
Aza olmılJanlar yeni ekmek 
ka,.tlarını alamlyacak1.ar 

MCh et yarın akşama 
kadar uzatıldı 

Devlet tarafından yapılan her nevi tevziattan isti. 
iade edebilmek icin herkesin, keneli semtindeki halk da. 
ğdma birliğine girmesi, bir kararnameye istinaden mec. 
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buri tutulmustur. 
B rllbe girmek iı;ln evlere dağıt1. 

ıan beynnnameleri doldurmak !Azım. 
drr ileyannameler evlere dağıtılalı 

lk, bnftnya yakın za.11a.n geçtiği lıaL 
de birçok ldmaolerln ııenUz beyanııa. 
meler! <loldurmadı!\ı ırt'rUlmUo bir • 
11.ğe girmek mUddetı 25 haziran per_ 
Şf'tnbe akşa.mma l bu akşamaı kadar 
uzatılmllJtı. Villyet, mWıtemel her 
nevi ltlrazlan önıomek m&ksadUe bu 
ak,am bitecek olan mUh'etl yann al< 
şama kadar uzıı.t.mı.ştır Bu tıu ·:ısta 

\mglln all\kadarlara tebligat yapıla. 
r.aktır. Yarın akşamdan i tibaren dol. 

1 durulup verilecek beya.nna -neler k l. 
lbul edllmlyeceğinden kendi semtin · 

1 
telek! blr!Hte girmemi~ oıanl&r. evvel!l 
ekmek kartı t.evzlatından. mUteakl • 

l 
lben de diğer tevzlattaıı l.BUfade ede. 

.-------------. mlyecektır. [au AkşaijnJ-A.-.-•• -t.-•• -.- ; 

Lawa11a 
ltailıa -

ıa:-an: SA !'l"f ~RTEM 

L AV AL nutku 11& tam ır.ama.. 
nuıda ııöyledl1 IAvlWn autka.. 

ıw.n onunda lngilteroııln ıılmall Alrt 
ka sı(ittlnde ve Alcd ılı.:I • ufnı1ıtı 

aylatm D&lıu vurma.lcıWır. Fraaaıs ....,veklll AJl'dMb:cle mlUteftk dOllOll.. 

muı daha çaık Mktm bulaııJAydJ. 
llal&a ile kken<!enye ~ mıı. 
~ la«Wz kaatrolll &ltmcla ol_ 
aaydı. lutaıa.r çld& yilzprl ~ 
ıl böyle kOD11fm&7Ail. 

Udi it bqma gelıtltlnlın ancak 

Sivastopol 
müstahkem 
ç_evresinde 

Ormantarda ve evden eve 
yapılan şiddetli 

savaşlardan sonra 

}' enı toprak 
kazandık 

Jklad ayı biraz serbest konutınak ~ 

~mı ~ıc1.e etti. Çtınldl ı~ Harlı.olun cenup doğusunda 
IMVllllne areçtlfl bU l'd ay J9lnıle o, cliifman ~plannın 
PftJıll9iplf'rJnl tatMk etmek lm1'lımı· yokedümesini heci el tutan 
..,_ Adeta mabnım bulunuyordu. L\. 

..... eırvelA, bir 1ate ...,le!ll ne kartı Taarrmamz 22 
lıaıtıYa idi. t.,e ııııe Amerika ve do. 

1ay.11e ınsn~ tDı bir ırurett.e ... llallra •daa11erl 

l'ıllb\·cr 

inn.;lfere ile 
~v 

Rusya arasındaki 
ınuahedede 

Gizli 
hOkOmler 

var! 
Haber veren qazete 

ısrar adıyor ! 

A,a!Omatı veren 
müttefik bir 
diplomattır 

iki tane 
ikinci 
cephe 

Yar.an: BiR MUHARRiR lbJulır. .f'naııanın l&ffl dunımODD dew·- edlror 
....... için bu ck'vlederle .mllmldlD oL .... 

:!°etı::s-~::e:~-= 

1 

&erlin, 25 (A.A.) _ Aİma.n ?r- S OVYETLER Birliği 'için de, 
ta buhmlmık _...__._.taıleJldL ıh.dan lbqkuma.ndanılığmm tebiı • Anglo • Saksonlar itin de 

m_....,.,. ği: SMV'88topoi müstahkem mevki bir varlık dan~ı balin<le gös-
Aynt zamana Almanya .. rk eep. !ı,'Cvrcs'nd Alman • Romen krta- terilen " 1 k i o c ı c e p h e ,. 

lıiellncle bacftnJdble naiılran dalla •- 'ı Ja.nnın ~lan ormanlarda ve i'i ga1ip bir miinaka'j& ve de
lcitdı bir bakle.fdl. tncıtııeı:-e, Amerl. evden eve yapılan si.ddetli sava~- ilikodn me\"ZUU heflne gel • 
ita. bu& mukabil h va ıruvvetlert lardıam. s;ıonra yeni t rak kazanç. nıJştlr. S-On derece bilyiik bir ıır 
~ üaUblllllder elde etmlfler lan temin tmlştir op · lıallnde sa1dnnarak hazırl:uımek 
._ Garp aülllerlnde AlaDaya)'I ye- Hava ku:Vetı~rhtin kahramanca l 1ü.mn gelen böyl~ bir h:ırl'l'4!t et· 
.. blr eepbe .. uman ile Adeta t.ehcllt ve şiddet!e yaptlkJan hilcumlar rafında reımıi, yan :remıi, hll!'tl!d, 
~rlanb.. l.-ilhRSRa cenup koyunda tnatenoon mes'ul ,.e gayri mes'ul ağızlardan 

Amrrlka .e lapltere kuvvet ea.bL yaldnindeld mevzlJeı-le Nlkolayev- ç.eıit ~it &esler ve sözler oda· 
.. lıalnadutuaa bl88ettlnUkoe Fraıı.. ko dofayla.nndak.i müdafaa 90be- yor. • 
'-clakl cl6 Gol tan.t'tlı.rlan memle. k &i i hedef tutmuttur Gayrı resmi ,.e ~yrl mrs'ul a
lrıet içkide biraz daba lm\'ftıUenlyor. eı::rlcofun cenup d~da dflt. lalardan çıkan mUta!ea.'an bir t,a. 
ı...... Netddm lıa .. rtlar içinde X.- man gurupJa.rmm yok edilmesini rafa bmı.kalnn •. Fakat §imdi l'el'Wİ 
-...ann ve MarUnıtta mll"8ılllı.. hedef tutan bir tna.rrusumuzun ff'ade1er de bırbirlnl tut.mu ol. 
leır tarafından 1,p11 karfıarııb em.. 22 huira.ndanberi devam etmekte. muıtur. 
ttvaadı kabul4ea 1-fka bir~ yapa. cUr ~ Devamı 1 Del •)'fada Meseli d o doğru Vaşlogtomlan 
llırıowda. • gelen §Öyle bir telgraf o'ayoruz: 

4Jr4eatzıleld "Ve Afrlln4akl tn '"Nevyorkta 20 bin ki'i önUnd~ 
na. maflObtyett flmlll 9'Mlye&l lılr Avrupa Bopklns, Reis Ruzveltln ya.nmtlan 
._ da.ha LA~lln anuJan lelalne la- da.ha timdi aynlclnn, görüşmelerin 
~ eturmlıUr. Bwıım ı~acllr Jd mı·ııetler yeglne becJ.efl t.a:ı.rnız stratl!'jiai-
l.6vu bir yuac1aD A.lmMlyaya lffl nln hazırlanmasıdır dendş ve Rei-
~tennet1 - Mr Dllhlclet evvel im. federasyonu Bin '11 meftjmı okmDU"ifUr: 
..,.. etmek lıtfıemetlltl balde - tlmıll "Ruslara harp tnt"ydamnda yar 
.__ .........ıyeıle ~yor. Bir dmı edeceğiz. Taarruza tam vak . 
-...._ da AYl'llpa ltblı11J1. llaJrkm nas il ol mah ?. tlndc geçeceğiz ve Rn'J cepheıı;i 
~ AJmaa7aua n.tnaıüğıme tıe • hiçbir nldt yanlmıyacaktır .,, 

ettll"ell m~ ~ Bu SÖZ açık, aydmlık , .e tngllö • 
"111,yor n Alnmlyaam mmatts Bir Amerikan mecmuaanın Rus muahedesinin ilJnci oepheye 
.. .., •• --.111 ediyor. nqrettiği tetlıilı )'CIZUlna ait mııdde\iine de uygun oJdup i· 
...::- nldlu poll......,• lıa •ör• çln SovyetJ~ri memnun etmeli de-

.._..... 'ftl ll&rtbdlE L ğll midir! 
~ ....... mDMeftkaere tıerld_ Blfll bir lederu. Gelg.e1e11ım, Ractyo Gazetf.mbln 

tir hl -n,, lılr fld1'ılllet!MI t. yine Va.tlngtondan öğrendlline 
~ ......_ Jl'rMpn• lıMlıele JOB Jlualm811 göre Sovyetler Birliibıe Vll§lng-
........ Mnılm& ederek ı.aı. mlft • Almanya salla ...,... 6ir &on Biytik Elçisi de lklnd eeı*e 
~-.riayet etmek ldedllbd --•.-L~ ı.._ı:- .,-•t:1:x.: llaldunda beyanatta lnıhınmat ve 
..;;• elrtıecllr. VUda lıaıtmldl ~ mcna ... KC& llCll .. - •• lllJ& lldaci ~phe itinin çok geç kaldı. 

"'-te ............ ı.up ....,ti talalirt:le lıabil olabilir ğmı nnfatmıştrr. Rus BüyUk Elçi---= .,.,_ 1 llC!I 9Jfada. J!1:: T~ I_~ -~ --~ göre ~-~ ~~ t~. 

Minver kuvvetten 
Mısır 

hududunu 
geçti 
~ 

Kapuzzo 
Solf um, Halfaya 

Sidi Barranı 
kaleleri duştu 

TEPEBAŞINDAKi CiNAYET 

Beltba, 26 (AA..) - .uked .. 
kll)'Jlaktaın bildJrilcUJiM f6N, Ali 
man • İtalyan latalan, ŞlmaZl Afdıt 
kal& Libya ne Kmır arumda'kl ım. 
dudu qm)flnr ve cm,manm ıaalc&ft'll 
metlni lcırdıktlın llODI'& .-..., • 

Sollum Te R&Jta,.. lralelerlnl alm.Jll
l&rdır. Bu larnetıer, yeıılMD 1ncl1is 
leri takip .,,......,._ Sldl Barranfy; 
ve bu meTkün clotu cenup M1gee[ne 
vamnqlardır. 

ltalyan tebliği 

Bir hiç yüzünden bir genç 
gırtlağı kesilerek öldürüldü 

Katiller tevkif edildi 

Boma. ıs (A.A.) - ltalyan ordL 
lan umum! Jta.rargt.Jmun tıeblltı: 

lıfibTet' lmTVeUert, 8 inci, lusms 
Ol'duaunmı geri kalan birlikleri W.
ratmdan :Mıaır • Llbya hı.ıduı!ımd& 

söstertıen mukavemeti kırdıktan ve 
Kapuzm .. Sollum • Halfaya kalele• 
r:lnl zapteWkten aonra doğuya d.olftı 

DOn gece Be>'otıunda Tepeb&pDd& 
fecıl bir cinayet lflenmlf, bir pnç 
1.k1 kif1 tan.fmdan prt1atı blçak
la kuilmek .wretlle llldGrQlmllftllr. 
IH&dlee ,ayı. o&mutbar: 

SUJt.enhamamda terslllk ,apaa Nl
yast admda birtal, dQn aqam. OD"&k
lan 22 :pafmda ,R8-J'bl Oe Cemali 
yanma almı§ Gal&taıde Yetim AlbılA 
meyhanesinde yanın kil.o n.kı tçtlk
teıı &0nra kendilerini BeYotlwı • 
da Tepebqt ba.hçesfude S&tt;peye 1f6. 
tOrmU§ttır. Uat& w iki çırak bu1"ada 
geç vakte kadar l~p arq olduktan 
aoara clı§&rr çıkrnttlar .,.. otomobll 
.araınap b&§lamıtlardır. 

ıtebbiisii elincle tattula bir amu
da açılmak gerekti. Ba yapılmadı. 
ğı için &y Litvbaof teessür dllf· 
duğwıa ~. Blytik El. 
çi diyor ki: 
"- Şayet ba ceplle Ralar ta. 

amuıda i.kea acalMydı AhanMr 
timdi mağl6p obnaelıudı. 

Da)' Lltvillofua - 16zleriaclen, 
Roslarm bir daha taamaa -~
meleri lbtlmali blnwdılr aetloe-
f..inİ mi çıksnnabdırf Eter blyle 
bir netice ~nlam•na ve RasJar 
taamız kubiUyetlnl kay~ı
lerse yvm •la petı mlmklln o1u 
bir ~y için Sovyet Bttytlk Jl.loi9I 
neden teesstlr du7ayor!. 

Bu bey:snat jklJlcl cephe, aneak 
Boslar turrm halindeyken .ıa 
b'Jlr, dentf>k htemt, olma4-111! O 
halde taarruz sıruı Almularda 
olduğuna göro Sovyf'f,ler Blrlilin
ae Ahnu1sr tumn halindeyken 
Ddnei bir cephe aorJmasamJ fayda.. 
sı yoktur, dem* olnr. 

Yolma balllar deiJ, de Litvlno
fun teMBtlrll pudl düşünülen cep. 
henin sadeee ~tJyle ha kadar 
kayıplardan önae ~almamış olma. 
'lmdao mı doğuyor! 

OihillUyor ki ikinci cephe maee
rası delaa hayal ve nazariye halla. 
lc)~~n bile kan,tk bir mahiyet al • 
ın.,tır: Anglo • Saboalnr 1Jdael 
bir cephe ~la eldden bamla
ıuyor1ar mı? Ha:ıarlanl)'orlanı& 

bile A vnapaya Dıntı J'&pmap mu
vaffak olactklar mıdır! Muvaffak 
olalar bile orada tutanabil.-.k
ıcr micllr! Tutunsalar b~ bmaua 
Sovyetlere faydMı olllll}"MÜ mı. 
dil"! 

Hakikatte ikhıd eepheıyl Şlmall 
Afrikada AlmMlu ~ büana
yorlar. Şimdi Anglo • Sakılcmlar 
için en mllhim mesele. dttn ele JU· 
dılmuz gibi Ubya JJe Raaya ara. 
smda kavvetlforlnl böhnek P.&rare. 

tidir. A.vrupMla ~ ilöael 
cepheden evvel Şimali Afrlbcla 
11~lan lklnel aepbeyf dtt§lbunelr a. 
mn geliyor, 1d An~ • ..._ta
rm hu ~heyi ihmal etmek iat. 
medlklerble llPhe yoldur. 

Bu .ırada, "Hıfzırrahmm., motk. çekllmelote olan dO,mam t.&kibe de
ırtt ahlbl Mehmet Uçar yazımda t&7- vam etmi§tlr. 
talarmd&n küç(lk Nuri oldutu bal· 8ld1 B&rra.ni ı_.ı edUmS., ve aı. 
de oradan geçerken HU..ylD1 gör • mevkUn oemıbundakl çevre, geçil.. 
mtıo, n )'&laflklJ dellk&nlıp usıan 'iL ım,ar. 

- büarü ıcmı çekml1Ur. Londra. 25 ( A.A.) - Tobnığun __ __.N--._.,,.... ___ ı_ea1_ .. _,,.,._ ... __ kayıhından Malta, Kıbns, Hayfa 

Kanada 
~ilelPC~laaıt:a 

oa.ı.ile 

Ya•••••ta•a ller 
llalta 11000 to• lt•I· 
ur ll•derııeoelE 

1 Ottava, JS ( A.AJ - KaMdaı, TGrlt 
Kızdayı n lsveç Kmlbaçı vasıta. 
siyle Yunanistana pek çok miktar. 
da butday 16ndermele hazırlan• 
maktadır. 

Bir müddet evvel gönderilen ilk 
hamule Yunanislaoa varmıpır. Ka
nada blrkac harta müddetle her 
hafta 15 bin ton buğday 16odenne. 
li dilıilnmekledir. 

lsveç Kmlhaçı, bulday taşıyan 
vapurlar Akdenizden geçerken ta. 
anııza ulramıyacaklanna dair 1taı_ 
)'anlardan teminat almıştır. 

ıollan mfiteesslr olacaktır. Bu su 
retle 1Skenderiye deniz ilssü Siman 
Afrikadaki mihftf' tayyare meyc~:uı. 
larına 180 kilometre yatla,mıştır., 
Geçea aene mihver kuvvetleri daha 
fula ilerllyenık Sidi Bemıaıtye h-4 
dar gelmiflerdi. P.kat o uman yal
nıs İtalyanlar vardı n mihnr bu 
kadar kuTvetll delfldJ . 
Tobnıtun kanin d..,...• yeni 

18fe Yola açmış, Maltanm turruz. 
tlllblllyetlnl de naltmuJhr. 

ALMAN AJANSI NE DIYOR1 
Berlln, 25 (A.A.) - D.N.B: ajan. 

sının utert mobarriri diyor ki: 
Tobroktan sonra zaptedıila Bardip 
da çok mühim bir me'Vkidlr. Ç(in. 
kil bui-ada su kaynaklan v~ 
Tobnıkta fi aylık mabMan müd~ 
U için yetecek bd8I' Jnuun • 
yiyecek bulunmuttur. Şimdi 1-
lşi de~il, a9kerl hareket lııuırblı 
görillüyor. Tobnıkta inıdirilea 7lldP 
nm darbesini dilerler! llıkibede,. 
ceklir. 

Hava Kurumuna 
Bazı ticarethaneler 27000 

lira teberru ettiler 
Türk Hava Kurumundan tebliğ 

ed.iimııtir: 
Çakar ve ortaklan 4300, Milli 

Reasilramı T. A. Ş. 2500, Gaspar 
Gasparyan 2000, Argiri Evyenldi• 
150Ö, Heh-acı Salih Usla 1000, Ka· 
naat Kl•:ıbevi ıııahibl 750, Haik 
Sarrafoğlu 700, Anadolu Sigorta 
Sirkeli 600., Emil Çikolata fııbrikn. 
ıı 500, Vahan Petmezyan 500, Aha. 

cıotıu 400, Helvacı Huip 300, Nllııo 
Zaloni 300, Ali Kavra'k 30(), Anb
ra Sigorta Şirketi 300, Hamant 
250, Naci 200, Bedros Şirinyan 200, 
>1ekercl Alber 150, şekerci Ali Zeki 
blrader}e-r 100, Hüseyin 100, Cihan 
kütüphanesi sahibi 100 lira Türk 
ifna Kurumuna teberru olarak 
vermişlerdir. 

,~., ..... polıııl - ~ lılr ..................... - -........... _ .... ,......... ,.......... ..... .....,.,. ..... 
JlllUJM)a Alman ~ ............ ......,. ......... .. ..... 
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Jlır, zki nokta 
Radyo müdürlii§ünden bir 

dilek 

arp gemileri 
- . . 
ınşası ıçın 

Amerlkada yeniden 
mtlblm tabs!ıat 

kabal edildi 

_.- Battarafı ı inci sayfada 
lçln Almaaya.y& i.Kl ~ 
barp meydanına slWıtı kıtalar gön· 
clermeSlnden d&ba aa ıntlMslr defli. 
dlr. 
~~,_ ... Buguo Radyo Müdurlüğünclm bir 

<166ekte ibuluoııc~ız: Bu, yapılmı. 
yacak şey de değil hnni !... likro. 
fon başına gclcnlcrin scnlerini ken 
dilerine verilen zamana göre i'ıy:ır 

Va~iııgton 25 (A.A.) - Ruzv..:lt 
edip konuşmalannı temindir. 

Radyo mikrofonu ile cinimi mii· eli.in, yeni ha.rp gemll~n in~ i-

tünde bir -yer .... edı!st ba karar 8. 
nünde mllttıellklerln Fransa lle o. 
lan münaeebeUertnl nm bir llUrett.o 
boza.caldarmı zanııetmlyoruz. Pete
nln rakku pollUkası mlUarekeden. 
beri orfJlnaUteelnl eeaııen hep ba 
noktada gısstennektıedlr. 

~ 655 milyon dolar munzam tah
nasebetl olımı),P da z:ımnn zaman si.snt verilmesine da.ir haztrlanan 
mesletd lhas'bıhaldc hulıınmnk, yn_ kanun J.Ay.ihasmı imza etmiştir. 
hut lıeı-hangi bir daire -ı e~ n le şek. Lll.yih.ada bilhıı.."Sa 56 b'.n tonluk 
kül namına mikrofon ba~ına gc• Akdeniz ve Afrika harp\erlntn 90n 

§ekli LA-,.1m 11Upheslz memnnn et.. 
mlıtır. Bu memn1111lyettn sebeblerlnl 
iki noktada bl\IAaa etmelc mthnk\ln • 
dUr: 

muavin gemi hı:ınsı gm önUnde çen.lerdcn kimisi ağır, ağır, lıattü 
kelime uzerinde dura dura konur ,_ıu_tu_Lm_uş_tur_. ________ _ 
makta lc.jmisi de ntlı kovalar gihl 
kdhncılcri hcrttli cümleleri fnsıl:ısır. 
Slnilayıp i~i sonuna erdirmektedir. 

Herkesin hir konuşma taı-lı oldu_ 
~ m:ıhim ı .. Fakat boyle yiiz hin. 
leu~c insana hitap edildiği zaman 
kıonu-5mada. değişiklik yapm:ık liı• 
znndır. mikrofonik olnıı~ an, iislc
lik ıfnd~ cümle sıral:ı)an ve do. 
lnyısiylc B()yledikJcri anlnşılnmıyan 

bir hllltibin ıbırn.ktığı intiba Jılc de 
müsibet olmuyor, ekseri) a radyo 
düğmesini kapatıyor veyn çevlriyo. 
TUL. 

Hitabette lıulun:ınlıırın, mesleki 
b>n~a ya,panların dakikada kaç 
kcnmc söylemeleri 1Ar.ın1 gelclii(ı 
ken-Oiterinc söylenirse ve hallfı nn· 
sıl konuşması knlıcttiği bir spiker 
.. nlın<Mn JH'OV'.ı edilirse limit 
Odıeria ki bü~ bh' dikkat TC itina 
fte Jllw.U"lan.tın ~ «i&Sında çok fay· 
dalı menvlerd:ın seçilmiş bilgiler. 
te dolu kon·~ Mıblade etmek 
lırlıycnlcrin rııil..lan ooğalac&ktır. 

Ne ('o'k aiiı;, ne tok süra·~1i orta 
'b>mı-mıa lizım ' ... 

YEKTA RAGIP 

gizli anlaşma 
Siokholın, 25 (A..A,J - Buııiin 

f.il,rerıildJAlne göre, 1nsiliz • Rus 
ittifak muahedesinin siıli hUküm• 
lerine dair "Göteborgo; Post" gazc
te.~ne maUunat veren "mftttefik bir 

diplomattır·" 
Mmdıedede gizli hükümler bulun. 

<tuıunan Rôyter ajansı tarafıntlan 
'ıebls> edilme;i üzerine İsveç gl!'Ze. 
tesl keyfiyeti şu satırlarlıı tavzih 
e4mektedir: 

Bu neşrettiğimiz matıimatı Röyter 
ajansı lle bilhassa oısı.kı miinMebctl 
olan bir menbachın aldığımıza dair 
saiı günü söylediğimiz söderi tek• 
rar elJnekle bu tekzibe mukabcıc 
edebiliriz. 

Bize bu mali'ımah vcrc~rln teh· 
tehlike11e düşmesini :istemediğimiz 
~n pek tabii olarak isim zikret. 
ıniy~cğiz. Bu haber !bi:ıe Almıınlar 
veya müttefikleriyle alükadar mah
fillerin hiçbir y:ırdımı olm:ıdnn ve 

riJmişlir. 
Bu iti'barln bu haberin bir Alman 

proııagandıuı olmıısı bahis mevzuu 
dcljildir. Esnscn Alman propagan
dııısiyle altikııdar bir h:ıber neşret_ 
mekte hlc-blr menfııatimiz yoklur. 
Bu şartl:ır altında, tnmnmiyle dii. 
nist ,'hareket ettiğimize kani ol ... • 
m'k -'Oh f!Ünlcü nüshamııda çıkan 

rnahimatı neşretmek hakkına malik 
bulundağuınnzıı zannediyoruz. 

· Avrupa kon.ederasyonu 
N~vuork, 25 ( A.A,) - Bir mec

mua, Jıir Avrupa miiletleri fcderas. 
•Yonu vücuda getirilmesi halkındaki 
nıfhTer projesine cl:ıir dikkate şn. 

yruı bir tetkik yazısı n~retmiştir. 
Ahııanlann hAkim 'btr vaziyette bu. 
Jund.u1clan ,.e ıniilcfcrrlk hlr nilfu• 
za sahip oldnkları memleketlerde 
'ııl,.aset ve iktısnt nhalnnnda tntbik 
ettikleri usulleri tet ·ik eden mec. 
mua mihver t:ırarından kurulacak 
olım her türlü fC'clcrasyonun Alm:" 
Jann h'ikim.i) elı aJlın:ı gircoeğini 

i~bat etmektedir. Mecmua, Alman 
hAklmiyetinin küçüle milletlerin esa· 
reli ve ortndnn lrnlkm:ısı dcrnE:"k ol· 
duifunu iddia ıcylcmc.ktedir. Ferdi 
hürriyet de böyle lıir b!kimiyct 
oltında ortadan Jrn~ bolmnE!n mah. 
kOmdur. 

Mecmuada küçük milletlerin harp. 
ten sonrn emniyet içinde, müstakil 
ve serbest )aşamaları anc:ık tam 
:ıfi:ıJet prensiplerine dayanan hey• 
nehnilel bir teşekkül kurulduthı 
takdirde müm'ldin olabileceği kay· 
dedflmeklıedir. Bu teşdl&ül millet 
Jer arasında iktısadiyatı ahcnkleş: 
tlmcektir. E.o;asen bir A vnıp:ı fcdc• 
rnsyonunun kurulmas1 nncak Al· 
manya sulhsever bir meml:-ıkct ha. 
line geldt~i t~dirde mümkün ola. 
cakbr. Fakat Almanyanın sulhsever 
oimaet pek miiphem bir ihtim:ıl ol • 
rak derpiş edilmelktedir. 

Atletiun müsabakaları 
Geri halclı 

lıkınbul ;\tldizm Ajrudıı}ından: 
28.8.1942 paur 8'linü Fener sın. 

dında yapdacak otan bayanlar, ti
~ncü hlıegori, ?e dördüneft hte
r.ori fstaftbul atletizm lıirincilikleri 
•ııilclı!r IMlbeplerden dobıyı 5.7.1942 
iııünc t""'1- cdftmişHr. 

Tepe batı cinayeti 
_.. BD&taratı 1 inci aaytMla 

Hllscyin buna. sinirlenmiş ve: 
- Bana o:ık, ahbab, ben senin 

bildiğin çocuklardıın değilim! diye 
bağırmt§ ve Mehmet Uçara bir yum_ 
ruk atmıştır 

Bu aradıı. Hllseyinin hamisi Nlya.z.l 
de l§e karışmıştır. HUseyin bundan 
da ccssret alaralc Mehmet Uçarın 

a.rkndngma kUfUrler savurmuştur. 

Zaten sarhoş oıan Mehmet Uçarla 
>tayfa kUı:Uk Nuri de buna kızarak 
kamalarını ~ekml§lcr. HUseylnle Nl. 
yaz! ve Cemalin Uzerlne atılmışlar • 
drr. Cemal korkup var kuvveWe k&A; 
mrş, Mehmet Uçarla kUc;Uk Nuri 'ka. 

malarını Hllseylnln boğazına sapla -
mıotar, Niyaziyi de hallt surette ya. 

rala.mışlardır. 

Hllseyln yaralımdıktan eonra be§ 
on adım yUrUmUş ve kanlar içinde 
yero yıktlm~trr. Katillerden Mehmet 
Uçar vakayı mUt.caklp put kesilınl§, 
olduğu yerde kalllll§ ve gelen polls_ 
tere kanlı kaması ile teslim olmufr' 
tur. 

Niyazi ile Hllseykı he.men Beyoğ. 
ıu hastanesine kaldlnlml§laraa da 
HUseyin aldığı yaraıann pek bllyUk 

1 - LAvatln oa.lısan lnglUz ctü, • 
manı olma~ıı bakımmda.n, 

il - Fransa için ta!la\ ... 'Ur ettiği 

polttıka kombinezonları ba.knnmdan. 
LAvAlln Fran5a için tır.so.vvıır et -

tlğl politika kombinezonu 19 ve dl§ 
slyaeet balnmmda.n Almanyanm e • 
melleri ve nl~'Ctlt."ri ile tM'.\t halinde 
del'lldtr. 

to politikada l:'eton de dahil oldu. 
ğu halde bııg\Mlkll ıı·ransı-z. lkttda.r 
me-,.·ldt demokrasi, llb raliun, kapL 
tallzm, ve sosyalizm llU:1m:ırudır. 

Ekonomi polttlkasmda maklnetee • 
menin, ve yDksok flnan5 hA.klmiye' 
llnln aleyhtarıdır. Ekonomi pollUkL 
ıunm ana.hatlan toprağa dÖınllş 113ztl 
ile ifade cdllmektedlr. Bu atstenı bt1.. 
yW< ihttWdeıı evvelki Franaada bi\. 
kftm sllren Fzlyokrtlt t.efekkUr tm
zının bir d6\ıamıdır. 
D~ politikada tez ~dnr: 
Fransa bir kara. de\·letidlr. Ancak 

A\'rup&nın .kara devletlerlle mukad. 
derat bılrllt\ yapablllr. Fra..'lSa Av. 
nıpa tıariclnde oturan lnglltere Ue 
~blrltğl yapmakla hata ctınlfUr. 
lngiltere Avnıpanm en km•veUJ dev. 
letl olan Almanya ile tezat ballnd6.. 

ve derin olması ytlıUn.den çok yap. dlr. Fakat her defasında lngütere 
mn.~ ölmUşUlr. kendini Avnıp!Mla yakala.nmsktan 
HMl.ııeden sonra ita.çan iklnel ka· kurtannaldlı4Jr. Fakat 1ıu- muk:ar 

Ul Nuri, diğer namı ile Ziya, bu ea. I hll menfaatleri kara A\'TilpaAında 
bah Hlfsırrahman motörllnde yaka. dayak yemektcUr. Blnaenaleyb ara_ 
lanmıştır. Ziya, motörU işleterek lannda ne e.razı, ne ekonomi, ne de 
katmak tstcdlğlnl ve kanlanan clbl· ı ıdeoroJI ba.kmundan, tezat ol~'lVI 
selerl'nl denize attrğını B6ylemlşt.1r. Almanya ue Almanyanın tngUtere • 

Va.kaya elkoyan mllddelumumt nln yaptığı glbt U.<rtünlilğUnll kabul 
muaavlnl Ziya Yazgan, bugiln geç edm'ek an~k mtımkllndUr. 
vak.it tahkikatı ikmal ederek, suçlu_ Almanyanın görll3 tarzına uygun 
ları sorgu hOklmllg'\ne vermiştir. olan bu Fransa polltıka8ı, Almanya.. 

Suçlular sorgu htıklmllğl.nde mak- nm Sovyetlerle yaptığı harbi bir mu 
tutu ve arkada§lannı evvelce hlç ta. kadcles cılbad teıAkki eder. Blr yn.n
mmadıklarmı, dU.n gece Tepcbaşı dan ideoloji baJammda.n bir dliş. 
caddesinde rastgeldiklerlnl, fazla sar ımaaın kallıırecll1-I babia mevzuu -
hO§ olduklan tçln ne yaptıldannı dur. Diler sarartan UvAllD do aık ınk 
bilmcdlklcrlnl söylen1lşler, aıwguls• tekrar cttlil Avnıpanın kunıl:na.sı, 
rmı mllteakip tevki! edllml§lerdir. yani Avnıpaya yeni blr kıtanm el< • 

Alman tebllitl 
ı;;ıf"" Bnıı tıı rafı 1 lnel tıa yf Bda 

Volkof bölgesinde çcvrıüniş <>
lan dil:smana knr§ı muvaffakıyetli 
ve çetin muharebeler 11U ta.rafa bı
rakr' ru:ıalt olursa Dof;'U cephesinin 
diğer kıSonlı:ı.nnd!ın dik'lmte değer 
hareketlere anır verilc-<ık hıı.1Jer 
Y<'ktur. 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman rad 
~osUl'un bfldl.Tdiğne göre, son iki 
giln ir,indc Şimali Afıikacln Alman 
ve lta.lyruı seY)":U" kollan geri çe
lı:ilmcktc olan lngiüz bfrliklcrı ile 
sekizinci ordunun Mrarr - Libya hu
duduruı. doğru "ric':ıt:ini koruyan 
dümdar kuvvetlPrini takip etmiş 
lcrdir. 1\flhver kılal:ı.rr takip CS· 
nasındg, çember i!:ine alman hllın" 
ferit düşman milfrczelerini imha
ya devam ctm~tedirler. 

Bcrlm, 25 (A.A.) - Murmıınsk 
m dünlrii gün de Alm3ll savn.ş tny 
ya.releri ta.ro.fmdan hedef tutul -
tııığu nskeıi h'r kaynaktan bildi
riliyor. 

Bu defa p~ eav:ış uçak.lan Ko
la körfezinı:lc bulunan gemter ü
zerine ateş1erini teksif etarl~ler
dir. Birçok ticaret gemisi clddt 
iım.betler almışbr. 

4000 to:ıluk bir t.i~t gemi'li
nin rupa.srnda.n mbet alarak bat. 
tığı knt'l ourett~ görUlmllş, 6 -
7000 tonlı.:k diğı-r iki ticaret ge
misi tam ortaları:ndan ağır yara 
ı?ıı~. Daha bcrum Almar. 
savş uç'kbı.n h:ırokctlerini Mur. 
ma.n5X şehrine \'e limanına tevcih 
c.t.mi!Jlerd·r. A.bnn.n av uçakları ha 
va sav:ışla.rmda 6 st Harrlcane ti
pinde 7 BolSC'Vik uçağı dUşflrmUş
lerdir. 

lijoskova, 25 (A.A.) - Pravdn 
gazellesinln haber aldıltına göre, AJ. 
man kuvvetleri dün öltlcdcnberi 
Harkof cephesinde yeniden hücunın 
seçml"Jcrdfr. Burada durum Ruslar 
için gittikçe nazikleşiyor. Birçok 
mevziler elden ele ~eçınıiştlr. Mıı

harehe şiddctıe devam ediyor. 
Kra•mnya z,·er.da gazetesinin bil 

dirdiğine ~öre, Almanlnr Harkof 
cephesinin bir kesiminde Sovyet 
müdafaa hatlarında oldukçıı flenis 
bir gedik açmaJta muvaffak olmuş• 
l:ı.rdır. Almanlar otuzar tanklık 
gruplarla yeni gedikler açmağa 
çnlışıyorfar. Bıııı Sovyet hlr.lfklcri 
yeni mfidaran 'nıe\•zilerine çekilınck 
7.onındn 'kahnrştırdır. 

lenmesl bahis menuudur. 
Bu noktada I.Av&ı p 4lMlll da dil. 

allneblllr: Bin yıldır Avrupanın ga.r. 
bmdır. mUtııı, btr mücadele vardır. 
Bu mllcadelenln şarka tntlkall, uzun 
blr :r.amıuı ı~n FraMayr bUyilk bir 
kuvvetin taarruzundan konıyacak • 
tır. Esasen yeni Avnıp& l.Avll.lln ve 
A 1m&nyanm taaanar ettllf fe'kl1de 
ta.Jııık:lmk edcrwe Anopanm garp 
mmtüalan mtıoadele sahnesi olmak 
t.an çıkacak )"ent bir nizam, yeni bir 
anlayı~ göre sakin Ulkeler olacak· 
tır. IAvll bu dft$llncelerinl biraz da.. 
ba •rlh aöylemek için Akdenlztlekl 
ve Atrlkadakl ma.ğtbblyett bekledi. 
f:fillıten Vlelnln vaziyeti bu h!Lrbln 
g\lndellk manzarasını «ı iyi aks~ 

ren bir aynadır. 

SADRI ERTEM 

Bueııos Aures, :l5 ( A.A.) - Ar. 
jantın hariciye nazırlığı, bir Aı• 

jantin gemisinin torpillenmesi do • 
layıslylc Almanynyo bir protesto 
hazırlamıştır. 

Halk bu hiıdise dolayısiyle Bue. 
nos Ayrestcki Alman elçlliğiol ~
l:ırnı.şlır, 

- BenlıD anneciğim! Telgraf yaz. 
dımclı dün gece. Almadıtnırzr öğre • 
nlnee pek 1ız8k!Qm doğnıso. 

- Nenle kaldın ayol' Bizim gibi 
sinirli lnııanlan böyle -.bablara ka • 

dar bekletlrler mi f 
ŞBlılka annesini yatı,tmnağa ça • 

lııJtr: 
- Slnema4a blr mektop arkadafı. 

ma rastladım. Hanlya sana her za . 
man bahımdcrdlm~ ~ebzadeba.,uıcl& 

otoran Şa.zlyeye Kttttm. Yaka.mı bı. 
rakmadl, ne yapayım 1 

- lyl aom, bW dllftt.nnıeıdln mt ": 
- DU linmlyecekfml tahmin eder 

mlıılnlz t Derhal Beyazıt telgraflıa. 

:meslnden bir telgraf )·azdım. Pervin 
telgrafın gelmediğini söylllyor. Al. 
madınızsa r;ok bliyilk bir rezalet. Hal 
bukl ben telgraf 1'lerlnln p:>!!tadan 
t.ok daha fazla lntıı:ama girdiğini u. 
mııyorduın. 

- Bayır .. hayır .• Telgraf falan al. 
mıı.dık. Babanın gece yanın kalbi 
tuttu. "Bu kız habersiz nerede kat· 
eh~.. diyerek sabaha kadar başımın 

etı.nı yedi. Blr daha yalnız seni Ada 
ıakeleslne bOc bırakmıı~ta yemin 
ettım. 

- Şa7Jyenlıı elinden kurtulama. 
dım, anneciğim! Maam&flh oraya 

Mahkeme Salônlarında 

Ayda 40 lira 
Kazandığı • 

ıçın 
• 

'' PUff, Beyoğlu bu HAkim Bey, eneli bir kaç kat 
elbise yaptırdım, sonra ner gece barlara 
gıderek paraları yedim, yedim ve ..• ,, 

Çok şık, gri renk.Le elbiseli, Mel· icabına bakardım. Busün m6eme"' 
vhı Duglas bıyıklı ıenc: ı;emdc ayda 200 liradan fazla !kazıt• 

- Bu zamanda, diJOrdu, aydq nan memurlarım Yardır. 
40 liraya ~ herhantri bir kim_ - Davacı mısın, ltendi&indent 
se hırsızdır ( 1) - Tabii, tabi!.. Hem cezasını 

İşte misal: Ben. hem de çaldığı parıılıırımı iade et_ 
Sabahleyin çantamı kolluklayor, mesinl istiyorum.,. 

semt semt, cadde cadde dolaşarak Hertıalde davacının kızı olduğu 
nnbarın paralannı tahsil e<liyor- anlaşılan bir genç kız, ihtimal hu· 
dum. kuk tahsil ettiği için olacak baba 

Diişüniinüz biraz: sının muhrucemeslne gelmiş, bir kö. 
Her gün çantama bu suretle bin. i şe<le harıl harıl muhakemede lr!" 

leroe lira para giriyordu. Fakat... çen, sllylenen şeyleri not ediyordu. 
:Fakat cebime giren para oyda 40 ' IJ('lkf, bir müddet evvel gazeteleı
llraydı. de okumuşsunuzdur: Güzel lmair 

nenlm gibi bcknr bir genç. Hay:.· anbarınd:ı ~·alışan Ali adında btr 
tın henüz ze,·kJerlnl tetmaRa haşla· memur tah~il ettiği paralardan 4 
mış olan biı:lsi, aycla 40 lirayla ne bin küsur lirayı zimmetine geçir. 
yapabilir. ıniş, yakalanmış ve mahkemede: 
Sa~ıma bakıyorum: - Ne yapayım. Bana a;>·lık ola-
Arkadnşlarım şık, şık giyini~ or, rak çok a:ı: para veriyorlardı. Haı-

lüks yaşıyorlar.. bukl arkadaşlarım hol bol paralar 
Soluma bakıyorum: sarredlyorlardı. Onların hayatına 

Yine :ırJ,ndaşl:ı.rım her gün, her imrendim. Bu işi yaptım, demiş, 

gece eğlence yerlerinde 10 lorca, tevkif olunmu~tıı. 
100 Jerce lira sarfediyorlıırdı. tşte Iıu muh:ıkeıne, Alinin duruş• 

Ben ise, oyda 40 lira ile sırtıma tnasıydı. 
temiz hir lrnt elbise bile geçircnıi_ Bundan sonra Alinin avukatı o. 
yordum. lan bayan kalkmış ,.e şu suali sor. 

işte suçumu saklıımıyonım: Evet muştıı: 
ııilı:ıycl işi iljri yola rlökl iirıı vr an. - Acaba davacı işin farkına 

hann paralarını - çaldım diycnıi• na..~ıı ''armı>)lır? Kendhi mi anla• 
yordu zimmetime grçirdim. nıış, yoksa müeiddlim lfe1ip neda• 
Bin lir:ı .. Hin lira daha ... Rin lira met getirerek her şeyi anlatmış, 

daha... Böylı cc 4 WO kii'>tır Urayı affını mı btemiştir? 

harcadım Davacı hu suale uzun uzun dü:tü 
- Bu kadar kısa bir zamanda nenık şu cevabı '"erdi: 

nasıl harcadın? - nir şirkette hin liraya yakın 

- Pürrr Beyoltlu bu hiıkim bey, alncağımız ,·ardı. Vakti ç.oktan geç. 
evvela birkaç kat elbise yaptırdım, ınişli. Telefonu açtım ve parayı n;• 
sonra her gece Beyoğlun:ı çıkıırak çin ödemediklerini sordum. Bu mn
barlarda, meyhanelerde ~celim, ye· nıcaatımı derin bir hayretle karşı_ 
elim ve kadınlarla ... Gcr.dim. lndılaT, Pnr ... yı çoktan ödediklerini 

- ntrmek suçunu itiraf ediyor_ söylediler. Birkaç yere daha telefon 
snn '! ettim ve h<'psin in borçlannı öde. 

- Elbette... lnkôr edip ne oln. diklerini öğrendim. 
cak sanki .• Yalnız, şu noktaya ehem• Ali de üç gündenberl meydanda 
miyctle ctikk:ıtinizi celbederinı, ki yol:tıı. Şüphelerim kuvvetlendi ve 
ben hu pnrnl:ırı zimmetime ~eçiı- iş de bu surelle meydana çıkl'. 
dimse JJUna sebep pntronıımclur. E_ Yoksa gelip hana söy1emcmişfir. 

ğer bana ayda 40 lira yerine mcseH'ı Bunu miiteakıp Ali, kalkıp tahliye 
en az 100 lira aylık verseydi, ben eclilmeslnl lııtedi. Reis haynet et-
hiç de" bu işleri yapmazdım. mişti: 

Davacı mevkiinde oturan, kı'.'ıa - Tahliye edilip de ne yapacaı..-
boylu, şişman, temiz kıyaretli adam sın! 

sabırsızlıktan boğuJacnktı. İkide, bir - I'! .. 
sırası selmcrlcn sö1..e karışmak is. .~il tnbil 1ahlfye edlJmedi ve 
tiyor, faknt bir türlü huna mn• muhakemesi şahitlerin ça~ırılmast 
vaffak olamıyor, küskün bir la\'ırln için lıaşkn hir güne bırakıldı. 
yerine oturuYordu. Nihayet sırası 

gelince ayağa kalktı ve tıkanırcıı• 
ı;ı n:ı: 

- Yalan, eledi, hn nılnm ynlnn 
söylüyor. nir defa kendisi twrla 40 
!irn değll, çok daha fazla kazımı_ 

yordu. 
- Nasıl? 

- Ufak, terek işler, komisyonlnr 
falan mauşı 70 lirayı geçiyorılıı. 

Sonra kendisi bekCır, kimsesiz hir 
gençtir, c1'ı bu kadar parayı n.~ ya. 
ıınr? Eğer b:ııııı söyleseydi, cihette 

AD/./l'E MUllABIRI 

Dariifıelakalıların 
kongresi 

DaruncraJta me&unlan amnlyetbt • 
den: 
CemıyeUmizln eenclik kongresi 

27.6.042 cumartesi gUnU öğleden aon. 
ra s:ı.e.t 15 te Cağaloğlund&, Emlnö· 
nu halkevl salonltınnda yapılacaktJr. 
Azalarımızın gelmeleri lfAJı olunur. 

T. Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
Almanyada mahsur alacakları bulunup bu al&caklarmı TUrklyeye ba. 

valf' ettirmek lstiyenelrln maUQplarınm miktarını, kimin nezdinde bu • 
lund'!lfwıu, Deden tevellUt etUğlnl. biran evveı TUrkiye cumhuriyet mer. 
kez Nınkaeı um.um mUdUrlUğüne bi~dlrmelerl ve muktez.l formaliteleri Dt.. 
nı.al edilmek Uzere bulundukları mahalle en yakın şehirdeki merkez b&n.. 
kaıst fQ'beleı1lle mllracaatıan UA.n olunur. (6517) 

Mukaddes Uçurum 
·14-. Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

g'idlşlm pek do fena olaaa4ı. 
1klncl bir yalan daha ayclaJ'du: 
- Oraya Şazlyenln akrabıuılMla.ıı 

bir yakıtıkh dellkanlı geldi. Hem k1. 
bar, hem de ocık zeng"lnrnlt .• GISney. 
din, 119yıbrdın anne? Sen böyle ki, 
bar dama.tlan ~k aeversln! 

- Eh .•• gelmJt olabilir. Bundan 
bize neT 

- Bize n" olur mu, anneıcltlm f 
l\:ı!ftDetlm ayağıma geldi.. delikanlı 

beni r;örUr gÖrmez eevnılf.. ctclerkea, 
Şazlyenln anneelne: - ki bo km& 
talibim, demi,. Annelll ele bua eö.r 
tedl. Birkaç ırUn sonra evimize JIÖrU. 
cUlcr gelecek. 

Sonra blrdıın gUlerek: UA~ etti: 
- Gördilnllz mn bak! Kıaaız bir 

gecelik kayboluşu bota gt&medJ. Hem 
dyaret, hem ticaret.. 
Şahika bunlsn söylerken, blrdenbl. 

re anne.inin na.•111 yumuıaclıfnu ırö • 
rliyor ve kendl kr.ndlne: 

- Ah ~u menfaat dünyası:.. 
Diye 9ilylenlyorclu. 

SanıJb banUlllll Ş&blkaya k&rfl 
çıu~uk yumupyıvermealnln eebebl 
an~ddı yll.. Yeal damadıa hem ya. 
kıtıklı, bem de settSI• olıqu saraylı 
banımın botuna ııtmitU. 

Şahika oclaa1ll& gtrerke11: 
- Annealilm. t»k tıerllylm.. ..,.. 

duktan IOnr& biraz maaamıun. 8e. 
git, ı..abma da IDMl!le71 aalat. Ve 
benim tanıaadan 1.ar dlte. vere
ilm habere klmMlU o da ae kadar 
rıevlnecektlr, 

- ŞUptıe 7ok yavrum.. '8pM 7oll! 
Babaa da bm de 8enln IDMllt ohilMI 
isteriz. NeclAd&n aoua bUUyarbk 

•rae. ... p&dl. Artık tsl!tdd ... 
feda ecleaeltz lnfallah. 
- ı...uu auecılllm-

Şaldlla ...... p.dL 
Sar&J'lı ...... ~ ,__ 

na kotta. Sedat lte1. fe•Drsanı MiL 
.. duJ1111C9t 7Aeı&liı ,... .-ıt lılr 
... ,. alarak: 

EN SON DAKiKA 
Kilçük llinlar Kuponc 

{ISU llıllpOOa &Kleoettk ~~ 

.. - " " .... ua.lan ICıa s.. 
(lıalı•lmd' paraa1S ~. ıı.:: .. 
...... teldlfl ılndeftD ...,.._..rm 
....._ llalmak ttzere ..artlt Mıe8len. 
.. lllWlnnalert lAımı.) 

Elll&•ıme ıeklillmı 
• Y114 43, boy 1.62, kilo TO, koca. 

aınm olUmU ile dul kalUUft biç klın· 
eeıılz, maıatı ile geçlııAın. uya& ve te.. 
mlz bi.r bayan. llendf.ııl ctbl karakter 
sahibi bir b&yla evlenmek istemek • 
tedlr. (40) rem.zlııe mUracaat _ 418 

• Yaıı 215, boy 1,&15, buld•Y :renk. 
U. kara k&§lI, kar& gözltı, mlltenulp 
Y6cutlu, orta taııall11, oeretll bir a· 
11- kızı, yUksek taıuıllll veya lln1 • 
ftrsitenln aon ımufınd:ı. bulanan, ah. 
Wt ııahlbl. 315 JlllUldan yukan bir 
be.,Jıa e.l~ s.temektedir. Kendi. 
llbalnJ>lr de nl nrdır, (Şen gUI) 
J"Cmzine mUr~at _ 4H 

• 28 yqında, llae tahsili görmU§. 
kumral ince yapılı, kibar ve temiz 
yapıı, bir kız, yllksek ta.ıuıli görmil§, 
dddı bir bayla nlenmek Lltemekte· 
dtr. Bir çocuğu da olu kabıul edilir. 
(Neateren) remsble mGracaat • 415 

• Y~ 28, boy ı,a, kllo 67, eerbut 
meslek aaJıJbl., ayda 80.100 lira ka. 
sanaa Wr b&y; 19..)() yaşlarında bir 
bayanla evteDmek istemektedir. 
(M.K.) Nlmbıe mllracaat • 41& 

ff an'YQltim 
• Mektep tattıl mUddeUaıee galJI. 

mak o.zere tı inci mmtta bulunan btr 
genç heJ'hUCl bir ıote muay~n ne. 
retle çallflMk istemektedir. lstlyen· 
lerin ( Saml) remztııa mtıra.eaatl&rı. 

Aldınnası 
....... remtdeı1 pmdl - .. 

llQ ıwt uuıun oanılarma c'l!!lm 
lllMtaplan ldare._.emlzdee (.,.._ 
llln bar\C) berıb •bcıh8- it~ 

Udu "' ... , 17 .. .,.,. ~ 

tan. 
(B,L.M.C.) (S.T. Yaln.ml (HUlJa) 

<H. <!MI) (i'. K.) U}. C. it.) 
(Ltltfl) (Sevgi) (C&ndan) (Ş.U.'l'.) 
(Mehtap) (H. ön.sal) (?ııl.T.R.) 
lŞ.F.l {N.N.) (B.T. f3) Uf.C.K.) 
CHUmU 11) (GUn 40) (Yedek denta.. 
el) (E.L.) (Tekcan) (R.H. l) (Gar) 
(T.H.R Z.) ıE. Ural) (A.M..) (Ş.U.) 
(S.28.S) (E.0) (r. Nur 389) (S. 2) 
(B.V) (II,B. 88) (Yardım) (il. S.R.) 
(T.A.S.) E.N.S.) (S.T. Yalnız)tF.Ş) 
(GUler)'llzl (Candan) (B. T. 41) 
(V. Öl (Nuran) CA.T+> (Amca) 
(23.D.) (Sevim) (Adliyeci) (M: Onur) 
(B.B.G,) (Şt>n> (lS Temiz kız) 

Bay ve Bayamlara 

Müjde 
Bu tasarru1 devrinde ulddl. bo. 
ya.11 soldu, renginin moduı seçti 

diye kıymetli 

EL ÇANTALARlNlZl 
Bir kö~eye atıp tıll'ketmefbUa, 

Melyemla iatedlğllda Nlllcte elbi
seltrlnlJJe uygun olar&k eakl ÇAN. 
TALAR.INIZI femd wreue bqJ&r 
ve ~pyenl yapar. Aynca ber ttlrlU 
tamir" mnarl&m& canta yapar 

Tllnlettnl&tn reqtae ayar ee ali 
nbtt tırnak clWamuD ancak aıeı 

yemlz4e teadll edeblllnlab. 

Karak6J lfmnhen• oaddllt 
Ruanpqa b&D Mo 1 1 

ZAl'/ - 1330 seaeainde latanbul 
Yerebatıın Merkeı rC,tlyeslndeo al .. 
dıltlm şahadetnamem ayl Olm°'tur. 
Yenisini ('ı-karacatım llln olunu~. 

Sultan Selim caddeıt No. 27 
16794 llm11A Co1Qllllfl 

Ola. •• Allaha ilkel' ......._ ıa.. 
mın ııealnl da,ydum. 

Df3e lllSyleaeıek lıefuu ~ 
Uldınb: 

- o seW1. delil ... ' 
- Eftt, beyclilml IJülka geldi. 
Saraylı ıı-mt, kızmla o seoe .w. •e kaldrtpu n ldmlerte .......... 

koc.sna aaJMı Ye Ş&lllkana nrdlll 
...ıaıutı a,_ tekrarladL 

Ba ~nl kılnD9' llaberlıııe Se..a 
~ ele sevlnallfU-

- 9ok tükilr ld, ölmeden ıa __. 
stmtl gör~ceğlm.. Vallahl içimde .,. 

rla bir üzüntü Tanlı: Böyle okwnBlı 
stbel P9!' btr kadı• koca balamQ'or 
dlfe lllel'&kundaa kendimi ;rtJordalll. 

s.r.,11 bamm: 
- A,..&. uykunun _.... clelD. IW 

•• kalk - b&bge;fe lneltm.. ......... ile,... .... =. 
Dl)'9Nk lıııMMnu bNINI. ........ , 
- .._ ) tu, ..,.. ..... 

.,? 5' o,.. .... '* .... illi • 
J'Olclwa ld.. ,.. ....... ... 

- ..... ıw.-. .aıte .. ...... 
......... v .............. .. ........... ,,-........-
........_ (Dlıu••ı var) 


