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Yazan: SADRI ERTEM 
F Ü11RERl,E Duçe Salzburg-

da yerJ<len kontlştular. Bu 
iki ::cfin konuşnıahm da.ima bii
l'ilk olayların bir b~langıcı sayı. 
hr. Her bU3iik hadiseden önce 
A 'TUpanm bu iki §cfi başba§a ver
hlİ!'lcrdlr. Son 1'onllfjmnlar gene lk1 
tarafın antnşmn ı ne nihayete erdi. 

Bitlerle l\lu olinl'nin son müza
kereleri her ::ey<len önce iki müt~ 
te.flk'in harbe onuna kadar de,·:ı.m 
edeceklerini dllnyn efkfın umuml
)'esfne bir kere dahıı arzctmi5 ol
nıalamlır. Son zamanlarda ttaı -
tadaki in~ buhranı dolayı ile 1tal. 
)'anın İngiltere ile münferit bir 
t>ulh yapmak için te ebbilslcrc gi
rl tlğl haldmıclıı ileri sürülen fi
kirler. mUtalenlar, haberler yeni
den esaslı bir surette yalanlan
ınııs bulunrnal.t.aclrr. 

İki ı:ıef harbin kendi gByeleri i
rin mü alt bir safhada olduğuna 

kanldirler, Rusyıınm kr m fayd&- 1 
lanndan istlfııde edemediği, Ja.. 
ııon;ranın Pasifikte, Malezyada, 
Blrmanyn<la Ust Us~ zaferler ka. 
zandığı bir zamanda yaptıklan 
toplantı iki tarafın harp gayretini 
nzııltar.al< mahiyette değildir. 

Dl.l;cr taraftan Alman Ye 1tal
J'lm eflerinin l<onuştuklan mese
lelerin mahiyeti tamamen malfım 
clmamakla beraber ltalyada bu 1 
nılizakerelcr<lcn birka~ giin C\'\'Cl 

nc5redllen bazı yazılar müli\kattan 
&onra Romanın n J~rUnin bıı ko
ım ma hakkında yaptıj;.'l tefsirler 
bu !<onoşmalann bU~ ük mlk\'asta 
r:ark eferi ile nlfikalı okluğu his
&inl ,·emıcktıedlr. 

Führer, Dure konoşnıaların<lan 
önre Gayda'nm nesrettlğt bir ma
kale bundan onrn ltalyanın Bol
~e,ik harbine dn:ha kuwetll bir 
&arette i5ilnıl< c<leceğfni bildirmek 
te idı. 1 ilhnldka 'bugUn bü)iik ta
arruz bn.şlıımamr~tır. Ancak 2400 
kilometrelik cepbenin istinat nok
talan etrafından sızan düşman 
ku\'\·etıcrinin imhası ile meşgul o
lunmaktadır. l'ani 2t00 kUomet. 
t'{>Jlk cephe baştan ba a karşılıklı 
atıker kuv,·etleri ile ko5atılrit15 de
ğildir. İki tarafın da a.skerletJ bir 
lakmı istinat n~<talarmda yerleş
llıi)erdir. Cephe b0}"1nca. blr!:ok 
~ıklar ~-ardır. Bu açıklardan 
kal'§ılıklı düşman kuvvetleri nü
fuz etmı,ıerdir. Şimdi bunların 
leınizljğl yapılmnlrtadır. Bunun i
fade ettiği mana odur: 
Şark cerhc5in<le bu istinat nok

talannm adedini (oğaltmak, hatta 
~ker olur;a blltUn cepheyi boy· 
dan boya doklumııı'k lazımdır. Bu 
•tıcak yeniden t;e\ kcdielcek bol 
boı a!lkerl kıtalarla temin edilebi
lir. 

8u askerleri yalnız Romanya. 
llın, Ma<'.arlsfanm temin etmesi 
tııüm'kiin değildir. I 

)luhtemeldfr ki bu yeni taa.r -
?'tı:r.lla ltalya §ark seferine biiyük 
'llİktarda ııskerle l~irak edecek
tir. 
d halyanın bu sefere mukabil Nis
r en, Korsikadan, Tunusdan lsti
~deJenmc ı de mlimkündilr. ~lte-

rn bir yandan Salzburg<la iki ef 
lra ıncla konusma.lar olnrkcn 1tal. 
tanın birçok §chlrll'rindc sistemli 

1 
lr surette Garlbaldinln zaferi 
e 'ıd ediliyor. 
~ Nis'in, Korslka'nm, Tunus'un t-

lyaya ait olduğu nutu'klarla nU
bıayl!ıılerle ıınlatılı~·or<lu n~ te-
~ah • • t: Urler ya ttıılynnın şark hareke. 
~~ne fstlrald için istedi~ kart-ılık, 
ı-llhnt rra.nsayı daha csuslı bir su-
et1e n1ilı\'cr da.,asına hizmet ede. 

Maarif Vekaletinin mühim bir tamimi Madagaskar 
ep ki~apları adasına 
zam~ yapılacak ingilizler 

ID lt.Sıarl:ı talebelere ellerindeki asker Çlkardl 
k. taıdarı iyi kallaomaıarnun 

teıkfo edilmesi IA2ımdır ı 

Bütün okul idareleri ve kooperatilleri talebelerden topla. 
yacakları kitapların miktarını maarif müdürlüklerine 

bildirmeye mecbur tutuldu 
Ankara 5 (A.A.,) - önümUzdekJ 

yıl okul kltaplo.nnm makul hadler da 

hHinde fiyo.Uanmasmı sağlamak için 
tılmdlden tedbirler alan maarif vekll
Uği elde mevcut kltaplıırdıın da iııtita
de etmek iÇln bazı çareler dUıünmU§ 
ve okullara yaptığı blr tamimle bu l§I 

tertiplemiştir. 

Umumi hayatımız bakrmmdan e • 
hemmiyetll gördUğllmUz bu tamimi 
aynen neşrediyoruz: 
KAğıt tl)'atlnrının yükselişi, kağıt 

yapına.it ve baskı malzemesi temin et. 
mek hususunda kar§ılaşılan zorluklar 
tııleb mızın, ellerindeld derıı kitapları-

m zaruret lıo.llne getlrınl§tlr. lıfalze • 
me fiyatıarınm yUksclmesi dolııyıllile 

kitap fiyatlarına zam yapılacağı da 
gözönUnde tutularak bütUn okul idare 
.erinin ve maarif müdUrlUkJerinln önü 
mUzdekl ders yılında kitap sıkrnt.ısı:nı 
önllyecek tedbirleri §imdiden almalan 
gerektiğini, kft.ğıt sarfını azııltacak ve 
dolayısile mJlll gelirimizi koruyacak 
olan aşafıdaki t:ılerin Ugllller taratm 
dan önemle ytlrütUlmesl \Azım geldi. 
ğtnl tebllğ ederim. 

1 - Ellerindeki ders kitaplarını iyi 
kullanınalan ve bunlan arkadaşları: 

,_-. Dc\'llDll 2 ncJ sayfada 

Adadaki Fransız 
lar mukavemet 

ediyor 
lllr Fransız 

denizaltısı ile 
bir top çeker 

batırıldı 

} 

J..onclra, 5 (A.A.) - Amirallik da. 
lresUe harbiye nazırlığmm pazarteııl 

sabahı neşrettiği bir tebliğde deniyor. 
k.1: 

Müttefik mllletler M!ldagaskardald 
Diego • Suarez Franııı:ı denlz U.SSUne 

-- Devamı 2 neı aayfada 

1 YakalJlnan hr:rıu:ı.lar bir arada 

Zabıtanın hır muvaffakiqeti 

50 bin liralık ipekli 
kumaşları çalan 

hırsızlar yakalandı 

Şebeke nasıl meydana çıkanldı 
HABER! 

Yarın Mabakkak 
Bir Haber alınız ı 

İstanbul zabıtası mühim bir hırsız aebekesini ele ge
çirmeğe muvaffak olmuştur. Bu ıebekenin ortadan kal. 
dırdığı mallar da meydana cıkanlmıştır. Hadisenin ma. 
hiyeti sudur: 

Yarınki nü5~!lll6 Haber 
Yazlık Programına 

Ba11lamı, Bulunacaktır. 

İki Ycnl Ve Sizi 

' 

Bütün Hüvlyetlnlzle Saracak 
Esere Başlanmış Görecel•slnlz. 

ı . Avrupaırın 
7 muamması 

Ki bu ~er slyaat eserlerin f&. 
heserldlr. Bunda Gamlen. Da 
ladyc, Hitlcr, Musollni ve Ri· 
benlrop gibi muharrlrinln birer 
muamma olarak tanıttığı f&hsi
yetıeri haklld hUviyeUcriyle öğ_ 
renmJ§ olacaksınız. 

Bu eser Jul Romen'in göbretli 
bir kitabıdır kt ancak 500 tane 
bıısılmış ve TUrklyeye yalnız 

be§ tane gelmlgtlr. Bunlardan 
biri de Haberin sUtunlannda 
tefrika edilecektir, 

2. Halt im senindir 
-1 T 

y 

Geçen aym 19 unda Borsadan ı. . 
tanbul& gelen Mar&k&z vapuru Ue İs
tanbul manifatura tacirlerinden Tev. 
tik !pekman ve ortakları, Nevbe.r 
Babııryan, Tevfik ve Bc§ir Tatarl, A· 
ıımı Sevgeç, Yaaet Koben Sarmcr, S&.. 
mı Papu, Ahmet Ata ve Emanetçi 
Osman na.mla.rma. 50 bin Ura kıyme • 
tinde lpekll kurna§ gelmiş ve bunlar 
nht?ma çı$anıarak Kasım B'banm 
ardlyoııine konulmU§ ve mal sahipleri.. 
ne aevkedllmeye b8§1ıı.mnı:,ştır. 

Ancak, bu mallan taşıyan hamal 
lakender ve Fehmi mallarla iberaber 
birdenbire ortadan kaybolmu§lardIT • 

DUn, Çmarcıklı oduncu Asım lalmll 
bir pb.mı, piynsııda muhtelif renk va 
desende ipekll kumaş nUmunesl gez • 
dlrlp mU§teri aradığı emniyet müdür • 
\UğUne ihbar edllmi§, bunun üzerine 
ikinci §Ube memurları: bu işin tahki • 
kine koyulmuşlardır. 

Yapılan aıkı ara§tmnalar eonurula 
Aaım CUnay Kantarcılarda bir kah. 
vede otururken yakalanmııtır. 

Aann GUnay, evvela kaçamaklı ita· 
deler vermişse de biraz sıkıştırınca Uç 
senedenberl tanıdığı Rizeli HUscyin 

De\ .. mı % net •yfada 
lştc edebi bir eser .. Birçok hlıı_ 

st romanlarım Haber'de takip 
ettiğiniz Nezihe Muhlddln'ln Ha. 
bcr ıcın hazırladı~ bu C§Biz 

kalb eserini de Habcr'oo bula 
caksınız. 

)ladagask&rm yerini gösteren harita 

Spor meraklıları: 
' Para viyesinden çıkan dava 
1 

- Bir Seçimin 
Manası 

- 2-2 2-1 - 2-1 - ı._ ~ - ~-- ~ 
Hııbcr Ankara ilkbahar at ya
rışlannm bahslmil§tcreklerine 
1stanbulun kUltctııtz ııtırak ede
bilmesini temin ctmtı ve bunun 
için Ankara Huaue1 Muhasebesi· 
Je bir anlaşma lmzalaml§tır. 

Bahsi mUıtereklerc 1.§Urak ede. 
bilmeniz için Babcr'ln bir giln. 
lUk oku)'UCUl!IU olmanız k9.fldlr. 

Necip Fazıl dava· 
sıadaa vazgeçti 1 Yazan: BiR MUHARRiR 

B UGV~"KV İngiliz parlli• 
mento!nı yc<ll sene eV\'el 

s~çilml$tl Harp sebeblle yeni se-

l 
MAHKEMEYE VERiLEN ANLAŞMADA DENILıYOR Ki: çim yapılmadı. Fakat gcrenlerde, 

ôlen \·eya htifa eden mcbu lamı HABER! 
Yarınki 1eayııile 

Gene Neılin 
Kıymetli Hikayecisi 

''Peyami Sala, eserl<::r arasında intihal hükmüne vardıra. 
cak müncuebetler olmadığını kabul eder. Kullandan ha
karet lafızları ela, vaktile Necip Fazılın hakaretine teka
bül ettiği için ayrıca bir delalet ifade etmez!,, 

yerini doldurmak için tsk~yanrn 
merkezi Gla! cov'da Yt> Bugby ha
\'allslnde la mi ~imler ynpılmrş, 
bunların hicbirinl Churehlll kabi
nesine iştira"-" eden partiler, yani 
muhafaza.Wir, lihf'ral ,.e işçi parti
leri kazanamamı tır. Halbuki bo Said Faik 

Size, adliyede dlolndlği dikkate 
drğer mahkemelerden tlklnl ver. 
mlye ba,tıyor. llaber'dt", Salt 
Falk'ln liıahkeme ynzılarmı 

revkle oknyaeaksınız, , 

Yeni Sütunlar 

Olsaydı •• 

~ara piyesinin temslll sır88Illda, 
(para) muharriri Necip Fazıl Kısa· 

kilrek'in Peyami Bafıı. ile Tasviri Ef
k!r gazetesi sahibi Ziyad EbUzzlya 
ve ne§rlyat mUdürü Cihat Baban aley. 
bine açtığı hakaret davau bugUn 
bir sulh Ue netıcclcnmlştlr. 

Celse açıldrğt zaman, Necip Fazılm 
! avukııtı İhsan Mukbil Ben, htklme 
ı Necip Fazıl ve Peyami Snfanm ıınzıı. 

larndan çok ı ladıkları §U tsUdayı verınl§tlr: 
hoflanacak•ınız. Ne<ılp Fazrl KısnkUrekle reyamt 

liİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ1 Sata, apğıdald eı;ast noktalar Uzerln. 
de a.nlaı;mışlardır: • 

cck bir hale koymak için teşcbbU.., 1 - Davanın sebebi ve esa ı, Pcya. 
edilmi" bir taz)ik ~·a ıtasr acldet- mi Sata11m tntlhnl lsnadı idi. Peyami 
ruek m\lnıklindür. Safa mahk11mede müleaddlt defa böy. 

Salıhurg konuşmasından çıkan le bir ısııatta bulunmadığını .ayledl. 
r.d coartlı mana sudnr: kinden davanın mesnedi kalmamış ol_ 

1tıt1ya münferit sulh yapmıya. makta beraiber, Peyami Safa makale. 
caktır. İtalya bu bnhar taarn1zun- sinden böyle bir nıana lstlhra<'uıa ma. 
da mlittefikine büyük yardunlar· il hal olmadığmı beyan eder. Peyami 
da buluuaca.ktv. Safa, lkl eecr arasında, lntlhal bük· 

mtlne vardıracak münaaebetler olma. ~ Uç bttki\met partJsJ namzetlerinin 
drfmı kabul eJler. 1 kuanmasma muhafazakarlann re-

2 - Bundan ba'ka Peyml Saf81Jm isi Ohurchlll, libera.lerin rolsl 
ıiıakaleıılnde kaydettiği benzerllklert Sln(')alr vtı ı~~llerin rcfsi A tlee 
dlledltl gibi tefsirde b\l.r olduğunu Ne. bizzat çok ~ah5Jllı~lardı. 
cip Fazıl Kılaktirek kabul eder. Hiikfımet partJlerinin namzet • 

S - Peyaml Safa, Necip Fazıl tara. lert niçin ka:r.anamadılar! Bu mu• 
fmdan dava mevzuu olarak kabul o- vaffakıyet.sizUk hükfıme~ t.arşı 
dilen hakaret IAfu.lannı vaktlle !>le.. imme efklirmda peyda olan enı
clp Fazılın kendlıılne yaptığı baka • nl~·rt<~b:lfğfn belirtisi midir? Biı 
retlere tekabül ettiğini ve aynca bir bn !malin ec,ııbmr doğnıclan c1oğ
dcUUet ifade etmcdlğlnl belirtir. roya tnı:illzlere \'e gft7etelerinc 

' - Necip ı~az.11, yuknrdakl madd6. bıraknhm: 
!ere göre artık bir dava mcvzuıına yer ~niJy 1'1al) gnzete jn<le, Rugby 
kalmadığını kabul \'O davasından fera. c~mlnde kaz.anan \'e mebus olan 
ı;at eder. Bromı, hiikfımetın mm·affakıyet-

lırtıda mctnlnln okunmasından eon. tıiı11~lnl :;öyle İ7ah etmi',;tir: 
ra taraflar bir diyecekleri olmadıkla. "Jnt;ljz halln arhk kırta.s'yeci 
rını söylemlpler, mUddeiumumı de da. namzetler değil ikinci <'f'J'lhcnin a 
vanın sukut etmesini talep etmlııttr. ~llmacıma taraftar adamlar i~ti
ı HAklm Re§it Nomer de bu bal'l§· yor.,. Bu mf"btıs. parli\mPntonun 
madan mahkemenin memnun oıacağt. hiikfımet fü:;tiinıl~ tanit;( yanma.oı1• 
nı blldirml~ ve sukut kararı vcrml~Ur. na, Jırıtiyazlara nihayet ,·erdirme-

KADIKÖYDE 
Hastaya çağırılan 
doktor meselesi 

---<>--
Doktor N. B. Yarar 

ne diyor? 
Meslektaşrmm Abidlıı Daverln has

talanıp sonradan vefat edeD kayın. 

valdcsine çağrılan bir doktorwl "ban.. 
yo etmeden gelemiyeceğim., ,.kllndc 
bir cevap verdJ#ini ııöyllycrek bu hu • 
susta kendi 8Utununda buıtahlUerde 
bulunan bir muharrir ark&dtı.§unızuı 

yazı:ıımı okuyan doktor N. R. Yarar 
bize gönderdit;i mektupta diyor ki: 

Bay Abldln Daverln kaymvaldcsJ 
eabaha kartı birdenbire ağır hastala.n 
nıış, torunlan aalıalaleyln Kadıköy1bı
de doktor ar&ml§l&r. Hekimlerin Potu 
vazlfelerine gltnılt oldup Jçla )'alnız 

_.- Devamı 2 ncl •yt~ 

luo \'e i. görecek adllllllarm iş 
ha~ getirilmesine çalrşa.cağmı 
da yazmıştır. 

Sonra 3ine bu gıueto, ba.5ma
kaJeslnde, yeni seçimin §UDU ispat 
cttJğinj bf'lirtlyor: halk parlii
rnentoda sen·et sahibi, ~ksek 
nıe,kl sahibi adamlar değil kabi 
liyetli adamlar istiyor. ' 
. Bu tefsirlere inanmak li~ge

J~rse, İngiliz milleti harbin ~j. 
~ınden menınUD değildir. Öt.eden· 
beri fımme efkarında harbin daha 
enerjik bir tarzda idare edilmesi· 
ni lstiycnlerln büyük bir ı;::ıi.duk 
te§kil ettiğini gösteren işaretlere 
ık sık tesadüf t'diyoruz. Fakıit 

nılişahe<le kablliyeti ,-e insaf sa
hibi olanlar sörürler ' 'e bilirler 
ki bu.gün İn~illz hükfımetinin ba-
mda lıulu~n zat, ·ıngilh: enerji

sini \'e mukavemetini azami dere
N'.de temsil etmeJ.1eôir. '.Eğrı 
iklnrl bir cephe açamamı a, iki 
buçu9< scnedenberl (1ü manın elde 
ettiği muvaffalnyetlere muadil 7.a. 
ferler kazanamamtssa, bunun sr~ 
beblnf İngiliz hükfınıctinln ge\' el • 
Jiğinde anırnıık nc;la doğru olmaz. 
Bu harbe hazrrhk<ı;ız gin:llğini hlç 
kimseden aklamıynn İngiltere> 
ıki bnçnk e.nede.nberl bir taraf· 
tan hazırlanmak. bir taraftan an 
müdafaada kalına,. zorunda idi, 
\'oksa dii~mnna ezici darbeler in. 
dirmek ID.zımgeldiğinl ~fi ter 
Chn~hilJ heıhıı.n~i bir makale sa 
lılbl l<adar bflir. 

Di\d bir lınl<iın diivfi.<111110' ' 'C 

tngl1b hUkf\nıeti d<' bn imkanı 
ehle ctml'ğc !:alıc;mal\t.nn bıışkn 
bir şey ynpoıamakt.a hRkhdrr. 



uı:N SON DA.KİKA ~ 1 BU.TIS 104% SALI 

· a agaskar 1 ingilii - merikan 
1 ti 

. 
Ba~t nıfı 1 ncl s:ll lıırla 

karaı bir Jo.pon hareketi yapılmasını uvve erı 

vtti gelmiştir. :MUtte!ik milletlerin 

Bu ıene Almanyaya karşı 
harekete geçeceklennit t 

önlemeye karar verdiklerinden bu sa
bah adn açığuı:ı bir deniz ve kıı.I'a kuv ı 

li'ıunsız etatUsUne müdahale etmeye \' !.Dgton, 6 (A.A.) - Amiral 
niyetleri olmadığı ve arazının I<,ran. • Yatoa Otrlbling Londra ne Vaşington 
ms olnrak, Fransız lmparatorluğuna ' nun, tngniz _ Amerikan kunt kuvvet. 
dıhll kalacağı :MadngaskAr Fransız ıertni bu yıl Almanyayıı kaf'Dl han • 
makamlann::ı blldlrllml§tir. kete geçirmeye karar verdlklcrl tnh-
Vaşlcgton, 5 (A.A.) - Hariciye na mln edilebileceğini söyleml§ttr • 

zırlığı blldlrlyor: • t 
Birleşik Amerika bUkOmetl Mada - ısveç e 

gaaknr adasının mihver devleUerin -
den blrl ezcumıe Japonyn tarafındnn Büyük askeri manevralar 
!§gali halinde bu adanın mUtteflk mil başladı 
leUer için bir tehlike te§kll edeceğini tokho1m, 5 (A.A.) - Km'a, 
dün ak§am Va~ngtondakl Fransız bU- hava ve den.İz lkuvvetlerinıin işti 
yük clçl.91 Hayeye blldlrilmiıttr • rakile ya.pılaca.k büyUk nuı.Dtm'8la 

Böyle bir ı~ al Fraruıa ne müttefik ra dUn öğleden sonra, Gotebarg 
mmeUerin çok uzun zaman bığlı kaı. da, vellnhd Ado~ ile lsveç kuvvet 
dıklıın medcnlyeUn mubatazaaı uğ _ leri bnşkumandıı.n.ı gcne'l'al Tneme 
nmda mlltte!lk milletler tarafmdan ll'ln huzurunda b:ıslnnımştır. 

yapılmakta olan mllcadele için kesin t d 
ve ciddi bir tehdit teşkil edecektir. u gar . 

Blrle§ik Amerika cumhurreial :Ma-
l:ıgnskarm Brltanya kuvvetleri tara- lft releri 
tından işgal edildiğini öğrenmiştir. ta ~ 1 aüau 
Bu 1.§gat Amerika hUkftmetlnln tam 
trurvib!nl ve manevi mUz.ahereUnl ka_ b0 b0 8 1 
zaxunI§br. Birle§ik Amerika hUkOmc_ ~rfln, G (A.A.) _ DUD gece lngi. 
ti mihver devlcUerlne ka11ı harp ha· liz uçaklart cenup Almanyada bllbU
Undedlr. Ve oayct Amerikan kılnları aa Stutgradda h:ılkla meskün mabal
veya gcmllerinin ıtadagnskar ndasmı 

lelere yangın ve lnll14k bombalan &t_ 
m1lttcf'lk muva.ııalalan m~nfaatl bakı-
mmd!uı kull.amnalan zaruret haline ml§lardır, Sivil halktan ınu vo yaralı 
gelir veyn arzu ednınıo bl.rl lk .Ame_ vardır. Şl.mdiye kadar alman haber -
rtka bunu yapmakta tereddüt etml - lerc gfjrc bir dU~an uçağı d~UrUI -
yecektir. muştur. • 

V.ışi: 5 (&. .> - v· wn· Vişi üzerinde 
hiyet.li mal:ı:f'"ı.Ileri Madagasgnrn kar 
ffl yapılan İngiliz taamızu lıaıtkın· t Vlşl, 5 (A.A.) - Bu gece, şehrin 
dsk:I haberleri teyid etmektedir. A üzerinden tayyareer uçmu§tur. Bir_ 
da tmıunı! • • e ge\en lho.berle kaç tenvir !t§eğl atıım11tır. Uçak.sa -
göre. mUte:ırrızbr 1 s:ı.a.t1ik bir Ul nr topçiısu fıı.tı.liycte geçmiştir. 
tiıruııtom ver.mi~r ve nd:ıdki Fra.n 
sız m1l!m1mnrı buna cevnbcn bUUin 
mukavemet vamtofo.n tükenince
Ye kadar Mı:ı.dıa.gask mı mlldnfaası 
na devem eıdilcceğmi bı1dimıiş1er
dil'. 

Ayni heıbeı-lere göre, önemli ln 
g:m:ı ha'ftl. ktnv~tleri D Sunrez 
bDyiEt limıanma. taa:rruz ct;mjşlel"' 
dir. ~ önQne gelen 1n· 
~ deniz kuvvetlerinin tam &a
y.mı lıa.ttmdn henUz hic bir maırı .. 
mat yoktur. 

İlk .taarruz ~ üeamı 
geç ve.kit yn.pc • S:ı.lı gtlnU, 
öğlo ~ salahiyttli Fıra.nsrz mcı. 
kamla.r:ı, ~ hanı.retle 
devam et'tiğini ve lngi erin es. 
ltef' ç:ı2mmıa. ha:reketlb:r:ünde muvaf 
faJt olup o~ B6yljyc 
~ mlhnküıı ol~öım te
ySd ehnekM idi. 

Da.ha şlıiıdiden FnmBı:r:1er te.ra
~dm denizaltı i1e ibfr top çe
feıin kaybedildiği blldirilnidlcte
dir. 

Alman tebliği 
Bcırlin, 5 (A. A.) - Alman or .. 

dulım ba§lkamutanlxğmm tebliği: 

Doğu cephcsl:ıde yapiliın ib1rçok 
laarrU% hıı.:rekeUer.i memlerimizi 
sağlamlııştamağa uJ.isait olmuş • 
tm. Dllşınanm önemli teşlı:il:lc:do 
yaptığı mahalli taarruzle.r netice • 
siz kalmıştır. 

Şirmıl Aftilmdn, her iki te.mfta 
myd topçu keşif kuvveti ri ha• 
fif faa1iyct obnuştur, 

taya ça ırııan 
o or e ı si 

arsızları 
Bllştarnfı 1 ocl aayfada 

admda blrlnln kUlllyeUl Eiıl.lttarda ipek 
11 kumaşı olduğunu ve mUıterl bulup 
eat:ınasmI teklif etmesi Uzerloe bu 
teklltt kabul ederek, Rizeli Hllseyinle 
bero.ber çalışmağa b::ışladığmr, ilk ıv 

olara.'k Topkapı bariclnde bO§ bir eve 
gittiklerini orada bir çok ipekli ku_ 
tna§ gtSrt1tlğtlnu, bunlardan otuz tnpu 
2300 lira.ya mı.tm almağa razı olduğu
nu n ertesi gUnU bu mallan Hll.seyl_ 
ntn kendl.s1nc getirip, nkrabalarmdan 
odun tacfrl Sabrlnln Vefada bozacılar 

caddcsinkl evine brraktığmı söylemi§. 
Ur. 

Bundan ııonra Amm, polhılerl Top -· 
lmpı 'dışında Davutpa§a caddetdnde 
l:ıo§ ne gfSt1lrmn~. HUseyinin bu evde 
oturduğunu Ye malların da bu nde 
blılunduğunu söylemiştir. 

Evde ynprlan aram.ada muhteltf 
renk ve desende ilç sandık, ve aynca 
97 top lpekll kuma§ bulunm\l§tur. 

Hamal Fehmi fle İ!!kenderin de bu 
erln arka8mdakl bir evde yatrp ltaJk
tikla.n tesblt edllmlf ve her ikisi de 
ya kalanmışlir. 

Suçlulardan Hilseyin, tskender ve 
Rizeli Fehmi hor şeyi itiraf etmlg, bu 
malların üç b:ı.lyeslnl Uk defa Rlzell 
HUscyin Emlnoğlu Ue anlaşarak taı,ırr -
ken çaldıklnnnı ve Ferfkllyüııdc fırın 
cı :Mehmedln erlnc göturdUkJcrlnl, 
Maksut ve kanın ZlyııeUn yardınu ile 
mallan ~ bir dUkkAna yerl tirdik 
lcrinl ve kendilerinin de bu dUkkAnda 
12 g1ln saklandıklannı ve bu mUddct 
zarfında HUeeyin Emlnoğlunun kendi
lerine yiyecek getırdlklerlnl \'e Zlync. 
ti yeparasız beo top !.pekli kumaa ver 
diklerini, üç g1ln evvel HUseyin Emin 
oğlu tarafından kiralanan Topkapı 

haricinde yakaıanmıg oUluklan eve 
Baff,aratı 1 Dcl sayfada bu e§Yalan nakleltlklerlnl söylemiş -

l:ılr tdl: 4oktonı ~ beni bıalmuolaı'· lerdtr. 
Hmttenm çok .P oldnğunu aöyiedlkkı Bu arada. Ziynetin eTlnde beş balya 
ıt baldo (Banyo edeocftm, t onblr ipek1l kuma§ kaldrfmı da k:&;vcı.tmeıe 
de geltrtm) ~ Bnkfkntto me - rt t'Zerlno Zlyııctin •vi de arannıı§ 
eeJe IJ671edlr: JJ@yo ()(}asmcta idim, Qç balya 1pekll kum.&§la, HU.Scyln E· 
~ ltı)lxd ecleoek vazl,.otte dettl-
dtm. ~ btr hanmmı geldiğini Tfl mfno#lu da ele geçtrilm!§Ur. 

A)'nca Aımn GUDaym akrabaaı 
btr bMtaya gl>Ulrmek ~ ha - 8&brtnln c'rilldc de otuz toP kuma~ 
bcr l"01"dl. (Banyoda olduğu.om eöykı, 

al, 
bu.lurumıgtur. 

adreı5tal l3lm bttınoe gldertm) cı.- Htıseyin EminoCtunun AJdıfBa.r tile. 
dlm. Bertmlde )W'IDl e:ıM geomerol • cartanndan Fuat özyaıtaya 2a•o lira 
ti, hımanm mine gittim. KaPf11 ımukabillnde tt.ığı kum.a§larm da 
boJlıı j'80bm bir laıdm notı ve basta. Akhb!arda mtlsadere ed11mea11çin ma 
nııı ~ öldDfUııtl &ö)'ledL Bu ee - halline yaztlımftır. 

\ P bayretbm modp oldu. TceadlU SUçltıların hepsi yarm adliyeye teı-
b:ı.nıa 'W'lllmnm '3Jio geçtlflnl öğrcttt: Um edlleccklerdlr • 

Basta 76 ~ Ye eısııacn tedavi Kuma.şıanıı miktarr elftn tesblt e • 
ıltmda ~ o pc.ıo bir ecye fazla dl~dlr • 
aumuu. Yilcotça fazla tartnklaamış, 

rahat.n.lığı artnnş. Gece t ikide Bir halta kaldı 
bir doktor f;CUnn4ılor, IAzımgelcn Yllzde ellldcn daha fazla tenzilAUa. 
t davtyl )"BpmlJ!o, hastayı 83bııble.>1n Vakit kUtUphancslndc verilen "Bir 
ılbJ'a doğru tekrar görmiij, Umltslz Kafkas romam,. ile "l{afes arkam .. 
btılmue 'ftl bir saaı kadıır sonra tekrar romanını almadı ise acele edlnlz. 70 
ı;-oldlğl r.nmaıı ölınlllJ olduğunu mllşn - kuruşluk iki roman, yalnız 30 kuruııa 
hede etmiş ve aile.re haber verml.s. ve bir hafta mUddetıe satılacaktır. 
GörülOyor ld gnzetedeJd ıddla hll tına, "Bir Kafkas romanı,. Kafkasya hak. 
hasta ağırlaştığmdan fıl()n dt\kllmları. kmda turltçemlzc tercüme edilml§ ilk 
na kadar sla hcklmslz. knlm:ımıı. Şu ve cııi oımıyan bir eserdir. HarlkulAde 
izahata ve gazetede mUracıw.t Sl!ntl_ kahrnmanlık ve a§lt maceralarlle dolu 
nln 9.SO oJdnta btldirllmcsine göre olan bu eserle bir asır evvelki 1.stnn. 
bana mtıracaat edildiği mmıı.odAn ev. bulun kafes arkası aşklo.rmı eanıan-

Amer ka Bahriye 
Nazırının nutku 
Müdafaamız 
düzelmek-

. tedir 
1 943 te uz ada 

1 

bir llyonda 
ıazıa b riyeliye 

a ip olaca ... ız 
V&§lngton, ~ (A.A.) - Bahriye n&_ 

zm NokB, bahriye yardan cemiyeti. 
ne hitaben aöyledlğl btr nutukta ez • 
c1lmle deml§Ur kl: 

Bu harpte b:ıhla mevzuu olan ~ 
blltlln Yarlı#mlız ve blltUn benllğimlZ

dir. 
Noka daha evvel bıısm toplantmm.. 

da Amerikan bahrlyesln1n halen riOO 
bin mevcudu olduğuna ve 1943 temmu 
zundan evvel bir milyondan fazla mev 
cuda S3hlp olacağını aöylcımlgtlr. Bu 
arada bahriye mevcudu derece derece 
artmn.ktadır. 

Noks, (lcnlzaltrlara kar~ı yapılan 

mukab!l taarruza temas ederek de • 
mı,tir ki: 

Kendimizi methelmeden dlyebillri2: 
ki mUdalumız dUzelmektedlr ve her
giln t.rakkfler kaydetmekteyiz, At • 
lantlk aahm boyunca knybd ııen tay • 
yarelerln sayısı: açıkça azalmaktadır. 
Bunun sebebi hhnayenln arttırılma.m. 
mıdır? Yok.sa Alma.nyanm (lenlzaltı 

gemilerini bavuzlam&k ve yeniden ~ 
la.blAndırmn.k üzere geri çağırması -
mıdrr. 13llmiyorum. Fakat derece do • 
rece tesı.. etUğl.mlz müdafaa §ekli 
bUyUk Brltanya etrafında Ye Atıantlk 
§imalinde t.e:ıırinl g&ıtermtş burunu • 
yor. Atıantlk otmaUnde çok az gemi 
batmıgtır. Bu kısmen b1lhass3 bu çey 
rede mUkemmelleşttrnen den1%:ı.ltı htı. 
cumlarma lc.arıı blroaye slateml. ye
sinde olmu§'tur. 

Maarif Vekilinin tomimi 
Bsştaratl l nct yta4a 

için temiz olarak aaklamalan !Uzumu. 
nun !kendilerine dtlşen bir ödfl'V Tiı 

memleket borcu oldu8'ızrıu, bu suretle 
mllll l!lervetln de konmacağı dersler
de ve bunun için yapılacak toplantılar 
da Webcmlze devamlı surette telkin 
edilmelidlrl. 

2 - Hali valrtt yerinde otan talebe 
ellerindeki ldtapl n fakir arkada§la; 
rma armağan edebilirler. Ailesinin 
yııpma p.rtıan elverişli olmxyan ta • 
lebc, kJtabm tısUlndckl fiyattan, ki. 
tabı verece~ zamandaki haline g6re, 
makul bir indirme yaparak kitapları
n kooperaUle atar. Kooperat1flerce 
satın alman bu kltaplnr kooperaUf -
!erin tallmatma göre hali vakti daha 
az mUsalt olan iırtekll talebeye aatJ. 
lır. 

3 - Ders yılı biter tıitme.z lllıt -.. 
orta okullarla llaeler, mesıeld ve tek. 
nlk ö(treUm okulları idareleri bU hu
susta almış oldukları tedbirleri ve ta
lebeden toplanan kitapların ayn ayn 
sayısını bulundukları bi:SlgenJn maarı.t 
mUdOrlUğllne bir liste De blldlreeekler 
maarif mUdUrlUkleri de neticeyi bir 
liste halllide vektlllk neşriyat mUdUr_ 
IUğUne göndereceklerdir. Bu listeler . 
do kitapların mUfredntı ayn ayn göS
tertlecekttr • 

Mııarlf ve okul mUdUrlerlle ba§öA' -
retmcnlerin ılmdlden çalqmaya ha§. 
lıyarak, kitap toplama ve bunların 
yısmı tesbit etmek Jolllerinln iyi yU
rUtulmeslnl kolayl&.§trracak tedbirleri 
almalarını 1'n.emle rlca edcrlın. 

Şalılkaıına anncsı kOOOMtU gtirtblııe: 

- Vay etcndlqı,, dedi, banlya ba 
aksam ıeç döneoekthılz tstaobu1dan. 
Beıı1 mahcup etttntz dofnısq. Bo ka· 

daı" aman4ir ewl.Q'b ama, koo-mAH 
eonra eve geldlftml batırlamıyorwn. 

- :Q31UU yok hanmı,. bele ceJ ba
kalım. Alnmdım ıer akqor. <ttııe ko_ 
tarak geldin galiba f ! 

KadınCAğn blr hasır kanapeye otur 
du: 

- laJQmya, ben Otntepeye ctcllncc 
kırk k pnıın ipini cıekerim. Eşi dostu 
gördüm. 

- Artlk ytlzUn nurlanmı,tır. Eski 
abbsbllU' ne Alemde'? 

- IJerkos yerli yerkıde oturuyor. 
Genlt bir nefes aldı .. 
mznaotçl1e seslendi.. 
- m.z, bııııa ağır kerli bir or 

gunluk lta.Jlveg ~ p bakayım. 

Sonra koe::ısınn döndU: 
- Bu~lln nereıtryse aklımı oynatA

c:alilım, bc~·clf,;'1m! Nelere şahit oldu. 
tamu busen şaşarsın. 

,.el Jınsta vela.t etmıs bulunuyordu. dıran "Kafes arkası., romanı en çok - Sl'n zatcıı GözU>peyo ne zaman 
8ayııı mııharrlr ka,)'lm·nldeslnln ve - satılan iki eserdir. glt6Cn, hPyoonnh bir hnb<'r getirirsin! 

ahkeme Salonlarında 

dolan ıcı 

'~Uyuzları yatırdı arıyer ço fena. He
pimiz koktuk, pislik içinde yüzüyoruz,, 

U-M yat artllJID(laydı. Arkasında 
du:raa jaııdan1lallSl ancak cötsbe 
,..aklaşabll.lryodo. Se.tU 1ıU ıa,atetıeJ
dL Suımda reog1D1 kaybetadt blr 
gömlek, ayağında da muhtelif yertn
deıo eıUert sUrOııcn bir paata.ıon T&l'dl. 
Aşa.kbn çıpbk ve oamar ~ 
Saçlan, seyrek pkan Mk••ma kana.
lllllt bllhaslla içleri ıdmstyala oı... tır

naklan en "§ağı 1% 8811t1ınetreJl bal
ımı.,tn. Ellc.r:l yam bere ltlndcydl: 

- Tmidthımede uyum ynkal.andun, 
bay Mklm diyor '\'O plspls kaedlf70l'· 

da. 
Babasmm Avraın, adının Rober ol. 

duğunu ve meeıleğlnln terLlllk olduiU
nu ııöyledl. JIAldm kendl!!lne h:l.yrotle 
bakarak eordu: 

- Nasıl! teni mi dedl.n 'r 
- Evet, ten.t.. ya.ol idim. .. 
DUzgUn konull(lfund.:ln az ~k mek· 

tep. meıd.re8e gUrdllğtl aıılll§dryordo. 
Tnlıktkat evrnkınd:ı.n Ufrcnlldll:lnt 

ıöre Rober, bftt&ı mlllettaşlnn Jlll&fL 
Da, fevkalMe z.ekflsmı ticarette lml

IAıı&cafma kl>ttı 7ola PID!Bo dolaa.. 
dınc:uk1a kzıllanmrşh. Öykıslae, ld 
en Af&kt 2S ld§tyi 4olandırdıktall eon· 
n yakaluımtş, tevkil oluom~tu. 
ŞlmdJJd 9ellJ kıyııfctlndm hlO de 

utaıımıyOI', etrafa mDstchzl mnstemJ 
tebeeııümler savuruyordu. 

- N-1 yaptın lıa itleri! AalM 
bakabmt 

Bola' lı.lo blrlıdnl .............. 
- Bepııt dojnldm, dedi. 

- Yud,,. 
- YllıDS lıa ti Jdıı.t1I 4lolandm1ım. 

(tcmf)J't' gtnuedlm enıd, O.Petlıcla, 

btr odacb ten:;Sllk ~. 1ılr t* mft.. 
~ ~ paotaloa .a.p 
dDdyol'dum. BlıDo taile de lmJfam 
T&l'dı. ~ ele ell*le lllpartel 
Uıyor w bir baylı pun kazaaqordam. 
Soma nlpnlıuıdnn Fakat ~imi 

beoS eewmedl, wlece pualanml J'Vor 
Nlba,e& ll:eD4lıdne para J'9C:llUre.. 

mm oldam. Ba )'O:r.dcıD l3Jerfm boır.ul. 
da vo mOı1terileJ'dcn dikme paralarmr 
aldıktan baoka Jcmna&l&T911 da •tma
ıa '"' bca1 mnhftdeD kn:a ~e 
lıeıılactnn" 
noMtlı • gözloıinıden damlaJ'Bll bir 

lmo damla ,ae, plll ~dan aoo
tqa doğru m.ıyarak J'Ol 1"raJdı.. 

- Kimleri dolaa4udlll, llılmlertnl 
S3)'ie. 

- JJemero Ammn cıeketlld dikmek 
Ur.ere bcm •••• *VM hem c1e 1,5 llruı. 
m aldım. Atnnedln lmrmeun ye 11 U. 
rasmı. helnaı ım.ylnln elbbe cınc

mıek Ozcre 15 Dnau, Mııb:la 8adeoe 

lmın:npnı - eQaldl peetn ...... ~-

;:." '• . .. .. .-., .... 

meiDlşU - SQleymanm 40 Urası De 
bir paıatalonJuk lmma§JDJ •••• 

Mllb, do.landırdıl'ı 21 mUoterlııln L 
almlerl De do1-cbrdıf1 pa.ralarımD 
mlldamıı teker teker sayıyordu. Toıl
yekan 600-700 lira doland.ırmrttı. 

- Baoka bl.r dlyeceğlıa ...,. mıt 
- Ba)'lr beyim, yoktur heıpslnl ka-

bul edlyo~ Sadeee bl.r ricam -.ar: 
Mulmlummıl. mllmkUn me-rtebe kısa 
bir amanda bltlrmeolzl 18Uyorom. 
Zira, ıörüyorsuııuz ki, uyuza yakalan 
dım, ha8tayım. 

- Biz do çabuk görmek ıetertz eL 
bet. Fakat phltıerln hopsl golmemtt
Hem tevkltluuıede haa&a oldu~o eöy 
Jel"M:ft eenl hB8taneye ,atırırlar. 

- Ama, be)'im oyuz.lan yatırdık
lan yer çok fena. Deplmtz koktuk. 
Plslllt içinde yttzüyonız. 

- Sen ıautane,.e mürMlaat ee. ~ 
tar icap eden teYI yaparlar. 

Mahkeme, bulMbuı eoma Boberila 
dolalldmlığı ldmsolerdea 11 t;aneetwt 
ahlı olarak dJD.lodL Bepat de Bollertn 

an.ıaıtıtı ıtb(, lnıımotanaı dlkmok iL 
zere Jc.mdJ.llae verdlklerbd, paraıar.t 
da aldıktan 10nra btr daha Bobert 
&'Öremedlkm1nl anlattılar. 

Robu, JıopslnJ.a c!e .azlerlııl lıüu1 
ediyor: 

- Dotru ~. dl1'0ftla. 
Neticec!e, nwb'k(mwı, 4lj'm plı1t1erl 

de oea.tınek lzeıre ..., .. .,,emeıt ..... 
b lıılr ıt1ae 1ıınak1ı. ~. b -
n.n mi.takip clıp.n ~ olılD 
RolJmoe ~ IOllı .ol'aUe ..... 
tarafa ~uıar. 

Bober, lıcortdorda menld.ıllır4aa lılr 
taİM!8ID1 t8almlltı: 

- Jmtoa,I dl,e yamna ~ J.ta.
lafma bir teY1er 86yled1. lltırbalde pa. 
,. lıRem!tt1 ld, lfllom dedJjt lldam 
hııfAt!•nctı ft 1Jetmı :rukan dotra ııaL 
ıı,an.k ~ .a.ratau burae1a.rarak 
=ek'efb. 

Sobe!' gtturtllftrkell. 1ıı1r· ....ı.Jame. 

nln daba kapma açıhmf " keadlıll ıtlll 
eetll kıyaleıW lılr ooeak dab jaadar
.. &ıllnde clıprt ~ Bo Bo.. 

bel' ıtbt ayaz del'lbe de, •ııaıt anlan 
J>llı1)A ı-rpa O.lan peD1aJoDDDdan eüerf 
gllrtlJtmeılbı ~ lkt fllfyle dhlertal 
tutmoe, Hd bDkltbn jlbDyorda." 

&oberla sik&~ bbtlıl, ba 
baJe 1lebnık JW"D"Nd arkwlapna 
lııG:J11k bir tee.nrle f!IG7lendl: 

- Tuh, ba hali b1llıeycUm, daftCll 
olme.r4Jm. Herif bi1m1' ite... Efew' bir 
ay daha ,.apra ae mntia -.. Yllll:Jk. 
vaD.ahl JaZlk. Hep kalıabM • lmıda... 

ADUYE MUHABIB.t 

iLE SABAH OGLE VE AKSAM 
Her ~ 90nra gtlnde t\Q defa munt:ızamıın dJ,lerlnfzl hrçalaynuz. 

SATILIK .EV - ÜskUdarda Doğan. 
cııar parkı alt kapısı kB.1111llı.da k8-
gede 4 oda, bir sote, elelttrik, terkoe 
aynca caddeye nazır bahçesinde ku • 
yusu olan bir .., sat.ılıktır. :Y:Qracaat 

yeri saat 10.18 aram Vakrt matbeUm 
da Orhan. 

ZAYl - Devlet dcnlzyollarmdan 
aldığım hUYiyet varakamı zayi ettim. 
HUlınıU yoktur. (16625) 

KasmqMıta - 11.aVuzlarda Fll
ka ~ Ahml'lt otta 
Recep ÖZdernlr. 

Mukaddes Uçurum 
-25· Yazan: iSKEN DER F. SERTELLi 

- Me o.. Muamyı evlcndlrlyoıtar 
ımıtlakA! 

- Evet. Tam Dattme baatm. Fakat, 
hele bir aor bakalım.. k1tnlnJe evlenL 
yor o MımllAeıkf 

- Blmlnle evle1*ekf.- peea ODD 

zcıngtne veımek tlkrlnde detllcU. lyl, 
aklı ba§mda. tahsDJ yerinde, ahWa 
mazbut bir gence vôrooekU. Bwıo ba.. 
na kaç kere söylemlştt.. 

- Tamam.. lstedllderl gibi bir ü
ma.t bulmuşlar dofnısu. Beıı gltmeeey 
dfm knm IJ:ııjı yanıyordu. 

lllzmet~I kahveyi ge.ttrdl: 
- Buyurun h:uımıelendJ .. 
Şahikanın annasl kt\.hveyl aldı Vf' 

hazin hıızln lcocasının ylizllne bokh: 

- Dlinyu.da dönen dolııplan gör -
dUkçc, tıdeta kendimden bile ıtDpbe e_ 
diyorum, boy<'Jğfm! Artık hiç k1mse.. 
ye gtlvenlm kalmadı. Hlzlm Vedat, yok 
rnu!T 

Sedat; IJlrdcııaldre kafJanm kaldıra
rak hayretle karmnuı 1tb.be lıütı: 

- Sem ~ mı. a lııanım f Ve
dat lmnndao apdmıf detlldir. 
İJl daha bacüa mabk(ımeye ftl'd1k. 

Bo. bltme&ı. bl.rkag •7 8Qrw dedL . lor. 

- Sen berifteld ceaaretıe bak. BL 
ı.lm klZllDIUD bıafuu J*ktıtı 7etmlyor 
Dlllf gibi, lıo.radaD a.ynlır ayrı].JDM a
ra7a blı1ıı1 koymtzt... Ye Kerim pap.
lllll kızma talip oJ.ıuao. 

- Peki ama, Kerlm ...... 1ııa -.CrL 
:nn dllne kadıır blzlm dıunadunnı ol. 
dnğwıu bllmlyor muydu? 

- Bayır. Nf!l'l'Cka bü81Jıf Vedatla 
Şahika e.leıDdlldea eoma anlan cör
dUk mU f Gc.rç1 bir ~ anı.da W 

EN SON O Ki 
Küçük llAnlar Kunt>nn 

(Bu lmpoea ~ ~ 
anma ft Jo verme UAnJan En Son 

Dakikada paruıa oeorecllleoollttr. Ev

ltmme tddUI ~ otmyucuJann 
mbftı:z kalmU ben arlb a4nıtı1tıı'L 

a1 blldlrmelerl &Ama.) 

Eolenme teklillmt 
• Yq '°• boy 1,66 kilo 65, f1d evi 

bulun.an ve ayda 160 Ura geliri olan 
bir ba.yan )'B§f1e mUtena.sip bir bayla 
ewlenmek 1atemekted1r. IH. YJ rem. 
zlne mUracaat. • 80& 

1 f ""yani"' 
• 18 yqmda, arta.oltul mezunu, dak 

Wo ktıllanan, rf7U:iyMS kuYYeW bir 
gwnç; anm mestyetiıı1D boru.kluğu 

yflzllnden resmı Yoya busua dalreler. 
de çatıpak Lstemeıktedir. (Net 76) 
remzine mtıracaat. 

• Llseıı1D blrtncl mutma deYam e
den, riyutyeıd lruYVeW bir ıenç: a.l

lovt va..zlyet1n1n bozuklugu ytlzünden 
öğleden llOJU'&lan Ç&lıfmak latemek • 
tedlr. Tat.ilde bOttııı gb ça.Lıoabillr. 

( Çlğğmı) remzlDe mtırıu:aat. 

• HMtatık dolA)'lBile lşinl torkeden 
bir m&klni.st otomobil tamlraU 1§1.eriD. 

de çalı§m&k iatemcktedlr. Marangoz_ 
lU#U da Yardır. (Benz Herııedetı) rem. 
zlne mllraea&t. 

• 17 ya.om.da.. l18eDID b1rinc1 amıtm.. 
dan çıkm.ı§ genç blr kız. 1.§ aramak. 
tadır. DakWo bilmez. Telefondan be.§ 
ka ber i§te çaJ.ı§ır. (N.C. K) remzine 
mtıracaat. 

• Ortameıktep me:1UD11 lıU m; rea. 
mı Y• l:ı08Wll da.lrelerde tahsWle mn. 
ten&l!llp blr lf aramaktadır. DakUlo 
blllr. Kefalet wvetımr. (BHŞŞ) rem
zine mOracut. 

• Trp takilltelılnde oku7an 1:ı1r ce:nıç. 
hiç Jdmwl olm&dılt to1n ook fena btr 
vaziyette bolundutundan remnı veya 
buausl ınf1eeelıderde. otASDerde, abalı 
tan akşama kadar çaıışmok ıstemek. 
todlr. B'.endls!ntıı (pek 171) dereceli 

dakWo kun pha'detnamut vardır. 
• Ortamekte talebNl.no geometrl, 

aritmetfk. tls1k, kimya. tıtyo1ojJ. ne. 
batat, tranmıca, reatm, U. talebele_ 
mı. fizik, kimya. geometri, a.rltmetlk 
~ ook as lıU acr.ue retııur. 
Gcdikpqa Ball.pap. yokuousnda San_ 
dalcı İhsan aokalı: No. 23 de Ahmet 
Km& mtıracaat. 

• l T ya,md& bir gene km, &Devi 
ftZlyetiJı.ID boGBukluğu yQz(lnden Uae
nm ıkinıcl mmtından çıkarak ııa,ata 
at:dmak meoburi7etlnde ır.aımr,tır. 
Remnt, bmıwıl m erde, tscaret. 
hane1erde ~blHr. '(Ş.U) ... remzine 
mtlracaat. 

Altlll'tlKS .. 
Apfıda ....... ,... ...... 
~ namJarma pleın 

(puar. 
lan lıarlO) llcrsDn -.tıabtaa öğleye, 
kadar ve saat l '7 dtl:l eoaıa aldırma· 

lan. 
(H.H.Ş.Ş.) <Pembe lill) (8.8.) 
(E. Ural) (K.N. :U:ebtap) (Y.Ş.) 

(27 S,R,) (2,2,«) (B',i',):(KUtnphane) 
(H.K.) (C..M) i.A..L) (B.Y. Ka7a) 
'(Oran) (N. 2~. T) (A.0) (Emekli) 
(Anlaplım) (Ciddi) <1. Şenkan) 
(Sezen 21) (Nadld 70) (TunalıJ 

(El) (27 S.R) (E.O.) (8.U)(B.N.OS) 
(R.U) (Ressam) (R.R.G) <27~) 

(Liman 2) {N.C.X) (N.B.) (Yoldq) 
(Yedek Denizci) 

[P~~u~ 
ıt Bay lılubtar Reno • POllta ku~ 

mı:maraıuzda bir J&DU§lık olacak. t
llnmm yen.iden yamıanızı rica ederiz. 

Veu& lılll kadMo c:ıllıftıt ft ~ Mhi
lıe cleğlldlr. 

- Hem de l)'le OCIMll'lmlf ki, Alman 
yadM ,eııJ gddlğ1ae llıepsln1 bıaadır
mtf. 

- Y&ba, lül1m s-111 ba kadar a
lı:dan. ımıbalmınedz, gl!rgilsU& b1r a. 
dam değllcllr. Bula bula aklı bnomda, 
t;alıslll yerlndo, abWo am.z.but; blr da.. 
mnt olarak bu eencrl)1 mJ buldular 1' 

- mıo, tlolanla pslDI kafeı&e koy· 
mu, ya. Sen oaa bak, beyciğim! 

- Peki IOllra no ol4o t 
- 11.an.ım hana Vtıdadm fotoğrafını 

gôsterJ.aoe, hayretimden as kaldı kU. 
~ d1llml )'Utacaktım. "Aman knnlfiO, 
dedim, bu blz.l.m damattır. Biz onu on 
gl1ıı önco evden koğduk. Ve l(;I mnbke. 
meye Veı'dlk.,. 

Kad.mcaflu. bunu duyunca feu:Ua. 
f;!Drak kocatuna dll 1lp bııydmaz mı ! 

- AJ.laJı Allııh.. dünyada r..eler olu· 
yor J'l'hu ! b67leslııl de hiç duymamı _ 
tam. N etıce aereye vardı ? 

tı:;m(lmlıMı oıağ •
1 

Bu ıldm kesip Vakit kltabevlne ge_ Ooııe nelere 17:ılılt olılnnl" 

nısı le,t Mrıız tcıhktk tiren her "En Son Dalıika .. okuyucusu - Bu, tb:I de llgllilen bir hl\dlsedlr. 
yle lıaltsrz blr lsnattn 70 kuru51uk iki roroaru 30 kuruı;a a. ' Ii'crim pnşalnrm köşl.Un~ uğnımıştım. 

\ . 
- Ey., ne olmu;; ! ! 

"krLınıı bir gP-nı;le evlmdirdlk. iz mı_ 
rada yoktnnuı... dllğilne çağtramadık,, 
deuıl tim. Vedat hakkmda hlçhlr btL 
gilert, du~l.'ln yokuıu,. 

- Hıwımeffındl ayıldık1nn s. nru, 
kend151ne oı:uu biteni aoınttun. o dn 
bu akşıım benim nnlattikbnım ıınta 
yn mılrıta.rok. Vo Uıblldlr ld, bu ı 

lto.lıwııı.k. Ben biç, ktıçtlktcnberl ı, o i 
çocuğumla berabel' bir anıda. ellm 
bllyllleD Mwı.lh\nm ba11mı goz. ıcvll' 

göre ya.kıuu_ .nıı,y~! J·lt:A IW'l!A.au, oulunm:ıT.dt ~ınm. 1 lab!loccktlr, ııccle ediniz. • Bir nl~n hnzırlığtdır glıl!yordn., 
- lştt-. Herlm p:ı~nın 

evlcıılyornıuş ••• 
kızı onunla 

- Aman cwmu, bu olur 


