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Yazan: SADRI ERTEM 
L A Silis gnzctc~i siirıırlze 

benzer bir ha.her veriyor. 
On::ı. gbrc bahar taarruzu !?:ırktan 
baska i tikrunet lnıle olabilir. Bu
uunla ne kw tcdildisi rıck iyi an. 
lnsılmn:ııaldn b~mber Almnnyanın 
lııiyük Jrunet.lcrle lngilt.crc:rl t.aı · 
y\',c <>tmclc lstiycccği Ye İngiltere~ 
~. bliyük t.:ıyya.re nlmılnrı ile saC 
dı";;ı etm.iyc ı;;:ılı~ncnğı, ihtimal mel)· 
hıır f nglltrre alanının yapılncnğı 
fikrini vermek l tem«'l\le<lir. 

ı}arJc tıuırruzunun ba~lııma~ı b'r· 
kıu; Jıaft.anın nihayet nyın Udir. 
Bugünkü şnrtlnr iı;iııde Ruo;ynnın 
Lir tnrn fa bırnl~ııııı:nk garp i:.tika. 
metine bir akın yapılma ı ıc·n pek 
de hesaba. gelir bir ~ey dc~-i.dir. 
İngiJt.<'rcnln \'C Amerl!ınntn Rusya
l n yardım ynptıldıırı, \"e tayyare 
tnaliyctlnl arttırdıklan bir zıımaıı
•lıı bir kısım Almnn lmnetlerini 
"' .. rktıı bırııknnık 1.ılr lwmn kunct. 
leri ile 1ngiltoreyc nkın mümkün 
ıLjildir. 

Bugfin1rlt harbin ~:tttlnnnr h&\'11-
nm ve irtifam trııtcjik kudreti 
olçmektedir. F.ğcr Almanya f!C
ten yıız harcl•etlerlnde Rus ordu~ 
sunu Urallara atmııihı mU\"affıık ol
ı.nyih. bu tasa\°\'urun tahaldmku 
mdmkiin olabillrtll Çiiıı'kU Uralla. 
ruı arkıı.c;ma reldlen Rus kun·etlt"
rl dııhıı ileri giıteeek orduları tev
ltir ederlerdi. Fnlmt Rus tayyare. 
!erinin akın Jıııllndc gelerek tahrip 
crlc~cği bir Alman şehri bulmak 
nılimkiln olamazdı. ÇUnkii bu hava 
silahlıırmm mUes lrllğine mani O· 

lan t<-.lk ·ey pek uzun me<iafeler. 
<lir. So\yl't orduc;u Uralların arka
~ınıı atılım osln~ dı bumdan tay. 
~ arclcriıı lrollup Alman sehlrlerinl 
bombalaması mlimkiin t1cf,rilcli. J.'a· 
kat bııgUn için ~nrk cephe i bos bı. 
rnl.,ldığı tnl•dir<le Almnn şehirleri 
l<cndilcrlnl emniyette hissedemez
ler. Rtiylc bir ihtimal bahis me\'· 
zuu oldub'11 ~nm:ın Alman tayyare. 
!erinin kiitle halinde garbe tewih 
etmeleri akla gelmez. 

, .\ncal{ im hnrt"J\ct !;arkta ba h
Yacak tanrnızun bu ıız ııylanndıı. 
alacağı selde göre Avrupa harbln
fle bir merhale \'t\7lfcsinl görmesi 
tusan'lır edilebilir. 

Yoz eylurmda Rus orrluım y& 
kendi arzusjyle ynhut 2orlanar.ık 
ıo.arlm ıloğru pel•ilirse, İngiltereyc 
Yapılacak taamız imkan.sahasına 
~ircr. BÖl'le btr harek<'tln yalnız 
a"Jmi def..11, AlTUpacla })Olltik ha 
ıı n1.isleri de olur. 

Rus orduı;;unun Ur:ıllıırn çcldliŞi 
rııuh:ıkknk ki Uh iU \"e, Prıınko üz~ 
tinde bugUnkU şıırtlıırclıın cl:ıhıı 
b;ı"fUl seklllere tesfr icra cılcr. 

Garbc yapılacak bir nı.,n. \'C 

l\kdcni • iizer:incle lrunılnenk mifuı: 
c1:ıb:ı. b:uıkn esaslara dayanır. Fa· 
'-at bunlıınn tnlıakkuku ~nrk cep
hesinde l n pılacak hıırplrrio netice. 
ine bağlıdır. Ru mulıarcbeler Ru'> 

Ordusunu ne ka<lnr çol• şarkn doğ
l"tı atab!lir.t!e hıı,·ıı stratcjiı;I h:ı.~il·· 
l'rıııılJnn Almanya İngiltere iizninc 
lll<ın:ı imlcln elcle etmi<;ı olıır. 
~ nunun i!;in gnrıı rC'ph('c;i ancak 
arıc C<'Jıh~inılt>ıı sonrn lı:ılıis ıncv. 

~tllı olabilir. r~ılcn t "ll ııol,1 :n-ı ılıı 
tınutınnm:ık liizrmılı; ki, Afrlk:ula 
3 ?Pıl.ıc:ıtt bir hnrckctle tn~iltrre. 
ıı1·•n l'nkınsark \"e Ortn!;ark kuvvet. 
rr· ı •n lcıın:ı.1 boyuna çcUcrck 1"akm 

\'p \ 
f t :-t!!;arkt~ ~i~·a i ''e askeri zıı. 
, trl<'rf' şark efe~lnin rnnıı\ in 1'0\'. 

,;
1
•1 h:ıJin le kullanmnlc her zaman 
•nıl,ündilr. Ve bu hareket: de 

lllııı ,"!' harct.iit mdan en· el başlıya •• 
ıı· F . 

1 : • ·a1•nt e ns lıcdef ~ıırk ceıı
l 111ır. 

-

Hind 
müdafaa 
komitesi 

30 s .. nelik bir opernt .artisti 
Provadan sonra gazete okurken ildi 

O.ü.nü şup:19l1 görUldUğUndan cesadı Morga !<aldırıldı 
Muhlis Sabahatunln yeni kurduğu r lünü yapıın Atıf Koç, tem1llden bir 

L iJi!_ 
~ 

İtalyan Kralı en bü~1lk harp gemllerlnden birinin gOverteelnde 
bahriyelileri 't.ett.ı, ediyor. 

.. 
Kopenhagda 

Bava tebll~eıı 
işareti verildi 

istilaya 
karşı 

Memleketi muda
f aaya karar verdi 
•ır p aru tarafın

dan çeteci mektebı 
açılacak 

Londra, 8 (A.,\.) - Hint müdafaa 
komiseri, Hindistan l.ııt!IA.ya uğrarsa, 

mcmıeketUı müdataaıına karar ver 

operette çaıışan san'atkA.rlardan Atıf 
. Koç hentl2 aİııa§llmıyan bir acbepten 
6lmUştUr. 

ı mayıs gecesi oynanan (Kadınların 
Beğendiği) cperetindc Yasin Çıra ro· 

Mandalay 
dUştD 
lngil z 

kuvvetleri 
şehrin gar
bına çekildi 

~ . 
miştir. Neşredilen bir tebliğde: "Biz -<>--
bir tecavtl2e boyun eğemeyiz. Blz kim· /ngilizler yağmur 
&eden lütuf istemeyiz, rüıvet elmıya. mevıiminden evvel 
cağız... deniliyor. J il I j f I 

Hindl.stan muhuabha partlııl sahra 1 apon er ey ' a D 
muharebesi için bir çeteci mektebi aç- 6 ~ene ge1" emedller 
mağa karar vermiştir, •• \ 

.,.... l:'•zı•ı 2 nei sayfada 
• 

~,,.,......~ 
'11. • 

italyan 
zırhhları 

Akclenız'e gemi 
kaiiiel&rlul btma. 
y~e bqlat!ılar 
~ 

lngiliz denizaltıları büyük 
bir faaliyet gösteriyor 

Londra, 8 (A.A.) - Akdenlzde Brl
tanya deniz l(uvvetlerl daha ziyade 
mlbver ikonvoylarma denizaltı taar. 
ruztan yapmak ıurctlylc faaliyet gtsı
tcriyor. Almanlıırm denizaltı taarruz. 
ıanna kar§ı tedbir almıyor. İtalyan rı_ 
ıosu şlmdl konvoylan daha fazla hi
maye ediyor. Mühim kafilelere en az 
bir zırhlı refıılmt etmektedir. Fakat 
denlzııltılar bu kafll~lerdekl gemiler. 
den çoğunu batırıyorlar. 

Stokholm,..S (A.A.} - Kopenhagdan 
bildlrfldiğlnc gBre, bu gece, Danlmar,. 
ka arazisi Uzerinde İngiliz tayyarcle. 
ri uçmuştur. Kopenhııgda hava tehll. 
kesi l.şarctl verilmiştir. Uçaksavar 
topları ıfaaıfyetc geçml§so de bombar

dıman olmamı§tir. Akgam Danimarka \ 
ile laveç ara~le!on mubabercle· 
rl kesilml§tlr. 

4'apQDlana l~pl ett.lkJerl M'andalaydan blr göriUıllf 

B~ Ş;kt;teıl 

Hayatımız kimsenin 3 tümenlik italyan · 

Japon Başvekiiinin 
nutku : 

oyuncağı değildir ! kuvvetini az buluyor 

Harp 
esnasında 
yapıian 

• seçzm 
Çok memnaalyet 
verici oımaştar 

A DİDİN Da\"erfn bir yazı ın. 
dan öğrendik: aziz arkada. 

~rrnu.m kaynı \"aldesi, gei'Cnlerdo 
blr ge<"e, sabaha l•arı;ı ağır«'a has
talanır, Tonınlan sabahleJin Ka
c1ıköyündc heldm aramağa ı;:ıkar
lar. Uğ'radıklan doktorların hepsi 
\'a:lifeye gitmiJJler<lir; yalnız bir 
tane'll, meşhur bir dahiliyC<"l pro
fesör e\'inde bulunur, Fakat hıı.s
tanm e\'I beş da.ldka ötede oldu. 
ğıı halde, bu zat, banyosuııu yap. 
nı~dn.n Ye <ı.aat 11 den enci gcle
miyeeeğini bildiri.-. Ha...tanın te!ı. 

Iİ'ked:? olduğu kendisine uırarla an
lr.tıld•ğı halde, nızifesini değrl 
banyosunu yııprn:lğl tcrcJlı e<1en bu 

Tokyo, S (A.A.) - Japon başvekllt profec;ör , ·erinden kımılrlnmaz ,·e 
1 general Tojo radyo ile Japon milletine Abidin Dlh erin kaym rnldesl ,·efııt 
söylediği bir nutukta demlşUr ki: eder. 

Hıırp esnasında yapılan ilk IC~lm Ru hlümP o <1oktornn 5:?bep ol. 
çok memnuniyet verici olmuştur. Bu duğu i<ldia. edilemt'Z; fakııt ·ııktin
seçlmln neticeleri bUtUn dünya ve bll. tlc yetlf:i!Se)·dl hastanın l<nrtıınl
hııssıı Jnponyanın dU,manıarma, Ja. mıı!llı da belki nıUmkiin olurdu, Ar. 
pon mllletınln harbi zaferle b!Urmek 1mrlao;rmrz Dl\"l'r yazr~mcln. bu dok
haklundııkl aarsılmaz azmini göster· torun adını bilc'llnnh·or; fakat r-es
mt.ştlr. mi makamlar t.a'kih~fı ihmal ettik· 

Ilültflmete bu suretle gösterilen iti. leri falulirdc Abld>n Danr de pro. 
mat, bu harpte Japonyanın liarek'ete fesörü te~l:lr etlc<'cfünl okuyucu. 
geçirdiği vasıtalann zayıflığı hakkın· lnrın:ı hahfir \"eriyor. 'ntınkll Tns
da tngilterede, Blrleılk de.ıetıerde ve , ·fri Efkirda prof<'sör\in ismi ,·ar
Çunklngde duyulan ufak ümitleri de ıtr \'e haklonda tııkibntn başlnnılı
ortadan kaldınnııtır. i;ı hllıliriliyordu. Uiz hf'rhanı:I Jılr 

Japon znlllctlnln an.ettiği b1rllğl, Yl\nlıch!a ııebf'p olm:ımak ı için bu 
seçime Hi mılyon ıeçlcl ve 1719 nam. i~im füıt iindf' dumm.\ or ,.e 50lmdilll< 
zetln f§tlrak eımeııı de g!SStermektedlr. bu doktoru ın~lnıl fan.eıllyonı1. 
Milll vazife parolası a1tmda yapılan .!\fe"eleyt şah!'m değil prenı;ipe bağ. 
bu seçimin neticeleri, Japon parlamen. lıyacnğtz: 

tosu tarihinde yeni bır devir aQ&Cak· ' Nei'Jr tn hckfm, ec:ahnn<', has
tır. Çünkü bu ııeçlm ııonunda, Japonj tahane rlüıeıı,.tzlil,rf? •• Hu u~f ha.<;
mllletınln en seçkin adamlarından tahıt"1eler, ~atılRn altmclıı ölmesin .. 
mUrekltep ve mllteUn haklkt azmini ler diye, ağır hasta1ıırr ~ııbul et~ 
temsil eden bir parlamento toptana. mezler; gec~lcri nöbetçi E'<'ıRhıutc
caktır. Jerdeu baz.ılan darda ka!flnların 

Yu.an: BiR MUHARRiR ltalyanlar için gaye Alman. 

• re~etesinj ~'1ll)mağa U~nirler; pa
ıar :ninleri • ölüm Allah! • bir he
kim bulmak hemen hemen fmkin
ı.ızdır: bütiin muayenehaneler ka.
pahdır, doktorların !;Oğu gezmeğe 
'ey& ziyarete çıkını,tır, eYde bulu
nanlar ne avaklarına ha"ta kl\bul 
c<lerler, ne de baoıta.nın ayağma 
giclerler; herhangi bir gece nkti 
de, hPlc böyle sabaha ka1"51 ha!;
tahkta değil bazı do1<tor1arm nazi
le, edaslle, kunımlle mücadele :ıo. 
runda. ka.hrsmız. 

Burası ko~1'oca İ'Stanbul. ller 
ıı;cmt te lcö5c başında bir hekim, bir 
cr.1ahane, blrnz geride \"eyıı ileri
de de hastahane nrdır, 1«tııııbul 
gibi biiyük şehlr!er bu zorluğu çe
kerse ötf'ki Yilityctıer. hele kaza
lar rlah!\ ltllçük kn~halar heltı 

. • h ' hckım<;17., e<'ut ııncsiz. haırıtahane· 
ı;iz nahiyeler ne hal<le<lirl<'rf 

Sıhhiye Yckaletiod«ı l!ıtediklc. 
r:mtz: 

1 - llnı.usi hastaluuıeler. para. 
1ı para.s1z, ağır hac;talan, zabrta 
,·ak'nsr vey!l kaza kurbanı yaralı. 
lan derh:ıl kabul etml'ğe n ilk 
teılıı\ilerinl yapmağa m<'cbur edil. 
melicllr. 

2 - Geceleri nilbet~I ecuhane. 
lcrin savısı ~oj;nltılmalr ,.e huni& · 
rın içinde bir mU~tcriyf geri ç6'·1. 
rl'nlerin rlükkanı ebtdiyyen bpa
himalrdrr. 

3 - Pazar gilnlerl için her Semt. 
~ bfr nöbcti:i doktor teşkilitr ya. 
pılmalıdır. 

4 - Ahfdln Dnverin anlattıit 
fer.i misR1de ol<luğn ı?lhl daltte 
kosmayan doktorlar hakkında mer
Jıamet siz duvmnmak kin ne y&lt· 
m:ık mümkünse derh:ıl yapdmalı

dır. 

ların yanında çalııarak harbi 
kazanmak olmalıdır! •• 

Londra, S (A.A.) - HJUer • Muııo
llnl görtlşmeaUıln ba§lıca aebebl, Voı· 
ki.seher Beobachter Alman puU gaze. 
tealnde çıkan bir makaleden anlaşıl. 
maktadır. Makalede deniliyor ki: 
"İtalyanm Rus cephesinde 3 tUmenllk 
kuvvet bulundurması harp gayreti ve 
İtalya gibi büyük bir mlllet için pek 
azdır. İtalyanlar, bilhassa Hltlerln 
nutkundan sonra, anlamalıdırlar ki, 
kendileri Jçin bir gaye vardır. O da 
Almanların yanında çarpışa_rak harbi 
kazanmaktır ... 

Sovvet Tebliği 
J.ondnı, 3 (Radyo (8,1~) - Ge. 

ce yarrs: Moskovada ne~rcdil&n 
Sovy«""l tebliği: A!m:mlar, cephe. 
n:n orta kmnım:ı bir bölgesınde 
Rus hatlarmda bir de'ik :ıcmağ:ı 
kalkışmI§la.N!rr. Bu harekete kal
kıg:ın pi~-:tdeye tanklar l"efakat e. 
cliyor5u. Düş.""Oan pU&kfırtU!müş ve 
3M den fazla zayi:lt vermiştir. Ct.1-
ına gflnü 12 So:vyet tayyaresine 
mukabil '17 Alm3n te.yyaresi tahrip 
~dilm·~tlr. 

Baglnkl yan!•• 
B~y"Bzıtta Qataıhan sokağında 20 

numaralı Hakkı isimli biT phsa alt 
iki katlı ahşap evde pturan Fatma, 

1 üst kattaki odasında nıangalı iyice 
1 s3nılürmediğinden c;tkan bir kMl

cnn parçası il!t katın tamamen 
yanmaama. sebep olun~tur. 

İtfaiye, yangının alt kata ve ci. 
var evle~ sirayetine meydan ver
memi§t.ir. 

gUn sonra tekrar tlyatroswıa gltmlf 
ve provada §evk ve heyecanla çalı§. 
tıktan sonra evine pönm~tür, 
Yemeğini yiyen emektar aan'alkar 

odasında gazetesini okurken, annesi 
bir gUrWtü duymuş oğlunun yanma 
koştuğu zaman onun caıuu.z yattığını 
dehaetıe görmüştür. 

HQdlseden zabıta haberdar edllml§, 
ceudl muayene eden adliye doktoru 
bu ölUmü oüphcl! gördüğünden morga 
kaldırtmııtır . 

Atıf Koç, 40 _ 45 ya§lanndaydı. 

Muhte.ıJl Tuluat kumpanyaamda 30 
ııe.nedenberi çatıaıyordu. Son defa 
Mhhsln Sabahattin operetine glrmio
Ur. 

HABER!' 
Se.ini 
I ıittiğini~ 
Gün 

ilk işiniz Bir 
Haber Almak Olmalıdır 

O Nuabastyle Haber 
Yazlık Pro&'flllJlına 

B:ışlamış BuluııaCAktır. 

lkl Yeni \'e Slz.I 
BUtUn HUvlyetlnlde Sanu:ak 

Esere BaolalUIUI Oöreeekıılnk. 

ı . Avrapam ıa 
7 maammuı 

Kl bu eser ılyasf. eserlerin P. 
hescrldlr. Bunda Gamlen, Da 
ladye, HJUer, 1'W10lln1 ve RI· 
J:ıeıatrop glb1 muharrlrinln birer 
mu.aınm& olarak tanıttığı §&haL 
yetıe.rl hakiki büviyeUeriyle öf. 
renml§ olacaksllll%. 

Bu eser Jul Romen'bı fl!lıretli 
bir kitabıdır kJ ancak ~ tane 
buılDU§ ve TUrklyeye yalnız 
be§ tane gelmi§Ur. Bunıardan 
biri de Haberin sUtunlannda 
tefrik& edilecektir, 

2 ·Kalbim 
senindir 

İ§te edebl bir eser.. Bir çok 
hissi romanları Haber'de takip 
ettiğiniz Nezihe Muhlddln'in Ha. 
ber için hazırladığı bu eplZ 
kalb eserini de Haber'de bula 
caksınız.. 

Spor meralrlıları: 
Haber Ankara ilkbahar at ya· 
rıolannm bahıimü§tcreklerlne 

lstanbuiun lşUrakinı hiç bir 
kUl!etaiZ l§tirak edebilmesini 
temin etmi§ ve bunun için An. 
kara huauat muhasebesiyle bir 
anla,tma Jmzalamııtır. Bah8l 
müıterektere ittirak edebilmeniz 
içl.n Haber'in bir günlük okuyu· 
cusu olmanız lcAfidir, 

HABER! 
Sesini işitir işitmez 
Bir Haber Satın Almayı 
ihmal Etmeyinfa 

O Nuahada 
Gene Neılin 
Kıymetli Hikaycciıi 

satd ra11ı 
Sizi', adliyede dkılodlfl Pnterc
aan mahkemelerden llJdnl ver" 
m~·e tıa,lıyor. Haber'dl', S:ıtt 

Falk'ın mahkt<me yazılarını her 
gün bulacakaınız.. 

Bundan Baıka Haberde: 

Yeni Sütunlar 
Eğlenceli Yazılar 

Bulacaksınız 

Olscr,JtlımnJan Cok 
H oslanacak11nız; 
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Bugtın Şeref stadın<ta Raııid tn
lmnı Uc Beşiktaş ara~mda. yapılan 
maçın biflncl de\'resi 1-1 hem. 
here net icclcnmi~tir. 

ikinci de' r(l(lc c!c birer gol yapan 
tnk1C1lar 2-2 ye berabere kalını • 
ır<llır, 

t ~an alay dOşt 
L-ondra, 8 (A.A.) - 13irmanya. 

da La.shio'yu :ı.lan Japon kuvvet.ıe. 
ri Çin hududuıo doğru ilerlemio
lenlir. Bu kuvvetler Lashi<>'nun 
50 !kilometre ş.malinde Semclin'de 
dnrdurulmuşls.rdtr. Buraya gelen 
Japon ınC>kanizc kttalarmın asıl 
kuvveti.erden ayrıJmnsme. çalı;,ılı. 

yor. 
M81\dalay halkından 150 bin kişi 

ehf.rden çtlunrştrr. İngiliz ılnıvvet
leri şehrin garbtna çekilmişUr. 

Tdk30, S (A.A.) - İmparator. 
'uk umumi karargahının sözcU.Sli, 
gıııeteci erle yaptığı bir görUşçzğ 
gnzctccllorle yaptığı bir görüşme
de <ft"miştir !ki: 

Mıındalay'm dllşmesilc Bimıanyıı. 

yolu e.rtık ta.mamile kemlmiş ve 
Çunking, kelimenin tam mfmasile 
tecrit edihni§tir. Bu şartlar altın· 
da Japonların Çunking iizerindcld 
kontrolU fazla.loşmaktan hali knl· 
mıyacaktrr. 

Japonların Hint Okyn.nosunda 
hfiltlmiyeti kunruısı ve Hindistana 
doğru ilerlemek için hüırbkların 
bi.Urilmi' bulunmBSI, Hint tiklfı.l 
hP.re1retini kamçılamıştır. 

Birmanyadaki harekatta, Japon 
kuvvetleri, kn:rşilanndo. Çunking 
kıt.alan He tngfüz krtalarmı bulmuş 
l&r, her iki askerin ça.yPIŞIDn Jrud
retini mukn~ c:.s~ edebim· er 've bu 
mukayese nctic("f;jnde İngiliz kuv
veti erinin· maneviyat 7.ayıfbğı kar
şısında şaşmmışla.rdır. 

Çımking, şimdiye kndar t.a.ına.
m:ilc f ngiltereyc tllbi bir halde lbu
lunmağa hazırdı. Fakat şimdi Ja. 
pon muva.ffa.kıyetlerl ııau;ımmda 
heriıalde Çnnlci:ng'de umumi vsı.zi
yet yeniden bir tetklike tAbi tutu.
lnca!ktır. Yeni vaziyet, Hin.tlilere 
de azimli bii' ta.rada J:i.aıdretc "eÇ• 
mek ıiçin milkemm~ bir fmmt ver
mektedir. 

Londra, J (A.A.) - İnglU& mah· 
ıllerl, Kandalay'ın .Tapon.lir eline dil§. 

üğil ha.berinl 'be11s teyit etmemek 
edirler. Fakıı.t l'JOn haft& Jçinde m; 

manyada olan Udtseler, but'a.dakl :mnt 
tcfilc kunetlerln daha uwn uman 
mukavemeti g1lıçl Urecek bir Ut ar. 
z&t.~ htsslnl vermektedir. Hava kuv· 
veUeribtn wttt kendiSinl. ~ ve 
kefcB\ bU derece ağır bir tarzda. bir 
tarata yatmı:ı olan teıulyt dıızottrnek 
lçtn fmlt C Mt g&ıterilerf. bllha.a 
gön1ll1t1 Amerikan ptlotıarmm kah 
ramanlıklan kall gelmenııvtır . • 

Daha ba§tnn beri mll§aJılUer, İngi 
liz ve Çin kıtalarının BlnnAnya.da pel~ 
az 1hnlt vericı §llrtlar içinde çaıpır 
tıklarmı anlam~ bulunuyorıardı, Bir. 
manya.da mukavemet, uzak şark harp 
sahnoslnde umumt vaı:lyeUn ooğişmc· 
.sine kadar vakit kazanmak gaye.siyle 
yapdmqtı:r. Bu.gUn hM.Lseler gıısterl 

yor ki lüzumu kadar uman kauruı. 
ması lmk&mmı olmuştur. 

Bununla beraber, bu muvaffakıyet· 
ai.ı:llkler, Blrmanyada çaıpl§madan 

V8Zgeçlldlği nılnnmıı tsıımrnmakta. 

dl?'. Yalnız yağmur mcvslmlnln bil§. 
langıcma kadar Jap<>n hamles1nl tut 
mak imkAnı bulunarnaml§tır. ÇUnku: 
Ja.poniar, bu mevsimin bll§'lamaemdıı.n 
ene! D8Uce aıtnak l1ııar.c ibfttiln kuv 
~ topbJarak ~ bl1)1Uc gayret· 
ter 'J9P1JlIŞ'latdır. 

ICııt.tit.a, 3 (A.A.) - Bh"tnan. 
yada: Yrmruışımg petrol hıa:vmsı:n. 
~ tahrip sb'mieti, Rusya.da oldu
gn kadar şidde w tesirll hit tarz 
da: tatbik edilmiştir. Bu surotıe 
.Japcınlam, h!r ~ ton petrol 
~tir. Bu llmyıp, w!ua 
mftttefBder fQin. hmedilir derece
de elıemm.i,yetlidi:r. Fab.t Raııgun 
dftt:rneAilc C988ell. bu petrol Bir
mamyadıuı ılımı: edilem~i Müte
b•• •P'lair lbu, Petrol ku~ 
tafıdNrıi, aylarca evvelden hazır. 
lıumıJ lıu'hmuyoıta.'rdı. 
~. S (A.A.) - Domei ajan

smm. hususi ım.u'Mhirl, Ja.pon kllv
veaeri ikimi kıı'mımm, dün üğle _ 
den 110Dra Ma.nda!aya g1rdiğini bil 
d~ir. Japon a.s'kerletini, tn. 
giıtderte Çi:ıl ·ıcmı, :ric'at.inden ev
vEf ~ ya.ptı'lda:n tahriplerden 
dolırJI son Cicrece, M:ldetlenen Bir
:mmıyah],a.rdan mü.rek!lrep bliyUk b'r 
kdalba.l'tk ıtn'kip ediyordu. Japon 1 
askeri ma.krun1a.n hn.Ika derhal bol ı 
~.su ve i1fı.ç dnğttmrştır. 

Daıti&ı:aka batvekili öldü 
Bllb. S (AA.) - Kopenhagdan 

resmi Alman haberler ajarumın çel~n 
bir telgr&fa göre, Danimarka ~vekl. 
1l staubhıg bugQnkU pazar gUnU vefat 
etmfştiP. 18TS d~ doğnn müteveffa 
1929 d&n~ri Danimaıka b:ışveklll I 
bulunuyordu. 

g ıız tayyareleri 1 

Düşman 
sularına mayn 

dök .. ler 
Bir ıma~ muhri

bine tam isabet 
ay de dildi 

Londrfl, S (A.A,) - Hava nazrrlığt. 
nın tebliği: 

Cumartesi gllnU .hııvıınm büyUk tı 

cuıııar lçln musaıt bulunmanıasuın 
rağmen, sahil muhafaza. servisine 
mensup uçaklar, Norveç açıklarında 

dll§man gemilerine hUcumlar yapmıı 
!ardır. Bir uç:ık, bir dil§man torplto 
muhribine tam blr ıııabet kaydetml§ 
ve İngiliz pilotu, bu gemiden büyük 

bir dumıın ıiltununun yUkaeldJt1n1 
görmUştUr. 

1ııgal altın ki iıava alanlarma ya· 
pılan bir hUcumda, bir YUnker 88 dü· 

italyan ebliğ. 
Itoma, 3 (A.A.) - İtayan ordu

ları umumi klırargA.hmın 701 nu
maralı tebliği: 

Sifenaika'da Alman savaş tayya
re leri, arasında birçok zrrhlı oto
mobiller de bulunan, düşmana aıf.. 
bUyük bir makineli va.srta.lar top.. 
luluğuna hUcum etmlşler, btly1lk 
bir klsnuna ağır da:rl>eler vurmuş. 
lar ve onlarcasmı tutuşturm~ 
dır. Bu çarpışma conasm<la. bir 
Curtin tayyaresi düşi.irülrnil§tlir. 

Malta üzerinde ya.prlan bombar
dımanlara devam edilmiş, tı.ı.yyn.. 
reler. dil.Gman avcı:lar.ile yaptıkları 
çarpışmalarda Cir Spitfire tayyare. 
si rllişilrmi.i!Jl"roir. 

Dil!j?YUU\, Rodos ve Gera ad.ala
rma bir gece akını yapmıştrr. Ha.
snrlar hafiftir, insanca knyıp yok
tUT. Bir İngiliz tayya.rcs ne ise.-

Amiral Darlan 
Japon amıraııarııe 

gör ş 
şUı1llmUştUr. İngiliz bomba. uçakları, Vişi, 3 (A.A.) - Fransa aake-
Şimııll Fransada,ki hava atıı.nlarmı rl kuv\•eUari lxı.şkomutaıu .Amiral 
bombnlamışlıırdır, Darlan, Berjin ve Romada.ki UçlU 

J,on<lra, S f A. \.) - İngiltere pakt muhtelit komiteleri Japon 
havı. na:::rlığ mn paz:ır tebliği: heyetleri başkanları Amiral No. 

Boırbn sen•i!inc mensup tayyn. mura ile .Amifu1 Abe'yi resmen 1m 
rcJ('l", düşman sul:u-ına te1crar ma- bul Pt.rl'iştir. Japon Amiralleri §e

yjn dökmll~lcrdir Sn.hil servis tay. rcfinc Ja.pon lbü.yük elçiliğinde bir 
rnresi, gecc-1cyhı, duımuın gc.mile- öğle ycımeğ1 verilmiş ve Amiral 
r.!ı:e mUteddit hilcumlar yapmış - Da.rlnn ile M Pier Uı.vil yemekte 
tır. Aalesu111 acıf;--nda bi.iyill< bir hazJT buluıunuşla.rchr. 
t.anuçlı gemi bombalanmıs ve alev. --------

lcr içinde brmkılrnışttr ı Havay adaları 
B r ant eohra hAJa şiddetle ynn 

Jmıkt.a ola.n bu gcmi,Yt? tekrar t9.- • •d 
lln"UZ ediJınitj Ve bom'f)a]ar isabet cıvarın a 
ettirilmiştir. Orta bilyilklükte bir 
matıcme ga"lliı;i de keza tutuştu. Bflyflk deniz 
rulnlııştur, Sıı harolı:c.tıkrden, bom m-• b 1 ~a 8?11}6'.nc m~nsup iki tayyare, uuare es 
a~ıenn.e dönn ~micrleı'dlr. bekleniyor 

Berhn, 8 (A.A.) - 2- 3 mayıs 
~oocsi Abruın . kıyıları ve Baltık 
lizerin<le uçınnğa teşebbUe eden 
bgiıtt bomba uraldar.r, bombalal'I· 
nı atmadın geri dönmek zorunda 
bıreıkıhnıııtır. Son haberlere göre 
bir tngmz uço.ğr dU§Uti.ilmliştür. ' 

.. SJzl Sa'adete Götüren 

PUDRANIZIN 
~ RENPI 
H·a~n g isi dır~ 

v~~ ingtoo, s (A.A.) - SaJ:liıi.. 
yetli mUııahltler, Avusturalyaye. 
doğru mlltıtefilt ma.'lzeme ve iaşe 
yol1:ı...""Ulln geÇtiği Havay adalan 
cenup d<>c,"ı.tsımdaki a.dala.rda pek 
yakında gen.iş ölçUde kara ve de
niz harraetleıinin göıiileceğini ta.h 
nıin etmekte, bu milm>lka!c yolJa.n. 
na kıırşA bir J n.pon taarruzımun ge.
cikmiyeceğinl İZa.h ile bunu tnldp 
ederek luı.rekotin, hiç şliphesiz, har 
bin en öncmli hareketi olacağım 
belm.mektedirl{'?'~ 

lrlanda 
üzerinde 

Dk bava 
mabarebesı oldu 

1 Rey.kja.vik, S CA.A.) - Royter: 
Birleşik Amerika ordusu maJkam. 

1 lan, !zhnda. üzerinde cereyan e
j den JJc havu &V8Jjlnt bugtln haber 
, veriyorlar. MUrettebatı Norveçli o
l lan bir tayyare, pmş hareket sa.. 

1 

ha.lı bir Alman bomba tayyare&le 
tna'lTUZ ~.Alınan tayyaresi 

ı kaçmağa. vakit bulamamıştır. 
Bir Norveç t&yya.resi, deniz ü

ze.rin<le bir Alınan bomba tayya. 
resi görmüş, a.t~ açmış ve ikinci 
salvoda hedefi tutturmuştur. Bir 
Alman bomba tayya:resl korun
mak üzere bir sis tabakam içine 

TECRUBE d::ümL'ı, deniz seviyesinden tnkri • 
EDiL ~ccu ı ben 30 metre yilksekten Qir Nor

ı;, ~ ı veç tayyaresine ateş açmışbr. Sa-
E N SON : va5, sis ortasında neücelerımitı 
RENKLER 1 Almnn tayyaresi, hasara uğradı~ 

to•udrnda g zu~ fen• 
renkte bit pudra 
bllantrti~ 
~Pena• renkte'~blr pudta, 
;iiaOnGnl'tcM:.akJ&JIU.ı. )•e 
çtıtın bli,( manzara nrtr 
•e a1Z1 dahs • Ja4lı g&ıe
tlr. ;&Eri uygun nnrt bal· 
anın 7eglne çatal, Jii· 

SilnOzün bJr taratma bir 
renıı:l }H diler tarafına c.. 
bafka renk pudta tecrübe ... ,. 
etmekUr., Buı' tecrübeyi 
heDleu buı\bı size para
aız tl Qlaralı: 1 gönderUecek 
Toblon .. pudrasının 1 ienl 
,.e.caıip renlı:lerUe yapı-t"' o.: - :1 

-. • • o 

ı sanılmakla beraber, sis sayesinde 
kaçmağa muva.ffa'k olmuştur. Nor
veç tayynre.ıli hiçbtr hasara uğra. 
;mam?Şttr. MUrctteiba.tı sağ ve ~ 
limdi'l'. 

- Hem bo ~ kbme kanşDa& kl, 
kalfacıfmı ! paşa eft'Dllmt.ı mOoa8Jp 
~rdilkteo" 90Dl'a •• 

- Öyle ya, pqa ne dene, • olur. 
Saraylı hanıma bo işte 113:. ti~ mil' 

- Ya ldlçftk honan& ne dersin 'l o 
da d:ımat ola.cak dclDm.lalıyı yaJandan 
blr kere görilvermekle sevdi. J\lnUlm 

, 1 ya blsfm ktlçfilc haıınn ISylo her erkeği 
kolay kolay befenmm:. Onun beğendi. 
Kl erkek mut.laka iyi kalpli, k:Dı6r bir 
ncla.mdrr. 

* * * 
ıuı.,_ Bu 7enJ renkler. ga:, •,. • 
7et·ın0dem •e Adeta ıth- ' 1\lıırlka odada yalnız k Jmea kendi 
ttun1ı blr göz mesabeSln- kendine mrnldandı: 
de ıotanl: •Cromoscope• - Bu kadm da nerdeu geleli, tşl 
maklnulle • kar14tınlmıo- 6 "' ; ou dereoeye getlrfnceye ka.dar neler 
tır. • Bu maklna, renklen .. ·" • Ç4'ktljtlml bir ben bilirim, bir de Hrls. 
kusunıua ve tam olarak •" • ,· •h .... s. Ah, diln ak!f&JD '\'f!dot beyin w.r. 
seçer. ArUk tMıılı:yııjh• diki mr:ktubu da hnta Muoll!\ haıııma 
•btr _yüze. tes3düf edllJnl-
:fecektlr. Clld Ue imtizaç eden ve tabU ''ereıncdim,. İtıler Ç3ta11aşırsa, Vedat-
gtbt görünen~m.ti.ltemmel bir puma. tnn nlacağım elll Ura da gürUltliye gl. 
dır. Tokalon pudrası, •krema ıı:öpii• decek, Aı1am •en de .. bana deli ~lan. 
tü• Ue beratlı •e.iıususı blr U$ul ka derler .. lcnfam kızarsa ortalığ'ı alt 
da1reısinde .~ıır.teu sa• Ust ederim: Kabalınt Vedat beyde de. 
Jedı. riizıtlrh ve :ratmurlu bir ~ tD, hlka hanrmdadrr .. o, bir erkeği 
yada bite bütOo gtın sabit lı:alıl': 

1 
ıoevlyormuş .• dlyc:rek ortaya bir fitne 

Heme-:ı bıı:cün Toko.lon pudrasını .... ımrım. ohır biter .. 
tecrübe e<!lr.lz n tcnlnl::c ne de· 
rece b!r güzellik wmln edecettDl 
görünüz. Tottl l.\fnrlkn dll ı!; dllıerkMı, Vr.da. 

dm voadı·ttlğl f'lli lirayı kaçınnnmak 

- -----·----- ------
~_, .................................... ... 

s e derlyede 

500 Yunan 
bahriyelisi and içti 

-o-

Amiral Sakalaryu Yunan 
milletinin zalere kadar 
harbe devam azmini 

teyit etti 

Kahire, S (A.A.) - Yuına.ıı haf. 
vekil mua.vlıti ve bahriye nazın Ar 
:mira\ Saıke~ar,yu, diln İak:nderiyede 
500 yeni Ywınn bahriyeUs1.nin and 
içme töreninde söylediği blr nu. 
tukta. Yuııanlı1:ırm iki misli enerji 
He çarpışmak azmini bir kere da.. 
ha teyit etmiştir. 

Aminı.1 Sa.ksla.ryu demiştir ki: 
''Yunan hckılmet.iınin siyaseti, 

aon zııf'erc kadar ha.ri>e elde mev. 
cut vamtala.rla devam etmek dip. 
lom93i aLa.nmda., sulh geldicl za,. 
man Kıralmuzm idaresi altmda 
bi'l'leşmiş bir hn:ıde mılletimizin bil. 
tiln Ulldilerinin taııaklrukunu fstiyc
ock dunımı'la bulunmağn hnzırlan
!Il3ktır. 

Amiral, harpten sonra Yuna.nie. 
tanın nrutln.kiyet ta.re.ftan bir hü
kümctin iktidar mevkiine gelebile
ceği talıminlcrinln gülünçlUğUnU 
de belirtmiş ve aynca §unları söy. 
Icıruıt.ir: 

"Yunan bahriyesinin an'anesi 
daima 1ngfü~e ile kardeşlik olmu§ 
tur. Bu an'ane, harpte olduğu gi
bi halde de değişmez olarak kal
ma ktadir, 

Amerikada · 
llkkananJanberi 8332 kifi 

teokil edilmi§! 
v~ B (A.A.) - 1 llkklnun 

danber1. B1rleoJ)t Amerikada, 8332 ya: 
hı.ne! tn'ktt edllm1ftlr. Bunı&nıı ara· 
amda Japomar, .Aln:ı•nlar 'Ye İtalyan• 

ıar V8l'dır. Kevkutlardan 1J7M ~ 
mUhakemc ednecek.Ur. 

Roman 
merakhlarına 

fırsat 
10 &ra,lrık iki romans yalnız 
30 /ı,ı:aga alniak utiyor•am.z 
oaliit geçirmeden V akıt Ki. 

tabeoine müracaat _-1• • euınız. 

Bu ............... '.l'lhi[ ~ llk 
lllhlnme .. baıtkalAde lııe;Jeoantı, 

ft lllSıCft'a rumaıu ~ roma.
ili,, ne bir uır nftlkl &taobalon ooıc 
menldt • .., macıeraıamu anlAtaö 
~ aıtmsr,,arr. 

Bu üanı kesip V akıt kütiip. 
hanesine getiren her okuya. 
ca, 10 kurıqluk iki eUTi yal
nız 30 kuruta alabilecektir. 

Alman tebliği 
Be.rllıı, S ( A.A.) - .Alman ordulan 

bqlrumnndanlığI tebliği: 

Doğu cephesinde, muvattakıyeW 

Aliııan tu.mızıan yapılml§tıt. Dür 
ma.ıım birçok mevzit tanrruzu pUsldlr. 
tUlmll§tllr, Murmaıı cephesinde dtl,r 
manm kunetll ~killer vasıtasiyle 

yapmap tqebbtls etttğı hllcuml&r a. 
kim lcalmqtır. 

DUn yapılan hava savqlarmda dil§ 
mAnm 33 tayyaresi dll§UrUlmll§, Al":. 
man tayy&relerl hiçbir kayıba uğra. 
maınqtır. 

ŞlmaD A.trtkada her iki tarıı.f, bUyQk 
.bir kctJlf Te topçu faaliyeti sarfetmiu 

lıtarmarlkada, dll§ma.n, ordugA.hla 
rnıa, maızeme depolarma ve kamyon 
topluluklarma yapılan hücumlar emıa· 
nnda, malzeme bakonından ciddi ka. 
)'lplara uğraaiıııtır. . 

Malta adasındaki İngiliz hava alan· 
lanna. yapıle.n hücumlar gece gQndUz 
muvaffakıyeUe devam etmfotir. 

Brezilya 
Btlcum edllmedltı 

takdirde barba · 
girmlyecek 

Rio de jıuıeiro, 8 (A.A.) - Bre
zilya CUmhurrcisi M. Va.rgas mil
lete hitap eden ı mn.yıs mesajında 
bilhassa domiştir ki : 

''Brezilya,.kcndlsine hlieu:m edi\... 
mediğl takdirde, bUtiln dUnya ile 
sulh halinde ka~mağa a.zmotmig bu 
lunmakt.a.dır. Fakat, beynelmilel 
hukuk ka.ldelcrine t.amnmile aykı. 
n olarak Brez!Jyn vapurlo:rı ba.tı

rılınıştır. 

iranla lrakın 
müdafaası 

Amerikanın korunman bakı. 
mından hayati önemi haiz! 

Vllflngtoll, 8 (A.A..) - lran ve 
Irak. ödtlDç ve kiralama kanunWıdan 
lst.U&do hakkına, .!!UA.hlarm, mUhlm 
mat Te diğer malzemenin memle~t 
dJfma çıka.rılmıyacağı temlnatmı ver 
mek §&rllyle aahlp olacaklardır. -

V~n, S (A.A,) - Ruzvelt, 
1ranla Ira.ki mtldaf&& etmenln, Birle. 
ıllc Amerikanın mUdıı.fauı bak.nnm· 
dan h&yaU ÖDem1 bulunduQ'tuıtt aöyie· 
ml~Ur. 

Oıam 
E.~ki hamallar Uhyıısı Salih re

isiıı karclesl, Galata hamaJ.Jar başı. 
111 ve avcıJann e-ıt :raşimı •• milD 
brekfitt& büyUk yararlığı gorU. 
len Oımıan l'Ci." hayata gözlerini 
yummuş, Allahm rılhmetine ka
vo~u,tur. 

Cenazesi, yamı (pazartesi) Flor 
ya ŞenJlk mahallesbidekl llaneıSbı. 
den kaldınlaııılr l'eşilköy bbris
tanma ddnedileccktir. Kendlnl 
se,·enlerin, ebedi meskenine gö. 

tUnnek 1 tfyetılerin Sirkeciden 
lS,15 treniyle Fioryaya teı rif et
meleri rica olunur. 

f ~ 'I ' : ' • ' ~ ' • ' "' ' • fı'I ~ ~·· 
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Mukaddes Uçurum 
• 23 • Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

!Çin, bbı ttlrlll esıtrika düşünilJwdu. 
Bu eıuada &erim pepnm kansı yatak 
oııaamda a.raylı barumla baPfa ver. 
mı, kon~ordo.: 

;- A hcınstre! 1yt ld t.en:l M&rlka
nm ynnmda ağımdan blr ,ey kaçır. 
madm, tiler bir a.nda altüst olacaktı. 

- Net ot Ba k~lrt o mu lıaldu 
ıme yok T .. 

- Evet. Veclat bey hiç evbıme. 

uı1,, Avıııpadan yeni celmlıi- Paoa ela 
tohklkat yaptı; bu neticeyi aldı. :&la. 
rika bb:lm eski tentml:ıdlr. l"aşadan 
()Ok korkar. Onun bize ff'n&ltk yapınıv 
ma lmklln vnr mı 'l 

-Va1bhl, ben bunbn bllınom, 

lmrdeş! Bildiğim bir ecy yar: Vedat 
on .gün evveline kadar bizim da. 
madımızdı. BeD bunu söylemeğe mec. 
burum. MuaIJA da. benim krmn de. 
mektlr. Şahika gibi, onun da ba,,Jnm 
ynnnınsıııı istemem. Bıı hrrlr, "4'rserl
nln blrldlr, Size danıat olamaz. Hat. 
t1i nnu bu köşkte hlr u,ak olarak bile 
lrn1Jaıımanı7.a rn:ı:ı dejtlllm. 

Kerim plllUlJD Drm makul bir 
kııdmdr. Fakat, fotofraft ıösterllen 
geacba &YJll S-9 o14ufıma blr türlü 
lııanamQ'Ol'dll I 

- Bu ltt.e bir be.nzlrllk ftr gibi 
,eliyor ı.aa, b.rdes? Keokl dlln gtıl. 
m11J olsayclm. 

- Ne olacsktıt 
- Veda& bey W. alr&dllfbı da. 

Yalantfııa &iJrmtıt ohlnbm? 

- Ol.rmefe -- J'Ok.. Fotıofrab 
elime alınca ona tanıdım. TA kendisi • 
\'edat.. dtlnkü damadım. 

-Pek&IA, tel etmfl)'ln. Dar ba.. 
ı,alım. Biraz dilşQnellm. Şnhika OD• 

d:ın aynlalı ne kadar olclol' 
- Tam on gün. 

- Biz de ba ., ~ tamam 
yedJ &'üa olein. 

-J)em('k bizden uznklıı.şmca, atd 
bulmu he kapılanmak istemiş. 

- Şahlkanm onunla tekrar barı§rp 
anlll§masma lnıkan yok mu T 

- A ilah göstermt' .. tn. O l8t.e8e bUe 
ben rau olmam. Böyle natnu'ISUZ, §C. 

EN SONDA 
Küçük Ilanlar Kuponu 

(Bu koponn eklenc:rck r;öndertlecek 
IJ aramıı ve ~ venne UADlan IDD Son 
Dakikada parua ıleoredllecckUr. Ev
lenme teıkllft gönderen okoyuQUlı\nn 

mbfıız kalmak bere aarilı adresleri. 
Dl bUdlrmelcrl IAum.) 

Evlenme tekli/im: 
* Yaş 20, esmer, usun boylu, in&h· 

zun tavırlı, hiçbılr kötü itiyadı olmı. 
yan, kfmııeaiz, ayda 00 lira maaşlı, 

devlet memuru bir ba.y; snrışın veya 
kumral, namuslu bir bayanla evlen. 
mek istemektedir. (S. Yalçıner) rem. 
zlne mUracaat _ 803 

ıt: YB§ 25, boy 1.73, B1yah gözlü es· 
mer, ayda 60 lira karnncı olan bir 
bozneı wıtam, tem1z kalbll, mUtenastp 
vücutlu, blr ovi bulftnan. tatlı ııözlU, 
a:a çapkm bir bayanla evıeıunek 1.ste. 
mektcdir. (Bozacı) remzine mUra. 
caat. 304 

• Boy 1,66, kDo M. Y&J 23, kara 
k&§lı, elA. gözlü, buğday renkl1. dQ. 

rilst, kamkter Ahibt. k1mscs!z b1r 
ge.ııç, tah.llliDe devam edebilmek için 
hal1 vakU yertnlie, 1&§1 !le mUt.enasıp 
tem1z ve ibadet etmesini blle.n bir aile 
kızı ne evlenmek sstemektedlr. tç 
güveysi girmıesl ,arttır. Dul da olabl. 
ıtr. (C.S.) remzine mUracaat. 8015 

lı ""yanlar 
• onzeı sa.nauar a.kadeınl.Bt, yUkııek 

Mlmarl şubesinde okuyan bir talebe, 
hergü.ıı sabahtan akfama kadar, Ş&D· 
Uyede. mUteahbit, mUhe.ndia ve in§sat 
bUrolarmda, çatıpnak tstcmektedlr. 
Ellndo bOneervtai vardır. lnşaattan 
anlat (Mim. Ar) reıınz1:ne mQracaat. 

"' Tanınmış bir ha.Btaııede ıaarc ve 
yazı'tşl~rlnde 1lcreUe çalışan. daktilo, 
Mkl ve yenl tllrkçeyi bilen orta tahsil. 
il btr bay, ınllbrem anc ihtlyaçlan do. 
layııılle alqıa.mlan saat 18 den 24.80 a 
kadar heme iş olursa olsun yapmak 
1.et.emcktedlr. (.A.. TepeOelen) remzine 
mUracnat. 

* Evinde dakUlo bUlu!lan eski ttırk.. 
ço ve fre.nm:ca11 111 b1len bılr bayan 
!f1Uharrir, mUterclm Te ki.tap ya.ıanla.. 
rın mUsveddeleı1ni ehvon fiyaua te. 
mı.ze çekmek l.etemektedlr. (T.H.R.Z.) 
remzine mQracaat. 

• Llsenln OlnUDCtl llft!rf'mdM Bflevf 
vaZlyetının boZUkluğU )'tlZUnden ayrıl. 
mitJ, beş sene mallye!de ncrew memur. 
luk yapmış, askarlıttnJ Llana1 etml§, 
daktilo, aoaya •e mUhaberat i§lerln. 
den anlayan bir genç;~ aramaktadır 
(Seba.111 H.S) ~ mtlraacat. . 

Müteferrik: 
! Klm8e81z. J)'i abWtJJ, ortamcktc. 

b1n scldz1ne1 smıfmda okuyan 15 ya. 
ama& bir pnç, keııdJ&lnl. uker yetlg. 
ttr.cek, haymıo'Nr' b1r ana aramak • 
tadır. (Vatana muhatJz) romzıııe mü
racaat. 

Aldınna: 
Aptıda remtzlert JUi!! C11aa o. 

lmyuculamD.DRD namlanDa .... 
tncktuplan ldarebauembden (pazar. 
lan hariç) hcrgün ııabalıtao 5tleye, 
kn.dıır n ııaat 17 d"1 aorua aldırma· 

lan. 
(Ciddi sözver) (Pembe gül) (S.8.) 
(E. Ural) (K.N. Mehtap) (Y.Ş.) 

.(!ıf.U.N.) (2,2,U) (F,F,) (Ktıtpane) 

(H.K.) <C.M ) (A.L) (B.Y. Kaya) 
(Oran) (N. 25. T) (A.,0) (Emekli) 
(Anlaşalım) (Olddl) <l. Şenkan) 
!Sezen 26) (Nadide 79) (Tunalı) 

(El) (27 S.R) (E.0) (Bemlramlıı) (Neşe) 

(R.U) (G.M 19) (R,S) o(R.R.G) (271')) 
(Liman 2) (Rcasa.ın) (Devlet Kup) , 

7.Al'İ - 205 ntımamlı ortaokul 
şchadcnamcm.i za}'i ettim. Yerrlsl. 
ni ala.cağımdan eSldsfnin hUkmU 
yoktur. 

Karahan kazası EJiip Ozgen 

n6b bir erl&ık tekrar bt7Jm evlınlzo 
ayak bMaMMr 

-Benim zlJıalml btr .,,. laırcalı • 
yor: Bldm ima tallp olan Vedat bey 
Almanyadaa geleli hcntız on gün 
olrnuı. Sizin daın dmız olan Vedat 
bey son zamana& Al.manyaya gltml' 
mlydlf 

- Hayır,. bayır. o blr kao kellmc 
almanca bllu ama, Almnnyanm yüz • 
ntl görmcmfitlr. 

-tyı ama, Berllnden ve Almanya. 
ıun birçok &eıhlrlerlndco bnmedlp do· 
ruyor. 

Şa.blkanın annesi kahlmbay'la gW. 
dU: 

- O, biz.im kıza talip oldup ıı:a • 
maa da aynı rom oynanııııtı. •'Yeni 
A lmanyada.ıı geldim,. Almıı.ııya oöyle. 
dlr.. Alnurıynda şöyle gürdüm, 
l>()_}-Io gezdim.." de.r donırdo. Şimdi 

aynı rolU &he de oynuyor demek, 

Kerim Paeanm annesi nered<>yf!C 
nk1mı oyııato.caktı. 

- Deecno, kard •• Tam tuznğ 
dllşmUııU:r... Ben Ömrümde ilk t!cfB 
böyle btr tt:r.nl tlo lm.rvıbı:ıyonınL 

- l!3u yalnız rezalet değil, nynı u 
mıuıda da bir doL'l.Ddmcılıkhr. Olm · 
dıt'l gibi ıörUnmelc. ancak Vodadın ı 
arıdır. 

, (De\'ıunı \"arl 


