı olmıyıı.n bir bayıuı. en aşağı 
125 lira maaşlı içki kullanmryan, dev. 
let memun_!,. binbaşı, veya ba§ka bir 
me.sıek sahibi yaeı mevzuubah.S oımı. 
yan bir bayla evlenmek istemektedir. 
(Kızıl saçlı kadın 3) remzine mUra -
caat.. 82 

lll 50 y&.§ında fakir, çlrkln, uysal 

tablaW. mwılklden anlayan, temiz 
kalpll, bUtlln lyiUk ve incelikleri ııe 
ven arap bir bayan, 60-65 yw,lannda 
mal(U ve çocuğu d:ı olabUlr, b!r bayla 
evıenmek istemektedir. (Yaralı kalp) 
remZine mnracaat • 33 Bu yüzden kulakları~Izın kekler, ak~m gazetelerini - Lutfen isminizi söyler 

zarı patlayınca telefonu açık satan müvezziler birer ~-'a· misiniz? Hangi mesele için 
bırakmaya mecbur olduk, on det kaynağıydı. Bizler de bu mister Elyotu görmek istiyor /ı rJe ifçi af'ıyanlar: 
dan sonra kapımız durup kala~alık. ara:;ına kanşmıt sunuz? • Ortaokul mezunu, 338 doğumlu, 

yazısı güzel, bir genç herhangi bir 
muesscse veya tlcaretlıa.nede her i§l 
yapıı.b!llr, (T..M.C.) remz.!ne mUracaat 
ehven fiyatla çalı,pr. 

dinlenmeden çalındı. Bazı i· bahtıyar ınsanlardık. - Adım Jak Stormdur. 
natçı muhbirler kapının ö • 1 Jak bir taksi çağırdı ve Mister Elyota aöyliyecekle • 
nünde toprak üstüne çöke . Globun adresini verdi. .Sen rim mahrem ve hususidir. 
rek beklemeye koyuldular de bir berbere gittim. Çay Genç kız b~ malfunatı pat -
iskambil oynadılar, bol boİ içmek için bir otelde birleş • ronuna ulaştırdı. Sonra mü • 
viski içtiler ve çeşit çeşit son tik, tehrin havasından Jcıv • tehayyir bir tavırla telefonu 
döviç yediler; kapı önünde vet almış olan Jak bana ga • kapadı. 
~~le?.'e doğru koca bir süp - ı 7.e\ed~ nasıl ha~aretle. kar~ı · 
runtu yığını hasıl olmuştu. landıgını neşelı neıelı an • 

Nihayet arka kapıdan kaç- lattı • 
maya muvaffak olduk. Ga - Bütün sinirlerim geçti. Saç 

(Devamı var) 

• Ticaret lisesi son sınıfmda, mu • 
ha.sobe ve tlcar1 bDO.mum bilgilere vA.. 
kıt, statfstlk de yapan, elinde re!e
ran1J1 bulunan bir gene: iş arnmaktn. 
dır, et. T. Kut) ·remzine mUracaat. 

EN SON DAKiKA 
.<üçük tllnlar <UPoDU 

(.Bu ıcupoua eklenerek cöndtırDecea 
ı.,, arama \"O 15 verme UAnlan g Soo 
Ua.klkada parasız ne,redllecektlr. lt't. 
lenmc tekWJ gönderen olmyueutarm 
malı1'u.z kalma.il üzere earuı acıreelert 
nı blldirruelcrt l&zun.) 

• Lisenin son auutınd&, yazıaı gO.. 
zel vo hesaoı kuvvetli bir bay reaml 
veya hususi bir müeaaesedc öğleden 

sonra ehven blr UcreUe I~ aramakta • 
dır. (D. 0) remzme müracaat. 

:/- Evinde bir yazı makinesi bulu -
na.ıı tUrkçe, frwuuzca, vo l.ngıUz..ce 

bilen bir baya.n günde blr iki saat lçln 
~ ara.maktadır. (.Muhn.berat) remzi 
ne nıUracaat. 

:ıt- Lise fen §Ube.sinden mezun blr 
sene devlet müc.saescsi muhasegesin 
de çalı§mı§, ıı.akerllkle ala.kası oı.mı • 
yaıı bir bıt.y herhangi blr müesseııe, 

ticareUıa.ne veya. devlet dalrclormde ig 
aramalttadır. (N. Em) remzine mUra. 
caat. 

.Y. Hukuk fal{Ultesi mUd&vim.Jertn 
den bir genç ha.ftada 1k1 gUn öğleden 
sonra ve diğer günler tam olarak tıer 
hangi bir ı,,te çalı§mak istemekte • 
dir. (O.Ü. 9) remzine müracaat. 

:c. 17 yaşmda., ticaret llacai i mmt. 
ta bir genç saat 8 ten 6 ya kadar tah 
ııillyle mütenasip blr ~ aramaktadır. 
(Ticaret taıetıcsı) remzlne müracaat. 

:ıt- 20 yaşında bir genç kız eaki ve 
yeni .yazıları okur yazar, dakWo bl
llr, huswıi veya resmi mUesseaelerde 
Ça.lı§mak ıstemektedlr. (Su.at) remzi ,. 
De müracaat. 

:t- Altlnış yqmda blr bay kendisine 
ölilnceye kadar bakacak kimsesiz b!.r 
he~e aramaktadır. Adres: CUmar 
lesi günleri namazdan sonra Etye • 
mez tramvay durak ma.haillnde kundu 
racı Ziya vasıtasile makinist Nusret. 
~ 19 yaşında ortaokulun ikinci aı . 

nıtına kadar okumuı klmııeal.Z bir 
genç, ot.ellerde &ece veya gUndU.Z kA 
tiplik aramaktadır. lsUyenıertn sır • 
keci l(aresi otelinde (Ali GUl) adrcsı. 
ne müracaat. 

.Y. Genç vo tecrUbcll bir bayan hu 
sus1 bir müessesede veznedarlık ara. 
maktadır. Santruldan ıı.nlar. Beyoğlu 

postacılar sokak Smıta. .Maria han 
Numara 14/4 (V.C.) remzine mürn.. 

binan bplcdflr aramaktadır. ÇO • 
cukl&n )'Oktur. (T.S.) rem.zlne :mlit»"' 

caat. 
1f Orta tahsUll blr genç ~ 

!erde, bUrolard& vo buna tıcnz,er ytfl
lerde 1§ aramaktadır. (A. D. ıı:nııı1 • 
yet) remzine mllra.caat. 

• Orta yqta., t1lrllçe, ~ ..... 
len ltibar blr bay, n lclares!le .,.,. 
be§ y&§Uldan yukarı çocuJd&l'ID W°" 
blyeslle me§gul olabilir. Ba~ 
a.rkada§lık eder (Karo 4.) ~ 
müracaat. 

• Lise 80Jl 8Dlltmda bir geD9- lif 
leden ao.:ıra çalıfınak urt.eınektedft' 
Her Ucnıtı kabul eder. (212 .Mub~) 
remzine mUracaat. 

• L1ao mezuıw. ukorllkle al.,.
olmıyaD. devlet memurlyetuıde 1111 ' 
lunmuş blr bonaerYirl otan ad• fi 
çali§ka.ıı blr bay herhaDg1 ~ 1f ,,., 
maktadır. Tafraya da gtdeb.lJJr· (iP' 
§Ut 15) remzine müracaat. jJ 

19 yaşmda b.wnııd nya reMDi 
mUessesede veznedarlık muhuellf ti 
telefon l§lerinde çall§mak lı!Jr.erJJei' 
dtr. lyt bir &lle y&J:mda kUçtlk fi 
cuklara mtırebb}.yellk veya 1isaO _, 

calığı yapabilir. (0.P..K. 2072) 1" 
zlne mektupla mtıracaat. 

• Lise ikide bir genç aı&U vazl~ 
nin bozuk.lugu dolayı.sile tahsl.JiJll 
alleatno ya.rdım lçin çallfIDıı.k J'IJ,llJtJı' 
rlyetindedir. Herlıangi bir m~ 
öğleden llOD.r& " pazar g1lıı.lert ete ~ 
l.ıpblllr. (Muhat&eettuı) remztJ241 
racaat. 

• L1senin birinci mmtmda.D ~ 
name almış blr genç kız he.rııaıııi dl' 
lre ve mUeaseaede tahsllUe mO~ 
blr 1.§ aramaktadır. t.tlyeııleriJJ , .... 
N.) reınzlne mektuplarım~ 
n. 

* Lise mezunu eski yazıyı JıUlf· 
daktilo ltUl\anır, bir ııene m~ 
memurluğunda ça!~I§. aakertild' 
glği olmıyan bir genç mUnutp ııAt : 
aram:ıktadrr. (Flllbe 24) remzlJlO ,_ 

racaat. 
~ Bir mobilya !abrikası ıc;;Ln t11'1' 

işsi alınacaktır. lstlyenlertn tstaıı11 
5 

Aksn.ray Cerrahpqa caddeat 11..1 
n.:mıı.rayıı. mOracaatlan. 

* G.S..A. yüksek mlmaı1 ıubad ~ 
smıf taiebes!nooİı blr genç mıaıaıt !: 
lerde bUrolard:ı, ill§aat motealll'1 
yanında resmt ve husus! tnşaaU•' 
sUrveb:ınlık v' deslnatörl1lk yapdl' 
ls~emektedlr. Gil:ıde ~5 mat Ç6llf' 
bilir. (H .. 78) remzine mtıracaat. 

zctecilerlc komısmaktan kur ların çok güzel olmuş doğru• 
tulmu~'..uk. Fak~t bol bol fo. su. Şimdi sana bir teklifiın 
toğrafımızı ~ekmelerine ma· var. Aklıma. bir fikir geldi. 
ni olamamı<ıtık Çorabımı dil Elıner Levıs muammLl.'!.r.ı 
zeitirken a~lın~ı~ bir resmi· 

1 

haJ~.edecek bir fikir. Stan • 
mi ertesi' gün bi; gazetede diş bize Ne~yor~~ ~istcrs 
görünce öyle sinirl{?ndim ki. Kotesnaşın ışlerını takıp e • 
Ortalık kararıncaya kadar 

1 

den adamdan bahsetmişti: 
dışarda kaldım, eve döndü - Hiran Darnley ve F ran!.~en 

• cıuı.t. 

:f. Eski yazıyı bilen, askerUkle nlf 
otnııyan b!.r b:ı.y r.:ısınf ve h~ d' 
lrelerde kn16riterclllk aramal<~dl' 
Elektrikten ve terkos musluktarıı' 
tamirinden anıar. Adres: Su.!~ 
met parlı: karşısmdn. kasap Şa.k1r ıP 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonrn günde ıiç dcta oıontazaman 

dlşJerlnlzi fırçıı.hıymız 

ğümüz vakit bu Allahın be. Elyot. Bu adamlann yazıha· f -- -- -
lalarının bık~p gitmiş olduk- nesine uğr~sak nasıl olur? 1 ~ 
larını sevinçle gördük. ' - Bu ugrayıştan ne çıka - and k • ı· • k ·ıt -• 

Pazartesi günü saat sekiz· cak? 1 ;:> 1 ıma ıyesı e Si me:>I 
de Glop gazetesi idarehane - , - Birçok §eyler. Bu a - T •• k • k · 
sinden bize telefon ettiler. darr.larla Levis hakkında ko- UT zge lZlJQg Cemzyef z 
Nevyorkun en cüretkar, en nuşuruz. Sonra misters Ko· 
palavracı gazetelerinden bi. tesnaş Grokfortta kocaman 
ri olan bu gazete Jakın bir bir dağdır ama Nevyork"La 
ar'List olduğ'.ınu öğrenmişti. ?ir kum ta~esi sayıl~=-. Glob 
Ve kocamdan bu ire karış - ıdarehanesınde bu 1k1 adam 
mış şahısların bir ":t resmını dan izahat aldım. Darnle7 
yapmasını istiyordu. Resmi ve Elyot mües:ıesesi doğr.ı 7e 
yapılacak şah:slar: iki polis iyi .!öh~t almış bir müesse
memuru, müddeiumumi biz sedır • .Bınacnaleyh bu ad-tm• 
ve mümkün olduğu takdird~ l~r~n müşterilerine dair fik • 
bir de ölü. Jak bu haberi ya· , rını almak faydasız sayıl • 
takta iken alınış, sinirlenmiş.. maz. 
ti. Sert bir se3}c olmaz ceva· 

1 
- Haklısınız. 

hım verecekti fakat oon mü Darnley ve Elyotun yazı • 
dahale ettim/ h~ne~er~ büyük bir bina.uın 

• ı yırmıncı katını tamamıyle 
- Sor bakalım ne verı • işgal ediyordu. Kalın halılar 

yorlar. ı··k l d . .. u s, pencere er en gıren gu 
. Paz.a~lık başladı,. gazete • neş patronların hem zengin • 

cı hu ~!ın ~~nle~e J;nr yardım liğini hem de yüksek zevki
olacagmı ılave edıycrdu. O- ni gösteriyordu. 
lünün krokisi bdki de bu a· Kabul odasında çok gü • 
damın tanınmasına yardım zel bir daktilo makine iile 
edecekti. Adalete yardım yazı yazıyordu. Jak bu kız • 
fikri Jakm hoşuna gitti ve dan misters Hiram Damleyi 
teklif etlilcn para ise benim sordu. 
gö:derimi kamaştırdı. Faka•, - l'.1ister Darnley Nev • 
bu te~lifi kabul edişimiz~ se yorkta de~ildir. 
h:b ~ılhas~a ga.zet~ müdürü - Şu halde geldiğimi lüt· 
m.m ou resımlerın hızzat J;ı.1< fen mister Elyota haber ve .. 
tarafından g~tirilmesi iç:n riniz. 
k~ulan §D.rt oidu, belki bu Genç kız ·~ebessüm etti: 
yüzden polis bize Nevyor!:a - O da Nevyorkta yok. 
gitmek için izin verircli. Saat dörde doğru döneceği .. 

Bu ümitle ve ınüdcbiumu. ni sanıyoruz. 
mi sıfatile doktor Ranta Buradan çıkıp gitmek':en 
müraec;.at ettik. Dol:tor tekli· başka yapılacak bir itimiz 
fimizi iyi karşıladı fakat bi• kalmrunış~ı, faknt Jak bir fo· 
ze izin vermek ımlah:y ..... i y~I kem!~ ç-.?kel'ek ot'.Jrdu ve ha· 
nız Standi~in elindeydi. Jak na da ot'.lnnamı i~:ıre! etti. 
meaeleyi ona da anlatb ve Tam ıaat c!örtte kapı ~çıi• 
hi~ üınit etmediğim halde ko dı ve kı~a boylu, fİ§Dlan fa • 
mıser b~na derhal raz: oldu kat çok ~vik bir adam oda• v: hatta sözlerini şöyle bitir ya girdi. Daktilo ayağa kalk- 1 
dı: ' ll. 

Umumi Merkezinden : 
1 - En az 2500 ve en c;ok 7lSOO adet olmak Uzere Mademıuyu 'L"'e 

lerine mıı.hsus yap~mlacak ııandıklarm yalnız lmallyesı 8.12.1941 Pa 
zartesı gUnU saat .>n dörtte açık eksiltme ile lhale olunacaktır. 

2 - Eksiltmeye l§t!r4.k lçln (300) Ura teminat mektubu vcrlleccktlı 
3 - İsteklilerin aart.name için Yeni Postahane karşısında Mima 

Vedat CAddcstnde (Kızılay) hanında Kızrlay Deposu dlrektarlUğtlnt· 

müraca;.tlan 1111.n olunur. ı 
.. ·~ . . ~. . .... ...... . . ~ ... ·- . ~ 

YENiPUDRA 
• 

Renl<!eri 

ÖNÜNDE 
Kadınların 

HAYRETi 
~------

811 Pudralar, 
bir 'Colorımctnque,, 

makine de tst!hsnl edilmıştir . _______ _. 
trnltAnı tı:ısıJ olmUŞtur 

Bu vem pudra. .ıu ge

Teninize en uygun 
gelecek pudranın tam 
\'C hakiki rengini \'e· 

TENİN 
GtlZELLJ(iINf 

ON l\USLJ 
ARTTIRID 

cınncı. 'Empcnne:ıbl' 

dıı Ynğmuı ve rt.lı.· 

cara rağmen bütün Cüıı 
&abit kala. En ıııeak bır 
d:ıns salonuncıa bıle 
tıumun parlnmıısın:ı ma-

ren yeni bir "Coloriınctrique,, 
makine icat edilmiştir. 

Bu gayede, şlmdlye kadar görlll· 
ır.emlş derecede emsruslz sUzelliktc 
yeni pudra renkleri t..tıhzar edilmesi 

- . 

ıu o!ur Tenını:ı: taze 
nermın ve sevımlı olur Yenı Tokıı
lon pudrasmı bugün tccnlbe ediniz 
ve hemen d:ıha genç gorunanaı:. 
Tokalon puc:rası kullan.'ll:ıkla ıyı 
neticeler nbc:ı~rı tcmin:ıUrdır. 
Aksi takdirde paranız inde olum~r. 

lf. Fransızca ve türkço iyi bilen ve 
aert daktilo yazan bir bayan hwıusl 

bir müessesede ~ aramakta.dır. Yazıcı 
sokak ŞUkrUefendi apartnnan 24/1 

No. (P.B.) 
:f. Üniversiteye devam eden Bursa 

ve Ucaret işlerinde Çallfllllf ve mu 
tıabcrat vo muhasebeden anlayan Dlr 
genç tahslllle mlltenaslp bir 1§ ara • 
maktadır. Referanslar ve kc!nlot ve
rebilir. (E.KA.) remzine müracaat. 

:f. Ünivcritcntn fen !ııkWtes1nde o 
lmya.n bir genç ailevi v:ızlyot1 iyi ol
madığı için bu sene tahslllni bırak. 
ınak mecburiyeUle kargı karşıya 00.. 

1 ıunduğundan ciddi bir vazilede ça • 
lışmak istemektedir. Ortaokullara tı. 
zllc, kimya, matemaUk, tabllyo ders. 
ıeri verebilir. (Mine) remzine mUra.
caa.t. 

il- Tıp faklllteslnin be§lncı sınıfuuı. 

kadar gelmig bir genç, hayatını ka • 
zanmak ve malşct!.nl temin etmek i • 
çin ta.hsilinden feragat ederek I§ ara.. 
maktadır. HamlycW 1§ ııahJplerı ber 
ne 1§ olursa olsun verebilirler. (İ§ tıb
b!yell) remzine mUracaat. 

il- 19 yaşında., orta.mektebin ikinci 
sıfınını kimsesizliği yllzUndcn bırak. 
mıg bir genç; herhangi bir işte çalış. 
mak istemektedir. ~6 ay bir otelde 
çalıştığından otel ~lertnl tercih eder. 
(İ. GUrbU.Z 26) remzine mUracaat. 

:f. Hn.!tıuıın iki günUndo akşam 6 
dan 8 e kadar çıılışabllecek bir baya. 
na ihtiyaç vardır. Ayda 12 Ura ve~ 
ıecektlr. Feriköy Tilrkbeyi sokak No. 
8G/8 do Hasany. mektupla müracaat. 
Z MUteferrlk lb 

fiye mUracaa.t. 
:{. 21 yaşında., lise mezunu. ~ 

rikan Usesiııde 4 8Clle ingill.zoe, r!-1" 
muş blr bayan, herhangi bir mO~ 
sede çalışmak istemektedir. (:NY 

remzine müracaat. 
~ Türkçe. ıılmancıı. muhaberat3 ff' 

kıl, kD.fi derecede fransızca konu~ 
daktilo yazan ve askerlikle alll.I""" 
olmryan blr bıı.y 1§ aramaktadır . .,sı· 
yenler (Hor) rcmztn<ı mUrıı.caat-

:;. Üniversiteye devam eden. ııı~ 
sebe ve riyaziyesi kuvveW bir r-· 
hususi bir mllessese veya tıcaretb' : 
nede öğleden evvel veya sonra ç.ııf 
mak istemektedir. Kc!U de ve.retıııV' 
(R.K.) remztno mUracaat. 

Ji. Lise mezunu eski yazryı mtıkeıı'' 
mel bilen bir genç, lise ve oı;t.a ~ 
tep t.n!ebelerlnc, flzlk, kimya. riY"';J· 
ye, Fransızca. derslerini ehven uctf 
vermek latemektedlr, evlerine gidi' ' 
bilir. (Fillbe 24) remzıne mura~~.ı 

11- Ün!vel"81te tıp fakllltem taletıV 
bir genç, orta ve lise taıetıel~ 
(kimya) dersi vennek~r. lstlyeııl 
a§ağıd!lkl adrese mUracaauarı. .d 

KadıklSy talimhane 1rtı.aır1Jot'1 
tramvay durağı ı..2 No. lJ kat 6 ~ 
Başaran. 

ıv: Orta ikiden mezun, e•kl ve ~ 
yazıyı bilen, dakWo yazan bir b& ., 

herhangi bir mnesae.aede ça1ı.oaıa" ı 
temektedJr. (S.E.) remzine mUl'S; 

:t- Llııe mezunu, eski yazıyı bll,ıı 
askerlikle ill§iği olmıyan, bir f~ 
muhasebesinde 8 ay ç&lı§UUD bir I 
orta bir UcreUe çaıııımak ı.tenıeıct' c. 
dlr. (Göçmen ll) rem.zJ.ne murae" 

Ji. Nur marka 2 numara. Fransız 

malı mUkommcl vo çok şık izkaarll 
salamandra bir soba çok ucuz blr tlya Aldırınız: 
ta satılmak istenmektedir. Almak ı.s.. Afal'tda ttmlzlert yanh oı.- " 
tlyerJcr hergfuı öğleden evvel Beyazıt lnıyueuJanmızm oam.ıanna ~ 
Eoğanağa camisi ctvannda SünbUlai- mekıuplan ldarebanemlzde:D (pe_.ı 
nan sokağında S numaraya gelip göre lan hariç) ber gl1D eababtaa aıJll' 
billrler. kadar ve eaac n den 80llra aJ~ 

ıı: 16 ya,,ınc!a ortamoktep b!rlncı m. lan, 
atfından mezun bir genç resmi veya (Kardeşler) (13 ~m) (S.A.) (GOleJ' fl; 
tıususl bir mllessesede çalışmak iste- ı(H. 99> (İngel 27) <P.l. 24)(ff.1'.Jl

1 
mektcdlr. Herhangi bir iş yapabilir. (Y.M.71)(S.Harika) (Safa) ( s ııe,_111 Fındıklı CanfPZ çıkmazı numara 12 (Y. Akm) (M.N.No. 1) (Şerıntıa S e1 
Mehmet Aydın. (N, Maskeli) (M.A.K.) (M~ 

* Lisenin onuncu sınrfmda bir gen<; HepUnlQ) (L.S.) (Nil) (H.V.) cGUGf:: 
öğleden sonra., herhangi bir müesse • <Leman Y.) (Denk) (27.F. 
scde iş aramaktadır. Eh\·cn bir Uc. (85 Aydoğan) (27 F.G.)(Sat)C~ı 
retle çalışablllr. Pertevnlyal lisesi i1• (Şen.s.z)(Zllhal 2) (T.20) (4 .ı... ~) 
nıf 5/B de 266 numaralı Turgut (4.K.Dlnç)(Ba.barçl~ği l)(~nUl,,., 
Knşkala müracaat. (S. Aydemir 44) (Teoman~) 

* Lise mezunu el yazısı ve riyazi - (Emekll( Denizci) 
yesl çolı: iyi bllO.mum mllesseseıerde • ~ 
en nşnğı 30 lira Uc·eUe iş aramakta.. JC"- ESi 

=~a~~~::~:~:::~:::~:u: ~:~~~~
8

~Zı 'L :;•ıti!:osV 
genç va.sat bir UcreUcı i§ aramakta • 1/,/~f~ 1 TEPEBAŞI ~ 
dır. (A. N. 22) remzine müracaat. ' •! 1J. ' DIRA!\1 K?Sl'U~O· 

* 28 ya.şınd:ı. askerlikle nlAkası oı.. ~/JJJ, A.kfıım 20,80 <1• 

nuyan bir genç uilcsile birlikte apar- Müthiş Aile 


