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1 Tımıwuz u42 l1 Rusyaya 

de bulunmakta Ye Alır.:ıny::ının ısrar. 
lı tekliflerin! kabul etmek istememek 
teydl, Alm!.Ulyn, kendisi garpta Rus. 
yaya taarr..:• ettl.l11 zama.n Japc.nlnrın 
ds. Sibiryaya hücum edeceklerini ::'ln 
etmı.,tı. F:ıl,İıt son derece mllstakll 
b.lr mUttcfik olan Japo::ıya iyice dJ • 
tılnmede:ı yeni bir se!cre ba§lamak 
lstemeı:ıı?ktedlr. Jıı.p::ınya 'bUtUn gay. 
retlerini Honkong, Flllpln, Slnf."B,!lur 
\"e Cave~·3. karf? y:ıp~1'ı harb:n ilk 
t>ıı:.'b!.Sı Uzerinde toplamıştır, Şl<lclet. 

il rtlzgilrlsr mevs!minln .blrk!l; ay 
cenub! P::ısltllt C!!phe!inde esaslı bir 
h:ı.rekette !'>ulunı:nağıı mtısalt olma. 
dıgı §U aırnda Jııp:mya faaliyetini 
Çin Uzerlnde toplıı.maki&drr. Sovyet. 
lere kar,ı so:ı giln~oıı·de J..!.m.anlo.r ta. 
rnfınd::ı.n knz'Ulil."\:ı m~n·e.t!..ı.kiyeUc • 
rl.a. tesiri aıt.ında kalan Ja.p;.ı;ı &enel 
ı.urmayının Ru .. yaya k&.r§t yUrUme. 
ğe hazırl&ndııtı görUlmektedlr 

Fatihte bir 
balkon çöktü 

J , .. .,. ruman tcbl!~I 

Düşn1anı Doneç 
doğusunda 

takip ediyoruz 

' 

tC U PJa A !I .. k~r~ı 
1 ~~~:.~~:- ı:a;:a .. ;::u~:2~ i yurumıye 
................................ ·---! haznr~a-

Altında kalan iki kişiden 
biri öldü diğeri yaralandı 

--<>--
Stalingrada 
giden demir
voıu kesildi 

f Bu Akşami 
lskenl!&riye~ek 
l':-an21z gemileil 
'Yem bir bari!i 
Sebebi olabHır mi ? · 
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f{uantungdaki 
Japon ordusu 

sabrrsızianmak
ta imiş! 

Alem adalarının Japonlar tıÜ-a.fm • 
dan ı~ı;::ıll ve Mançurlde s:ıon zaman. 
larda y:ıp!lan aslı:\?rt tııh;ldat .. cere. 
~an edet'ek hM!seler hakkında bir 
fikir edinmek lmkA.n.ını vermektedir, 
Japon kıtaları §arkl Şs.lıardakt ko • 
mUnist kuvvetlcl'lnl tenkil etmek b:ı. 
lıaneslle Yenkl.ngin ~tmallnde ve Şa. 
b:ı.rm CPnubu l'ark1Blnde harekete geç. 
nı~ıerd:r • A ~IER1KA tnrnfınıbn vı~ı 

Fr:ınsasrıu yo;ııları lilr tek. 
lltte !•kenderlye ll;nanın:!:ı balJ:ı.ın 
"tır allllhlıuı ıılmmı' ve bir kısım 
-.kerlerl l~rauaya se~·keılllrul; olan 
~asız donaumnsı:ım hl;cnderlye)l ı 
~rkederek ya l\lıırtınlj!e, yahud da 

.\.nıe.rlka) :ı. \'eyahnt harp h:ırlC'l 
•\zuerlkıı dc~letler:nıfoa birinin lima. 
11 tn.ıı eevkedllmealnl istemiştir. I:-'rıuı. 

Almanyanın şarkta kazan. 
dığı muvafiafı.iyetler Ja • 

ponları harekele 
ge~ircc2!..:mi~ ! 

Ş&ne-hay, 1'7 (A.A.) - Şaııgbayda 

çıkan Mai Ni§l Japon gazetesi ba§. 
yaztsmda ş!>yle dtımektedlr: 

So\'y\'lt Japon mUnasebetlerl hak. 
kmda lı!r b-:ıhran olduğuna Wı.ir çıka_ 

, nlnn ~aylalnr yanlıştır, Şimaldekl 

n1Udafaalarımız berha.ngt bir ibtl • 
Lond.rn, l'7 (A.A.) - Afi: ınale kar§ı l:oyncnk kadar kuvvetli. 
Japonlar Sibiryada SovyetlcN ta. cll.r. Biz h!çb~r hft.dlse ı:ıkarma.k arzu. 

arruz etmelt üzere mL b:.ılunuyor. sı;nda olmadıg"ımız gibi, Sovyetıer de 
lar? Sovyet • Japon mUnasebetlcrl bizlmklnde:ı da.ha bUyak bir istekle 
Tokyonun so~ znıxıanlarJ:ı yenil~ • barışı muhıılaza. etmek arzusundadır, 
tlrllmes1n1 istediği bir tarııfsızlık Japozıyanın Almanya ve İtalya Ue 
muahedcslle tanzim edilmişse de Çin iş berabeı·liğl yapma.sı yalnız blr 
de ve Blrınanyada bulunan Japon or. gayeye mGtevecclhtır. Bu da. Birle. 
dularınm muvaftaklyeUerlni kıska • şilt Amerika He BUyUk Bri ... rıy:ıyr 
nan Kuantungdnkl Japon ordusu sa. e:m!c!t. lııln aslı budur ki, Japo:ı ve 
bıraızlıınmaktn ve S!blrya aşın hatı. Sovyet münasebetleri değişmemiştir. 
tı veya Amur nehri uzunluğunca ve Japony:ınm mihverle olan ittifa. . 
Ru.sl:ıra taarruz etmek istemektedir. kım hiçbir ~retle mUteesslr etme • 

"- ÜkenderlyedekJ gomllerLı Talona, 
21ZE>rtaye, yahut Merselkeblre, ahu. 
~. fikrini Uerl i!Urmll:s fakst Amc. 
tlkaı:ın bu t:ılebe ka,.,r cevabı ge. 
llıller Sllvey3ten çıkıp gltnıedlk90 
.ıenız. kU\'Vetlerhıln lmlıa edllecett 
~kllnde olruuştur • 
Prııa.anın h'cendcrJye Um:ınında 

butıınan ı-emllerl tı:r zırhlı, Uç ttğır 
ltt\ı.\'azllr, blr denlz::!tı, bir m;ıbrlp. 
~ ınUrekkeptlr, Fran ız gemileri 
~ m:ığlD.blyctlnilenberl hkonde. 
en.. llmaıunda b.ılunmald.ıydıla.r. 
ır. -.ı(n hke.nderJ.ı c llm:mı Al:dt ııi:t.dtı 
~UtteUklerln koutrolU ıılt.nda emin 
..: l&h:ı.) dı. J."'almt harbin ıtoıı a~ ltlr. 
k .... !6-terdltı lnklı711f Akdenlı.in uıu. 
C!~tın1 def 1,,tırecek ıekiller ııL 

l•kencıerlye ile !'tlall:ı. ar41mda.kl 
~ irtibatı bundaıı dllrt ay evvel 
llrbea te~llkell olmaltla beraber 1n. 

l:lll&Jer tarafından temhı ediliyordu, 
raı..t llt> ay sonra ,·:ızlyet tamamen 
~11111 bir 9ekU ııldı. 1skenderlye ile 
~t:ı arasındaki lrti!>.ıt ı.esildl. Tob. 
.. btiylece sukut etti. Ondnn sonnı 
fj •raa Mntruh m!!l\ere tt•rkedlldl. 

111-dıkı holde ıehUlm bkeııderlyP 
tı'l/Qanınm kapılarıu:ı k ıılnr gdmış • 
~ .\Iın:ın hnbf'rlere göre lnglllz 
..._ lloıatiı lııkenderlyeden uL:ıkb9 • 
.._ k kararındadır. 1nglll7. don:ıuma • 
~ 111 hkenderlyeden s~·nlına1tı mese. 

411 -ııelerder.berl t kenderlye 6nC.ı. 
~lnlrlt bulunan Fransn. gemileri 
~ l~ıtlnl gfüılln lı;I halfne koymuıt. 
, • ttlnkll 111,ııterenln bu limıından 

11'11lnınn lbtlmallnl Fransız gemile. 
~ ınıhver emrine ıtrorelerl takip 
lıt Ut, !ııkender:ye Umnnında bu. 
"'lıt.n l<'ranııız g!'.mllerl m!b\•er emri 
~tt tlrdıtı takdirde Akdenlzde mlb • 
tıy \ef.,\'\-U1'u tahakknl< eder. Bu \tL. 

'ka..,ııında Amerlk:ı \'1.,1 Frnn. 't Cetnller me.elesl için mUra.. 
\\ etını.,tır. 

ı..P1 lnııı kararı karşısında mutterut. 

Japonya c;oktanberi bekleme halin. mcktedir. 

Alman başkume.ndanlığımn 
huauıi tebliği 

15 müttefik 
gemi batırdık 

Bcrlln, 1'7 (A.A,J - Alman baı. 
komutandığl tarafmdan neşredilen 

hususi tebl1ğ, Alman denizaltıları • 
nın Afrlkanın doğu kıyıları açığında 

kuvvetle himaye edilmiş bir lngi!lz 
df;'niz l~afılesine m:ırruz ederek top. 
yeklln GS.500 tonl!Ato tularında. 6 
dll~man ticaret gemlslnl b:ıtmiıkları. 
nı ve ayrıca 7000 tonllUtoıuk blr 
dllş:nan taşıt gemlslnln de buz de. 
nlzlnde batırıldığını blldlrmelı:tedlr • 

Bu ltıbarlo. dil~man Alman deniz • 
altılarının hareket yaptığı geniş harp 
sahalarmd3. topyekıln 115.000 tonllL 
to tutarında çok kıymetli m:ılzome 

ııe yüklü l:i gemi l•ayb:ıtm~ !Julun. 
maktadır. 

Amerika ve Alman tebaa. 
lan mübadele edildi 

ı.Jıbon, 1'7 (A.A.) - Amerika 
memleketleri, tf'lbaalar:le Ll.zbonda 
değiştirilen Alman teo:mlannı ta,ı. 

van husue1 bir tren bu sab:ıh Alman 
;·aya doğ='u yoın çıkmı~tır • 

Nant şehrinde bir infilb.k 
Vi..,i, 17 (A. A.) - Çanjamb::ı. 

gerec:i, Nnnt şehrinde Almıml~rın 
oturduktan l...ir binada b('ınılı~ ın 
f;lfık etmiştir. Mn.dıi; iıasar fazın. 
dır. 

·Mısırda 

Şiddetli 
muharebe 
genişledi 

Bir çok Mihver 
tankları tahrip 

edildi 
-.o-

Cenupta F.Jbvercı. 
ıer talil smetie 

geri çek:.ldi 
Kahire, 1'7 (A.A.) - Orta,~rlt İn. 

gillz huvvetı.ıri umumi karargil.hının 
t-0 bllğ"l: 

Yerlcez keslınlnde baıılıyıın §lddeUI 
.::av:ış dün genlşlemiııtır. vu,man 
Huvel t.epeslnde tesı.s edilen hatlar • 
dıı.n kuvvetlerimizi ç:knrm:ı.k Iı;ln 

ftcvamlı gayret sarfctm•ııtır. Her iki 
tarat:n zırhlı kuvvetleri sab:ı.hlcyin 

ııavaşa tştiralt etmışler \'e dllı;ıman 

ınnklarl !!le yaramaz b!r hale gctlr'J. 
mlşlerdir. Bizim kayrplıırım!zın sayı. 
sı henUz bilinmemektedir. 

Bugün öğ:eye doğru Fatihte feci 
b!r kaza olmuo. bir klşl ölmU~. bir 
klı;ıl dt! yaralanmıştır, IUd!senln t.n!. 
eill\tı ~udur: 

Fatlhte Tezgdh~!lar caddeslnde 5S 

numaralı sarat: dllkkAnın:!a ç:ılı~an 

2~ yaşındıı lematı ile ~5 yo.,la.rında. 

Yunanistana 
yiyecek 
götüren 

Bir ·isveç vapuru 
Akdenizde batırılctı 

Vapurun 20 Jı4ilik 
tayfasından yalmz biri 

kurtuldu 

StokboJru, l'7 (A.A.) - !aveç harL 
clye neeareUnln per~ınbe ak§amı 

bildirdıtlne !iÖre lsveo ktzılhaçı ta • 
ratınd:m Yunanlstana yiyecek taıın • 
maeına tahsis edilen Stureborg tamın 

'deki 1584 tonluk laveç vapuru Akde. 
nlzde bir hava taarruzu neticesinde 
balmıtlır. Vapurun mUrettebatmdan 
19 kl§I eksiktir. Yalnız Porteklzll bir 
tayfa kurtulmuştur, 

Dahiliye Vekili 
bu sabah geldi 

Dahiliye Vekili Doktor 
zer, bu s:ıb:ıhki ek$presle 
dan Şt-brimize gelmi§lir. 

Fi.krl TQ 
Ankara• 

----o----
lspaayol bava ve 
de:;lz kuvvetleri 

Geniş ölçüde büyültülüyor 

M.'\drlt, 17 (A.A.), - D ... '11\.B. 
t~panyol hava ve deniz kuvvetleri. 

nin geni§ !ilçllde bUyllltlllm~l l,tlne 
aar.edUmek Uzere 324 0!>0.000 peçe • 
talık tahsll:ltı ihtiva e·:ien \'C general 
Pranko tarafmdan imzalanan kanun, 
Lpnnyol resmi gazetcsinJe r.eşredll. 
mlştlr. 

IGJOlla Balkevl 
s;cnçlerl 

Mahkfunlara piyeı t3msil 
etmek üzere lmralıya 

gidiyorlar 
Beyoğlu h:ıl!tevl temsil ııubesl genç 

ı.anat~rları ve caz takı-nı yarın sa. 
&t iltlde l:all~acak vapurla lmralı a. 
dasına gldcce!derdlr. Genç:er oradaki 
rr.ahlc(lmlara piyes temsil ed,.cekl"r 
\'e caz kcnscri \'..?recekJerdir. 20 kişi. 
lik grup bir gece 1mrahda kaldık J 

HUseyin dUkkAnın önünde curmu:ı 

konuşurlarken ön balUon blrdenbire 1 
yıkılmıştır, Yıkılma neticesinde HU.. 
sey:n ooşn:dan yaralanmış ve biraz 
ao:ıra lSımUıtUr. Bacağından yarala • 
nan lsmail ise Cerrahp3.§a hastane.tL 
ne kaldırılmıştır. Tnhkikata OO\'llm 
olunmaktadır. 

Hind kongre lideri 
Nehru diyor ki: 

ingilizler Hindistan
dan derhal 

uzaklaşmahdır 1 
--o--

Birıe,ık mWetıer 

Asya memleketleri 
llakkındakl s1raset
ıerıaı açıir. olaralı 

bHdlrmelldlr 

Bizim istediğimiz harpten 
ıonraki icraat hakkında 
kuru sözler değildir 

Yent Delhı, 17 (A.A.) - Kongre 
lideri Javıı.baral Nehru perıembe ak. 
şamı gazetecllere beyanatta buluna. 
rak demlıtır ki : 

Kongre 1ng!Uz idaresl.n.ln Hindls • 
tandan uzakı&,fmasını lııtemiıUr. ÇUıı 
kU ancak HJndlatan serbest olduğu 

takdirde hıılktıın baskılara muka ve. 
met etmesi istenebilir. 

Nehru §imdik! idarenin birdenbire 
uzakta~maaı tehlikeli olabileceğ!nl 

kabul etmiş fakD.t mevcut olan bUtUn 
tehl!k~lerln Hlndlstanın ıtmdl karşı 

koymak zorunda kaldığı tehıll<eye 

tercllı edilebileceğlnl Utı.ve etmlşUr. 

Bir Amerik:ılı gazcteclye cevap 
vııren Nehru "unları söylemışti.r: 

B.r:cşll: mllletler, Asya memleket. 
lerl ve Afrika hakkmd~ki 1;lyaııetıe. 

Jerlnl pek aı;ık olarak bildirecek olur. 
lar1& ıı o zıım:ın gen'§ ö!;:.!Je d~g-lşlr, 
Pakat bizim lstediğımlz h:ırpten Eon. 
:-J.k! icraat hakkında l:uru sözler de. 
ğlldlr. 

Milliyeti meçbal 
Glapta Parlsla 

oturan 

Tımoçanko orduiarı~a 
karşı Almanlarla lirlikte 
Macar, Rumen ve Hnal' 

kıtaları çarpışıyor 
Berlln, n (A..A.) - Alman or4u. 

ıan bcı.gkwnanda.nlıtuu.a. tebllli: 
Rus cephe3in!D cenup kealmırute 

motörlU teşklllerimt% dtl§mıuıı Done. 
Cin doğusunda a.,ağı Don iaUkameUD 
de takip ebDekt.edir, Doneç çevrest.. 
Din Bt.a.liııgr&da pflD 4em1ryolu. ke. 
•ilmiııUr. Dü§mtı.nm gerilerinde ve 
c.:ına.hlarında. derin bir suretı. ilerle. 
mı, olan mottsrlU t.qklllerlınls.ı.e cep. 
heden Oerl!yen piyade tefk.illerlm.is 
arasında 'birçok dUJınan tllmeııleri bu 
lunmaktadır. Bwiıar kan§ık ve dağı.' 
nık halde doğuya doğru kendilerine 
yol açmağa çaUşzyorlar. Bütün bu 
le§ebbüıler, ııimdiye kadar dtlşman 

1.çl.a. pek kanlı kayıplarla t.kJm kal~ 
ml§tır. 

Cenup keelmlndekl bUyUk hareket 
lere mllttefik kıtalar genlf ölı:tıde ıı. 
tırak etmektedir. 29 ,ba.Zira.ndanberl 
Macar ordıuu Almll!l kuvvetlerinin 
yanında harp etmektedir. Temmuzun 
Jlk günlerlnde.nbert 19U ağustoıun. 
dan itibaren Rwı cepheılnde hareket 
uı bulunan kuv~"eUer de dahil olmak 
üzere blr İtalyan ordusu \'e keza Har. 
kof meydan muharebesinde tenıa • 
yU.z eden Romen kolordusu ve bit' 
hırvat teşldll Timoçenko ordularına 

karp aava,maktadır 
Bir baskın taarruz~ neUcealnde mo 

törlll bir te~kfllml.z bir Sovyet tay • 
yare meydanını lş~al ederek 60 SOV. 
yet tayyaresini tahrip elaıi:f veya e. 
le geı;ırmı,tir. 

Katkuy:ı ea.tılllerindıı Potl llma • 
nma yapıla.a bir akında blrlncl amıf 
bir So~t kr.ıvazörUne en ağır çap. 
ta bir bomba. isabet etm!~tlr. 
Vor~nej köprü başına karıı dtlf • 

man yeniden bo§a giden taarrw:1arda 
buıuumuı ve ağır kayıplara utramq 
lir. 

Rıjevin cenup doğusundaki kealm • 
de ormanlık aranda yapılan temizle. 
me harekeUerl netice.llnde 13 t.m • 
muzda bildirilen esir ve g&ni'.Det aa. 
yııı 40 hlıı asker, 220 tank, her çe. 
§itten 438 top ve 1.660 mltraıyaz ve 
maynlanı çıkmıııtır. 

Jloskova: 11 . .4.A. - Yoro~zin 

h:ılı şinınlinde ve ~hrin ken:ır ma- • 
hııllelrrinde celin savaı;lar oJm:ık· 
t:ıcll'', Şehrin Lir kenar m:ıh:ıllc,. 

sinde şiduc.111 bir meydan muh:ıre 
beo;i cerey:ın ctmcl:tedir. 

Alın:ın motürlil kıtv,•e:lcri, 2:ıpte

dilcn yerler! :ıccle tn!n·lye t>lmekte 
ve cephe grisind bloJ.hnvzl:ır in~:ı 
el•ö'ektedir. fi4 Alman ıonkı , e 100 

20,000 
Yahudi 

1 
topu ıahrıberlılm•şlir . 

l\109kova, 1'7 (A.A,) - Sovyet teb. 
Uğlnln l'klnd0 bild rtld ğ'r.e ı;öre, Vo. 

ıı; ronej cephe.ııınln bazı kesimlerinde 
te,şcbblls Sovyetlerın elıne ~ml:ıtir. 
Almanlar da mU:l t'ııııdıı kalmakta. 

Ş k 
e::11 1ı dırlar. § r a s C 1 F.:kde ;..Unlar llfi\'l' edılm•ktedlr: 

U iııi • j Millero\'onun cenuba şarkisin<le kı. 
talarımız çarpı§arnk yeni :nev2.llere 

ttı " cevabi 11erttlr. Ve görllntıae ~11. 
l>~ loert hül;Um tatbik olun:ıcnkıır. 
")' 'el Vışı aon dakikada karıırıncbn 
~k genıllerln M:ırtlniğe gönd*'
bıt llıı r.ı llabul edecektir, bn Zil) ıl 
!it tlınaldir, Neteklm \'l:tl Prnns:ı. 
"ıl.ııı ile mertka ar~•ında cereyan 

' IOUıakerelerde Frnımz tllosu • 
>-._ l'tanarz limanlarından başka bir 
'tltcnıyeceğlnl bkenderl) e tngl. 
"'- ıt.a 1araroıc1aa terkedlllrse g"mll•!.. 
' ulbanda kalacaklıtrıru belirt. 
~"°· \'l§IQla aeşrettlııl b:.?y:ın. 
~, il &nlaıd.ıuı m:ııı:ı da b:ıdur. 
~l ıı-..anaa11 Amerikanın taleblnl 

·~ ~ktedlr. ÇünkU \'l'I 
~ ,., cenıllt:rl tarafsız bir llm:ı.. 

Kapahçarşı yangını 
Akşanı U!tD bu c~vrede çarpışma • 

la.ra tekrar başlıuımıt ve bUtün gEOO 
devam etmiştir. Dtln gilndüz şlm:ı.l 

kesimlnde de s:ıvnşı:ır de~aın etmiş 
tir. 

tan sonr:ı pazar ak§amı şehrlntlze ., 
c!öneceklerdlr. ! 
bölgesi lçlncl d"\'O.mlı d •vrlya hare • ~ 
ketleri y::ıpmışl:ı.r ve en az 4 dU,m~ 1 
uçnğı dll:;Urmil,li!rdlr, 

r i! 1 e c Ak 1 çekilmektedir.er. Sayıca U!!tUn Alman um ~ 1 ltuvvetıerlle durmadan yap:lan bir 
muhar .. bt:>de kıtalarımız daı.nanı a • 

ı i!•r kayıplara uğratmışlardır. Oç g1ln 
1 devam ed"n ş'ddHll m•ılıs.reb!lerden 
1 sonra blrllkle.-lmlz.:len bi :1 takrlbıın 

~ ~ llılntınlğe g6ndermet! ka 
llaı oluna buna mUtenınır 

'~Ye!- teklifi Ue ka1'3ıl:ı.şac:ıktır. 
~ '-t.._"1e11 tatnııa ettiği gibi onu 
... ~ lıı etmek mecburlytıtlnde ka 
~ llaıbukJ Peten muharipler S hll& 'atızar ve rakkn• poll. 
~. ..lllhafaza etmek emelinde. 

'-'ı letııtserın teklifini kabul ed~. 
'-": Devamı ı oc1 ..ayf&d!ı 

Kuyumcu iuJf aıı ne diyor? 
DU.-ı, knpalıı;arşıda 'Sekiz dllltk!\.nm Cenupta dU§man ba.fifçe geri ı:e • 

ynnm:ıslle netlccle:ıcn yangının tah. ltllml~t!r, 

!:!katı devam etmektedir. Yangına, Bomba \'t' nv • bomb:ı ucaklanm12. 
77.i9 numaralı HUanU Uğurluya alt ıa avcılarımız savaş b;ilgeslnde dlliJ • 
dUkktuıda ı,:al:ınn Kemal Gllrolun se. mıuı geml:erllc mihver hedeflerine tıı. 

Geniş ölçilde yapııan bu h!lrc'cetler 
sonunda uçaklarımızdıı.:ı 6 sı eksiktir 

ıtalyan tebll!I 
bcb olduğU anınşılmı,tır. Kcm:ı.I Gll. arrur.lar y:ıp:ı.rıı!c geni~ ölçUde !aa • Roma, 1'7 (A.A.) - ltalyan orJu. 
rol §U ifadeyi vermiştir: llyetıerlne sabah glln doğarken ba, • tarı umumt kararglbının 780 numa . 

"fJUkkllnın UstUnde bu!unnn attsıye. !amışlar ve gUn b:ılıncaya. kad::ı.r de. ralı tebliği: 

de pirinç bilezikleri nmynntta temiz. vam etrnl§lerdir. EIA.lemeyn b5!5esinde t:ıarro.ıza 

llyordum. Benzin makinesini Ç:!.lı§. Av • Bomb:ı uc;:ıl:l:ırrmtz dUşman geçen dU9man zırhıı birlikleri karşı. 
tırmnk lce.p etti. Eletkrik yanmadığı taşıt kollarmıı ,tanklarına, at6lyele • lık bir taarruzla ilk hareket mevzlle. 
ıı;ın kibrit ça.ktım. Maklrll ln!il~k et. nnc ve to;ıcu mevzller11c tam !sa • rlne 'kadar ı.oUskUr'Ulmtı"ler ve 10 ka. 
tl ve taht:ıları tutuşturdu. Dı"an betler kn)'d!t~(&lerdlr. Ha!lf bomba dar taıık kaybetml,1lerdlr. 
çıkıncsya kadar alev bUtUn atölyeyi 1 uçaklarımız, dil.,'llan tal}ıt kollıırmr 

1 
Daha cenl;pta dU,man tardmduı 

k:ıplnmı;,u.,. şiddetle bombalamışlar, bUyUk yan. zırhlı vasıtalarla yapılma.!11• Ui•b. 
MUddeıumunıl muavini Kemal öz. gınlar ve tnrlllklar çıkmasına 1ebep blls edilen b,~ı:a bir taıırruz topçu • 

çoban yangm mahalllnJe bir ke'lf ya. ı' oımuşlnrdtr. muzun mhhatıı at~lariıe hemen dur. 
pacaktır, Dtı.rı bUtün ıtızı avcılarımız H\':J.I ~urulm~tur. , 

- J 

-----.0--

Bu gibi y::l-:udilcrin iki 
kamplc. toplanmalarına 

ba§lanıyor 

Stol,holnı, li (A.A.) - Stokholm 
Tidn!ngen gautea!nl.n Bc:-1.n muh:ı. 
tiri, Aı:r.a.nya, Avusturys, Polonya, 
Çeko'!lov·akyaıı veyahut m<ı:ıyyen 

milliyette oıınıyan ve haıen Parlste 
oturan takriben 20.000 kadar ~ ahudl. 
nln pel: yakmdn Avrup:ı do:Usuna 
doğru sllrUleceklerlnl bildirmekte • 
dlr. 

19gal rn::.kamları bunlıı.rır.ı h:ıreltet. 

lertnt bekllyerek ıtmdlllk yahudtıertn 
lltl ıoplu .. lumpıea lhderllmete. 
rı kararını verınlotır. Bu teı:'lb1r, 80 
ra§ına kadar erltcltlerc ve 45 ya§ına 

kadar kadınlara oamlld!r, 

40~0 Almnn öldllrm!.11 ve 3:i tank tah. 
rip etml~tlr 

/tloskovn.' n. A.A. - Ru!i kUVYC'• 

leri, Almanlan \'<'ronez.in bir kenıır 
m:ıhııllesindcn lnrdcdilmişlerclir. • 

J.oııura, 17 CA. ~) - P.. B C: 
Mosko\•ad:ı llt'"rcdilen hususi 

1'ir teblij;de 15 :mn~'lstan 15 tem• 
10uzn kaJar Alınanlar, 350.000 i 
ölü olmak t\7..ere 900.(ı(}O zayiat 
\.'ermişlerdi:. Almanlar 2000 top, 
2900 tank ve en az 3000 uç::ı.k ü~ 
bctmişlerclir. 

ltuala.nR ölü. yuü - eıılr' eta• 
rnk 39~' 000 zr.Jiat v~rml!,iler,,lr. 
jQ05 top, 940 tank \'e 1354 uç:fr 
kayceb:n!§lerdir. 
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Mahkeme Salonlarında 

Hapisane ar adaşın
dan beklenen hayır!? 

Kocası aplsanede bekleye dursun 
lylll attı·utmayao arkadaş, paralarla 

eı ıselerl alıp ço~tan savaşmaş ı 
-Adm? 
- Koço. 
- Y.aç yaşındasın? 

Ba§tal'llfl ı ncl aa;>mda 
rCk gemılerl kurtnmıa.ı. mUmlcUn • 
dUr. I• aknt bu ııılh'l.·er tarafmdıın ya. 
pılııcnk mukabil teklifi önli)ecak blr 
mahl.)ette değildir. Bu.atın için "~1)1 
yeniden iki tnnı.flı fedakı\rlıklnr ka. 
bul etmesine tnraftar olnıı)acaktır 

ıııı.nıyoru:ı. 

Müttefiklerin tekllfl kabul edilme. 
dlğl takdirde gemilerin tahribini bek. 
lemek lazımdır. 

Ancak gemllerlD tD.hrlbl \ 1 1 Pnın 
sası ile müttefikler ıı.rnamıbkl slyıısl 
mUon ebet lizerlnde ne gibi t~lrlıır 

yapacaktır 't Sanıyoruz ki, gemilerin 
tahribi. vı l l<"ran ını mllttcllldcr~ 

ka~ı harp llAnmıı ürllkll.)ecck bir \'8 

MAKSiM y_z_Lln.:mii!S~~-
Müzeyyen SENA 
Kemani Necati TOKYAY 

vo 28 klşlllk muazzam Saz He~ eti 

s. ATİLA Takdim E~er 

ŞARK RÜYASI 
Bu akş:tmdan ltlbtı.rcn tanınmış san'atklirlanmızdan SEMiHA, l. TOTO, CEL.\L S"ORl'Rt, ALİ CHURl 

,;c GO kt$lllk kadronun iştirakiyle zengin mlıa.n en, yeni dekor ve kostllml r. Bü~ Uk orlıe trn B!H.EY1 

-63. 
- O .kadar göstermiyorsun. 

mnu, Lste!o bana lrlca etti, k1 karısı. 
' nı göreyim, diye. BüyUkderedekl bak. 

kal dükktuılanna glttlm. K rlSlDI 

gördüm. Mektubunu verd.IIlJ 
- Ji:§ya alml§am. d.)d~ ctmfy~kil~V~~\~. ~~~---a••·------··mnm•ıma•••BH~---~~~a~-m~UB~ nln bkenderlyedekl gemiler mUn:ı.se.. ı ıuııı 

BAZJRLA,.YAN MJŞF.L • MUZ!Jt: KARLO DALPl 'O KAPOÇELU 

betile neıırcttl'rl 00.)8DDamedo gemi. ..l!Si:!f.iiMfı .. ,.... Sayın Kaiıköy ve Civarı 
terin tuJırlbl Ue hasıl olııcnk \'8.ZI.) et 

- Dahtı çok blle varım. 
- Ne lj yaptırsın? 

- Hayır. 

- Para? alk 
- Yumurta komisyoncu.suyum. 
- NereUsi.Iıf 
- Nev!)ehirll. 

- Para da almadım. Yalnız 40 
ku?"U§ glt.mek, 40 kUI'U§ da gelmek 
otobUa parası 1,5 llro. aldım. Eh tra.nı 
vayı \"ar, Bicakta soğıık suyu vıır. 

"vnhlm,,, ıfııtlle ifade edllme
1
tteillr. R d y 1 d 

Faka& ..... -ahım., kelime ı bir takım a yo 1 iZi 
tehlikeler, mUnıısebcUerde karışıklık. - _..______ NEVZAT AKA Y'ı 

- Sabıkan var mı? 
-Hayır. 

- Ama haplshtıneye girmlşsln. 
- Girdim, ilkin borç yUZUDden. Bu 

•t;abıka sayılır mı? 

- Borç, morç ne otursa olBun .. Sa. 
bıka, sabıkadır. l:lcm borç değil, do. 
laııdmeılıktanm.l§. ---Yalan mı! 

- Hayır, ama 4 BCD-O Oldu ( 1) 

- Ne olursa olsun. Bak daha nltıl. 
lanmamışsm ki ınllll konınma malı.. 

kemes.1 tarafından tevkf.t edilmiş o • 
ıan BüyUkderedo bakkal tstero ile 
arkadaf olup, çıktıktan sonra evine 
ettm!I ve k&rı•ını dolandirmı§sm. 

- Yalan. 
- Nası.ı, yalan. Bak 1ateıfo, nuıl 

ita.de verm~ dinle: 
Koe<> ile haplahanede t.aıuıtım. B&.. 

na. kfmQASl olmııdığmı, para.il bile 
bulunmadı#IDI söyledi. 

KendlJliııe p:ı.raca yardım et.Um. Çı. 
kacağı aırada ellerlme ayaklanma. 
aanldı: 

• -Yaptığın tyi11klıer1 dQnyad& UDUL 

mam! dedi, ben de: 
- Bizim eve git, k&rmıa eöyle, 

bQna çamaşır ve sigara g6ndcraln. 
Avukatıma da uğra, muhakeme gU. 
nQ plılUo.ri geUralD, ki muhakemem 
çabuk bitsin! dedim. 

Okumak yazmak bUmedlğ:l.mden 
Koçoye. beiılm ağzmıdan karıma blr 
mektup yazdırdım. Fakat Koça çık. 
tıktanberl karımdan hl.ç blr haber 
alam.adım. Bir kaç gün •om& çocuk.. 
lanın geldi, annelcrlnln lbana. bası: 

eıyalar, ylyecc.'klerle lılrl!ltta parıL 
gönderalğinl söyledller. 

1,6 lira çok mudur 1' 
- Ya sc!erta.sı ile yemekler!' 
- Sefertaın diye bir §OY bllmlyo. 

rum. Evimi araatnıar, sererta.sıarmı 

bulacaklardır. Ama, karısı Eleni bir 
çay ikram etU, lçUm. Bak bunu ı.n • 
kAr etmedim. 

- Kendine ne diye sergardlyan su. 
SU verdin? 

- Bak, bak, bak lşto bu ela kuy. 
nıklu yalan Anlamıyorum ki bıına 

ne diye böyİe I!tira atıp stlründürU • 
yorlar. 

HAklm Koçoya iklye bölUnmU~ bu 
pusulanın yalnıZ bir parçasını g& • 
terdi: .,,. 

- Bu yazı aenln mi f, 
- Benim. 
- Ya bu parçııdakl \,._ 
- Tanımıyorum. Benim deA'l.L 
- Dlkkalll bak. 
- Baktım, benim yazım değil. 
Mektup rumcaydı. 
- Ne yazıyor burada? 
- 'Mektubu getirene S llra ver. 
- Eeee. 
- Bllmiyonım, vallahi anlayama. 

dnn, glttL 
Kaço hakkında kuvveUl delil yok.. 

tu. Neticede mahkeme kendisinin l • 
kametgAha. ro.pt.cn serbest bırakıl • 
masıru, ve liıteto Jle knrısının §ahit 
olarak mahkemeye celbi.ne kanı.r ve. 
rildl 

ADLiYE l\HJHAB1Rt 

Bir kabzımalın 1050 lirası 
çalınd.t 

KUçUkpazarda meyva hll.1inde kab. 
z.ımııllık yapan Mustafa, .dUD ha.t ö.o 
nUnde mallarım beklerken meçhul 
b1r yankeslcl cebl.Ddekl 1050 Urumı 

ça.rpmııtır. ' 

Jar ifade etmekle berııoor "harp ha. 

il,, dcmclc de ildir. Vl~I hUkOm U 
harp ıuııı ltellmeslnl bilerek ve 1 ti. 
3erek kullanmaını::tır. 

Ayni 'Zllmllnda b:ı3anncm~:ıln dl • 
llndcn aııl:ı ılıın bir noktnda dıı mtlt. 
t.ef.lklero Qdcta temlnat \•erllm::ıktc. 
dlr. Bu nokta 11udur: t kenderlyedo • 
ki gemiler, llmand:.l ltaldığı ve chrc 
mihver kun·etlorl hl'ıldm olduğu tok. 
dlrde mütarekenin (8) incl m:.\ddcsl 
mucibince Alnııın)ıınm ""c ltnlyunm 
ı:e.mllcre elkoym13 acaklıırını bildir 
mektcdlr. Ce3:ııın menin dilinden 
bir harp hn!lnln zuhur edec.:!ğl ,µel;: 
ıınlaşılmam3kta.dır. Esa. en ı•etcnln 

b:ızı endişeleri Vljl lt'nı.nııı.sını Al • 
manya ile muharip olarak bl.- ~-fm 

hareketten menedecek kııdar ku\'Vet. 
Udlr. 

Bu endişeleri oOJ le hUl4sa etmek 
mllnıkUndUr: 

l - Frnnsanın istikbali mutlaka 
A.lınau)nnın kati gnlebeslne b.~ğ"lı 

değildir. Eğer J.>eten büy~ dlişUnsey. 
dl, şimdiye kadar Fransayı derhal 
Almanya Ue müttefik ınfatlle barbo 
~karılı. 

U - Fransnnrn mWılm bir kıı;mı 
~gal alhııcladır. li'rnnsız halla ne o. 
lurs:ı olsun wllstevllden 11lkA;tetçldlr. 
Hiçbir d •\'let rel ı vııtanının yarıilan 

fn:ıln.sını ı,glll edc:n :fillen millete dilş. 
man vıı:ı.lyetlnde bulunıın bir devlet. 
le ittifak ederek sllMı ıukadıııılığı e. 
demez 
lil .:.._ Fransa muharip s:ıfum glr. 

se blle Almanyanm onu &llAhlandır. 

nıayn müaaadc edeceği r.ıUph ildir. 
IJw.a wı'ikabn ra. 
tuıı takmıhğı takdlrcl bugUnkU ta • 
rafsız vazl) etlndıı.ıı çllt~ lı.!lrbln 

bUUln yllklerlnl sırtına alacaktır. 

Fr&WJ3Dm bü)lc bir \'u.zlyetl kabul 
etmesine lmknn ~oktur. 

o zaman l§1 anladım. Koço yazdı. 
ğı pusulaıım aıtma.: "lılcktubu geU. 
ren adama. bana geUrmesl için S 11. 
ra diL ver ... diye bil' a&tır UAve et • 
mi§, parayı çamBFl&rr ve bir ae!er. 
taBt yemetı alıp kaçmış. 

Koço, kanma kenc1Jsbı1 .ee.rga.rdL 
yan olarak taıııiml§. 

~ankesfci aranmakta.dır. JV - Vlşl Fransası muharip \."llS. 

/ tını aldığı tnkdlrdc gitgide kuwetle. •••••••••••••'! ııen mtıttcfik hnva ~"U\"\ietlerlnln he. 

- Ne diyecekalıı bakoltm, ha, Nev. 
YAZLlclA GiDECEKLERE: dcll olacaktır. BugUn bQyJe bir nızl. 

fChlrllT 
HASIR KOLTUK ve )etı thdu etmeıtte ,ı 1n1n ınenraau 

)Oktur • . 
Koçonun ko.nııımur h.lıç dıl ruma 

benzemlyordn., Şlveal bir Anadolulu.. 
dan tarlaıızdı. 

"obllyanızla Dııt budak afaem- v _ \'iti muharip vazl)etlne gir. 
dan bahce koltuklarınw ıllğl takdirde buırtın ı,ranııııda 11lr 

- Ne dlyeyım. .ıeadlm, Stttrat11r, 
bunlar, 

HER YERDEN UCUZ lın)ll takdlrklirlan m '\'euı olan do 
lııtanbuld& Rızapap yokugunda Golün pre&tij1 dııhıı 7.lyade çoğala • 

66 No. AHMED FJ:V'L.İ'nltı caktu. l'eten böyle bir Bt'Y nrzu et .. 

ASRJ MOBJLY A tuez. Dö Golll sempatik güatereeek 

1 ıüdbetJerdeıı uzak kıı.lmayı terclh e.. 

- Niçin 8&ll& ittlra •t.alnler. 
- Ne bileyim 'ben. Tahlll olundu.. 

Mataza,lmdaıı al.mn.. 

••lllİ•İıl••••••••M de!'. VI - Vftl ı.,ransası muharip !Ufa. 

ğ\un - Tahllye OlU.DdUğ\lm - U... 

Askeri Tıbbiye Okulu 
"Tabip, E~zacı. Kimya. Oisçi. Hukuk. ve Öğret· 
men,. sınıflarına aluiaca'k talebe kayıt ve 

kabul ıartlan 
L - TQrklye cUmhunyeU ı.baUIDdazı bulunmak. 
2. - Soyadı ve fotogTalı kendi n\ltUSU ile birlikte ana ve babasmm 

nllfu.s kAğıllannı ibraz etmek. Bunl&rdan her baııgt birLll vefat eunı, i.ae 
llilt".Ja kaydından ltrer:- mu.aaddak ıuret getlrllmeıl. lAznndır. "Ebeveynine 
atd ~bu tanınma vesfkBJ.an mektepçe görUldUkten 80JU'& hemen lade edlJ1r. 

ı. - IJll".idım pek iyi veya iyi derecede mezun olmak. 
f. - LL!eyi bJtlrme ve olgunluk diploması vermek. Ha.zırlanmanupa 

Use mUdUrlycUndeıı bir musadda.k ye.ika ve ukeı1 tam ehliyetname g!Ss.. 
termek. 

ıs. - On ackl% ya§llla bUmI§ ve yirmi Uç ya§lna girmemiş bulunmak. 
6. - Çtç11k a&ıı veslka.aı g!SBtermek ve tam teşekkUllll aaker1 bir ııhlıl 

heyet tara.tından muayene olmak "Okurun rapor 11Zerl.rıde taBdUtU fotog. 
rafı buıunacaklır.,. 

7. - KcndJs1nin ve &1le&1Din fena hal ve şöhret sahibi olmadığı okurun 
nlp.nlı ve nikll.lılı bulunmadığı bakkmda mahalU zabıta tarafmdan t&8. 
dikil bir vesika g!SBterme1'~ 

8. - Baba ve ana ölm~ ise btlyllk baba ve ana, amca, dayı. hala, 
teyz.e kız ve Mkek kardeş veıt olab!lfr. Şu kadar ki ana ve babanın Oidllk.. 
ıer'.ne datr resmt bir kft.ğıt getırmelfdlr, 

9. - mı.bul edildikleri kendilerine teblll edildikten sonra vellaf t.e.ra
fmd:uı ve noterdkten musaddak okulda örnetf yazılı taabhUt aenedi okula 
verilecektir. 

ıo. - 4 x 6 büyUkltlkte 6 ıut•a fotograf. 
ıı. - Mektebe Itat'1 kayıt muanıelesı yukarda Lstenllen vesaik veriL 

dikten sonra '•Eyllll ayı,, 8<'nunda yapılD'. 
Liseden ~h iyi derecede mezun olanlar bllAlmtlhan aınur. 
lyt derecede mezun olanlar kadrodan fuıa taUp olursa Llteklner ara. 

'suıda •'yabancı dll ve rfyU:yeden,, mUsabaka imtihanı yapılacak ve en 
çolı: ııumara alanlar seçlloc-!ktlr. lmUhan eylQl ayı ilk baftastnda yaprlrr. 

12. - Ltseden bir srıne evvel ve da.ha evvel mezun olanıar bu mllddeU 
'l~ ve ne suretle gcçtrc:Uklrfnl blldlrmeğe ve tevılka mecburdurlar. 

(•89 -- 7611) 

ASKER! TIBBiYE lUEKTEBI MODURLUG't)NDEN: 

HA.len lillada bulunup tklncl devre kampına tefrik edilml§ olan A.akert 
Tıb't.iye melıtal:o! talebeleri 16 Ağustos 942 de UçUncU kampa iştirak ede.. 
cekleriDden 13 Ağultosta mektebe lltilıak etmeleri llAn olunur (7656) 

tını aldığı takdirde hariçten gelen 
ııda maddeleri b!lokıınmdıuı da ~k 
..ıtıntılı bir vıuly te düşecektir. Bo. 
nun için Petcnln gemiler ytlz.Unden 
bir harp va:r.lyetlne glreeeğ'lol Umlt 
etmıyoroı.. Meğer bu \'işi tahmin cdl. 
lemez J>lr ı;ekllde tazyiklere mı:ı.nıs 

kalsın! ?ıleııelA Mare,al Peten 1 tlfa... 
ya mecbur edlliıln! O r.ııman bAdlseyl 
başka bir zaviyeden tetkik etmek L 
cap eder. SADRt ERTEl\1 

- Kumpanya Iınlı.Ier a kızım! 1)1 
k1. NtıelAnm ba uu yakmadı. ÖlUn • 
ceye kad::ı.r vlcıbn aazbı çekecektim. 
Çilııkll, blllyorsun yıı, ona Neclı\yı 

ta\"&lye eden bendim. Ontın da bir ld. 
bar dolandırıcı oldutnnu nerdcn bile. 
ylm? Şansı varmı11 kızın.. 1.) l ki be.. 
nllz olruııt bitmiş bir & y yok. 

- tyl anııı, Neclfi.), ondan ayırmıılt 
bl:ı:.1 ı;11plıeyo dll:ıllreblllr. 

- Ne ~bl? 
- Öyle ya. NeclA "Şahika kıskan. 

dı!,, diyecek ve ılzln 'Ekrem bak.kın • 
da ııöyllyeootınlz 86il&rla hlçblrlne 
lnaıınıryacak. 

- Bunun kolayı var. Kerim Pa • 
pnro adr"81.nl veririm.. Güztfope)e 
gider, hem ke•dlslle hem de paşanın 
hanımlyle konuşabilir. 

- Bu fenıı bir fikir değil. Her hal. 
ae bu me elenin bugün mesullyetlnl 
bl:ı Uzerlmlze almrıı olnıryalrm. 

• edat Bey biraz. 4Jnll'ndlkten son. 
ra bir yorgunluk kahve.l lgtL. a;ôzll,, 

ne devam etti: 
- Ekremln VedstJa mUnasebctlnl 

bir teııadüt meydana ı:ıkardı. Kerim 
Paşıı bir yaz:hsu~e gltmlfJ- orada 
Vedadı ara.rlten, karşı11na bir genç 
çıkmııı. "Vedad Bey Avrupaya. git. 
ti.'' demlş. Pa•a bu adamı kıya!etlnl 
tarlf etmekle beraber a4mı da al.i1le. 

görmek ,e HUıutf sesini yakından dlnl~ek için sabırsı:t.lanı.)ordu.. 

Şlnıdl bu fırsat elinizdedir. 

KRIT AL SALONUNDAKi SEANSINDAN EVVEL 
ı arın Bkı:o.mclıın ıtJbaren her akşam saat 9.EO da 

Kadıköy vapur iskelesi yanında Park Gazinosunda 
l'ltun:ı.zıım nz heyeti rc!akotlnde dlnleyeookslnlz. Yer bulmak ıı:tn IQttee 

erkem! rı gellnlz ''C maularınızı evvelden temin edoblllrslnlz.. 
tııt:lnbula döncekler için hmıust moför temin edilmiştir. 

......................................... i:n11 ... 
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T AKSiM HALK GAZiNOSUNDA 

M üzevven Er~in 
ve yirmi kisilik kıyı.1etli SAZ TOPLULUCU 

Her aksam seanslarına devam ediyorlar. 
\ 

____ , Okuyucu Bayanlar: MAHMURE HANDAN - ME. 

LAHAT ŞARK YILDIZI - NERMiN "ODEON,, 

YILDIZI. Gazelhan - CAHlDE - ADALET: 
~cımmamm•ıııa:3- Temiz hava, iyi aervia - Temiz ~ıeze --- - __ .;;-., ____________ .. 

Bevoğlu Vakıflar Direktör)ü~ü ilanları 

Somsl 
.~ylığt 

Mo.ho.liesı Sokağı • No. Cins! Lira K. 
Tophnno 
Galata 

J'iruzağa • Kadriler 1 DUkkAn 4 00 
Şnhkulu •Şah kuyusu 24 Apartıman 2 el dnlresi ıs 00 

GalaUi l 
Pangaltı 

Şahkulu .Knr&.l!!ll 28/"..ö Barnka - , 80 00 
Fcriköy Akasya. H Baraka oo :;o 

Beyo ıu BUlbUl ~ Serdo.n ömer r;g DUkkQ.n 6 00 
Yukarda 

olan 27.7.9f2 
yıızılı gayrlmenltuller 81.5.913 gUnU sonuna kad&r kiraya verilecektir. tsteklllerln ihale günll 
gilnU pazartesi gUnU saat 10 da Beyoğlu vakınar mUdUI'.lUğU nknrnt 

veya. kumral bir kızla evlenmek il. Aldt"tnız: ' 
temcktedlr. Vücut E:'(lzeUlğl ve gtyt. 
nişteki Z!!\'kt bilhassa aranır. (Mm 

Küçük llinlaı Kuponu 
Clme) remzine mUracaat. 

* 88 yaşında, 8-0 lira aylığı otan, 
mUUınaslp vUcutıu, nc§eU ve sporu 
seven bir sıınatktı.r, !ııklr ve gUz J bir 

(Bu ımı)ona eklenerek göndcrllecek kızla evlenmek lltemektedir. Genç 
l~ l*'tama ve iş verme llAnlan En Son olmıık gartlle dul dn olalbllr. (İLH. 
U:ı.klkada para= DC;jrc;1Ueeektlr. L B.) l"emzine mUraco.a.t. 
l~ların gll?.etede görtılJiliü 15cldlde • y~ 2• boy 157, kilo tsO, kumral 
olm:ısma dlltkat edllınelldlr. Evlen. beyaz tenU, iyi ahltı.klı, temiz aile ln. 
me teltlifi gooderen okuyucuların zı, yaşlyle mUtenasıp, devlet memu. 
mahfuz kalnınk llzere sarih adresle. ru bir bayla evlenmek istemektedir 
rin.I blldlrmelerl lazımdır. (Hep Şen) remzine mUro.eaat. 

Evlenme teklifleri: • Yaş 22. boy 1,68, kllo GO, ııse 
• 22 yaşmda, orta boylu. balık e. mezunu bir bay, 16.22 yqında şen 

tinde yeşil göz.IU, dikiş, ve ev ı.şıerlnl bir bayla evlenmek istemektedir, 
iyi bilen bir bayan; ya~ı Z1 den 85 e (H.H. 46) remzine mUracaat • 

Aptıcıa rernfdf'rt VBT.tlı nlan e • 
kufuculanmıım oıım.lanna ceıea 

mektuplan tcıarebanemlzden ( paıı.at
la.n barlç) lıergün A&babtao öıtley• 

kadıır ve aaat 11 deıo eonra aıcıınna. 
lan. 
(A...M.I (A..T.A.) (B L M.C.) (B.V.) 
(85 Ciddl olnlım) (Deniz) (E. Ura) 
(E.0.) (E..L.HF.N.S.) (Gar) 
(HllsnU 13) (H.B. 888) (Hulya) 
(H. öıuıal)(H. 4~)(Kaymak)(LOtfl> 
(M.T.R.> (M. Nur) (l!emduh•) 
(Mehtap) (N.N.) (N.C.K.) (Nelll) 
(Sn.mi) (S.R.42) (S.T.) (S.Jt.I 
(Se,•gf) (Ş.C.K) (Ş.F.) (Tumlzkall>) 
(T.H.R,Z) Tekcan) (T.A.Ş.) (TaUlııl 
kimdi) (Y.B.) (Yedek denl.zcl) 

kndar, en o.z 70 Ura alan memur ve • • • 
ya meslek sahibi bir bayla evlenmek lı ve İ§Çİ arıyanlCJ1' AÇIK KONU!plAı 
tatemektedlr. Arzu edenlerin "GlUse. • Lise v" orta okul talebeıeruıe d 
ren,, remzine mUracaatları. \ mOaalt ıeraltte kimya, fizik ve rtya. Bayan Yıldız Aca.r: Verdlğlnlz ıı. • 

• Boy 1.68, yaıı S6, 90 lira DUlllflı ztye deralcrl verilmektedir. (A.E.) 1 resı.n uydurma. olduğu anlagtldıgıtı' 
ı;ok aanşrn memur btr bay. esmer remzine mUracaat. g dan ııa.nınız ncoredlmiyecekUr. """ 

des Uçurum 
Yazan: iSKEN DER F. SERTELLi ._ _____ _ 

dl ve: "Bu gooç de onun kumpanya. 
e!.radından biridir!,, dedl. 

- Bu gcnçln adı neyml, f •· 
Sedad Bey bnfuu .iallı)ar&k &ii 1 

lüoıııe dl: { 
- Ekrem. 
Şahika tereddilt etti: 
- llıı&ka bir Ekrem olmasın 11 
- ll.ayır. Kıyatetınl, çehrealn1 ta. 

rll etU dedim ya. fl kendisi_ 
Şalılka bunları dlnlorken renktell 

renge glrl.) ordu. 
Artık EkremJ.D de foya.aı meyd.aaa 

çllumıtı. 

Şahika z.ı:ı.ten ona, Penrtn lılkAye • 
alnden sonra numarayı vennljtl: Sr. 
fır • 

Ekrem, süttll>ozuk, alılAk dU,kUnU 
bir adamdı. 
Şahikayı parıısı ye serveti için av. 

la.mıılc l•tl'dlfl belllydL Hatt.A, bono 
anlamak tçln Pcn1ne o gece bet lira 
vermesi de onun ahlAk ve hllvlyııtlnl 
meydana koymap yeterdi. 

Sedat Bey biraz sonra. .ka.rulle ko. 
nusmata balladı: 

- Gözteped& konııstutumuz me • 
acleyı hallettim. Çok uygun, ç,ok gU. 
zeı bir delikanlı. 

Şahika bu bahsl.Q nereye dayana • 
CBfuıı anladı.. • 

Yerinden kalktt.. 

Sedat Bey: 
- Kıum, nereye gidlyorıınnP dedi. 

Sana alt bir mesele_ 
Şahika hiddetle cevap verdi: 
- Artık bana alt hiçbir ıueaele 

dinlemek latemlyorom, babal --..... 
Ve yllrUclU. 

Ust kata çıktı. 
Saraylı luP.rum koca.ama: 
- Kmn hakkı var, dedL Bugnn.. 

lerde aafdan soldan üyle mUna!ebet,, 
8lz ı;eyler duyuyor ki •• slnlrlenıneme.. 
alne lmkAn yok. Bizim Nadide Aysel 
Hanım da koeaımclan ayrılUUI. 

- Ne dedin! tıte buna inanmam. 
O kibar erkekten ayrılmak.. bu, kıı_ 
bil detıı.. Adeta bir clellllktir. 

- Aman, böyle ~yleme, beyl Ya. 
&ak Odaai.ııda kocuııu ~&IWlfUCWU& 

kn.ıyl& ynkalamlf. Ayrılm&lın cla tlJI 
yapsın 'l 

- Bezalet • Rezaleti Artık hiç t<ll-' 
seye itimadım kalmadı. Ya ben ııet; 
kesi başka ttirlU görUvorum. 'l'aJIO 

berkea bana olduğu gi'bı görUnınll ' 
yor. O ne kibar bir erkekti ayol! f 

- t,te ıürU;tonaun ya. Şahika blJ 
le ,eyleri duydukca, evllllkten oef ' 
ret e<ll.)or_ bugt1n bana lAfını bile "11 
tlrmedl 

- Eh, buctın ettlrmeseue. ~ 
dinler. Slnlrlerl yatııınca koa~ 

Bir ılgara yaktı: 
- MalCmya •• ettetın hlk&yC91 _. 

lıdır. Her zıı.maıı cUnlenJr •• bati& 1" 
lan 4a olB&. ,//fi 

- Ey, ıımcu p.kayı bırak 4a o 
oldu, neler gitti f Bana barl anıa:, 

- Anlatayım, karıcıfmı 1 o 00-_ 
bb.lm Şahika ıcın blçllm1f bir ~ 

- Ne cllyorswı.. cöztınte ~ 

mu ooeotuı 
- Gördüm ya.. anlan glbl ctel', 

kaalı. Bu Utekl buldoklan~ 

benz.emlyor. Tllccar otlu tl\006f. -""' 
- Cahil bir ~oku., Şahika ali"' 

la -111 anla&ır ! 
- Hiç de cahll değil. Orta tah il -

bltlrml:.t. Fakat, llnh·erslteden çıtıP' 
gibi, o kadar wıturuplu, o derl'CC 
kon11111yor ki. • JD~va.mı L 

• 


