
ı·aı.aıı: SADRI ERTEM 

KOMıjU tranın ehenıml)Ctl mül 
teflklcr lçlıı g.lu ger;:Uq,•e da. 

ba :ıl.)ade kıymet kıı~o:ıul;:taJır. 
A.lutten:.ıerln geçen l ıl, eylül a.) ııı~ 
''*'al ettikleri lruo Amerlkan )IUdı.. 
IQı !çln müaalt bir .uhıı lııı.llae 8Jku. 

bbUmljttr. Aruurlkıı.d.ln gelen mad • 
delerin ihracı ıcın yeni lim;ı.:ılar ta. 
ııı edllml:ı, bazı d('mlryolları yn;>ıl. 
lluttır. A.uerlkulı ru.ih;)ııJlaler lngll. 
~renin onunca ordulu 1 ıı.ilroau:ıda 
llnıan ve l ol teal atı sUrntle ı. acade 
Cet.irmek için çıı.11,jmaıdadırlar. !lüt. 

'"/lklerd.m RıtsJllJB gld~'I !jlmdiii i 
tec:ı ... rÜ2o()eu m:ııuo tek yol trnn ııra • 
'-llldlr. UniDJi onlar JimanlarJıı mJ:ı. 
le edllmakte, ıa.yya.relcll° s:ı!ıllde ta. 
kılıp t- ıer hale getlrll;ııekteJJr. 

lraom yol üzeri oıu,u onun bu flkl. 
beıını hıuırlamı,tır. ı.-an.ou ookru.f. 
laaınııun doiıuı bu -.ı.ız.lyei tranıo 
lllUbarıpler araııınJ.ıkl eııo.oınly.:ıtlnl 
lllrltlr.ınak, hanı muharipler için blr. 
btrlııe zıt mana ltııde eder hllle koy. 
'-..t.ur. lrn.ııın Ru yuya glde~t yul 
"-rinde bulunup nal;:llye kolaylığı. 
il& \eııııu &twe»l mihver devletleri 1. 
çlır~ ele ano r.JHen bir aey defi-:. 
diı-, !Suıaenaleyb lr:ımn nakli hlzmelf 
ile ~r :ı.:ıyıfiarn mlh\•er b L'!l J bir 
'•rer 1ayar. Bu zaferi kaxanm.ıl• i. 
~i.Q ele her \U&ıtadan latlb!le et:n3!t 
1-&er, Muharipler için tranda bu ııe. 
killerde çalı:tmak imkanları bu"ule 
reıa,.keo beri )andan da ıranın dıı. 
llııt bllmesL.'!ldekl uı.ıuvvaner ve lra. 
Ilı .. ~1 olan nnnne'lil .ıya.ı lhtirıuı. 
~ ak111lerl ortaya çıknıı.ttır. 

84ltün bu hAdlaelnln bir ara.ya 
Ct-itneaı lrııııın geçlrıllğl ve içinden 
~kllııı , otorlte!llle çı~ın:ı•mıı tııı.e. 
d!llınız l!l)Bn de\•rLııl ntınıı_,tır. 

lrandakl lııyanlar blr tnru.ftıı.ıı hıı. 
'lei tclklnlerdeo, bir taraftan rejim 
~lolo \&ı'Dltığı \·aı.lyetten, 
lıır ~aııdııo d.:ı ~e;:e.., yıl k~rııl< giden 
lıa\'alafd&n kuvvetini almııtır. 

baada harici ıellrlnl r eslddenberl 
'a.t bWuomaktadır. Ruıyanıo iyi po. 
lıtıkaeuıa batlı bir propagaod.ısı tn. 
Cll~~nln Asya polltlkas:na lnğlı bir 
p"°Pacandaaı, mlhverlo miltteflklerl 
lt"-ek, onlann a§kerl ınelaı.nlı.ıua. 
1'rı11ı bozmak ltln bir polltlkal:ırı 
~, Propaganda faaliyetleri \•ardır. 

lla propagandalar bu pollt.lk lbtl •. 
'r lranda aya.ktaılırlıır. l<~eıı'.l ge. 
~ bir haaad yılı ta.lırikled kuv • 
t'tlendlrm1f,aşlret relıle.dnln kendile 
"lııı lllll11takll telAkkl etmeleri ıran • 
~ karlflklıklıırın ıebeblerlnl izah 'k mahiyettedir. 

llo.a 11lnlenle lnın txı,veklll trnn 
'lerlne lıyaoların baıııtırılmııt 
"~nu 'lie ıll~ııun lade olunduğu. 
~ btıdlrmı.- ur. lran bn~'lieklllııirı aôı.. 
~ biz memnu..'ll) etle t •JAkkl edl. 
hl'Qa. ÇilnkU ml»takll, hilr, irade. 
~ lahlp bir lrao bir.im itin arı.o e. 
~ ko111Budur. ÇUnkU bu bal cnm. 
"- Jet Türklyealnln dllnya göru,u. 
'h. ta uygun bir hareket olacaktır. 
'"tldYfıının bütlln mllleller ~in anu 
~I bayat bu !:~J1'eVC l~lnde mllta. 
' 94Uınektedlr. Bllhas!ia hududu. 
tı-, ı lı.ertnde buluo:ı.n bir memleke.. 
''-r1111 rabıtalarla bağlJ olduğu 
11uı._ bir kom,unun tablntls yapaeağı 
\',-..._.elerde serbest kulabllmesl 
tı._1'-ıenııekette mllabet lllm zihniye. 
~kını kılması bu ııuretıe nnıaıır 
'-ır Yet eaerlerlnln ön syaJ~ ta. 
-. lrıtku Yolanda faal bir rol alm:ı.aı. 
~"-«ar çok arzuya il.yık bir hA'11. 
ı. · ~rlyetln eski devirlerinde 
"'sıı>tuc l'lıedenlyetlere aahlp olmııı ,.,:ersn bugUn de yeni ve gllı.et 
~,.. laalketmealnl b:!klem k hak. 
~· Bnnun l(ln kom,a lranın 
"I ile, lıürrh·cttne Ye otol'lteslne '·il 0laaıaaı bl~I dalına mem."ıun eı. 

Bertin 19 (A.A.) - ~ımi tebllj·: 
Doğu cephesinin cenup kesiminde, 

muştur. 

Marıupo!un doğuaunlo., Romen kı. 

taları hafi! dilşman kuvvetleri tara. 
tından yapıl:m bir çıkarma teıebbU. 
sunu akim bırııkmıılardır. Macar teş 
kllleri Don nehrlnlıı ötesl:ıde nehrin 
batı kıyısında k:ümış oıan bir dil§. 
man grupunu pUsltUrtmU~lerdlr, Bu 
munaııebetle 20 dUıman tankı ele ge. 
çlrilm!ı veya tahrip edUmi§tır. 

Alman hava kuvvetleri yukarı Don 
üzerinde dUşman ı:uvvellerlnl ve as. 
kert hedeficrı bombalamıştır. Düş _ 
man çok önemli kayıplara uğramıı • 
ttr. 
İlmen gölUnUn cenubunı!:ı I3eı~~ • 

vlkler muvaffakiyeUılz Ucumlarına 

devam etm(Jlerdir. Kola. körfezinde, 
Roatdakı Uman tuislerlne yeniden 
ve §lddetle bombalanmqtır. 

••• 
Makova, 11 (A.A.) - SOTyet tebıl. 

ğtnln ekinde O!Syle denilmektedir: 
18 temmuzde hava kuvveUerlmtze 

mensup tc3k1ller dU:ımanın takriben 
3 plyadA taburunu dağıtmışlar veya 

--.-
Nevyürkta, Japonların 

Kamçatkaya taarruzundan 
bahsediliyor 

Ntvyork, 19 (A.A.J - Nevyork 
Taymls gaz3teslne göre J:ıpo;ılar 

§imdi şimale yani Mançuko • Siblr. 
ya hududuna gittikçe artan miktar. 
da harbe alışkın kıt.ıl:ı.r gön :hrmek. 
tedirler. Gazete, va,ın~tonda .Ta!,>On. 
yanm Bo~Uer lılrllğine taarruz e. 
deceğ"lne dair olan k .. .:ıa:ıtln &itUkçe 
kuvvetıenmekte olduğunu belirtmek. 
tedlr, 

Ne\•york Tayınla, .Alölt takım ada. 
Janndan birkaçının ve bilhassa KlB. 
ka ve Attunun Ja.ponlann elinde bu. 
lundu~nu hatırlatmakta ve bu ha. 
lln Vqi.ngtonda. birçok kimseler ta. 
rafından Blblryaya. ve Alaakıı.dan ~I. 
yade belki Kamçatkaya karşı yapı. 
ıac&k bir taarruzun b&J.a.n~ı oldu. 
ğu tarzında tefsir edildlflnl UA.ve ey. 
ıemektedlr. 

Göring 
Bava llanetıerı 
b&Pamaadaab
Gmtıiaa alıa&q 

Kendisi bir Alman ha va 
birliğine kumaoda etmek 
üzere tarka gönderilmiı 

kısmen yok etmlg.lerdlr. Zürib, 19 (.A.A.) - Buraya 
Kıtaıanmız Voronej bölgesinin ba. gelen, fakat hen~ tayit edilmemi& 

zı kesimlerinde flerlımiflerdlr. Bu c,lan haberlere g&ıe, Göring Alman 
kıtaıar dUşmıLnın anudane mukave • hava kuvvetleri bq.kumandroılığı 
metlnl kırdıktan sonra birçok mes. vazife9indcn alınmış yeıine Ges
kQn mahalleri tekrar l.Kal etml§ler. tapo Şefi Himler tayin edilmiştir, 
dlr, 1 Bu ihaberlere göre, G<Sring 'bir Al~ 
(Şark cephe.ine dair dlfer haber. man ha.va hirliğin~-~nda ~tmek 

ler 2 inci sayfada,) lizcre Rusyaya gonderılmiştir. 

Türkiye atış grup birinciliği 
bugün yapıldı 

lstanbul birinci, Eairne 
ikinci oldu 

TUrldye atış grup blrlnclllk mUıa... 
bakaları bugUn Edirne, İstanbul, 
Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ vll~yet. 
lerl atı,, blrlncllerlnln lşllraklle Sa • 
raybumu parkındaki bl:lıge poltconun 
da yapılmıştır. 

İstanbul bölgesinden Orho.n 54 sa. 
yı ile birinci, Edlrneden Saim 
51 ı:tyI fie birinci, Teklrdıı.ğın. 

dan KD.mil 50 sayı lle üçUncU, Kırk. 
larellnden Rıza 46 sayı Ue 4 Uncu 

, 
DaiHlye VeldU 

Aakaraya dindi 
İki gündlll' şehrimizde bulunan da. 

hıllye vekili Fikri Tuzer, bu altşıım. 
kl ekspresle Anltarny:ı. hareket et • 
mı~tır. 

Barda,ıaın mezarı. 
nı zlyaratten ıoara . 

işi hırsızhğa 
dökmüş! 

Kocaellnden Cemal i6 sayı ile beşin. 
cf olmu:ıardır. 

İstanbul, Edirne, Tekirdağ birin. 
olerinin aldıkları neticeler b~ynelınl. 
lei kaideler mucibince birinci derece. 
de diğerleri !kinci derecede nıuva! • 
fak\yettlr. 

Asıl milııabakadan tvveı 22 çap 
tUfeklerıe yapılan tegvlk müsab:ı.ka • 
arnda tstanbuldan Sarm birinci, Ha. 
san ikinci, Edlrneden Ahmet Uc;Un. 
cü olmuştur. 

Müsabakalardan ıonrn !ed~rasyon 
ba§~ı Hakin O~:ın tarafından blr.n 
el, ikinci ve üı;Unclilere b.n:r sa:ıt 
n:ıUkirat \"erılmlı,ıtır. 

Ramili beden 
mükellefleri 

-o---

YC.zme mııabaka-
ıarıuila blrlııcı 

geldiler 
Moda yUzme havuzunda bugUn be. 

den terbfyesı mUkellcflcrl arasında 

ytızme te~vlk mUsabakaları yapıl • 
Ü Ş; Ud ki Rus nıezaru&-n.ds mı§tır. Bu ml\sab!l.kalıırda Ramili Bug n ·~ e ..... ı in ·ıı....ı 1 k 

bir hırsızlık h!disesl olmu,tur. So. yUzUcüler bölge b r cı o•n azan • 
l K Kaplan sabahın er mı11Iardır Kendılerlne mUkellcfiyet fokles oğ u oço • ~ · k 

ken ssatlerlnde, elinde bir çanta oL mUdUrü tarafından bir upa hediye 
duğu halde karde§lnln mezarını ziya. edilmiştir . .Müsabakalara lg~lrak e. 
rete gitmiş ve ziyaret vazifesini yap. den diğer kulüplerden Ortaköy genı;:. 
t ktan sonra çantasından çıkardığ"I llk kulUbU ikinci, Bakırköy çimento 
~etlerle civardaki diğer mezarlarm fabr!kaaı kulübU uc;UncU, Fcnerba~. 
demlrıerlnl kesmı,tır. Koço Kaplan, çelller dördUncU Vet'a\ılar be§lnc 
mezarlıktan ı;:ıkarkeıı yııkıı.lanmıs ve 1 gelmlilerd!r. Ramllllerl _tebıik ede • 
adliyeye teallm edllmlgtir. J 1"lZ.. 

_,......_ 

D.N.B. askeri muharririne 
göre 

Almaa genel 
lıarma11 ba llusuı 
için bazırıaamıç 

---<>---

JngiUz. cknl& ,.e kara kuvı.·etıerl Frarııanın Bulonya yalurıındakl aablllne 1 
bir akln yapmışlar ve k:ıroy1\ ayak b&.tıkta.n ikl sa.at soora cekllınl,terdl. 

P.eı;J.m, bluba!fı Lord Lovatl akın için yola «;ıkına.dan en6l zabitlere 
emir verirken gösteriyor 

Harp makinesini 
harekete getirmek

1 saatini bekliyor 
Amerik~ık •kinci 1 

Avuetralya ıı..ve111u marepl Smua. 

100 bin Hirıdli 
lnglllz ordusunda 
glallll alarak 
blzmet ediyor 

Mısır ceıbeılnde 

ingilizler biraz 
daha ilerledi 

RDMEL 
Deniz S!OUle 
malzeme ve 

mlblmmat abyor 
--v---

Hindliler otomobillere bin -
Jirilmif Alman piyadeainin 

taarruzunu püakürttü 

Roma, 19 (A.A.) - İtalyan ordu. 
ları uıu..ımi karargft.hının 782 numa. 
ralı tebllğ'l: 

ElAlemeyn bölgesinde mevzıı ma. 
hıyııtte çarpl§lllalar oımu§tur. Son 
g-Unler<fe yapılan muharebelerde SO 
dllşman tankı tahrip edllmiıUr. 

••• 
Kahrl,e 19 (A.A.) - Röyter ajan. 

sının husuııt muhabiri bildir.yor: 
Cepheden alınan en aon haberlere 

güre cuma günü cereyan eden muha. 
bin gönUUUnUD İııglllz ordusunda rebeden sonra EIA.lem~ynln §imali 
hizmet ~tmekte bulımdufunu 11!Syle • 1 garblslnde yeni zapteWlen tepedeki 
mittir. Hindl..standald fabrikalarda aekızlnei ordunun mevzileri henüz: 
lmparatorıugun başka memleketler. tnglllzlerln elinde bulunmaktadır. Cu 
dek! fabrikalarda bulunan işçi mlk. mn gUnü yeni bir Tank muharebesi 
tarı kadar gönüllü Hlndlllor Qahş • olduğuna dair Kahlrcye hiçbir hatxor 
maktadır. 40 bin Hindli deniz ticare. gelmemiştir. Romeı otomobillere bin. 
ti servislerinde vazlt'e görmektedir. dirilmiş piyadesile taıırruz etmiş ve 

Lonclra, 19 (A.A.) - Hindı.tanın 
Londra.daki mUslüman yllksek komi. 
seri Muhammen Azız Ulhukut 100 

CönUlllllerin sayısı gitUkÇ<ı &rt • bu taarruz bir Hind tümeni tarafın. 
maktadır. • dan geri püakUrtUlmU:tür. Dnhıı son. 

Vugoslavyada 
Çeteler Tana ~ze. 
rln!le Demlrkarı 

tepelerlDı 
yerleştiler 

--o--
Kozara dağındaki muhare -

belerde üç bin çeteci 
öldürülmü§ ! 

ra düşman piyadesinin toplanır glbl 
olduğu g6rUlmU11se de yeni bir taar. 
ruz vukubulmnm19trr. 

Pereembe günU zırhlı unsurlar a • 
rasındn cereyan eden muharebede 
2~ mihver tankı muharebe harici bı. 
rnkllmıştır. lngill?.ler bu tanklardan 
:!2 slnl havaya uçurmu§ıardır. 

Cuma g'linU Avustralyalılar şimal. 
den hafifçe 'I'elel!sanın ~arkına do~. 

ru llerllyerek orada balunnn iki tepe. 
den blıine gelm~lerdlr. lk!ncl tepeye 
kadar da ilerle.:nlşleru de mihverin 
piyade, topçu ve pike bombardıman 
t:ı.yyııreıerlle yaptığı bir mukabil ta. 
arruz dolayıslle burada tutuna:na • 

Londra, 111 (A.A.) 
Standard gazeteai y:ı.zıyor: 

tvnlng mışlaıdır. Avustralyalılar ilk tepeye 

Yugoslav mllllyetp•:-v<ırlerl Bel • 
gradın şarkında, Tun!I UzerlnJa de. 
mir kapı etrafındaki tep"~ere yer • 
ıe:ınııııerdir. Almanlar bunları bu 
tepelerden koğmak tı;ln bir nehir fL 
ıotUIQ.sı kullanmaktadırlar. Faltat 
§imdiye kadar mUl!yetperverler mev. 
zllerini muhafaza etmeğe muvaffak 
olmuıııardır. ÇUnkU mevzllcre kara • 
dan taarruz etınelt hemen imk~nsız 
gibidir. 

Hudapeşte 19 (A.A.) - Bosnanın 

doğu • Şimal bölgesinde Koz.ara 
dağlarında bir :ı.yJıı.'lb!rl Çer.1llt çe • 
telerine karliı yapılan temizi~ ne ha. 
rekellerl SOD!l ermı,ttr. Alman kıta. 
iarından yardım gören Hırvat kuv -
vet'erl bu h:ı.rekO.t esnas.n:.ln 3 bin 
den !azla ası bldUrmu,ıerd r. i bin 
ast teslim olmu,tur. Çetecilerle ç:ı.r. 

pışmalar d.?v:ım ettiği sırnd:ı. b:ı bJI. 
gede halkı ba,ka yerlere krıldmn.ık 
icap etmiş~:r. 

Ankarada ekmek 17 kurut 
Ankara 19 (Husustı - Buğday a. 

lım !lyaUarınıı yapılan zam dolayı • 
ılle Aııkarada ekmek !!yatı 17 kuru. 
,ı:ı. çıkarılmı~tır. 

çekilmişler ve mihver burada iklncı 
defa olarak m:ıkab.l tanrnın geç. 
mlşllr. A vustraly:ılıhrın mevzııertn. 

de nasıl tutundukları hnkkınd tat • 
sll!t alınamamıştır. 

...... Devamı 2 ncl ııa~1ıuta 

Amerika 
Romanya, Macar!s. 
tan ve Buigarlatana 

bar .. ~ nan otu 
ı . .:ındrn, 19 (A.A.) - A merlkn 

ctimhurrelsi Ruı.velt Mac:ır stıuı, Ro. 
manyn ve BJ.lgıırlstanıı. res:n"!I horp 
ııtuı etml§tlr. Bu!'lun neticesi olarak 
A merlkada'kl bu Uç devletin tebaası 

düşman muamelesi görecektir. 
Amerikada mıhver mllletl"rlmı 

mensup. fakat Amerikan tebaası o • 
ıan sadakatsiz ldmse1ere kıır§ı ta. 
kipler devam ediyor. 13 Alman, l 
ltalyan tevkif edllmL,tır. va,ın"'i"m 

otel ''e lokantalarında gars'lnluk 
eden bUtUn Alman ve ltal:vanlnr halk 
ile temas edemlyeceklerl islere n:ık • 
ledlleceklerdlr. 

cephenin kurulmaaı 
lizımgeldiğini .öylüyor 

'1 
V~hıgton, 19 (A.A.) - t.Uhb&.. 

rat daire.sinin bildirdiğine cöı'• A.me 
rlka hükumeti 1ngUı.z millet1n1. hat"p 
zamanında Amerikadakl işler hak ... 
kında daha iyi ten\·Ir etmek mak.la.. 
cllle Lonclr&da blr bUro a.çmata kara.r 
vermlftlr, 

Amerikalılar §imdi bllbuaa Qg 

mesele ile meşgul oluyorlar: 
1 - EnflAayoıı. 

2 - Rusya ve lkln<:l ~phe. 
3 - Be§incl kol ve baltaıama ha.. 

reketı yapanlar. 
Don vAdislnl ele geçirmek için 

yapılan muharebe burada büyük btr 
merakla ve hatta. heyecanla takip e... 
dlrmekledir. Amerikalılara gare, Doo 
nehri etrafmdaki ovalarda cereyan 
eden muharebe henüz b~l&ngıcmda 
bulunmııktadrr. 

Amerikalıların fikrince artık l. 
kinci cephenin kurulması zamanı 
gelml§Ur. 

Berllo 19 (A.A.} - D.N,B nln aa. 
k~rt mutı&rzlrl bildiriyor • 

Tehlike Sovyetıer için mua.zz.am 
bir hal a.lrnıştrr. Bunun içindir k1 A1.. 
ma.ıı askert mahfilleri ikinci b!r cep. 
he açılması hususundaki Sovyet late. 
ğlnin manasını daha iyi anlıyorlar. 
Fakat lngfüzlerin şımdi her ne baha. 
sına olursa olsun glrlşmeıerı ldzım.. 
gelen böyle bir tcRebbüsu bile Alınan 
Jıı,r hesaba katm~lardır. Almo.n ge. 
nellmrmnyı, Amerikan İngiliz ~et • 
lerinln Uk buluşnıalarındıın çok ev _ 
vel bu husus için hazırlam11 olduğu 
harp makineslnı harekete geUrebll • 
mek san.tini bekl!yor. 

Lord Ha lif aks 
diyor ki: 

Ford labrllıaııada 

iki saatte 
bir bomba 
tayyaresi 
yapılacak 

Daha sonraları saatte 
bir tayyare çıkarılacak 

Bırminshıım: 19 (A.A. - Cumar 
lcsı sunu, Orta İngililcn·~ i zi) ıırel 
eden ingıller-enin birlesık Amerlko 
bu;> iık clciı;i Lord Halifıısk Bir -
mınghnmda bir nutuk aöyllyerek 
deniz nnkliy:ıtı meselesi halledil. 
diklen sonrı:ı birleşik mil'ellerln 
ı·mniHlle hıırr.l:et eımeleri lç·n 
sıı~ln~rı selıeblcrc da) Rnalıileccğiııi 
belirtmiştir. 

f.ord Hnlirnsk şunları ilü\ e Pl
nıi lir.: 

Amcrikolıl:ır ı:;ıemi in~aotını çn. 
lnıkl:ı tırmakt::ıdır'::ır. Geçen 3\ trık 

ı ilıC'n fı7 felT!İ inş:ı edilmiş. l ııui 
günde hemen iki gemi denıze in 
cHrilrnişlir. A.merık:ılrlar bu\ iik bir 
ihlim:ılle ~:ıkın da bir sün de 3 J.ıer.ti 
~ np. hlJC"rckl rdir. Honry• Cord 
Delroil'tc :oıeni bir fnbriku kurmuş. 
tur Burııdo bu ayın sonımdnn e,·. 
vel 'her iki sıınıtc dört molBrln bir 
bomba tayyaresi çıkarıla::aktır. Fab. 
ril n tam \'erimle i !ediği uman 
sn:ıtıe lıir Boı~ıı u~·agı inş~leLi 

Jeccklir, 



Mahkeme Salonlarında 
----iiiil-1' tin Balk, RADYO 11LDIZI 

NEVZAT:::: 
B1r, iK°i nolita 

> . • ,. .. • • ...... 

• acez y ile 
soymuş! ••• 

2,5 liraya yepyeni bir bisikleti satın 
alan aşçı " bu işi insaniyet namına 

yaptım ,, diyordu 
Dört suçludan bir taneal hırsız, 

bir tanesi lursw.n gözcll.aU. lk1 Uuıe. 
sı de çaldığı mıılları hırsızlık oldu. 
ğunu bilerek alanlardı. 

Hırsız henUz çok kUçUktU. Haydi 
haydi 18 y~mda vıu-dı. Fakat neler 
de neler yapmamıou. Evveli\ Darlll. 
acezeye gttmı,,, lbrahlm gözcUlUk 
ya.pm!§, kendisi duvard&n nUıyara.k 
içeri girmişti. Blnnnm iklncl kat pen 
cere.91.ıı®lı ıçeriye sUzWmllş, kapıcı 

Haaanın yo.tak odasından 70 Ura 
pa.ra.smı. tı.ltınlarmı, elbiselerin.l, du • 
vn.r aaa Unl vesaire bir çok eşyasını 
bl.r torbaya doldurarak kaçmıotır. 

Sonra Bıuurköye gltmlo, buradaki 
çocuk esirgeme kunımu blııaaıı:ıaı 
&--~brestnden içeriye atlaıxıış. b1r 

çok e§ytı.l&rla paralıır çalmıştı. 
Nl.h&yet bir blslkletçlde.n bir bl • 

8lklet klrıı.la.mıa. geı:lnlrken blatklet. 
ç1nln bir guflet ıınmda.n taWade ede. 
rek k&ç!IU§, b!.slklet1 16 liraya ahçı 
Hak.kıya aatml§t.ı. Gene YO§llköyde 
bl.r bıslkıetçlden bir bla!klet kirala • 
mıo ve - tao atıp kolu yol'UlmadJ 
;ya - 2.6 Uraya ıatDuftı. 

BAk1m. tahkikat evrakında Sel1.. 
mUı hınazlik1armı birer b!Jw okuyor 
ve bunla.r böylece onu on beo1 seçi. 

)'Ol'dlL 

ark cephesinde 
Loodra; 19 (a.. a.) - Voroııej 

önünde B,uelar Almanlan durdur 
muu ve ht\cuma g~'.J1erdir. Don 
:ıehri kavlıinde Almanlar ilerle
mekte berdeva.ındırlar. 

Voronej ve Mmerovonwı ccnu.
bunda ı;dddetli çarpışmalar olmak. 
ta.dır. Voroncj ~iminde Ruslar 
teşebbUsU ellerine ah:mş buluna. 
yarlar. 

Resmi Rus ajans.ı, Alman ta.ar. 
nızumın durdurulduğunu, fqlstle
rin sl.pcrlere yerleşmekte ve knıllt 
hlicumlo.rn knlkmıye teşebbU.s et,. 
it&.leritil bild imiektCdlr. 

Londra; 11> (a. a.) - Cenupta 
geliş:mekt~ ol.an Alman taa.rrU%\1-
na Tim~enko ordulıırı 5lddeUe 
mukavemet etmektedir. Bu tanı
ruzun gayesi ikidir. 

Birincisi, Stcı.lingrad, ikinci ise 
Ke.fkıı.sya.nm kapISI Rostofdur. 

Ruslar çekilirkt'n dllşmana ağır 
zayiat verdirmektedirler. 

Lonclra; 19 (n.. n..) - Oslo ııeh 
rine yaralılar doğu cephesinden 
.:ıfile h:ı.llnde g8ndenlmektecttr. 

Rusln.r tarafındnn esir alman 
~ Alman doktoru, vu j,fpatta bu 
lıınmuştur: 

"Karnından yanılt olanla.cm 
yUzde dokeanu clğcrlerindeıı yara 
lı olan1nnn lüzde doksan beşi öl. 
mcktedir. Başlarından yara almış 
oln.nmr ise yollarda öhn.ek~dir
kr." 

Londı'a, 10 (A.A.) - Röyter ajan_ 
cnm busust muhabiri bUdlrlyor: 

Alaıo.nlar Uerlcyı,, ıııhalarmı Kat. 
k".s ynkınıarına yakla.,t:rrdıla.r. Mille 
rovonun cenubunda bir gedik &Çı:llll. 
lnr, mUhlm·blr merkez olan Kamenae 
y:ı.kla§m~ıırdır. Kızıl Yılda gazeteal 
"Almnnlnrın sayıca UstUn bulundıı.. 

~ bazı kesimlerde durum tehlike • 
~ır, diyor. 

l..on~\, 10 (A.A.) -Röyter ajan. 

Kendls1ne gözcUlllk eden lbro.hlm 
de 17 yaşlo.rında blr çocuktu. Mab • 
kemede. kendl.al.nln komisyonculuk 
yaptığını s!iylemlşti. Ana.doludan mal 
geUrlp sııtıyormu§. 

HAklm evrakı okuyup b!Urdlkten 
sonra evveli\ lbrıı.hlme d!SndU: 

- Bu nasıl komisyonculuk ibra • 
hlm, yokaa Sellmln çtıJdigı m&llan 
uu aatıyordun? 

- Hayır, efendim, beD lbrahime 
hlg gözcUlUk ya.pmadıaı. Sadece ken. 
dLalnln bana fabrikadan an.tın aldığı 
14' adet tüfekli ma.karaya lyi bir 
mtıatert bulm&llU ııayı.edl. Ben ~ 
bUldwn. 

- sen gözı:WUk etmediA mi buna? 
- Bayır efendim, eıer SeUınlu 

hiraız ot.duğunu bU.s<lydlm. kendislle 
konuşmıızdmı bile . 

- Ne dlyecekalJı Selim "n T 
- Ne diyeyim, beyim, bepsı doğ. 

rudur. yaınız bU lbr&hlm bana gö%. 

clll\lk etmemlfUr. 
- Yalnı.z mı yaptm bu !ileri? 
- T&bll. 
- Peki pollilte "bana. gözcWftk e. 

den tbrahlmdir, B1Wuro •ıyalarl aa. 
byor, paralarmJ pay ed.lyorduk., de. 

mıoam. 
. - Ne ya.payım. beyim. korktum, 

böyle aöyledlm. 
- Demek korktuğun zaman arka • 
da§larma lıt1ra atmaktan oeklmn• . 
dlnT 

Sellın boynunu bllkerek aomdıran 
bir sesle: 

- Ne diyeyim, beyim, ben bir de. 
fa mahvolmugum, dedi. 

- Kendi keııdln1 m.ahvet.mlpln. 
K1m1n ne ka.bahatl Blslklet1 kime 
aattmT 

Sellm yanuıdakl beyaz c~eW a • 
damı g6.sten\Y 

- Buııa. 
- Kaça? 
- u ıır.ya. 
- Vay, vay, vay, Eski miydi yoka& 
- Hayır, ye.pyenlydl T 
-Eeee_ 
- Ne ya.po.ymı, aç kalm.I§tmı. 1 lL 

J'aya da olın .at&eaktnn. 
1şın aleyhine dönd~nll fark6den 

dr., mz!Andı, ben de: 
- Doğruıunu lllSyllyeylm, beyim, 

dedi, ben bu blatldeU insaniyet na • 
mma aldım (1) Yolu& ~liralık bir 
blıılklet 2,5 Ura olUl' mu? ama ağla. 
dl, msladu ben de: 

- lsbat edebilecek mls1n, senin 
oldufwıu, dedim • 

- T&bill deyiDoe, ftıl'lilm, parayı 

aldmı, bl.alkleıU. 

- Dotnı ma Selim T 
-Doi:TU be,.mı. bu adamm kabG. 

haU yok. 
Sellm kabAh&U tamamen tl&erlne 

aızyordu. Neticede mahkeme, ıahlt. 

lerln çağrılma.ısı için mulı&kemeyt 

bqka blr ıı11n. btraktl. 
- Yalnm Selim mevkuttu. 01§&1'1 

çıl:(tıkla.n zaman, Hakkı lle İbrahim 
bir şeyler konuştular, aonra lbr&hlm 
aynldl ve elindeki bir 10 Uralığı 

Selimin avucuna sıkılt.ırclı. 
- Haydi een1n de Alla.b yardnDcuı 

oLsun. 
Eyvallah, Alla.haıım:ıa rladlk. 

ADLl:YE MUBA.BlRI 

ımm Moskova muhabiri blldlrlyor: - O baldo ıenc okum111 demek. 
Mlllerovonun cenubunda. bllyUk Ul'. Malüm ya, bl:ılm kızunu. oku • 

lı!r meydan muharebesi oluyor. Al muştur. Okum111 erkeklerden botla ~ 
zı:ıa:ılar Ru.s hatlar mm gerlsinde pok oır -
s;ok paraşUtçll kullruuyorlnr. Alman Şalı1ka bu koouşma;rı odAswuı pc.n 
hal"ekeU mUblm bir kömUr maden! eerealnden dlnllyorckı. 
mıntakıısnu tehdit ediyor. "Orta tahalllnl bitirmiş.. tak&t, 

Londra 19 (.AA.) - Pravda gıuıe. 1llr tuılveraltedou ~ glbl kona • 
t sln!n blldlrdftıne göre Almanlar &uyor." 
• agaıırogd:ı yeni bir tıııırruza teşob. Sözll Şahlkaıım al&kaıunr çalımla • 

..ıs a~!e.rdir. Birkaç ıu.men bil • U. 
un etml§tlr, Bunıar blr miktar Uer. KeadJ kendine: 
ml~5e de sonro. eski mevzilerine - AkıUıla.rdan ıardilfllm zarar • 
ırdedllml&lerdi.r, lar meydıuadA. Şimdi evleamemeğe 

.Lou4ra, J9 (A.A.) - Rus cephealn kara.r verdim ama, böyle t11ooar oihı 
e Voroncç önünde ıılddeW muhare. tücıcar bir gençle evlen.mek de pek 
.?ler oluyor. Daho. cenupta Don neh 1»Ck fena olınıyfMl&k, Onlar bealaı gl. 
:nin kav.sinde Alınanlar, Rusların bl blr kadmm lu.ymetlul d:a.lıa lyl bL 
ın~ı mukatvemeUne rağmen Uer. lirler, 
·yolılar, Diyordu. 

Rua res.mt aj&Qsı diyor ki: '•Jılem. Or~ık kararmağa bıı.5lam?Stı. 

eketimlzln karıısmda bulunduğu Sedat bey b:ıhocde oturdotu ça _ 
ehllkenlu bUyüklUgil Voronejln kah. mın nltmda, yeni damat aanı7.edl bak 
ı:aman mUda!ileı;iuin mukavem.tlnJ kwclo. kıı.nrııaa blrar; daha ma\O.maı 
.u-ttınyor. Bıa!ar Alma.ulnrı günler. verdi: 
ae tuttukUın aonrıı §imdi kendileri - Bu clellknnluun ba'ka bir me. 
hücuma geçml:ılercUr. Almanlar ev • üyetı da.ha vannıs, lmnc.ığım! GUnatı 
ı.rt 6.lper ynpş.rak, ı:nayıı tarlaları l:ılemekten korknnmt. Gö&ft acılına • 
vtlc-.ıdıı getır.rek mllk&vcmat.ta bı.ı • Dlll. alnının Ar daman oatlaıuaıı:w-
&ımuyorlar. teaıııls kalbll blr oocıakm .... 

' 

Şehirlilerin yardımile 
Y CJ§ıyan müessese ve 
Dilenciler 

B iUK.AÇ gUn C\"Vel Darül!Weze. 
ye iki yaşlı kadın yatmlık. 

VeT bıı\mnl< için lfttfen 

A 
Oörwek ve 1Ahut1 ~lnJ ya.kından dlnltınırlı lı;ln 

•abınuzln.oıyordu \' ŞlmdJ bu bllyUk fırsat elınıı.ac.:ılr 

HERKES TA~ Si~1DE 
AL'a K.O 

erktn r;ellnh•.. \ia-.afarınu;ı t..:hefonlo. evveidcn tt'Cl:ırlll rıtrohlllr~lntı 

Bunlardıuı blrl 16 dJğerl tı.; yllfiıııda. 

dır. lll'r lltlslnln de yakın akrabnlnn 
yoklur. Oturdu~~la.rı samtte tııııuJık. 

lıuı tara.fındıın hlınııye edJ;egelwiııler 

dl (kçlnmck gU~leşlp de bu llı.1 ya5. 
lr kadına uzannn eller azalınen tklsl 
de blıyUlt bir sıkıntıya düııtU, .>ardım. 
lıır kfltı ~etmemeye b:ı5ladı. 1.khılnlo 
de tek dlleğl ralınt bir dö:;ekte ltarnı 
tok Ulme::tı. ı·etmt beıJUk olan kara 
dll5Uncelere kendini çok knptınn15tı 

DarUlll.ce:ı;enln çnlı,,lıun roUdllrU ne. 
kir zıırer, bu lkl kadının mllessescdc 
tmruıdırılro::u11 yoluodnk\ rlcarnı1.ı 

bUyUl< bir bUsnll niyetle ka111ıladı. 

Şlmdl bu lk.J lhtll r kııdın şetılrlllerln 
)'wrdımlle y o:ıynn DnrUliieezenln ça. 
tun ıılt.uıdııdırlar, İkisi de teml:ı; ya. 

11 ıayın Kathköy ve Civarı 

Radyo Yıldızı NEVZAT AKA. 
..---.....-.. .- - -- _....___.,. 'ı 

takları, tcmlı: elbiseleri lçlıude bu 
mllesse&ey'l ynıtatl\nlara tıayır duu 

etmektedir. 

görmek \'tı Wıutı llf!.'linl yakıpıhuı lllnlemek lç1n snbırsu.lnnıyordu. 
Şiwdl bu fıraat ellnlı:dcdlr. 

KRIT Al SALONUNDAKi SEANSINDAN EVVEJ.; 
lıer akşam uat 9.SO da 

Kadıköy vapur i~kelesi yanında Park Gazinosunda 
l\lwu.zn.m saz heyeti refnkntlndc dlnleyeoekıılnlr.. Yer bulmak tçtn 

erl<eudr.rı geliniz. ve ma&alarınıu evvelden temin edebilir lnl.z.. 
l'ltanbula dllnN•kler için huo;u<ıt motöT ternln edllml!)tlr. 

lötrcn 

MUessescdekJ huzur, slll.'1Uı, rotıat. 

hk ve gula rokrou cidden fe\·l•ulı\de. 
dlr. Hal böyle ll[en arkalarında ~r. 
p.t ve yel<ilruıe, kuc:ık~rıııd:ı kUçUli 
ÇO('Uklarla tiOhlr lçlndo yolumUı:U ke. 
Bip aevdlklcrlmlzl, ıuıa ve b:ı.balrımı. 
u pocukla.ruw.u sırtı.layıp merhame. 
ttmlıl tahrll<c çıılı~nlıı.rm polls ta • 
r&tındaa ynkalıınıp bu mUesseecye 
(ÖtUrUldUkten aoııra durmamalarınm 
sebebini doğrudan doğruy& dllenclle. 
rln keadllerlnde aramak lAumdır, 

Rabat yatak. sıcak yer, lyl yemek 

ıu .. Iİlllll ........................ ~ ... llillll--:ıiiiil 

eldUkta.n eonm buradnn kaçmak 
muhtao insanın tepoooıt nimet değil. 
dlr, Bugiln mttetııeeede balman blıı.. 

den fıula ı.nsanm 7anaı a.cer.edlr, ça. 
IısamJyamk derecede alil ve ~t 
la.rdu. 
Şu b&lcle BO.kakl3rda yolumum ke. 

llCD ~cuklu k,a.dmlnnı, sakat olan 
l>te8lnl bc.rlstııJ teehlr edenlere mer . 
baliıet edip aa4ıı.ka veıme)'kılı.l •• Se. 
vap işlemek, bayır dua almak laUyor 
saııu yardnnınıu DariUAoezeye yapı. 
D.tZ.? Böylellkle bakJkt Aclzlerl, Mkat. 
1aın. barmdıraa mllesaeııey~ yapılacnk 

yarduıı yerlııe masnıt olacaktır. 
Yckm ~ 0?-"EN 

• • * 
Dikkate alm&D bir dlleğfm1%: 
Meyb&neye glrlp çıkan kıilar bak. 

kmda bu sUtuDda yar.ıİıp fıkra be. 
lcdj.veco cllkkate aJ.ııımıs ve aU~kacJa.r 
daireden lzaliat ıstemnlftlr. Belf?d.lye. 
nln bu llualltm verdltt cevap eö;rledirı 

"AlAkadar daireden bildtrlldlğtııe 
göre: -tçklll yerlerde, Btnemalarc.'l ve 
uaı.uml ywıerde karoınelA ve buna 
bcıZe.r te:rlerl aatan kUçUk y&tt.akl 
kızların vutyetlerl aıla ve daim! 
b1r surette takip ve bu gibi yerlere 
girmeleri meııedllmdtte ve ayıı1 r.a... 
manda gazino?arma kUçUk yaatakf 
kızlan kabul ederek bunlan latısa:ı.ar 
ettlklcrt ~örllleıı mt1es3e:!e sahipleri 
hakkında da ıcabeden ka.nunl mua • 
mel<ı.ıerln yapılmakta. olduğu an1qıl. 
mıştrr, Sanıt:ı.r-

I·~· ~:.~:.;~~~~ı Beyotlu • Apca.mıı, Sakw\ğacı 
Qadda.1 ~plUkçeoıoe eokak No. lS 

--• Telefon: 42468. •·•-

iki Alman denizaltw daha 
babnldı 

Lonilm, 19 (A.A.) - lki Alman 
denizaltısının daha b&tmldığml amL 
raUlk dalresı blldirmaktedlr. 

Geçen harpte be.tmla.n Alman de • 
nJ.zaıtılarmm sayısı 200 dU Bu harpte 
ı.e bu rakam daha §imdiden &Jılm~. 
tır. 

KUPONLU· VADE:Li ·MEVDUAT 

VARU61NIZI TE .N EDER 
~ 

~E~ AYIN QIRiNOE·PAQANIN · rAJZl·VERlllR 

TÜRK·T(CARET· BANKASl·A·S· 

a bl -------Bat tar atı 1 ncl sayfa.da 
Buglln alınan haberlere göre mal. 

zeme ve mUhimm.&tm Romele gönde. 
rilmcstnde deniz yolundan gittikçe 

"bllyük bir ölçtlde iBUtade edilmekte • 
dir. 

lta.ıyn.n hava fatı.llyeU hisaedllir 
derecede artı:lllltır. İtalyanlar bllbas 
sa. :Macchl 202 ve F, 60 markalı av 
tayyareleri kullanniaktadırlar. Dlln 
birkaç gUndenberi llk dola olmak U. 
zere mihver t&yya.retert Be~arap 

bölgcst.ııde mllttefiklerln bılr iulf aa • 
hasma taarrus etmıolerdir. 

MQtteflklerin harekAtmda donan • 
maya mensup tayyareler blly(lk bir 
rol oynamaktadırlar. Perşembe ge • 
cesl donanma tayyare!erlnden mUrek 
kep bUyUk ~killer muharebe bölge_ 

sinln garp •hlll ile yol arumd& ta. 
ıµtıan bombalam.ışl&l' .,. yangınlar 

çıknrmıola.rdır. 

J..ondra; 19 (a. a.) - Garbi çöl 
den a1m&n son haberlere göre, ln 

gilizler şimal kesiminde biraz iler. 
lemiş!erdir. 

Merkezde ise, Mihver kuvvetle_ 
ri İngilizlerin elinde bulun~ tepe. 
lerc karşı şiddetle hücuma kalk· 
nuş fakat mUttefikleıi mevzilerin 
den atama.mışlıuir'U". 

, Şimalde İngilizler El Maklınrn 
tepeaini r.ııptet:mi.slcr ve iki kilo
metre ötede bulunan bir tepeye 
doğru taarruz etmişlerdir. Fakııt, 
hilcuma kalknn Mihver kuvvetleri 
lwrşısmda yeniden bu kuvvetler 
El Mo.khe.ra. t.cpesine dörunUş ve 
burada dayanmı~ardır. 

Şiddetli blr muho.rebeden !<.ın. 
ra Mihver ta.a.n-uzu kmlmtŞtLr. 

Londra, 19 <n.. a.) - Cenubt 
Afrika Başvekili mare~ Smuts 
e-O:rle demJ.ıtir: 

-roorugu almadan bize rahat 
yoktur; zayiata uğrayan birinci 
Cenub! Afrika motoı-Uc tümeninln 
boş s:ı.flan doldurulmakta ve ikin. 
ci bir moto~ p~ tümeni ku· 
rulmak tadır," 

Muka es Uçuru acaba tahakkuk edebll&cak nılydJ? 
Co hlç de fena blr koca dc~tıdl. Fas. 
la tabslU olup da dalma karmr.na 
ukalAhk yapacatıııa. lmnsnwa taJı • 
sllinl kendi tahslllnden yUksek gö • 
rüııoe ona boyun itecek.. Şahlka ela 
erkek ukallUıfındaa bu mreUe ka.r • 
tul.mut olacıaktı. 

·84· Yazan: iSKENDER F. SERTELLi 
- &ımu parçası desene f ı 

- Öyle. Gerçe~ bil' elmaa par. 
çası. 

- ICy, bWm klZIIDIZI 
l>okalımf 

- Kı:u.mu.ua ncd var f O da bir el. 
maa parçası, Namus ve lt.fotıne, gU.. 
zeWğlne taJıılllııe ldm .ı>~ JIÖ.)'llye • 
blllrT 

- Orası dotru ama, oğlan dul dl. 
ye almaz.sa! .. 

Sedat bey glllerck OOşmı sıı.J.Uılı: 

- Ben onun kolayını buldum. Ço. 
euk bem e-üz.eı, hem de tahrılU ve na.. 
1111190 yerinde gene bir ka4ıa arıyor. 
muıt. Dul ko.Jdığmı aöyleınlyoocğlz.. 

hele bir kere e-örsUıı. Mub3ldcak ki 
beğenecek ve sevecektir. Ondan on. 
ra dul oldu!unu ufrcoıte de zaro.r ver 
mez. O bir kere kn:rllll%l beğonml,, 

ae\·mı, oluT. 
- Meel~ de fena defli. Ttearotle 

meuulmllJ. öyle mi f 
- ~vea. Hem tıcaretl• masa-ul. 

hem de ha.Warı, dllldlAnJan V&l'Qllf. 

Vallahl bb1m km 1$ tam blçllmlt 
kaltıın. 

- Ya ııok cahllsof .. malOmya. bL 
zl..m kauua da cahil erkekle ~ya... 
mnz. 

- Yok ca1WU. Bea ~fu s1.r. 
dUıD. Öyle kibar bir .k~ıww. öyle 
aevlmlJ blr yllz.11 va.r kL Şahika onu 
görürse, muha~ soveoekt.lr. Hem 
bu delikanlı orta tahslllnl blUr~ 

bizim itin bu kadar ıah!lll yeter. Be. 
nl bııtır&annı ya! Soiu.lr.90lme ~U. 
ye.sinden çıka.r ç1kmıa.z Babıali bole. 
tası olmqtum. Tabsll, mektepten 
ı;ıktıktan sonra bs§lıır. Bcoce eıı bll. 
yUk mektep. hayattır, 

• • • 
BlltUn bunlan pencereden dlııll • 

yNı ~ika da yeni bir merak uyan. 
mrştı: AJı IU -tellkanlr;rı bir gareblL 

lta,hlkp•ın UhnlaJ t.&n»alrya.e llu a.aa 

Şahika odasında babasııı..r.ıı kon.90. 
los oloıumı, ecnebi memleketlerde 
tı.llece ııe &'Oz.el reup dolaftıklamu 
b.atırladı. 

- Ba Qocuk da akıllı lse b.ayabm, 
yuvasını kurar. Serveti Ue mııı,ett • 
nıbl temin eder. 7Aten Ekremo ra,t • 
men büyle 1ıtrl71e herhalde evlenme.. 
llylm. Ger~ awıeme Ulfı kesmelerini 
rica ettim ama. tlmdl dlnlecllilm teY 
ler bende bir merak uyandırdı, Var. 
11ın Ekrem NeclAya kalsın. IClmblllr, 
belki NeclA da ond&n sofor vazge • 
oer, Bu kadar aloak nıhlu blr adam. 
la evlenip ~mı bile bile ate:ıe )'ak. 
mak da bir dellllktlr. tyt ki an.nem, 
babam bu l:Jln öniine geçtiler_ beni 
tenvlc etUler. Ya bunlıırı duynıasay. 
dım yıı l!füreme tam manaslle bel 
bftjtlnyıp kendimi kaptll'!laydım.. o 
&a.man_ao1uım aeıe7e varacaktı T 

• ~eYanu Var} 

E o DAKiKA 
Küçük llanJar Kuponu 

(811 kupoıut eldenerek göndarill)OOk 
ltJ ::..Tama ve lş verme IU\ııları En Soa 

Oıı.kikadıl para.sız. n~re4llooe:Ctlr. L 
lii.ııların gıuetede gUrUldilğU ıtttk1lı1e 

olm:ısı.ıın dlkk:ıt edll.nellıt!r. C:\tlen. 
me tekilfl gönderen o ·uyııaul.ırın 
mahluz kalmak Ilı.ere ıınrlb adztııılö.. 

rlnl bildlr.:nelet'I IAuruJır, 

Evlenme teklifleri: 
• s.ı yaşında orta boylu balık etin. 

de l:umrııl saçlı karakaş ve kara göz. 
lU oldukça gUzel, ev tı:lcrlne ha:tkl:e 
vı1kıf bir bayıın; 38.53 ya§ları arıısın 
da ciddi mali vaziyeti d!lz;;-Un, CiJ1nln 
kıymetlnl bnen bir bayla evlen 'ile'< 
istemektedir. (ZUmrUt) remluıe mü. 
rncaat. 

• Yaş 26, boy 1,71, mUtenruılp şlş. 
mıtnlıkt.a, buğday tenli, orto. t hsılli, 

dUrUst ahlAklı, cgıenmııyl seven, 
terzlllk yapan, nail bir aUe kızı: 3~. 
4~ yqlarmda, namuatu, çıı.ıı, nayı- ve 
yu\•aıımı seven, 150 llnı kaza:ıcı olan 
bir bayıa evlenmek istemektedir, 
(Talihim kim) remzine müracaat. 

lı orıyanltn 
• Lise mezunu bir bayan bUro va. 

ya yazıho.n!lerde çalıımo.k lıtemek. • 
tedlr. Eski tUrkçcyl biUr. (Acele • 
17) remzine mUracaat. 

• ıs yı:.§lndo., llaenlı:ı. son sınıtm. 

do. okuyan bir genç, yazıhane ve bU. 
ro ktıUpllği gibi hsrhangt blr fotl\ 
husua1 mUeS1ese veya mağazalarda 

az b!r UcrcUe çnlııımak lallyor. Dak. 
tllo kullnnmıuımı da bllir, laUyen • 
lerln (K,S,K,) remzine muracaauan. 

• ıs yaııuıda, orta tahlllU yazı11 

dUZGUn, biraz daktilo bilen teıefoıı 

muhaboratından anlıyan blr Tür~ 

ktzı resmi veya huauaı müesseselerde 
clddt bir 1§ aramaktadır. '(Ayla) rem. 
zlnc mUr:ı.caat. 

• lstanbul Beşlkta§ tayyare fab.. 
rlknamda, mtınak&ll.t vckAleU poata 
telgraf fabrikasında tesviyeci oıarak: 
devlet limanları atölyelerinde heaap 
memuru olar&k c;alqlllt,I, seri dallitilc 
yazan, yaZl.81 okunaklı n dllqtlD 
blr genç mllna.sip bir il aramaktadır. 
(O. er) renızi.no mUracaat. 

• 18 Yll§ında, ortanaktebln l1çUn. 

cU sınıfına kadar okum111 bir TUrk 
kızı, reamı veya bll.IUI! mnenı..ı.r. 
de ca~mak 1.atomektedlr. cs.e. 16) 
remzine mUracaat. .... 

• Ortam~ktobln QÇ(lnotl ımııfm~ 
okuyan, eert dakWo yaı:an ve T ., 
tlco.ret bankasında muakkipUk .. 
muhasebe memurluğu yap1D11. riya. 

zlycs1 kuvvetu. tllrkgoııl d~ 
bir gneoi öıtloden llOlll'&lan yaah•ıw, 
ticarethane glbt yorlorde aa bir oe.. 
retle gal.13mak 1stemekted11'. Şehre. 

mini, Uzun)'U5uf, çankhane mbk,; 
17 numarada Ja..-ı ı:r..ı ... _. -a.. 
raca.at. / 
Aldınms~ 
Aea:ıda .reıiiJı:lert )'*3.11 01U • • 

lruyucularmıızm naııılallM .... 
mektuplan lcluehaaeml&dea (,....... 
lan hariç) bergllD aabalıtaa Ol'IJC 
kadar ve eaaı l'1 de.a eoaıa .WU..-. 
lan. 
(A.M.) (A,T.A.) ~B.L,M.C.) (B.V.) 
(35 Clddl olalım) (Deniz) (E. U~) 

(E.0.) (E.L.) (F.N.S.) (Gar) 
(HUsnll 13) '(H.B. 888) (Bw,a> 
(H. Önsal) (H. 450) (f{aymak) (LQtti) 

(M.T .R.) '(M.. Nur) (Momduba) 
(Mehtap) (N.N.) '(N.C.K.) (Nelll) 
(Sıı.ml) '(S.IÜ2) (S,T,) (S.R-1 
(Sevgi) (Ş.C.K) (Ş.F.) (~ınJzkal1') 
(T .H.R.Z) Tekcan) (T.A,Ş.) (TalUı.11 
kimdi) CY.B.) (Yedek denlzcll 


