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Tobrukla 
irtibat tesis 

edildiği haberi 
teelJgÜf 
ediyor 

---0---

kw uharebe 
bütün 

şidcetile 
devam ediyor 

Kabi,.,, 21 (AA..) - Orta§ark ın.. 
riltz kuVTetlerf umumi karargA.hmın 
l:ebllS'i: 

Tobrukun cenup doğusunda dUn 
dotnıdan doğruya temas tesis eden 
İngıuz ve Yeni Zelanda. kuı.-vctleri, 
ltuvvetıl bir mukabele kareımnda. 1 • 
16?'lemektedirler. Aynı zıı.manda. lltl • 
'-k noktaıannm şarkında keza !azla 
ltu\l'VeUl dllşman mllfrezelerine J\11 -
CUın etınl§lerdir. Bu arada A.lman wı. 

Almanlar 
Moskovagı 

cenup 
cephesinde 

cok sıkı 
kuşattı 

Fakat 
Muvasaıa hatları 
aa aıauUdic ine 

uzuvor 
Moekova, %8 (A..A.) - Pravda a-a

zcteal, bu .ııab&hkl aay111mda Alm&n 
kıtalannm cenupt.:ıkı kU§atma hareke 
ti, Moskova için ciddi bir tehlike 
olduğunu, buna mukabil Alman mu 
ve.sala yolla.rmm son derece uzadığı.. 
nı ve çok da.ha zaata uğradığını yazı. 
yor. Gazete, bundan başka 110n 24 .._ 
attenberi Klin ve Volokolaa kesim • , 
terinde muharebelerin bllhaaaa şfd • 
detll Olduğunu söylemekte ~ günler. 
denberl zapu için mUca<lele edilen 
mUhJm bir mevkıın kıtybedildiflnf tar. 
dik eylemektedir. Sta.ıinogolak km • 
mtnde Sovyet mevzilen Almanların 
kuvvetli tazyikine rağmen mubsfa.za 
edilml§tlr. Şehre kall!ı yapılan bUtUn 
bUcumlar pUakllrtUlmllştllr. 

so,·~·et 
tebliQi 

llU?iarm da katılmaslle daha bOytlyen Mosko\'8., 28 (A.A.) - Sovyet teb. 
b' • akıncı dilşman kolu Halfaya ile llğlınln ilAveşinde bUtlln Sovyet or • 
aı111 ömer auuımdakl mlldafaa mevz'. dulannın muhtelif muvattakiyeUer 

MOSKOVA ETRAFINDAKi SAVAŞ 
DURUMUNU GÖSTEREN HARIT A 

IS 
i 

Bir Türk mühendisinin takdire deQer icadı 

~ Y~rli bir filme ses alma 
ltrlnden gelen bu takviye ile berabt:!r, kazandıkları bildirilmektedir. Bilhu •

1 

• k e • •• d · t • d • 
tarı. doğru dUn ilerlemeğe başlamış aa 26 sontqrlnde Sovyet tayyareler1 m a ınesı vucu e ge ır l 
le.rdır, Makaadı. Sidi Rezeg garblnda ıo~ tank, asker taşıyan 600 kamyon. 

_. Dt-vamı ı lnC'I eayfada _.. °"'8mı ı inci •yfada · 
---::~~..;._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~-::::::::"'~ I ~~~~-o-~~~~ 

Çok enemmivetli. hayati bir mevzua dair arıket e 1 Cumhurreisi ve Başvekilin 
ÖLDÜRÜCÜ HASTALIK nutukları bu makine 

s i r oz Tedavi Madm UUdk ~!:m. ~~~, .. ~~~~~~ ruck mun~-. 
Uç yıldanbcrl Uzcrlnde 90-lı§tı~ bir mcıvzuda muvaffaklytll bir neUceye 

balan dıp.rdan geUrilmlf ve u.t t&ratı tamnmiyle Ragıp G-Onçcr taratın. 

, 

Sovyet Har ciye 
Komiseri 

to Mel 
no as 
tam m 

--<>---

Sovget 

n 

Rusyanzn 
Siyasi mUnasebatmı ~evam 

ettirdiği devıet BüyUk 
Elçiler ne 

Verd~ği 
notada 

deniUyorki: 
'Almanıar. sirler!P 
gözıerini oyuyor 
Kollarını, 
burunlarını 

ve ayaklarınz 
kesiyor 

Vlcatıerine kız ın 
demir bastırıycır 

Tanklara ba -ia a
rak vollarda 
parçahvor 

St'1hiye heyetleride süngü 
ve kurşunıa delik deşik 

edıliyor ,, 
M.Ofiikova. :n (A.A.) - H.ıricıyc 

halk komlseri Molotof, Sovyctıcr bir
liğinlrt kendilerlle styas1 mllruısc~~t 
ler ldame ettirdiği bUtUn mcmlck~Uc
rin büyük elçilerine ve mUmcsstlieri
ne apğıd&kl notayı gönderml§tlr: 

Sovyct sosyalist cumhuriyetler btr 
liği hUktlmeU tarafmdan aşağıdaki 

hwıuaları sı.zc blldirmcğe memur edil
dim: ~ De\'1lmı 2 lncl 5Uyfad3 E d • ı b • ı • • ? varmıgtır. MUhencıı. Ragıp Gcn!)er, yeril malzeme ve kendi emeği~lu 

1 e 1 1 r nı 1 • blr ''filme ses alma., ma.klnoai vücuda getirn1lştlr. Bu makinenin yalnız lAm 

danyapılını§tır. 1~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~11!'!!!!!!!!!!!!!!~~~ 
---<>---- Ragıp G(ınç-cr, kendi makinesiyle P S d • l k h • k A k •• • ba§veklllml.z; Dr. Refik Saydamın cUm re a l rma u ım anı uza gormıyor huriyet bayramını BÇ'f nutkunu VC 

ıddia sahibi doktorun is batım ·bekliyor ı ~:::::_:: 
1 Ordu ııhhiye müfettitliğİnden emeldi albay doktor dildikt.en sonra şimdi Ankara Bine • 

.-------------.. Kemal Çulha, bugüne kadar öldürücü bir haıtahk olarak malanDda. glisterilmekte olan bu film. 
, • terin sesleri, dınlemek fırsatını bu. 

tingapur 
l;U1anına 

ı mayn 
f duküldü 

'vl<yo, Z8 (A.A..) - Siyamda •e 
•erııbudut bölgelerde alınan tedbirler 
~da Tokyoya qagıd&kJ malQ 
~t gelmLştir: 
, l - Siya.mm tıudut böı .. ıennde 
~ rnıktarda lng'.llz kıla l!ln, bllhaa. 
1- tayYareıer, zırhlı tcşklller ve yol • 
~ l"ın ve demlryoııarının m:ıba.tazaaı. 
,, tıwııuur mtıtrezeler taıışld edllmto. 
'il', 

2 - Slnppur §&rk Umam kapa. 
~:- Ye bu llm&na m&yn dökWınU,. 

il - ll'raruıız H ndtc:ınııı. Franaa vt
'11 
1 

~emıeketıo \.frıka m·.htemlekele 
• ara.ıllda naklıyat durdurulmUf • 
~. 

• -- Cıısusluğ:l ve ecnebi pl"Op&IUI 
... De~mr ~ lıt<"i •yfıtdla 

tanınmıf ' ııroz,,un tedaviıi mümkün olduğunu iddia e • muş okurlarımızm da tasdik edeceği 
1 den fikirlerini ıöylenıitti. Bu mevzua dair mulıtelif ihti- gibi, ctdden muvıı.ftakiyetııdır. · 
1 sas sahibi doktorlar arasında bqladığımız ıonıttunnağa Bu değerli TUrl< mühend!smt tebrik 

devam ediyoruz. Bugün muharririmiz prOÖe!Ör Sadi lr. ebneyl bir borç blllyo::ıız. 
makla görütmü!tifr. 1 

Profesör Sadi trmak demi,tlr ki: B •• T •k • d 
- Evet. haberim l>ldu, Ye muhak. ~ eş v e e 

~ı~\~ıı~~cs::::~::ı::~!~ ~~~~: Ug un l l g 
olmıynn şey yoktur. Nitekim bu ka. k 
dar kc§itler de yapılmadan önce mev. ç l an gang l n 
cut ılet;ll1erdl ve bilinmiyorlardı. 

Yalnız daha kaU b!r .cız ıııöyliyeblı.. 
mck !Çin mcslcklaşımızın bu iAJl etrat. 
lıca izah etmeıılni bekliyeceğiz. 

Bunun için tıbbt Uimler cemiyet!, 
TUrk tıp encUmcnl TUrk tıp cemiyeti, 
EtibbB odnsı gibi il\m mUesseeelert • 
miZden birinde ı.u nrka.daşın iddlalnrı. 
nı isb:ıt etmesini l!tlbırın~lıkla bekli 

)·o ruz. 
- Alkolun baıltalık üzerinde teıııtr. 

hırt sizce nasıldır. "! 
- Bu mesele bakkmda me.lekta. 

şrınm f!kr~ iştirak ediyorum. Her 
alkolik olan siroza tutulamıyacafı g. 
bl, her Sll'O%\lll da tebebi aıkol de 
S'ildlr. 

Bu aradıı mllkem~l bir m!Ml •er. 
mi~ olmak için a<nilne ~yle denm 

etti ..... ~~'"'-·' ,.... 

B~n öğleden sonra TeŞvikiyc
de b1T yangm çı:lmu.ıj, camiin tam 
llr§ı:smdıı.ki Gün~ aparbmaıu tu
tuşmuştur. 
At~ üst kattan çrktığı için Ust 

iki kııt tamamen yanmış, yeti5cn 
itfaiye gayretli bir çalışmadan son 

ra ateşi 1.5 saat sonra söndürme• 
ğe muvaffak ol·..:.uştur, Yıı..ngm es. 
ııa.sında aparlımandn bulunanlaı
tamamen d~n ç~ıu'llrrıışlardır. A
te;ıln bacadnki kunım1arn tutuş • 
msaı neticesinde c~tığı sanılmak -
tadır. 

Taksim - Eminönü otobüs 
ge'ecek hafta ~ ~ıvo' 

Azami ücret 12,5 Krş. olacak 

ölüm 
B 1<;umtYE Umumi l\le:di iııde 

.M czarhklar Müdiirlü;;ıi, ":ıh. 

,·ali hazıra dolayı-.:lle,, cenaze nak 
Jiye ÜC'retlerine ~·özde 50 zııın tek
lif etti. 

Buna Ekrem Tur, Meliha Avni, 
Refik Ahmet Se\"englJ dostlarımıı 
ı•ek haklı itlrazları1a bulundular ve 
nihayet ma.zbata reddrdll<li. 

llazlo bir konu, 
Cenaze nıtltll~·p mao;rnfları e a • 

oıen c;ok pahalı görünü~orclu. Buna 
ıki misline, 800 lirnya. hem de bir. 
denblrc çıkarmak i~in J\leznrlıklar 
Müıfürünün ilt-ri sUrdiiğii mali e. 
beııler bize de kana.-ıt vermedi, Fi
yat yükı;elislcrile mliC'a.lel<' ccl~n 
lstanbul BeleiHye.,lnin ct:nıııe nnk 
lb·e ücretlerini artımm"ı, p:ılrnh • 
l:ğı resmen himaye etmenin n<'alfl 
bir ömeği olacaktı, 

Azatlnn b:ı.zılnn bu bte ticari bir 
dhniyet bile gönuliı:olcr. ReJoğJu 
Halke,1 Reisi ]~krem 'l'ur dcmic; 
ld: 

- l'aşamak ~çleŞtfj;i ~ibl öL 
rnenln de ı:üı:J ... rtl".; nnl~c:-•r,•or 

Belediye fı.rnme hlunctlcrinl hn:k 
\ehine yapmakla mültetlcfttr. Bir 
C'enaıe Dl\kli lı:in 300 Jlrn çoktur. 
Belediye tiı-.ru-i ?Jir zi?ı.ıil !!:ti~ diı 

.~~ir. 

Yazan: Bir Muharrir 

Ölüleri isti nınr zihni~ eti '!lbi kn 
zanı: ihtlrnsmın en nffet1ilmez ı;elc 
lini gC"zönüne getiren bu son cimı. 
le bizi ıııernktn bırald 1: l'iizde mı 
zam tel>Uf eden Mezarlıklar MUdü 
rli kazancı :ırt1rm3k ve~ a azaltmak 
mı istiyor, yoksn nçıb kanntmnl: 
mı? Gazetelerde çıkan iınhhr 
mülılıem olduğa için tcltliftcrd ti. 
raret zihniyetinin mn1ıiyrtlni an • 
lı~·amadık. Gazctt'!er: "l'> lhnyet 
meclis a<'ıAın ınilnnlmle yolile ku. 
patılmasmı ){abul ctw!co:tir." clefü 
i!ine c;öre ortr-ıln bir nrık \"tirdi' 
f'akat ll7f'•l!tn frlil•a \TIİ <le: 
"- Bu l<>tcn bu Jmdnr !·fır al 

m:ık do~nı dr;iı' 

!•n'unmı•o;tur. 

m\itnlf.'ncııntl 1 

Her ne hal is", ı .. ter kfü 1ihni 
yeti, ı-.tersc ncıl< bulunsun bclet1i
~·e umumi mrclisiııln bu hny:ıt pn. 
halrlıf,1 üstUne bir <le öliim pahalı. 
lı~ çık:ırı:.ca~t b!r tcldifi r{'(ldztnıc 
-i. lıer ~'Ün birn~ cfoh:ı t!.flJ!dı şelti'. 
ler nbn ~f'l'im t1 ı L'co:ı üst4inJci 

!Ickl':.ttt ı c Öİ1 1 ''l :>ı:.!ııı lıYı~ c!A ll 
y:ıt p.ıhn.lı\Jj;:•tm t· u!;ı l/r fi;ııt.ılc· 
l~ı.71 ir <:-'" .-ı,.~ı~lır, ('';Jnl l.I fıkn. 
~11 m4"Tllfmı d:ı ~k cle!ıı haya.• 
ı.mw~ler! 



ı lvI ı;_ t;~asınıa 
iu ~ m~l : 

~~ G 14uır tı l ım ı ~yıad.s 
ı:ı "· U.::r blr. ğl, Aım30 mu.kam .. 
ı t :n!ınJa;ı es.r d lJcn ıuz!lor.;tu 

, :' ı;e kUUllUl:iı\Dı'l .. ıııa. k lr J l .:113te • 
'lt c o.r surette \';ı'ı.I u~uller tatl:ılk 

_.ılJ .., ':I zbltere!l Olr t •'< 
m ·~k J.JLınm:ı..: uıJır. 

dcı:.ııe:e 

Bu son z .. ı ııuJ3rd:ı . ou v:t lcıı ! ıı.r, bl' 
has..a ı;::> .t ~·.: :.syan et t.r.;:ı mııb .yctte 

oım.ı ,.tJr. EJ va. ;..ı.ıar, Aımn.n ordu 
uo ... e A :n.ın nuıtnme :ı:ım ırz dU~ 

man .ırıLJ'\o mUre ckep oır çete ol . 
c.u :ı::ırıoı ve ne b::yneım ıcı uu l;. .ıııu 

oo de ı.nsıuuığuı n.hUk k..ı..ıo.ı:u:ıu ıa. 

o.ım .. uııkııırı::u oır l<c rc dnhıı u!:l:ıt et 
melctedlr. 

s..,\ ,; e t ıı.akerl kumandıuılıtJ, çoğu 

)'8rau olm.ı t Uzorc esir dlli ea So\•yct 
as ... er.crın!.ıı Alman ıısltcn ıı:umr.ııc..an 
lığ'I ve Alm.ın ıutaları tnra!uıııruı 

\· .. u,,ı ıı.tcr..: .. ıer;, .nıı.r.ıo: o.:r.utıdılt • 
tarını ve öıdtl • ldüklerıru gösteren 
bırc;olt d~Ulle:- tcebıt etmlştlr. Kızıl .. 
orau a.s.cerıer.ne IUZdırdnıt~ dem.rıe 

lgk:ınceıer yapıımakta, ııııl:erıenn göz 
Sert oyulm:ıkta. nyıı.kıan, ıtolıan. bu 
runınrı, parmak:n.rı kesll aıekte, ka • 
rmtnrı de.,Umekte ve tanklara haglan 
ma.c Jıuret!le vUcutıarı para:;bn:naıt. 
tadır. AJman f~ll!t &:ıbay \'C :ıai:er 

lcrı bu va.h§I barckctıcrl ve cinayet. 
teri b:ltlln ce:,ılıelerde ve tıer görlln • 
dUk!crt yerlerde yapıyorlar. Böylece, 
m:!seUı .. Ukrayna cumburıyetlll:!e Dln 
yeper Uzcrınde ·t KorUtD. adasmd.ı 

Alman kıtaıan Kızılorau tara!n.ia:ı 

koğulduğu za.auuı. burada Almanlar 
t&ra.fından lgkcnce edl~ Rus asker 
lerln!n c~tlert bulunmuştur. Ukray. 
nada Rcpka ş~lırlnln yaknımda ve 
cenup batıarnda Alm.ınla.rın gen "-etti\ 
meslnde:ı aonra lfG"&l cd!lcı:ı mevzi. 
lerlnde kum:uıdan Bo:,rovuc, Politika 
öğretmeni Platogorakfn1n ve Ud as • 
kc.rln ellen ve ayaklan kazıklara ça. 
kılmıg ve &lml&nndo. kız~ bir tn • 
çakla yapılmlf be,u bir yıldız bu • 
lunduğu hsl:le ce:seUorlne raıtgelln 
mlşUr. Yllz!erl kesilml§ ve yakılmq .. 
tı. Onlardıın b!r&Z uzakta. Alml.nlıı.r 
tara.!mdan bir gUn evvel ealr edllmif 
bir aslte:-ı.n cesed! de görtllm~ttır. 

Bu a:ıkcrln de ayaklan yalrtlmI§ YO 
kulııkJan ke:rllmtşUr. Şimal batıda 

blr gehlr kıtalarmuz; tarD.lndan gert 
almdığı za.m:l."I. burada kız'ılordu na. 
kerlerinln p:ırça!aOJlU§ ceseUerl bu 
ıunmuştur. Bunlnrda.n biri b1r o4mı 

:yığmı Uzerlnde yıı.Jolm!ftlr. Bu. Ası.. 

drev Ostpov admda Kaz:ı.ldst&nlı bir 
askerdlr. Ukra~·ıµ,. c~mııurlyetlnde 

Grcıyg.:>:ovo istasyonunda Alman kı • 
taııın kOcUk bir Sovyeloaakar gnıpu. 
11u eslr alml§la.r \'O bunlara. gllnler • 
ce ne yemek ııe su verml§lcrdir.Çoğu 
ı:ıun kulıı.klannı kesın1,ıer, ı;özle:inl 

oymu~.ar, kollıınnı kesml§ler ve eo • 
ııunda bunlan sUiıgU ile 6ldQrmUşler
dir. 

Temmuz ayı iç.inde Şumlllno iatu. 
yonu yııkmında. Almıın kıtaıarı n(;'lr 
yaralı bir Rus ankcr grupımu eılr al
mıııtıı.r ve bcpıı~l l>ldUrmtı;lerdlr. Ay. 
nı ay lç!nde Bleloruı cam?ıuriyetinln 
Borlsısova şehrinde Almnnıar, kwlor. 
du nskcrlerın:ıen aldıkları ealrleri ar. 
scntk ile zchlrleml§lerıllr. Ağııltols • · 
yında Zabolotoye ltöyUııün cenubunda 
Almaıı~ıır harp meyd:ınmda 11 yıı.nLlı 
wıkert emr etm~ler ve bunl&ra tıc 

gün yemek ..ınnem13lerdlr. Bundan 
Eonro. koıııar içinde bulunan bu 17 
cs1ri telgraf dinklerlne txığla~lar. 
dır. Buıılnrd:ın Uctı 81mll§ ve geri ka. 
J&n 14 Q te:nten Rlab1nln kumanda. 
mndakı blr tank mllfrcumlz tıı.rafm. 
d:ı.n kurtanlmı;:trr. 

Brlansk bölge&ndc Lıa)'Utino k~ • 
1{lııde Almanlar yaralı bir Rus uke. 
rlıı! tkl tanka b:!.ı::lamak sureUle par. 
çalam:şlardır. B·lansknı ba.tı.amda 

K ranJy Oktlbar Kolhoruna y&lon blr 
rıoktada Almo.ntar ta.ratındtın tair • 
dilmiş Itwlordu aub:ıy ve askerlerin. 
elen ıı nln yo.iulını' ceıcUerl bulun • 
muştur. Bu askerlerden birinin kol -
I~:-mda ve omuzl:ırmda kızdın1mıf 
deınlrle ynp:l:n13 l§kencelerto eeerten 
görlUmekteycll. 

Alman kumandantığuım bllCUJDl&ıı'

da A'man kılslannm 6nllnde yaralı 

Rua aakerJcrlnl aUrdUğUntl Ye bunla. 
rm 6lllm tehdidiyle yUrtımeğe ~bur 
kaldıklarııu teva!k cd~ deliller bulun 
msktadır. BllbaMa Lenlııgrad bölge. 
sinde B.>voktz (Vibori)de, Smolensk 
b6lgeS!Dde Elnlde. Gomeı bölJel!!nde, 

Dıelorus cu:nhurl.yetlnde, ~aynada 
Poltava b61geslnde ve diğer bl!lgeler. 
de bu gtbi vııkıı.Jar h&y:le..l!~l§Ur. 

Hastanede teJııvt altın:ıa iken Al • 
man mll3tevtll~r tarnfındıuı esir eıJI • 

len Rus ho.sta ve yara.ıı &Bkerteri ıs1r. 
temııtık bir ımrette \~l lokencdere 
tabi tululm:ı.kt:ıdır. 

Hastanede mU:lafa.asa blr vaziyet. 
te lrJlunan r.u:ı h:ı.ısta ve yaralı aaker 
lcnnln far,t .. t c~'klya.sı ta.rafından be. 
men kur;ıuns dlzlldiklcrl ve 15ldUruı • 
<iUk'erl co~ olınu,tur. Smolensk böl • 
gesı.ndc Rudn!a k!Syündc Almanl:ı.r 

bir seyyar haııtane ele gcçlrmi§ler 
\"e bUtUn yaraltl:ı.n, ve kadm erkek 
lmsıa bakrc?l&n eldQrmU,Tefdb'. Bu • 
rede. e ... ırklrdon f}aıamov, Aatmav, tcğ 
ıno.ıı Dllcv vo 17 ya.şın.1a Vula Be)•ko 
ile diğerlerinin öldUklerl te.sblt edU .• 

1 Ur, 

Ameri&<a -
H Uercı r~ltt:;aıar. kızıluTduııu:ı sıb 

ll1 tıcyetıe:lne me.cıııup a ;:asma d3 fa vt n ııy· a . 
mcrha.aıet etmıyorıar Lc::ungraa Dö.ı.. J J.6 :.P 

geııint.o Kudrovo ve Bortwvo köyle • .o p l • 
r inde b!r ıırkıı sıııııı tıeyc•ının re...st m'i.lZll_Jl.cıere~ erı 1 
üçtiJlcO smıı Al!ker1 do;ıtor ~ .s. Ll.s. • 

toy vc.rı~ı bır tarza:ı pıı rcnıannu~tır hl l.iJ 110i 
Bu doi<tor sUngU.erle d e I!~ dcş.k et.il· 4:. r. !; 1 Anknra, ı1 (Tr?e!onln) - tıstanbul 
m!ı;ıU. A)·nca boğszıncııı, omu::u:ıt!3 Tu!::."tl, ır. (A.J'~. ) - D cmeJ :ı!!ın!lı clakı tetl:.11'Jcr!m~cn dönen C. H. P. 
çe ıırkasınd1 l:urş•ııı ~· raınn ta,.ı • Ar ı-: rık l r e::mt tı'lt0.3l::tı!I v rtlmeS! U, 1 Gc."l:?l Sekreteri Fikri Tuzer. bana, ıı.. 
malttnydı. Hınız uza.tttıkı ormanı:ta 

1 
zı.ırln :ı \ '_.1-,ltcu mıı7.nkerc!erlDL, 60 • j §:ıgıda t1 neytın_"ltta b:.ılunm·J~tur: 

• 
llll 

. 
Karadc.nlz mtıdrcsclerinde b~nn'\o 

ııhniyc ast1crı ll'.lJttçc!.n Plrı:::ınn na :y~~ ı ll:ftı~mı r. ı•Y.)r ,-~rc':'~k ro.ıt "- ımırsmlz t.J, c. H. P. nln tı. 
:'il~ CCJcdl bıııuum•J§t:ır. r: ,~er olr ..-.'l l 9 :!0 <!:ı b ~v ldl• ll~ m:ıltat!l nda \Jir top ta:ıbuldo. biri Cı"kek dlğert kiz tııle • 
.ıald" tı!• sılılılye otumcıbJl.ıı lıı şo!ö:ii lantı yar: lJığı 1, b:.ınu t:l\nt 10 J !ln bt'ye nı:ı..~9 olma k Uzerc ilci yurd'u pıı.rası ver:ıcccıttlr. 
.;or .... un;,,!un rart3l::n:nış ceoodi yerce Jl.3'l il ı nci •r •c··nm ed'"n blr ka.b!nc 1 mevC".ıttur. Bu ~".ırUnr:ı. Uc·ctlc talc.. Bu sureue lııtnnbulda Parti tara 
ra tmalitnydı. ı1:umn: t.ıklp < ttlğini bc bcr vermt?k. b.? l:abul edlt~f21 gibl ııcr 1.ilrlU thtı. tından yurUnrdo. ba.•ındırtlıp ııı4e o 

talel>O:ıt.o dtı kıı.ryouı., yattık takımı 

~·esa!re gibı nıa.zenıe ~e . lımek sure • 
t!le tstiro.bııtteri temin edllece!t ı;ı, 

bl ayrıca ve ylno ı.ı::ıtlm!lzd.:? lu ay:ı ıw 

itibaren beherine onar lira yc.rdım 

&>?ye t eslrl :ırlnin bulu:ıdağu Al • ted!r. yaçlan ro.ıll tars!nıdo:.n temin edi • dllmeK aur.:tile himaye cdııezı tnle 
ın n lmmpı.nrında yaraıı ve ht!.Sta t • ..ı~ H.ır:c!yc n"\::ırı am• r:ı.l To;:;o. l:in• ıtn ml~bc de nımır. Erkek talebe t>enı:ı ııded! ıa~ vo erıtek 550 ye va. 
~l<crlerl h.çblr cı!ıhl ıbtlmam gör • tn rnlmdP.n Jap:ın hUkC.z=.~t~ verilen yurdu:ıda bu~Un 3SO. kız yurdunaa nyor demeKur. CJeyU mektep lcret .. 
mUyoruır ve titusten, dt.z:uıtcriden muhtırnnın ınubtevlynun:t:'.\n mesai da ı~o talebe himaye göraıektı:ı:1lr. ıeri parUce tesviye edılen 'lO ve nok 
zatUrrleden ve dıler bastıuıltlıırann arltaıb:>larını h'l'!>~rdıı.r etmip ve oa • YUksek tnhsilde buluntıL genı:ıenmı. dl yardım glSreo 133 tn.ıebe bu tıcsa. 
ôlUyorlar. Bu kanıplard. hudJt.ısuZ bu ztrla· mecllııl nzalan Va:tnt;toll mC. zın ç-0klu6-ı.ınu ve bunlnr ara!lncb bm dışındadır. 
\•ah§et reJ!ıni tıUkUm Urm~ktc.fü . zaKcre:eı11'1.n bltUn cepb~lcrlnl tct .. ya·dıma ınııhtnç oıanııırm mllh!m bir Yem kararımızin tatblld yolunda 
Mesti!. Porl:ov Juunp:ı:ıd!l cırirler eo • kik ctmt,ıerdrr. yekQu tutm~ıno. muknbll mevcut filll teşebbtl!lcrıı glrl~tımlş ve icap c. 
(;lığa rağmen gece gllnallz ııçıktn b::.. ı YUrU rımu::n bu lhtlyactn gcn\~llğt c:~n haz:~lıltl ann !ltmııll l~ln aer tUr 
rakılmalcta.dır. Bunlnr pfuk vııkUnde ~ na m:J~naslp olmadığını gö~nllnde ıu tedb:rlcr nırnmışur." 
knlkmağa m c::")ur edllmekte ve eıhhl @S G eri A ..... tutnn Partl. bu kere b:ızı yeni tcd • Partiın'zln 'Cniven;itc:;e '\'C ytr . 
vazıyetı.ıri gözetıımeden çalıotınım:ı.k • • t birler ııımnyıı. karar vorOLJUr. Şöy, sek ta:ısil gençliğinı> göst~rdipi 
tadır. Esirler caıı~tırıltrken Atman \'c ! { Q ye te ki: O'nlvcrıııte tııl!m taburunun !>u yakın ve yüksek ulfi.ka Un·ver• 
Fin muhafızlar. t>:ınlan ara verme • bulundu~ binayı ylrmt bin t!rnyıı. ya siteliler a-asmda bü~"tik b!r r.Cm• 
den kaml:t :le sılttj/Urm:ıltta, zayıf ve g~neraı• kın b!r masraf lhtlyart ile tamir et. nuniyet uvnndırm c; ve şükranla 
ha.stnııı.rı 6ldllrUnceye kadar d!!ğmek.. ~ tir.p yurt haline koyaca!:'tl:. Bııra)'ll ka.rş lsrunL~tır. Parti P"encl sekre. 
tedlr. Ukraynada Çernul.W,ı l<nmpın- • U.,, evvelce ttıırarıaııtırmış olduğumuz va. teri Fikri Tttz~r'in son t ta.nbul l!~ 
da emre karp en kUr.Uk bJr lta.nbtz.. e~f r ş sıfıan hıı!z olmak §llrWe UnJverslte. yah~tı v~ t:ılclı"nln ihtivarl:ırile 
l!k yapan calrler sistemli bir surette de rckWrlUğUnec intihap edllecek bir d~fcılrk teması Univ rs'te id~ .. 
kııuçuk ııopalarıa dö~Ulmekte ve lh • Rcriiıı, 28 (A.A.) - lı.1mnıı rad. 2 ıG tıılcbc )'crlc~tlrllecek ve bund:ııı res! •ıin s t'ncleroenberi bir tUrlü 
b:ınr.z hemen öldllrlllmektedır. Bu y05'.ı::ıun bilcUrd;gıne göre, d!ln l.l!nin 1 ro~ka. Fatlht..ıkl Karadeniz med:cs~ balledemediğt muhtn~ taleb :?ye 
kampta. yıı1nız li eylWde 95 k~l kur- , grad ctntfındal:l Alma.n kuvvcUorlnl ıcnndo harman 75 talebe himaye ııl • yardrm mevzuunda bu havırh ka• 
ouna dlzllmlırllr. &ı\7Ct eslrlerlnln yarmıya ter-botuı etten Sovyct kıtıı • tma almaca.ıtır. rnr ve neticenin almma"mdn er. 
nnkll esnasında konak yerlerinde de lan aıır zo.ylat.a uğratılmıııur. Yurt ho.!lı:ıe kalbcdUecek blna tıı mühim &.mil olmuştur Ün1verrllt' 
o:ıJara kar§l aynı vahşi muıı.melcler Merkez k!9si:nl:ıda Alman kuV\•et • mtmtının bitmesi ru: çok b!r zamo.mı gençFği sayın g'!'nel sekreterin bu 
yapılmaktadır. Ukrııyııa.c!:ı. Demin lcri cenuba ~:ırkt ııt..ikıı.m"Unde ller • mUtevakkıt bulundug"undan yultıırdı1 vil.csck ve hU!!U"İ 11lı\k2smdnn eok 
11.o.U köyllndc c:J!rlere yemek olarak lcmcğe devam etmektedirler. ba.h31 gc-;en ı75 talcb3yo önllmUzdo mcmntın \'C mUtehasııis bulun• 
biraz pigmln ekmek kırmtım verıllyor. Moıkr.ıvn. lte:ılmln1e ıki gonerıılle ki nyd3 n ft:b~rc:ı nydn ylnntııer ve tı3.kta1rr. 
Eslrlcrin bir çoğU n~lıktan ısın:ror. u. yUJek rütbeli za subay esir edil • ~--=-----_;--------------------
ı:ak ycrl:lrdckl ka.mp:am giStUrUlUr • ml;;ttr. 
ken btuıta esirler yolda öldUrlllmekte. Rostov l~eıdml.ndc Slo'r·ak kıtalan 
dlr, So\7ct esirleri Koroldıın Ukray. Sovyet muknbll t.aa.rnızlıırmı geri 
naıl& Scmenovkayıı gölUrWUrken yol- pUskUrtcrek temnyO.Z ctml§leı"<lır. 
da kotmağa mecbur ed!Uyorıo.r. Açlık. 

tan \'O yorgunluktan düşenler derhal 
atdOrfilmektedlr. 

HlUerc! ordunun suroy ve asker .. 

Bedriye Süheyla 
İmtihan Edildi 

s e li z"y ti nü us 
"zd n armda az il ı ıyan 

Jerl ar-...aındo. yı:ı.ğmactlık hllkUm Bilr· 
ınektcdir. Kra soğuğunun gelmm tlM 
nno bn yat;"IJ18c:ıuk umuml bir mn -
hlyot almaktadır. H1Uerc1 eşklyıı, sı. 
cak tutacak elbt.s ara.makta ve bun. 
d:ı hiçbir mllltı.hnı:a kendUerinl alt 

koym&maktadır. Bunııır yalnız Sov -
yet aakerlcrln!n ceseUertnl soymak 
la kalmamakta ve faJ<:ı.t esir etUkle 
r1 yaralı Rus ankcı1crinln de lrutU:ı 

kı§lık elbl.ııeslııl, potinlerini, yun ltn. .. 
zakıarmı ve çoraplaını almakta \'e 
onııı.rı hemen hemen çıpfa.lt bir h alt.le 
bırakınaktnd:rlar. BUUln bunları ve 
hattA 81dllrü!en veya. yanıtı bulunan 
!tadın hasta b:ıkıcılardan soydukları 
C§ya)'I kendileri giyiyorlar. Esirleri 

lı~usild sanntkfu lannrn i."Utllıanı 
ıçin b:lediyc t&rnfmdan verilmiG 
oian tarar ilzcrJıe mu:.il:i sanat • 
karlarmdruı .tlNmlbulde bull!na.nla 
nn hepsi imtiha.nn giımf;iti. Fııkııt 
t:a.şl'ada bulunan san8fk5.ı-lnrdan 
'imtihana. girmiycnlcrden gelip <le 
ötcdenbeı:i snnat kudreti takdir e. 
'.lilmiş olanlar <.ıcı imtibarın girme!:· 
i cdlrlcr. Diln de bizde nln.turkwln 
ilk ltadm -a.tkfı.r olan ve hnrp 
b~mdanberi Viyana radyoru ve 
Sofvıı.•·a davet edilmifl olan Sil!ıey. 
ıa Bc-.: .. ·yc de imtihıına girmi~ ve 
fcv1cnlaac :ekil.de muvaffalc olmuş· 
tur. 

Anl;arı:ı, 27 (Tclcroııla) - BllyUI< 
Millet Mecllsinin vııta.ndaşlarm RB • 

kc:-lik dunımunıı dıı.lr knbul etUğl 

ıuıkerlllt l;anununu wd!.l edl'll b\r ka
nuna göre, nskerll't ç:ığmda o\ıın her 
vatande.ş, ns!.:erllk durumunu oilfu9 
ctlzdanına kaydettırecektlr. Kayıt 1.şl 

Tobrukla irtilmt 
baftale.rca yemekaiz bıraknrtık •eya Bo.ştnrafı l inci Bayında 
kcndllerlno ıız mlktıırda kll!lenml~ Singapur f "ımanına tıa:-be tutupnu; olan mihver kUlll kuv 
ekmek, cllrilmllş patates vererek n.c 

1 1 
vetlarUc irtibat teslnlne çal(imnk ol. 

lıktan öıdnruyorlar. HIUercUer Sov • mayn dC~tUldü dugu &§ilt~dı. G~:-b:ı ı.loğru :,·apıl~ 
bu mırcltet belli mı: lt lkl tc~kU ha • 

yet cıslrierlnl yemekten ma.hrum bı • • Bııştandı ı lnd sııy:f:ub ltnde ld:ıre cdllm~'.<te:Ur. DUnktl per. 

ııi henüz. ynpmo.mış oı:uı\tı.•n bire r 
lın!ta ızı.n vertlccckUr. Bir h!ltla z:ır. 
fında bu munmelcyt ikmal ctmlye o. 
ıeT'o rcsmt ve busua\ mUe:ııınnolerdo lo 
verıımıyecel:tır. Keyt!yet aı:llmd ıu. 

rıı tamim edilmiştir. 

Taksim -Em:nönü otoblls 
serv·s! : aflaya b:ışhyor 

bi!e ı r az ı 

12~5 ş 
rakıyor ve bu suretle kendllerinl y!y~ dasmıı. roll.nl olmnk makııadl\e eıın:ı.n 
oek aramak Ur.ere sUprUntü teneke lıll ~mbe gtlnU öğloden blrcu; sonra bir 'fuks;.nl • Emı·no'"nu·· n~as1nr, .. tedbirlerin nrtırılml\Sı için Siyam miktar Almn.:ı tankını ihtiva edeıı şl. • ..... 
lerlni kan~tırmağo. mecbur ediyor • ktımoti emirler vermıııur. 20 kilometre jslctilmeaine karar verilen otc. 

• mnı terklli Cnnıbutun • 
lar. Almruılar b'.ı usulleri blrço.< MUhlm stratejik noktalar daha m. biis!erc ait hazırlıd:lar ıkmal edil. 

kadar cenubunda bo:nb:ı tayyarelJr!. kumplard:ı tatbik ediyorlar. ıu b!r nezaret o.ıt.ııııı nlınmı~ ve harp mektedir. Anca.k bu otobüs1erc 
S m!z tıırnrmd:ı.n hücuma uğramıştır. Blcloruısda Kormo k&:npında °'" · zuhunı lhUmallno kıır~ı W!kert ted • lazım olacak ben~ıne aıt mllsaa 

D:ı ı.e~l:U, bHtıhlre rlcatınl kesmek )'et esirlerine tclörgUJer UstU:ıden a t 

1
1:1r!cr ittihaz edllmlştlr. devi alma!( ü:ere bekd. •le tara. 

cesetleri atıyorlar. Gene Blc!orusdıı için ornya gl5ndcrllmlı; olan tnglliz fındıın koordina-:yon heyetine 
in Zı. 'illı kuv...ctlerlntn o.ğır bir taarruzu Vitolcsk kampında Sovyet cs!rlcr :: müraca:ıt edi!mıştır. Bu mUsaa.. 

dört ay ad.nr yiyecek verllmemıııtır. nnln tabi tutulması ıUımge;en ~art.. ile ıcargılaı.µnl§l."'r. lki saat suren §ld- denin bugünlerde çıkacağı ve 
deUt blr mutıarebed~ sonra dU.,ma. E · · Eairlmlcn bır grup Alman h-wnanda. :ıı:mn layıın cttlrlcl bir iil1'Uin1 te:kıı Taksim · minOnü otobüslerının 

rıına blr mektup!a müracaat edorek etmektedir. nm dıığıtıldıBt ve lcUUlycUI mlkta.rda önümiiZdeki haftn içinde İ§lcme. 
yn,µmıılıı.n lçln kcndilerlııe yemek ve .A.lman hUkCımcU, La.hl muk:ıvelena. arabanın garba doğru Gam but istika. j;:e başla.yac~~ı sövlenmektedir. 

metlnde uuıld~tığ'ı haber verfllyor. b · 1 ·ıh k l rllmcslnl rica etttğl zaman, Alman mcs!nın yedinci maddesi mucibince Oto iıs er, bı assa a şa..'Il arı 
ı:ubayı bu mcl:tubu yıızanm adını cor. c.slrlero blzzal kendi askcrlcrlııc ven. BUt.11."l muharebe bölgeııindo hava tiyatro ve sinemnlarm pavdos 

ırnvvotlerlmlz, knra kuvvctıcrfmlzln ·~ı · d b h k mt muııtur. Bel o..skerden ib;Lret olan ou len aynı yt7eccğl vermek mecburiye. va!n'-'erın e sa a a eam rec: 
grup, m~ktubu ı:end!lerlnln yazdık.la. Unl zalim bir tarzda ihJIH e~ktcdlr. yardımllc muvatfaklyetıı ıreııtı faaıı. ve hususi dairelerle ie verlerinin 
nnı aöyıor vöylemez hep& öldUrillmU§ Alman ordu.s\uıd& a.sker azlığı dola yetıerl gö~termıolerdlr. dai';lm:ı zamanında iş~yeC'ektfr. 

Ela.damlı\ f'.ına.llnde ...e ~bnaı batı- B h tta ı k tob Usler tür. yııılle, llltlercl emler hakkında Al • U a ça I<ıaca O , 
,..,,_ be l!l?Ud& dU .. manm bUyUk toplulukl&nna. l ~ d"I K t oa Sı"r Diğer böl~elerdo de ., ..... ,a ıızcr mıınyo.nın imzaladığı 1907 mukave • CI a~\'C ! en ocamus apa~ • • 

.akalar olmu,tur. (Çltkoeskl ve De • ıenaınesl hUkUmlerlnln taınamıı. ak.- hUcum edilmiş. bunlara ımrvı ııçtlıuı keci, Bakırköy • Sirkeci, c;han. 
megnkovskı vesalro bölgelerde) sıne hareket etmekte ve caııl.yaııe bir mttratyez ateşlnln çok mcmnunlyctl gir, Fatih, Kurtuluş vesnir hat. 

Bovyet esırıerln! ıcutıe hallııdo im. tarzda Ruı esirlerini YUm;e bthdlt mucip neticeler vc:dlğl glkülmllştllr. )ardan ahnnn otobUsler olacak 
ba etmek Jstıyen Almnn makamları ederek ve kırbaç altmda inleterek oep • • ı;c tll'. Böylece 15 kndar araba te. 
ve Alman hükQmeU Sovyet eelr ~:amp heye mUhlmmnt ~ıyan nakliye koı • min edilmiş hulunmaktadrr. 
larmdo. vah§l bir rejim kUnnu.-,1.l.rdJr. ıarmd:.ı arabacı ve oot5r oıa.rak kuı. Londra. 28 ( A.A.) - B.B.0: Fiyatııı.nn da azami 12.5 kuruş 
Alman oo~kumandn.nııeı ve iaşe na - tıuımakta ve bwılarn a~ hattına Libya baı bine dair gelen haber o1aeağı söylenmektedir. Maama. 
zırlığı to.ra.fından bir kararname ne~ harp maızemesı t.a.şıttırma.ktadır. nu !erin en 13ayanı dikkat noktası. fih t:ırife. da.\~ encümen tara 
rcdllm1§Ur. Bu kıırıırnaaıede Sovyet s-.ırcUe HIUcrc\ Almanla.r, eslrlerln ileri hareketin devam ettifrine ve fmdaıı tru::dik edildi!,•en sonra 
e.&rıerln11 d1'4er memlekeUenn esir 1 tll 11• 1 1 rd 1 Tobnık rarnizonunun Sidi Rezek merivete cirecektir. Otobüc:ler. 

tı harp faal ye e a ;t:ılı 1 e e ça ıo • cı·varmda Eldudnda İn°iliz Y. ar- Ta1.:ı:ı. 'ımde En ·ıno"nü nezı'sinde lcrlne nazaran miktarca ve kcyflvctçc tı ı • ...... ı meneden h'"·Umlerlnl lh '"' • "" 
" rı m_... ..... • dırncı kuvvetleriyle birleştiğine tribün önünde ve EnıinönUnde en nııaı?ı yiyeceklerin vrlldl~ g6rW • 11!.l etmektedirler. BUtUn bunlar, Sov. t 1 

mektedlr. Bu karamaınedo, her aıke. yet esirleri ıı:in kurulan Almnn laımp. dair olanıdır. Vakıa bu mm :ı. I taksilerin bekledl~i yerde dura. 
- ayıla a.nc:ık 60 gram ekmek ve too 1 k J i Al kada imhası lazım bazı düı;man caktır. 
• .,, laruıdaki vah~ vo ·a:ııı re .m • • mukavemet merkezleri mevcut 
gram et verildiği yazılıdır. Sovyct &a mn.n makam!annm insaniyete aıg • ise de Kahire nskcri sözcüsü, =============== 
kerıerı açlık gibl acı bir ölUıne mah.. m&z vnh,ıtlğlııl bu Ilitlercı haydut • harc!~atın fevkalade mahirane 
kom edUlyor. 1-lma.ıı bllkQmeu. eetr ıar n esiri olan kızılordu kumnııdan idare edild!i{ini beklenen netice· 
sovyet a.akerlori haltlunda zallm bir f Ye aııkerlerlnln oeknı.elt mecbur!yeUr. nin elıie cdtldi~ni söylmi§tir. 
§cldlde ,.o hli:bir ınaanlık esen ı;&. de kaldı:kı.an blltün uıtırııbıan isbat To~>ruk müdafaasının ehem. 
termeden bu alçak rejimi tatbik eder. eder. • miveti. dü~mana pek pahalıya 

ne ve çmıbcr icine ahnmasnıa 
devam ediliyor. Sidi Rezekte mu· 
harebe şiddetle devam etmeltte 
dir Almanlar. bu mmtnknva 
takviye kuvvetleri l!etinnel!e cok 
uğraşıyor. İngiliz tayvarelert 
hava muharebelerinde on düş. 
man tayyaresi dÜfiÜrmtlplerdir. 

• 
u 

ken d~ğer tara.ft.a.ıı bu meseleye mil • j nuton bunlar, AJmanyanm mümes mal olma.sma::uı Uç ltalvan tü. 
teııUlk knrnrna.mcıerl hnlk e!lcArmdan a.ııert tnrafındaıı ım::aıanllll beyne! • m"nile ~nuhtelit Alman kıtalan 
ıraldamaln g:ı.yret ediyor. ?zveç hUkU ı milel anıa,!IU\lann lsynn etUrlci blr nı"' bu mıntakada tutmuş olma.. 
meu de, Sovyet hllk<lmotlnln sunıınc tarzda lhlO.lt.ol ıe,kn e:ler. smdan anlasılmakt::!ır. Ei{er 
verdlğ1 karr1ılıkta Amerika ve Avru. I SovycUer blrUğl bUldlmctt, dlp1o • Tobruk müdafr .... "..f! ı yapılmasay. 
pa baarnmda yukarda btlhs1 geçen 1 matit: mllnascbetıcr idame ctt!ğf. bU • 1 dt mihverci1er, bu kuvvetleri 
;rorarnamc hakkmda yaz~an hnberle. tOn memleketlere bu korkunç vakals- I\Iısrra karşı ta.nrruzda kullam- .Londro., 28 ( A .A.) - B,B.(J: 
rin ha.klknt.e uyı;un bulund;ı~.ıcu b!l .. 

1 
n bildlrirl:cu, bu bnr'lxı.r h:ı.rcketlcri 

1 
Iacaklardı, Bundan bnŞm Llb. Ber!in radyosu Libya:.a.ki hs.. 

dlrml~Ur. Fakat bu karamıırnenın ve en iptida! fnsanl:ımı ka:ıunlıı.""ına vad:ı ileril~ye;ı lngiliz kuvvetle. rekatm netioos;nden emin P'Örün
metnı ne§redllmeını~~ır. 1 aykın oın.rnk esir kızl~ordu askerlert- l ri. valmz m\!stahkem bir kale memektedir Alman sözcllJü. 

Sovyet estrıertnln knm:>l:ı.rdıı tııbl ne Alınıın maknmlannm yııptığt vaı:. l d"'<{il. miH·err.>r. :!l bir üs de bula- düşman kuwetlerini azımsama.. 
tutuldu:U rejim çok ağırdır. Ve bey• oı mun!ll :ı1 elerl blltUn dUnya önUnde c~k ve İnCFiliz krt::ılarına deha nm d<>~ru olmadıibnı söz f!Övle
nclmllel hukuko. vo bllh sııa g<Jrck protesto cı:or ve bundan do~an mcmı. kol av ve o(\ h:ı. sert leva.mn ye.. 1 mek icin neticeyi beklemek ':e 
Sovyetıcır blrllt;l vo gerek Almanya llyetı Almr.n ~lror ''C ıı!vU makıı.mla- ı ti~t;rHer.e!\tir. Al~n ~rtantrnın fedakA;~~~ 
tara.fındıın tn.nınnııo olan 19'.>7 !Ahi rına ,.c Almııny:uun c:'.\nl hUkömııtlne Muhtelif par~e.lara ayn!a:ı 'ı ~tdır .ed_ılmck H\zım gcldıgını 
mukııvclcnamestııo ~ISre hn"P esiri~ yükk,r. öiişman ba tı.km ko'.ur.un tatbıkı. soylcmıştır .. 

• 

'' L'lua,,un 'lrrn 'k' 
da "sn tın mesaruuıı,, ıa iri gi"Çi.) ur. 
l'ilr' on:ıll.ır--ı.ı:ı ıırtıl' :ııuı 'YU1.Ul 
ç:!3J,, clcnme.,tc. lr. u:ruı ıdtnpl!lnna 
ı;iren tc::rnıer 1Jahslııı1c cıı:tlt:ıtil ııuv 

ruıunah~·rz. Ot'ne ·•Ulu:t,.uıı o.:aıı:ıı 

ıu)·C.uıı::ı :ı •, b~vJ!• " lr tno1ı t':ı, "t, 

dt'hl m~cm ı ıl u.ı hnluı.r .. ;t n ntı: • 
ur. S::) m :ır.:;t .1:,~ıın .ı;ın ''mt'Cln u •• 
) .:rlıle nl>..o " il ·:--. ı.yt o.1ı;u :ı.~ ı .ıa 

kı:ırışnm~., bil.!, •·:;l"kiPYl'i., \-art; ~ı 

·tntl:ı:lr,.ı kull.:ınmaın:ı.sım lı.tl'rdlk .• 
••D.N .C. n l n aldığı mut~mmlm 

nnlflnl:\.t.o oturt.. ıabPrl~ te:u •mu. 
tc.ıuınlm - ın:ı:<ı-nlnyı.!>,,dır. 

l'ktl~t~ıların .. , • •rın!!ye ı:nt tı::ı 

ı•lt!ll mi, c!lyr<"".Kler. bil nıyuroı.. t<a. 
tmt "mutı•,u,·ıı ,.c '!:!.bit .. '·rint ııı .. 
llıulıdc •(!uncr \ "C yutır., tıar§.1..Alnı

rı f':1!"'1ıl. 

"Tllrl;çı: tcrı.u • .:ı ıul:ı \~ı.ı:o,. tıktı. 

ucı.ııt ı;uzeı ra:;Ca ııçıy.:ıru;ı., 1'.:ıil·ıl• rl 
ol<u.runuz: 1) 2.lıavly.lş,e.dl, 2) 

Aluseb~ sı l1ü~!':ttl s, 4 JMUscUC?ı, 

ü) tua.seııeı:ıı muı-.ı, 6J t..ı.ı;cUc.'81 

ıııuhteliruı 1•J. 7) 5lU 1! ·:ıı mUto-
:.nlyUııSD • yıı. Bır dl' l'Ur,;ç ·~ı.ne 
o,l.kın11.: ı ) c, oı~ı:n.ı, t ı \ "c;LJCl'D 

sı ~flı;e:ı, 4) Cç,.a. 5 ıB~yln Uç. 
geni , ti ı Çeı;ltlmı::.r JÇ~l';ı. 1) lld1 

lteruı.r U~zen ! l'nlntz b:ı:ı;Uerlnl Bl1 

ıııor~;ı:ı :ı:ı cı~~ il. nn ;fl~rt ..; ım;ıo ı
ııı h • ı5 g l'!lyor, r\ı'3.."irro mbJll.:ı ~CI 
mrltt{) J::vam cJee..-.;t:z: 

f "lu!' (.\n•mm\ 

Sov ıe 
~ Baştar"'fı 1 lnl'I !Jl\falb 

Jb!.ls \•e saır cepıane yuklU 101.1 vo 
~o:ı ta:ırıp bir Am n pıy <1e a.ayı 

ı•r bôll'kten c;ok bır ıUva·ı kuvvet'!'! 
r.oba ct m l=lerd1r 

Bir m• hareoe •nıHın1 ı blr ~Undl' 
2 bln Alm:ın su 'l:ıy ,.e erı ôıaJrlllmtıg. 

L6 dUşınnn tan;cı tıırırıp edllmlştır. 

CJen ln;;rad cep.:ıesi'1:1e Sovyl" • lop • 
çuıan Al:nırnl:ı rın at tı sııtıra b:ıt&r • 
yas!::ı, s~!:tz m!traı,-ısz aıe~·zıını. 2Cı 

muvaltkııt lto.teyı lliD"lp ve olr piyade 
bolllğilndc·n tllZ!a ti tr ıcuvvctl lmbıı ~t 
m ~!erdır. 

Sovyet tan'tlrecllcrL Alm<ııılarnı 

mı va P"l'"oneucrı:ıın yarıaını ıtııynet.

Ukler!.tıi ta.t:ın!.n cytemcktcdtrltr. 

23 tayyareden mürekkep oıan 52 111 
el Alman ha va tllosu altı tıafta içınde 
20 tayyare kay~trnlştlr. 

Blr.ncı Alman bOmba:drman tayya 
rc1ert grupu tamamtyıe unııa edll • 
at~Ur. ltuıı:..?n ve tto.ıyaa lııı va ıtu• 
v;ı~ı erl de AğlI' zaylaı.ıı. uğramı ıar • 
dır. 

Sir3z tejav edHebil.r mi? 
ev- aa,ınnıh ı inci aayfadıl 
HattA kıymctll d~ııı ve ııaır:mlZ 

AbdUl.ıuk Ham.t ac. 10 ecno evvel 
gUn<1e ı.:s okka tçkJ 1ı:t1ğt balt!e bas • 
ta.lığına sebeb ıtatlyen bu değlldL 

- Hastaıı:tn aebeb!ert tıaıtkuıd• 
ftkrinız? 

- Scbeb tıer şeyden evvel irsen ~ 
tıka! eden karaciğer zntlyeUdlr. Ve 
tınstalığın kıı.raclğerde yaptığı tah • 
rtbat. 

- Doktor Çulha tıastnlardnn birin· 
den ıru aımadığı için rcnal8.§tığıru sö:>'• 
ıuyor; sız ne derstnız T 

- Umumiyet lt!b:ı.rlle her ıuıstıılt• 

ğın başıangıcındnkt mUdaba1e1er oozı 
reaksiyonlar tevlit edebUır, 

Vücut tıastatıkla ~a karoı ltendlnl o 
şekilde koruma çareleri arar, bUIUI' 
ve tatbik eder ki: blztm esaslı ınUşa • 
tıededen evvelki mUdnhaıemlz bak!k~ 
ten fena neuceıer doğuro.bUlr. 

Az. miktarda suyu almak bOyJedlr· 

Bununıa beraber çok mJktarda bl • 
rtkml§ ve ciğerleri kalbi rabata~ ede. 
cek §ekil oım~ &ıJyu muUe.kıı. o.ımıııc 
IAzımdır. 

Akciğer zartarmda da vazlyo bO)'• 

ıed!r. 

Sunun hakkında daha kati ecyıer 
söyUyebllmek tçı.n a.rko.da§unız.uı ı- • 
pa.unı bcklly!ceğ!.z. 

Başlarken de söylediğim gibi, bil 
lmkAnsız değildir. Nitekim u.ıı.er 

için de aynı y ..arltttr. 

Sonra akJımıza vu gelmeaıcU: 
"Adam ecn de eger bu ke~edııece• 

bir şey olsaydı bir lnglllZ keşfederdi.,. 
Bugün Etibbanın tektımUlU ve Ol~ 

tar !nce dakik dleUcrden ziyade JUJl• 
plrik bir metod mab.sulUdllr. ~uuııııs 
ltı.boratuvar ıaz:ım doetldlr. 

Kıymetll mUşabede:erıe taydnlr ne 
Uceıer elde etmek her zamıın tç!D 
mUmkUndtlr. 
Kınının nasıl ke:fedlld!ğtnl d~nrıe

ıım: Tanmınıyan b!r adam bir ağa~ 
ltabuğunu günlln birinde mtıyonıarc." 
sıtmtı.lıya derman olarak sundu. 

REMZİ. IU.RDEŞ 



iÇ. 

kka l 
• • • • • 

ıra şışe erı n 
~ırna- a ge,en b. 

arasını 

müşteriyi 
müş, şer.<er 

kepçes:re de yara amış ... 
adai11a \i h d ·· 

~ ~ llUdc oturan demıryolu memur· ı -Kwmı oekJerken k:ı.vı;ayı g6r • 
e .tll l!e!ımct o;:-ıu C'..ec"p, dıllı sa. düm. Recep Mc!\..41 n -;jJ.yordu. Son 
~\'lnd:ılt! 9 tane b:>~ b.ra g~csinl ra ııya:ı t.:ıluldı, d~tU. DU~erken de 
e ıxıııı \•e gece ka:ım kayın b!:-a • lmıı yıırıtdı.,. diye iddia ediyordu. 

T at:::ıt bazı hsanlara Fevkalade bir 
vasıl varmiştir: merak ve ara;tırma.':. 
Du meral:, gimdiye kadar nice servet 
ka3ma!llarını bulmu~, tarif eclilemiyccek 
kadar ı;:ıbırlı ve büyük kuvvetleri, bG!:cri .. 
yetin hizmetine tahsis ctmi~tir. Benliğin· 
de, kara.'zterinde bfraz merak, teces,:ıı 
duygusu olan her insandan bir triin kendi· 
sine ve insanlığa lay:lalı o!acah bir çok 
şeyler ke~lctmesi be!llcncbilir. Bu ins~n. 
lann istit'~balleri açıktır ve bfr gün mq· 

/ıur bir kli.{!il, bir İ§ adamı veya muhteri er 
labüecekleri muhakkak gibidir. 

Bu yüzden herkes, kendini, görclükleıi 

§eylerin. niçin ve nedeninin mahiyetini 
bulup çıkarmaya alqtırmaları her bakım
dan faydalıdır. 

Bu, gün gelir ki biT itiyat haline girer 

&Je çözülmesi imkansız görünen tabiat ve 
C!cmiyef hadiselerini faydalı bir şekilde er 

çabilecek bir anahtar mahiyetini alır. 
b bunları aldırtmı§ o!Juğu L~lc. 1',akat tlo.kim, bu ana kızı, dığer §t:. 

tn:kkal Vanlı Mehmeoc ı;ötUr • bitlerle muvacehe edince vııl:a &ıra • 

8 
• s.nda orada olma:tıltJa:mı an!acıı ve 

1 
li§e 00 kunJ§, var bııkalım pıı. kend.lerıne bır daha böyle yıı.lao söy. 

.,.~', deml,jtir. lt!memeıerlnl ihtar ede-.. bakkala 
l(,."l:~I Mehmet, rtşelerc şöyle bir döndU: 

. ~ ve: - Sen, dedi, bu §ekhde yalancı §tı. 
tıCıınıar tıeıılm dUkkdnın malı de. hlt er Lı:ırlıyacağına do~ruyu söy • 

ereaen aı~ uraya goLurı ce- ıeseydlll, daba tyl edcrdlıı. Adaletlıı 
~~ vermııur. göziındcn ıuç blr gey kaçmaz.,, bıınu 
~p· ' • ıyı b!l. 
~akat bunları ka-ım dlln nkşam Bundan sonra dlnJenen Jandarma 
11 actcıı. Ahmet Temel ıse bddlseyl en doğru 

~Yleyae kendisi gctırl!!Il. l:ılr şekilde anlattı ve: 
t P, §l§cieu.n parnsııe blrıı al • - O sırııda yoldo.n geçiyordum. de. 
l 111~etlııııe oldJj'.ın;:ı:ı.n, eve gıt • dl. BJ.Kkaı dUkk:.nın:Jnn öalUltlU b~. 
~t karısını ya...ıına alarak tek. :ısının cllnds!ıl bir kepçe ıle bir ad,, 
~..ııt:uuıa geım.§tlr. Recebin ka • mı rast.gele döS".:fU.'.;'ılnU gördüm. I<:o •• 
lttıce oaltkaıa: tum. Dö~UleD adam, ycrüe kanlar •• 

4 
ILA~ 

~hr.·c~ eteııdı, bu btralan sen. çınde yat·yor ve bakkaı da ka<;mağ:ı 
1'ıılıttık. dUD ak~am, t tıuıcs!nı ben, aava~ıyordu. Ko:u!' kcndlslnı yakalı:. 

tauıı ile karl1efUD ge.ıp aldı, de- dım ve kara.ko.a götUrdUrn. 
Saçların hizmetlerini bilmek 

~ 
ve onlara 
lazımdır ~ Hattt\ ayakkabılarını bile giyme • 

lın gene inadı tutmu3: sine mUsaa.dc etmedim. Zira ltaçmak 
s~ ne olçlm tnsanıaraınız, de • istiyordu. 

azami ihtimamı göstermek 
~ 

i ' tiae· başkP dUkkdndan aıı~ Nctıccde mahkeme, bakkalm suı;u. 
,tı::rııın.z, sonra da gel!p beD • nu sabit g6rdU ve kcndJsinl ı ay mU:l 

S:\ça bakılmaktan maksat yalnız 

losyon s<ırmck, rengi dcğ:Qtırmek de
ğlidlr. Saçların kökleri neb:ıt gibi 
b:ıltılm:ı.~, sul:uıma;!a, hıı vada dur • 
m:ıca muhtaçtır. VakUlc snı: dU~me. 

>ıı dığınız bırnıarın §1.§esiru tıs- dcUe bap..a cezasına çarptı. 
ltı:rmak lsterısımz 
': • AD!.IYE MUHABiRi 

den veya ba~ kep~kle:ımc:ıen dolctorn 
gidtlmedlğı ha:de r,luıdi sık sık cUt 
dolttorıanna gidilir. 

~ 8t Cteden allf verı, eders!k, ede-
li ona kıı.npma.zsın. Fakat bu 

~. tı acııaeo aldık. Hemen paraıa. 
\t 1 <hye ıarar etmiştir. 
~et, ıııbayttt razı oımua Ye çek 
:fiden 90 kuruı e.ııırak kadın& 
t1t, 

'!jı Ce de parayı kocnmıa TOrtnlf. 
(I~ btıltkıt.18 UZ11l4rlllr. 

:ıı Paraıan al d::ı ııızc yertno Oı; 
ta veri deml;tlr. 
b.ayıı hıralanan tı:ıkka.I: 

ı ~rı:ıo bira yok. Ba§kn yerden 
1. \'e llcmen c1i.lkltdndnn çılun. dl· 
Q11<lılerini koğunca. Recep d~ s.-
ll:ut ve kenaına: 
!lır t!ııbn bu dilkklınn gellrıcn 8· 

~ı kıranm! diye b:ı.Zuınıştır. 
"1.l bu so::::c ka~ı yrnldcn tlc!· 
:tı~ \•c: 
&ıırııya gelmezse o.çlıl>tan mı 6-

>t 14• ki, Allah bann rı::ıumı b&Ş· 
~llo:::ı verir, yolunda cevap ver• 
<ıı:ı ll'erı kn.Jmnm:ştır. 

tQ 11 U:zertnc Recep, artık Ken:H • 
tQ.taırıa.mı~ ve bu ak.<ı! ıı::ıltkrua 
t •Ur eavurrnuııtur. D:ıltlml dıı ~. 
~ ·tCi tıı şeker kep;:es1 Ue Hccc
,~~ne ntı nuş ve ken:Hsf'll yer" 

!(, kafn!:na. E;ti%tlne, i:c~ma 

:~· YU:zUnUn mubteııt ye terini 
' ~nrc~ınmışttr. 
• ı: r:e~n t.r ;pnd rme kav. 

r,"0:.1~ ,.e yet ,t'rek ken Jlıcrınl 
, .. _. Ycro1~ !;ıı'l'nr lcınd:ı yat.an 
l ~''' eaılm'' ve t:.l'{kal ı:ı 

t l'tt:. :ncşhut UçlincU ırulb c. :ı 
ine V<'ı11mtftlr. 

gibi ocıı 

'\I, rn:ıhk"m"J~ h~dl&en'D 
.,ı k bul edıyor, ancak so 

~ b , ıyo·dn: 
h tx:nden cıra r.ııo"lh ı:ıtıyor 

t 
"~ ~o m. h:UfrctU, U ""rlme a·ıı. 
ı~" ıtrı hend'ını mU•J"!A:ı cıttım 

t.• 
• :,..re yıKılmı'i, roşı öteye 

~:ırparalt yaraıanmı-:. B~!llm 
hltım var.,, 

:ı:ıı. tırı'1tseyi bu ıu?ldldc 11!\Slam 
tıı "' ll iki tant' IUHllD ,ahit de 

tı. Giritli 32 ya.,..nda Salını-
~ 

1 
5.5 yaşın 1 E<'atmanın yat":ı 

,. 1:1 Clukı:ı ·ı 12:ı.nşt1dı. ,,,, 
ıı,,' 
~ P, bnJd.ot.n ~rı.n~ atı'dı. 
dıı kcndl!L"tl korudu. Dcı:: 

·ııı· 
A..ıı~ 
'k Cl(;lm. ruınecl~:n: di\•e b:.ı.. 

~trm .• diyor Fatma rlıı. _ 

~ l<t:çiik bilgiler 
111erıe te1E:raf ccklli"F uev. 
1~<tt cd"n ::~:"ıuc! F B. 

qk1 lt d::-•a o'arak 1 '"'25 te re. 
1

1 
fldemısiT"i lnırrnm: ve ken. 

~{ 'ttör olmm:tur 
!~,~arın en b.tivfik ~H'"" rıı. 

"'·~..:ır-ıır Eıınu '':'' .. "it ._.,.r • 
Ilı· e.:ı;ı"- I""·"'..,..,:., ı,ı•'n"'H 

~.~''on fr • .. '· • r ıt a•' ~ı '"'~ 'l't;· l:1rran İ<-'ine ;:ıt·'o.ıı aJ 
·e mOccvhc lerirı kıv

" Vlrrni ınilron ırnngı •c ç. 

Kurnazlık 
Adam yatakta kansını uyan 

dırdı: 
- Kalk karıcığım, ~ocuk ağlı. 

yor. 
Kadın, uykusu arasında söy. 

lendi: 
- Bu ~ece belki on defa kalk 

tım. Ara sıra da een kalk bari 
~ihavet cocuk yalnız benim de: 
gıl. van varıva hem senin hem 
bMim demektir 
Kocası cevap verdi: 
- tyi va işte. şımdi cocuğun 

sana :ııt olan kısmı ağlıyor! 

Bir nılra 
T~nor. berbat bir sesle te"'anni 

caı\'OJ' c:ı:ı.rkmm Qu mısramı söy. 
hivordu: 

''Luız .. ~eni görmek \'e sonra 
ölmek ısterirn.,, 

Salondaki c'inlevfntlerdcn biri 
n va -;n kı 1km b",...'1rdı: 

- Luız srılonda ife lutfen Te 
nora g-ôrünc:ün ! 

Siran bir&z s-onra eve diindti 
D~lilmnlır.ın knfasmdn garip 

bır ıstıfhrun ıuvrılmıstı: Acub:ı 
o •rr-21 on'nrin kW"'ü müdür? 

~ı~·rı"'ıı•n. ş:no.nn. 
"- B:=:m ltlube girr..ı~zsen, 

• ;-mlf umumi ,. eri erde ~c7.e. 
ı.ı m !" 

f} mezinin clb"tte bir sebebi 
~nrclı Yokn. Bob~1.illcr bu 
k!fnt~ "~·ason!ar" ıribi ırızli bir 
te.,'·i'nt mı \'r>T'l11I"'lardı? 

Saçlnnn tcjavlsJ vcı muhııfazl!.$1 ı.. 

çln ilk te§cıbbUsler A.merUta ve le • 
glltercde yapıldı. 

Saç tedavi!!l müesseselerinin naza. 
n dıklcate aldıklan lllt gcy saç dert.. 
r.lnde lu:.nın dola,m:ısını temin et • 
lnclttlr. Dunun ıçın kUkUrt vcyıı kat. 
nın Cllıı.aı U::::crinc yap:l:nıı,ı Fon!l Utıcı 
e.lınrr ve ıı:ıç derisi §lddetle oğu3turu .. 
Jur. Saçlnnn 8Jk sık yıkanması a:ıya.. 

• nı tnvslyo dı!ğildlr. Çok yılcaruuı saç.. 
larm ltöltlcrı çUrUr ve renlclerı az: za. 
manda kaybolur. Suyun ısnçlııra men
f nnttcn ziyade mazarratı vardır. Şnın. 
puand'- f.lltre edllmlg tatlı su kulla • 
nıurs:ı !\dl suda olmıyıu:ı bir tak•m 
vasıflardan lst!f de ed!llr. B:ı..ını Uç 
haftada blr yıkam:ık fazlıısilc kMldlr. 
A!ııl 10.ztm olan {lt'Y onlnrı her gUn U:. 
tJmıımıa ve uzun mUdd2t fırc:ıı:ımalt 
tır. KUçUk hareler açılarak aaçlıır 

her tarafa fırç:ılnmr, Sı.>.çlar nJttan 
tutularak Jcı;Jttcn uca do~ru ds tırçıı .. 
ıanmaudır. Saçı tnrıyan fırçayı aık 

aık ellmeyl unu tmamıılıdır. Snçlnrın 

aralnrınıı kanşa.n toz ve yağıeır böy. 
lece temlz'en:nl~ oıur L'lzumu b.ılln .. 
de "ton~K .. sUrUIUr.E.e bu :nmpuıın ye. 
rint tutar vo S:!çları tııhrl? etmeden 
gl!zellc~ir. 

lsp!rto ımrnnrnnmıılıdır. İspirto ip 
tlda.sındn ho' bJ~ tesir yıır~rs:l da 
cildi ft.dı?ta ynkar ve mesn~ tı K rn • 
UI'. 

Sınan bu t"'e"itrcrminden son. 
ra mer< 1:a d·~cıtü: zira bu kala. 
l:ı'ihk ar.,.,ınc"ıı komsu lnzr Snc1 
e dı> o san bo\ ah binava gir. 

m eti 

gıtti mıhba? Sen de onlara mü· 
~hır i!İbi ı:orUnüyor ·un? Yoksa 
bu nınsk:::.ralc r seni de mı avla. 
dılar 

- Havıra~b y! Do tlurun a .. 
rn.sında bir tel• bcbstil r:.rkada .. 
rn!ctur Maamn.fih, bu !sb a\'la. 
nacak c1hC't1 vok. ~t:Ee.c bir ltı 
vaf.,t de;'.?irtırn:"s:ndrn \'l' arala 
rmda biı tern~i.ıt temin ctm' 
olrnzı'nrı d·., barettir 

Sinan aldan:nıvordu, onu gl 
r0 r!·"n hı'!('(' '!Örmilet'i. 

F.Jv(' ('l'<'l 1nrc> afir '"~visl cnrdu • 
- He~'l'litrPeit nacoıl oldu. Si 

nıın" :ve!er aördUn" Ar.lat ba 
kD ım. 

Si nen ş:Un11<''erlni !.'öv'ernedi: 
- Bir. arrnh"'v' dedi. l~ırk el~ 

li l?ı?nr bır c.rava tonlanm Mnde 
rn <:>z.meyt> v.elmi~'l"r.. Bunları 
" 1 P:niven birtnkrm knrt zlinpe 
1 r mıh~ .. tn bu P.Mi,..,f Vt> t('lıılu 
bir hr. 'At> ('P'7"""ıerirıı:> "bo~tillE' 
'"'"' "E'";tre<-mı'' m" rınsırıı v<'re. 

plr "la,, f>' """:.ı .. r n .. r,.ıo .. , .. hu 
ı,~r·.,,. q'-:v etmek doihı.ı mu? 
bi mem, 

!{imva er Sahit• hayretini ı:ı:iz. 
levc-mcdi: 

- Ne o? Gecitrcsmi hoı:ıuna 

- Sadece bu kadcır mı? 
- B~n z:ıh;rcn bur.dan bnc:l~a 

bir ~ev r.lirmUvorunı Ilira.~ gü. 
lünc bir va:nvet !lti bti1d"m vü 
rüvfüıl - Yel·ne~'lk b r n'no 
ie:ş tnrzi' Btltiln bu yenilil:ler 
ve va !?ar~ 1)~ t1 ~r :ırıı ın n ı.:.:.ze 
ca-na"l arHtı.ne bir <:filt(ıt vnr 

S:hirin kır"'! wıv&nnnılldı .. 
l{eh1• 'lıı;vln ııü?dU: 

- R;rto.krm s:il1ilnc kr"'nfttl 
ve şarlo naı>m'1u k'mMJe~., 
rıne sU!tfttuna gl'.lm 
değil do~rusu. 

Fıızıa güneş saçuı.rr.ı rengini gtde 
rtr, Şap:ta dıı saçlo.nn nofe.! almllB!• 
na lmktın bır:ı.kma.dığından gayrı ısıb.. 
htdlr. GUzcl bir sıı.ça mal11t olmak içlıı 
en 10.Zun olan vcy hıı.vadır. S:ıç'an 
havnd!l bırakmıı.k, hava ile taro.mak 
ODlıın muhafaza için en mUkemmcl 
U.!Uldllr. 

ElclttıJkle kurutmak son derece 
muzırdır. GUneı oınuzsn saçlar sert 
havlulnrıa kuvvetle silinerek kuru • 
tulcluktruı sonra ellerle başa masaj 
yapılır. Saçları kurutmak tçtn 6Unger 
ha\•lı hlgbJr vakit kulln:nlınnmıılıdır. 
BnyıınUn ııaç1:1tı yagıar ve kurutur. 

Avuca bir milttar konnrnk sUrUJen 
lyt blr pomııda mllrccca.ht.ır. 

Saç boyıısı - Saçlan tahrip ctm!
yen blr teK boya "·ardır. O da kınadır, 
Saça muhtelif renkler vcrm"k için 
evv:ılA .a&f kına ile kın:ııanır, sonra 
boya ile lhz:ı.r edil~ kına stırWUr. 
Sc.t kınnnm saı;lara nsla mazarratı 
yoktur. 

Saçl:ı.rnı tedavtsl - Tedavi filitro 
ediımı,, suda yapılmış ıampua.n ıkdlr. 
Soııradıın saı;lar saç derisinin OşU .. 
ıneme.!J lçlıı sert bir havlu ile gUZ-Olco 
kurutulur. Her urafını kuvvetle u • 
tu7turmaı1, sildikten sonra gUne~te 
bir ınUddet tutmalı, sonra dalla saç 
derisı raUpken köklere katran veya 
kUkUrtlU tonik 8Urülmelidir. Bu, eaç. 
ınra tıı.z:ıllk mnnzarası verir. Sonra 
eorJcltı. linv:ış sonra gltUkçe §lddetll 
mafi!lJ yapılır. Bundan mnkeat kn.nı 

ı.;Uç:U: damarıarC!n ccvclAn ettirmek • 
Ur. 

Baıı lki a\'UÇ ara11mıı. alıntr. Par • 
m klan oJıı::ıturnr:ı.lt baı:ı d:?rl.slnl yf'., 
rınden kc.!;!m~, mcsam:ıtı tahr!k eder. 
Sonrnd:ın UZ'Jn kıllı sert fırça ile 68!:· 

lar taranır. Bu!lun için s:ı.çlar tutam 
tutam alınır ve kalkmala.n için a..,nğı 
dll.ll yukarı yani tersine taranır. Ya • 
rrm saat bu fJUrcUe tarandıktan ~n
ra saçlar p3rlak, yumuşaktır, hn!i! • 
tir ve nrzu edilen §ckllde d~ltmeğc 
mUslnlt bir haldedlr, "Ondüle,, yt te. 
dnvlden b!r gUn sonra ya.pma.k efdnJ. 
dJr. 

Saçlnn d ima aynı vnı:lyettc dU • 
ı:eltıncnln fena. o'duğunu unutmama • 
hdır. Saçların lyl hava alması için 
bUkUmlcrt S?k :nl~ det';i§Urmell, saç • 
ları dll mcğe b:ı§la.mad'.UI evvel teda • 
\'İ etmek IA.zımdır. Bir saç öldUkteı:ı 
Uç ny sonra dUşcr. 

Saçların tedavisi için ba§lrca (,."Ut. 

lanılan madd~ler, şampuan için ttı.Uı 
ııu, ynğiı \'e kuru saçlar için tonlc 
gece lçtn pomadadır. 

Mis Rnrpcr der ki: 

''Tnblnt ııaçlar mcseıeslnC!c ekseri .. 
ya çolt haslatlr. Dir çok kökler çıka.r, 
fal<at bunların b!r knçı ağaç olur. 
Maamafih her kök inkişaf iCID mUsn.. 
it §Crıı.ite mallkUr. Seç ba~ı. nezleyi 
\'e daha mUhlm hast:ılıkla.n muclp o
lan h&\'a tcbcddUllerlnClen muhafaza 
eder. Bundan ba§ko. vuruşlara ve ç.1rp 
malımı lmr§ı yll.!!tık vnz!!csinl r;örtır. 
Ilunden f:ı<>§ka g&l'Cl kıymettar bir 
ziynettlT. 

Ba~ d-;:.:-lstnın d.ı bir çok \'azlfolcrl 
vardır. Yal! tabaka.~ dlma.,ı darbtlcr 
ılen vika.yeye yıırar. Aynı ynğ hUcrc • 
teri snı:tarm neşviin~mam l(;ln lft.zım 

otan yagı tcm.n ed rlcr. Bundan baı:. 
dan b:lşka baş d rl !nln kımıld:ı.yo.b!l. 
me~ı iı;in blr ı,evı . · tık liR7.l!eslnl 
rrörUrlor. 

(Devamı t1"r J 

Yaz.an: JSKENDER F. SERTELLİ 

- Al~ıv etme rnıre! Eğer on 
J.u m eçi~lerini sen de benim gi. 
bi ya1nnd:ın gC:;:scydin, bu sessiz 
\'e mun· h ,·ürüyiiştekı mah·.:iyet 
ve a .. aıetı sen de görür, t:ıkdiı 
cd rJ n! 

- Dur.'5..,n ne <;-ıl.ar a Sinaııcı. 
i?ım? l'ürkiln heybetli ve ac:ilfıne 
'\ :iı iiyi' , tv. nzuu onun en ma. 
ı•ıf , .... a1 'lı1r"'::ı.n biridir. 

B.lt!ds bu ::rc<!ittc heyb ... t 
'o!<. 1 lıtişam ''" ırrurdan eser vu,, 

K1mynzcr Sahir havretle sor. 
<l.ı: 

- Y u. fü. v r. Sinan? 
Bu "'eçişte ~öze c:erpan 

"'v: M~hviy~t ve t.·ı.vnzuvdu, 
., ,J~ v! E:kr onıar ı:;ünde bir 
~'.~t t "tanlJulda bu ı;ıerait altm. 
da dola trlarsa. hic ırımccye bir 
!>ı::v sii•1:em.!..:cn, t:..tiln !stanb·ıl 
bafüı \'ediı::il'dcn wtmi~!r.c lm 
d "' bobstil olur. 

Bnynn Necmiye tekrar gül. 

mekten kendini alam~dı: 
- Yani kendilerine harşı her~ 

lteste bir acmma hi..si mi uya 
myc,:? C:ğer muhite bu tesiri vc
rebHiyorlaraa. c;u halde Ltanbu
lun blıtün zrı.valhl:ır1, btitü:ı 
ınatlıım m ,ı .. ı ı.:!r araya ~el 
mie dem~!.tir. ~en. tstaP'i:ml !·nl. 
lmu, iki :rilz k ~ilik bir "maz'um. 
ıa" b'ili:;;.ü" nii ı oc..lr ı .n gide 
cek kadar ~- nala "" raf<lil mi 
sanıyor,jlın ·. 

Siran mı..rı, ı- , daı~ <' lcindiği 
i~in balı ... ~nz1a u~atm" lı: 

- Bana ne a l.'anım? H{'n bnbs
tillcrin müm .,. eh i,'!'Tım :va A. 
detfl sizin '>anı 11zd:ı onları mü· 
dafan eder \!!.zh ı>tl' d' tüm E 
ğer t:u me\ zu ii:crindc konw;. 
maktan hoı;'anrv~rı:ı..,nız ko•nc:•ı 
muz do!>tor Ceır.al Ho~;zcr'iln 
oohsUJ kmvla mUr.akaFa edniz, 

S&hir sord ı. 
- O da orada mıydı? 
- Sürhc"'iz , 

St..l"FA - ~ 

Alınan rndyosu lsvcÇll ır-..zcte
dcn naklen yapılan uesriyat nrn· 
smdıı \-aslyctn:ımcnİn mliltlm m:ı.d
delcrini telır:ır ct1i."'or: 11 ncı 
m:ıildcn!n mu tc\iyntmı bize B(;ylc 
h:ıber \'eriyor: 

"TürI~·cyi Anop.adıuı !to,b-u:-ak 
lstnnbn!n lm\'U~.mı:ınm çnrc j :mın
ma!ıdrr. TürkiycJ1 mnğlüb ettikten 
sonrn lmlnn dc\•Ictlerl yc!tdlğcri a 
lcyhine tutu5tunn:ı!ı, hunc'lıuı sorı.. 
ra A\TUp:ıyı hli!dmiyct altına a\. 
malı.,. 

i'tıd,·o onnı ltcndi müm1ensını 
da llü,·c ederek diyor ki: 

"İşte Bol5C\1lıl~r Petronnn bu 
\'8.Siye-tfnf tnh:ı.ld.'l:k ettirmek lt"hı 
pffic!n.nm hazırl:!mıı;lr.rs:ı da AI
mruılnrm f}:ırı, cfe:ri sayesinde bu 
plan aldın luılmt~ \'e A\Tnp:ı. gcnl5 
!>ir nefes elmr tn.,, 

aındyonun bu ilavesi Deli Petro
nuu \'nslyetnamesj me.<iclcsinin ~u 
anılık neden tuel:?nmlş olduğu 
b:ı!dnnda b3XJ tahminler yapmağa 
imlmn \'ermi~tir, Anln§ılıyor hi 
Atman propagr.ndn. rnnluunı böyle 
ıor ve nğu bir Rus harbine neden 
dolayı lhtlyatsızcn glrMlmiş o!du
ğu haklanda Alm!uı c.fkanumumi 
fesine '' """P V'!?'tt!C'lr lii7.nmnna 
hi edi:·o . 

Almanya. Rusya ile dostluk \ c 
ademltec:nilz mis:ı.ln akdettiği za.. 
mnn da Dcli Petronun \'USlyctna· 
mesl \.'UrdJ ve Rusya hazırlanıyor .. 
du. At'aba Alnuuı malmmlan ba 
vnslyetn:mıcyf yeni mi duydulnr? 
A ,·ru}"ladn hakimiyet fi~tri yn]nrz 
Deli Pctronun kaf:ı.smda do~u 
değildir. Bir Fransız imparntor 
diktatör Nnpo1oon \Drdr ld o da 
bUfUn A \TUp3yn. haldm olmak e 
melini beslemişti \'e bütün A \TU 

payr istila etmi,U. Fako.t nlhnye.t
tc tngiltcre onu:ı başını y::mi ti. 

nlna.e~l31~yh, bUtilo A \TUJlll~ 
r.c\"k \'c idare aJt~ nlmalı h11lyn· 
F.ı Pctronun Nspoleon'un oluu!;'ll 
ı;lbi onlnı'Clnn sonnı ha lm dil..1:n
Wrlerln de züıinlcrlne ı.mplannbilir. 
Bunların da akıbetleri tıpkı o mÜS· 
tcbitlerfnirlmı hel17.iycecği üplır-
ıdzdir. D!n:ı.cna:eyI Alman do Un.. 
nrnıza mü 1:8ib olınnlcrmı. Deli 
Pctrolann ,·asiyetıınrneslnden en .. 
di~c etmemeJcıicj ttn'Slyc roc. 
rlz. mmse A\TUp:ı.~'t'hr.!ııiiıiy~ aı. 
tma eJnm:ı_. 

HUneyln Cahlt Yalçın (P.nber) 

1UODAS1 OEÇllllŞ, 
REl\'Gf souıuş 

\'e elbl !erin ren • 

- Kafile içinde onalrla bcra. 
bcr mı rilrüyordu? 

- Hayır. Yokuş başında onla. 
ra iltilııık etti ve klUbe onlarla. 
t- ra'.:er ~irdi . 

- Zavn!lı kız! Ben de onu a
kılh bir flCY sanırdım. Mct:er J 
da budalanın biriymiş, 

- Böv!e söyleme a ~::ı.bey! O. 
cidden akıllı, ciddi bir kızdıı 
Hcrl:~!lin anlavışına. fikirlerı::.~ 
hürmet edelim 

Anlayışİn:ı. fikiı Jcrı."' 
hürmet ec1Cl'ID1 OU ~ten be •HU 

sarsılmaz bır prem~ibirndir. F ..t 
knt. rrilli!nc l:ıvafctinc de fu'l\ ı 
gösteremem yo.. Up uzun L.r 
kol .. Onrıck:zinci :ısır sac tm;al -
ti .. lfzun buru::lu bi:- Japur .. \ e 
o ;ıuia ki tf uin~\z bir ı:,; J. 
~·oı{, ,.oıt, B"n bövle bir t.o 
görürsem. kahknhn ·lrı t:Ulmz.i· 
t~n ncf·!mi me::e 1 m m. 

$ "' ~ 

KLUP DIŞINDA 
TJEDIKOVUJ,AR 

Burada min gc~til~~ ee<"T·o. 
c'ular artıyor 11er kafadnn bir 
s~ çıkıvordu: 

- Yeni b r klüp a~ılmış, Ha. 
terin vnr mı? 

- Ev!'t.. D•ı\·durn :una. '·;m'e~ 
çıNş? Pe var "'cak!t!rmış:ı G.ı 

ve~ı nE vmis? Bundan hr.b<::ril"": 
ı·o' • ~ 
J ~\.. 
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':EViREN: MUZAFFER ESEN 

Jak öfkeli öfkeli: cnğmı !Sanmıyordum, kadm. sebze satan Eli Kramp•.:on 
- Dediğiniz olsun dedi. bu telgrafı her lıalde Mi&ters bizim d""kkana girdiğimizi 

Misters Kot~snaşı bir tara - Kotesnaşa gösterecektir. görür görmez titredi. Ve üç 
fa bırakalon. Fakat Levis c. - Göstermemesi de müm· kilo lahanayı terazide hıra • 
ğer Grokforaa Hmseyi tanr kündur. Lora bir budaladır, karafr sokağa fırladı: Anin• 
mıyorsa ne yapma.k için bu- hem de göründüğü kadar ha şılan hu dükkan uçumuzu 
raya geliyordu? Her halde mmına sadık değildir. Sonra nlaımyacak kadar daralmış· 
bu adamı yoldan eeçen 15.a - bu günkü vaziyetini de bil • h. (Davana oor) 
le~tayin birisinin ö!dür~üğü· ı miyoruz: ~~iki faydalı bir ha IST ANB\ JL BELEDiYESi 
nü sanma~sınız degd mı? ber alabılırız. ifil 'f'l 1 f SEHIR 

S~andiş yerdeki h:ılının re· - Awupaya telgraf çek· 1 1 f l TiYATROSU 
simlerine bakıyordu: mek çok pahalıya mal olur. ııı ı ı ı TEPF..BAŞl 

- Bir deli öldürmüş ola· - Fakat yerinde sarfedil· 1 il DmAıu Kl$lliNDA 

bilir. miş bir paradır. llJll Ak.,ımı ıu.34.l j8 

Jak, komiserin sözünü kes - Bunun için de köye git- Merdivende Bir Işık 
ti: memiz lazımdır, halbuki da· lstiklııl Cnddeııinde 

- Bir deli öldürmek için ha yataktan kalkamazsınız. KOMEDi KISMINDA 
valizinde 108.000 dolar la • Kocam homurdandı: Akşam 20

•
30 

da: 

~ıyan bir adamı seçmez. Le • - içimden bir ses bu tah· SAADET YUVASI 
vis her lıaide cantasmda bu kilmt devam ederken yatak • 
paranın bubnduğunu bil~n ta durmak caiz olmadığ!nr 
Ye bu parayı çalmak isteyen söylüyor. Elektrik sandalye· 
birisi tarafmdan öldürülmüş sini yakından görmeyi iste · 
tur. Sonra ka'cil alacağı valiz yenlerden değilim • 
ele yunılmışhr. Bu sabah bu- - lçersinde bulunduğ-.ı .. 
lcnan valiz de bu iddianın muz cümhuriye•ı;te elektrilc 
doaruluğuna bir delildir. Siz sandalyesi kullanılmaz. Bu · 
de bu fikirde değil misiniz? rada katilleri asarlar. 

::5tandiş gülümsemekten - Darağacı, rahat bir sa· 
kendini alamadı: lmcak olmasa gerektir. 

- Delikanlı, siz de bir ri· Vakıa şaka yc.pıyorduk, 
yaziyeci mantığı var. fakat içimizde gizli bir kor· 

Bir dckika tereddütten ku yok değildi. Bizim oto -
sonra sözüne devam etti: mobille gelmiş olan Bler a • 

- Bir bakın1a göre bu i · rabayı garajda bırakmıtlı· 
kinci bavulun meydana çıkı· Köye inmeyi hiç istemiyor 
şı: lehinizde bir delildir. Çün dum. Bunda haklı olduğum 
kü bu bavulu Dürhama ka - çok çabuk anlaşıldı. Köye gİ· 
dar nasıl götürebilmiş ola • der gitmez derin bir .aiaka 
cağınızı izah müşküldür. Bir ile karıılaştık. Pencereler a -
suç oıtuğmız varsa o başka. çıldı, dükkancılar ve mÜ!le. 

rileri ıokaklara döküldü, yü • 
Jak soğuk bir tavırla: rüyenler durdu, şoförler di • 
- Aynı noklnya saplanı - reksiyonu bırakarak baş)arr 

sınıza hayret <etmiyorum, de nı pencer lerden uzattı. Hem 
di. Fakat düşündüğünüz mey bütün bu insanlar bize so • 
damladır. Levisle &aat be§·~e ğuk ve kötü bakıyorlardı. 
bulu~tuk ve altıdan biraz Teıgrafhanedc köye boşu· 
sonra Grokforda geldik. Altı na inmiş olduğum-.ızu anla · 
buçuktan ı;abahın ikisine ka· dık. Telgrafhanenin kapalı 
dar bir dakika bile bizden kapısı bize Grokford köyün· 
avrılrnadımz. Otomobilimiz de cumartesi günü öğll'dcn 
d~ köyde kaldı, köşkümüze sonra ve pazar telgrafhane· 
taksi ile geldik. Bir taraftan nin kapalı olduğunu hatır • 
bu i~!eri yaparken diğer ta· ları:ı. 
ııa!-tan elli mil mesafede bu- Jak: 
lunan Dürhama gidip ikinci 
valizi telgraf d:rcfiinin di · 
öine koyamazd 1 ı;. Şüphe yok 
-tur ki bizi buraya g~tiren §O 

förii scrguya çekmiş ve bizi 
il\:lhQJlla götünnediğ'ni de 
~ren ~i!j6inizdir. 

:<<>{'.1.'H,.,.>' l-u ş;t\cl~"li ifade 
si tesirini göstermi~'d: 

- Doğru söylüyorsunuz. 
Düııhama gitmediğiniz ben -
ce sabit olrnuştur. 

Nevyorki:aki tanıdıkları -
za dair birkaç sual daha sor
duktan eo?ırl". Standis ve Bler 
yanımızdan ayrıldılar. Onlar 
gittikten sonra Jak öfl·esini 
almıya kalkıştı. 

- Pazartesiye, dedi. Bir 
telgraf çekeriz. 

- Evde kalsaydık da bu 
kötü bakışları görmeseydik 
daha i)"! olmaz mıydı? 

- Budalaca sözler söyle· 
me. Herkesin bakı!I bana vız 
gelir. 

Birdenbire dost bir çehre, 
doktor Rnndın yüzünü gör .. 
dük Bizi penceresinden gör 1 
müs ve yc..ıtüktnn kalktığı için 'ı 
Jt-.kı azarlamak üzere sok • 
ğa inmişti. Doktor bu fırsat -
tan ittifade e erek Jakın ha- 1 
~mın f!!mioıi almak üzere bi· 1 
zi içeriye ".lldı. Sonra yarada j 
endişe verecek hiçhil' teY ol· 
madığını söyliyerek filmi bi· f 
ze verdi. Fa!·ııt bundan scn"n 
bakkai dükkanında vukua 
gele bir hadise bizi bütün 
bütün sinirlendirdi. Köyde 

BUR UŞU KLU KLARI 
ve LEKELERİ 
nasıt "SİL~MELİ" 

* 

Bu yeili ve 
şayanı hayret 

GÜZELLİK 
REÇETESİNİ 
tecrübe ediniz. 

Clld hücey
relerinden 

istihraç edl. 
len ve ge:ı~ 
ve sacıam 
bir cildin 

unsurlarına müşa!,ih olıı.n ye
ni ve kıymetli bir hüla~a. Bü
tün dünyada tanınmı~ bir clld 
muteh:ıssısı tarafındc.n keş· 

fedllerek kemali ıtina ile oo-
ı;llen hayvanl~don lstihro.ç 
edile ... ve c:Blocel> tcrıtr cd'
lcn bir cevher, şlmdı c1ld 
gıdası olan pembe rPnkteki 
Tokalori kreminin terkibinde 
mevcuttur . .J5unu her akşam 
yatmazdan evvel ıtullanınız. 

Siz uyurken cildiniz bu kı:V
met.li unusurları ınnsseder. 
Her sabah uyandığuUZda 

cUdinlzin dahn taze, daha 
genç ve daha yumuşak oldu
ğunu görürsünüz. Gündüz· 
!eri <Yağsız - Beyaz> 'l'oka
lon kremini kullanınız. Bu 
basit tarzı tedavi sayesinde 
her kadın 10 yaş gençleşebı:. 
lir ve her genç kızın gıpta 

na::nrllc baktığı şayanı hay
ret bir tene mallk oiııbllir. 
Tok:ılon kreminin müsmir 
neticeleri garnntilldlr. Aksi 
takdlrC:e paranız iade edilir. 

'Oçiinc 
beye in 

etlbba odası ldar 

- Polis katili bizim muhi 
timi~de değil, Lüellanın ta • 
nıdıldarı arru:mda aramalı • 
dır, bir budala bile bu nok • 
tayı takdiı· edebilir. Mist.:ers 
Kotesn-ş Grokfortta çok ta· 
nmrnı~ ir ~<1..hıstır, fakat çok 
dıL t&ma!rlcardır. Zengindir. 
bu itibarla 100.000 dolarlık 
kötü bir i~e girişebilir. liizim 
böyle bir işe girişmemiz iw· 
kamız dır. T amdıklarımıza 
gelince, bunlar ekseriyetle 
ceplerinde 100 doları bile CJl· 

Etibba OdaSı 15-J 1-9'1 tarihindeki ltont;reslnde önUmll.zdekl devre 
için idare heyeti azalığına: 

Dr. Operatör 
Dr. OperaUSr 
Dr. Operatör 
Dr. C'pcratlSr 
~t. 

Mim Kemaı Öke 
ŞllkMl Hü!m Tiner 
lb.sn'.n Arif Dermau 
All Rıza Baysun 
Ali Azmi Surat m:y.an insanlardır. 

Jnk öfke!i öfkeli dinlen • 
mek ve uyumak istedi. F nknt 
bh· türlü uyuyamadı. Onu a· 
vutmak istedim, fakat mu • 

Ve Haysiyet DlVAnı aznlıklıırm.a d.n: 

Dr. 
Dr. 

~ 
Ecı!:. 

vaff ak olamadım. ikindiye aeçi1ml1 ve yen! M·'ll'e h:!yetJ 

doğru be.na Lora Tiviningc Reisi·· 
'Rr •"elgraf rckmek isted;ği M UT _ıı kMip ıJ'e 

: ;.tu!lasipllğ'e 

Jll söyledi. Vezn"clarlığa 
andan bir fay.da çıka· ·~ılmi§lerdir, 

Bahri lsmet Temlz.er 
Mustafa TalAt özkaıı 
Ferit Ramls 
İbrahim Halil 

kendi ar.ı1.armd:ı yaptığı scı;1m le: 
Dr. Operatör Mim l<emn Cıke 

ŞJkra tıaz::m Tiner 
lhrnn Arif Dermaıı 
Ali~ Surnl 

Ş, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZMA 
EVRALJI, KIRIKLIK VE BOT JN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 
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EN SON UAKIK/i 
,(üçük ıliD1&J KUl)OD\ı 

... , ................................ . 
Me,bnr s i N G B B Saaoerla~• 
-~ 1-:: 42 MODELi 

Nikelden mamul !cvka.lMc c:ısy~ 
ve ku.ltan.ışıı olan bu a:ıatln ma~~aı 
husu.el ola.rak 17 rubln Uzıorinde tw"' 

cdllm~ çok dol1;nı ifler ve hiç r;&t 
maz. Saatin arka kapağında bl:- •'IJ'

kokomoUf,, resmi. vardır· 

(llu liupoııa eklenattl• göoderileceı. 
111 ııram:ı ve L' çerme U~IAn tal ~D 

Oııklkad:l jt&ra"ız oeıredllooekUr. i!I• 
lenme reldlfl gönderen okuyuaulııruı 
ınaııtuz lmbııı.k llzere sarih Rdreslı!n 

nl bUdlmıeler1 !ilzım.) 

FiYA'fl 25 LIRADIJI 

~vıcnmc tcldıflcn 
~ Yaş 87, boy, 160, s;.nşm, nylık 

,mzııncı 120, 150 lira, bir ınn.nav uuk. 
kAnı bııluno.n b!r b:ı.y, b.lııl< et.i.ndo, 
ı;,amu6lu. ev i§lerindeıı anlayan <lUrüat 
25.3:1 y8§lannda bir bnyanla evlen • 
mek lst.omelttcdir. 

' Tnçrada.n sıpariıı vuk:.ıu;ı.3.ıı Dit' ıP 
UA.veal!e bedeli p~ln ı;ö.:ıooriJ,dit' 

takdJrde aıı.at g'lSnd:>rillr. 

ADIUllSE DİKKAT: 

SINOER Sa~t mağazası 
•---~·· •·~tan bul Eminünü Cad. No. t 4 

-==============:-:=================d 1 fi Eyüp faJ<cle caddesi 11 numarada 
bayan Sıdıkaya mUracaat - 16 

:p Y&§ 20, boy 170, kilo 62, 50 llra 
UcreUi devlet memuru blr bay. 2c .. ~ı1 
yaşlannda temız bir ııileye mensup. 
bir evi olan bir bayanla evlenmek tr.. 
temektodir. Tip mevzuubalıa değildir. 
Dul da olablll.r. (Kan) remz1no mUra. 
ca.at. - 17 

lfo Y8.§ 29, boy 134, kilo 52, yüksek 
tıwısllll, !yi Usan bilen, haftada 8 aa.. 
at mewıllyetc mukabll ayda 110 lira 
kazan~ esmer. gUzelce b1r bayan 
öğretmen, aakeıi veya sivil bir dok
tor veyahut yüksek tahsilli kanaat • 
!tAr snhibi herhangi bir meslcltlen bir 
bayla evlcnmok istemektedir. Cldd1 
ta!lplerln sarih hUviyet ve !otoğra! • 
ıa.rile (Glllen 81) ·remzine mUrae& • 
at. 81 

.\'· Yaş 23, toy, ı, 74, kilo 72, s:lyah 
ve kıvırcık aaçlı, kahve rengi gözıU, 
yakışıklı c;ok güzel bir vücuda mn.Uk 
ta111umıg sporculardnn bir brıy1 ıııırı;µıı 
kumral ka veya dul blr L.ıyanla ev -

Jcnmck istomoktcdir. (Boks §8Jllplyo. 
nu) rcmzillo müracaat • 19 

~ Yaş 2!?, boy 17~. kilo 77. Unlver • 
siteye deo;am eden, vakti hali orta bir 
nıleye mensup a.sll bir gen;;, temiz bir 
aileye mensup ev ~lerinden o.nlayıın, 
orta t.a.bsllli, ıcn ve gU.zet bir bayanla 

l evlenmek istemektedir. (Asil) remz • 
ne mürcıca:ıt .• 20 

tş rJ• ,.~ arovonl,.,.: 

müeıeeseleriD b!rlııca 1§ aramatıtadır 
lŞan.a) remzine müracaat. 

• Ortamektebln ı:ı tncı aınıtına ko. 
dar okumuş bir gene;, tıcaretıaan•. 

ıerın birinde ayale ışıert yapmaK :.a 
temektı!dlr. li{.Z.U.ı remz.ue aıura, 

caat. 
• ıo yqmda ~al~kan :ı.ıe11 oıı 

oay, tıusuaı veya resmi uıüea3es~ er 
:ıe kaıortter.!•Jı~ ıuar .. aıctaaır Suttan 
'ltımette 'lev..evı ıt•l'tısınaa Of\rtka 
!iUseyln etty,e c K :-t-:t':r~) :ntlracaıa 

• Ticaret lisesi ŞOn smıfınaııy.m 1 
yt ruubascbe nesap ve muhdberıı 

o!llrlm. Oğıcaen sonra bır mUr.ı;sese 

ae çaıııım!llt üzere lt nram:ı:n:ıyım 
(T.T.T. 185) remzlne m•ıracaat, 

• Llsenln fen kolundıuı pek iyi de 
rece lle m.:zun otmuş. olgunluk ımtı 
ııaııını vı>rm~. askerlikle at4.kaısı ol 
rnıyan, c;anşkan. dürüst bir gen._, c;oıı 

ebven Ucret.e c;aıışmak üzere iş ara. 
roaktadır. (İ.K.E.) remzine mUrncaar 
"'Franaızcayı okuyup yazan, dakt'. 

ıo btıen bir genç. busust bir m!les.ee. 
sede caıışmak ıst~mel!tedır. (K.U.) 
remzine nıUracaat. 

c: Yüksek tktısat ve l'icaret mek. 
;:,eblnfn blr!ncı ıwıı!mcuı okuyan t>Lt 
~ene;. c;ok ehven fiyatla ö~IG<k!n eounı 
<;alışmak l\zere bir iş aramaktadır 

ıY.T. 121 rc,w.:..ne müracaat. 
• Orta ' olen &) :,, u ~ .tı .raoıııot 

.r.lm.!l'ırl2' o~ ~ene; ~g .:.Ju: IOllra otı 

aıüC!'liC&edE' ~ trama<itlıuil Hatl'!rO• 
• T.H. ı •cn.~ınt 'll'lr,. '<tJı.t an 

~ Lise mezunu. askerlikle cll.1:.ası • Or:nmcktebin ıı l:ıcı ıınıfrna k• 
olnııyan, dcvl(;t ml~es1ıeı:clArlndc çalıf ;Uır okumu~. sert dakt ıo ırnıtıuıan, ya.. 
Ml§ ve :x>ıuıerviSl mevcut blr bny, ı.c- zısı diıı:glUı rıyazıvesı Kuvv~uı blı 
hangl bir l.şte çalııımalt f.stemektf.Jır. { ge..,ç nz bir Uereue. lş araınaktnjır 
Taşraya da gld&billr. (tnşnat 15 i ı Fahri Kftzım ı rcmz!.n<' aıUrac-.at, 
remzine mUr:ı.cıı.at. 1 * Yüksek lktısat ve Ticaret Mek 

:r. Eski yauyı mlikemnıel bllc:ı. mu tebının bırincı 11m:tındayım ranst:t 
hasebedon anlıyan, da1'lı.Joyu tyı lrul- <1evam edebilmem tçl.ll oır ıe arıyo 
lanıı.n, a.skerll~e 1ll"lği bulun mı:; ıı.D rum. Ç<>I< etı\·en ba Ucretıc "'e aer~ 
ve Uzcyl Jyi derooe He bltırmiş b!r ıı:ıatlcrı ııariclnrııı tatU ı;Unıerıncıc 
genç, ı;alt§ın.a.k i..Stemektedir.(A.N. 23) c;alı~ab!llrlm. l!Uyenıerın ıY.T 12) 
remz!M mllracaat. 

~~mz.oe mektupla mUr.ıcaat ııtmeıe 
~ Lise merunu, el y&ZtSı ve riyaz·. rı. 

yeet. iyi bir genç, en ıı.şa~ı ot.uz Ura 
Ocretıe her!w.ngi bir müesse3cde U. ıı. -
ramaktadır. (A.P- ,K..) l"Omzine mu • 
racaat. 
~ Pcrtevııly&l lisesinin onuncu sı -

nrtında okuyan bir genç, hc':"bn."lgi blr 
mtıesseserle ttatıp:tk gibi blr ıe arrımnl' 
t'ldır. (Pevtev:ılyal llresi ınnıf 6/5 de 
26G Turgut Kaşkala müracaat.) 

• Ortame'rtebln birinci smtf'ındnn 
cılmıı:ş. 16 ya;:ındıı. blr senç herhangi 
bir müessesede herhanr;l bir i~i ynp • 
malt istemektedir. (Fın1ıkJı Canfeda 
~kma%l No. 12 de )!ehmedo mUrıı.cc. 
<ıt. 

~ Uscnln aon amt!mda ol..-uyan 
ya.zun gtı.zel, hesabı kuvveW blr genç, 
6ğleden aonrala.rı çalışmak istemek _ 
tedlr. (D.4) remzine mUra.caaL 

:ı. Ticaret lisesinin son sınt:m(la 0-

kuyan, muhasebe ve ticari bllo.mum 
bilgilere vAkıf bir genç lg &ramak • 
tadrr. lstatl.sUk te yapablllr. (1. T. 
K•ıt) remzi.ne mllracaat. 

.Y. Orta Y&fta, tUrkı;e ve tran81ZC8 
bf~n kibar blr bayan, eT lda.realyle 
veya beş yaşından bQyük çocuklarm 
terbiyesiyle meşgul olabilir. Bayıı.n 

lam arkadaştık ta edebflir. (Maro il) 1 
remzine mUraca.:ıt. 

:J. 'O'nl7erırlteye devam eden. muhıı. 
sebe işlerinden anlaya.o, rtyaz:tyeai 
kuvveW bir g~~ hu.swd bir mUease
sedc veya ticarethanede !Sgteden ev • 
wl ychut sonra çalı~ak lstemekt~ .. 
dir. Me~ur ve emniyetli 1-ılr avukatı 

'lrofll -:-6 tcreb.llr. (R.I{.) re~:.ne m". 
·acant. 

• On seklz yqmdrı, ortamektep me 
zunu, daktilo bilen, muhasebeden an.. 
1JJ':U, bl.r ge~; rMUıt V-0)&& lımaııl 

• YU;u!ell ktt ..... t v, tı<"atel meıcl~ 
>ln•n blrtncı sını;.::!a •a "d· O'.ı ııen~ 
">ğl~<len sonrıııan ı;:&ı.~tud.l ı.stcmeıı ı.. 

jlr Fransızca :Yı.tlr laıtt.ıe ıeuııanı 

ve 'itıuıograrıp. raiuetır muna.ı;cbt 

Jeıı d~ '\nlıı.r ı S.l. 77. ren..zıne mı 

..._caat 
• E.ski yazıy; mükemmel bilen. ın . 

t.ıuı-OöeJen an.nya:ı oa:ttUoyu ıyl kulu 
r.an. tıukuk fakU!tesınctc okuyun bl· 
{;eı:ç, tnhslllne devam ede ollınelt ıçlı 

~ıı,mnk lhtıyacıncladıı. B!r a\·uko 
veyn. bir tUccnr yan.ncın öğiedE'n wn 
ralan c;nlıaşbllir. (A.T. 23) remzinı 

mUracaat. 
• 2• yaşın11n latan btılda bir ta brı 

unm elektrtk tan:ılr tşıerıncıe çaıışaı 
blr genç, ııerllangı t•lr ıı:ıUeııM·se<l•c 

oe~11n muntazaman 5 sa:.t c;aııoab!lJr 
ı _Ayaıı renızıne m!lracaat. 

'Eo ~ yaşındo.. aaker!iklo meığl ol 
mıya.ıı, ortamektebln lklnct amıfma 

kadar okuınll§. eski yazıyı bllcn eer· 
daktUo ya.zan ulr bay \j aramı.Ktadır 
ıc.u. 3321 remzine müracaat. 

• YUksek t&bsllll btr genç. ıtae •t 
<>rtamektcp taıet>eıertne hesap CE>ba 
kimya. fizik dersleri vermek llte 
mektedir. U4.B.) remzine mUracaat. 

• Yüksek U:Usat ve ticaret meıtte. 
binde okuyan btr genç, ortaokul taıe. 
oeıertnc cebir ,b.endeae, tızik Ye tart!:ı 

coğrafya dersleri ftrmelı: tat.emekte 
dlr. (Sankay) romzlne uıUr&caat. 

:r. Bir acne ortamektepte t&bUye b.o 
·aııtı yapmış vtı'·•<>k t.a!:ı~ tll!A'>t' 

'lir ~en~ fizik ki. ıı tAbllye •prslf .. 

vermek lstemekted!r. (!4 Sab.hı ttn 
zlııe m1lractıat. 

• Gayet iyi k1Utt\r fizik bUon blr 
l'üt'k genci, a~ 2:1\ma!I~ Ttteı1ıtu \ı4. 

çımsız. oıe.nlarm blçlms1zl.tldefll' o" 
tUz;ım.!ut. ş:şmııntıkları glaerıllT 1 
t~ verebıllr. tA.R. A 99) reo:ızıııt 
raca at. ~ 

+ rayans c;ın •. llf!ronık ve dl r>" 
.ş.ermcıe scneıerce <;ahşm14. ili f 
şuık etmış, bonservısıert UUJ~ ~ 
sanatk!ır ış nramııkt:ıdır. ra~rt~ 
gtdcbUtr c A.K. 111 nımı:ine aıU ,ıııı' 

• Ksl:'ataı ııscstnın tıc~ıncı ~ 

dıı okuyan t>lr genç, m~tınl ,J # 

etruek ıç n ogıeden sonra c;aııtdl~ ' 
ıeın~ktedlr. Daktilo ve muııaa' f" 
'!n 1.r. R:yazlycıl kuvvetlidir. ı ıı ~ 
.:nn) rcm-ııne mUracnat. tJı'.'. 

:f. s ı:ıy mflddetıe bir ııcare ..!. 
de çııı• .. nı,. dııkUlo ve muaıxıe.11~ pi 
rl.ni ly! bilen. bir g1!nç. ııerııaD ~ 
Uc:ıretb:ı:ıede 20 :25 lira ııcretıe '(,,IJ 
mnk iste:nektecu.r. (ff.l(. 

remzıne mUracaat. ~ 
Jt. Devlet mUesseaelerfnden ;' 

c;atı~an bir muıınsebe nı~ınur\1. ,,J 
ak:ııı.m saat 6 teıı eoııra " cu~ 
g ilnlerl 13 ten 1 Ubareıı busUB1 .• 'n.~ f 
~clerde, D!rketıerde, tıcare~-
bUroınrdA Çall§mak l11temekte<1lf• 

ba~ebe Ş.Şt remz!no mUrac:aıJ~ 
:f. Yilkı-ek iktisat ve t!careı f, 

Dinln birtncı sımtında okuylLD r:jt 
1
/ 

.. bven bir UcreUe tı araııııı11 1 
Muh&Sebe Ye franaızcayı iti 
c A.B A. 2~) remz.ne mUracaııf.-' 

• l\.lleV1 vaz..yetı aoıayı.sııe '' rl"_ 
.esın..> ae\·am e<1emıyeo bu unJ"~ f 
ı gen<; ııı aramaktadır Her ıur ,'1 
zı tşıcrt yapar den. Yereblllf 
ıanı reınz.ne mUıacıı.at. ~ 

* EeltJ ve yer.! ııor!Jert ~ r 
ı•f\zar ve biraz oıı daktUo ı:ı!l ı; 
tıay:ın milnaıılp b1r ı.ş arı1°' 


