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Almanların
kinden daha 
çabuk tamir 

edilip; 
Yeniden harp 

sahnesine 
sürülüyor 

KaJtirt•, 25 (A.A.) - Sldi .. Rezeg. 
do cereyan eden ve bir hortum inti .. 
bamI veren meydan muharebesi Al • 
man tanklarının daha ziyade çevrd .. 
nln ;,imal batzsnıa geçmesi netloeainl 
vermi§tir. Şimdi bu bôlgede iki ta .. 
raf blriblrlne geçml§ bulunuyor. Bu 
vaziyet Alman tanklarmm Brltanya 
~ DeTamı 2 inci aayfada 

Sovyetler:ln btlcumona tığ~ bir Atmo.ıı tankı alevler l!;inde yanıyor 

Almıuı tayyare toplar ıateoo Jıaz.ır 

9 Çok ehemmiyetli, hayati bir mevzua dair anket 
OLDÜRÜCÜ HASTALIK 

Siroz Tedavi 
Edilebilir mi? 

Komün stlikle 
savaşmak için 

ku· utan 
Antl komlntern 

paktı 

Beş hükumet 
mümessilleri 

arasında 
Berlinde yenilendi 

Moskova 
On ünde 
Ruslar 
Üç mevkii 
bıraktı • 

-
Daha. geri 
müdafaa 

mevzilerine 
çekildi 

Londra, 25 (A.A.) - Moakova fi. 
malinde Rua kuvveUerlnln Uç merir.11 
t.erket.t.iklerlni Ye daha gerideki ,a 
müdafaa mevzilerine çekUdiklerin1 lbll 
dirm~r: 

lıloskova cephesinin diğer lleml.mle • 
ri.ndekl vaziyet §Öyle hullsa edile.bmr! 

Moskovamn 90 kilometre §lmal ba
tısında, Kallnlnde §lddetıi muharebe. 
beler olmaktadır, !ako.t .Almanla.ım 

bir gedik açmak lçln yaptıklıın te • 
şebbuo· ·~ hepsl pUskUrUllmilştQr. 

.Moskovanm 110 kilometre !jlm"ı ba
tır' ~la, 'okolamslcda, Almanlar Vo 
Jo'ko:a.m.,ı· • .Moskor yolu üzerinde 

birkaç köy alarak b!raz Uerleınillene 
de, So"-yct kuvveUert kendi mevzile. 
rtnt mulın!aza etmekte ve dlğer nol;. 
lardıı. karşılık taarruzlar yapmakta -
d-. 
Moskova:ım "S kilometre batı.ıımda., 

BerJin, 25 (A. A.) - Antiko- :r•,.jıılBk"-., Ruslar mustahsar m"'"'İ .. 
mintem pa.&tm yenilenmesine dair ~ De-r9IDI 2 met •yfıwla 
bu sabah imza edilen protokolmı 

metni: · 
ıwyn .k...ruiyet hUkfuneti, Al - Lenı·ngradda 

man Reich'ı h\ikümeti ve Ja.pon 
imparatorluk hUkfuneti ile Macar • t 
krnliyet htikflmeti, Mançuko jmpa- vaz.ıye 
ratorluk hükCımet.i ve .t&panya h~ • 

k""fllneti '.koın.Unist enternasyonali - Ruslar leh ıne 
nin faaliyetiyle mücadele cbnck i- 1 
çin akdetmiş oldukları bcynelıni• , ; • • 
ıeı ititiülann en iyi neticeleri ver· g e L l Ş l 9 0 T 
eliğini teslim ederek memlekeUe • 
rinin müst.a.kbl menfaatleri istik - ı.oııııra., 2ıi (A.A.) - Ruayada ınu 

ARAPLARI 
13iRLEŞTiR~ 

MEGE 
ÇALIŞIVOR 

ba!de de müşterek dil3Illana karşı harebe §iddeUe devam etmekt.ec:Ur. 
sıkı bir işbirliği yapmalarını icap Leningrııd bölgesinde bir karoı ta
ettirdiğinden emin bulunduiklan i• ' arruza g'\)Ç(ln Rualıır dUnkU tebliğle 
çin b:ı itiWların meriyet mUddeti- bildirilen ve cephenln cenup kısmmda 
ni uzatmağa karar vermişler ve elde edilen başarılnm bazı yeni mn,,. 

P f •• D K " • • ı G •• k bu maksatla aşağrdaki hususlarda vaffaktyctler eklemişlerdir. 
"-ınman, 25 (A.A.) - Emir Abdu!. ro esor r. azım ısmaı ur an muta.btk lcalmışlnroır: Novogrodun doğu cenubwıd& dllş • 

~h ParH!.mentonun açılmaSI mUna • . ı.-- Devamı 2 lnct sayfada ma.nın Uç piyade birliği dağıblmıştır. 
'ebetUe ııu beyanatta bulunmuştur: b h •• l •• ı • • -
~~i~;fi:::::: ~ami~~-~~~~.i:n~~~ç~~z sog ıgor' {Qününfilanosl~ 
1 
~ınck imkADI ha.kkınd:ı. nlkbln bu • -ı- _ 
ltnuyorum. Britanya b!ı.§vckill \'e bıı.. hn.stalığın tedavisi mümkün olduğunu ileri süren bir dok 
t'l~ıyc nnzırı, Arnp mlllctıcrl arasın • torla konuştu. 
~ bir !cdero.syon vUcuda getirilme • Bir TUrk h~kimlnin, bQtlln tıp &e. 
'hıe tıu-aftar olduklarını bildlrml§ler minin en mükemmel vasıtalarla yapa 
~· BUyUk Brltanyııya bize yapbk- madığ'ı bir şeyi ba§arabllmeal, §Up. 
b tınd:ın dolayı teşekkür için l:ellme heslz hepimlzl sevindirecek mahiye~ 
lilarnıyorı.ım. tedlr. 

b l!:rnır, ErdUnUn bu htı.rp esnasında Biz, herkesin fikrine hUrmet etme'k 
U~k Brltanynya dost kalac:ığını vt' prcnslplni gUttUğllmUz iÇin, bu TUrk 

llaırna onunla uygun olarak hareket ı hekiminin fikirlerine de aynr lıUrıne. 
~(jcı:eğlnl iltl.ve etmiştir • U gösterdik. Ve dUşUndUk kl, yarın 

Edirnenin kurtuluşu 

Edlmııde Sultan Selim Cam.lal ve mlman Si.nan 

Edime 25 (Husuat) - Edlrnenln kurtuluşunun 19 uncu yıld~nOmll bu. 
"il coşkun bir sevinç içinde kutlanmıııtır. 

81\tUn şchlrde şu anda pırıl pml ışıklar y:ı.nınnkta hnlk, hakiki blr 
bayram gUnU yaşamaktadzr. 

Ye.pzıan reemjgeçit çok parlak oimU§tur. 

belki de tıp Aleminde akisler yapındı • 
racak bir me.'Jelenin yapılına.sma htz... 
met edeceğiz. 
• Bu mevzu ctrafmda. memlcltctlmi. 

z1n tanınmış hekimlerinin de ne dU .. 

§llndUklerinı öğrenmek istedik. 
Bakalım bu Tllrk hekiminin lddf. 

A.SlJlI diğer doktorlanmız nasıl kar;]ı. 

lıyacak? 

Sirozun tedavi edilcb!lcceğt iddia. 
smda bulunan emekli albay Kemal 
Çuha bu hastalığın nasıl tedavi ed!le
blleceğinl nrkada!lmuza §öyle anlatı • 
yor: 
"- Sirozu tedavi ediyorum. Amn 

bu, İbn! Sinnnın tıp kitabındaki rl • 
_.,. Dc'\rıtmJ 2 inci snyfodn KaZlln İl.mail Oiirkn.n 

Moskovanın ve 
Kafkasyanın 
Kapılarında 

de\'am ettiği aolaııılıyor. İngiliz 
kaynaklan burada son aa.fbanm 
müphem olduğuna ve neticenin. 
birkaç günden ewcl ~ılmıyn.
ro~'"IIlı blldirdiler. llenüz ba toor
ruzun muhtemel neticeleri hal;kıo 
da hüldlın ,·ennek me\"simsiz olar. 

V:ımıı: Bir Muharrir Sa\ıL5m ağırlık merkezi tekrar 
:\106kO\'ILlll11 etrafına ~ 

ŞARK <'cphesindeki sa.Yasın Burasmm Almanlar tarafmdu 
1'10..,'itO\ a ı;elıri \'e onu m\i 1.aptı yalnız mane\'.İ bakımdan .. 

tlııfna eden fü,ılordu için, So\")·et- hemmiyetıl değildir; Mosko,.·a dL 
!erin de itiraf ettikleri gibi, ''a.. ı;erse. Avrupa I~usyasmm son eD
hiın lılr snfha~·a girmesi, billıa a düstri merkt.."Z.İ de Almanlarm .U. 
.\.imanların cenupta· Kafkasyanın ne g~s ola.ca."ırtır. Gerek Rosla-

• l:aınsı R~t-Ofu ele ~eÇirmeleri, bir• rın, ızerekse 1ogilizlerin bu Şehre 
ılenbirc, şimnl Afril<ao;ı lııırblni ttekadar önem \'erdikleri, tö&rk cep. 
ikinci ıılirna attı. Çiinkii bu taar- . hesi harekatı ba..5ladıktan sonra 

:Askere gidenlerin çocuk!arma 
Esirgeme kurumu bakacak 

ruı:un İn.~iUzlcr tarafından ilan e- bu iki devletin bosını tarafından 
dilen ba.5lr<'.a. hedeflerinden biri de, ~·aınlan neŞriyatta.rı da anln.5ılm~ 
Almanlara yeni bir cephe ~rak, tı. 
So\'yetlcriıı ~·ükUoü hafifletmek- .\lnıaıılann Kafkasya üzerine 
ti. Bu~mulıarrirlerimi:r. ,.e :ıo;krri yürümeleri. bir İn«lliz askf'rİ mü. 
miıf1?1ın .. ..,b1arıını:r.1 1ngili'l t:unru:r.u tehassısmın da yazdığı gibi, pct-
bn~ladığı ı.aııınn, bu hareketin Rus rol harbi bakımından da blrinei 
cephesi üzerinde hltbh tc~irl olıı planda ~elen bir ''aziyet doğura
mıyacağı mütnlen(;mıh huhınmu-:• caktn·. İngilizler, Orta Şark ordn
lardı. RosUıfun alnıma ı YC :'.\los.. lannın biiyUk bir J..,<.-mmı fimal 

Ankıuıı, 2S CA. A.) - Bize ha- , siminde gcn!tt bu )ıirdmıları de - l{O\arun doğrudan <loğruya istila Afrr"l!"'rnd!ı. me5gul hırııkarak, 

1 
b~r veri.ldiğine göre askere gidt=1n vam ettirnı.:t. r,erc'k v::!nnı bekle- tehllkr..,i :ıltınd:ı lialması bu nıiitıı. l\aflm-.yauın miiclnfa:ı .. mrla nusln 
yurddn.sların çocukları ile meşgul meye g-ltlcn ) ı.rttaıılar •• ı <''lCtıkla. leanın yer-iz olmailı~ıııı gü teri· ı·ıı. ehemmiyetli biı· yariiım gön. 
olniak vazife ve mcs'uliyeti Ço - rıııı esaslı brr §t'kilde esirgeyeblL yor. dennckten \":tz mı ge~eelıler? 

1 
cuk esirgeme kurumuna verilmiş. nıek için muhtelt! <;ttelere ha?· Uundan ba,,.'11<a, tıimaJ Afrikn~ın· \'ok<ıa şimal Afrlkasında ilcrliye. 
tir Kurumun genel merkezi bir vurmuştur. <lan gelen haberler hlribirini tut- bildikleri lt:ı.dar tlerlooikten onrn 

1

1 ta~flnn teŞkilatına ve 200 den - - - ----- m3.Claktn de\·am ediyor. Her iki hu lmn·etlerl Orta ~arkt:ı tehlllrn-
fazla çocuk koruma müessesesine B ı· r A iman 1 tııraf dıı. taarruz ettildcri iı.hli:ı Ve dİi<j:::?lıilccek olnn İngiliz mlitto-
bu işle mı.sıl alakalnııacaklar:nt sımlıvlırlar; her ild tnraf da ehem- likleriyle tıırı:· .. dc Rııslnrııı mücla-

I bildirmiş diğer taraftan da Keçi. z · •• zd •• miyetn miktarda tanı. , e sillilı raa ınıı mı gonderecekler~ 

1 
örendeki çocuik yuvasında da teı• genera 1 0 U 1 tahrip ett.lkierini, esir nJdıldnnm Rn bakımdan, §İm.al Afrikası 
tibat alnunışttr. İca.p ederse çocuk bHdiriyorlar, İngilizlerin 15 bin harekatı Rus cephesi ü!\tünde de 
yuvrutmm yatak sa.y:ısmın da nrt. l.ondra, 25 (A.A > - Alman radyo esir nlılıkları rivayeH rcsm<'n te. ~il. b!Hildı; Rus ceplıe"I hıtrekilfı 
tlI11mn.sı temin edilecektir. ŞimdL su Alman h~va ge"ler:ıllerir:ian vn. ~·it edilmC(li; t:J.at iJk lınmk~l<' <:imRI ,\frikn-.ı Uzerin.:le :rmics~ir 
ki halde 300.0("<l den fazla Türk 1 hı"rJ•' • · d.l'i'. • ~·. 'l\!' 'n:n yere d~ • ,İngiHzlerin bir miktar ilerledi[..ritıc o!ntılliı. Giiı! f'r lpınun iı;iıı M >'-'ko-
çoeuğunun da.imi olarak ya.rdunına lh_:,t.1. l>".!.·"smdc oı ı\ı.ğt}nU btldlrmlş ~üphıt yokt...r ve Tobnık ctnfındl\· \"a \'e Kııfüasyıı luı.~u14rma clil:il-
llııilMt blaD. &Almlılıdeti ~ mM tir. ld ..,.. n4 1 ~n mittfr. 
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si 
Grı;c!l ı;Un bir tren yoiculı.:ğunda dikkat ettik: Mcğcrısc bazılo.nmı. 

zın "\ı: :tı rı çJ:t fa.zla. bir uzuvmuş! 
B,ı:rı soylemekle oku:rucu arımızıı blr paradolts yapm~k niyetinde 

de~!. z. Eıi,cr a!z de d.kkat ederır.?nlz, tren yoıculuğund3, bakfüaten o. 
y:u.ı:ı.rı b:ı lnıı a dert olan nice ın::anlnrla ka~aJiU'Sl:llz. 

:c ı dert, gaııba en fazin ı;ccc"ğin ltendısinl b!llSCttlrlyor. Kompar. 
tim:ı."' n bır dil b:ıkıyo•ı>.ı:ııız ki, kar ın:.zdakl adam, evvelO. bacaklar:. 
nı hafi. h .. !..! ıltl tarıı!n oynatmaya b:ı;,lıyor; ::ı.z sonra yıı.nlarn doğru 
blr l!ı;ış tccrUb.sl ya:uyor: fakat imkanı yok: l~te bacakları fazla geı
meğe b:ı.ş'ndı. Blraz geçince onl.,rı yavo..'I y:ı.vaş altın:ı aldığını g6rllyor. 
sumız. lşc bakın ki bu vaziyet tc ralınt olmryor. Eh, Zll\'allı yolcu ne 
y pacalt? 1§tc bcsbelll ki ayakları fnzla, Tckrnr aş ~ıya indiriyor; bir 
Jk. d~.fıı oğuyor, hay.ır! .. Fazıetılda beraber lnc:ıltlarında. tuhaf da bir 
s~ı ve gerılme! Acab:ı na.cı \'e devası yok mu? Nasıl yolt; bUtlln korr~ 
partım:uıd.ı oturanlar bu:ıu sanki birdenbire buluyorlı:ır. Kaala göz ara. 
s::ıc!n. bac:ı~n ta burnunuza kad:ır sokulduğunu, ıki tarntmmn drı. 

c!r o.yalr muh!l -ı..<ırasma a!J:ıdığını b!s:ediyorsunuz. 
Yahu şu trrnlerde oturmasını ne vakit öğ"reneccğlz.! 

ES SON DAli:İKA 

~-=:::ı:a==-=c-=------------~,------=----i 
Afı'Hada tan~ lnrbi 
J;;:F" Ull5Ulrnfl l lnc1 .ıl,ffOda 

k \' •.Iarlnln çelik çcm'bcrı:ıde:::ı kur. 
tuı. , •ıı. olduğu mıuıasııu taza:nmun 
et• .!<ektedir. Geri çekilme Rommeı 
l.u ...... tıerinl snd~ yeni bir takibe 
maruz: bırakacaktır. Bir taraftan bU
yUk tank meydan muharebe& ecre • 
ynn ederken, iaşe ve tamir mesele!crt 
nln aocıe bir mahJyetl vardır. Hwı:ını 
u~.-ryan tanklarını tnmlr ve bunlan 
teltra.r muharebeye sUrebllecck ha.ide 
01 ln İncU!zler Alınıınlıı.rdan daha el • 
veı1,1i vulyettedlrlcr. ÇUnkU Alınan 
ıar tahrlbedllen tanklarının yerine 
)'l'nllertn! koyamazlar. 

Kahirede yapılan ve Britanya. kuv • 
ve~crfnln ı~.sını. temin için alman 
terlib:ıtın memnuniyet verici bir §ekD 
de ta tbl1c edildiğin! bildirilen sıı.lAh1 .. 
)"eUi b:r beyanat, nikblnll.k uyandır • 
mnlttadır. Yani Brltanyalılıır taan-u. 
uı. devam için ~ ol:ın benzin, mo. 
hlmmııt ve yiyecek maddelerini almak 
tıı.dırla.r. 

Almanıarm rJlmdl maruz k!ildıklan 
zorluklarqı, Brttnnyalılar batı t.ırtıka· 

meUndc sahll boyunca llerUyerek, mih 
ver taratmdan bQyUk ı:orluklıı.rla teş. 
k!l cilllmL!1 oıan l~c ve mühlmmat 
depolarını ele geçlr.1lkleri nlabeUe ar., 
tucağı pek tablldlr. 

2 Alman 
jyade alayı 

imha edildi 
l\to!ikO\'n. Z5 (A. A.) - Resmi 

Sovyet ajansına göre, topyek\tn 
3.000 kişilik iki Alman piyade a. 
la:yı, Leningrad cephesinin bir 
.ıı:c in"Jnde, Sovyet kuvveUcri ta • 
raf nda.n temıunen fımha. edil~ • 
tir. 

1 ayyaril faaliyeti 
MD'..!;;ovn, 25 (ı\.A.) - Son alman 

lıab:?rlcrc göre. Sovyct hava. kuvvet,, 
lerl Moskova cephcslndo faaliyette 
devam etmekte ve Rwı süvarileri de 
g1tt1kc;e artan ı::ıu,•ııffaklyetlcr ko. • 
:z.:ı.nmaktadır. Pazar gUnü cenup ve 
doğu cenupta harek:lt yap:ı.n Sovyot 
ıtn.yynrelerl. Almanlann 39 tank ve 7 
~blI arabasmı tahrip etml§lerdir. 
:lisker blndirllmtv 760 kamyon., ben 
ıı:1n dolu be§ s:ırnıı;;lı lmmyon, 25 ağır 
top, obll.s ve mtıhimnıat yllklQ yUulen 
fn.zla vngozı. iki Alman alayı !le bir 
uvnrı bölllğtl kAmllen imha cdllml~ 

tfr. Bir SoTyet .On.rf bb1lgt Almaıı 

hücum kıtaıarma mensup bir tabwıı 
tamamen imha ctmlf, anılannda. ta. 
bur kumandanı d1 butunan 800 Al • 
mıın subay ve erin! öldUrm~t11r. Bu 
Sovyet blt'llğt tabur ltararsfıhmm 

evrakını elde etmlf bir radyo merkezi 
De Uç top, 66 oblls sandığı. binlerce 
mermi ve diğer ganalm a~. 
Diğer bir Sovyet blrllğt de bm lrodu 

.Alman a.skerlnl imhadan eonra Uç 
tank, dokuz ağır top 49 mltralylY.t, 18 
bomba topu ve bOyük miktarda allAb 
ve rnllhlmmnt zaptetml§tlr. 

EVL!JD 
ŞEBIF 

Ankaradan bUdirlldJğinc göre me • 
bus lnUhabı kanununun tadili ve bu 
arada. ik! darcccll seı;!.m yerine bir 

ular 
n ne 

18 
ak 

rtesı 
ar saat 

Bir l:aç gUn denbcrl §Cbrin mubtellf 
eemUerinndo saat 18 den sonra. su • 
lar kesilmektedir. Yııptığı:ınız tahkf.. 
kata göre bunun, terl:os gbllinde vu. 
kua gelen bir arızadan llcri geldiğin! 
~ğrendlk. 

Terkos gttmdekl au te!laatmda ya. 
pılaıı tamırnt paz.artesı, veya salı gU.. 
nUne kadar ıkınal edilecektir. BugQne 
kadar suıar saat 18 den itibaren kes:. 
lecek, ııa.baba kar"§:ı tekrar açuacaktır. 

Şehrin· alçak olan semUerindc su • 
lann keııilmemesln!n aebebl, :normal 
ısul .ısu tazyildnln borularda mevcut 
buluıımamndandır. 

Tak.sim, Şl§ll ve Cihangir gibi ytik,. 
aek semUerde lSe Gınaekl Wıl.Sat i:k· 
medlğtnden saat 18 den sonra terk05 
mUBJuklan akmamaktadır. 

r.,OS~{"Va önUnrle Ruslar 
Ba§taroiı 1 in~ ıı&yfada 

lere ıı.. -ıln. çcltllml§ıcr ve ot.omc .. 
bll yola boyunca. yapılan Alman ta • 
arruı.t-ır. tnrd.:ıdilmlotır. 

:Mosko-ıanm G5 kilometre cenup b:ı 
tısında., NaroCo:ninske Sov:·et p!yıı<!t' .. 
si topyc:."On 600 telef· t veren bir A1· 
mıın plyallc mUfrcuııini bo;"'Una uğ • 
ra tml§llr. 

Sovyot kuvvelteri Ma.ra nehri ü • 
%Cl"lndok' :mcvzilerlnl muhafaza et • 
mektedlr. 

Moloyar.lB!aveçte Serp:.ıkbovda hiç 
'bir değişiklik olinn~tır. 

Toulada sayıca 11l!ltnn e:tıemmJyctll 

Alınan kuvvetleri §Chrln cenup do~ 
ve doğusunda bazı terakkller elde et. 
mt,ıcrdi.l', Her iki taratın mUhlm tnnk 
kuvvctlert arasmda. muharebeler cc • , 
rcyan etmektedir. Ruslar, bir noktada. 
Alma>ı· n 6 kilometre geri atml§W• 
dır. 

O, ilk önoe işi alaya almışken, 
koca.siyle dertleşmeğc başlayın. 
ca, yaranın derinleştiğini gör
mil§ ve bahsi uzatarak: 

- Bu, babamın gençliğinde 
memleketi saran züppelikle ka~ 
iyen ölçülemez, diyordu, çünkü 
o zUppelikte b.fr zarn.fet, incelik 
vardı. Bugüntrli bobsitil kıyafeti 
hem kaba, hem çirkin, hem de 
iğrençtir. 

• 
Karı koca akşam üstif pence. 

reden bakıyorlardı. Sahir birden 
kaşlarını çatarak mırıldandı: 

- Yine bu sinir koçanı çıktı 
kar~ıma .. 

- Ne o? Sıı.cideyi gördUn ga. 
liba? 

- Nsıl da bildin? Ta kendisi .• 
&'bsitiUerin şahı sanki müba
rek. Onu herkes beğeniyor •• Gü
ya Kaliforniyalı bir sinema yıl. 
dızına benziyormu~. Sarı saçlı .. 
Mavi gözlli. lncc uzun boylu. 
Her ~eyi iy.i ama, kim ne derse 

Radyolin dit macunu 
sahipleri Necip ve Gemil 
Akar Kardeşlerin peder
leri müteveffa BAY HÜ. 
SEYIN A VNl AKAR'ın 
vefatının kırkıncı günü- ' 
ne tesadüf eden 25 Tc~
r· · ~ ; O!\l bugünkü !'&lı 

, desin, ı:u kızdan hoşlanmıyorum 
''esselam. 

giinii ö~le namazını mü. 
teakip Beyazıt camii "'e
rifinde merhumun ruhu .. 
na ithafen Mevludu Ne. 
bevi kıraat e\tirileceğin. 

ihvanı di. 
om

Dl"~~m~~ll!fS!m.ır. 

>Jccmiyc yan gözle kocasını · 
röyl~ bir tere...sü~ etti. 

1 
Aca:ba Sahir bu his~erinde sa. 

~ mımi miydi? 
• 

1 

Yoksa, kom§u dnktorun kızı 
ho..~una gidiyordu da kc.rısına 
yaranmak ic;in mi "r<>yle töylü. 

1 
yordu! 

Xocm!ycnin çoktanberi lm.fa 
sında kıvrılıp kalan bu istifha. 

ransıziarın 
Dun 'er< 
zırh ısı 

Tamir edildi 
Yeniden vazHeye 

çıkı or 
P.ıı.rl5, 25 (A.A.) - Matcn gazetesi 

eJmıı.l Afrlkasmjak! Oran lı.nrp llmn • 
nm:ı !nzllizler tarafından yapılan ta. 
orruz: csnnsında nğır hnsıı.rıı. uf;'Tlyan 

1 DUnkerk zırhlıamın tnmlr edildiğini 
ve yakında hizmete glrccc{tlni blldır • 
mektedlr. 

Mareıal Peten Milletler Ce • 
miyeti umumi katibile 

g:irü~tü 
VJ~, 25 (A.A.) - Mare .. aı Peten 

dUn milletler ~mlyetinln csld umu. 
I mı kA.Ubi Avenolu kabul ctmlşUr, 

n 

Siroz tedavi edilebilir mi ? 
Baotaratı ı uıcı sıytncıa 

yaz1. luı.UyeUe tonnUllendlrtlml§ bir 
sisteme lst1nat ettiğini kabul etme
sek bılc mllabct tıp Umbıin çergovecıl 
içinde meçhOOUn meçhıllle hamlı dar. 
bı gibl mUsbet neUce veren bir bu • 
\~tur. 

Sirozun men§CI alkoliktir deı1er. 

Bu, tamamen ya.ıili§ bir iddiadır. En 
basit red lteyflyeU de haırt.allğm ka • 
dmlarda ve çoouklarda da. olU§Uduf. 
reda.vı ettiğim, Ölilmden kurtardığmı 
y\121crce baata arasında. alkol ııiıeslıd 
tanımıyan, §&r&bm renglnl bllml)'d. 
içki hakkında flkrı• olmıyantar ÇO!<.. 

tur, Kanndakl su dört sebebten ııqet 
eder: 
ı - Peritonit denilen banıak zan 

Utihabmdandır. 

İddia büyUk vo her ortaya. atılan 
Uk iddi& gibi §\ddetle tenkld edil<ıc:c
ğt muhakkak ... 

Ancak tanuımı' bekimlcrlm1zin fi. 
kirlerini .ıı.ldtktan sonra, bu lddlamuı 
dog-:uluğu hakkında aşağı yukan bir 
filt!r edi."\mck knbll olablleoekttr. 

MemlekeUmlı.in en genç profcsOrll 
operatör KUıın lsmall GUrkanla bu 
mevzu ctratmda kon~m&k lı;in., kxy • 
metli profesörün caga.ıoglundakl mu • 
a7enelıalltıSlne gittim. Tam 45 daltika. 
muayene olmak lçln mra bekliyen has. 
talar ara.ııında bekledikten aonra n1 • 
bayet KA.zım İMıall lle konU§Dla.k ka. 
bll oldu. Beni giSrUnce: 

- Ne o, dedi, har tıaldc fU slra::un 
tedavi.ıs! içtn ortaya atılan iddia et • 
ratmda. ne dll§UndUStımü aonıcakm. 

- 2 Karııctgerln Uraz etUğt ıdTa mz? • JL.'.C 
kesafetinden.. Ben: 

s - Böbreklerin iltthabmdan. - E\-et, dedim, Bir TUrk hekimi al,. 
4ı - Kalb arızalarından haatalık. rozun tedavi edllebUe<:eğini söylllyor 

aaydı:Xmız cihaz bozuklukları aobebi. ve bunu mUtchassıs bir heyet huzu • 
ıo vücuttaki cuyun batnl ocftc dolm& tunda l!bat e<kceğinl ilAn ediyor. 
c.mdıtn meydana gelir. Yani bağırır.ılı· KAzım İsmail çal.l§tnaktaıı yoruınn 
la.· dalmıı ını lçln~dlr. Bu suyun bu., gö?Jerinl oğuııturdulttan sonra, hnflt• 
~ bünyelerde ylrm1 be§ klloya k4 ".ar ı;tı gUlUı:n.:ılyerck: 
çıktığı olur. Su almak, ıwın bir ra • - Buna inanmam. dedi, evveltı. kar 
batıığı mUteakJp haatalıgm §iddet. amda. su toplanan her hasta muho.k. 
lcnmesine aebcblyet verir. kak alroz değildir. Ba.ıt ~ka ho.ııtn. 

Tedavi usuJUndc tatbik otUğlm for bklardan dolayı da lnsanlann knrnm 
muııe. bu mUtuaklm suyun bUn;re da au toplanablllr. Bu eu, bir veya. bir 

Gambut 
düşmedi mi? 
Bonm. 25 (AA) - ltıı.ıYan radyo. 

611, Gambutun Brltruıyn kıtaıan tanı. 
fmdan ı.,gnlln1 yalıınlıı.ma.ktadir. 

Knıı!ro, 25 (A.A.) - Bnzı o.10.cet
ler İngiliz hava kuvveUerinJn Jıaroı. 
laobğt mul>avcmctın artmakta oldu • 
(;'llllu göstermekle beraber, bu kuvvet. 
ıer Libyadıı tlstnnlllğll muhafaza e•. 
mek:.edir. İngiliz ha.va kuvvetleri, Lib 
ya taarruzu ba§ladlğmdan beri en 
bUyUk faaliyeti sıırtctm!§tir.. Dtln 
sabah iki Harikan filosu fllO«U 20 av• 
c:ınıu biınayeslnc.!e 50 Alman tayy:ı.re. 
111 tarafından yapılan b1r n:unı dur • 
durm~tur. Alman tayyareleri ara.ııııı 

da SO tıı.nc Yunkern 87 pike bombıl 

tayyaresi vardı. AJmnn tayyareleri 
İngiliz zırhlı kuvvetlerinden blrlnl 
bomlnlo.mo.k 1atıyordu. Fa.kat hedef
lerine vaı-nmadılıır. HarU:anla: derhal 
Alman bomba tayyarelerine h~cur.ı 

ettiler ve blrnz soıırn bunlardan ~: • 
lam kalanlar bombalarını t · ·:arnlt 
kaçtuar. 

Geçe:ı cumartesi gtlntl harbin en 
uzun bava muharcbc!erlnden biri cc" 
reyan elml§Ur. Mub:ır~!le öğleden ı:;oD 
rn bUtUn gün devam etmıı:ı ancak hava 
kııramken l>itml§tlr. Dü§UrUlen c:ıu:

man tayyareleri çöllln kumları llzeriJI 
de yabyordu. 

dereceli seçim esasının kabulU mcv. '1ZViyeU watmdan tabll mecraıartlo defa iğne ile ıılmır ve ha.3ta. iyUC§ir. 
zuubnhs olduğu.na d:ılr verilen haberi defi ve ta.rdedllmeslnl ne~cclendlrdl.. Siroza gelince, siroz bir t11r1U 
pnrU genel sekreter! yalanlamıştır. ğinden her zaman mUsbet netice ver • değil dlr. Bir oçk ÇC§i~ri vardır. Kıı-

Antiko:ninfern pa':ı 
tekrar imzalandı 1111§Ur. rında fazla miktarda su topıanmaaını:ı. 

Son gQnlerde muhtelit toptancı " Yatnız §ld~W perblz I.Azmıdır. Haa aebeb olan slroz pşekli.,e laynek sirozu na tanıtı ı inci yfııda 
perakendeci kııaap!a.nn et flyaUııruu ta §ifa a.nma ıyu:ıar sUt içmekle ikti- deri%. Bunda kara.ciğer muml §•yor ve Madde: ı - Mnc:a.ristanm 2' 
ıunt §ôklldo arttırdıkları görUlm~ ta etmek meeburtyeUndedlr. uıı karaciğer nesçl ortadan lta.ybolu,. I §Ubat 1939 tarlhll protokolla ve 
evvela. perakendec!.ler, soı:ıra d:l top.. Şlmdl yaaımm kemale gelmeal, yor. E.snscn hastalığm 'IJU.iln nrn.zmıı Mançuk.onun 24 şubat 1939 tarlhli 
tancılar kontrole bq!anını§tı. hayatım1n aon senelerim yafll.lllam do,. eebeb olan anıı mesele de budur. protokolfa girm1§ olduktan ve it.1-

Bu arada Gedlkpaşada ya..z.ıhane&l layısllc bu elde dD!lm mC"1.lt ve mUa Karaciğerin esas örgüsll ortadan Wilaria 2l5 Sonte§r.n 1937 t.a.ribll 
buıunruı Sab:i ndmda bjr toııtancı • bet neUc:eyl, tıp llmıne hediye etmek kalkıyor. onun yerine hiç l§o yara • protokolun neticesi olan komUni:!t 
nın defterleri ele geçlrllml~, bunun atzU5U11dayım. • 1DI7an örgWer geliyor. enternasyonali aleyhi.I:.deki pakt 
nark haricinde pcrakenc cı kasaplara Beıcrtyet1 kimsenin bu kaW !\Uta.. Netıceoo karaciğer hUcresinln çalıt· 25 son.teşıin 1941 tarihinden iti • 
et verdiği gllrUlmUştUr. Narhın kabul tığın yukarda aöyledlği:n .ıstemle ve znııalle, uzvlyette doldunılaıı vazife. barcn beş sene müddeUe e;.!ıl " 
edildiği günle cUrl"lUmcfbut yııpıldJ • seçilecek btr tıp lhtısu heyeti hu:tu • lcr haleldar oluyor. mıştır. 

ğı gtın arasında. bu adamın açıktan 10 rund:ı arzedeccğlnı termUllerle te® • 1 I\araciğ'Cr damarları vaıııtasile te • Madde: 2 - 1t.:ı.ıya. kr:ıll::,rct 
bin ura kO.r temln ettiği anla.ıJllml§ • vı lmkCı.nmı bulmak mazb&riyet1, bs· mln edilen dcvera.nda. bozulduğu için hUkümetl, .Alınan Rei;11 h~.~~met~ 
tır. Kasap Sabri, derhal mUddelumu- na hayatım~ ve ölUmUmden ııonnı karmda su toplanıyor, ve Japon unp:uıı.torlux hu.-umetı 

da haz vcroccktlr B5yle bir ha.statığt teds.vl içtn kay. tnrıı.flanndan komUn!::.t entcrnllS ..mı_ı_.ee:..__v_er_n_e_ce_k_t!r_. ______ _:_ ______ ._ .. _______ bo!an lta.raclğer örgllstlnll yerine koy.! yonnli aleyhindeki p:ı.ktı ilk ,larnk 

c. P. kaza kon
r· b ıg r 

istaubul 
kazanın 

vilayetinde, 16 
top antı günleri 

İstanbul vlIAyetl 1941 yılı C. H. P. kaza kongrelerinin, blrlnc:lkQnun ~
ymda yapılmasına. bavıanac:aktır. Aşağıda, vlllyetlmlz ~vresindekl 16 ko. 
zıwıu toplııntJ gUnler! sörUlmektedlr. 

Kaza lsml 'l'ıırihi 

Adalar lmzası i.12,9-11 

Ila.lnrköy 7.12,04.l 
BeJlktaş 

" 
27.12.941 

Beykoz .. 20.12.941 
Bey..'.lğlu .. 20.12.9'1 
Çatalca 4.12.9U 
EmtnönU .. 15,12.941 
Eyüp .. 21.12.941 
Fatih .. 14.12.~1 
Kııdıköy .. H.12.9-U 
J{artaı 

" 
1!,12.9{1 

Ssnycr 
" 

l·U2.llU 
SWvıl 

" 
22.12.Dtı 

Şile .. 18.12.Ml 
"OskUdar •• 18.1%.941 
Yalova. 

" 
28.12.9{1 

GUnU 
Paz:ar 

.. 
Cumartesi 

.. .. 
Pazartl'.!I 
Pazar 
Pazar 
ı~azar 

Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Cumartesi 
Cumartesi 
Pazar 

SaaU Maho.ııt 

11 Parti kaza mcr. 

lQ 

l:i 
15 
11 
20 

H 
10 
H 
u 
13 
H 
1!5 
H 

.. 
•• .. 
" 
.. .. 
.. 
•• ,, 
., 

" 

Jtez!nde 

" 
" ,, 

" •• ,, 

.. 
" 

.. .. 
,, 

mak, ta.vız: etmek IAzımdır. Mlç bby. imza eden devi.etler sı:fııtlyle ~'l!p1" 
le §CY olur mu? Dah1ll t1:bliga.t, na.ç. lan_ davet ü~cnne bu paU.a ç:.r • 
ıa. yemekle bu noksanr doldurarak mege karar 'eren devletler iltı .. :ık 
hastalığın seyrini yava.,ıatmak, bel • taleplerini yazı i'e Alınan Rclch 
ki de durdurmak gayesindedir. hUkümetine ~:::lirecekler ve_ bu hU 

Siroza. ameliyat ta yapıtablllr. Bu kumet t:: t~ .. pn:.meyi aldıgı za. • 
nmeııyat h:tkkmdtı. toplan~ o!.an 8Ue mnn ~ l:: ri P:ı1"'1a dS::_il bulu ... 
yu ba§lta yolla umumi deverana. ge- nan diğer <lcvlct!e're bildır~ektir. 
ç~ekten lbarettlr kt, bu muvakkat Pakta ~·.ı, .t:ı.lepnam: A~~ 
b. e dlr Es~·•· b1r ,., ... e olmaktan Reich hillı:Uır.etıııe tevdı edilc:g 
ır ~ y • ....a ..- - d ••n.... •• l __ ,_t 

çe>k uzaktı;, Bu ameliyat yapılml§ o,. gun en ıw.u-.u _::ı ;:ıer ı o a~ ır. ,, 
lan hutalar ba.zan Uç dört aen-0 ya.. :Madde: 3 - uU protokol !tal 

tar Fak t kurtuıu.cıtan bahsetmek yanca., almanca v~ Japonra olarsk 
§~r stı' a • tanz~ ed.ilm.iş oluo bu metinlerin 
11 ~ r. nh dahlll tababetin çok hepsi de muteb •• jfr. 
yenıcı;.c~rl=~n bclkl haberim yolt• YUksek Wt krnfl~r :. bundan 

T A •·•- -·- •·-bill tedavi ol sonra yapa.ca.klan i:; bırlıgl hak .. 
tur. ~ ouv:un nn .. kında birinci mnd1ecle derpiş edL 
duğunu aklım almaz. ed 

- o hnldc bu ic!dla. bir hayal m!.. len beŞ senelik mil:lde.t bibn en 

dlr? 
- öyle olduğuna inanmak ldznn. 

n:~rl KA 11' ADAL 

Batan Ark Royal zırhlısın -
dan 700 kİ§İ lngiltereye gclr1i 
ı.ondm 2S (A.A.) - Ark Royat 

aırblımndan 700 kl§l lngU~reyc gel., 
ml§tlr. 

Eıvvel va.kti geline: nrnlannda iS
~rede bulunacaklardır. 

Us:.ılcn mensup oldultlan hil.ku· 
metler'.n saliilıiyeUcrinl haiz bulu.. 
nan imza sah4>leri Libn prot.okclurı 
imza etmişler ve mUhürlemijl r .. 
dlr. 

25 SOllt~n 1941 tarilıin<!z c~· 
t.r nüsha -olarak Berlinde tnnz.:m c• 
<lı1ntiştir. 

Kozanda z l 
Kozan 2."S (A.A.) - Dün sao.t 19.26 da nımaldcn cenuba. Uç sanlyo aUrc:ı 

orta glddcttc bir ye.r sarsıntısı olmU§ tur. Hasar yoktur, 

nıan olurdu. 
O, (rüşvet) in de dü~anıydı: 
Bazan ağabeyinin hikayelerinı 

dinlerken: 
- Bu ev parasmz nereden bul· 

dun? 
Derneğe lıazrrlarur, sonra bir· 

den kendini tutar ve: 

~. Yazan: ISK.ENDER F. SERTELLi 

- Ağabeyim on bet yıllrl\ 
devlet memurudur. Bir f1V partı.. 
9 biriktiremez mi? 

Diyerek, kendi kendini tatrnirı 
ve teskin ederdi. 

ma kim cevap verecek, bu mu. 
ammayı kim çözecekti? 

Sahir sigarasını yaktı.. Oda
nın içinde dol~<>mağa. b~ladı. 

- Demek ki yarın eğlenceli 
bir geçitr~smi seyret:Ieceğiz, öy
le mi? 

.Xccmiye cevap vermedi .. D:ıl· 
gm dalgın pencereden ookağa 
bakıyordu. 

Sahir gümrükte kimya.aerdi, 
İ§!. tıkm yolunda, karısına bağlı 
ve oldukca k1lıbık bir erkekti. 
Ynı::ı kı.ltı bulmmıtu. :-:ecmiy~ 
ile 'cvliyda r. 
Evlc:ıirlcrken ~C\'İf'mİAkrdi. 

On be3 yıldır <'Pk iyi geçiniyor. 
!ardı. Sahir memuı iyet hnyatın. 
da olduitçn. para b'riktirmi.c.;ti. 
Y~e emeli ilti katlı gtlbi!c bir 
ev yaptırac,ı 'th .. Bunu c1;ı yap. 
't.ırmağa muH•l'ı<>'· olnıu.~u . .Ku
rısını ı;ı..k ... evcr<li.. H:nrısı onu:1 
için uğuriuydu. Sabir, Necmiye 
ile evlendikten ı:onra glimrüğc 

yerle.c;rniş ve" orana kısa. bir za.. 
ma.n içinde bir ev panı:11 lbirik. 
tirmeğe muvaffak olm~tu. O. 
m1n bir derdi vardr: Çocuğu ol
muyordu. &reket versin ki, bu 
k<Jsur kendindeydi. Ya beyle ot 
masaydı.. tnsanh:k bu ya! Belki 
de Necmiyeden bu yüırlen aynı .. 
mağa bile kalkardı •. 

Sahir her gördüğü küçük ço. 
cuğa içini çekerek bakar ve ~o· 
cuklarr severken gözleri sulanır. 
dı. 

Sahirin bir erkek kardeşi var. 
<lr. Onu hemen hemen kmdisi 
büyütmüştü. Sinan bir sruıedir 
üniversiteye devam ediyordu. 
Kimyager Sahir, kardeJJi Sir.a.,ı 
kendi çocuğu gibi büyütmüştü. 
1 şte o, yalnız bununla teselli bu. 
luyor ve Sinana adeta babalık 
va.p ıyord u. 

Sinan da. ağabeyisini baba gibi 
tammıştı. Onların babaları çok
tr.n ölmiiştü, Sinan on iki ya.,ı. 

·--na kadar amcasmm evinde kııl. 
dı. Amcası Konya.ya giderken, 
Siruını Sahir aldI, evine getirdi. 
O zamandanberi Sinan ağabeyi. 
sinin yanında. oturu70rdu. 

Sinan da bU.yük kardeşi Sahir 
gibi ananesine millt Metlerine 
bağlı bir gençti, O, bobstillerden 
hiç hoşlanmnzxir. Hatta bir ak
şam yengesi Necmiye ona: 

- Sen hala bobstil olniadm 
mı, Sinan? 

Diye lrar§damak istemiş, fa.. 
kat Sinan: 

- Yalvarırım ycngeciğim, bir 
<laha bana onlardan balıscl.ma. 
yin ! Zira ben hüviyetini kaybet
miş bir zavallı değilim .• 

Diye ocvap vermişti. 
Sinan dürüst ve sarsılmaz bir 

çocuktu. O cemiyetin nizamları· 
na. da ananesine olduğu lmdar 
bağlıydı. Kanuna, devlet otorite. 
sine fevkala<le hürmet eder Ye 
bunları kırmak .isteyenlere düş. 

• 
Sinan o nkaam güne§ batar· 

ken evo geldi. 
Necmiye sordu:' 
- Ne oldu? Bu akşam cadde· 

de piyasa yok mu? 
- Hayır, yengcciğtm ! Denı!o· 

rim var .. Bu gece yem~ yer ye. 
mez çalışacağım.. Vaziyet ço~ 
sıkşk.. Dersler gittikçe güçle· 
şiyor. 

Necmiye alaycı bir tavırla giıl· 
dil: 

- Sacide dcmindenberi n.rkil" 
da.şlariyfo dol::u:ıror da .. 

- Ha •.. Sacide IIc~"'Ö!'den Ill' 
bahsediyorsunuz? 

- E' et. O güze! sinema yıldi. 
zmdon .• 

- Hot-ıör ail~sl bu a1·canı e''· 
ce sokağa ~ırlamr§lar •. lsheltb'l· 
§tnda da. anncs!nc rastlzdıırı · 
Babasz gazinodn D yırı ha~~~ 
bayanlarla.. ! I:ı:-ıılı ht>r tiri t•'" 
alemda.. , 1J ,,,, t•cı1 1 
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§alonlar1 
H 

Kocasmm. kumaş~m · yab·ancı 
birinin sırtrnda görünce : 
Madam Ve.rıanaş bemen yakasma 

"apı:mu; ve : 
... u .»a e!bi;se kocamındır. Çıkar ba
•ayım sırlmdan ,, diye adamı zorla 
•o:rma!a ""alkışmış. 
~kaç gtln ev\'el, Kapaucarşıdan 1 dı. Elenl, mevzuubahs ipek gl)ıiıJcğln 
~ 30 yacıanııda, umer ve topar,. lccndt maJiarı oldugımu, ve nasıl ça • 

Ça. bir ltadm, önllnden gı.:eıı ls .. ımdığındruı haberi olmadığını aöyU • 
•dını.b biri.sinin yakuına yapı,.- yerek: 

Ve: - Bu gömlek çalmmca, dedi, pat. 

~c~&aşa - ---------- ___________ ... _____ _ 
Yalnız ~örmel< kafi 

eğil, gördüklerinizi muha
keme etmek lazımdır 

Herkes istediği yere balzar, gorur; la. 
kat hcrkeı balıtığından, gördüğünden 
bir netice çıkaramaz, o sac/ ece bakar ve 
gördüğünü ıanır ••• 

Her zaman oe her yerele etrafınıza bak 
mayı öğrenmek ve gördükleriniz üzerin. 
de dü§ünmeyi öğrenmek lazımdır. Muhi· 
tinizcleki olup bitenleri bilmeyi ve hadi
seler üzerinde düşünmeyi öğrenmeyen 
adam, ne kadar okursa okusun, ne kadar 

KA INL 
a:::: 

kitap devirirıe devir.in hem cahil, 

sağır, hem de kördür: 
hem 

Görmeyi öğrenmeyi, gördüklerini mu • 

hakeme etmeyi oe bir neticeye varmayı 
elde etmiye, anlıyarak okuma da inzı • 

mam ecler•e bu meziyetlerin muhcuıala

sı olacak adam dünyanın nadir yaraclılq. 

ları arcuına girmiye hak kazan.mı§ de • 
mek olur. 

~:: Our bakayım deorum aana. bu ron parnyı benden kesti. Değ'erl 11 ıı.. ~ 
._""lafı nereden bulmU§sun. Bu benim radır. Dlğen de 5 liradır. A k l b l 
~ındır. Po:is, poliıi"I! diye btı.. Her Uç kadın euı;lu, Eleninin ifade.. ş am arı c ı·ldı· es ey ı·cı·, 
~p çağırmcığa ba§lD.ml§tır. sine şiddetle ftlraz ettiler: • 
~ §ll§lrmı§, J<ıılabalılttan u .. - Biz kaUyc.n bu kızın dllkkAnmn 

ı:nış ve kekeleye kekeleye: gitmedik. Hepsi yalan dediler. •• d •• l e d 
...... aangt kum-:.gtan bahacdlyorsun. lklnci §'ahit Fatmanm 17 sene ev. 1:1un uz erı po ra' ''l tutucu 
'<tııın, bunu ben tıkır tılur para sa.. veı ayrıımış olduğu ltocnsı Ahmettt. l:/j '.:!:I 
~it aldım. Ben hırsız değllim! diye Ahmet: 

i eııı kadınından kurtuımağa çıı. - · O gUn, dedi, ben de kasap d{lk • b • k k il 1 
llıııtır, Faltat ~dlkpa!j8da oturan kAnındaydım. Esltl kanm olan Fatma zr rem u anınız e 

'tlonu§ adındaki kn.dm, bir tara!. ile Nimet ve Hikmet de dUkktuıday .. 
tıı ı>oas dl~ bağırmakta bir taraf .. dılar. Fatma cllndelti kumll§l u.. • ıla elblseyl lsmallln eırtmdnn zor. maile sattı va 30 lira aldı. Parayı 
Çıkarınağıı Uğl'll§tnaktsdır. Nihayet Hikmete, Hikmet de Nimete verdJ: Boyayı Cildin vaziye~lerine göre ku llanmal I, Ken-
"ler ycU:m~ ve her fklslnl de Bu lf'ldeye, en çok, Fatma hırs .. d • b k b 1 1 k d. ) k d k 
~llto~a glltUrmUşlerdir. lanmıştı, hiddetli bir tavırla: !Slrıe a masını en yaş 1 a in ar azan 1 -
·~ıre tahkilmt sonunda anlll§I'• -Buadameskfke>camdu-, ama ları tecrüoe sayesinde gençlere tercin olunurlar 

ona göre, KaragtlmrUkte oturan lı:. dJye tıöylend!. tamnmen yalan aöy • 
, in sırtındaki elbisenin, madam !Uyor. Eski karısmı hırsız yerine ko

lanuv tarafından kocasına hediye yuyor. O gUıı, Ahmet l;aUyen dükkAn 
it nlınnn kumaştan biçildiği, ya. da yoktu. Öyle değil mi Nimet? 

~uınB.§m çalındığı aıflaşılmı§tır. 1noe, zayıt bir ,kız oıan ?\,met: 
&Jl ~ka lmnaJUn sırtındaki - Tnbll, tabU, o gUn Ahmet, dUk. 

~ gcıınteğ.ıı de hıreılz.ık malı oldu. kA.nda yoktu. Uyduruyor, diye cevap 
~ l1:J. aııılml§trr. verdi. 
'!ıat lsmall, böyle ıursızlık ya • Muhakemenin cereyan tarzından 

Kadın yüzD deki sivilcelerin 
ölıüne çmek icin neler yapllar 

l k katakterde bir adam otmadığ:ı,. Ve tahkikat evrak.rndan anlt\§Ildığma Zamanımızdaki kadınların ihtiyıır • 
'6Yletnlg \•e kuma.§ ile gömleği ve göre, Fatma ile HJkmet, yanlarına Nl ıamadlklannı görüyoruz; neden 1' 
cUf:er gömleği dııhn Nimet, Fat.. meU de alarak bir aile e!radmdaııın*' Böyle. gençliğini mu.ha.faza eden .. :,e Hikmet adınd:ı Uç kadmclan ııt- tar gibi dUkkA.nları dola§tıklan, Nl • !ere soractı.k olurs:ı.k bize şunu aöy • 
~ ileri stlnnll§tllr. Bunun QzeriDe metin bu zlyarcUer esnasında eline lerler: 

•• tahtı muhafazaya. almmI§. le,. geçlrdiğlnl çaldığı, blla.b.Ire de çalı • ''B:rkaç tonmu olan yJ.§4 bir ha. 
ltlJı aöyledlğl Qç kadm da yakala.. nan O§yala.rı da: mm, kızı kadar cazip olabilir, onla • 
~ 1: lsmnnıe birlikte birinci sulb - Kocamız askere g1ttı, parasu: 'kaı rm ceınJyeUcri Jçlnde yel' bulabUlr. 

tnahkemcsine \"eriıınl§ttr. dık. Ucuz vereceğiz! nakarat!Je snt_ Çünkü böyleleri, zamanın te81rtnden 

le ~ l.llıakemeye bu sabah ba:lıındı. 
~ yerinde Vartnnuı,ı, suçlu yerin 
~ laınaıı ile Nimet. Fatma ve Hik.. 

"t bu g. tunuyorlardı. 
• 'tına, 40, Hikmet SO, Nimet d4I 
t"-'4. ıs y&§ındaydılar. 
""eıtı davası sorulan madam Var 
Ilı• b.ırslı hırslı: 

Elen, dtyorou, bu kumB.§1 kocauı 
ltıetresınc 12 Ura vtorerek satın 

1 
1 1lldır. Fnknt A:tlncıgtın, bUnu 

~a geçiremeden, kum&§ evden sır 
~ur. Ams, nasıl çaum§lıırdir, bıt 
~ ın, Bunun 1çın meraktan çat .. 
lı tuın. • 
~ilan sonra sorguya çekUen ls .. 
haçına gelenleri şöyle anlattı: 
l'lelltı mıidam haklıdır. Fakat 

et~ b.ırGıZ değilim. Bayrnmdan bir 
tün CV\·eldl. Karo.gümrükte kasap 
~atıan arkndaııım Sa.brlnln dUkkO· 
~ lıtramt§Uin· S:ı brl beni görUr 
l\r eı.. yanındaki bu Uç kadını gl5s,. 

tk: 
\ lyı l•l gcld!n, dedi, bunlarda 

1 lıtr kumaş var. Fakat param 
dı~dan aıaınıyacağım. 1ste~n 

t atı 
it ~aten ba)Tam için "ır kat elbl. 
l'ttıtırmağı dil§UnUyordum. Kumll§ 

klkaten çok güzeldi. Fatmaya: 
~ç lira? diye sordum. 
({O<:am askere gttU de onun için 

~0ruın. dedi. Metresinl 15 liraya 
\ tık. Sana bepslnl 30 liraya ver!-

~ ~l'a.t uygun, kum&§ d& hofUUUl git_ 
~Pıı.raaını vererek aldım. Fakat 
\_:"la &eçir<lıpmuı 10 uncu gUnO 
'--' çıu1ıda yakama yapı~t.ı. Me • 

' tnUn kocas:na aldığı ltuma.şmııı, 
l\1ı b1ieylm. Oı·tcıdo:ı b!r btrau:lık 

ben yapmadım. Tabll hırsIZtık 
tu.,,u bilerek de ııtmndıın. Göm • 

it ~l de Uuıı1ardan aldım. İpek .göm., 
' lirayıı, dlğerlni do Uı; Ilrnya 

i.ia' 
'!ı~ıtl Eı'atma llc arkııda.,ın~ da 

>tır ita.but E'tmiyor, i<Ulllycn inkft.r c
la:dı. Fatma, yalnız g6mteltlcrı 1 

"lt11ıı ııo~ ıuyor: 
l\umuııtnn ba.berlm yoktur. Dt. 

:ı Cömle'lderl kocam lçln nldım. 
..ı' kanı da gostcrlrlm. Fakat ko 

a. ~c g!clncc pcıraya lhUyacmı 
it Ctıruı.ektcri Nimet ,•aı;.ıtasile tc .. 

~it 8cı.ttım: . 
~et ne Nimet de kendlıcrlr.ln 

\~1t11 olduğunu ve gömlekkri 
:·~nı verdiğini, kendilerinin de 
~ı 11 rı sUrUyorlardı. 
\h t tn tnmdı:ın sonra şahıtlerl 

1. tn. eahlt, gö'lllekri Koronun 1 
' ı r.ı 'l dınJ.l lılr &• ııç .- ..... 

tıklan anJ~ıhyordu. kcndilerlnl muhafaza eoobilmlşlerdlr. 
Blrkaç ga.hlt golmemfşt:I, Mahkeme, Dil.ha otuzuna varır y~rmaz, kendi • 

bunların da çnğnlnrak dinlenflmealne , sinde gördUğü gllzelliklerln muha!a. 
karar verdi ve muhakemeyi b:ı§ltn blr zamna çnl.ı§ml§tır. E\-vell!. doktorunun 
gllno bıraktı. BOz.lerlni dinleınl§ vUcudunun ınceııği. 

ADUYE l\IUllABlRl nı muhafaza ctml§Ur, sonra clldi ile 

kltllpbaneıerln 
kadroları 

genişletilecek 

meşgul olmuıı. ncslçlerin elO.Stıklye • 
tJ.ni, deri renginin g~elllğlnl muha .. 
caza. yollarını bilenlerle ltonu§DlU§ • 
tur. Böyle bir genç bUyük anne, elli 
yB§ındıı bile olsa, hAll, tnzc, hA.ltl. ca
&ip görünUr.,. 

Yıı.şlı bir kadın bUtUn arzusu ve zcv 
Maarif vekO.JeU, İstanbul kUlU,pha • ki gençliğini Ye nC§CSiDl muhafa.zıı c. 

nelerinin memur ltadroswıu gcnfılel.. dcbUcrek· gençler ara.sına karışabll • 
moğe ve bu surcUe gittikçe halkın • rnekUr. Bu cemiyete kanşabWrienıc, 
\•e bil.lıau:ı. gençliğin rağbetine maz.. 0 yaşlarına o kadar ka.znndlıklan 
har olan İstanbul lrtltOphanelerlnden tccrUbc, ltendilerlno daha baııka bir 
isU!a<1c lmkA.nlarınm ÇOğaltılmasma hususiyet verir, deta gençlere tercih 
karar vermiaUr. Bunun lçln ııehrimlz.. olunurlar. Böyle bir kadın,, anb:ıhlıı.rı 
de bUyUk bir imtihan açtlnu§br. ayna.smm önUne geçip tc: ••Eyvııbl ... 

Gelecek aym ıı<ıkizlnde yapılacak lhtiyarlıyoruın!,, diye hayıflanmaz. 
olan bu imtlluına ortamektep mezun .. Aynaya, kendisini gören bir gözle 
tarı kabul edllecekUr. İmtlhıırıd:ı mu. bakar, yUzU.nde beliren kUçük bir sı .. 
va!fak olan!nr on lira asil maaşla Uı. \ilce gözUndcn kaçma.z? Kıırnclğcr .. 
ytn olunacaktır. ıerln rahatsızlığından lıerl gelen sarı 

Mektubu yerine koydum. Ar
tık annemin bir paçavradan far
kı kalmadı Demek ki, benim 
hastahaney~ gittiğim gece if~et 
Melih de bizim köşke gelmış, 
Bunlar hep önceden kurulmuş, 
dü.şünUlmüş planlar. Babanım 
lstanbulda ağır bir hastası var. 
dr Ben hastahaneye gidince, 
bjbam da o geceyi hastasının 
evinde geçirirken, bizim valdc 
haıı7,m kö;ıkte müstakıbel dnma. 
diylc ''Hiyamanc" bir hayat gc. 
çirnıi.5,. Oh, ne güzel! . 

Duvara yapışmış vücutsuz bır 
kalb gibi i§leyen saato baktnn: 
Beş.. . 

Sofi neredeyse Pangaltıdan 
dönecek, 

Hatıra defterimi kapadım .. o. 
damn dônüyorum. 
Ç'indcıı daha uzak, Tibet'tcn da. 
ha çetin, l Iiınalavadan daha Ylik 

• • sek dağlan aşıp tekrar ve bır 
anda kendi alemimc gelmiş gibi, 
sendeliyerek odam.o. döndüm. 

Artık her §eyi arkada bır:ı.k
mağa mecburum. Ak§ama ba· 
bamla beraber Feridun da yeme. 
ğe gelecekmiş. Nerimanm tavsi
yesini tutacağım.. Ona ~ gö. 
rlinmcğe çalışacağım. 

Fakat, içimde alınacak bir 
hınç var.. Annemden öfkeıni 
nlamadm1 Onun suratına bir kı-. 
re olrun tükiirmek fırsatım b ı
lamndım Benden atik davra' • 
dı. DünkÜ nişanlımı elimden a 
bp Anadoluya gitti. 

Anadolunun ıssız kö~elerind 
hiyyamane geceler ~~maf ilu 
re r,iden sevgililere Allah bayıı h 
~ oleuluklnr nasip etsin. 

Zavallı 'babacığım! Şimdi sana 
her 7.amankind..,n fazla acıvo.. 

lekeleri hemen görUr. 1ııntn tavaf.ye yı yi1ule tutacak bir "Gold krem,, 
ctt.J.ği banyolnrlJI., yahut kremlerle kullanmak, 
tedaVi edlverlr • Renk11 re.nkaiz dtızgü.nler, açık ko.. 

VUcuduna lıa.ngi yiye<:ek faydalıdır, yu kalem boyaları, bunlar lklnd de. 
nasıl bfr hayat gc~irmesl lô.zım geU. recede gellr. 
~·or; bunlar zcı·~ llc bulun!loC(Lk §eyler. Prensip lttbarile yağlı aI1Jk. pudra. 
dir. halindekinden daha iyidir. GUndila bo 

l3azı: Jw.dmla.r gece uykusuz.luğ'ana )"ann:ıalannda g(b; ka.pa.klarmm Um. 
taba.nıınUl edemezler, bszılar, da gOn tinden lla!it bir ı;ötgc geçirmelidir. 
dUz uyumak, gçce uyanık kalmak Uı,. Gece boyan~alanndıı. gözlerle k&§lar 
terler. VUcut; sağlamsa yllz, <lUzgün nrasma biraz mavi yapmak mahzurlu 
ve pUrtl7.sllzdUr. h:ı.sta bir kadma, siz değildir. 

lstcdiğlnlz kaddr pudra. ve dU.zgün Birkaç 8CJJed1r kaolıınnı tıunamne 
cUrilnUz, fayda etmez. Fııkat, sağlam alanlar görUIUyor ve kalemle Japon 
bir vUcudun güzelltğlni iki misU yıı.r- kn§lnrı gibi ince kn§lnr çl.ı.illyor. Bu 
mak lçln azıcık bir s.Uık kMi gelir. mcxııı bakl§ın ifadesini tamamen bo-

A&l güzelliği muhııfo.zn çaresi: Bir zuyorsa d11 yUzUn gençliği ve taraw. 
kndmm hıfzıssıhha .ltaidelerlnl, deri· t1 .sayesinde bir dereceye kadar ta • 
çlnln ynpılL5ını bilmesidir. hammül ediliyor, Fak.ııt, elliyi gec • 

E:ı Çok taltdir edilen, en çok beğt'. • ml§ blr ·kadın, bunu yapacak ol\ll"U 
nl!en kadınlar ldmlerdlr? En az bo • biraz gtllilnç ve çirkin olur. DUnya 
yananlar değil ml'! Boyndan asla Lııt'- yOzUndc ~ını bllmlyen veya bll • 
fada etmemeli demiyoruz, fakat, bo., tnek btemlyeıııer bulunduk~ böyle 
yayı cildin vaı;ıfıarma &'ÖrO kullan • gfilünçlUklerle kıırgılqacağımrzı ta. 
ma.k lcııp eder. blt görmek leap ediyor. 
Bazı Ciltl~rı yumU§Stnn kremler, Sabunun cildi tahrip ettiği aık aık 

dı~er, ciltleri cerU~tirir. FilAn pudra, söylenir. Halbuki her sabah aabuıı 
falan dllzgün her cilt Uzer.inde bn§ka kullanan Rus kadınlarmm cildl 16.ta!e 
baı;ka tc:ıır y1>par. Bunun lçln her Unde cmaıılslzdir. Zaten cilt mUtehıı~. 
kadmın ·ullanıı.cağı kremi, pudrayı sıslarr, ciltte görlllcn slvltoclcrı Mtlr. 
boyayı tecrübe ile anın.mllBl, tayin e~ Bll;ra sabunu ile yıluyıı.rnk geçirmeyi 
mest Ul.zmı getir • ta\'&lyc ederler. 

Her kadın, her ııeyden evvel şu Ud Slvficcleri yok et.melt için bir çok 
~eyi yapmalıdır: Alcşamlıın, cildi bea usuller vardır, Marut suyu, kopek su.. 
lcyicl bir ltrem, gUndllZlcrl de pudra. yu, hıyar suyu kullanılıyor. Bundan 

rum. Diln bana: 
"- Annenden mektup aldım .. 

Büyük ann:!nin rnhatsr?.bğı kızı. 
m ~örl'ncc 'hafiflemiş. İ§'tc bı.ına 
savindime doğrusu. Zavallı ka· 
dıncağız da bura.cin çok bunal. 
mı tı,., 

Divc söyleniyordu. Babam 
bunları söylerken o kadar so.f, o 
derece srunimiydi ki .. Böyle bir 
erk :c ihanet eden kadın, pey. 
gnmb!>•· ınzı olsa tel'ine layıktu. 

"' ıı: * 
· RON GtJLVŞO!ı! .. 

Akf;a'll üstü babamla Feridu
nu <'Ok neşeli ka.rşıladnn. 

Bn.r".m beni bu halde görünce, 
dünyayı kendi ine ba.ğışlamı§lar 
rr1bi se•;niyordu. 

Pcrifüın da beni o güne kadar 
b'.! derece neşeli görmemişti, 

- Leyla, bak S!lnn bugün ne. 
!er R tirdim 

Diycıek eİimc bliylik bir aı. 
b Pll tutu.cıturdu. 

n ıı lstanbulu cok seveı ~111 .. 
.fi. 1bum 1stanbulun güzel nu.n. 

z:ırn 1..rından m:Irckkcp iki ~1lz 
lrn.ıi r fotoğrofla dolu. 

- Buna cidden sevindim .. Te. 
~{kür ederim. Bu, c nim i<:in 
.,,utulmaz b"r Eürpriz. 

Dedim. Sofr:ıv:ı o!.t•rduh. 
Bnl>am yemek ı:ı..,.ı:ı.cmda bird 

icm ini pek severdi. I'nd~hlcri. 
mizi eliyle cioldurdu. 

- Sen, bir kadehten !azla iç,. 
miyeceksin, değil mi Leyla? 

- Ben zaten bira oovmeın ki. 
Esasen ben içkiden lıoalanmarn. 
Sen bilirsin lıenim huylanmr, 
babacığım! 

Dedim. Bunu niçin söylediğl 
ni biliyorum. Babam benim sıh .. 
hatimle çok yakından alakadaı• 
oluyor, Qerçi doktor Scdnt stblıi 
va.ziyetimi pek mlibalfiğalı gös· 
tennişsc da, babrun iyi bir dahi. 
Jiyecidir. Doktor Sedadın sözü. 
ne ihtiyaç hissetmez.: 0, benim 
ha.kkrmda son hiikmünü vermiş· 
tir: Ben evlenirsem, ruhi ıztı. 
raptan kurtulacağını znmunda. 
dır. Eğer annemin kirli çanın· 
§rrları mcydnna çıkmasaydı, bel. 
ki de kurtulurdum. Bu hUküm 
belki de Ycrincic \'C haldı bir hü. 
kiim c.'abıl;rdi. 

Feridun sofrada c.~ururken, bir 
denbire cocukluğu tuttu.. Elini 
duvara uzattı. duvarda gnrip 
gölgeler belirdi. Mcğ~r küçiik. 
tcnberi duvnrda gölge oyunları 
yapar, ve bundnn <'Ok ho !anır. 
mı§. 

- O ne?! 
Dedim. FeHdun glllerek, du. 

vara bir t vşan öll?'esi aksettir
di: 

- İ6tc .. Bu nedir bilin baka. 
:,-ım? 

KPJlknhayla güldüm .. Ondan 

SA\'Ft\ - S 

Fıkra 
====== 

il eze 
Dlkkat ediyorsanız, ftlrnda bum. 

da, hcrıUz dalın bıyığı terlemeden 
ralu fçcn b:ı.z.ı gençlere tcsadUt e • 
diyoruz. Hatttı. "genç,, ne kelime? 
Bunlar dUpe dUz on altı, oıı yedi 
yaamda bir takım çocuklar ... Bizim 
zamanımızda bu glbilerln cıgara bf.,. 
le Jçmesı hoş görUlmczdL Hcıo, rnk; 

içmeleri de filmdi hO§ sörWtnUyor, 
ama, bu gibiler! rnlo m.naa.&! ba§m. 
da bulunca .zabıtanın hemen fnal! .. 
yete geçmcslnJ gönUI arzu ediyor. 

Bir zamanlnr meyhanenin blrln,. 
on Oç, on dört ya§lnrında 1k1 ÇOCUk 
gelmla, bir §1,.cıc rakı ile mUnıudp me 
ze ısmarlamqlo.r. Meyhaneci bir afşc 
rakı Ue bir tabak mab.n11eb1 getirip 
çocukların önllno koymuş 

- Vallahi C\'J.A.llar, dem.iş, sizin 
için bundan mUnaalp b,lr meze bu .. 
lam.adım! 

Bu fıkra.dab nlacağımız blr ders 
vardır. Daha doğrusu meyhane 1§ • 
leter.lerln alacağı ders vardır: m.·. 
le oocuk1nr geldJ mi, hemen onları 
kapı dı§an etmek ve kulakJarmı 
burarak birkaç cm ll!Jmdı eöylemek. 

NASBE'l'TJ.N 

be.oka 'be.nzuvanlı bademli, ktı.turulu 
ant ile ynzu yıko.mak u.suın de vnrdır. 
.&.yıu umnnda yap ve aıhhn.t derecc
aine ıöre mukavvi UA.çlar alınır. 

Fakat her §eyden evvel deriyi yı • 
ka.mak u..zmdır. Bunu clldln cıvsafıııa 
c-öre scc;llıpl§ b1r kremle ~apmıı.k müm 
kllndUr Ma.amafib bUtlln güzclUk sa~ 
loıılannda da.ha cilt tedaviye başlar.. 
madan yıkaJ1arak temizlenir, CUtte 
ku.çuk a1yah noktıllar, toz zerreleri 
ve mUZir mac1doler tamamen tcmlzle.;ı 
dikten sonra kuvvetslzJC§ml§ adale • 
leri kuvvetlendirmek lA.zlmdır, 

En faydalı maaajlar el De yapılan 
muajlardır. lıla.Mj yerine g6rc cız 
veya çok sUrcr, masajm !aydaaı ka... 
nm ceveıAnmı temln etmek, yUzc can 
vermek Ur. 

Yüz masajı da yUz adaleleriniD 
sağlamlqmam lçtn lAzrmdir. 

BUtUn doktorlar masajı tave1ye e. 
derler. Maıımafib geU,,i gUzcl kendine 
ınasaj yaptırmaktan b1r fayda görUl 
ınez, fenni nsul~ riayet atmak §art..· 
trr. 
Haa&jnı btlyllk, • a:ma çÖft bdY\Tk 

faydaları olduğu bugUn artık ta.hak _ 
kuk etmiş bir keyfiyettir. Yalnız he • 
l!.rmlye başlıyan b1çimsızll~l ta.ııbJ.1ı e
deceğine d:ıha ziyadeleştırmemcs! '
çtn maaaj yapanın teıuw tamamen 
va.kıt olması prtt.D", 
Bazı masajcılar o kadar muve.Ua .. 

klyeUe oğuşturınnlar yaparlar k1 bcr 
seanstan sonra yUzde bir değt§fltllk 

görlllllr. Katmerleşml§ çene gözün 
fıırkedcbllcceği b!r süraUe erir. Bur
nun kenarını dudaklıınn kcnnrma bir 
le,,tlren iki hat g!lrUltnez olur. 

Gözlerin tedavi.el da.he. gtıçtur. Ba.. 
ZI ytlzlerdeld ~!~ilkler tamamllo refe. 
dilemez. Fıı.kat parmaklnrl& halilı;c, 
göz kapaklannuı ve göz altının o • 
ğuştunılması dlnlencllrlr. Gözlen &<ı. 

ran yorgunluk azalabilir. 
Binaenaleyh maııajın yapılma.sı tnv .. 

slyeye değer. 
Bnzı khn.acler masııjm clldin nea .. 

cini gev§ettığlnl ve masajın bmılal .. 
dığı gün cildin ltendlnl koyu\'ercrek 
hatıann daha kuvvetle gl5zllkttıgllııll 

lddin ederler. Bunu zannctmtyqrw:. 
(Devnmı r.ır) 

fazla güldüm.. Hepsinden fazla 
güldüm: 

- Tavşan.. Bunu bilmiycce' 
ne vnr? 

- A.. Benim kfiçük kardef'im 
bilmez de. 
Feridunun safiyane sözleri b::ı.lr .... 
mm da ho~una gitmişti. O dn
kiknya kndnr onu çok basit ~r
m~tüm. Bu hfuhe onu bana b·. 
raz daha yal:lastırdı. 

- Evet, Ley10. .. Ben tavşan 
gibi munis havvanları cok "eve-
rim. · 

Dedi. Elini bira kadehine gö
türdü: 

- Haydi, cUmlenizin şercfıne. 
Fnknt, ne yazık ki, elindeki 

birayı içemedi. Ben yi.ıksck s~· 
le mi gü1..nıiı,. ü:n? J."';:ızln mı gül. 
mu~titm? 

Scb .. bini bilmiyorum. 
Ağzur?dan birdenbire - <'eş.. 

meden akar g·. i - bir l:a.n bo
ş~ınıverdl .. Barbam, Feridun iki
si birden koUnrıma girdiler .. Bir 
ı .. "?u k o! Uruk,. . 

Az ko.ldı tıkanıyordum, 
Feridunun duvarda ~aptığı 

taV§an gölgesine ba.knrak attı. 
ğnn lmhkıılıalar, e-on gtilii~iim 
oldu. 

Kenı:limi biraz sonrn kacyo. 
lıı.mda buldum. 

Yatıyor•ı:r.. 
n:ıtı "'il b....,.u~ı.ınıda beni ~ı·. 

yor, (Dn:am • 
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~ahvaltıdan sonra, koca· ı Soğuk bir tavırla cevap dikten sonra çıkıp kaçmak is· 
mın bütün itirazlarımı rağ • \•erdim: ti yor. Arkasından kovalıyor· 
men Silasla beraber koruluk - Dün gece bir adam öl sunuz. Korulukta etrafı din. 
ta bir araştırmaya çıktık? dürüldü. Hem de otomobili Ie!nek için duruyorsunuz,. 
Fakat gelLeriyi bulamadık. mizin ar ·~.smdaki santlıkta. Gcl'İye döner şekılde bir 
Silasa düşüncelerimi söyle Bundan fazlasını söyliye - hareket yapıyoı sunuz. Sahte 
men1iştim. Fakat o da bu mcm. Silas, Standişin ot_? zenci rlerhal başınıza bir 
demir gelberinin Jakın kafa mobiJinin basama~ına çökü muşta indiriyor. Niçin? Ben. 
sına indirilen nğır oernir ol· verdi. ce sebeb meydanda: Bu a· 
duğunu herhalde sezmişti. - Bunu bilseydim dün ge dam sizinle yüz yüze gelmek 

Korulukfn qün I,.xğı a1',m ceyi odanızdaki kanape üze ten korkuyor. 
da ne esrarengizdi ne de kor rinde geçirm0 zdim. Jak,: 
~c nç. Ağaçlar bizim köşkün - O halde dün akşam bu· - Eğer, dedi, sözlerinizi 
ve Olmstid ailesinin çayır nu size haber vermemekle iyi anladımsa bu adamın ta. 
!arı arasında 'Labii çit teş isabet etmişiz. nınrnaktan korktuğu manası 
kil ediyordu. Islak toprağı Standiş dün gece sandık n) çıkarıyorum. 
m·.ıayene ederken Silase sor- od~sına saklanmış adam va ! _ Doğru anladınız. 
dum: kasını anlattım. Polis beni 

- OJmstid ailesi ne za alaka ile dinledi ve Jaka sor- Hadisenin bu şekilde tef· 
man evlerine dönecek? madan evvel mahzene inme sir edildiğini işitince garip 

bir korku ile ezildiğimi his. 
- Mayısta. Mfoters Olms ye karar verdi: Silas 'bizim - settim. 

tid benden nisanda bahçeyi le beraber mahzene girmiye 
bellemeye başlamamı iete - bir türlü razı olmadı. - Şu halde niçin bu a • 
mittir. Biraz fazla söyler a - l~im var, sonra cinayet dam tarlalar arasından koı • 
ma ç~ kibar bir kadmd·r.

1 

vakalarına karışmak is'~e- tı,,? Ay ışığında kendisini a • 
Onu herhalde çok seveceksi mem. çıkça gördüm, Jak ta gördü. 
niz. • Arkasını döndü ve Kotes- Eğer yola ~~ğ~u ~~oşm~ş ol • 

Y b 1 naşlarm evi istikametinde saydı kendıı;ını gor.emıyecek 
anm saat oşutııa ar" • . . · tik. Çünkü ny ı"ığı yola vur • 

dıktan sonra köşkün yolunu gıttı. Bu adamın yalnız ken ı d w • • l'J d I k 
tuttuk. Onümüzden bir oto di i dii~ünmesi canımı sık • I~ kıut ıçıd yo a la ı-ran • 
mobil hızla geç'Li ve köskün mıştı. Biz ona iyilikle mu.a· 

1 
a ıy~r u. 

k ·· ·· d d d :. mele etmistik fakat o başı Standıı ka~larmı çattı: 
apıgı onun e ur u. ~ ' • o_ • d b 
O b

·1 • C S d" mıza gelenlerle He alakadar - .oc.kı aha sa uk kaç -
tomo ı aen on tan ış - . k · · · d · d" O he .. l olmuyordu. Omuzlanmı sılk ma ISLıyor u. 

ın ı. nuz cocamın ma · 1 - Bu ihtimal varit de-ı0 l 
k ld - ·ı t b'I . tım. g • 

dz a ıgı suı :as ı ı rnıyor Standişle beraber mahze. dir, ..tİı·~ yolda daha rahat 
u. ne indik. Kısa bir muayene - 1 koşltlur, arlnlar arasında 
- Bonjur misters Storrn den sonra polis mahzenden koşmak daha güçtür. 

kocanız kalktı mı? Kendisi· çayırlığa giden basamakları .-. Belki bunu düşüneme • 
ne birkaç sual daha sormak çıktı, ben de arkasından. mıştu. 
istiyorum. Mahzenin penceresi altında Jak imdadıma yeti~ti: 

- Pariı;ten bir cevap aldı- saçılmış cam kırıklnrma bek - Ben bu ndamın bunu 
mz mı? tı, kömür yığmma bir göz at- diışünmu~ olcl~ğunu zanne • 

- Hayır, tı ve bir cam parçası alarak diyorum, tc~eddütsüz lrnxu • 
- Peki, öyleyse niçin i!el çantasına koydu. yordu Demek oluyor ki gide 

diniz? - Bu camı ne diye alıyor ceği ;-eri biliyor ve tarlalar 
- İkinci valiz bu sabah sunuz.? aras,ndan oraya daha ça • 

bulundu. Otomobille Dür - - Hiç istikbalde ne olaca· h•1k yetişeceğini Hesaplıyo<' · 
ham civarından geçen bir ğı bilinmez, günün birinde dn. 
kadın bir telgraf direğinin işe yarıyabilir. 

(Devamı var} 

-

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiPf ROMA TiZMA 
NEVRALJı, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 

icabında Günde 3 Kaıe Alınabilir. Her Y erae Pullu Kutulan Israrla isteyiniz. 

Evl•nmtl teldifi..,-ı 
• MUtenasip vUcuUu, çok sevlmti 

ı";enç, §en ve güzel, lyl tahsil gör 
.ml18 bir erkeği her bakımdan mesut 
.cdcbilecelc, hal ve vakti yerinde temiz 
.bir o.ne kızı, 30 il!\ 40 yaşlanndıı yUk. 
.sok tahs!lll, memur veya serbest 
meslek F.ahibl bir bayla cvıcnmelc is
temektedir. ~lddl tckllflerln (ZUhaı 

2) remzine fotof!ra!ln. yazılması - 5 
• Y~ 28, boy 1,66, kilo 65, beyaz 

Juvıreık saçlı, gUzcl ve M"rbcst me~lck 
63.hibl, askerliğini yapmış, hayatta 
Jdmscsi olmıyan ve nylik kaZ!lncı 150 
Ura, şık giyinen bir bay, temiz bir 
aileye mensup 18 ilA 25 yafilarında bir 
.bayanı~ evlenmek lstemekte:lir. 

GUzelllk mevzuubahs değlldlr. Dul da 
~lablllr. (Yoldaş 28) remzine mum 
.caa.t - 6 

* On sekiz yaşında. ort.nmektep me 
zunu. daktilo bllcn, muhaııcbeden an. 
uyan bir s-cnc;: resmı veya huırus1 
mUess~selerin btrlnde iş aramaktadır. 
tŞa.ns) remzine mUracııat. 

• Ortnmel:tcblıı 8 incı smıfma ıca. 
dar okumuş blr gene;, tlcaretba.ne. 
lerln birtnde ayuk tıılerl yapmak !.s 

temektedlr. (K.Z.U.) remzine mtıra. 

caat. 

• SO yaşmda. ~al!~kan. :1dı11 bir 
oay, hususi veya resm1 mUeS3esc'er. 
d" kalori!er'1!Jlk Krarı~ ktadır S:ııtan. 

ıı.tımctte ~ezacrl kM'Şt"lDd:l onkka; 
HUseylıı elly!e ti{ c:ıev re) aıııracaıı' 

• Ticaret lisesi son smıtınaaymı. ı 
yt muhasebe, h sap ve mubabera\ 
i::!llrim. Öğl"CC'n sonro. bir rnUc!':":?se . 
de çaıııımııt:: Uzcrc L;, aramaktayn:o 
(T.T.T, 1R5) remzine mt,.acaı.ı.1.. 

• Lisenin fen o unaan p.:k tyı de 
r"Ce ile mezun olmu!i, olgun'i.ık lmt1 
tıanTUI vermiş, askcrllkle alüka.sı ol . 
ınıynn. Qnliı,ılcan, d lrUst bir genç. çok 
ehve:ı:ı UcreUe ~ışmnk Uzcre tıı c.ra. 
maktadır. (1.K.hl.) remzine mllrocaat. 
~ Franslzcııyı okuyup yazc.n, d:ıktl. 

lo bilen bir gcnç, hususi bir mllesse. 
sede çalışmak ı.stcmektcdir. (K.U.) 
remzine mnracnat. 

(Bo kupona eldenerek rönderileock 
lıJ nrama ve lş vcnne UOlılnn gıı Son 
()~ikada p:uası:ı. neşrcdllcoekUr. f:'' 
lt'nme teklifi gönde"ren okuyueulnnn 
m:ıhfuz ıınımak üzere sarlb adresleri 
nl blldlrmelert Ulum.) 

-<>-
• YUksek lktısat ve ricııret mek. 

tebin!& birinci smtfmda okuyan bir 
genç, çok ehven fiyatla öğleden sonra 
c;aı~mak Uzere blr iş arnmaktadrr 
(Y.T. 12ı remzıne mUracao.t. 

• Orta ıı de:ı> a.yru.ıı.~ 10 yaşında 

lümsestz o!~ gene öğl~en aonns Dll 
ınüessesede ı.ş ıırııma1<t111llJ liat>-erd~ 

<T.R.) remzine m!lraı~ıot·an 

* Ortamel teblD 8 lncJ sını!me ka.. 
dar okumuş. seri dnktııo kullanan. ya.. 
ztsı düzg_Un riyaziyesi Kuvvetli bir 
genç ıız bir Ucreue iş araauıktaaır 

tFn.brl Kl!.zım ı rcmz!m! mUrncnııt. 
* YUlcsek İkUsııt ve Ticaret Melt 

• Ortamekteb!n seklZmcı smıfıııd' 
okuyan bir gene ııı aramaktadır sı; 
kırtasiyeci ve kitapçı dUkkAnrnd• 
sene çalL,mı'.j olluğu lçln tezg~tıt&I' ı> 
lığı tercUı eder. (L,0.F) remzınc fi) 

raca.at. 
• Slnemac1lığm ııer tUrlU LŞUld" 

ıuııııyan, 12 sene 81Demacılık yapoııl 
bir genç ııcrhnngt bir slnemacııık ·~ 
de ı,:aıışmnk ıstemcktedtr. tlşJ.ckl rt 
ztne müracaat. 

• Lisenin Fen kolundıı.n rJlt~ 
muhtelif ort.nmekteplcrdc öğretıncll 
l1k yapmış, busus1 blr çok te.ıetıe 1' 
tlştırmlş bir genç. lise ve ortnıııe11 ~ 
tep taıebelertne o.imanca ve rıy.sl· 1 
acrsler! vermek isteme .tcdır 1 a> 
remzine mUrncaat. 

• ıs yaşmdn, ucaret mektebi rJJ'' 
zunu, steno ve d:ıktUodan anıayaıı il' 
ı;enç tahslllle mllte:ıasıp blr !.' arıı.ıo' 
tadır. (Katot) remz.lne mUracı:ı.nt. t> 

• Kab6tn:;ı Uses1nin ~lncl sını!ıtlell 
okuyan bir genç, mnl;('tlnl tcınUI ııŞı 
mek ıçln hergUn öğleden sonra ça_., 
mak lstcmcktcdır. DakUlo ve ınull"" 
beden nillar. CK. Evvercs) reın~ 
mUrııcaat. 

• YUksc!t U~t mekteblndt' o~ 
yan bir genç, ma.11 bir müessesede dlf 
leden sonralan çaıı,.mak !Stemckte 
(Ozener) reınzıne müracaat. ,; 

teblnm bırlncı sınıfındayım. raıısile :f. Yüksek uca.ret mektcbıntıı 
devam edebilmem ıçtn bir iş arıyo sınıfına devam eden, iyi fran~ 
rom. Çok eııven bit ncreuc ve Clcrs daktilo ve eski harfleri bııen. b!r&S J' 
eaatlerl harlclne1e taW gUnlerınde arapç:ıdan anı:ıyan bir genç, Dll11 ut 
çaıışab!llrim. tsuyenlcriD ıY.T. 12) veya Uc:ıri bir mUess senin mull~ff 
remzine mektupla mUracaat etmeıc. sınde ç:ıııl}mak lstcmckted!r. (Ticı>" 
rl. talebesi ı remzine mUracant. t" 

* YUksek 1kt1':1nl t'e tı('Sret mekte • YUltsek ıktl3at ve ticaret ı:ı:ıelC 
binin btrınCl sml!ı.ne ıtayıllı bir gene binın lklncl sınıfınd:ı. bulunan, il~ 
öğleden sonralan çal!~"" ll!ltemekt~ ve riyaziyesi kuvv.-tll bir ı;cnç· ı;ğ~ 
dlr. Jl'ranstz<'n 01ıır daKtUo ıruııanu den sonrc.lan çalışn.al{ !stemekte6 r 
•e r..anograflye vaktltır. muhııset>e (A.R.S. ı remzi.ne mtı. "'llcııat. 
deı:ı ~ anıa.r \S.r 77. tt:m%11le mQ. • Ortamekteb1n blıv:ıci sıntfı1l 
racaa t okuyan 16 yaşında blr genç, ne " 

* Eski yazıyı mllk~mmel bilen, mu öğleden sonra busus1 veya resrnl ~ 
bBSCbedcn anlayan daktiloyu lyl kulla hangi bir müessese veya ucıırethaıı 
nan. bukuk fakUltcslnde okuyan bir çalışmak tstemektedlr. (S. AYd 
genç, tabslllne devam edebilmek tçUı 44) remz•ne mUracaat. 
ç~lış:nıık ihtiyacındadır. B1r avukat • Muhabere ve dosya tasnlfl. ııı 
veya bir tüccar yanında öğleden son haberat tstatlstlk gtbl, tlcaı1 bilgtı 
ralıırı çaJıaşb1ltr. (A.T. 23) remzine vl!.ltıl, t.ıcaret Usesln!.n son sı:nrfıtl 
mUraeaat okuyan bir ı;enç, 14 ten 17 ye ~.-ı 

• lllcmektep mezunuyum. Biraz da ~ aramaktadır. (K.r.K.3) rc!P"" arkasına atılmı~ bir valiz bul Hayr 'Limi söylemekten 1 
m!.J,Ş, bunun kaybolan valiz razgeçtim ve eve doğru dö • 
olup olmadığını soracağız. nen komjseri takip ettim. 

Anlamadan komiseıc bab Standi~ n ..... e!i oir tavırla 
yordum. Jakı selC:.mladı, sonra sandık 

- Dürlıam mı? fakat bu odasmm kapısını ve tokma
şehir Nevhavenin millerce i· ğı mu yeı ~ etti. 

'fl$ındo ilıl{jor 
daklilodan anlıyorum. 22 yaşındayım.. mllracaat. ~ 

Husus1 veya reııınJ bir mllessesede :t- s ay ml\ddetle bir Ucaretll " 
çalışmak istiyorum. (M,G.) de ç ıışmış, daktilo ve rnuamrıe 1 ı:ııt 

• 24 ya~ınoa. isuınouıaa bir tabrt. rtnı ly1 bilen. bir genç. bertııın~1 

1~ 
ımnrn elektrik tamir işlerinde ı,:ıılıı:aıı tıcarethanedt' 20:25 lira Ucretlc ça '' 
t>lr genç, tıerhangı bir müessesede mak ıstemcktedlr. (H.I{. pıtı 

lerisindedir, biz oradan geç - Hiç parmak izi yok. Si 
medik. zin arabayı da araştırdık, · 

- işte imkanı varsa ben kinizin parmak izinden baş • 
de bu noktayı tesbit etmek k I ; ~bir iz gö cmed:I . 
i tiyonım. Komis r yatağ'"' ve Jakın 

s•,andiş bir müddet bana sarılı başına baktı. 
bak-tı. Şüphesiz bu haber - Yaranızı doktora gös· 
hCll'§ISmda çehremin bozula- terdiniz mi? 
cağını, heyecanlanacağımı 

1 

_ - Gece doktor Raı.h <,:.a -
ümit ediyordu. Fakat tehmi• gırdık. 
ni b~ çıktı. -Oyl~ mi? · . _ j 

- Dürhama yaklaşmadık Standı!? de_r~al .. do~Lora te 1 
bile. Valizi orada bulmussa l~foı.ı etmek ıçın otekı oday~ 
nız herhalde oraya koy.;.uş gırdı. Kocamın başı~d~~~ 1 
olacaklardır. Bu işi yapan ne sa~gılara, avuçlarmdakı ko 
Jaktır, ne de ben. Valizde ne m~r tozuna ~e kırık cam.a 
vardı? ragmen ko~ıser kocamın bır 

taarruza ugramış olduğuna 
inanmıyordu. Doktor Rantla 
telefonda konuştuktan sonra 
tekrar odamıza geldiği vakit 
fikrimde yanılmamı~ olduğu· 
mu anladım: Komiserin vazi 
yeti değişmiş, daha samimi 
olmuştu. 

- Bir erkek pijaması, bir 
hamam havlusu, terlikler, tu~ 
valet eşyası, bir mecmua ve 
iki gömlek. 

- Mektup filan bir şey 
yok muydu? Yahut da Levi· 
sin hüviyetini meydana çıka 
racak bir tnkım eşya buluna. 
madı mı? • 
. Komiser hayır makamın 
da başını salladı. 

- Olünün hüviyetini ta 
yin etmek kolay olmıyacak 
sanıyorum. Levis kendisini 
tanıtmamak icin adamakıllı 
\:edbir alını§. gu tahki.mtı a
damakıllı mü!}küşlleştiriyor. 

Bir homurdanma bana Si 
lasın yanımızda olduğunu 
hatırlat1ı. O a!;zı açık, §8! 

km ~~kın bize bakıyordu. 
- Hangi cinayetten bah

se~u:z? 

- Doktor dün ger.e bir hü. 
cuma uğramış olduğunuzu 
ve yaranızın bir kaza eseri o· 
lanuyacağını kati olarak te· 
min ediyor. Fakat acaba ne 
diye size hücum eUiler? Şim 
di aydınlatılması lizmıgelen 
nokta budur. 

Jak: 
- Bu kolay ibir iş değil. 
Dedi. 
- Bilakis, bu noktayı ga • 

yet çabuk aydmlatacağımı 
sanıyorum. Yüzünü siyaha 
boyamış bir adam yatak o -
rl"'lc:J""!~'!I ., ... 1,..1 ... ,.. ••• ,,.. .. ; .. nel 

ınd genç! 

30 YAŞINOA u;~~;~br~~~nm~~·~ 
ip olmıııındıın m~tavellld çizgi ve bu 
rutukluklar, zayıflamı' adaloııır. 

Clld hüceyrelertn1en istihsal 
edilen bu kıymetll ve ye.nı cevher. 
hali sıhhatte blr genç kızm cll
dindeki tabii unsurlarına muşa

bUıtir. Viyana llünıversııcs1 Pro
fesbrlerlnden Dr K. St.eJsknl t'lra· 
fınd:ın keşf ve cBIOCEL~ tııbır e
dilen bu cevher, clld gıdası olan 
pembe renkteki Toknlon kremin· 
de mevcuttur. Onu her akşam 
yntmazd:ın evvel kullanınız. sız 
uyurken, clldln!Z, bu kıymetli cev
heri mıısseder. Her Sabah uyan
dığınızda clldlnlz daha taze, daha 
beyaz, dahn yumuşak ve DAHA 
GENÇ oldu;:.-unu görürsünuz. Gün
duzlerl için bcynz .rcnkt.ckl <yağ· 
sız) Toknlon kremini kull .. n•nız Blr 
kaç gün z:ırtında en sert ve eıı do
nuk bir clldl yumu.-;atıp bejazlutır 

Bayan M D nln şu mektubu· 
nu okuyunuz: cZevcım gozlerine 
inanamıyor ve bu adeta bir mu
cizedir, diyordu. Yl zumdt', alnım

da ve' gozlerlmle ağzımın etrafın-

40 YA~f NDA Bu ~o~kulu Y•f· Y da cı-)dınl kırmet· 
h vo tabii unsurlarla baslepen hdınlır 
lç'n hiç bir endlfe mutııuner de~ildl,. 

Mefhur bir mOtehassısın lıeffı O· 

luıı 40 yaşında genç hlmak için cildi 
nasıl besl<ımek ıazımgoldlği hlkkında· 
ki lzahıtlnl okuyur.ı.z : 

da çizgiler ve burusukluklarım 
... ardı. Hemen hemen cll1 yaşıma 

yal~l:ışmışa benziyordum. Bugün 
bıitun arkadıışlanm bır genç kı
zmk.J gibi açık ve taze tenime ıı:ıp
ta nazarıyle bakıyorlar. Ben de 
hepsine benim !'npt.ınım gibi her 
iki Tokalon kremlerini kullanma
larını söıledım.> 

Bu basit günlük tedaYi saye
sinde, her kadın bir çok sene 
gcnçleşeb!llr ve her genç kızın 
müftehir olacağı şayaru hayret 
blr tene malik olablllr. Bugünden 
it.ibaren clld ıııdalan olan her iki 
Tokalan kremlerinden birer vazo 
veya birer ~Up alınız. !Yağsızı 
beyazı günduz için ve penbesı gece 
içindir. '11oko.lon kreminden müs
mir neticeler garnntllidlr. Aksi 
t.ıikdirdc paranız iade olunur. 

aergiln muntazaman 5 saat caıışablllr. remzine müracaat. 
ı Ayalı rcmzıne müracaat. • 4 Devlet müesseselerinden 

:t- :5 ya,ında, askerllltle ilişiği ol • çalışan bir mubssebe memuru. 
aııyo.n. ortamektcbln ikinci smıfma akşam saat 5 ten sonra ve cuaııırt.,t 
kadar ok.ımuş eski yazıyı bUen ser. ı;Unlcr ıs ten itibaren by:ıust ı:ı:ıues: t4 
dakUlo yazan .ılr t:ıay lŞ aram&Ktadır sclerde, ıılrketlerde. Ucarcthflııe 
( C U 332ı remzine müracaat. bUroı:ırd:ı çaıı~ma't ıstc'lle':t Jır. ( 

• Yl.lksek tahsilli btr genç. lise ve ııo.sebe ş.şı remzine mUracao.t. ı: 
orta.mektep talebelerine hesap. ccb!.r. ~ Yükselt ıktıe:ıt ve t!cnret ınc 
kimya, fl.zJk dersleri vermek ıs.te binin blrıncl sını!ın1n okuyan ııır gd 
mekted!r. ıM.B.) rem:lne mUraeaat. ehven bır Ucretle ~ araaıaktJI 

• Allevt vaz!;ı.•eu aoıayısııe taıcuı Muhase'ıe .ve fransızcayı ıyl 0 

teslne aev:ım edemıyen bir unıversıte. (A.B A. 25) remzıne müracaat. 
U genı,:, ış aramaktadır Her türJ\l :ı.·n. • Ayda on ııra ucrctıe rıııftad"ç, 
~ tşlerl yapar. derıı verebilir ıOr akşam:arı altıdan sekızc kndıır 

11 
nanı ı-cmzıne mUracaat, , uşabllecek genç bır bayann ıtıt 

• Eski ve yen! tıarfıerl okur ve vardır. Çocuklu veya çocuksuz C~ 
yazar ve blrn:z cııı daktilo b!len bir lht!yacı olan tercih edilir "l\!U~ 
b:ıyan, mUnıısıp bir Le anyor CM remzine mektupla mUr:ıc!lat. 
A. K.) remzıne mUracaat, 

:t. İstanbul Unlversltesl ten fakUlte. 
smde okuyan bir ı;cnç, fizik dersi 
vermektedir. (4. !\, Fen) remz!ne 
mUrac:ıat. 

• YUksck U!tl.sal ve Ucaret mekte. 
binde olrnyan bir ı;• ı <:, ortaokul taıe. 
~!erine ceb!r .tıentre&e. fizık ve tarih 
coğrafya dersleri Vfrtnek tstem('kte 
dir. (Sankay) remzine mUracaat. 

:ıf. Bı.r sene ortamektepte tnouye ho. 
ce.l:Jtı yapmış, ytlksck tnhsll talebesi 

1 1 genç, flzlk, kimya, tabltye dersleri 
~ vermek lııtemcıaed!r ı M Sabih ı rem 

zlne müracaat. 
,,_ Gayet ıyt kUltllr nzık btıer t:>lr 

rurlt genci. az zamanda. vücudu bi
çimsiz oınnlarm blçlmslz!lkler1ni ve 
Ulzumsuz ıılşınanlıkları giderilir. Ders 
te verebilir. (A.R. A.99) remzine mU. 
raca.at. 
~ Fayana çini, eeronlk n mozaytk 

tşlertnde ı.enelerce çnlışmış, usta t>a. 
şılık etmiş, bonserviSleri bulunarı bir 
eanatkAr a.ş aramaktadır. Taşraya da 

gidebilir ı A.K tşı remzine mUracaaL 
• Kabataş lisesinin e lncı smııın 

da okuyan bir genç mııışetıııı temır. 

etmek lçln öğlcden sonra çaıışmalt I• 
temcktedir. Daktllo ve muhasebeden 
anlar, Riyuiyesi kuTYCtlldh', (l4. Pek 
can) ıwmıtne mll'ftCMlt. 

Aldırınız: ,. 
A~ğıdıı ttmh:!P!"'I ya7.lh otııll ıt' 

~ kuyuculnrımwn ııaınlarıwı 

mektupl3n ld:ırehan<'ml:r.den H'. aı 
ları harl!;) her gün ııab:ı.hto.n ö~· 
kadar \'e '11Bt 17 dtn Mnm oııtıf 
ıarı. 

(Kardeşler) (13 İşın) (S.A.) (P~ f 
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( T e o m a n 25 ) ( D c Y e tf 
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ıerinc gelen mektuplar bUdlrd
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