
Kuyuya atılan 
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adar·11ın esrar1 1 

llıwdbl \'e aman Neşriyat l\IUdftrü 

h4kln tank uı 
Bas 0 ::.ıg. yer 

\'AKIT &JATBAASJ 
.\Jıkara -~ad•J4fl \1 AKI1 Yurdu 

----' 

20 gün içerde 
kaldıktan sonra 

ceset bugün 
çıkarılıyor 

. 

Katilin kim olduğu anlaşıldı 

Sebep: Kan davası 
~ Is•ı:anbul zabıtası yirmi gün evvel iılenen korkunç bir cinayetİr ·, yapılan ihbar 
~rine meydana çıkarmııtır. Bu feci ve müthiş cinayeti:• muharririmiz mahallinde 
""llkik etmİf, hadisenin cereyan ettiği ve bugün tahammül edilmez kokular nqrcden 
~re bizzat girmit ve nihayet cinayetin bütün aaflıuını öğrenmittir. 

-ı Okuyucularımız Deyoğlunda tat.Ut 
Al .

1 
• b. w caddesinde ı.e00n pa.ııtaııUlııin r 

fi manya 1 e rş ır- karştamdııkl akt.&r apartımanmda lf- ~' 
lenen korkunç cln&yetin bUtllD ta.t.ııı. 

liu. ini artlrdıg- ı için !!:ır:a§&ğıd&kl aatrrıarda. okuyaeak 
Erz.i.nc&nm Hergep köyUnde bun 

dan tam ~ aene evvel bir bAdı.e ol. 
muş, Hüseyin isimli bir köy1U arka
dqr Haydari&, tıı.rla meselesi yUztm.. 

den kıı.vga etmiş ve bu Jaı.vga o za • 
man ka.panm•tıi· .Ano&k H~ 
Hayda rm blrl'bh1ertne Jtldı§t Olan dU§ 
manlıklan, babadan, batı& dededen 
ka.ıma.ktadır. ÇUnkU, Htıseyinln aUe. • 

Biriden bırt Haydarm alleırlnden birini 
b1dUrmtl§, Haydarm ailesinden bir 
genÇ te bundan yedi sene evvel Hn • 
scylnln a.mcazadeslnl tarlada ç&lrpr. 

~erika, Vi!i hükumeti ile 
münaseba\:rnı 

Yeniden 
fetkilce lüzum 

gördü 

Örfi İdare Mahkemesinin Sayın Heyeti 

ı - Mabkl'Jlne ftllll ~en\ Y\Mf Ziya Yazgan (Örfi idare komutan \'Cklll) 2 - Piyade tuğba.yı ~ 

BIJeıköy, a - 81nWt a J • a y ı Galip Kaan, f - Piyade albayı Hüsa mettln Kara.demir, 5 - Piyade .O.yw 

Ha~ Mehmet l'Mçmer, 8 - Blnba 31 Mu,tafa T'°~"r, 7 - Jandıınna ön~ 07.00.,ısı Kltlllll Anılaa, 8 - 'Oetıet 

lbm naat Uluoy, 9 - n.tetmen Hayrettin Berker 

Libyada 
Alman 

kuvvet/erile 

Sidde li 
çarpışma 

Rusiar 
erçi tahlig 
ettiklerini 

~&§lngton, 20 (A.A.) - Birleşik 
~erllta. bUkılmeti, Franııanın Al 
"'-.ıı.n ile daha ıııkı bir 1§ birliğine 
'letmekte olduğunu göet.cren ema'rln mevcudiyetinden dolayı A • 
llıtrtka ne V~i arasındaki mtıruuıe 
"lherı yeniden tetkik etmek mecbu • 
11l'eunı duyduğunu Vlşlyc blldlrmit· 
lir. 

ken vurmu§tur. 

Haydar, bir k8( sene enel 
ı:.t.a.nbula ge.lml§ Te yukarda ISDi 
geçen apartnnanm kapıcwıınu al • 

K~ ctaa.yettn ltlencDtl apa...._ (Mı'lnd plAn4a oe9edl (lllcarmak 

leln ku)'UIQI. 911ymm ........ Na.13'e clrtllD)'Oll') 

başladı 
l.oaclra. 20 (A.A.) - Röyterin Llbo 

~yada llerliyen bOyllk Britanya ltuv • 
vetıerl ne:zdlndekl muhabiri bildiri • 
yor: 

Resmi 
tebliğle 
bildirdi 

"btll't Jn41Qmat alan maha.Cil, çal"§am 
ı, ıtınu, hartelyc müsteşarı Sumne:-
eıa t.o.ra!ından Vl~I bUyUk elçisi 
~rı Hayc bu me3elc hakkında yn.
~n tebligııt.m, dlplomııUk mUnase. 
Uerın k~Umcsi lmkı nmı lht1vı:ı. et 

tıtinı de ııcr! stlrm"'kledlr. 
'1411 nıızdlr.deki Amerika bllyUk eı. 
~ fl.ınlrı:ı.l Leahy'nln raporu gcılnce 
'1alıa. kati mahiyette harekete geçlle
ttg-ı tahnun cdUmektedlr. Amiralin 
taPorunun buglin nlınması beklen 
~tktcdlr. Amiral Lcnh>·, dün uzun 
~t marefilll Pctenlc görUşmUştUr. 

Tula 
boyundaki 
taarruza 

Almanı~ r 
Bir ızrhlz ve 
biı piyade 

lırkası kattı 
Q l(ueko\-a, 20 (A.A.) - HUk<lmctin 
.:_~leııı olan tzvestiynya göre Al • 
~.~ar dUnkU çar§amb:ı. gUnU Tula 
~ı.uta.rnetinde salı günU başladıkları 
~ deva.n1 etmişlerdir. Alman .. 

burada bir Zll'hlı fırka ile ikl pi. 
~ fırkası tahş't ctnıişlerdlr.{D.)ve 
._ lbüıgeJcrinde b!lhnssıı §lddetll bir l 
1-alllıt.rebc ın~o.! etmektedir. Vaziyet 
!\ ~ vahimdir. Almanlar dUn Tu. 
ttı 'h. takriben beş kilometrelik bir 
~'6.tede k!iıı iki knnabada.n ağıl' zn. 
~ lla tardedllmlşlerdir. Sovyet kl 

'1 Almnnlnrın bir ltı'!!kal: h:ırckl'• 
IQ Tu1:ıyı :r.aptetm !er .• ıe mani ol". 

't l~in iddctlc çcırpt§ın:ığa devanı 
tıı •• 

K..cdlrler. 

DU§lır. 

HU&eyln ise köyünde kalmJo tiCa • 
reUe Uğ'r&ıJarak bir hayli para kaan. 
nı.r.ştır. HUsey1n köy'Unde bir arahk 
muhtarlık ta yapm~tır. 

HilBcyln 20 gün evvel cumhuriyet 
bayramını görmek ~in tetanbuıa gel 
mi§ ve ÜekUdarda oturan a.meazadc.
si lbrablmln evine gitmltpr. 

lbrahlm, yedi sene ~l Haydartn 
nitcsinden bir gencin öldUrdUğU ada 
mm kard~ldlr. Hilaeyin Cümhuriyet 
migeçldi seyretmek için Ta.kaime glt. 
ınlş ve Kristal gıız.lnosuna oturmuş. 
bayramının b!r!ncl &1lnU yapılacak rce 

tur. \ 

"i, 

Şimdi batı çölUndekl harp ııahnelc. 
rinde İngiliz ve Alman kuvvetleri kar 
şı kar§Iya bulunuyor. Libya çölleri 
geçen sene general VaveUn muzalle.. 
rane yilrUyll§ile bUyUk !)6ihret kazaıı. 
ml§br. Şimdi harck tıa, Rus mUtte. • ı fiklerlmizln davetine icabet edilmiş 
ve ın!hvere karşı yenl blr <:epiıc açıl. 

1 rnııtır. 
1 A!r.ikadaki Alman kuvvetler!, Llb. 
yanın Almanlard!Ul çok miktarda o. 
la.n ltalyıı . .-ı kıtalarını takviye eden 
l:Uçllk bir kuvvet olmakla beraber ha. 
llhazırda bu sahada cereyan eden 
mUcadclc, Yu:ıım\stiın ve Girit harp. 
lcrln~enberi İngilizlerle Almanlar ara 
~ Oc\·amı ~ inci sayfada 

Alman 
zayiatı 
yekunu 

20,000 subay ve 
er, 130 tank, 

200 top 
loakova, 2@ (A.A.) - ao.,.t ..._ 

llğlnln bir DO.vesinde ~y\e denlbpıııilı. 
tedlr: 

t;ıl~ınlar lstaabal kız lisesi 
Kerç bazı stratejik sebeblerte 8ııw • 

yet kıtaları t&ratmdan tabliye edM • 
mtıtlr. Kerç için yapılan muharebe. 
ıerde Almanlar 20 bin zabit, ıtacmc 
zabit, n nc!er, 180 tank, 200 ten. .., 
hane ytlklU 1100 kamyon Te tO ~ 
re kaybet.ml§lerdir. 

1 Ku~übü· 
Aşk. heyecan 

ve macera 
romanı 

~--

Ya.5n: 

ıSKENDER F. SERTELLl 
"--

BİR lKl GtlXE KADAR 

1 
EN SON DAKIKA~da 

okoytı('afo.mrı:. 

1 

.Tatlı, çörek imali 
Sona ereceği anlaşıllyor 

Belediye yeni bir ekmek lfJkmtw 
olmama.'!ı için bir çok tedbirler alm.ı.ş 
tır. Buntnrdaıı biri, fırınların ellerin. 
deki unlar:ı börek Ye tatlıcılara sat,. 
maması için. tatlı, börek ve k11rabl-1 
yeterin lııN.1 edilme...mdir. Bel ... 

bunun !.c;ln AD.karaya mtıracaat et • 
m~ ve Ank&raıım da bu f§l tu • 
v:tp edeceği kuvvette tahmin edllımek 
tcdir. lDt'ler ta.Uı yapmak i~ unları 
bakkallardan tenıln edeceklerdir. 

1 

ı 
1 

KOOPcRATif VAZiYETi 
HAKKINDAK~ NEŞRiYATI 

Mel<tep müdürü gazetemize 
izahat verdi 

Libya 
harekatına 

dair 
Cörç·ıin 
bevanatı Ga.zctcler İstanbul kız llaesinin bir 1 bu :ınebıaı:rın ne yapıldığı me\'zuuba.ba 

takım yolsuz hareketlerinden ve bazı değfülir. Mebl~ğ her zaman i!llcmekte ı..ondra, 20 (A.A.) _Avam Kıı. 
okuyucu moittuplarlh! şlltflyetıerdeıı 1 d!r • mnrnsındcı bcyan:ı.t.ta bulunan Çör-
bahııctmektedlr. Anca!> edinilen k.'\rlnrdnn talcbeya çil, .IA~yadn.kı İngiliz ileri hareketi. 

Ezcümle mektepte kooperaUf vaz.ı. icap eden yardınılnr ~·np:l:l1 ktı:ı.dır, nin m hve'!i tama.mile gafil avladı 
yeti ve muhtelif yardrm kollarının Bu yardımları da dcfterıcr ve !atu • ğ'nı eöylcml~tir. Be;ı ı:ıydanberl ya. 
:faa1lycti mevzuub:ıbs olarak bu l~ rnlarlıı her zaman lsp3t cdebU!riz. pılnn haztrlf ... ı::Jar neticesinde lngiliz 
wdc yosuzluklar olduğu iddiası ileri Bunun {lzcrlnc arltada~ımız meltte lcr iyice techlz edilmi~lcrdir. 
sUrlllmektedlr. bin mulıtelit kollarından cC:ln!1:ın ha· ı Au ~hinlC'ek ve Cunningiıam mu 

IlugUn kendisiyle görll§en arkada • 1 sılnUa. bunun ne n!sb.-ttc s!lr!c:lild!... , va.ffakıyctle parl:ı.k bir stratejik 
§IJilız·ı kız llseııi mUdllrUnOn izahı • ğlnl yuvarlak rakarntnrlıı. sormu,, mu yaklaşma hareketi ya.pm~lar ve ol 
na göre ba.luıedllen yolluzluklarm a. dUr de ellııe aldığı heııap cetvelinden dukçn mühim bazı mevziler ele ge. 
mısız ve §lkt\yetlerln yer.siz oJdulu an kaU rakamlar vererek me.ııeleyl tav. çirmislerdir. Zırhlı kuvvetler ara • 
l8fılmaktadır. ı zlb etmlftlr. sındaki ~a.rpışma çok gecilaniye • 

Xeıctep kooperat1ti vazlyetiııl sıo Bu vaziyete göre: cektir. Şartlar, ba.'jladığı zaman 
ran ark&da§ımıza mUdllr demtştlr ki: 1 9tC'-"Hl ders yılında molctebm nmh l!d sao.t icindc neti<:e verebilen bir 

- lıle~ kooıperaUfleri mUteda • t:.ııt kollarından edlııilen hasılat 5'13 Jôfliz muharebesinin ~anm aJ!. 
.. ._..,...., ııı..aa illa lll ._,. ~. O.... ı IBd •)fa<:R ö.ırmaldadır. 



B.'ıtt::.rafı l inci ııayfcda 
tınrı.nl rdan blrinın kapıcıu • 

ğını ~ a.pıı.n Mehnıedf, Aktar apart. 
m:ı.nmm bodrumuntlilki oda.•H:ıı s-
türm ..... tilr. 

M m t v H yd:ır, RUseylnl ear• 
hotı ctt tten ~:: .:ı o!d trmıyc lt.ı.r:ır 

v .ı ıl lt.c•• ı-..n 1' ndil.!rl ~k az ıç ıı§ 

Ier, !ak t nu~ yln, fazla. sarl1oş oı .. u. 
ğ'Jrıd:ı.n h mi?n s :nııtır. :Bunu ören 
Mehmet \ H yJar hPmı; rll :-i il J 
yınln llı;t ın" ntılm~)"ı· ve öld 1~1..ı _ 
1 rdır. l 1 nrkıı1 •• cin yctlerinı sn.it 

t.ı.mak ı n H y "':-rı c .. J.1! bol 
rumda b:ılun :ı i su dolu kuy.ı a 
ıı.tmı ıar ve su sL ndJ knlrruım~sı 

lçln il k-... ~ ~un etr !11 Jil. b.ıluı:ııı.n 

lrl. uhklı ne lc:ı. r ta_ var.>a içeri 
yuvarı mı lnrC:ır. 

-
Alman 
tebiijti 

gelmcııi llztmdı, çUnkQ köye götUr • 
mek llzerc aldığı bUtUn mallan b\7, Bedia, 20 (A.A.) - Alman «• 
de duruyor, demiş \'C o.mıo.nndıı. düj duian ba,.cıkum.andanlığmın tebliği: 
man'ıl: olduğu için Hnydıırdan §U,p • Şark cephel!!inde fe.allyet ve ta • 

Jao 
Diyet 

meclisin· 
he ettıs nt de il..\ve etmiştir. ~rruz hareketleri muvaffakıyetle 

Bu lhb::ır tizcr~ zabıta derbal ka. (je~~ et:mdrtedir. d ~ 
pıcı H:ıydarı s.:ırguya çckml" Hay • rnan tayy:ıreleıi Ka.radenizin Ç 
cJ.r ev\· ı hı~b!r ııeyllcı:ı haber. 01 ~ali Ş~rki rohllinde \'e orta Don 
nadıl;ını soylcmi!lsc de biraz sıluş gesn.dc Sovyct hava. 'iislcı-1.n. h A d • ' 
t.ırılmc;ı. b ltl n yaptıkla.rmı itiraf eı: Jı::l:ı~rdmıan e~.l§lerdir. Alm_nn a 1 s e; er 
ın!ş ve bu clnnyctf ldehmetıe ocmbcr 

1 

d ~len meııkez k~· 
ı lcd'ğ.nl söylcmışllr. e ve . o cno~n fi3.T~nda ~akliye 1 

trcnlCl'llle \'c şınıendıfer münaka. Tokyo, fO ( A.A.) - Japon 
\l'AftT3L\.N S~Htnt !l."E DiYOR T 

1 
ıatmn taarruz etn1iPlerclir. diyet meclisinin f evkaliide top. 

Ap rtmnn sahibi mıw Aktay da. Moekova fiehrl gUndilz yangın lantısırun ü~üncü gününde bir 
pol c vcrd ği l!adedc bodrumdaki ve 1nfl18.k bombn.Ja.rile kuvvetli mu ı h adise ~ıkmıştır. Beyelmilel va
lttı)ı.ı ıun etr::ıfınJa. bulun!ln ta.ıııarm I harebe tayyareler:Udcn mürekkep ziyet ikinci :planda kalıyor ve 
yo«oldu "".ınu söylem~t!r. f.lolar t:ıra.fmdan bombaroıman e- 1 başlıca mevzu muhtelif bütc:e 

dilmiştir. kanunlarında mazbata muhar-
iTFAtl"E İŞE DAŞI.IYOB Leningrad clvarmda iki av !ila. rirlerinin meclis umumi heyeti 

İJJRAHll\I POJ .. tSt~ MCRACAATİ BütUn bunlar öğrenildi!ttcn son eu, kaçmakta olan bUyUk bir Sov. huzurunda söyleyeceği nutka 
ı1l ocsecli:n ç luınlnıa.sı içln itfaiye Ht nakliye t.ctıckkülünc karşı yap- 1 ait bulunuvordu. 

İb:nhlm. ıımcn:ı:ııdeslnln o ~ce eve çağınlmıştır. • tıklan cesurane blr taarruz netice.. Mebus Tanoo Miyazava, sal-
gelmed.~nı ı;ürUnce meraka. dUJJmU;, I<uyud:ın p's kokular otrafa ya• Rinde sekiz dü!Pllan tayynrCı6i dil • tanat makamına müzaheret te. 
ve hemşerlsi Ha.ydarın yanma gitme ,,,ımnkta ve bodrum katı korkunç t;"Ürmllşlerdlr. şekkiilü U1.rafından mazbata mu. 
81 lhtımaıını dU~llnerck doğru Hayda bir 11ULil7.1U'3 nrutmektedir. İtfaiye harrirliğine se11ilmişti. 
ra l<o,:nu;ıtur. ef 1 ri k !ngiltereye ka.-ı ''npılan mUca • " n ere bazan nındte ullanmak .. ~ ~ Meclis çok ihtiyatla söylenmiş 

Fakat Haydar: ilıtiyncmı hlı;seıt.mcktedlrler. delcde orta tonajda blr dilşman t'. bir nutıık dinlemeğe hazırlant. 
- Ben HUseylnl b:ıynını tnınU g8r Getirilen !:tknkla kuyuya indiri ' caret gemtsl Fero adalan clvarır. yordu. Hatip hUkOmetin siyase. 

dllm. Beraber rakı içtik. Sonra o git,. Jenler cesedi, su tamamen boşal • da bombalarla haeanı uğrat.llmıe • tini tenkide başlayın, ca meclisi 
tı, ernl,.Ur. t 1 dı- d • lır y ı ma grn an çımıramamaktadır _ 1• ·ıte-' ubu :ı..r büyük bir hayret kaplamıştır. 

!brıı.hi.nt, arkada.,mı on beş gün lar. . r..gı •çuaD ceo gar,,,. sahi • Saltanat makamına müzaheret 
d&nıı bokkml§. sonra zabıtaya mUrıı. G:ı.zete~i makineye verd'ğimiz ~de diğer askeri tesisata da hava teşekkülüne mensup mebuslar a,.. 
eaat ederek: aıralarda kuyuya at L"ln taşlnr çı 1 ~Ucu~ ~·ıı:ıışt.Ir. Alman tay cele bir toplantı yapm:§!ar ve 

- Yanımda ın1aattr kalan bemşe • kanlmaktıı idi ;ı"al'elerı İngiliz limanla.nna mayn hatibi inzibat divanına vermeği 
rtm HUBeyln on gün e\"Vel çıktı, bir Cesedin geç • vakrt. çıka.nlmuı .:lölancğe devam e~rdir. kararlaştırmışlardır. 
".'"dlllı_a_d_a_d_ıı_nm_e_di._F_a_ka_t_hc_r_h_ıı.ı_d_c_.:k:.:;u:.:vı;~·..:e.:tl:.e..:m::uh:=t:.:em:.::::el::d~ir:.:.· ---- Flandr sıahlllnde kafilelere refa.. Akşama doğru mebus Miya-

kat sen•:Sine mensup ileri kara • zavarun istifaya. ve meclis huzu.. 
kol gemileri sayia.ta. uğramadan nınd& resmen tarziye vermeğe 
İngiliz eerl hticumbotlannm bir ta davet edildiği ö~ilmiştir. 
&ml%UllU geri ptlFltilrtmU§lerdlr. Kabul divanı azalan kendile. 
Bir düşman hUeumbotunda ya.nguı rini bu hadiseden mceut saya
çllkanlmışt?r. rak, hepsi birlikte divandan iati· 

K adıkögde bir sog
gunculuk vak' ası Şimalf Atrinda f.ki giindenberl 

keşfedilmfu olan ve Si<J'.ömeı'n 
cenubunda ve cenubu gari:>tsinde 

!a etmişlerdir. 
Nutkun metni resmi zabıtlar. 

dan çıkarılmış ve tamamen san. 
süıe t~bi tutulmuştur. Diln 6ğlc Uzerl K~6yilnde, 

gangııtervari bir soygunculuk va • 
kası olmııo. bir cllrct.kAr evde yal. 
nız bulunan bir kadmJ botc.znu sık. 
ınak suretilc bayılttrktnn sonra evi 
aoyınu.5, .ka.çnu§t.Ir. 

Yaka saat ı ımalarmcia olmU§ 
.,. ~öyle cereyan etmiştir: 
KadıköyUnde, Kuşdilinde llılas 

sokağında l ııumarada ot~ AUI. 
ettin Işık ad:nda bir zat dUn öğle 
yemcğ:.ne evlne gelmi§ ve biraz 
ııonra ~ işine gitml§lir. 

Aradan yarnn saat kadar geÇtilt
ten oonra, kapı c;almauştrr. Bu sı
rada evde, yalnız AlAetti.n J§ığın 
refikMI Bayan Bcıdta btilunma.kta. 
dır. Kndın ka.p:yı açmış ve gelen 
§ahsa ne fırt.ediğiDl sormuştur. He~ 
Lıal adam: 

- Ben elektrik mc:mu.ruyuın, 
111ate baks.caPn! 
D~tJr. 
Bettin: 

~ - B~ boıemırtmı din ödedik, 
CSemlşUr. 

Fa.kat m~ul adam derhal: 
- Borç için değil, sa.a.ttc bozuk 

lak vann15, onu yapecağım, muka. 
belesinde bulunmt11tur. 

Bunun üzerine Bayan Bedia k& • 
pıyı açarak elektrik memuru sandı 
iı bu ad&DU -.a.ti görmeei için i~e
:dalmıştır. 

B6yle(:e !çeriye gb"8D ~ a
ftam, birdenbire kendısine saati 
g&>termdc ibere &ünden giden 
'.lr.admm Uıstllne ablmıt n iki tlile 
bdmm gırtlağ*.ıJı 8*znao&a başla • 
~tır. Neye llfradığmı Oll§'ll"8.ll 

Sayan Bc<;lia )'an &cldan Te ıztırap 
tazı yan da korimdaA dOfijp bayı). 
nugtır. 

Meçhul meteea*fts bundan 80ftl'a. 

b.dmr olduğa Jmfe bınkml!I Ye 
;vukan kata ~ l&Ddıklan kn. 
~tınnafa b8flam.lıttır. Soyguncu 
aradığmı tabuk bulm~t Te bir ean. 
dıkta.ki 1800 lirayı, 6 tane altın 
~ 2 tane altnı Ura ile kıy • 
rneUi bir kol saatini aldıktan SOllft. 

eünıtıe evden çıkıp gitm!§ü. 

Bir m~dd.ct oonra 80kaktan ge, • hazırlıklar yapan İngiliz kuvvetlC'. 
çen, Bedıamn kom.~ularından b.r rl 18 son~ T-ıı.. " · tik 
•·A""'m .,,,.,,._,_ k --ı.... -_,,_ _ c """'nuc ıs amo-
Ma.u • -- n.pısmı -.~ C0 • w.- tinde bir ileri har~ geçmiş • 
ce durnkl~ ve ıı.çıp ıçcnye ba • 1 fe~e de ya.ptln.n mukabil taarruz 
kı:°ca· Be<liayı taıılı:l:ta yere !eril • Iar netic~de derhal geri p~ 
mış, baygın yatarken görm~Uir. j UllmUSerdir İngilizler ağtr zay·s 
H :m. en k~~ •n yarcı.mı.na koşmuş 1 ta u6am~ ~k tank ta~ 
ve kendi6ını ~çlilkle ayılttıktan edilmı,tlr: · " 
oonro. ne oldugunu sormuştur. Be. 

Fin tebliöi 

Günün diP.'er haclise."'İ de mali 
ye nazın Kay~ 'mn. hükilmetin 
diyet meclisinin sonkanundaki 
mutat tçtirnnmda l:il~vasıta ver
giler üzerinde yeni-"len bir fazla. 
lık yapacak olan bir milyarlık 
bir tahsisat istiycce~ini söyie_ 
mesiyle meydana c;ıkmı§tır. 

Japon maliye na.zırr, yalnız 
hazine bonosu esasına istinatla 
değil, bundan b:ı.§ka devlet ban. 
kasma sanayie pars. ikrazı mü· 
saadesi verilerek sanayi mües. 

Cia bn§ma gelenleri korkunç bir 
rüya gibi anlabruş ve hft.dise der • 
hal emniyet fimirliği ile Kadrl.töy 
nıllddciımuunlliğ;ne haber veril • 
nıi§t.ir. 

Vakaya Kadlkl)y milddci-Jmumi 
muavinl S:tkı l{orolta.n el koymu.:· 
ve tahkikata başlaml'§tır. Dün a.k • 
6a:n ve bu sabah birkaç şfi.r>he1.ı 
şahıs yakalıınmı", sorguya çekil 
nuştir. Meçhul soyguncwıun akşa -
mn kadar e le g~ rilebilcceği mu
hakkak saytlmaktadlr. 

lldeldd SO (A.A.) - S1a 
tebUg1: 

ulkerl seseleri esham ve tahvilAtma da_ 
yanmak suretiyle Jaı><>n devlet 

Ş.lmdillk polis ve mUddchımumi • 
llğin elinde sadeec Bedianm tarif 
cU.:ği e;Jklll buhaımn.ktadrr. Bedia 
başmn gelenleri şöyle anlıı~br. 

"- Saat 1 srralarmda evde ya!. 
ruz otururken knpı çalındı. Açtım , 

ba.ktcm, uzun boylu, Jto.raka,ı:lr, ka. 
.rıı gözlU, eamer birısi duruycrdu : 

- Sa.ate bakaca.ğnn ! diye içeri 
girmek istedi. Ben, elektrik !atu • 
l"MlnI dUn ödediğim.izi .söyledim. 
Fakat p.ıra için deb11, saatteki bo
zukluk için geldiğini söyledi ve kan 
disine saa.ti göstermemi istedi. 

İçeri çağn-dmı, ben önde, o aria. 
da giderken birdenbire üzerime a • 
tı:clı. Ellf;riJe boğamnı kavradı ve 
§iddetle etkma~'ll bB§ladı. Bu işler 
o kadar fuıi olmuştu. ld ses çıkar. 
mağa. bile fmıa.t bulamadmı. • 

Meçhul edam boğumu git~~c 
da.ha fazla srlayordu. Btmun iç.in 
ha.ğıranuyordum. Çok korianuş .. 
tmn. Bir arahlt gözler.im kararma-o 
ğa ~lııdT. Kendimi kaybet.Um. 
Bundan sonrasını bilmiyorum. Gör 
lerlml açme1ly komııumu karşımda 
gördilm.'' 

Hangoe cephesi: Dtı§man topçuııu. 
nun !aalJyeti f!ddetl.ni arttırmakta • 
dır. Topçularımız düomanın ale§ine 
mukabele etmektedir. 

Karen berzahı: tkt tATaf arumda 
topçu ve havaıı topu fa.all7eU olmuıs,. 
tur. 

Svfr Dehri oepheel: FDı topçuları 

htı.fif bir bataryayı ve ağır ha:nn top 
lıı.nm mısturmu,,lardır. 

Şark cephe81: Muhtelif lteslmler • 
de fkl taraf uuında topçu ve kc.,U 
kollan faaliyeti olmU§tur: 

Dcnl.z cepbcs!: Kayda de~r mUhlm 
bir t:f8Y olm~tıl'. 

H&n cephesl: Hava:ım mtlııalt ol • 
maması yUzllnden faaliyet mahdut 
oımu.,tur. Bununla beraber Fin tay 
yarclerl llıturmıı.n.sk demlryolunun et. 
nup kısmında lokomot.lflerl ve vagon 
lan kuUanılnıe.z blr b.:llc geUrml§ler. 
dlr. 

f ilof diyor ki: 
Bulgaristan Avrupa 

harbine seyirci kaiamaz 
Sofytı, !O (A.A.) - 0/i: 
Bulgar ba§Vckili Filof Bulga.. 

ristamn mihver devletleri tara· 
tından A vrupada yeni nizam 
için yapılan muharebeye seyirci 
kalamryacağım söylemiştir, 

bankası kanununda islahat ya,. 
pılması lüzumunu ileri sürm(lq. 
tür. ~ 

Moskova 
mıntakasında 

Şiddetli 
muharebeler 
devam ediyor 

Londra, %0 (A.A.) - (B.B.0.) 
Şark cephesinden gelen haberler 

:Moakova mmt&kasıııdıı g!ddeW mu • 
harcbelerin devam etUğinl b!lcllrlyor. 
Muharebe Kalinln, Tula ve Voloko. 
la.mü mmtak&larmda billıa.aea tfd • 
doWdlr. Alma.nlıı.r yalnı:z Kalln.in 
:mm.takasında blr miktar norlemJ§ • 
ler, Tulada tardedllmı.,ıerdL Bu ta • 
amıs 2g blrlncltqriııden beri Uçllnc11 
hllcHJllCiur. Birçok tank YG uıot.örtzc 
kıtal&r muharebeye l§Urak et.ml§Ur. 

B _r OcUncü kat TOrkiyeye dair sözleri 

Doneı: h&vza.suıdıı. Almo.n te.zylkl ar. 
tıyor. Pııkat Rostotu yandan bllcuınlıı 
ayırmak plftlu auya dUfnıU§tür, o. 
reJ.den RoıBtofa kadar nu.a batl&rma 
yapılan Alman taarruzu her tarafta 
bUytilt Rus mukavemetile kar§ll&f 
makt.:ı.dır. Roetotun HO kilometre pr 
kında Novocerkaak yakmmda ıu:lu§b
nl&ıı D&Zllcr alır uytat verm.lfler , 
dil'. 

u:erç, Sfvast.opOl m.mtakal&rmda a 
trr muharebeler cSenm ed17or. Al 
manlar Kerç boğıu:mm Katkaa Abl. 
llne geçmek için ~k bOJ1lk ~lQk • 
!erle kaqıla~klardır. Ru.slar ııtra
tejik bUytlk ohcmm!yetı oınn tepelul 
e"!.e g.-ıı:irml.§lcrdfr. 

balkonu u u Berlla %0 (A.A.) - Bul&ari.staıı 

ba§veklll Filcf, Bcrliner Çaytung ga.. 
r.eteel mQmellBIUne '1'1111d79 • Bulga. 
r..stan mtına.sebetJerlnl.ıı, Ud memle • 
tet aramnda aktecmcn dostluk mtı _ 
ahcdesl zihniyetinden m!Uhem. ola • 
rak dostane bir lnki§n! takip etmek. 
te oldufumı eöyleralfttr. 

Bir genç kız da balkon a beraber 
kaldırımlara düşerek öldü 

Vlşl, :O (AA.) - (Otl) 
Ru.s cephemnde b'J,uk bit mnhare_ 

be bql&ml§Ur. Almımtnr :MoskOTıı. a. 
ııUnde "'o Dones havzwnnda. bUyllk 
hı:t.rruzl&r ya.pıyorlar. Gece gcl~:ı 

haberler Rost»fun ob'&frndu. r;ld<letıl 

.ınuhıı.rebeler olduğunu b:Jdirmekte 
d!.r. Sin~ıa. mUtcmadt J\Ocumıar 

~:ıpıuyor. Buraonm m!ld:\tilerlntn ,.a 
ziyetl tilt!kçc gilelegıncktcdlr. 

Bu sabah Taksimde feci bir 
kaza. olm~. bir apa.rtmarun ü. 
çüncü katındaki balkOll ;pa.rmak
lığı \IÇl.llllff '" blr ~ lm:ı da 
oorn.cer sO~ ,)ıı.ıl'.dnc 
~biyet vermJ~tir. 

•)l.cn i:n '-'OV& fszn:ndc 
25 lumd.& kad.a.n:Srr Te.lim-
~:..ru: v.m::ıda Üınartin 
c-.d a~ *Dertm&nrnın 

ad b,f"..t!d& hlmıett:illk yapan 
Cbra ba •bala -.a.t ı aıralarm. 
da. ~ ~ ... halık. 
:"IJ'l ... ~ ~,.,. bale-

İngiltere.sefareti matbuat 
alaşelicinin ziyafeti 

nan balkona ~ıkarmrş, silkeleme 
ğe J!"irlşmiştir. Bu sırada b:ılkc
nun köşe demiri olduğu gibl ısti. 
nat yerlerinden lropmuR ve CoJ a Şehrlmlzüc bulunan lnglllero Eıı. 
b ikon pannakl ğivlc birlikte on fonnc!'von nnzırlıgı nıtıdUrlcrlnd"n 
ıki m treden aş:ıifıya ucmu!jtur. Ll;;iı .A. Jtton ~crci'lnc İngiltere aefn-

rcti mat.buat ato..§Cblrlllll tarıı!ından J,ımera, :ZO (A. ~.) - Ro;ımı 'J'a:ı 

Coyarun \"Ücudu hurdn.haş bir dQn lstanbul klübUnde btr kokteyl tı.jnnsı bildiriyor: 
hale gelmiş, basından ve mu!ıtc. parUsl vcrllr.Utıtlr. HU6lar, Stormovık t.ay•·&rı::lerlnlD 
lif ,·erlerinden tehlikeli surette T\lrk ve ccnci>t gaz:.etec.ıertn1n de ke.ııi! hıı.rcketıerinin lıiına)·esile Kr
ya.ralanarn.k buygın bir ha!Ue dnvcuı l>'J!•ı-ı 1 ı~ıı L:ı r·rtl rı~k oe~cU nmdnki scvlrtll::croı chemnılyeU ha. 
Beyoğlu ha..."1:ahanetinc k::ıldml. gccmlftl. ~z tepc1erl .çerl anr:i~rd:r • .Almanlar 
nuştır. Ancak gen<} kız ha.slaha. ı S•farct mıı.tb:.uıt ataıcug-1 baı,l<!tı- 7.apte~leıi m-?Zlım terke ,.e <lahıı. 
nede fa.fia yaşayn.msını ı~ hh·:ı z bt ıtr. Ron!\: l Syı.1c <l:ı:. ct!llcri 1.z.aT. l ;;-erile~ ;re1'11 h:ıtl:ı.r lMisfne icbar 
sonra öıcnnmiir. '1..ml:ıtır. 1 edil~• 

italyan 
teb" ia· 

Roma, 20 (A.A.) - lta:ıyan ordu. 
1 

• lan umumt kn~ 586 numa • 
r&lı tebliği: 1 

~ 18-19 eontep1ın gecesi hııva teıjek.. 
ıran.rtmlz Malta adamım tın.va ve 
deni.& tı.ılerin1 bomb:\rdımaıı etmL,ıet' ı 
dlr. 

DQn poo l nglliz tayy:ırclerl Bren. 
d1d, Napoll ve .M~no civarlarına 

bombalar atml§larsa da mu.tum neti. 
celer eıd~ edememişlerdir. 

Brendlzlde bir tayyare c:tt1f llrlll • 
mUştUr. 

Napollde btrl ağır olmak \\zere 3 
,aralı vardır. Brendl.zlde bir kaç k41 
®nllş 3 kişl yn.ra.larunllJttr. 

Şarkı Afrikadır. Gondarm birkaç 
oephc.!fnde dll§manın mUda!aa. lı.a.t • 

Jarıınızı yarmak lçtn yapUğt yenJ 

tqebbllsleır o.kim luılmıştır. 
Karm.arikto dllşmanm zırhlı kuv. 

\"CU•ri dUn !ecir vakti k.ı:ı.rvılannda 
duran ttalya.n z.ırhiı kuvvetlerine ta. 
arrus etmişlerdir .... t.rloto,, !mnlndel:l 
z:=bıı !ırka '!ddeUI hl:- mukabil ma
nevra ne aka.,ma. doğr.ı dU.,man tank 
la.nnı ~i~rek imhaya muvaffak oı. 
mu~tu, D~anııı diğer ta.nkları geri 
Çi!kllınlglerdir. 

:Muharebe 150 kllometrellk bir cep. 
hede devam etmektedir. 

lstsnbul K z lisesl 
kco~bratifinin vazayyeti 

_.. Bn,blratl 1 inci -~fada 
Ura 42,5 k:uru§tur. 

Bu para.dan muhtelit bllebeyc ki • 
tap defter, göğUslUk, gözlük alın • 
mıo, S talebenin ayda 80 ar liradan 
Prevantoryom Ucrctl ödenınl§, diğer 
3 hasta talebeye ll!ç alının·, ve ölen 
blr talebenin cenaze mur&fı öden • 

miştfr. 

Kalan 1ı17 Ura G ltnruşla ııs tnlobc .. 
ye ayakkabı muhtelll talebeye de ki,. 
tap, göğl.l.slUk, iki talebenin Prevan • 
toryom UcreU ödcnmlgUr. 

Geriye kalan 69 llrayl.ıı. da bu yıl 
kitap dağıtumak Uzcredlr. 
~rillüyor kl ele geı;eıı paraya ntı:.. 

bet~ masrafl&r az değildir. 
Bu mrad:ı arko.dıı§ımız mektepte 

znnn1 te.hdlUerlc sntıldığı iddia cdllen 
nutukla.n mevzuuba.hs ctml§Ur. 

KUdUr bunlardan blr ta.nesini ve • 
rerek bunun nutuktan ziya.de talebe
ye mektep taUmntuıı Oğreten blr rc'h 

ber olduğunu ve sa.tnrken hlgb!r tale. 
beye almak mecburlyetiııln zımnt de 
ol.sa tchdltıerle blldlrllnıcdlğlnl. csa. 
ııcn bunlarm maliyet fiyatına satıl • 
dığmt, bu la için MUU mecmua basım.. 
evine 80 lira vcrlldlğinl ve ancak 650 
ta.nesinin satıldığım buna mukabll 
::oo kadannm meccani dıığttıldığmı 

"t'e bir kısmmm ht\11!. durduğunu ııör· 

lemi§Ur. 
lılU.dilr bro§UrUn talebe sayısma gö 

re basıldığı halde blr ıasmının mcccıı.. 
nl dağıtıımıw b!r kıammm h(l)f'l dur • 
mam bali.nln bu sa~m zorla yapılma. 
dığıııı gllsterecc~ ilAvc et.mı.,tır • 

Son olarak mektepteki bakkal& 
vergi venneylp mektep l.daresınc 60 
lira aidat verdiğini ıneV".ıuub::ı.h3 eden 
ıı.:.-J:ndıı1'1mrza bunun kattyen yal:ı.n 
clcluğUnu, bakkalın hU.ktunotc vergi • 
.s1Dl ödcdlğinl mektebe para verıne. 

diğlni, mektepteki satıı;1na mukıı.bil 
bıı.kk&lm 20 fa.kir talebeye yemelt ver 
d!ğinl aliylem~Ur. 

Esasen bu l§lcrln muaillmlerden ve 
t.alebelerıkı:ı seçil~ mUme:ıtıillerln 
kurduğu kollar ta.rafından tdııro cd.l· 
eli~!, ıı.lm:.ık vermek hcs:ı.plarınm 

muntıı.zaman tutuldu~nu ve ynpıııı.. 
cak masranıı.r için mtıdUrUn ynlnIZ 
rouva.!akatı alındığmı bu l§lcrtn ııahıs 
lfi değil talebe ve mualllmlorln m~. 
terek mesaileri oldulunu ıs5yllycrek 
l{lerde yol.8nzluk o1rımdığ'mı kıı.Uyet. 
ıe bellrtml§Ur. 

Soıı Posta rcWdmlzbı ;ra:r.:ı iri. Mu. 
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Y:ıcılngton, 20 (-". .. \.) - Relıı RUZ
vclt, madenciler blrl gı re.1al Jon Lt· 
vl.sle çcl!lt kump nyaln.n mUdUrluP 
ne aynı mealde birer mektup gön • 
dcrml,tfr. 

Bu mektupta c:ııı:ı.ssa tunıar söY 
lenmektcdlr: • 

"'MU~tcrck men!:ı:ıtl korumak Y' 
mUdataa tstlhs&ll.nl l.daı:ıc ıç.n surat• 
le bir anlaşmaya ı•arılmalc ıAznndlt· 
Her iki tarafta da blrıblrlne kıı111 

dargınlık hl.sst ne ka •:ır 'büyUlt otur
sa ot.sun. vahım m!W b1r tubraJl 
de\TCsinde kömür lht!l1ttnı bıı.!dl 
göstermek lı;tn l§!n tatil cdllmeslne 
sebcb olamaz.. 

Vaşington. 20 (A.A) - Çelik sa 
Myllnc bağtı kllmUr mnd~nler!ııln 
grc\i, dtın. dlf;"er m~denlerde bUyll1' 
mlkyıı.sta bir tc :ı.nUt grevi çıkıno.S1"' 

nn scbcb oımu, tur 
Pancilvanya.dıı.. KcntukJdc ve llP 

jl.nyada en az 137 arı.den l.np:ı.lıdıı'· 
Pan.ııllvanyad:ı. grcvcllwr.n a:ı-:ıı S' 
bin !tadar tahml.1 cdi mekteJ!r. tsUb 
aııı slind::ı ıoo bJı tonu c.şan bır e~ 
siklik göstermiştir. Vlrjlnyada sO 
bln greve! snyıtm ş. burad:ı. istıbstıl 
günde 150 bin ton nlsbettd nrtml&' 
tır. 

Reis Ruzvclt. şimdi vulma gcınıc!t 
tchddinl göslcr<:n demlryoH:ırı mUs 
tahdemler!nin grc\• .ne ma..'11 olnl!ll< 
lli:O?re çalrşmaktadrr. 

Libya haro'dUı 
,,,. Ba,tnrnfı 1 tncl ı:a~fa<Jıt 

sındakt kudret t rltın•n b:r m ~:ıunl 
te~kil etmektedir. Libyad:-.It. t:ı.rcltA • 
ta tnı;Utere o.daları kıtaatı Mkim bit 
rol oynamaktııdır. 1mp:mıt->.:-luk ı.-u1 
vctıerl ltaıyanlar.-1 n zJ rı.dc Almıın 
ları hnrbc icb:ır ctme:t lsUyor. l3unun 
sebebi ac. öldUrUlen blr Alman as .. 
!terinin esir ed ten ya.rım dUzUne 1 • 
t,alyıın aslterıne şah ln nm"dll oımıı • 
mdır. 

Harp pıırol.ası şudur: "Bir Al~ 
öldUr, ltnıyıın l•endtll:Wden kaçııcaH .. 
tlr,. Alınanlara ezıcı bir dtırbo vur " 
ma~a. muvaffak ola:-s:ı.lt, Alm:ınııı.rıı 
dayanan İtalyanlar, artık uzun nıUJ
dct İlıgiliz k\lv.,·etıerinln harckcU ı ıni 
lzıı.ç cdcmlyccoklerdlr. TıuıITUzdo. bit 
veya iki hafta evvel Marsa M.ıtrııll 
ve da.ha ilerilere lmdar bu 1st1kanı t.. 
lcltl bUyUk ıuı.kllyııtm yapılmıuıı ıçi11 
tel: yol olan demir ve h..'.ır:ı. yo'un~ 
istifade edllm\:iUr. Ta.nkl rla ;>'UKiil 
birçolt trenler yol boyunc.1 oıli kllO " 
~tre ınesafeye kadar uzo.nan ot;:> " 
mobil kolları gü;:dUm, Yalnız b!r k .. 
flle<lo 100 tane twık lmr :.ı koymo. topıJ 
saydım • .Hiçbir fjey tes:ıdllfo b·n1' • .. 
mam!§tır. Ask0rlcrlrnlz v:ızl! • r.ui ' 
yi b1Uyor ve tam b!r cıu.'llyetlo 
rinl ba§tı.rmnğa a.z:motın' ı. lunuyl"' • 

Lond.'"1!,, :o (A.A.) - Londra mtt • 
fUlcrindc bu.gün beyan cdlldf!nr.e ı;-.• .. 
re Slra..nelkte lurekM pltın mUC' ı, ı " 
ce devam etmektcdl!"'. 

Bc.şl'.ıı. blr s:ıld.hlyettıı.r ınom b:ı.d ıı 
öt'trenHdltrUle göre !n~liz vo re''ı' er 
lclil!J krsnnları nrasmd:ı. tcms.ıı h.ı.'11 
olduğuna d:ı.ir hentız bir btıb~r ı;claıt'" 
ınL~tır. Bununla. b~rabtır 1ki t r 11 

tema.ıı etmekte ı;cclkm.iyec '''eri r. ı ı .. 
htı.kknk c.ddedllmektedl.r. 

Sahte fahıra suçlusu 

Bug1ln tıya.t muraka.be bürosu < "i• 
çekp::ızıı.rmda. Manifatura tüecarı Jl.'f 
ram Eller§lyi 1950 liralık llDıhte ratu, 
r& tanziminden cllmı\Mıe,,tıut mahlt,. 
muine verm!§tlr. 

• .,... N~ Sata Oofkun aıkadap • ,81;J1••~am•••llii nm pndermltUr: IEI 

Muhterem gazetemm lt.11..9'1tıı. 1 
"'rlhll aayı.ı;mda, Ba.mlet ciııva.smm w. 
l!lllatı aırasmd& m0.ddel.umum1tlln ld
dlıı.nameaindl) geçen Son Poı:tada.kt ı 
t.enkidlmde ''Hamlctt Muhsin oyııWJ. 1 
Ya.kla Hamlet Tr.lAtt:, fekat KubAtıl 
Ertueruı dekor o!du kurulılıı. boru 01.. 
du tit~j, !ttı..-ıdt1. oldtı. )"ft.ndT, ~ık oldu 
g&tordi; Hamlet rshrı yo lco:ıu!f be.• 
knnmdan ! cvkalldoydl., tjeklindeki 1 
parça. Jwrhnlde <tayayı taldp eden • 
muhterem mesıckwurun dııtrrm:ı zm.'l ! 
gekrclt; "!':rtuğrul M~nl pi,> e .. !:11 
her yr.rınde g6tOyonız, o bons o·u-:- : 
öter,.. gibi çok garip bir cllmlc h • n .. 1 r 
do çıknıt§trr. Bu dıı yıı.lnız mnh'•cme. 
de bulunanbın dcJU l!erke;ıl {;ii.ldUr ı 
mej·e kAfl a cay!p bir cnınıe. ma.nsı! • ' 
bir fUdrdlr. llakl::wıaa tııl:-1.t' h!W.i~ .. 
ler verdirecek ınalılyett.e 

c:imltllin tash!hlnc ı l.,,;m 
Hı.t meırtubunıun n~rln~ 

d dilerttn. 

Radyolin s~i 
Neap ve C ·• M5:ı.r 
~erin pe~ ~ 
m~a BAY WJ
SE:Y1N A VNI A.l:A.-R' .. 
ın vcfutmm 1 ~ac.ı 
gününe tes cd ıı • 
2S T epinisani 941 ~h 
gi\nti ~le ~an-!~2i7'!'\{ 
mil\:~ Bey zıt Cı:.· 
mii Şerifin 
mun r ~fon 
mevlWtı Ncltori kıra"'• 
ettiril~~ hi-k .. 
le~~ 
~!.rha 



Parayı kim çaldı ? 
atrnazel Kor:no "bunlar bahanedfr, 
~aıron beni kaçırmamak için bu 

if lira ı abyor , . diyordu. 

Nazariyata değil liliyata 
ehemmiye~ veriniz 

insanlar hayatlarında biribirlerine, ha 
yatta, ancak iki gün müaavi olurlar. 

Birincisi doğdukları, il~incüti öldükleri 
gün. 

Nazari olaTak doğru görülen bir §eyin 
liİiyat aaluuında da mutlaka doğru ol · 
maıı icap etmez. Bi%e lazım olan doğnr 
luk lili;yal sahasında tahakkuk eden doğ 
nıluktur. 

1 uzun boylu. 20 ya,Iı-rtnda 
Cörtın1!ll bl r ıuzcsı. Adl1$'e ı:ı;ıer 
~en anneııntn kotunda n~r 
~ken o.nıatıyordu: 

ladı. Mllba§lr kendisin! zorla llU8tur. 
du ve esas mevzu hakkındaki bllgi • 
s!nl d>yleme&l 'lhtıır edlldL .thUynr , 

Her ne kadar inıranlar kanun ve hak 
nazanncla biribirlerine milsavi iseler de, 
hakikatte bu iki gün haricinde insanlar 
arasında mevzuubaha müsauiliği bulmak 
imka:;sızdır. 

lıte •ize,her i§inizde nazariyata değil 
l iliyata kıymet ve ehemmiyet vermeni -
zi emreden bir hakikat ... 

llal'tıı:nda böyloalne ruUama 
•allah1, Hem bana hakaret 
beın de lt.ıstellk bınıız diye 
~:Ye verıruı. Ama, onun malt. 
'lllzyorum: Beni tckmr atöl 

~:. lltno.k !:itiyor. 
~ dlkkaUe dinllyen annesi ı.. 
';;;:' hıanmaz bir ta VIJ'la bll.§ını 

•e· 
~~ doğt'U stsyle, diyordu, e • 
~ı yaptmsa, patronuna gldlp 
İ'lXn da. seni. affetsin, nı!Lbkc 
c~Unne&n. Zat.on ben o cUD 

:ı~ -• ~lnJ terketmcnt pek bay .. 
."'ltt sa.ymamqtun. Pat.rollllll 
'%r ki, durup dururke:ı 8Cul 

Ye versin. 
• ~ birdenbire lfYtlll etU ve 
lceıe amıcdne çıkJ§lllağa ba§-

~ anne, 83na da \Akırdı an 
ll.~o kadar zor kl, dJyoruııı. ya 
~ bende gözll vardı. Ben en 
:,_tı OldtığUm iı;in elinden kaçır. 
'"leaıeadL Ben çıkmıı.lt !steytnco 

l", dururdu. o gtın de ceketin 
ltıı, beD!m yaptığım yaka 
olduğunu bahane ederek 
~1 ltı.k.lrdı buakmadt. Bana 
"ernııyor, ya. A.lnımm terine 
~~ aııyorum. Çıktım, git • 

l§t.e •• 
ılıen kulnk kabarttığım bu 

beni alo.kalı:uıdırdı ve ı>e:
'1lrlıkıedı Ana kız, sulh cc. 
llle.sin.ln tınt>.ne doğru yUrllr. 

ı..'aab!yetten kendlıWll kııybo
·:-ıv luz· 
~cağı· oısun onun. Ben de onıı 
~ davası açaymı da görsün! 
.~rıyordu. 
t..~et~emeya girdiler, ge~ 
."illl )"erine oturdu. lddtaya ı;ö
~•de ç;ı.lıamakt:n olc;!uğu bir 

Çekmceesl.D:len, p:ıtronu bu. 
~, bir aırııdo. 85 ura çaımı~. 

~ b!ldmtn sua.U tızerlne 
~~ §Oyıe anı.attı: 
:~ o gt>.n zaten gok dalgmdtm. 
< ~ Patron bl.r )'D.kayı ~e 
~ D:.1UJ.nm13tı. Artık bu ça
~ ~mmUl edeml}·ece~iınl. an. 
t!:ı:ıu vcsUc eJcrek çıkmak ~ .. 

Faıınt :rab'On evvelce de 
~iltının rnğtncn beni bırn~ 

Gene do elinden kncoırm!l.k 
eecıtu. nen de onun bir ara 
~ tıkmo.sındnn ısU!ade ede • 

'2l.Qhn vo nt61yedcn çıltıp git• 

<il anın, kızun, mademki c;:ı 
• lltYQ patronuna haber ver. 
i:J1l zorla. nasıl tutabWrdl. 

lt lıakı:.znı da brrnlmıışmi. Böy 
1 r nı•ı'? 

'\.tonun e:ı ıyt ID<;\al bendim. 
.ıı ~uı cl!naen ıw;trmak ls 
· li llkat yapb,Cı h:ırekcUcr 
~ı oncı çok kmn1'tnn. Artık 
b~ ı;örnıelt iatcmlyorum. 
'll dUltk!nı tcrl:cd rkC.I\ yaı.. 
•1~.I~lfıı. ve p:ıntalonunn 
re gelen bir m~tcrı ele o 

tn, ığ.ı baş • 

kadm, o g1ln, yn.n.mdn çal!§makt.ıı oı. -==========================.:::::::;::=:;:::;=;:::::;:::=======::. 
duğu bayan Allyeden bir blQ.z &Jıp 

götUrmek llzcre ~ lira aldığını ve ter 
zlhane sahibi Necatı beye getlrdlğin! 
ıı5yledl ve: 

- Ben blılzu almnk il.zere bekler. 
iten, Necati bey dııınrı çıktı. Bu tıa. 
ynn da hazırlanarak çekmeceden bir 
§ey aldı ve çıktı, gitti. 1''akat para 
buluna.n zıı.rfı alıp nlmadığını bilm.l • 
yorum. 

Genç kız, çırağııı V() A:rıjelln aöı. 

lerlni lta!>ul ctınlyordu: 
- Çırak o ınrada kömtir aımağ'a 

gttml§ti. AnjeU de ilk defa burada 
g!Srüyonıın. dedi. 

Bunun llzertnc hl>.kim oahlUerln i.. 
fndelcrtndckl tıpa4p uygunluktan 
güphclcndi ve çırotJ drıu.rı çtlmrdık

tan sonra Anj;ıle ısordı.ı: 

- Zarf ne renkti! 
.Anjel, ~r!t Beşikt&§tan lstanbula 

kadar ta;Jid.ıJ;'l halde, her neden.o 
r~nl farketmodlğ'lnl aöyledl. 

- Nasıl olur? 
- Eh m yapaen.ksıruz, lhtlyarllc. .. 
Bundan so:ıra cnllnla.ıı çırak lıle 

boyıı.z olduğ\lnu &Hytedi. AD.jel do bun 
dan 80Ilra zarfuı beya~ olduJ!unu 
rondığım anlattı. 

Netıc::de mo.hkc:no, diğer plılUer! 
çağırmak üzere <hıru{Jmayı tıaıka b1r 
gO.ne bıraktı. 

Korlna. dışa.n çıkarken f\IUl1!Blne 
dert yanıyor: 

- Benim gibi namuslu bir kızı lxl
ralara d(lştırenler Allalıtan bulsun. 
Elbette tıon de beraat edince yapa • 
cağımı bilirim! diye söyleniyordu. 

ADLİYE MlJHABtnl 

Olüm 

.Amaaya. mutasarnflıırmdan mer. 
hum cmekll lla7 CemeUn kııı. ManJsa 
1§ bankası muhucbe mUdUrii B:ıy Cc,. 
IAlin abla.il. merhum orgeneral lmna.. 
O Hakkının torunu, İBtanbul polis 5 
inci şube mlldo.rll bay ŞllkrU ve :Mer. 
sin mü!tnstınnn oğlu bay BalıaetU • 
n1n baldrzr, tüccardan Ra.mtz; Uzber. 
km karde§lnln ve Veteriner Na.tiz Ar. 
manın kayın blradcrlnln reflltam., mu 
tenıııılt tUccar bııy Rnoit Uzberkm c.:t 

BAYAN NADlllE UZlllmK 

MQbtelA olduğu §eker haatatıfmdan 

kurtuııunıyn.rak 20.11.ou de Tanrı • 
nm rııbmetine knvu:mu,tur. Ccna 
zc:n 2L11.9U yarınki cuma gtlnU ımnt 
11.30 da Nl§antaıı Gllzelbs.hçe aokak 
25/2 No. ıı Nan ap:ırtımaıımdan kal. 
dırılarak ıuuwu:ı '11e~ye e&m.lalnde 
kılındıktan sonra Kaclıköyllnde 1bra. 
himtı.ğadn aUe kabrürtanma dc.f.nedl.. 
lecekttr. ııev!A rahmet eyUyo. 

Merhumenin arzusu llzerlno cekn'k 
günderUmem1'Si rlca olunur, 

- Bu fena bir fikir değil. Hew 
pimiz kin hayırlı olur. Fnlm~. 
seni ~imle temin ederim ln, 
bu hnkilmtse cidden sc,-inece · 
ğim. 

- Biz de sık sık but~ak. 
lrnnuşmnl~ imk6.nlnn_!lt elde e~ • 
mi§ oluruz. Leyliic;.ıgım 1 Bl1~m 
Turhan, AJlnh .... JnMet vt-reın. 
biraz müşkülpesent b'ı· erkek,. 
Sık mk bu tarafa Aidip gelmem<' 
razı değil. 

- O halde bir dnh:ı gelişinde 
cnu da beraber 0 etir. 

B3ylc pirde bir hnvli uzak· 
ıa.,mana elbette razı olnını. . 

- !yi ama, vn.kti müsait değil 
benimle beraber gc1meğe, 

Sürprizler, konu:rtukça artı
yordu. 

Ncrimnn iki gün evvel köprü 
baflrnda bn~ı ı:!örmUıı .. Onun. 

Bi E 

~ard©l 
it©k~it 

Bu, bir facianın başlangıc ımı9dı? Hayır 

B daima devam 
e en bir faciad 

Uzun blr saıoıı.. gtlu ilk çarpa.n 
aey. tavanın kırmızı. duvarların ye • 
e11 rengi. Soma mermer masalar ve 
bu mermerlerden biraz daha beyas 
ynn çıplak kadınlar. 

Masaların ao~ kadmlarm mcak 
bcıyaz.lıklanna ka~ bir beyazlık 
dalıa var: Bira kOpUklcrl, ield ka 
dchlerlnln bUlQr bcıya.z!ığt. 

Bu parlak renklerden doyan göz 
Jerimlz blrnz daha ctra.!ta d.llqcyor. 
:Koyu bir renk: Siyah! Pencereden 
giren .ka.ranlıl.t; lnrm Cll nl.b.ayoUn 
deki karanlık lı:.U~~lor: mıı.-'S.llBrm al. 
tı; kadınların ıdyab ropları, Y& d&n11 
eden gölgeler. 

Dan.seden göl~elor bizi b!r muslltl 
scslno sQrUklUyor, ÇUnkfi, bu siyah. 
lıklar cauıı BC.'Jlerile beraber adını 

ntıyorlar, d()nUyorlar, sıçrıyorla.r. 

Şekiller bu kadar güzel, çehreler 
d-0 o nl.sbette neşeli. Caz durduğU vo 
dönen ç!!Uer yorulup - veya yo 
nılmndan - yerlerine oturdukları 

zrunnıı yükselen ses~r knh.kııl:.ıdtr 

ve bu kıılıkahalar cazdan dalın ıız 

nevcıı değildir. 

Caz ve kabkahalann bu kııdıır gak 
rak, şk ve renklerin bu kadar par. 
la.lt olmasmıı rağmen nrunl dı:ııarda 

:ve k~elerde, masalann altmdn, hat 
ıtA dansedenlcrin Uzorlerlnde slyab 
Jık varsa, gUlen yUzletin ne,asino 
rağmen bıı.zı kalplerde hllztln ele var. 

Dnnseden çt!tlerdcn birinde, er • 
kek kadının yQzüııe doğru lğlllyor: 

- Batırtıyor musun diyor, gene 
böyle b!r gece bUyUk bir !cl.Akettcn 
kurtulmuştu.n 'l 
Kadıtun yüztındekl ıtadc btrdcnbi 

re deği§iyor, bir g\llll~le gerilen du.. 
dakları birdenbire gcVflror. EvvclQ. 

gGı:J.erı h<ıyre~ v• bir şey anl&mak 
ister gibi eı;tlryor, sonra birdenbire 
knııtnrı çat.ılıyor ,.c sert bir see ~ 
lryor: 

Bir bardak mı lmı1dtT Bayır. O 
.kadar ehemmiyetsiz bir 001 değtl. 
!Burado. Jurılaıı bardağa klrn.ee obıemo 
mlyot vc.rınez. Halbuki olmdl tıel'kM 
dD.nsı bmıkııuO ve bUtUn ba.§lar ao • 
elıı celd~"li tarata dönmllştUr. Gönı:LI.. 
yenler ayağa ktılknı'l)lar, hadlıonin 

oldul;-ıı yere yakın bulunan mn.s:ı.laT 
dnkller ileri l~mUDltırdır. 

HAcUeo haWko.ten morale uyandı • 
racalt bir goy: 

Dan.sedeıılerden biraz ~vvcl ba§1 • 
nı kadına doğru tğerek bir cıeylcr 

BÖyledlğlnl lşlttlğimiz erkeğin yllzU 
kıpkırmızı, k.ndı:ııtn ~ hAlft. sen 
bir tınkxşla hiddet savuruyor va kar 
tı"..!l.ndaltl erkeğe tokatI nttıktan son 
ra inc'l eli bG.IA. titremekte .. 

Kadın, ke.ndislne o geceyl söyllye:ı 
ndnmo. tokat atmı~r. 

Herkesin do:m ltaldtğı bu \•ııziyet 
bir !kl saniye devam ctU. Tokat ııe 
sl o kadar §iddetll ı~ıuım~. nkls o 
.kadar çınlamcştı k1 hl<; beklcnllml .. 
;yen bu ha.dlse berke~. 8.'.U1ld birden. 
bire ba.rdo.n ı;ıkmıglnrnıış gibi, bam 
ibn;}kıı bir hnle koyınu;,tu. 

Tok:ıt se:rtnln. çu:ılnmıı.sr, bir bar • 
dak kmldığı zanıo.n çık.nıı gQrilltu 
gibi cıızın sesine karr§mam[f, b11D.Jdıı 
oaz:do.n Ustun gelerek onu sustuT .. 
muatu. 

SUkQt ve vnzlyettekl bu gergin 
llk belki daha fazla devam edecek 
ti, Fakat, ilk hareketi erkelt yaptı 
ve blrd nb1rc geri dönerek hızlı hız
lı kapıya doğru gtttl 

Ve sen biltiin bunlnrdan haber· 
dar dcı':iJsjn öyle mi? 

Gayriihtiyari olarak ı:nıtdün1 •. 
Doğru~u gülünecek bir htıldi bu. 
ÇilnltU, benim bunlardan babe. 

~ rim yoktu. Ve Ncrlmruı, benin1 
bunları sakladığrma zahip olu
yordu. Canım kadar sevdiğim 
bir arkadaşımdan bunları ni~in 
saJday~aktırn? 

la bir hayli konu.smll6. Güya an
nem de gok r:ıhatsrzmış. 

Neriman: 
- Bab:ıı1, anneni ~ok seviyor, 

dedi, adl!"Jl. hllla bugün evlenmil}· 
ler gibi. Siz Mnçkaya t~mdık. 
tan sonra bab:ın <la anneni bir iki 
ay için Konynya göderccokmi~ .. 
Orada annenin dayısı mı, amcası 
mı btlmem nesi varm~ . enıura 
hava tebdiline gidecekmis. 

- Sen bana ne haberler ver
elin .• ? Ne sürprizler bunlcır n· 
yol? 

- LcyHlcığml! Bunl;rı bizden 
~!:in saklayorsun? Mademki 
dUn baban gelmiş buraya. P...er 
halde bunlardan snn:ı. da bahset. 
mişt;r. Mackadl. a":ı.rtm'ln tutu· 
Iuyor. Annen l{onyay~ tebdil 
havaya gidiyor .• Feridun a~m. 
dan deli ~ibi döğünüp duruyor. 

- Şimdi şakayı bırakalım. 
Neı·iman ! dedim. Bizimkiler 
Maçka.ya ne zaman inecekler· 
miı;. 

- llemen bir haftaya kadar .. 
- O l~adar çabuk demek .. ? 
- Annen valizlerini hazırla. 

mIJi. Apartmana ycı !u ir yerlef
:mcz seyahate çıkncalo:nu~. 

Ncrimanla bahç:eyc çıktık . 
Konuşarnk dola(!ıyoruz. 

- Şa bcyn.z snclı doktor bo.k. 
kında.ki bildiklerini bana. anl->ı.!u• 
mısm. Neriman? 

- Canım Lcylflcı~m.. Şu o .. 
Jamm lU.fmı b1ra'~ Allo.lıa&k.,nn. 
~fnc1or percstin biridir o. 

- f vi nma.. ben beyaz saçlı ve 
ya<;lı bir adn..'l1!"1. C\ ıennıe~e y • 
m•n ettim çle. Ba~ka bir gençl 
e..•lenenv~m artık. 

Neriman şaşkın bir tavırla 
vüzümo bahtı: 

- Ne crvorsun, Leyla? Ben 
görmiydi senin ruhun lbu kadnr 
ihtiynrla<lı mı? 

BUt11n gözler arkMmdan s'lrUk 
lendi Bu siyah göl"'cnln a lonun 
.kapt11ndan gılttığını gtsrcnler g6z 
lerlıü sert döndürdüler ve kııdın& 
oo:kblıır. 

Kadm, yerine oturmı.ııtu. 

Blru ııccra Mı: teı;nr ba§ladı. 
Kadın, k~ndls!nln önllnde Jğilcn bir 
bn§ka erkekle dansa Jml!ttı ve o to
lta t sc.st. bir bardak kmlmasx gibi 
blraz ~ olmnkla beraber, gene ca.. 
zın cUrillt.llmlnc korr~ıp kayboldu. 

Bu, blr facituıın ba~langıcı mıydı? 
DUğllm nokt.Mı mı, yoluıa sonu mu? 

Buna btr cevap verilemez, ÇUnkU 
bu, b!l.§lııyıp biten detfil, mUtcmndl 
yen devam e~n bir !actadrr. 

Erkek, senelerce evvel o kııdınln 
gene o barda tanışınL,tı. Bu te!!adllf 
blr qkm ~lanr.cı oldu. Fakat, n. 

do.mm kabahati, be1kl bunu bar ka ... 
dmı olnrak bırakmaması ve kendi 
etno metres edinmesiydi. 

Kndm, onunla uzun bir milddet yn 
r:amı.ş, ve nihayet o altş:ım, gene 

aynı rora gcldUtlcrl 7-arııan, erkeğin 
.kendla!.n.c bug{lnn hntrrlnnıa8lna da. 
)'llllt\m&mf§tı. 

Fnkat, erkclt yo.l&n sısytemlyordu. 

Onun bnhsettlği !cUUrot hılklko.t® 

kadınm pyet yalanma gelmişU: Kn 
4ın bUyUk bir l'lefıılct içinde ölllıno 

çoktan rıı:;ı OllllUD bir halde buluı:ıu. 

J'O!'dıı. Onu bıı.r<l:ın kurtaran a.dnm, 
aynı zamanda ölümden de kurtnrml§ 
tı. 

Fakat. onca senelerden sonra, o 
sünlln. "lellkttl.n., kendls!ne hat.ır

Jatılmam bir tokatla ka~aıuı.cıık 
derecede bUJi Uk blr kababcıtti. , 

- HnyJr. Bu. ge:ıçlik, ihtiyar .. 
hk rncseclel değil. Bir t 15.kld 
ve bir zevk meselesi. 

- Haydi co.ru..'ll, böyle teliikki 
ve böyle zevk olnıaz! Bun~ de11-
Jik derler. 

- Eh. Bu da senin için bir ~
lakki değil mi? Mademki sen 
delilik i<'lfıkki ediyorsun... De~i
llk olşu.n. Ne olul'S9. ols-ı.ın, b l 
benim son karanrndır. 

Neriman birdC'nbire atıldı: 
- Sen yanılıyorsun. Leyl.d! 

Beynz ~ı bir genç olı:ı.bilir. 
Fnknt beyaz ısaclı bir ihtiyarla 
hiı; bir zaman mesut ola.ınnzsın ! 
Eğer doktor Sedadm baz:ın nJnr. 
na dökülen beyaz saçları hO§una 
gidiyorsa, ona da aldanıyorsun 
demektir. Çünkü, doktor mek· 
teptcn yani tıbbiyeden cık;.lı ta. 
ınam on altı cene olnlUı,. 13ııgUn 
kırkından c:ok fazladır. A'iı r 
zwnanda da o lilzumunil n prk 
faı:Ja egoist bir adamdır. Siz o .. 
nunln bir h~ta hile bir arı!da 
vapu1a.zmn ! 

Nerlmo.n c:.ok ciddi v a ın ı 
bir tavırla ilfı.ve ecliyoı du: 

- Onun busuı:ıi hnvrıtı da p ~ 
kanı.nhktır, l&ylf c•füm! • ·,. 
r.evkler:ne gilveni!!r, ııe aşkına 
itimat edilir. 8i:rndiye kadar ev 
Jer.memesinm bir ~o'.{ ~E'L"'lJ! ri 
\•ardır divorlar. Bu ~el: ). r !1-rı. 
!Hnda, insnm, insnnlrk zcvtd rın
den tikc;!nd'rt>C' k ı~n<'lrı r "'r( ne 

Fıkra ---.__... .......... 

SAYFA - .S 

e 

Namık Kemalle Ce\•det P:ı.:!&l'3 

r;u tıkrayı lmnt cdeder: 
Nıı.mık Kem:ıl Oovdet pa5fıya. lılr 

r,iln ııöyle bir kıta okur: 
Ne hikmettir kl kaanmı tabint 

ahdl evvelde 
• U.avnt fizre t.ş.Juılm etmemi§ 

erzalu efrada 
.Aceb ml red edersem ben de 

bt perva bu taksimi 
Zaruret bervcye mecbur oder 

insanı dtlnyada 
Oovdet p:LŞa cevap vererek: "Bu 

aöule ldlfllr "rnr., deyince Na.mık 

· KODUI; 
- Evet, deml,.aı, b:ıkUmten ktl • 

für \-ar; fnlmt st~ efendlmlıdn ktt. 
.filrlllrln.6 ııln~tle o im.dar lrtiı:ük 

kJ, •• 

Düş ününüz? 
-. ,_,,~ .-. ... ..., __ ........, ~ 
Linltoln ile ayağı &ıkışan 

domuz 
Linkoln'le arkadaşı Hemdoa 

yo.ğmurlu bir gün çamurlu bir 
yo!dG, araba llc gidiyorlar, bir 
ta.raftıuı da bir felsefe bahai U.. 
r.erinde münakaşa ediyorlamuş. 
Hemdon baııı.n elimizde olmı .. 
yan•hareketlerde buhuıduğuınu
zu, insanın her zaman iradesin 
hAkim olamıya®..ğmı iddb edi. 
yor, Linkoln de aksini ileri ım .. 
rUvcrmua . 

O sırada u.zaltta.n am bir hay- ' 
vnn sesi işitiyorlar. Araba ile 
yakla.cıtıklan zaman görüyorlar 
ki bir domuz, aya2'Jnı tnhtı. 
köprUnUn bir aralığına slkl§tır. 
mış, can ibavJi ile bağırıyor. 

Linkoln derhal arnb~dan atlı· 
yor ve gidip domuzu bu fena va.. 
ziyettcn kurtarıyor. Hayvan ko
rsa kOBa uznkl~tığı. Liruroln de 
tekrar arablya gc:ldiği %aDlall 
Hem don: 

- İRte ! diyor, davayı ı·azan.. 
c1ım. Elinde o!mıyan bir hare
ketle, fradene hakım ola!"Qiya
rak, gıttin domuzu kurt.'1..rdm. 

Linlıoln: 
- Bilakis, diyor. da.vr>yı ben 

kazandrm. Her i§te irademlz!c 
ve kendi me~rrtmıiZi d1t. 
şünerek hareket eder~. ~~ 
ben bu domuzu k.ırta.rnuyacak 
o~a_ydım, ibajiırışı gece Ul ktWla 
girecek ve beni uyutnııyacaktt. 

~
~~...,. 

~ ~ 

·~ Bay, bayanlara müjde ~ 

·~ ~ ~ Mıımkeı\ koltuk tıılaml:Ln. vııJJı.- ~ 

~~ ı r, mf"lrtcp ve evrnıı: ı.;antnbn. !C 

f.~ \1elJın,sıJ hor tUrlU dert ve ınu.. ~ 
<I 5ıunb:ı ~ynlııl' fenni surette 
~~ h r rcn1ct.e boyanr. 

~~ Bayanlara mahsus 

t.~: MODASI GlllÇlllŞ, 
~ llENGt SQLlUUŞ 

~ ~ El ~an talan 
.:• twıılr edilir. Ve elbiselerin reo • jj 

• ( giııc!o ınoda bir oyı;t!-ı olArak 
~~ y pyenl yııpılu. 
~ 

~ 
Adıu: Karo.köy Mumhaııc cadde 

~ ı He.sanpa a han. No. 8 ~~ 
~ ~ 
~ MOJ:>A BOYAEVl 

%. .., ~ ~ ~ .., ,.,,_ ,.,,_ .., ... ,,.,l'>o.. .... -....,1 ,. 
~~W'"L'1'"6"~ 

olanları d!l vnnnış, Ahlakı bu 
derece t.croddiye u~nmr , eup -
beli bir erkeğe bel ba wia.mak •. 
Yok, yok LcyUkığım. En sana 
yakışmaz! Sen her cyd n 'inr4J 
ma.kul ıbir insansın .• Ve makul 
ltlrazlan dlnJfyrnilinıin .. Dinle. 
mQJisinl 

NcriMan, Sedadm ahlaki dn· 
rmnu üzerinde bu derece ı rarla 
durunca ben d" dU~UnmC'ıı;e 
mecbur oldum, 

- Demek ki ~n!.m onunla ev. 
lçnmcmi tf>hlikff buluvor5wı 
övle mi? 
·Diye sordum. • ·C"rimnn e11er 

nlİ yn_IMhl!]J: 

- ~eni kat'iyen böyle mazi 
kirli 'e fJtipheli bir erk ?in krm
sı gÇirmek i «mcm. I-1e ·: Fer' 
du., g-ibi geni' Ye t::-mız ruhlıı bir 
liı::ıhn dun,,.· . ., Niyle ~u 'he 
bfr ndr.,.,..,:ı t '"X' ' "I c::t • ':. 

- K Fi. \11:11
• • '1ııi p -

V'lhm. Nttim r ! 
- linvır F ;t b t 



13 ÇEViREN: MUZAFFER ESEN 

Standi~ gülümsedi sonra bu gözlük çehreyi değiıtir • 
birçok numaraları arayarak mek için takılmı§hr. Ye. saa. 
adresi ele geçirebildi. Daha tine ne diyecelainiz? 
som·a Nevhaven polisi ile gö- Standit sordu: 
rii§erek aşağıdaki \elgrafı - Hangi aaa\? 
yazdırdı.: - Levisin saati, yahut ye-

Lüella Kotesnaş, }eğinin cebinde bulunan sa· 
Sen Kler oteli. Mortany at. 

sokağı 67 Paris f:-.. nsa. Doktor Rant cebinden in• 
Eimer Lvisin adresini ve ce bit' platin saat çıkardı. Bu 

buraya niçin gönderdiğinizi saatin üzeri elmas kakmal 
derhal Grol-ford polisine tel olduğuna göre ç.ok kıymetli 
graflayınız. bir ~ydi. Doktor saati açtı 

Telefonu kapar kapamaz ve iceri:ıinde kazılmış H.D. 
telefon bir daha çınladı. markasını gösterdi. 
Standiş birkaç kelime konuş Standiş haykırdı: 
tu ve Randm gelme!:: üzere -Fakat bu harfler Elmer 
olduğunu haber verdi. Levis ismine uymuyor. Bina-

Birkaç dakika sonra, aynı enaleyh bu adam Leviı de • 
~nda Grokford müddei· ğildir. 
umumiliği vazifesini yapan - Acele hüküm vermeyi • 
doktor daireye geldi. lslak 1 niz, bu saati birisinden al 
elbisel.eri ihtiva eden bir~a· ı mış _yalıut çal~ .ola~.il~r •.. 
keti hır iskemleye koydu ve Bız doktor gıbı duşunu
Standi§e resmi raporunu u- 1 yorduk. Elmer Levis ve hü -
zattı. Standiş bu rapora bak· viye'ı:ini değiştirerek buraya 
mıya bile lüzum görmeden gelmiştir. Saatindeki marka 
masanın üurine koyarak bu hakikati açıkça meydana 
doktora ı&ordu: J koyuyor. 

- Olünün üzerinde hüvi Standiş saati gözlüğün Y.a• 
yetini isbat edecek bir şey nma koyduktan sonra, ya • 
ler buldunu mu ı vaş yavaş yerinden kalktı, 

Gözleri parlayan. doktor .Leviıin koca valizini tart.ar 
cevap verdi: gibi ealladı, kilidini muaye -

- Hiçbir şey yok. Hiçbir ne etti. Valiz iyice kapa hy • 
şey. Ne bir mek-Lııp ne bir dı ve komiserin açmak için 
kartvizit. yapbğı hareketlere dayan '"' 

- Elbiselerinde marka fi- dı. Jak birdenbire sordu: 
lan - Otelci valiz nerde? 

- Çamaşırcı markası bi · - Hangisi? 
le yok. Terzi etiketlerine ge- - Otomobilin arkasında, 
lince bunlar da makaala ve yanma koyduğu valiz? Size 
itina ile kesilmiş. Sanki Le- Levisin iki valizi olduğunu 
vic;.. öleceğini biliyormuş ta söyJemi~tim. Birisini bizim 
bizi müşkülata sokmak iste yanımıza koydu, ötekini ken 
mif. Ölüyü muayene ettik • di yanına aldı. 
ten sonra hayretim büsbütün Standiş müddeiumumiye 
arttı. Levisin elleri yumuşak sordu: 
ve bembeyazdı: Çahşmıyan - Cesedi muayene eder -
bir adamın elleri. iç çam~ı· ken ikinci valizi gördünüz 
rma gelince, sc de görecek- mü? 

tahkikatı bmt.kacaktı. Tabu 
Jak bu paranın vücudunu i
zah edemiyordu. Elmer Le -
vis acaba neden bu serveti 
alelade bir vnlizde taşıyor • 
du? 

Minni Gray yorulmadan 
S'tandi§İn suallerini ve Ja • 
km cevaplarını not ediyor • 
du. Yazılan ıabrlar hala gö. 
zünün önündedir. 

- Levisin bu valizi eliyle 
yamnıza koyduğunu söyle • 
mittiniz değil mi? 

-Evet. 
- içerisinde para bu!-.nr 

duğunu tahmin etmemiş miy 
diniz? • 

- Katiyen. 
(Devamı oo.r) 

19.&0 Memleket saıı.t 

ayan ve Ajans haberleri, 19.i5 Ser
best 10 da.k!ka, 19.~ lıltı.zlk: DUnya 
§arkıları. aG.16 Radyo gazete.si, !?11.41S 
Kemençe, T&nbar Ye Neyden sn.z esel"" 
ı rl, 21.00 Zlrnat talı:vim1, 21.10 Mll
Zlk: Uıışak ve Muhayyer mcltamlıırm· 
dan §arkıl.ıı.r, 21.30 (Konutıma. lŞllr 

ı:a&tl), 21.~ Mll~ik: Radyo rroll!oni 
orkeııtrur, 22.80 Ajans, 22.45 Dan.t. 
mUziı-ı. 

ISTANBUL BELEDIYESl 

ırııı ı~ıınıt r1JZ.fı.su 
~ıı ıiınl il :.~:·:ı:: 
Merdivende Bir Işık * •• . 

bUklJU Cnddooindıı 

KOMEDi KISM!.NDA 
Ak§nm 20.no da: 

Kör Döğüşü 

Güze 
Büyük nn r 

siniz ya, çok pahalı şeylerdi. - Hayır. 
Kunduralan muhakkak Lo~ ı - O halde ne oldu bu Genç ve Taze görün-
d d mek için Bu basit ve ranın en meşhur w.ın ura valiz? K ı ı · · t · · • e 
cılarmdan bit-inde yaptITıl · 1 Bu sual lı-epimize birden ° ay usd~ ~ ecruo_ 

1 f k h. k' e ınız. mıştı. soru m-.ı~· .. u, a at ıç ·ımse 
Olünün kaba man'cosunu cevap vermek ihtiyatsn:lığın ~ 

eski elbiselerini lıatırlıyarak da bulunmadı. , ~~~~ 
ıaşkınca bir hareketten ken- - Ya siz Harkvay? Ara- , ~ ~ ~ 
d!mi a_Jamadrm. -~ta~diş el bayı ~~rd~rd~~nuz .. vakit ~~lfJ? /::: ~." 
bıselen masanın uzerıne ya 1 bu valızı gordunuz mu? ~ rffl. ,. .:-4'~~ 
yarak tetkike koyulmll§tu. - Vallahi hahrlamıyo • · ~fı~ ~ / 
Doktor telrrar söze başladı: nım. ~ ı~\.f ~ ~ 

- Bir de şu şapkaya, fU - Bu da ne demek olu • /. ~ ~ 
cekete, §U paltoya bakınız, yor? B".l valiz uçmadı ya. ~ 
hunler çok ucuz kaha saba Komiser öfke ile hareke!e 1 

§eyler. geçti. Kalan valizi bir iskem-
- Başka neler keşfetti .. le üzerine koydu ve bir ki. -

niz? ğıt keseceği ile valize hücum 
- Bu adaın birkac sene etti. Kilitlerken kırıldı. Ko · 

evvel bir apandisit ~eliya- miser kağıt keseceği kapa • .., 
tı geçirmiş. Yara izinin şek ğın altına soktu, kağıt kese- ~ it>~ 
line bakılırsa bu ameliyatın cek iğildi fakat öteki kilitte t 
Amerikanın en meşhur ope• kop'ru ve kapak birdenbire 1 ~ . 
ratörlerinden biri tarafın • açıldı. ~ · 
dan yapıldığı •1.ahmin oluna• Gözümüzün önündeki 'ı 
bilir. Başka bir şey daha manzarayı sessiz ve hayret - Sat ve hazmettırilmlş süt. kre-

ması ve zeytin ynğı, diğer gizli 
var. Bu adamın yalan zama· ler içerisinde seyrediyoruz. cevherlerle knrı~ırılarnk beyn.:: 
na kadar bıyıklan varmış, Domuz derisinden olan valiz rtmkte (ya~::ııt) Tokalon kremlnın 
bıyıklarını çok yakında traş yüz, on ve yirmi dolarlık istfhzarmda yirmi scned"nberi 
ettiı-miş. banknotlarla doluydu. Dik - kullanılmakt:ı. oıe.n meşhur for

- Bundan emın mısı .. katle yerlp<;.tiri!miıı para de- mille ithal edilmiştir. Blt !er m. 

niz? , 
- E vfA, başka bir şey da· 

ha vnr. Bir de şu gözlüklere 
bakmrz. 

Skndis ve ben doktorun 
mo.:ksnduiı deı·hal anlndık. 
Çok heybetii görünen bu göz 
lüklerin camları adi pencere 
camıydı. Polis gözlüğü gözü 
ne taldı .. 

- Belki bu adam gözluğu 
rüzgar için tak.•·m~tır. 

Söze karıştım: 
- Levis istasyondan çı • 

karke:ı gözlüklüydü. 

-:ı- ~ elldlnlzl serian besler ve gençleş-
metleri tıpkı bankalarda ol- tırlr. Tenln çizgi ve buruşuıduk-
duğu gibi kağıt bt:.ntlarla sa. ıannı ve ca:,rl saf mc.ddelerinl gi
rılıydı. derlr ve cildi tazeleştlrir ve nefis 

blr koku ile tfı.tir eder. Fazla kıl
Hnrkvay heyecan içinde ıarın neşvünemnsına sebebi~·et ver-· 

mırıldandı.: mez. Malümdur kl Fransız kadın-
- Bur&.da bir milyon var Jarı bugiln bir knç sene evvelki·' 

Jerlne nazaran umumiyetle dahıı.' 
be. güzeldirler. Mütehassıslar bunun 

Btı rakam mübalfiğalıydı, scbebını Tok:ılo11 kremın·n \·ı:ıı;i 
Standiş yirmi dakika parala- ıstımallne at:uı.:,·orlar Aylı!: sn.-1 

rı dikkatle saydddan sonra tışı hemen bir mılyo::m bulınakh
bize bavulda tam yüz sekiz; dır. Siz de bugünden itibaren bu 

kremi kullanmağa b:ışlaymız ve 
bin dolar clduğunu bildirdi. her sabah daha cfu:cl görününüz. 

Tok:ılon kreminin mu:ımir l'!ctlce
lerl c:ı.rantllldir. J\k<'l takdirde 
pnrnnız iade cdillr. 

Do!,tor fikr~ır.: tasdik etti: GecC:'ynrısını geçmi~ oldu -
- Ben de hu fikirdeyim ğu için lıirnz s.ol'ra C::• 

~g, - - ........... 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZM~ 
NEVRALJi, KtRIKLIK VE BüTilN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 

İcabında Günde 3 l'a!e Alınabilir. Her :Yerde Pullu Kutulan Israrla lateyioİ'

~~~~llllf.ı~~~--

ı<üçük ıliinlu ırnpoou 
(Bu kupon:ı eldenerek gônderllecd, 

it ruama TC 13 \ enı~ UAnlan f:o Son 
Dakilmda par:l!lr.r; ocşrcı1Uca>kt4r. Ev 
lesıme tekll!J cüntıeren oıruyucnlarm 

mahfuz lm.tnmk Du.rc ~rlh ndrcslerı 
ol blldl.rmelert lt.DlJJ.) 

Evl•nm• 1 k. if ini 
• Matı Tll.%fyetını yerindedir. Orta 

yaşlı bir erkeğim. Her gcyden evvel, 
temiz o.hl!Utlt, cıı.zip, şen, Up!nin gllze-
11 fa.kir b1r alleden bir b:ıyanla ta 
DJ§mak ve haya.t sürmek lstlyoruın. 

TahsU Ye milliyet bahis mevzuu de • 
ğUdir. 1sUyenlerin ( Jenk 620) remzi. 
ne mllrnca.ntlan. 

ı, ve rfçı arayanlar: 
• Lisenin fen kol1.1Ddan pek iyi de 

l"CCC ne mezun olmuş, olgunluk iı:nti 
ıw.nmı vermiş, askerlikle ıı.lfl.kası ol 
mıyıın, Çllll§kan, dUrüst bir genç, çok 
ehven Ucretie çalışmak üzere l§ ara.. 
maktadır. (İ.l~.E.) remzi.ne mllracaat. 

.v. lı"'ran.sızcayı okuyup yazan, da.ktl. 
lo bllen b1r genç, hususi blr mllease. 
aedo çnll§mak tstemcktcdlr. (K.U.) 
remzine müracaat. 
~ Ortıunektcbl.n acklzl.nci 6lllı:f'nıda.n 

mezun, ta.kat devlet lmtnıanıarmda 

muvatiak olama!lU§ OD yedJ YS8mda 
bir bayan, herlıaııg'I bir müessese, u .. 
cııret.hane veya mağaz:ı.da, kasiyerlik 
Mtlpllk gibi 1.§ler aramaktadır. Ke!U 
de göııterebillr. (PJ. 24) remzine 
mllrnca.nt. 

:,. Ça.nte. !tinden o.nııyn.n b!.r baya,. 
D& ihtiyaç vnrdır. Ta.llplcrln (Temel 

X> romz'ne· acele milracant. 
:r Lisenin fen çubeslnden mc.zuıı, 

1uhtellf ortame ·tcplerdı:ı mualtirn • 
ilk yapmıj, huınul bir çok talebe ye. 
tl§tlrmlş b!r ı;enç; llııo ve ortamek • 
tep tıı.leb::lerine almanca ve rlya.zlye 
dersleri ,•ermek ı tcmcktedlr. (aA.) 
remzine mUracıınt. 

• lS ya~ında, ticaret ımktebt me • 
zunu, steno ve dalctilodıuı anla~"lln bir 
genç tahs!Ule mUteru:.wp bir L' ııra~ak 
tadır. (Kntot) remzine mUrncc.at. 

., Kabat.'lrJ llscs!nln be.sınct mnıtında 
okuyan bir genç, ınruş<'tlnl temin et. 
mck tein hcrsUn öğleden sonra ç:ılı:. 
mak istcmclttt>dlr. Daktilo ve ır.uhruıe 
beden nnla.r. < K. Evvercs) remzine 
mUracaıı.t. 

"' YO!tsclt ticaret mcktr>bin:re oku • 
yan blr cenç. mail bir mUesscııcdc öğ .. 
kdcn sonral ırı çalı:şnıak istemektedir. 

1 (Özener) ronız!nc mOrncaııt. 
:;. Yllkst!lı: ticaret mekteb!nin son 

smıtma devı:ı.m eden, lyi fra.nsı:ı:ca., 

daktllo ve ccld harfleri bilen, blf32 da 

Maliye Vekaletinden : 
ilmiş u ıco ., karuşlaklarıa tedaw 

kaletrJJm;sı ha ıumda 
GUm~ ~ l!ralıklarm darp ve piyu::.ya kM m!ktard& çık&~ 

zerine l.2.9H tarlh!ndcn itibaren tcdanllden kaldınJmı§ olan gQln~ 
ru§luklarm l.2.9tı tarih!ndcnbert yalnrz malsa.ndıkJıı.rlle Türkiye cU 
merkez bankasınca ~c merkez bankası bulunmıyan yerlerde zıraat f 
§Ubelerlncc yapılmakta olan tebdil m-:.ıamelA.tma Sl.1,9'2 ak§amı ~ 
rilecel>tir. Bu tarihten ıııonra mezkilr paralar nakit olarak hlçbfr ., 
bul edllmiyecektlr. _ _ ...ı 

Etinde gilmUş yUz kuru§luk bulunanların 31.1.942 akşamına P"J" 
larr ınn.lsandıklarile, TQrklyc cumhuriyet merkez bankasında ve ııı_e:,j!li 
kam bulunmıyan yerlerde ziraat be.nkut §Ubelerindo tebdn ettlnıı--" 
olunur. (826Z-9S86) 

tişttrm~ b\r genç. lise ve ortamek • • Orta :ı oen aynı:nı~ l~ 
tep talebelerine almanca ve riyaziye ıtlmustr o!:- gene öğiedtoO 
dersleri vermek IStemektedir. (H.At mt.i~secıe tş sramaırtadd'· 

remzine mUracaat, (T.R.) remzi.ne mtlr&CA&t:art _J 

~ Yüluek 1kt1.sa.t ve tlcarot mektebı · • Ortamektebln 8 tnd ~ 
txınka şubeıılndcn mezun, lyt fransız. da.r okumu~ seri da.ktllo kul~ 
ca, arapça. esk! yllZl, dakUlo ve bl. zm dUzglln riyazlym ~u 

raz da tngUl7.ce biten bir genç, ıı~ genç az bir UcrcUe i§ ~ 

hangi tıusust bir Ucaret mllesscsesuı.. (Fahri Kmmı remz!ıHı aı ı 

de çaıqmak 1ııtemektedlr. (Beyoğlu * Yüksek lktıst ve Ticst' 
Alyon sokak, KAmilbey aparlırnan tebinln b'.rlnci amıtmdaytnı. 
No, 2 de Necm! Arıına roUracaatı. devam edebilmem için bir U" 

• Eski yazıyı mllkemmeı tıU n. mu rum. Çok ehven blı UcretJe 
hasebeden anlayan daktlloyu iyi kulla ~s.atl1!ri barlclnde tatil !{ 
can, hukuk f&klllteslnde okııyan b1r çaJıl1&bllirtm. l.&tıyenlerln < • 
genç, tahsiline Clevam edebilmek ic;iJJ reır.zinc mclaupıa mnraeast 
çalııımak (htlync:ndadır. mr avukat r1. 

veyı:. bir tuccnr yıuıında öğleden eon • Yulwık !ktuat n tıcetf~ 
raları Ç&lıaşb11ir. (A.T. 23) remzine oın.ın oU1.ncı mıttma uyııJı 

mO.racaat. ı5gıecıcn sonralan caıı~ıı~ il 
• Ortamektcp mezunu, askerlikle dir. Fransızca oıl1r cıar.:tilO 

&!Akam olnµyan S84 dçı.,,t>umlu bir gen~ ve ı:anogratlye vaıwtır ı:ıı AJ 
~ arnm:ıktadtr. DaktUo kullanır. h& cıen de anlar. (S.L. 77. ref!IY 
cap ve yaın i§lertnden anla.r. (Edin 8) racııat. rtl' 
remzice mOracant. • ıo V&§rDda CekAr. a!'ıce~ 

• !l4 yaşınaa lstanbulda bir tabrl. usı oLınıyan yeni ~e uk' ''diı 
ltanm eıekt!'fk tnmlr ı-:ıcrlnde çaı..u,ı,.n ıeD blr geru; tıer ııe Ol1Jrs9 .A 
bir genç, tıerhangı t>lr mUeSS4laede lf aramaktadır tB.SJ. re~' 
tıet•gilıi ınuntaMmntı :! anut ça~&billr. recıınt el, 
(Ayal) remzine muracnnt. • Fen der9lertnde og-rctı:ı P"J 
~ :?~ ynşında. ııslterllkle illş1gı ol • Qll§, tUecrübell ve ynzısı (', 

mıyan, ortamekteb!n tklncl 81J'lt!ma nnıversite ta.lcbes!. pek eb~ 
ltadar okı:n1uş. eski yazıyı bilen ser! orta ve u.sc talebclerlDe dcı11 
daktilo ;y-uan .ıtr b:ıy iş nrıımtııttadır tcdir. (0.Ş.P. 566> rmztne ~ 
(C.U. 33Zt rcmztno mllrocaat. • Muhabere Ye doııya Ul 

• l:Ul~lt tnlısilll bir genç, llae •e baberat lstatlSUk gıbl. Uellrt 

orto.n:ıel:tcp talebelerine tıesnp, cebir. •Akıt, ticaret U.eesl.nl.n llQ%1 

kimya. nzn: ders.teri vermek l.8te • okuyan bir genç, H ten ı1 f' 
mekted!r. {M.B.) remzi.ne muracaat. ı, aramaktadır. (K.TV) 

• Atle\1 vszlyetı dolayL!lle fakW mUnıcnat. ,; 
tesir.~ dal'ıınt edc~lyen t>lr UııJ•ersıte. • Fransız li8eslnden f1'*'~..i 
lJ gcr.ı;;, I~ nrnmnl:tadlr, Uer ttlrlll ya, yüksek mUhendla mclttebl 
~ı l~lerı yapar. den, verebilir. (Or • ııec taıcbclcrlnc transızca. !_ 
n;ın ı remz!ne nıUrncııat. rız·i<. ldın)'l\ denııerı verme~ 

• Et.ltl ve !-·er.i tııırtıeri okur n Mlliıendlıı okul lmtuıanll'f(1 # 
raz:tr Vt? b!rıız dil d3kt1IO b!)Cll b!r matik bir t'Ckllde hazırle.1'0 ı!S 
b:ıynn, mUnaslp t:ı!r lıt anyor lM inşaat . ~S Sabih) adreııltıe 
A. Ii.) rcnu:ıue mUrtıcaat. 1 at. 

:.~ tatanbul üniversitesi !Cl: fc.kwu.-. 
1
1 :t- s ay mnddetıe blr ti 1 

ı:tnde okuyan bir genç, tizik dem de çnlr~mıa. daktilo vo mu,.ııı ~ 
vcrmelttedlr. lt. A. Fen) remZ!.ne rlni iy! bilen, bir ~nç, herl'tl' 
müracaat. Ucarcthanede 20:~ ltr'a nere$-

ar:ı.pçadan anlnyan bir cen~. benka • YU'kttk il~Usat ve Uca.ret mekte. 
,.cyn tlcıı.rt btr mnessescntn muhuebe binde oku~·a~ bir genç, ortaokul taıe. 

mak istemektedir. cıı 
remzine mlmlcaat. 

• Del•let mlleaııeaelertD~ 
ça~:uı bJr muba8cbe metıı 
a~a.m sa.at 5 ten ıM>nrn ve 
gUnlcri 13 ten iUbaftn h~~ 
sclerdc, gılrkctlerdo, tlC8~ 
bUroıarda ç&J.ıtmak ~~..,.,~ 
hasebe Ş.Ş) nımine mllP""'

11 

sinde ç:ıl~k istemektedir. ('flca:-et t.e=.erıoe ceb~r ,hendese. !U:ik ve tarih. 
talclıesl) remTJııe müracaat. coğrafya dersleri vermek l.ateıncltte -

• Yüksek iktisat ve Ucaret molttr. dlr, l (R:ınko.yı remT.lne mllrnco.at. 
binln füinct ımntrnda bulunan, beaap 'f. Bir eene ortamektepte tabilye b.o. 
\·e rlyn.ziyesl Jrnvvotıı blr genç: öğkı • catığı yapmı~. yUl:t::?lt tahsil talebesi 
dc:ı sonralan çalııın.alt !stcmektcdir. bir genç, t!Ell<, ktmya, tabllye derıılerl 
(A.R.S.) remzine mt..-:ncaat. ~ermek t.temekted!r. (K . Sabih) rem 

• Ortamektebln blı\.:ıcl aııuflnda zine aıUraeaat. 
o!:uyan ıs yqmdıı. lJlr gon~. hergtln 'ı~ Gayet tyt ktııtllr flztk bllen bir 
l:S~icdcn ııonrn hu.sus! veya resmt her. filrk genel, a7. zamandıı, vücudu bt. 

bnngl bir mUc!5Cııe veya ticarethanede ç!msiz olanların blçlmaizllklerlnJ Ye 
ç:ılıııınak ı .. temel<tedJr. (~. Aydemir IUzumımz §ifmanlıklan giderilir. Ders 

• Ll.aeden pek IJ1 derece 1 

bir genç, ~sseaelerde ~~~ 
çalışmak ıatemektedir. (~dl 
yiçt !llı&11. eokak 12 numar
der Erkmene ınllncaat. 

44) remzi.ne mUrncaıı.t. te verebmr. lA.R.. A..99) remzine rn.D. Aldınnu: /ı 
• illl!SCk İktısat ve Ticaret meır.. racaat. AptıD nımldll1 ~ 'J 

tcblnln birinci mııfmda okuyan blJ' 1f. Fayaıuı çlnJ, ıııeronik " mozayik koyııcnJaımuzm -----(fj 
"cnı;, çok ehven fiyatla öğleden sonra i~lerl.nde ecnclorcc çaltı~. ustntıa. mektuplan ~ 
ç:ı.11 Ir.a'k Hzere bir iş rıu:ıaktadD', şılı:t ctrni:. bonscrvtr.erl bulunan bir lan daldJ) hercln _....._. 
<Y.'l'. 121 remzıırn mUracaat. 51lnatıuı.:~aktadır. Ta~raya da kadar ve saat l'l cı.. .,,.,. 

:;. YUksck iktisat \e t!c:ıret mekte. r;ldı?b:m·. lA.K. leı tt.lll%1ne mnracaat. lan. 
binin birinci eınifmds okuyan b!r genç ~ L\ac 80n ımrt tal~bes! bir g"nı;, (karde§ler) (1! Jfık) (~) , 
c ~-ı blr Ucretıc t:ı aronıal.tadır. 5ğlcd~n so:ır:ı Çtılı§mak ~re t~ ara. (H. 99) {İngel 27) (il~ 
M:uh-:setıc \'C fre.01aızc:ıyı ı,ı bilir maktııdrr, 10.H.A.ı remzlne mUraca. (Detek) (H.V.) (~) ;,

1
1 

(A.B.A, 25) remz!Iıo mllrucaat. a.t.. (Y. Akm) (Harika) <*P_.~ 
"' Ayda on linı Ucrctlo h!ıtt.sda bir, • t':ı.bntaş 1.i.Scainln be~l.ncl sm!fm (Teoman 2:S) (Nil) (~.ıı 

alı:.~a!'llnrr altrd&n seklze kadar ~a • d:ı okuyan bir genç, mal;etinl tcm!r (N. Ma.akeli) (lLA.K.) ~J 
ı·şnt.ıilccelt gen<: bir baya.na lhtiye.ı;: etmek !~!n 15ğJcdcn soımı çaııumnk t~ HepUnlU) (L.S.) (11'(...1 
vardır. Çocu'du \'e,;" ocukıru:>. !nknt tcm<'ktcd!r. Daktilo vo muhasebede:> (Leman Y.) (GellDcik) tf f 
ihtiyacı olan terclb c "'!lrubta•;,, aniar. R!~ :tzlyc"l kuwetlldir. (M. Pek (3~ Aydoğan) Temel X) ~ 
rcrn?.'nc mcktuoıı.ı. mUr~ t. can) r~ınzln! mUracaat. (Billyalı kadm) (Nil) ( 

:;. J,lce tnh3il:.ı:ı1 vn.:drr. ~farı * Ort mcl:trblrı s:,-t;tz;r. ı<t e-ınrfmô' ( '1,T. '10, "Çim,, "SUb&Y" 
!ı'"ıt, 6 dıı11 11 e k~i.ı.,,. ~= .e.:.:ıt mı:.t. okuyıı:ı bir ~"r;: !;, .,rnruak~ır. 131~ ieriııo gc1cn ~ktupı.&r t>LI 
h'l'll-Td:ı, husucl ti; :-.. Uı~~lcr.1e, !o I lttr~35~yE~ı vr ki~i!)ı;ı d~'!-:!-tl: -111 4 ııdresıerc ı;önderflrnf§{jr.) tP 
clareh:ınel~rd" rnuu!ı!ılhlH:. ~ "''!k ı:er.~ ~ı:.!ı~mı o•uuğu l'::-0 tezgh ar Aşa~I nnıh: ııahfpıerf ,~,., 
ve b-Jna mUmasU yarı lşkrl"'ldt-~t;;"l t,.rci cd . r. (L.Ü.F~ rcrr.zlnl! mu. eeee tnrnfmd::ı.n ı~~ 
lışmak istiyorum. OUuk~ sfl'"lltıı ;l~at. ranmı,~ıı:-'1ır, 817.o m!ir~ ııı 
Ü"ktuo y:?.zarım, r:n ~:1:1 D~l:lka 1a ot Sln,..,m:ıc.ı.;;m 't tUr:O -..n rl t.~ıJirde arnyan m~ 

O. S:ı.n<l<"t 7) rr.m~·.,' M'J·n::-":ı.t. "l " I ı:7:ın. 12 sen ır.c ~, .. :!ı!; y:ıpmt~ I si \ 0e rilecektlr: 1ld 
• Li""Din F~ l:c;J :ı •• :-1 r .lı!r ~ene: ~." l"'rır,! lı•r ,•n~mıcıtık i.;.n <Edin 8J (1y. nrkndıı"l ( • ~ . 

" rı . muhtrli! oıtzmeokt 'ı;rlc ö, ·•t:--rr I J!<:al.rn•ık b~r.1:r!.•.dlr (1 :~k) rem• Ht-plinlil)rtıı aııyın)r., 
' •· '·anını , hııtust 1.ı!r c;ok tnlcbc ye z:ne müracaat. ! (K::ı.:mM".-~r) 


