
S&tılbl ve umum N~rlyat Mlidtlrü 

hakkı tarık us 
BAsıJdığı yer 

VA.KIT &U.TBAASJ 
Ankara Caddesi V AKIT Yurdu 

414 
ŞUBAT l942 

CUMARTESi 
Sene: 3 

1'el: 23ıs72 • Posta Kulu.su: ;.ı14 

Yazan : SADRI ERTEM 

1 Almanya. 
nın deniz 
kuvveti --7 ıırh 1 ı 8 

kruvazördür 
Ve 

Sayısı belli 
olmıyan 
mıktarda 
muhrip 

Bu mültim filo I tal yan lifo.. 
sile i§birliği yaparak 

ingiliz - Amerikan 
deniz iş biriiğine 
mani mi olacak ? 
Alman gemilerinin M anşı 

gefmesi Londrada ho~nut. 
11Uzlukla karşılandı 

_... Ya:z:191 ! od sayfada 

u ZAK Şa.rk ve Afrika haJ·c. 
. ketleri Avrupa cephesini 
!kinci plana attı, Anup:ı. cephe
sinin ikinci plana atılışının sebebi 
Avrupadald harbin ehemmiyeti 
bakınımda.n değil, mevsimin icap
\armdan ileri gelmekteJir. :\lih\.·er 
~çin en mühim J .-rp sahası Şa.rk 
Cephesidir. Eğer bugünkü cephe ~ 
iert ehemmiyetlerine göre ta.~mif 
etmek iktıza ederse, ljaı'k cephe-
si birinci, Afrika cephesi ikinci, 
Atlımtik cepJ1esl üçüncü, uzak 
sark ~pheSI de dördüncü dere-0e
:vı işgal eder. 

Avrupa mihvercilerl için uzak 
~rkta olup biten icıler büyük bir 
eheuımiyeti haiz değildir. O an • 
cak Japooyanın hesa.bma mana. 
l~(\g'. Sovyet cephesi bir yaııdau. 
lllll&v~ bir ~ mtttteflk-

Ziraat Vekili tetkik 
seyahatine çıkıyor 

Kisling 
Beri inde 

-O 

Yeni Norveç baıvekili 
Diyor ki: 

:~=~iı;. -.: Pulluk ve a(aba imali için 
hede kazamrlanıa harp bitıniye- Ad d . 
r.ekttr. Fakat ehemmiyetli mnaf . apazar emır ve fakıyet elde etmiş olaca.ktardır. 

.... 
Norveçin 

istiklali için 
harbediyoruz 

Kaybederlerse mahvolacaklar Ye t ht f b •k 1 
:=rı:z:ph~nnn::; a a a rı a arı 
1

ietlerinde eııemmiyeı itibariyle genı·şlet•ılecek 1 blrincJ dereceyi İ!tltal etm~tedlr. 
Fa.kat lkllın zaruretleri bu oeplı~· 1 
ıleki muharipleri bir mUdıJet jçiQ k 

~ ihverciler 
Afrikaya 
büyük · 

miktarda 
malzeme 
Gonderiyorı 

Norveç halkının lngiltere 
karşısında durumu tamamen 

1 menliJir 

Berllıı, 14 (A.A.) - Resnıt bir zi. 
yaret .y&pmak üzere Berllnde bulunan 
Norveç ba§vekili Vldkun KJallng, bu.: 
gün kabul · resmi esnaıımda ·Alman be.. 
.sm . mUmessUJeri tarafmdan sorulan 
birçok suaılere cevap venni§tlr. 

hareketten aıı1<oydu. vaıoa kış Ankara 14 (En Son Da ika nususi muhabiri bildiriyor) 
aylan mtiddetlnce41 Yine hareket. Ziraat vekaleti mahsulü arttttmak maksadile zirai ler oldu. So,•yet orduları garba 
~1~f° ilerUycrck bazı mmtakaları seferberlik mevzuu etrafındaki ççalı§malarına büyük bir 
ıs rdad e~ttler. Fakat bıı, cephe.. itızla devam etmektedir. 
nln mnurruyetJe hareket halinde VekAlet her mmtakanm hususiyet. 
bulunması m&nil<ımı ifade etmiyor- lerini ve iklim §artıarmı glS:ı:önUnde 
du. tutarak nasıl zeriyat yapılacağnıı gös_ 

Şa.rk seferini sonbaharda biti - teren bröşUrler bastırmaktadır. Bun. 
rcooğlıti hesap ederek ona güre ıar köyIUye bedava dağrtılaca.ktır. 
hal'ekete geçen Alman ordusu i BUtUn ziraat teşkilleri memurları 
~ ha kış J)la.nda blmryan ha<fü•c- bu broııUrlerdekl maltımatı köylüye 
•er mevsimi oldu. anlatmak ve her maddenın· · sin .. Alma G.. • cın ~ go 

n propaganda. ns.zırı_ ?" re ekim yapılmasını temin etmek için ! 
bels 80~ ~rda yazdıgı bır faaliyete geçmişlerdir. Bir çok bUyUk 
makale ıle aı,agı yukarı bu nol• 1 şehirlerimize yakın mmtaltalarda bah 

• taya İ"8.ret ediyor. Plansız bash· 1 çe zira.atı. yapılmaSt iı;in taaııyete geç 
ran kı~m a.rtık g~elite olduğu. mişlerdir. • 
na anla.tıyor. Her mUmbit ve mahsuldar aah8.nın 

Singaoll:rda 
• 

Seletor harp 
limanı 

işgal edildi 

Ahnan~a için geçen sene başa.. bıı.hçe ztraa.Une hasredltrncııi için vi _ 
n.laınıyan i~ bu yaz aylarında ba· ıa.yetıerde aatAhiyeW makamlarda ku • ,ıddetlf mabareb8• 
Pnnak zarureti vardrr. önümüz nılan komisyonlar icap eden tedbirleri ı ol 
~ hah.at Ve yaz a.ylannda kat'i almakta ve bunlnrm derhal tatblk.ine 

1 
ıer ayor 

Şehir etralinda 

: ~ :::eı eUnek için Alma.nya- geçmektedirler. Diğer t.:ıraftan ziraat ı Tokyo U. A.A.) - Bu sabah Japon 
lstedr' n.ı<· et&e hare'ket etmek vekilı Muhlis Erkmenin Adapazarı de. deruz ku~etlerine mensup bir grupun 
ld, .~ıı-mAı~ur. Bunun içindir mir ve tahta fabrlkatanna tetkiklerde Singapur adasının kıyısında Seletor 

eHe a, HUP&<Jaki siya..<ji d tini rde bir seyaha 
munu kuvvetlJ b ı uru- bulunmak J<;in bug e - 1 harp limanını işgal ettlğ'j öğ'.renilmlş-
buriy d U u undunnak mc~- te çıkacağı haber verilmektedir. ı tir. 

etin e< r. Alnıa.nyanın ı;:lm ı ı ıA j 
A.frlkasmda yaptığı ask ri h' a Ziraat veklll faz.la istihsal iÇ n - Tokyo, 14 {A.A.) _ Japon gazete. 
§mdilik bu maksadı e . harek~~ zrm olan tohumluklar hakkm~a ma - ! -- ~'llmı 2 ncl ııayfada 
.,.;bidi Romm ı • temın ct.mış hallinde lAzımgelen direktıflen vere - , 
,... r. e Or<.usunun Mısıra. ' · d " ' 

~-

Şiddetli bir çArpııına 
gecikmiyecek 

Bern, U (A.A.) - Nuveııe Gu.ette 
de Zurihin Londra muhabirinin bildir. 
diğine göre: Afrlkıi Jıiınalliıde harp sa.. 

1 hasında görülen zahirt SUktllıete rağ : 

men yeni bir çarpışma.nm gecikmlyece 
ğI I:ondrada beklenmektedir. 

Norveç ba§veklli ezcümle şunlan 
söylemiştir: 

~ Devamı % lnct •yfacla 

Barp ••••yllnde 
çaJıftırıımak ızere 

Bu muhabirin deqiğine gönı, Lon _ R d 
draya _gelen haberler mUhtın takVi~ us ya o 
h'.uvVetleıi.ntn ve büY,Uk mlkta'rda fu.aı. · 
:r.ementn mihver d~vıetleri ta.rafından . · Kadın ve gençler 
Afrtkaya gönderildiği • anla§ılmakta _ 

dır. Diğer ta.rattan general Auehı.nı~· · f b · d•ı· 
ele kendl.ordu~un müatacelen' ta.ıı:vL ~e er er e 1 ıyor 
yesin! hızlandırmaktadır. 

Bir silah fabrikasında 
infilak oldu 

Cenevre, 14 {A.A.) - D.N.B. Lon. 
dradalı bildiriliyor: · 

Deyli Ekspres gaZeteısinln ya.idığı _ 
na göre, lskoçya cenubunda bir 1ngL 
liz fabrik8"mda Yeni bir infilak oıDıu§ 

Moekova, H (A.A.) - Neşredilen 
blr 'kara~ 16 Y8'7mdan 2:5 y~ma 
kadar erkeklerle 16 yaşmdan 45 ya. 
§Ula ka.d&r kadınları şeferber etmek_ 
tedlr, Bu tedbir yalnız şehirler hal _ 
kına mahsustur. Bu suretle lcplıman. 
!ar sllAhlanına endilstrlııinde çal·~tın. 
lacaklardrr, 

doğru ·a.kla.51W1sr, 1taı 'ad · cek pulluk ve araba imali iı;ın A apn.. R 
·manya~ ol.ıi.n itf•;ıadı aJı~ ~l- • zarı demir ve tahta. !abrikalarmm ge. d 
~ h~ınıetinin Alınan a ş, '\it. nfşletllmesl ve daha faydalı bir ~ale a g o 
ı;ıfrin ·· • • t · · yt Y! dat ha getirilmesi için alınacak yeni tedbırler ~ gormcsını cmın e mış, s • 
n .. -y ih b" dft.. etrafında temaslarda bulunacaktır. d ,.-u ayı m \'ere ırıı.z ..... a ya.k- , t.e l 

•• ~çn.,. ..... kr,ı ·~"""'· Bir Çam 
programla- .. Devirme 
değişiklik · Yakası laştrımıştır. , Bu hareÇ{ct Yakın Ziraat vekiline bu seyahatte mu - r n a 

ışarkta <la Alman prestiji bakunın hasıs m~murlardan bir heyet refakat j 
,,.,_ "-"·· l t B ha etmcktccıir. 
- ma.wwııız o DlJUIUı:; ır. u, • --------------
harda yapüaCl.k bliyök taarruzun 
ern.ıııyetl hesabına yapılmış bir ha
rekettir. 
Diğer taraftan Almanya bahar 

taarnız'u için müttefikleri ara.&ır • 
da daha sıkı bir iş birliği rticuda 
g~ek lçln teşebbüslere • giriş.. 
OU'Jtir. Kaytelin Peşt.cde yaptığı 
:.JıJa.,ma Maatristanr Bolşe\ikliğe 
ı·a111 Alman~ a safında daha C• 

~etnmlyetli bir me,·ki almasına se

bln kişilik bir 'ku""·et.1 Alm.-ınya· N • t 
om emrine verooeğj hakkında ile eşrıya 
ri sürülen kldialar da bahar ha -

::::ğınm bir safbasmı teŞkil e- ı de 
F ... _.ı ph . . .... 1 

r&nı:ioıM.ıa !JO.J'k ce esaııe gonu • 

geceleri saat 22,45 
sona erecek 

)eıt olnıuştur. 

Ronı.ımya.ıun yeniden be' yüz 

lü sevketmek için yapılan telkin- ' Ankara radyosu programlarında 
ler son zaınanlaria daha ziyade ı bazı: tıeknik ııebeblerden dolayı değl~~
şiddet kespetınf~tlr. 1 Uk yapılmasına karar Yerilmlş~r. 

Dahn heniiz kış i~incleyiz, fakat ; Yarından itibaren sabah ve öğleyın 
baha.rcla yapılıleak büyih hareket. 1 on beşer dakikalık pl~k neşriyatı kal~ 
için şimdiden .bazr.rlıkla.r ba~lamış. ı dırtlmı§tır. Hergün 12,30 ve cumartesı 
ta. 1 gilnlert ıa,ao da.ki neııriya.t bir saate 

• 

indirUmiştir. Öğle neşriytı pazar gün~ 
len iki saat olarak bırakılm.ııtır. Ak. 
!lam neşriyatı gene 18 de başhyacak 

22,45 te sona erecektir. Söz ve müzik 
programlarında kısaltma yaprlmamış, 

yalnız bazı: konuşma saatlerinin yer • 
leri deti§tirilmiftlr. 

HASAN KUMÇAYJ 
İngilterenin eski Moskova. ıtefl,i 

Sir Stafford Cripps'in Bristoldc 
söylediği nutuk l•fili akisler uyan 
funnakta devanı ediyor. '}u iti 
barla ki tiıgiliz diplomatının bu 
söcleri V a.'1ngt.oııda 26 devlet ta
rafından neşredilen beyannameyi 
Sovyetler Birliğinin pek de gö
nü I rizasHe imzalamadığını, her 
milletin kendi mubddentmı k~ 
dhd tayin etmesi ha.k'Jundaki preıı
slpe mugayir oha bfl~ Sovy ... t Rm•-

Majino 
hattı 

sOküİdU 
Buradan çıkarılan 

malzeme He 

Atlantik sahili 
boyunca 

1000 /,iiomet
ı eden f azıa 
uzanan biı

müdaf aa hattı 
yapıldı ----

ingiltereye doğru 
uzanan toplar 

bir ihraç hareketini 
önleyecek 

Berlln, 14 (A . .A..) - Askeri bir kay 
naJrt.aıı blldlrlllyor: 

Son aylar zarfında Majino hattında. 
k1 malzemeden büyUk bir kısmı ile Is. 
tihkA.ıxıların bazı parçaalrı A tlantik 
sahillerindeki istihkQnılarm ve bilhas. 
sa kanal sahillerinin takvtyesinde kul. 
la.tıılnıtF. Demir potreller, çelil< lcv. 
balar, demir çubuklar, vidalı kazıklar 
"te mokbavz kapıları Sahile nakleôlL 
*lf ve .Atıantlk sahili boyunca 1000 
kilometreden fazla mMafeyc kadar 
uzanan mUda!aa tesisatında kuUnnıı. 
JD.1:9Ur. Bu mahallerin her zamanki 
me.nzara.ıımdl:} değişiklik yapılmama._ 

am& itina edilml§tir. Denize doğTu tev. 
cih edilen fşt:ihkAm!ar ve topçu mevzi. 
len dtlşmanm karaya çılanak için ya. 
pacağı her türlü teşebbüsü daha doğ. 
ma.dan fildUrecektir. deniliyor. 

Macar Naibi 
değişiyor 

Naibin istihlaf ına aİ\ 
kanan kabul edildi 

BUda.peşt.e 14. (A.A.) - Macar yük_ 
sek meclisi devlet naibinin istihlliı:na 
ait kanun lA.ylhasmı tadil etmeksizin 
!tt:ifakla kabul etm~Ur. Biraz sonra 
parlAmento yUksek meclisinin bu ka. 

_.... Devamı 2 inci sayfada 

Habe§istanın eski Londra 
elçisi 

Habeş Başvekili 
oıuyor 

&mbay, a (A.A.J - Habeştstanıı 
""ki Londra elçisi doktor Martin baş. 
vekA.leti kabul etmesi için imparator 
tarafınd:ın yapılan müstacel davete 
icabet etmek fü:cre :fabeşlstana git . 
mlştlr. Doktor Martin :>ir sencdcnbPrl 
Bombayda oturmaktaydı. 

= 

Ya.nm sulhten sonra huılutl.arını 
iyi mnhafa:ıa edebilmek için gc -
ni:Jlcmek :ırzmıuml:ı buI11nduğunıı 
!:'Ö!lteriyor. 

Eğer hakikat böyleyse İngilt c 
reyle Rmıya arasında şimdiye ka 
dar yapdmrş olan anla.c:mıılarm, 

bilhassa Lehistan haldondald kar
toılıkh taahhütlerin kı)meti şimdi. 
den srfrra düşmez mi? Sonra Bal. 
tık memle':tetleri ile Finlandiya ta
ıaflanndan ba.~ka Sovyet Rusya. 
nm hirtakmı arazi emelleri bulun
duğu hahr:ı gelmez mi? Bunun 

"tçln Slr Stafford Cripps'in sözleri 
bize İngili7. siyaseti bakımmdan 
bir çam de\irme gibi ~eldl. De,· 
ril<'n ı:arnm siyasi zararlarını ta 
mir edebilmek için ÇörçiJ He Sta
lmm btr ~Te ı:ftişünme1erl, efM. 
rrumumiyeyt aydınlatmak için bir 
Jfade ş<'kli bulmala.n doğra C>lıııı:r • 
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r-A--;=-ak-a=-~d,...,,..a-"'rl--ar~ı-n -d ...... ik_k_a-tı-.n-e ~, Zifaat s&fef berliğinde- ist8.-bul 
1 ç6plerinden istifade edilecek 

Şark cephesinde 
Kal inin 

kesiminde Boğaz balllı son 
vapur lst11or 

Ayamama deresinde açılacak havuzlar-il 
ı da gObre. haline getirilecek çöpler \ 

Belediyeye 150,000 lira ';ı. 
, 

.;Lr:tctıhayrlye idaresi kömür tasarrufu dolayısUe köprüden boğazi<;ine 
a.5amları 2ı,15 te kalltan son vapuru kaldlrmııtrr. Halbukı bUbaaaa husu. 
. mtlesseseıcrde çalıp.o kimseler akşamlan saat 19,50 den sonra Boğazlçl. 
~ gltmeı, Uzerc son vapur bulamamaktadırlar. 

tşlmlen çıkanlar, veyahut bir sinemaya gltme"k lstiyell' Boğaziçi hal. 
varıdat temin edecl]k 

! 
nın bu kadarcık bir ihtiyacı ne ile karşılanacaktır? Çöplerin 'SU11l gUbre olarak .kuijaıW. 

Kömtlr taııa:ı·ufu yapmak çok yerinde bir hareketUr. Fakat vapur ta. mam karanDm tatbikine yakmda be.f. 
fesini de ona göre sıralamak icap eJer. JaDaCaktır. Zirai seferberlik dolayıal. 

KöprUden Boğaza şimdi akşamlan 17,40, 18,:iO ve 19,50 olmak uzere Uç le latanbul çöplerinden ıati!ade edile. 
lpur ka\!{m 'eladır. Hiç; olmazsa bunlar; 18, 19,20 ve 20.SO da kaldırıla cektir. YeJilköy ile Bakırköy anam. 
>k yerinde . dilek l{arşılanmış olacakttr. Şlrketlhayri.ye ifktme direktör. daki (Ayamama) deresinin denize dl5. 
,;·ğ~lln~lln~d~il;_<k;;·a;;t:;in;;,:l~ç;;;e;k;;e;ri;;;z;.. __________________ .. , kUldüğU tıataklık kısmında havuzlar 

ıstifade kabil olduğu takdirde, senı?C~ ı 
150 bin lira gelir temin edilmlf 01a . 

caktır. 

~nKara- istanbul tren 
arif esinde değişiklik 

yapıpk ve çöpler nevilerine göre bu 
havuzlara döktllec~ıttır. • 

nk olarak buradn aıınan gübre Ye . 
ıllköy tohum ıslah· istasyonunda kul. 
laıulac&k ve muvafık görüldüğü tak • 
dlrde bütün çtiplerden lıtlade edile • 
rek zıraat işlerinde kuUanııacaktır. 

Difer taraftan ziraat 11eferber'I.,• 
için pe~mbe gUnU yapılan toplantıta 
muhtelif ziraat mUeaseaeıerl direktör. 
lcrınln kalkmma iı,ı1 etra!mda birer 
nı.por hazırlamalarına karar veriimiı. 

ti. Islah ıstrsyonu raporunu hazırla. 
mış, vallllg'e vermiştir. Bu raporda la. 
tanbul toprak vaziyeti gözönUnde tu.. 
tulara.k 4'0 bölgeye aynlmaktadn'. ,Bu. 
ralaııda hangi tohumların ekUecetı 
göstıerllmektedlr. 

Yarın sabahtan itibaren 
tatbık ediligor-

Bu tekilde kullanılan gübrelerden 

Pazartesi günü ekmek yerine 
un alabilirsiniz Trenlerin seter müddetleri uzadı 

• Ankara, 14 (fiususi) - Bazı 
cknık sebeplerden dolayı Ankara 

-:layd:l'rpn!j.'l hattında yoleu katar
:ırı sf'yir müddetlerinin biraz u
zaLılma."ına ve bu yüzden trenle. 
rin ho:relcet vakitlerinde deii§ilt• 
likler yapılmasma ~ruret 118.sıl 
olmuş ve bıı aracla Ankara • 1z. 
mir münasebatınuı diğer treıile· 
rin tc'5irinden kurtularak Ankara· 
elan ftJyona. kadar müstakil tren. 
lerlc yapılması takarrür etinL.'.itir. 

15 Pııbat 942 pıuar gUnünden j. 
tıb:ı.ren ttttl.>ik edilmek üzere ha
zırlan3n yeni tıı.rifeye göre. yolcu 
trenleriıun varıı;, ve kalkış saat• 
lel"i a.c::a.ğrcla göstenlmlştir: 

ANKARA • HAl'DARPA§/\: 
Ankaradan her gün 19 da. kal

kan tren bundan ROm'8. 18,12 de 
kalkacak ve ertesi !8.bah 9,10 da 
1stanbu1a va.nıcaktır. Pazart.em, 
pc~cmba günleri 7,32 de Anka.. 
rada'lr' fiı.ft!l"''tfth"d- alqam ~ı .:n 
de Jptanbulıı varacaktır. Fa.zart~ 
si. salı, pellJOlnbe ve cumarteei 
günleri akşam 19,55 de bir tren 
kalkacak ve ertesi gün 12,4:3 de 
HaydarpaŞaya va.ra.caktlr. Fazla o
l ıra.le ayni gün ~ sat 
6,4G de tstn.nıbula bi.r ikinci tren 
tP.hrik olunacaıktrr. Bu tresıin 
Haydarpaşa.ya muvasaılatt 16.30 
d3dır. Pa1.artesi, ~amba ve cu • 
ma ve paza-: günleri 15.20 de An· 
kam.dan kalkacak tren ertesi sa.. 
hah 8.10 da He.Ydarpap.ya 
Yaracnkt:r. 

HAYDARPAŞA • ANKı\BA: 
Her akşam 19 da kalkan tren 

1 unrlaıı r..onra Hsydarpaşad1Ul 18 
<lr hareket edecek ve ertesi Mbe.h 
::l.40 da Ankaray:ı. va.racakl!r. Pa • 
zal"te11, cuma günleri sa.baıh 8,30 
a:ı kalkacak tren 23.35 de Anka• 
raya varacak ve pazartesi, salı, 
perncmbe ve cumartesi gilnleri 
14.30 da tahrik olwıacall bir tren 
de ertesi sabah 8,55 de Anka.raya 
\'armış. bulunacr.Jı:trr. Faz.la olacak 
pazartesi, c;arşamha, cuma ve pa· 
zar günleri 11,15 de Ha.yd~ 
• :tan Eskişehirc hi:r tren tahrik olu· 
nacaktır. Bunun Eekişehire mu
Ynsala t ıaa.U 21.48 dir. Ybıe pa. 
zn.rtesi, çat'§al'noo, cuma ve pazar 
c;ünleri 19.30 da Haydıa.rpaşa.dan 
kalkacak bir sonuncu tren ertesi 
giln 19.50 de Ank.'\raya varmış bu· 
lunacaktrr. 

ANKARA• AFYON .. ANKARA: 
Ankarad1'.n pazartesi, çarşam • 

ba, cuma ve paıar giJnleri 13,25 
de kalkacnk bir tren 3,40 da Af. 
ynna varacak, Salr, perşembe, CU· 

martesi ve p:ı.z:ı.rtesi günleri gece 
yarı'5ından sonra saat 1 de tahrik 
0iunaeak bir tren de 15,42 ele An· 
karaya vAsil olacaktır. 

ren tatbik edilmek üzere değ.i§ki. 
lik yapmalttadrr. Bunların b~mda 
odun na.kUyatma ait tarife gel .. 
rnektedir. Memleket dahilinde 
mahrukat ihtiyacı na.zan diık'kate 
alnıarak odun :iıakllyat tarifesi 
değiştirilmişfuo. 

Hayvan pancan tohumu, yonca, 
karinga fcvkallde tenzilatlı zirai 
mahsuller tarif~ al.mmıvtır. 

. AlmaBJUID 
dealz kavveti 

Londra, 14 (A.A.) - Gazeteler, 
Gneisenau ve Schrnhorıtm ,Manıı geç; 
nıeğe muva?!ak olmaları i§inin vara. 
bileceği neticeleri iııeelemeltledir, 

Deyll TeJgnfın derı.lZ :ruıcrsı, ıun. 

lan yazıyor: 
"Hitler, Britanya ana yurt suların. 

da lngilizler tarafından alınan tedbir. 
lere nafiz olmak surotile l'uıflkte 1n. 
giliz. Amorikıt deniz tııbitll(t~ ta.. 
mamlanmıuıma mani olmıı.k tasavvu • 
runu mu gtidUyor? Du kabilden sual. 
ıere ancak na.zari ~ekllde cevaplar 
verilebWr.,, 

Deyli Meyl gazetesinin denl:.ı; yazı • 
cısı d&ba az ihtlyaUı ı~i'llııQyor ve 
ıunıan yazıyor: 

"Almanlar, pek muhtemel olarak, 
büyUk Britanyanm deniZ ve hava mii. 
da!aalarmm mahiyet ve bolluğunı1 tcc 
rübe etmek istemişlerdir.,, • 

Yazıcı bundan sonra, halen mevcut 
Alman deniz kuvvetlerinin takrlbt he. 
abım ya.pıyor ve bunların, ikist cep 
zrrhlıaı: olmak Uzerc, yedi zırhlı dört 
ağır ve daha kUçlik mo, .tle Uç veya 
dört h&fif kruvazörle sar.sı ma!Qm oL 
mıyan mühim miktarda mııhript~n i. 
be.ret olabilecı:ığinl zikrediyor. 

Aym yazıcıya göre, bu mühim f'!o, 
İtalyan !iloeile l§birUgı yaparak /\.'\ . 
denizde yahut denizaltı muhare'Jc::ini 
deıtcklemek için Atl.antiltte veyahut 
da mtlnferit bir Japon fl_lollile birlikte 
kull&nıla.bltecoğinl yasdıktan ısonr& 

bü)1lk Britanyu için mesul şefler ta. 
rafından bfr karar hatasınm önce stı. 

Bu ııa.bah vilA.yett.e vali muavini mek kartma mukabil 582 gr. yanm 
Ahmet Kauk ile İa§e mlldUrU llUmtaz karta 265 gr. çocuk karUarma da 182; 
Rek, Aııkaradan verUen emir mucl. gr. un verilecekdir. 
bince, haftada bir gün ekm:ek yerine, Fırınlar, kese kAğıdı vermeğe· mec • 
!Btlyenlere un verilmesi hakkmda gö. but olmadığmdan. herkealn, ununu 
rilpıllşlerdlr. ts~anbulda her hafta pa •. kap götürerek almam llztmdır. 
zarteııi günlerinin un tevzi g1lnU olma. Kararın bu pazarteBi tatbikine ba§. 

m kararlqtmlmırtır. Bir bliyU~ ek. lanacaklır. 

GObels 
diyor ki: 
Kış bizı 

devıremedi 
--0--

ingilizlerin 
tek Umidi şhndi 
Rusyadadır 

Alman 
Tebliği 

BerllD, H'(A.A.) - Alınan orduları 

başkumandanlığmın tebliği: 

Doğu cephesinin muhtelit kesim.le • 
rinde düşman muvaftakiyetsız tu.r • 
ruzlarma devam etmııtır. '311 taarruz. 
ııu· ptıskUrtUlm1lş ve dUııznan bllhaa. 
sa ağir kayıplara. uğramıştır, Bu kt.a. 
nm iŞgal et.tlğl bir keaim.de el~ 
yuvarlak hesap iki bin ölü vermiştir. 

Birçok Alm&ıı taarru.a h&fekeUeri 
eaııasında düşman kuvveUen SWi atıl; 
mıı,ılar ve çember içine alınan müt.e. 
addit düşman grupları dar bir sabada 
sıkıştırÜIIll§lar ve muvuatalan kllllt. 

Berlin, H (A. A.) ·- Almanya. len dll91nan te§ekkWlerl tahrip edU • 
propaganda nazın Dr. Göbels. ıniş vey.ı esir edllmişUr. BUytlk hava 
"Das Reich" mecmU&Smda. neşret- kuvvetleri dU,ma.n tqpluluklarmt da • 
tiği bir maka.lede şöyle diyor: ğıtmışlar, malzeme va ta~e kollann.ı 

ÇörçiHn İtalyayı istili. veya.but \·e Sovyct mevzilerini müessir suret. 

ttilmesine müsaade edilmiyecek 19kil. 
de, bir deniz bu'ı:-::ını çıkması ihtimali 
oldug,mu bfldiı·I.) ... r: 

İtalyan yarrmada'>ma kal1)ı geniş te bombalamışlardır. Aynı zamanda. 
mikyasta bir hava. taarruzu yap • demiryolları hedefleri de bornbardı • 
malı: ümitleri boşa ç'!:krnı~tır. Dil.~ man edilmi~tir. Murma.ıısk cephesinde 
manl:ır;ml:l; için ~nıdi tek bir ii.mit av tayyare birlikleri bir dUuman a:ı.lı. 
kaldı. O da Sovyct Rusyadrr. Biz.. ı:a. ordugflhmı tahrip e~mi~tcrdir. ~v. 
zat 1n~i2'.~ gazeteleri bile Alman yet hava. kuvvetlerinin uğradığı ka. • 
kuvvetlexi.ı:Wı doğu ceph~&indc yıplar dUn 39 tayyareye ytlkl!Clml~tlr. 
~österdiklel'l a.zintlcar mukavemet 12 şubatta Ma.D§ kanalının doğu a..ğ. 
:;ü~tindcn istikbalde artık bir dr.• j zmda. gec;en dcnlZ savaıt emtasınM 
ha. Rus haı·eketlerinden mu:vaffa· Alman hücum botları ve muhripler! 
kryet beklememek lfı.zungeldiğlııı ın ... iliz hücu botlarına taa.rrus etml§. 
·itirafa mecbur ~).ardır. Kışı~ le; ve bunlardan ikiırlni batırmııılar _ 
en fena za.ma.nlarmt geçiro:k. Bu· dır. Bir mayn gemisi bu savqlarda 
nun bize _hayli endişe vcr~iğıni. i. yegano Alman kuyıbmı t":;\tu cC:cn ı. 
tiraf edel_ım. 1:'::1<~t _kı5 blzı d~Y~ • leri karakol :emlmiZin mUrettebatm -
rememi.'.}tLr._ Bılak.is kudı·elımızi dan 35 kişiyi :kurta.rn11,tıı·. Dcı:!zaltı 
tecrübeye ~ynıuş ve a.rttınnı~lrr. gemilerimiz Atlantikte ka!ilelere yap. 

Dr. Göbt:ls, mihver de~letleri • tıkları hücumlar esnasmdn aralarında 
nin bütün dUnya.da va.zıy~tlerini motörlU bllyük bir petrol &'eıııl91 bu • 
ıslah ettiklerini v-e .b~muı. ıl~ • lunan topyekfuı 25.000 toniHl.to tutarın 

PRENS öJEN AGIB YARALI har ve_ yaz wa.yJart ~.ç.m çok umıt• da beş dU§man ticaret gcmislle bir 
Lonclra, H (A • .&.) - lları_, deni • ler dogurdugur.u mu~ahcde _etle .. korti batırmıllardır. Dltor d6rt dUı • 

zinde vukubulan deniz ve hava muha. ,.ek yazısına. son ver~ktedır. man gemiSi torpillerle ciddi surette 

rebesinde Gna.ysonauv, Şarnlıorat, BI il B il d h ğratılml§tır 
PreDa öJen gemuerilıe 6 torpu ve bir S ag er D 8 s;_=ru: ıı1mallnde ~ejiz çevresinde 
çok bombalar isabet ııttirilmi1Ur. En illr Ba9tarafı 1 ncl sayfada Alman savaş tayyareleri ımvvetıe bl. 
çok haaarıı. ı.ıgrıyan gemı Prena Öjen "Vazifemiz, yen! Avnıpanm kuıııı • maya. edilen ıtir kafileye· ıııens:ıp 1re. 
oımuştur. T•yyarılerlmizden blr1 bu masmı;la if beraberliği y.:wmaktır.,. milerden iki tıca.ret ve lkl harp p • 
geminin yana. yatmış olduj'lıAU ıısr • Mumaileyh, kendlsilo birlfütc taraf. misine bombalarla isabet kaydetmlt. 
m1lştüz. , tarla.rmm, Norveçin hürriyet ve is • ıerdir. 

Saatte 28 mll süratle gitmekteler • tfklA.ll uğrunda mücadele ettiklerini n Bir düşman muhribinin ve ıo bin 

kan muhanbeden llODl'a stın.tlerl 11 bir giln Norveçin yarısı yurdd& yarıaı tonilltolbk btr denız taııtma kaybol. 
mile dUı,ımUştUr. Hiçbir İngiliz gemisi yabancı memleketlerde bulunan allı mtı'l nu.arile baklla.bilir. 
kayıp değildir. Alınanlar kendilerlııl llllJyon gibi ayıt bir nUfus sayreına tngtUz bombardıman tayyareleri, 
UC kalın bulut tabak&IAle hlmaye et • ratmen yeni dUnya nizamının temel dUn gece batı Almanyada bazı nokta. 
miı,ılerdir. taflarmdan birini teşldl edeccğlr.c ka. ıara taarruz etmişler ve bu arada 1111. 

ODUN VE BAZI MADDELERtN Londra., 14 (A • .ı\.) - Alman gemi .. nl bQlımduğuııu söylemiştir. sen çocuk hastanesine de isabetler 
~AIU.İ\.ATI UCUZ Tı\l~İFE'l"E terinin Maııı k~alından geçmete mu. Kiı::llng, Norveç hnlkmrn tnglltere vultubulmuştur. Sivil halk arasında 

ALINDI vaffak olmaları Londrada. hayli hoı,ı • kar!!ısmdaki durumunun !JU dal;ika.dıı ölil ve yaralılar vuı'dır. Bu taarruzlar 
Diğer taraftan Devlet Demir. nutsuzıugu mucip olmugtur. tamamen menn olduğunu ka~deyle • esnasında dii,manuı iki bomba ta.na-

yollarr idnre.ııl, gördUğli JUzum u. Alman ıremllerlni Fran~ıı "1 c:ıyya • ıni~t: ... Norveç bafveklll, Almanyanm reııl dUştlrillmü,tUr. Bundan bafka ba 
zerine ha::r mndclelcrin nakiiyat • re meydanlarından ha,·aıunan tayya • bu haıpte Norvc~in bitarnflı~mı iste. trda işgal albndakl toprnldar ıayısm. 
tari~cl~ri 1de ·nrın snlY.\htan itiba• reler hlnınye etml:lerdlr. mlş olma:nna rağ"mcn, İntillt:?ıenln her da ı,nrşt l<0yma atqılerj ve nv tayya. 
~..,,.,-~.:~..::""""',.,, ,,,."'-. .,l"~-"" aı al'"..,~ ,,,.,..,~..,,'at""' ,..:.t""'~i"· -,.,.,,,'»t..,,..,.,,.w .. .,, "• vruı!'byll başvurarak Norvc~i lmrbc releriınlı: tarafından Uç dU,ınan tay. 

i~~~ ~AN G HAY ~ l ::tirllk'em~ğ.ı ~lı-~ıs;r.rıı h:ıtırıntm•rbr. 1 yareli daha dU)~rliltn~tUr. 
• ~ 1 Kisling şimal i:;ı birll!l"l:ıln bl• h ynl 

mahs~ılü o'duğunun ta:10.kltulc et1 ı!;inl Alman kaclm tayyareci 
~~~ ·a• ATAKHANELERıal.,, " 'Ye halen Pimaı mmetieJ'lnden biri bil. mahkum oldu '',. !Un kanJnı ~Ö\{cri:~ dl~er1orlnln mar.le 

ret ona yardıma. ko mndı!:larınn l not Yaşin ten, H (i .ı\.) - "Aııaocla. 
~~ cder<!k §Öy1o (icml§tir' 1 tett Pre111,,,in bl1c'1.rdlğinro göre, Alman 
~~ M h S h 1 y "Şimdi, ~rnhatcn 1.1ma11 pro;;rr J> ... ,ıın tayyar.1ci Z..aurn ing:ı.11, mlllver 

Baskıya Alm~nlar 
yenıden 

Verirken 1 müdafaaya 

Singapur önünde 
11 gemi batırlldı 
Tokyo, 14 ( A. A.) - Singapurdan 

l::ildiriliyor: 
Japon hava kuvvetleri Singapur 

önllndeki dü~man kafilelerine kar§t 
yaptığ ıtaarru7.lr esnasında 11 gemi 
batrrmışlır. Gecd ayrıca iki dür;-man 
gemisi 'batmlmrştır. Japon tayyare 
!erine hiçbir zarar olmamtııtır. 

Tokyo, 14 (A. A.) - Singapur 
cephesinden Domej ajansına bildirili 

I 
yor: 

Bu sabah Saletar deniz Usstinc gir 
meğe b~lıyan Jaııon Iruvvctlerl öğle 
vakti buranın !!:galini tamamlamış 

!ardır. 

Blngaparda 

geçtiler 
Sovyet hatlarmn aerilerinc 

sızan 

Alman gruplarile 
Rus halkı 

mücadele ediyor 
Moskooa, 111 (A.AJ..- Sovyel ak. 

şam tcbliiU: 
13 Şubat gilnll kuvvetlerimiz c;nr

pışarak ilerlenıeğc devam elmiş!tr 
dir. l!ephenln bazı ikesjmlerinclc 
düşman tarafından yapılan karşıl·k 
taarruzlar Almanlara alır zıı:rıot 

Yerdirilerek ·pü.skOrtülmU4tür. 1~ 

Şubat Rünü 16 Alman tayyaresi tnh. 
rip edilmi~ir. Biz yedi ta)~ urc 

~ Ba,tarafı 1 inci aaytada kaybettik. 
erinin Singapurdaki harp muhablı-ıerl !rloskouo, 14 ( A.A) - Almaıılnr, 
l:ii!lgapunın mUthl§ can çeklıımennl !<alinin cephesinin bir keslmlıııl\! 

hararetle tasvir ediyorlar. Japon kuv tekrar müdafaaya geçmişlerdir. Dii' 
vetı,~ri şehrin merkezme 3 kilometre ınan hir kesimde kuvvellerini tck
yaklaşnuıılo.rdır. rar toplayabilmek la5avvuru ile bir-

Londra, 14 (A.A.) - Japonlar Us. bç gün evvel bir ku,ıJık taarruza 
tün kuvvetlerle Singa.pura karşı giriş. ucı;miş bulunuyordu. Harekı\ıııı 
tikleri taarruzuı::. nlt.ıncI gUİıünde !n. hıışlang1cıntla alınanlar bira;ı: i !er. 
gillz kuvvetleri anuda.ne bir mukavc. lemişlcrsc de Sovyet .ı...-uvvetleriniıı 
met göstermektedirler. şidrle!ll taarruzları karşısında hlU 

Singapur radyoıf\ı bu sabah dahi. cumlarını ter!;: etmek mecburi~·ctiıı 
neşriyatına devam etmi§tir. Spiker de k:ılmışlardır. Kalinin ceph ı.i. 

şunla.n demi§Ur: nin en munidar alayı mağlub du ... 
"Euraal Singapur; Mevcut emareıe. ınanın birkaç. zamandan beri sc,·. 

re göre Singapur &dalımda Japon külccyşi büyük ehemmiyeti olan 
){uvvetıeri her şeyi istedikleri gibi bu • Yerlere ,.c birçok şehirlere israrla 
lamıyorlar. Tokyo, zorlu diltınan mu. lulunmak istemesidir. 
kavemett ile kal'fıl&§tığından bahset. Bu mevzilerdeki Alman ıarnizon. 
mekted!r. Topçumuz son deı:eco faal. lan muv:ıffakiyetsiz birçok çıkışlar. 
dir. Ateş kuc'\ı:cti yüksektir. Bazı ke. yapmışlardır. Muhtelif kesimlerde 
simlerde saatte 100 mermi endaht e • So,·yct hirlikleri birbiriaJn ardı 

dllm1§tır. Bu,..n ıağmen ~chirde tuhn! sıra ve h.ir usul dahilinde Alman 
bit h&va esmel;;ted.r. Halk Ak.indir. i~linad noktalarını zaıbtetmekledir. 

Kahveler doludur. Yiyecek Mtşn ma. lJüşman ilk hatta uzalclardn gel. 
ı'tazalar çok ia yapmnktndırlar. Daya. rniş ihtiyatlarını sti.nnüpe do daha 
~' :tlmidi.ıniz vardır . ., simdiden a4ır zurıata. ulı'ulaı.t&.ı.r.,rı ,. 

Londra, u (A.A.) - Taymia gazc. Fena lcsbit edilmiş olan bu .cep._ 
teai Singapur hakkında ııunları yaz • he üzerinde Rus haberlerine görr .. 
maktadır: "Stnıapıırdan sonra .Japon. Sovyet 'kuTveUerine m6ıbim )'11.J'dım 
ıar Malak& boğazını tutmak isUye • lar yapan mahalli haltın teıskll et .. 
oeklerdir. Buna kadaı: vakit geçecek. tiği bir takım cepheler IO't')'et kil\·. 
tir. Bu ıebimtzdedir. Slngapdru kur • \"ellerinin gerilerine tMrnua te cb. 
tarm&l< lÇln mukabil taamızlarda bu. hüs eden küçük dfifD*l pnıpları. 
lunmak lüzumsuzdur. nı tıthribe çalıtmaıtt.adır. 

tterl atııacatmıız güne ka.dar mu • Tokyo, H (A.A.) - SoYyet tiğl'3 
uzam bazırlıklard& bulunmalıyız. tebli~: 

Denizlerde tam bir hakimiyeti elde ıs tubat gilnll ltttnetlllttmk, fa. 
etmeliyiz!.,. §lst Alman ltunetıertne Jr&l1ı faali • 

Vaşington, U (A.A.) - Nevyork yeUe hareketlerine cı.wm ebnt§ler , 
Tayınla gazetesi: ''Sinıapur yanı. dtr. 

yor!,.,. bqlıkU makaleııl.iıde §Unları Bir Sovyet denizaltısı yedi 
yazmaktadır. "Slngapurun yanınaai. gemi ba\ırdı 
ıo med~nlyetimizln bir remzi mahva. 

Moııkoca, H (A.A.) - Şimıld 1 
ıuyor! Medenıy~tlnılz!n tehıtkedo ol • 

kızıl donanmaya meDIUp bir Sc.vy 
duğunu gösterlyorl deni.altısı son gt1nlerde bUl"ük bir d 

Sinppur yan:;ını sUratle hareket 
etmezsek her şeyin mahvolac&ğını gtSs man deniz tafltI b&tınmıtu'. Uuıa:'l • 
t l 1 den uzaklarda hareket yapan, Iirı· ... 
or yor .... 

~manr. HAYAT lar atzmda. ve dOfmıan llPlVU&lıı r.,ı. 

l d 1 1. (: • ) n ı •. 1 lan üzerinde dlljmaa Jaınetleri!e ı,:ar .on ra, ~ "·''· - eu er ın . • . pılan bu Bovyet dılDIZ&ltm. eon muvaf 
Slngopur'dakı hu:uııı muhnblrınden 1 faklyeUe dinel paı1n babrmıf bd. 
C~a sab:ıhı Sıngup.ur'dn mutAd lunm:ı.kta.!:. 

hn.rıcındc bir h:ıvn \"ardı. Rnstlannn --------------
insanların hemen he"'pst, şehrin hu s 2~ 
aralık gcçirdilti tecrilhcnin J>t'k YD- • U 
kında muvaffaklyetlc netlcelon~I A •k d • 1 
hakkında eyimscrlik gÖ5!ermeıkte- merı an enı"') 1) -ı. 
idiler. Kahveler ,.e yiyecek nınclıte. t!'..• .. d 
leri salan dükki\nlıır bu sııbnh er. t k 1 1 dı 
kenden açılmışJar , .e iyi işler yap. ısı ur arı ama 
mışlnrdır. Büyük ticaret rırmnları 
-Oa nçılmı~ bulunuyordu. 

Japon topcusunun ateşi Vl' dfiş. 
man tayyarelt'rinln me\·cudiyeti 
hiçbir paniğe ı;cl>eb olm?lmı;:ır. 
Herkes, Jngiliz lopforının Jııpon!n
ra ağır zayıat Yerdinne~indcn bü
yiik bir sevinç du~ m:ıkl:ıdır. Pireceı 

deposundan Bukfd-1'iınah ve 
Jurong'a giden ve Pnris.PnııJr.ng'da 
bilen hat boyunca şiddelli muhnre 
beler olmaktadır Mcvzilcrimizin 
istikrar huldu~u ;anılı~·or. Şchiı.ıcte 
çıkan tek İngiliz gazele~i .Frtl'j 
Preııs, cuma sabahı hlr s~yfıı ol:ırnk 
cıkmıştır. Göze ı:aı·p:tn hn~lıltındn, 
'Singapur'un muka\•emct ctnıc~f Ja_ 
zıındır. Sing:ıpur mnk:ıvcmct ede. 
ccklir.,, Ciimlesi v:ırclı. 

Xeşredilen resmi bir il"bliğ hnl. 
kfı gündüz açık snluılaru gilmeği 
,.e gece güne~ battı!>.l:ın ı:onra 'eh. 
rf' dümndi tavsiy~ etmektedir. 
Yukarıya yazılan tcl2r~f doğrurinn 
do~uya SjUBapur'unki Rculer bü. 
rosundan gelmedir. 

Reuter"in buradaki büros11 ue
,-amh olarak çalışmııktodır. lki gün 
elen beri ilk defa olıunk ı;cJen bu 
lelin mahıılli saatle 10,30 da yazıl. 

~ 16 (A.A.' - Panama Ita.ı 
na.ı wıreat dımis muamJtn bi!l'Jlri .. • 
yor: 

Bir hafta enel lılr ~qma. nl'tı • 
ceslnde batan (S. 26) Amerika deni&. 
alblmı k1lrtanna.k .. )'aplla1l çalıf

malar, aıcm.ttıann flddetl ~
terkedilmiıtır. 

Mümlfün olan her IJ&N7e baf vunıı. 
mut ve 90 metre dertııUfe kadar lS 
dalgıç tndirflm.l§tır. 

Macar Naibi deftişiyor 
-- a.,tantı 1 lllCI a:ı.ffada 

rarmdan •tın.at .ıınaft 1lae:N aıeıt.. 
de bir <ıolae ak4ot:mfftlr, Bu kanwı 
nıetni buctıo .Ofleden aoma devı.t 
naibi tarafıDdan ima ol'ıma.cak ve neı 
rı tarlhbıden itibuu ~ gl. 
recekt.tr. 

Parllimento maııtmerıncıe. naibiD 
yakm.,bir iaökbalde bu yent vallife.)'8 
birinin tayin edUnıealnı mcbul6.ll ve a. 
yan ~ ııat~etl kudti 
ınevcuttur. 

U teşem a ne .er • en j ··.ı·ıu ı:.:ı·~m·tl;k. Alın:rnyo. lle iı; birH8i 

1 

cl."•!ctlerindoa tl>'0

.Z
01•ln l~iılno prr1pa. 

Dekorlar-Heyecanlı Vak'alar yapr:ıı:.:;a. çalı~ı>·oruz. IIUr VQ ltav·;ı.ıt •. ~cı.nct!l yapt:iı l:ıin Z4 a~· h:.\p:a ve 
li bir Norveç mcyJ'..ln::ı. iCtirme!Se ı;öz l.l}CO dolar p~~ra Cl'ı.za.,.ıı:ı. mahk{lııı. .. ' 
verdik. dilmiı,ıtir. j 

rlığı on1aşılmaktadır. ll\n·ııya kadnr 
ı : kribcn onüç btı\'llk sualle sclnıiş. 
lir • 

ZA Y% - Uaktldar ku.umdan al • 
mış old;ığwn ek!llek \"eslkalarmı zayi 
ettim. Yenialıll çıkaraca,ımdan eski.. 
sinin hilkmU yoktur. 

t)'sk~ ~ık Mlutk ·~ 
İAp mahallesinde Götür 

• • 
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Mahkeme 
alonlarında 

"Müthiş ô.il e;, nın 
ikinci perdesi! .. 

Damatla kayınpeder her 
akşam karşllıkh içerlermiş 
C..çeıılerde birinci celsesini yazdı • attı. Daba neler de neler! .• 

gım mUUılı aUenm muhakcmeatne bu - Demek earhOflu, 
aab&h da blrlncı sulh ceza mahken1e • - Tablt etendfm. t>amadı R~p~ 
sinde devam olundu. Geçen defa ko. beraber lçmı,, her ak§em, tçlyorıa.r .. 
caaını ke&erle yaralamaktan, ba'"-sı. \' A- k k ... - ay, vay, ıvay, ..... ıne aynıpe _ 
nı döğmek~n mamun ana ile kız ~el. der dtı.mıl. beraber rakı da 1çiyor1ar .. 
medlklerindeıı sadece day~ı Balıkçı - Bakınız az daha unutuyordum. 
AU d!nıcnJlmlf, t&b(atıle lehinde ifade Cıtelik parmolJlllı da ıoırdJ, 
\'ererek, kıınam1D biç yoktan U&erine Hlklln, davacr .AHye dondu: 
hUcum ederek ke.erle kolwau keeU. - Ya Alt, dedi. Bak !açlarına ak 
#ini kızının da bu nrada kendlsiot yum dUımu1, Mil içmekten utanmıyur • 
rukladıtuıı eöylem(f ve hlklmin barıJ. ınusun? Bsk sıra sıra çocuklann var. 
mak tekll.fint de katJyeUe recldedere};: Bir tanesı de yeni evımı,or. Dünyada 
hem kanııu:·n hem de klzmm (tid • bundan deha bUyUk sevk olur mu! 
~etle!) cezalandırılmalarını latemıtl, Halbtıl ı sen bu zo\·k UN!rıne zehir 
Mahkeme de bunun Uz.erine maanun içip oı te Jı~ı da ::•h'r edıyor un! 
ana. ııe kıaın çatnlntuı lçln duruıınıa. Ali pilrt •ıa, atıldı: 
YI bu •baba bırakmı tı. - Snrh'>R dtğ idim, ef'•nd'm Bun • 

• 

:Bit fJaAtAa ~aşSaşa 
.. --= ,_,_~ ,., ., • 

SPOR 
FELSEFl?SI 

Yirminci cscr.Ja, ıponrn lttrvveıle büyük 
alaltaıını takdir etmiyen, ona fikir kültü. 
riiniin yanımla -yer u.tmiyen medeni bir 
ntfllet yolrtur, ıliye6iliriz. Yalnız bu iki 
/Wiltiir vaıta.ının 11ayeai kalası gibi vi.icu-

du sağlam inıan yetiıtirmek, olrlufunu ha 
tırdan ~ıkarmadtak lôz.ımdır. Sporun te
min ve idame ettiği kuvvet vücudun oldu
ğu gibi fikrin ve ahlcikın yükselme.ine de 
hadim olılukça makbulılür. Spor yapınız. 

Meşhur adamı·arın el yazıları ne 
kada~ para ediyor. biliyor musunuz 

Napolgon'un karısı l'Aari· 
Luiz'e yazdığı mektup/ar .. , 
Fransız hükUmeti 1,125,000 

Franga satın aldı liaUco de kızı da mabkerneye gel • ı::r ana kız bnn.ı mahkemede bil~ ıru. 
nıtııerdı. Halice •G.60 :>•şlann(}..' kuı<ı ı r-ı ~11,lo:-ıar. O :ıec. ad:lJ'• doktoru. 

cık boylu, nkslnc ııı;man. baıörtUIU ı ııa gvııdcrdiler beni .. .ar.hO§ cıkrıta • A •k d A ı •ık kt 
~:u::::o~~.~:~~~~· K~cul~:~~ I ~1~ ~~~ mUnuebct, rapor fl:klU oldu.1 merı a an vrupaya ge en 1 me up 
ba~örtU!U bir genç kadındı Mahkc. funu :t"2aıy0r. 900 000 franga satıldı 
meyt girerken kıpkımı ıı ketllmtıtı. Ali duraltladJ: J r 1 
Dargın bUlundutu an:arılan be'lxı:suun - rAttU_ş yum~•lar llyleYM. Hem 
)'anına otururlten kend sine dejmeınek ~kili ol!Dak ıı&rhot olmak demek de. 
\'C ba.kman\ak IÇln alıtU.11 rayret aart fı11!r \ti, 
t>trnl§U. - Neyat!. B!Mn kan Jtoca oldugunu. 

HA.kim Reş!t Nomer eweıA, genç ıa d11lr ~Vl9i\Jl\e tUataıunı:ı vat mı!. 1 
Kadını llOJ'IU)'a çekti. Oemlıe 18 ya • - \" r 
l'Ulda oldllfUnu, eTli bulunduğUııu, A. - O.) le ıse O!lu gelecek defa g-etf. 
lnln tııe Uvey batıuı olduğunu aöyle. rln!ı dı i(nn koca oıup J.lm&dlilnw 

dl. reımtm öfr•nellın. V&ka ••rasmda o. 
Hatice ee AU ile 115 acnedir evli ol. dada stıtıcn bük& klın "f'&t4ı? 

d'.Jğunu ve ınhlıarla.rda ç~pı an. - Raelp, atUt-Ük oğlum tırm••I, 
ıattı. Hatt~e autnı: 

HAklm bundan sonra Aliye davaıımı ..-.. Dtımıdrm .Pl ce;p yukert t:t1'm3. 
yeniden kıaaca anlatmumı aöyledl. dr hile. Kocamı kapıya gr.tlrtp bıraktı, 1 
Ali d• karııılle dargnı oldutuftd&n ken $ıtll. Kıı.\'ga flonta oldu, 

Öyle el ya&ııa :meraklJaı ve .kole'k. 
ıUyoncnsu adamlar V&l'dır kl, m~fhur 
klD1."'elc.1n bir~ ntniık el ) ..zıı;uu 

yahut :ı.mz:ı.mıı elde etm"k 1 n bUıük 
'bUyUk muratlara katırınırlar. 

Umuml mtıayedelerde, mC§htır a _ 
damlana imzalım, el yuıl&rı, ıtimdlyc 
kadar, gu fiyatııuia aatılnn,ıardır: 

Ftaa.u::: ktt.lı UçUncU Hanrlnln tek 
ımauı 300 trank, Katerln do lılcdlçl. 
nm bir ~.ctubu 800 frank, Fransız 

kr:ılı lklnr:l f'ranllUV&nın imzaaı: vOO 
frank1 on u;rıncl Lfünln 200 frank 
do\<ı.:ııı:ıcu ş ... run 500 franktır. 

Rl§llYö'nUnkUer bin be~ yüz frank et.. 
mektedir. 

Fransrz k!'Rllarınm g6zdclcrtnd~n 

mndam dU Barının mektup arı 500, 
mdli:ım !'ompadurunldlcr 800. Dtyıın 
do Pıııı.t3•cnlnkller 3000 frank ltlytil~tln 
C:c61tllır. 

mlf ve mı:ıkt.ubu, ancak, 900.000 fran. 
ga satrn alabllmitUr, 

Slrkaç sep .. evvel, yakınlar4a ölen 
Alman iınpuatoru lklncl Ql;vQl!l.un bir 
ci yuısı müzayedeye gıluınldıyaa ela 
60 ftanktan fazlaya kıymet bulamadı. 
l ıın c"nebt mcmteketı rdeki methur 

SA.l'FA: '3 

Fıkra 
::.wını •• 

Bir azizlik 
Ça.lrıtııcı evde lı&;ım takiJla clltleri. 

nı ~mak utiJeıı Wr h~ai yaka. 
lıuımıı, malııkcml'ye t:erSmif. BuıN 
olmduktan ııcnm ll&trrUU1~ Mr 
müddet e' \el Londra• vukua ıe. 
ll'n bir h!ldlsc ırelılJ: 

Löndra.l.\ bir ba;)an, bir Sl'lıcAıteıı 
tlolB) ı lıtı..ınet~is'ı'l"' yol,' erir. HJ:ımot 
çt c!e 1-:tlknm maksadfle bo.)anuı tok 
m.ı d~h·~lnl <'ıılar, ve nt~ı gUnü ga. 
~..l\teJl're 111 iluoı glJrıdeı-Jr: 

' t~lnd" lr.ılunduğumu.~ :ı.l ın on J c. 

1 dlncı gUniı, Mfı:ı Oon•r.nu.ı hl.: m"Un. 
d n a;>Tıldı"1ro sınıda, e~J am ne be. 
Hl!M'r Jıcr nr.:sılq Mi in takma dl§le_ 
rfrıJ ele alıp götUrmUş clt!uj-umdaa 

Itır.ar eder \ 'C falan posta merke-ı.I 
\'aıntıı.,nl' dl ıert iade ettiğimi. , 

NASRıı:r.rtN 
§1WWWULgw QM 

dısl damudmın. kan ı da kIII Cemile. Not.ıocde mahkeın~. suO)u Ye dıı.\•aeı 
rıln OClftftınila oturdug"'Unu, vaka g('ccsl ka.rı l{ocanrn kUı;Uk <;O<'uklıı.rı l8ma • 
Kanii~ tıtc; :YOktan bir kavga Çlka • atıı !:afrtlıp dlnlenUmHt içil\ dUl'\lfrna. 
rarak kız!yle beraber U%erine hucum yı gol .. cek hafta cumartesi gtınUnc. bı. 
ettiftnJ ve ltarıatnın keserıe kohaıa l"l.kl:. 
\'Ur&rak ~Ullnl aöyledl. Evveık• •ra. Karısının herh&rlf,i bir azarma ma. 
deslntle luunın -da Jcendlatnl yumrukla. ruı: kalmamak için olacak ki AH acc. 
nuş olduğunu bildirdiği hn.lde bu e.ter ıe acele dı,an çıktı ve karıaıle kı~m_ 

Altıncı ş .. rlin bir mcklubu 1000, ye. 
dinci şm·lın blr mektubu 800, birinci 
Ff1U1suvanm bir meklubv. ~000 frank 
saWmı~trr. DördUncU Hanr!nln SC\'g'I. 
lıl"rinc 1~z~er~le.rl mUnderlcatlarma 
görcı, 2000 !le 5000 ft'ank aral!Ulda 
mU§t.eri b-.rlnıaktadır. 

Sfo.ae.oin en hissi, .Iı:lhmi, btlJ Uk filml, Türk clultlAJ ve mDll nmelklmialg 
bU.)ilk w.arert. 

- VaUahı wrup vurmadrgtntn !at. dr.n n az ylrml metre uzaklrkla korl. 
kmda tle~llml dedi. dor b:>.runıca. yürUdU, gltU. 

- Seııt r.n dert kotunu muayene Bakalım kUçUk lamalı, mahkemede 
lçln doktor gönderml§lik. lıluay~ Masmın mı. babumm mı lehinde p. 

ı dun mu? badet edecek ? .. 

- Evet. ADLh~ .MUHABiRi 
Hlkiın bundan eonra Hatıceye t!l:ln 

JU,: 

On <11>rdu.ncu LUlnln Kocbere yaı. 

dıtı m,.ktupl r 1000 traııga, on altm. 
eı LUiuln b•- .-r.ektubu 200 franga, Ma.. 
rl Antuvanetln bir mektubu 2000 fran 
ga. ve on altıncı LUlnln 1789 ihtU~lln. 
de mlllet~ hitaben yazdığı beyanname 
ıo.ooo franga aatilnufhr. 

JCn çok, aranan et Ylllll, Napolyon 
Bonııpartındır. onun dtı. en ehemmi • 
yetslz bir mektubu 4000 frank etmek. 
tedir. Franr.\, 193ti aeneııl ilkl<lnunun 
JR, Londr:ı.dn. müzayedeye çıkanııın 

- E Hatice, nedir bunlar bakalım 1 
1
1Ul3.n koca,aı Ue böyle kavgalar eder ı 
l.nhıaatıafıta callftr Mı? kocanıa ıu . 
zel iUlıel treçlftlp evinde oturan oı 
mas mt? • 

HaUce b&tnu eaıııyarak: 1 

Nıı.polyor.ıı'l ikinci karısı :Marl • L\.tlze 
Voleybo ı rnüıabakaları ,\'8Zdıtı ~011 meklubunu 1,125.000 fljll\. 

ı.t.aabal: ,böla.-1 vole711ol . •lıU-

1 
ıa s.ı.tl'!l fllmıgtır . 

.... Ah, ogıuın, all 91& lnmu blltne:r.. ketbol aj:rnhPmdan: Kont di'i Pro\·ana (on seklzLncl LUI 
sintt. Bu adam öyte ~kum .. btr a • lf)4I • 1942 S!neS! Voleybol bi· unanll taht." ~knl*l4an Uftl)~ 
damdır, kl Wıtlliıe kitaplar ~ se. rinc WrJerine bqlanacstmdan klüp bir m kt\ı))ıı 10.000 franka çıkmış 
ne bltmd. ,.e taJnnı murabbulllrmm mibabe- madam T&,ı&na Yudılı bir mektubu 

Keıı<U paracığunl! tao 12 liraya •l. ı Jr.alar Jla.kkoacla görÜIJIDe!t üzere <h 2 .... GOO frnnka mO,teri bulınuttur. 
dığnn koakocı9 camı yunıruklatile par 1 q. 2. lP • 2 tarihine mU1a41t t'llr· E•kt f(>h-(\•u ad&Dllatdan DUge. 
çalarınttn-. D&ma4an R~eple Nurettin ~rımbe lilnU alq}amı aaat lS. l selenin mektuptan biner, Bayzarddl 
ne iorlukıatla yetin• taJttıl1'1&i"dl. bölge IDerkezine teşrifleri ri < e kiler dört blner, Ttln:nln mektupları 
Az kaldı, m&h&Ilenıtzbı JconUaeri Nesir Janur. • ca o- iklMr biner. mefbur Franauı bafvekll( 
bile altmd& kall)'Ordu. Kendi81 de bu • • a-; -
y11Zdeıı 'kanlara bulaııdi. 

- ~kt neden ka.ga ettinb ! 
- Sarhot oğlum sarhO§, Sarhot a. 

dam lt.t dmıer mı. hl~! 
- Ama, ar!aof da durup duı!urken 

kavga etmez. Ben onu çileden ~kattı'. 
ean başka? 

geı:.en yazılarından mürekkep bir mu. 
zııycded". Bethovenfn bit iK>natt S900 
franga,1789 1'"tanm bUyUk lhUlA.11 t()h 
rctlerlnden Karanın blr mektubu 4000 
franga, Jan jak R~un blr1<aç l!layfıı 
tık c\ yazısı, 6,100 franga, a~ ve sefil 
ölen Fransız !}airt Verlcnln bır §ilrl 

l ,090 trangıı. satiltlı. 

FlyA.t rekorunu Jornn el yazılan, 

'tmi1lk1 lıalde, ııu tld mektuptur.: 
Blrlnciııl, meşhur dlll lnkılApçraı ve 

Protestan mezhebinin mucssısı Luter' 
in bir mektubu(lur kt 1922 sc:rnslrld<-', 
Londrada, n5.000 frallga satılmı tır. 
tıtmcıaı ille, Kı1ll0t KoJonıbua oC\lJ 

Janndan b rı tarnfınd'Ul İı;panyadakl 

ZEHiR.Li ÇiÇEK 
Tlrlıt• sisli • lark MaallllU 

(Tür~e ve Ara"'a •arkılı) 
~imdiye ka4a.r görüp lı;ltilea " bltlbı fllnılei'ln mu\~ &tlpıie 
bırnkı.) or. Bil katı YfttekUle,rı llılle rat. ) llfl&rma prkeClea 1ııq M7Uk m. 

mi bütlln alleJerfı bllllasea pnçtero '8\"1.)"6 olbDbr. 

Kemani Sadi ltılay, T cınhuri Salcilıaddin Pınar ve 

kQmani Nubar idareaintle 30 lrisililt BOYOK 

KÜME SAZ HEYE.Ti 

Toleytıe plakopoeuna Amerlkadan 

·ı n z ı l m 1 ' \>eAmerlkadaıı A"fr\1. , Usdat EYVUBt AL·ı RIZA 
paya ilk' gelmif mektup olan 15 

aonk!nun 1512 tarihli el yazıındır. A'·-----------.. 
Bugün saat 1 ae tenzlllth matine 

Bir Amerikalı, bu mektubu elde etmek 
için. 1930 senesinde Alm&Dyaya gel • 

um • • ' 

kollanna düttu. 
Şlnaal de aten bwıu bu aafl~ane 

teallmiyeLl bekliyordu. 
:Perdenin arkasında. lklaindeıı 'ba§ka 

lmue yoktu. 

lalraa eonra, $inHI, ~rde ara.ım. 
dan ba§mı uzattı: 

-----·----· 
bwa4I& bl&e Aınenku terbi)tılllDt. .... 
lamata 7eltenl7or, J'UI ıMr lloıua 
kelldl mca~'lndan ... ırr demek ._,.r, 
Biri h••t&Jan• da 6tıekl etı.nee trten 
&'eri kalnuyae.k. B4. ...._ mı..wr.t. 
tc kolay kolay hazmolur lü fikir de. 
llL .• 

Y..,UdlUtlr •• 
l\I041a ıırtındakl 7ilk .. k ... 1 

- Ne ttıun....,_t otıum. A.kfamle • 
yln pUr hld~t pQr laJamet ıcerı gil'dl. 
KU!lltUn bini bir P«raya. Bafladı be. 
nı dôğmeğ'c. camlan kırdı. Ellerını 
paraladı. Şimdi bh:!rn Ustumtıze UUra 
~ip duruyor, 

Yasan: ISKE.NDER F. SERTELU 

- Al'Jtaclqlar! NUebeUn ~ma &~
len anl kıtza yüzünden bu geceld af. 
şan meraaıır.ı. arkadalfn\ızm tyfle,e 
ceft gilne 'kadar tı!hlr edtlıttl§Ur. O~ 
dakika l(tlrabatten eonra, program 
mucibınce numaralarımız ve eğlence. 
lerlml• devam edecektir. 

lardıın birinin 041D41e ......... . 

Ah Allah b!zi bwıdan kurtarmı. 
Ben nelere tahammül etmemıı bir ka. 
daıım oıtum. KUçftk kertme cartyenı. 
zln n.IUfu !çüı miaafi:o çafıı'm&kta o. 
!ayım, celditlm zaman evde blr tek 
qya bUe bul&JUdml. Hepsbıı derıemıe 
toparlaml§, kaçırnu§. DO§tln\U\ bt!' de_ 
fa dQtbı det!Mk uatU ban&. bunu yap. 
sın bal .. 

Hl, lal. hl_ 
Hatlce, hllngür hllng{lr ağlamafa 

ba§JamqtJ, '.Hlklm bundan .sonra Ce -
mileye döndü. 

- Sen ne dıyecekaln, bakayım, Ctı. 
mile! 

- Efendim, bu adam annemi damat 
lartnmzı lmbıuyor. "Vay sen onlara 
bala)'Or'IUD da bana bakmıyor.sun? .. 
kir içinde, pSa lı;bıdc kaıdan.11 diye 
hersun kavga eder. 

o sece de eartiot ıeldi. Annemi 
•açJarmdaıı yakıJadı, dllfdU, ben 

Sinan odanm lçlncle döndQ, ..._,tı .. 
Merakın&uı s;llclıneaktı. 

Slnaıi: 

- ŞU atabe1'm De prip adamdır, 
diyordu, karaauu tuııalda ev4eıı kicJr. 
dılar. PoUa ite el llo1da. O 11616 bir 
llUt&:t'l kurtaramlllll cn,e teıAt edip 
duruyor. "'haan kacltitl ........ için 
tiu derece ~ ...... mı! Ben c1cik. 
tor alam, dofru9a ,. 1la deftıoe "1•. 
111,,_, keicllmt Ye""-· Yani, tık ön. 
o0 keftdbn ~n yaprrm, 8cmra batü,. 
larr ~ .. Bizim leı.ere Jll'Ofeıilrü dt 
bu 1111tnte ~tll mi 1 "Kfocllltnl döflln. 
mlyen ln•n, bafkaJ•mn ao,ttne. 
mM!,, derdi. Çok dofru ldr &öz. Ap. 
bey1n kendlncled :r.1.)"Ade '*tkaları için 
ynpyan pHp bir ıb*h!ftktor. Hl( ele 
bu denin adamı aeto .. 

Bobitilln Reoü.U 
KLUPTEKIÇDAUNLIKIAR ~e Uç aylak ll&ıDUe1fm, ~vur. 

u, az dah:ı. çocuğumu dU~Uerect>ktlm. ''BolMıtlller,. kulübünde MıtereMn 
• $oı:ı.ra ltmbayı tuttu, odanın orwına 1 bir reVü baUrlanıyordu. Revtmlbl fa. 

ııllyete g~~ll l'eM NllzbeOe sact 
denln • kh\pte • rıtpııla.n yapilacaktt· 

Nttzlıet ı<evlnç nı nete lçiade l»Ot'a
ııyorda.. 

~de ~ klüpt.ea aynbmJor • 
dtJ. 

.Nllzhetln evinde dDfön bautblclan 
~· 

Ntbbetbı llMUı ft umeııt, 1Mt • 
denbl ltf!:Ddi ot'ollarlle f'ııl•ıeıet•W 
pek memnundular. (llblb, il~ Mt 
kaç aııe c1o9tu onlara ıaınan aaDi98 
Nhkti tiki)et ederde: 

tkt bobelil arka.dal U&a.ktan Şinaaiyl 
tenkit e<Wrken, klUp reı.ı "Nllzhelln 
yokluğunu bt'll1 etmor.ıe.te çalıpca. 

!fnn ?" mıydlyle aahneye çıkıyordu 
İşte bir cikııı daha .. 
Perde aı·l,o.smdan glSrtınen Sacide 

de Şinaa!nin y:ınına iel~U. 
lık 5ncc b;r bObstil daıuıı yaptılar. 
Klltp meruıııpları tarafından hara. 

retle alkı•l"•1dıta r. 

Bund:ı~ co:ır:ı bir Senegal raksı ba§. 
!adı. Biraz apajimın bir danstı bu. 

• 
Şinasi burada ke.ndlııt gösterdi.. MU. 
temadiyen Sacideyi kucaklayıp yere 
vuracak gibi heyecanlı numaralar ya. 
pıyordu. 

Seytrcller epeyce heyecaıılandll&r. 
"- Bl.Zim reis yaman ayqlardan. 

''- Bay 'lnaıı u marifetli adam 
değilml§. Kendimi Amerikada aan. 
dım.,, 

Dlyenıer arasında, NUzhetı hatırla.. 
yarak: 

••- lyi ama, nlJS.nlıst bacağından 
burkuıup koltukla evine gtttıtt bir eı. 
radn, bu kızcağız nasıl oluyD?' da bu. 
rndR huzuru kıı.lble oynıyor?!" 

Diyenler de yo'k değildi. Fakat bu 
sözler o dakikada '1icrdlğl heyecan a. 
rıuımdı:ı. kaybolup gtdlyordu. 

Sahnede döndillcr" Döndlllcr •. 
Seylrcllerln bqlarını döndUrUnceye 

kacıv döndUler. 
Alkıj tufanı araamda perde ka. 

pandı .. 
Sacide bitkin bir haıde Şlnaslnln 

Nl§B.ıı meeeıeeı bu suretle auya düş. 
ıruı oluyordu. 

Bu pllnı Şlnası mi hazttl&mı,tı ? 
Yoba NtlzMUn ayafınrrı burkul 

muı bir te81.d9.f eaerı miydi? · 
Bunu anlamak kolay bir tı defildl 
Bu nokta Uzerinde duran gençler de 

vardr. Hıı.tU bunlardan lklal, Nttzhe. 
tın cıurumunu merak ederek, bir ara. 
lık kln:ıaeye f!CZdirmeden salonu ter. 
kedlp sokağa çrkmıett. 

İki arkadaı sokakta konuguyor. 
lr.rdı: 

- NUzh~te g!c11p natır ıormak ve 
bir kere ge~§ olııun demj)k bir va_ 
zifomtzdlr. Bence bu gectıkl l!ğlenceler 
tehir edilmeliydi. NUzhctin hutalan. 
<lığını göztımUzle gördük .. Zavallı ço. 
cuk eğilerek eve g1ttt. Heıc blr kere 
gidip görelim .. Bakalım ne halde<1lr! 

- Evet. Ntb!WI yolı:tam&k bl2t'I t1tt 
ııen bir \'arlfedlr. Fakat, bay Şlnaai 

~-UZHE1.' 1'ı"EL&B ANIATITOB': 

!1.'1Wıetln e\1ndc HTnir wr Mllt 
\Rrdı, 

Nllzbetln belııası o gllalerde AllJIMll. 
la gltıntıtl. AnMllM ıelblce. Mallt 
l<allnıcafız, oğlunu koltukla ıelbll
dl#fnl &"3rttnce Pftt'lldl Ye ...,_. ...., 

bir doktöı' ç&fırtdllft.L 
Nllzhetln bae&lt lndnmlftl. 
Ooktor. dcllkanlmm bacafmr ~k 

ı>u bıın)OllUll& ıoktat&n IOIU'a, ama bir 
urgı ile lyl<'.e aarmıw. yatata ,.tu. 
mt:ttl. 

Nlb.het!n annesi lba§ueanda dura • 
.) or, dokt(lr da glfmele baartanlJ'Or. 
du. 

Sedııtla tıtıamı birdenbire toertJe sL 
rlnce, NUzbet f&~a'a4r: 

- Yahu, siz nel1lell t*tmmf ım. 
sarnere3 i ysnda on llcralrtmmf' 

Sedat tt"M!Ürle bqmı aallıyanılr: 
- Geçrnl"I olsun. a.tl&lm! c1ııdl • IMt. 

yük bir tehJlke atlatımpm. Biz _. 
dah& aiır ı.anıyordulc. Çak f91db', JllL 
n17. bacağın burktılmut" 

(Deuaını var) 



-
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Askere 
davet 1 Küçük 118.nlar ·-:uponu 

ıHu ııupona eklenerek gönderilecek Rusçadan çeviren: Servt.t Lüne! ettiniz mi, dostum? Hayır mı?Şı. ten bir insanım ,fakat öyle hissedi_ alabura olması için ağrıyan bir .Eminönü yeril Askerlik şubeslnclmt: 
i~ arama ve 1§ venne l1ı1nJan En Son Posta trcnj, Nikolayev demir;·:.! halde işte bakınız! Karşınızda fa. yorum ki benim için hiç bir hudut diş, yahut cadı bir kaynana kAfi 1 _ 942 Yd. subay ve askeri me-
U&ktkada para.sa. oeeredilecekttr. E" Jarı şebekesinin "Bolo~C\ye., istus. niderin en hahttyarını görüyorsu- yok. Benliğimle bütün dünyayı gelirse onun yaratıcılı~ı kaç para mur ve san'atk!rların senelik yoklA. 
ıenme teklill göııderen okuyucula.rm yonundan hareket ediyor, "Slgara nuz! Eveti Yüzümden hiç bir şey kucaklıyorum! eder? Her şey tesadüfe bağlıdı:. malan l6 /şubat/ 1942 tarihinden 
malıfuz kalmak Uzere ı;arUı ad.reeler. i~ilir,, leYhah ikin :: i mc\•li bir v .ı _ anlaşılmıyor mu? Yolcular, sarhoş, babttyar yeni Şu dakikada Kukuyev tren çarpış.. başla.yarak 15 /mart/ 942 gu.nunde 
al bUdlnnelerJ tAııon.) 8" 4

" beş yolcu, karmılıhlara .sn. Yani, biraz ... anlaşılıyor. evliye bakarak onun neşesine ka· ması gibi bir kaza olsaydı siz, başka nih&yet bulaCaktır. 
~vlenme teklifleri: mülmfu$ uyQıkluyorlar. Onlar, he- Şu hal.de yüzümdeki ifade son pıhyorlar ve artık uyumak istemi- türlü konuşurdunuz .. , 2 _ Her Yd. subay yoklamaya 

ııüz yemeklerini yemişler ve şim. dere<:e budalaca bir şey olmalı! Ne yorlar. Biraz sonr.a, lvan Alekseye- Yeni evli, itiraz ederek: b1zza ı k ecb rlyetlndediı- Ge 
* 2• yaşında, orta boylu, beyaz di başlarını kanepelere dayıyarak yazık ki karşımda ayna ~ok, sur.ı_ viçin yanında bir yerine beş dinleyi _Saçma! diyor. Tren kazalaı·ı llrke! ;;::; ~ı:u. ıuıkerl v;saikj 

tenli, kumral saç,lı, namuslu, iyı kalb uyuI!ııya çalışıyorlar. V:ıı;ooda çı. trma şöyle bir bakardım! Öyle his ci peyda oluyor. O, tğnelere otur. senede bit defa olur. Ben, hiçbir tiS8S 
1i bir ev kızı, tahaili orta, evine bağlı, ve sıhhi subaylarda diploma ve lh 

yok. . • ediyorum ki azizim, gittikçe alık. muş gibi yerinde dönüyor, etrafına tesadürten korkmam, çünkll bu tl'- veıılkalanyı.s. birlikle geleceklerdir. 
ıyi ko.lbli, alkol ve kumarla ara.kası l' irdcnbirc kapı aç:hyc!' Ye iı." laşmaktuyıııı . VaIJahi! Ha, ha, h\·· neşe saçıyor, kollarını saIJıyor ve sadüflerin vukuu iç.in hiçbir sebep 8 _ Ahvali sdıhıyMert dolaymfyl'8 
olmıyan, memur veya. subay bir bay_ r :ye uzu:ı boy!!l, d~ğı~. ~; :md:r:ı ı Balayı seyahatine çıktım, anlıYQr mütemadiyen konuşuyor. O, maka- yoktur. Tesadüfler, nadir olur! Ce- şubeye gelemiyecek derecede b&9t8 

la evlenmek istemektedir. (24 E.D.) bir şekil giriyor. Şeklin başında musunuz? Ben köftehor değil de ralan koyverdikçe ötekiler de kah- hennemin dibine gitsin onlar! On_ olanlar bulunursa bunlar (mahalll hil-
.·emzine mUracaat . 1152 ,, 1 . f'"t k t d . ? kah l t l •- d hah t k b'l . t ı ı.ıa or rengı o r şap ·a, sır ın il neyım a arı a ıyor ar. ıar an se me ı e ıs emem. kQmet tabiblerlnden alacakları mu. 

* Yaş 215, boy 164, mütenasip, şiş_ operet ve jüi Vcrr.'in muhabirleri. -Siz? Siz, evlendiniz mi? _ En mühimi, baylar, mümkün E, biz, galiba küçük bir istasyo:ıa aadd&k raporu gönderecekleri taahüt-
:nanlıkta, kumral saçlı, orta. tahsilli, ni r ndıran bir palto var, -Bu gün, yavrum 1 Kiliseden ç ı_ olduğu kadar az düşünmeli ı Bütün yaklaşıyoruz. 111 mektuba. bağlayarak ve ıubede ka. 
terzi, ev ve el işlerini fevkalade bllen, Şokil, vagonun orta.:mda dtt:u. kınca doğru tirene atladıl.:. tahlil, mahliIJeri defedelim ... Canın Petr Pelroviç: yıtu bulunduğU defter 8ll'a numara. 
temiz ahlAklI, şen asil ailenin ciddi .ror., burnunda~. solUYl·!' ve gözle_ Tebrik ve mutad sorgular başlı- iı;mek mi istiyor? le gitsin, zararlı _ Siz, şimdi nereye gidtyorsu- ımu bildirmek suretiyle §Ubeye gön. 
oir kızJ, Karakter sahibi, yuvasma rini kısarak uzun uzadıya kan~e- yor. veya faydalı diye felsefe yürütme. nuz? diye soruyor. Moskovaya mı, dereoeklerdir. 
sadık, çalışkan, şen en az 1l.se tah. lere bakıyor. Petr Petroviç, gülerek: Bütün felsefe ve psikolojilerin canı . yoksa daha cenup bir yere mi? • - Şube mmtakası haricinde olup 
silli, 29.4-0 yaşlarında herhangi blr mes O: -Bak sen ... diyor. Tevekkeli cehenneme! - Hoş geldin 1 Şimale giderken yokla.ma.smı yaptıraca.k olanlar lııte. 
lek sahibi bir bayla evlenmek istemek. - Hayır, bu da değil! diye söy _ fazla şairane olması için lavanta Vagondan kondoktör geçiyor. nnsıl olur da bir yere gidebilirim'! nllen vesaiki bir dilekçe ile bulunduk. 
tedir. (İzmirli) remzine müracaat 1153 leniyor. Hay Allah cezasını ve::-ı:.:r bile süründüm. Son dere<:e heyecan Yeni evli ona hitaben: _ İyi ama Moskova şimale düş- ıan mahalli AıJ. Ş. BŞK. lığına mu. 

* Yaş 27, boy 1,67, kilo 80, açık Bu ne bicim şey? Hayır bu değil. lıyım. Ne bir dert, ne hır düşünce mez kil _ .... t veyalı•... taahrUtlü mektupla 
kumral saçlı, beyaz tenli, llSe ta.hsilli YolcuJardan biri şekle dikkati!_ 1 N 1 · bı'r hı's - Azizim, diyor, 209 numaralı 

1 
i ·- - .. 

nr, ya nız şoy e ... acayıp ... vagondan geçerke:ı orada, gri şap- van Alekseyev ç: şubeye göndereceklerdir. Veaalk {hal 
ev ve el işlerini b!Jlr, biçki yurdundan ce b:ıkıyor ve sevinçle haykırıyor: saadet mi desem? Doğdum doğalı k d b b' k bul b _ Bı·ıı·yo""'"", fakat biz şun· di tercUmesi, terhis tezkere sunıH nü. 
mezun, ""D. zevld eğlenceyi ve sosye_ - lvan Alekseyevi"I Ncre-.:e · asın a eyaz ır uş onan O. ..... ~ w, 

,,_ ~ " ke-ndimi Löyle fevkalade hıssetme_ yanı bulun ve benim burada oldu. Pelerburg'a gitmiyor muyuz? di- fus klltuğllnde kayıtlı olduğu mahalle. 
te bayatmı seven, ayda 2Hi lira. geliri, böyle? Bu siz misiniz? miştiml clld ve aayta numaralarını) bildire. 
dört katır bir apa.rtnnaru olan, kimse_ Değne~i andıran lvan Alekseye_ ğumu s:iyleyin 1 .JiOr. ~ 

lvaiı Alekseyeviç, gözlerini kapı B .. ı ·· e Ancak bu t :1 _:: u0~ s:kovaya gı· diyonız azizim. ceklerdir siz tanmmış bir a.iJe kı:z.ı:, ciddl oıa.rak viç, titriyor, yolcuya bön bön ha- - aşus un · ı:enr e >.u · • 

evlenmek istemektedir. Baym · 29_.,.9 k t k ·ıe yor Ye başını oynatıyor. 209 numara yok. 219 varı Moskova.yal 15 - Yoklamaya gelmiyen veya u • 
., ıyor ve onu anıyara neşe ı _ Son derece bahtiyarım! diye 

va•larmda .. m,-k tahsilli, boylu, gü_ haykırıyor: - Varsın 219 olsun! Hepsi bir! Yeni evli hayretle: ırulllne tevfikan mektupla yaptırma-
.,..,,, ,~ <ievacn ediyor. Kendimi bir kfl'e k ' • ·~~ı... (1076) sa•" .. kanun madde! 
zel, askeri veya mülki doktor, erkanı.. _ Vay! Petr Petroviç' Şükür ıJÖ O bayana deyiniz ki kocanız sağ .- Yani, nasıl Mo~ ovaya dıyor. ,_ ,_ 

rl.i~il ı ;; .. , lı Bidece h'l ti --"-··-~a ö (50) llr8. para ceza '--rp bln~n°ısı, mühendis, veya ls _ .ruş-tüg-ümi.izel Sizin de bu trende ve salimdir! - Acayip... Siz, ı e nereye .........,.._......_ g re • ,.... .._ :ı:.hn. Orada, kan:ıpede, pencereniıı ta'-' tu .... , ___ ,., _ _.._ 
tanm t dan ık a;ttig-inizi bilmiyordum. " İvan Alekseyeviç, birdenbire ha- aldınu:'l • ama ... ....,_.,....,.,...,....,.. tanbulun mış Uccarıa.rm aç .... yanında bana bütün ,·ari.ğile bağlı rb 6 _ Yoklamalarda aşağıdaki veeaik 

fikirli dUrUst karakterli, yuvasmz se - -Nasılsınız? bir mahluk otunnaktacıır. Şöyle şını tutuyor ve inliyor: - Pete w-g'a. --·"--'yle birlikte ve +•-d"·-'- o•--•· 
Eh - ı b" 1 k b' K a z N akıttanbe - Şu halde tebrik ederim. Siz, IW>UllM• ....., lAO.L4 .......... ven clddl olması şarttır. (27 Ender - ' şoy e oy ~ anca ' ıra. -arışın, kUçük burunlu ... kücücük - oc ... evce... e ., - beraberle-'-d"' bulunduracakl&rdir. 

bul ) · u t l"" der, vagonumu kaybettim ve şim<li ri? Koca Hs. - ... Sana temiz bir so. başka trene binmişsiniz. • .... ,.. 
unur remzıne m racaa · U'2 parmaklı .. Ruhum beniaı. l\kle-ğiı .. akik ·-•"· ı · d A _Ter'"'- •--kereal, tekallt emri bir türlü bulamıyorum, ne aptal pa çekmeli, halbukt sen koca ol• Yarım d a sessı...._... çın e ne u.uo ~ l • arıyanlar Şekerparem! RuJıumun ruhu! Y.:• ,. k lk b.. k ı1 ik 

:ır adammışıro ! Bana sopa ııtacak bi. muşsun 1 Hay, koca budal:ı, bay 1 çiyor. Evli, ayaea a ıyor ve U- ve diğer as e ve58. • 
O_.._ okul im"'---•--.. - •ı.....-1 :ıyaklar! Yarabbi! .. Ayak deyince 00· b- bak B N"'"'·- UZd ahvali * ..... ..............,.......,. _....._ e risi ltızım! Fakat o! Daha dün ıküçük bir kızdı. tün yolculara n on ıyor. - w.w:o c anı va.raa 

ıa Tal"nl · :ıklınıza bizim salapud. larım11. 1 · b ed k ... .. kalı:nI§ bir genç "V a.nyor. •ı-erm Değneği ıı.ndıran !van Alekseye. Bir böcekti ... İnanacağım gelmiyor 1 Petr Petrov ç ıza er"e : s ...... ıye raporu, 
ür t ·• r>lm ('~ ın, bunlar, · ii) " ı. ; i ıı'ı· . i '"13 ı~ c , ... Ub kim ı r1n .. __ (özüner) remzine m acaa · viç, durdug-u yerde saUanıyor ve • Yolculardan biri: - Evet, evetf d yor. • o .,.,oye, - - endiS, yager e ......,,. 

bir efsanevi tı'ir şeyt İnsanın onl.ı D d x... * TUrkçe, almanca, fransızca, ve se gülümsiyerek devam ediyor: - Zamanımızda bahtiyar birini de yanlış trene atlamışsınız... a- gi kısımda lltisaklan bulun Uöw• 
il bi ıa rı yiyivP.receği geliyor! Hoş siz -•· f k d 1 ktrik ı •~aaat ---•· gib ri daktilo b. en r genç "'./ anyor. · -Böyle şeyler de ,,ı:ırıuıı~ me. görmek insana çok garip geliyor, mek ki kony-.tan sonra ar ın a (su, e e • yo. ~ v""""' 1 

,.._ t bundan bir şey anlıyomazsınız, k u:b id t bi ik ) (Genç) remzine m .... acaa · ğerl İkinci kampana YUr.durkta:ı diyor. Beyaz fil görmek daha kolay. olmıya.ra cen a g en rene · n. ves· alar • 
bir -~" çünkü materyalistsir.iz! Hemen -~ · .. ı .. tayin dil -"\"' * Lise 10 da okuyan genç ......... sonra, konyak içmek için tn nıclrn lvan Alekseyeviç: diniz. 7 - Her l>ll1M. ı"'"" e en t>-·-

tahlil de, şu d·a bu, demiye başlarsı 1 Alek • i b 1mesln ri t t • vaziyetinin bozukluğu yUzUnden çalı~ :nmiştim. İçtim, tabii. E . dedim, nız: -Peki ama kabahat kim.de ' .di van seyev ç, saranyor, a- lerde yoklamaya ge e aye e 
m&k istemektedir. Her hangi bir iŞi hundan sonraki istasyon d::ıh::ı epey yerek çok sı"vrı· burunlu ı"skarpin- şını tutuyor ve vagonda ıhızlı hızlı mesi ilft.n olunur. 

Ruhsuz bekô.rlarsınız vessela:.ı ! 
yapabilir. (?ııl.K. Eroğlu) remzine mlL uzak, bir kc.deh daha içsem nasıl lerini uzatıyor. E~er siz, bahtiyar dolaşmaAn başlı~r. 8 - Yoklamalar .saba.hlan -.at 9 

Evlendiğiniz zaman beni b:ıtırlarsı- e o h l 
ra.caa.t. olur? Ben, dü!<ünüp te içinciye l:..ı 1 oı.~mıycrsanız gene de kendiniz , te evvür e: dan 12 ye ka.dar sabahlan yapılacak. ·ı nız 1 lvan vanoviç, dersiniz, şimdi " * Muha8ebe ve muhabere i§lerlne dar üçüncü kampana vurdu ... Deli kabahatlisiniz! Evet, siz ne zanne. - Ah~ koca budala! diye söyl~i. tır. Öğleden sonra yoklama yapılamaz. kimbHir nerede? Evet, işte biraz •· , 
va.kıt, eskl yazıyı bilen, üniversiteye gibi koştum ve rastgele bir vagon.ı sonra vagonuma gideceğim. Orada diyorsunuz ?insan, kendi talihinin '°r. Ah, alçak herif, feytan beni 9 - 16 §Ubat, pazarteainden 19 
devam eden bir genç, ~tini temin atladım. Şimdi, rica ederim söyl.:. beni sabırsızlıkla bekliyorlar ... Ge.. yaratıcısıdır. !sterseniz siz de bah. kahretsin! Peki ben şimdi ne ya §ubat, perşenbe gUnllne kada\ piyade. 
ma.ksedile öğleden sonra hususi veya yiniz, ben, budala değil de neyim? k . d ıd 1 tiyar olabUirsiniz, fakat siz, isle• paca'"m' Karım 6teki trende kal . oto, hava, demiryol lişimin zev ·inı önce en la ıyor ar.. eı 
resmt bir müessesede veya tıca.re,tha. Petr Pc:roYiç: Mütebessim bir yüz beni karşılar. miyorsunuz ki! Siz, inatla talihtniz- dıl O, orada bekliyor, sabırsızlanı· 10 - 20 şubat cuma günü general. 
nede ehven ücretle iş aramaktadır. - Görüyorum ki neşeniz yerin_ . den kaçıyorsunuz! yor! Halbuki bı-n. Ab, ,kakavım he- lturmaylar. Ben otururum ve o küçük çıeneyı 
(Gtlneydoğu) remzine müracaat. de, diyor. Şöyle buyunm bakalım ! şöyle iki pa,nnağımla tutarım... - Ama da yaptınız! Ne suretle? rif! 11 - 21 fUbat cumarteainden 25 
* Lise 9 da. okuyan, eski turkçeyi Şöyle oturun! Ye.ni evli kendisini kan11peye a şubata kadar, topçu, ölçme, lfllda.k, 

d 1van Alekseyeviç, başını aşağı• - Çok basiti .• Tabiat, insanın 
mükemmel bilen, hesap i§lerin en a.n.. - Yok ..• yok ... kendi vagonunıu b _ .. _ tıyor ve ııa,sınna ıt>_a_ıııl,a __ n_. bir .. ı!:'sa .. n süvari, n&kliye, lstlhkAm. 

dan yukarıya doğru oynatıyor ve muayyen ir dev."""' $Cvtneıunı _ - -
!ayan bir genç, a.llevt va.ziyeti dolayı_ aramıya gidcceAim. Allahn ısmn,._ • eınretmiştir. Bu d·-re geldi m' l sev glbİ kıvranıyor. 12 - 26 §Uba.t peroenbeden. 3..maı:-saadet dolu bir gülüşle gülüyor. v• 
sile herhangi bir işte ehven tıcretıe ladık? sevebildiğin kadar ,ama siz,tabiıtlı - Bedb&JH adamını ben.ıdl)'e in. ta kadar, levazım, muhabere, •dlmi111 
ÖRL'"" - " sonrac-"rhe""rg' ,,..! .-.ıı.ı.amak iste Karanlıkta olur k " sıihanlıkt.ın - Sonra başını onun omuzuna T ,. 1 UR,. a 
·~ıecıen un .,,.....,, · • dinlemiyor, k:imbilir ne bekliyor- · liyor. Ştmdi ben _n~ y4pacnt.;ım · .ıa.uu.&rm • 

1 N ıı de 10. ı ş · dil'k 0 koyar ve eJini beline dolarsın. ":t- - b d 7 rt mektedir. D vanyoıu o. sucu aşae• yuvar anırsınıı. . ıın ı - sunuz. Sonra... Medeni kanunda, Ne? 13 - • mart, çarpm a an ma 
Kenan Yetı-e müracaat turunuz, istas"On:'l ncldil'imi:ı z:ı _ rafınızda ses sada yoktur ... Şaira. c· __ _. _ _. ... n .. n-e k•"ftr hAaap ve mu 

~ • " " ı:; normal bir şahsiyetin evlenmesi Yolcular,· onu teselli ederek: ~..., .... &~...... .....,. ' ...,.. • " Türk"e frana•~na -•-ft-.-a ve man 'la"onununı nra:\. ·ıp bulur.m. ne yan karanlık. Ah, o dakikada 1 memurları .oı•tabib veteriner 
w "' ' ~. ~-- "" za.ruridir, deniliyor... evlenmiyen - Haydı', ha"tli •.. dı·yorlar. Bu"- ame e ~ ' ' ıa (El) Oturun! bütün dünyayı kucaklardım. Petr " ·-

daktilo btlen bir be.yan '9 anyor. nuz. insan, bahtiyar olamaz. Unun z:ı lar ehemmi,·etsiz şeylerdir .. Karı- senaiyt harp, 
remzine mUracaat. lvan Alekseyeviç, içini çeki ·111 Petroviç, sizi kucakl:ımnma müsaa- • " H _ 9 mart, pazarteftı güntl.nden 

* GUzel sanatlar yUksek ı:nim&rl ve Petr PetroYiçin karşısına geçi .• de eder misiniz? man geldi mi hiç durma evlen, u- nu:a telgraf çekin, kendiniz de ar. 12 mart perşenbe güntıııe kadar tabib. 

da b. oturuyor. onun he,•eca:ı içinde ol. _ Lrıtfcdin ı zatmakta mana yok ... Fakat siz ey. k:ıdan gelen eksprese atlarsınız, 
şubesi, dördüncU sımfm ı.r genç, " ecza.et, kimyager, harita, adli mUşa-

kal c1uın, 1 anla· .. ılıyor, çün!tii iğnrye o. Ahbaplar, yolcul:ırın gülüşme- lenmiyorsunuz, kimbilir ne beldi- olur biter Böylece ona yetişmi' o. 
proje, plft.n, mcn::ızır, kuru em, sulu ,,~ yorsunuz! Ondan sonra, mukaddes Iursunuz. vlrler, 
boya, yağlı boya ve mukavemet ne turmuş ı;ıibi mütr.marliyı?n kımılc:ı . leri arasında kucaklaşıyorlar, ,.e 115 _ 18 mart cuma gUnUnden l4 
betonarme h~plar yapmaktadır. Per nıyor. bahtiyar yeni evli, devam ediyor: kitapta: şarap, insanın ruhuna ne· Yent evli. 1talihinin yaratıcısı, mart cuma.rte11l gtlntl.ne kadar, eaı:ı.a.. 
şenıbeden gayri. hergUn saat 1. den 7 Petr Petroviç, soruyor: - Onda n sonra da budalalığı şe verir, denilmiştir ... Eğer keyif- a8Iıyan bir sesle: fat •(demlrcl, makinlııt, marangoz, 
ye kadar ça.lı§mak istemektedir. (Tem _ Nereye giıdiyorsumız? son haddine vardırmak, yahut re- li isen ve daha fazla keyiflenmek - Ekspresi diye inliyor. Ekspnı- saraç, imam, mUhendiıı, kamacı, ıuıke. 
muz, ağustos, eylUl) aylarında. sabah. - Ben mi? Ucu bııcnğı olmıyan mantarda olduğu gibi, şairane his- istiyorsan blc durma, büfeye git se binecek parııyı nereden alının. r1 muallim). 
tan akşama kadar çatışır. (Çizer) rem· bir yere. Başımda iiyle lıercüı. !eri kamçılamak için büfeye gider ve iç. En mühimi ukaldh'k etme Bütün param karırııdal "'* * 
zi.ne müracaat. var ki nereye gitti~imin ~en de ve iki, üç kadeh yuvarlarsın. O "Za- örneğe ğöre bic! Örnek, her şeyin Gi.Umekte devam eden yolcular, J. Tüm. Askerlik Dairesinden: 

* Eskl ve yeni yazıyı bilen genç bir farkında değilim. Tali ııötürüyo!" man kafan ve söğsün de öyle bir başında gelir! aralarında fısıLdaştıktan sonra, Pil İstanbul ve Beyoğlu semtinde 
tel f ta ben de gidiyorum is.le. H:ı. ha. lııı.. şeyler oluyor ki onları masalarda - Siz, dediniz iki insan, kendi ra topluyor ve bahtiyar adamın yol baya.o, avukat yanında ve e on -s- mevcut yerli ve yabancı şubelere ._ .. ,_ ş rt Bahtiv.'1lr budalaforR h!ç t<-ıı;:ıc!üf bile oku-vamazsın. Ben, kütük, hiç. talihinin yaratıcısıdır. bu talihi n paf'asını lemin ediyorlar. 

!erinde çalıpnak ıstemekı..:uu. ( a • mensup tam ehliyetnamelilerln l 
18) remzine müracaat. ':..------------------·------------------·-111!1"'--lllll!ıı--------------.----• Mart 9·12 tarihinde yedek subay 

* Lisenin ı inci smıfı:na. kadar o_ ~azırlık kıt•asında bulunmak üzere 
kumuı. daktilo kursu gönnll§, 20 ya_ 25 Şubat 942 gününde şubelerine 
şında bir bayan herhangi mllessesede müracaat etmeleri ilAn olunur. 
az bir ücretle çalışmak istemekt.e • * * * 
dir. (GWhan 21) remzine müracaat. t 1'üm. As. Dairesinden: • 

* Haıstabakıcılık kursundan mezun 18,00 saat ayarı 18,08 fasıl heyeti 18, tst:rnbul ve Beyoğlu sentlerindıı 
bir bayan, evlerde ve haBtanelerde i§ 4(1 mUzlk 19,00 BUyük adamlar 19,15 bulunan askerlik şubeleri ile Ba. 
aramaktadır. Be§iktaıı, a.kareUer, Şalr m\lzik 19,30 sa.at ayan, aj&n5 19,45 kırköy ve Sarıyer Şubeleri mınta-
Nedim caddesi, No. 18 Pakize HergU_ eerbe.at 10 dakika 19,1515 f8rkı ve tUr- kaltrında bulunan yerli ve yaban. 
ne müracaat. ı küler 2-0,15 Radyo gazetesi 20.45 Be· cı ihtiyat eratın yokla. alanna 1~ 

* Ka.ruır, mal aahib1D1:n daireslııde, yatl ve U§şak maka.m1arı 21,00 ziraat Şubat 1942 tarihinde başlonıla. 
yemek, 9&IJla§ır, ütü ve orta hizmetine ı takvimt 21,10 Dinleyici istekleri 21, 1 caktır. 

ba.kmak kocası apartıman kapıcılığı 45 günlln meseleleri 22,00 radyo salon j Baş D ,· Ş, Nez 1 e, G r ,· p, ·Rom· atı" z m a Bu ihtiyat eratın mensup olduk-
ya.pmak tızere çQC\!ksuz blr aileye ih.. orkestrası 22,80 saa.t ayarı, ajana ft 1 ları Şubelere müracaat etmeleri j. 
tiyaç vardır. Sirkeci gar şetl be.y Ze_ borsalar 22,45 mUzlk 22,5~28,00 ya- 7 !~n olunur. 
kiye mllraca.at. rmki program ve kat>alll§. • * * • 
mı:. ~~!::::;m~y~:~ ~:~ müracaat. Nevralii, Kırıklık ve Bütün. Ağrıları Derhal Kse er ~;6:! ~~:·~~ :~o:sı 
cılık, gibi blr iş aramaktaclr. (Hay • •Ticaret lillesllıin • uncu amıfma kabında Günde 3 Ka,e Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lararla isteyiniz. Top. Tğm. Tevfik oğlu Ahmet Ke. 
dar) remzine müracaat. devam eden bir genç, herhangı bir J mal (36068) 

* 17 yşmda orta tabslltni bttirmlş, müessesede, hesap. muhasebe, ve vez. · P. Astğm. Mazlum oflu Şaldt 
bir ş.z daktilo bilen genç bir kız, mll_ 1 ne işlerinde saat 15 ten 20 ~e kadar (317'7) 
esseselerde, bürolarda mu.nasip bir ı' az bir UcreUe çall§mak istemektedir. lı§ma,k istemektedir. (O.H.A.) remzi. 

1 

eesede çıWqımak lstemektedir. (Toroı) Aldırınız.: P. Astğm. ~yman otlu AJımet 
iş aramaktadır. (Ayla) remzine mtı. (İ,M.0) remzine müracaat. ne müracaat. . remzine mllrncaat. Cenap (13886) 
racaat. • Lise mezunu bir genç, herglln sa_ • Yüksek tahsiline devam edebilme. - * 17 yaşında bir talebe, öğleden · (M. ELKA.R) (Fraııstzca dersi) (Ş.) P.Astğm. Ahmet oğlu Hakkı(48084) 

* Lise 1 de okuyan bir genç, malt 

1

. at 19_24 arasında herhangi bir işte ıi için, çalışmak mecburiyetinde olan ; sonra çalrşmak istemektedir. Muhase. (E. Ş. 1202) ·(Zıı.ran) (Gül) (A.kııu) Tbb. Yzb. Sotrak oğlu Armana'I< 
vaziyetinin bozukluğu yüzllnden, öğ - çalışmak istemektedir. r A.B. 5157) rem bir genç herhangi bir işte çalışmak , be ve yazı: işlerinde çalışmıştu, Biraz (Vatan 55) (M.K. 122} (Glll yaprağı) 800 (338-71) 
!eden ıSonra, resmi veya husust bir · ztne müracaat. istemektedir. (Doğru '11) remzine mü da daktilo bilir. (Çellk kalem) remzi. {A. 15) (F. K. M. 9) (18. Sema) Dz. GUl'ert:e Yzb. Mehmet oğlu Meli 
mUcssesede çall§mak istemektedir. • Erkek çam&§ırı, göınlek, kadm racaat. ne müracaat. (Turgut) (Yarar) (F.G.D.) {H.N.) met Ceınil (lOfi) 
(H. G.) remzine müracaat. dikl§i btıen, terzilik Y,&Pmı§ bir bayan • 18 ya.omda lise 11 den tasdikna. • Lise mevzunu, dakWo ve e.ııkl ya. (F.Z. 83) (0.P.K. 3072) (M.K.A} Bu sab&Ylar hüviyet cUzdanJe.riyl' 

* Yllksek tahsilli, muhasebe işlerl.. 1 tş aramaktadır. (Çalıı.ırnm) remzine meli. blr genç, maişetinin temini için zıyı bilen, ...slterllkle all\kaııı olınıyan (A.Ahmet) (O.K.) (Nadide) (Akta. birlikte §Ubeye &'!lmeleri Uft.n olunur. 
ni ve muhaberatı !da.re edebilecek ev_ ı müracaat çalısımak istemektedir. (D.T.) remzine blr genç, taşra ve tatanbulda hususi tay) (T.R.B.) (Mehmet 815) (0. Mine) 
Fa.fta kanun! vergi ve ticaı1 hükUm. ı • Lise mezunu, askerlikle alAkam ınuracaat. veya resmı bir mUesse.sede if aramak. (P.t. 2{) (S.B. 12) (Y, Akm) (Lelllan Şehir Tiyatrosunun 
lere va.kı:t mlltı mllesaeselerden bon - olmıyan bir genç resim veya hususl • Ortamektep mezunu, askerllkle tadır. (F. 2869) remzine müracaat. Y.) (Denk) '(N. 28) {R.K. H) (Bahar OBAM KISMINO" 
servial olan, askerlikle a.ıa.ka.sı omu_ I müesseselerde iş aramaktadır ( A, all!.kasr oımıyan bir genç, resmı veya .. ı..oJW 1) (G.?ııl..) ( .-. trun"') (İaci) Gtl.ndllz 16,80 d• 

• 16 yaşında, orta S te okuyan, bir """'8 ' ~, - t1 
yan blr genç 1f aramaktadır. (S.R.A) N,O',) remzine müracaat, busust bir müessesede va3at bir Uc_ (315 AydOğan) (00) (İmren} (lftk) TURK TIYATROS 
remzine mUracaa.t. 1 • 18 y•u•mda, malt vaziyetinin bo_ retle ça!IQmıı.k istemektedir. (Ş. 1942. ) genç, malt vazlyettnin bozukluğu yü. • 4 97 TARtllt MATtNELt::ıd 

-y " zUnden berlıangi bir l§te öğleden son. (Gllzıeyllnin den!zclsi) (0.S.) (N, . . ) 
·ll- Orta yediden çıkmış, eski ve yeni zukluğl: yUzUnden orta Uçe kadar o. I remzine müracaat. (ıA.y) (Ş.) (Y.Ş) (215 Be"'""' · (R.P 35) Akşam 20.30 dA 

ra çalışmak ıstemelttedlr. (M, Fakir --ı 
yazılan bilen, daktllo kullanan bir ba kumuş bir genç resmi veya h~sı 1 • Ortamektep son aınıftan maıt va_ i2S) remzine müracaat. (A.B. M) {B.A. 82) (Çaıı.kan Rüzgar 
ya.o, reamt veya hU3ll81 bir müessese_ mUesseselerde veya ticarethanelerde! zlyetinln bozukluğu yUzUnden aynlan Akansel) (Çankaya Kemal) (S.S.) Esince 
de iş aramaktadır. (H.T. 8) remzine bir iş aramaktadır (İ,R.K.K.) remzine 

1
. bir gene;:, husust veya resml mllesse. Müteferrik: ~ı-=: (N&dlde 79) (Yedek denizci) yakında p ARA 

müracaat. j müracaat. eelerde çalışmak ıstemektedir. İngiliz. (Deniz~) . , 
• Lise rnezunu bir bay, bususl mlL • 20 yaşmda maıf vaziyetinin bo • ! ce d:ı bilir. CA,R.K.l remzine mUra • * GUndUZlerı atölyeler~e c;ıılı~abf. l KOllD:Ol KIS:\111'~ 11 

~8ıtcselerde ka.tıpllk, muhasiplik ve bu zukluğu yüzUnd~n lise ııon sınıftan: caat. ıecek, elinden I§ gelen 20.2:; yaşlarında Açık ko~uıma: Buglln Gtlndll2 U de; 
na benzer btr I§ aramaktadır. Riya_ a.ynlmr§, bir genç, herha.ngl bir mü • , * Bir hukuk talebesi gUnUn er fkt bayana ihtiyaç vardır. (İ§çl 42) ~ C.Y. 81 remzine: Sarih adreetsüz Akfam 20.80 r:ta : 
ıey.ı kuvvetlisilr. CE.Y,) remzine ".aee.'lede .ııabahtan ak§ama kadar ça.. saatinde :reamI veya hususl bir mües. remzine ı:ntıracaat. · oJ.ma.d11ı içJn 1lAmnız ~ Kiralık Odalar 

' 


