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• 
Bulgaristanın üçlü 

yeni nizam ittifakına 
girmesi Balkanlar 

sulhuna nasıl tesir 
edebilir? 

Bulgaristan dün üçlü ittifakı 
imzaladı. Romanya, Macaristan, 
Slovakyadan sonra bu yeni nizam 
cıamentün süne şehadet getiren 
Ciördüncü küçük devlet komşu
muz Bulgaristan oluyor 

Hatırlardadır ki üçlü itt~fak, 
geçen yıl eylfılde Alman!a, Ital
ya ve .Japonya ~rasında ımzalan
nııştı. Bu ittifakın gayesi, Avrupa 
ve Uzak şark Asyasında emelleri 
olan hayat sahalarını elde etmek 
fçin üç devletin birblrle~e yar
aım ve iş birliği etmelendir. BU 
ittifak mucibince Japonya, Avru
pada yeni bir nizan; tesisi h~
sunda Almanya ile Italyarun ıda
resini taruyor, Uzak şark Asya
sında ise Almanya ve İtalya, Ja
ponyanın idaresini kabul ~yor
lar. Bundan başka, şayet şımdi
ki harbe henüz girmemiş bir d~~
Iet bu üç devletten birine tecavuz 
ederse, Almanya, Japonya. ve 
İtalya bütün siyasi: a~ker~ ve ik~l
sadi vasıtalarla bırbırlerıne mü-

zaherete mecburdurlar. 

B. Eden'den Hariciye 
Vekilimize telgraf 

Büyük Britanya, Türkiyeyi 
kendi dostu ve müttefiki 
hissetmekle iftihar duyar 

BU SABAHKİ 

TBLGBAPLAB 

lngiliz - Bulgar 
miJnasebetleri 
kesiliyor mu? 

Alman motörize kollari 
Sofyaya vaııl oldu 

Londra 2 (A.A.) - (B.B.C.) ı 
Bulgaristamn üçlU paktı lmzalama
eından birkaç ıaat aonra Alman 
~uvvetlerinin Sofyaya vuJ olduğu 
bildirilmektedir. Aesoıciated Prese 
ajanaa muhabiri motörizo kollann 
dün akoaın gittikçe artan miktarda 
Sofyaya muvaaalat ~ttiklerini ve 
bunları piyade kuvvetlerinin tak.ip 
eıylediğiin bildirmiştir. Alman tay
yareleri Sofya üzerinde uçmuşlar· 
dır. 

Alınan bu haberler teeytyüd eder· 
ıe Jngiltere ilo Bulgaristan ara· 
aında dpilomatik münıı&ebltlerin bir 
kaç saat içinde kesileceği tahmin 
ed..i)jyor. 

Sofya 2 (A.A.) - (B. B. C.) : Alman 
askeri dün akşam snat lG da Sofya
ya. gelmeğe başlamıştır. 

Londra 2 (A.A.) - <B. B. C.): Sof
yada.n gelen son haberlere göre Al
·man asken Vamaya vasıl olmuştur. 

Londra 2 (A.A.) - (B.B.C.): 
Bütün cenubi Bulgaristandaki hava 
meydanlan Almanlar tarafından iı· 
gal edilmişt!ir. Burada bir miktar pi· 
k• Alman bombardıman taytyareai 
vardıT. Bulgaristandılki bütün Al
man tayyarelerinin miktan 250 ka-

' dar olduğu zanne-diliyor. 

Görülüyor ki bu muahedeyi 
imza eden üç büyük devletle, bu
na sonradan giren küçük devlet· 
Ierin vaziyetleri arasında çok fark 
vardır. Bu üçiü ittifakı sonradan 
imzalıyan her devlet, Avrupaıun 
Almanya ile İtalya arasında ,sa.. 
halara taksimini şimdiden kabul Başv~ B. B.ellk SaJdlllD, & Ed~ Mmt MU~ Nalla ve ztraaı Vekillerl beraba' yemekte 

kunJ1aCak yeni ' "' L _. ' . 
ediyor, Avnıpada . si •or !azla ~ ! '(A'..A.)ı - Dttytı>; bam ;Dril ~ "&IU'" liAra.mtt *IMMllidne tia rfiie»M&- . 
nizamı önceden benı~~ t~ahhü- Brltanya. Haı1clye Namı elcsellnı '1'tllti ve fniUls mtlJetlerfnl blrbl· rl " Nlh•- &lfkbal için kur· 
olarak bu işlerde yar kar ılık Anthony Eden, Tilıid,eyt terke- rlne baflıyaıı derin dostlufu bu makla metıuI bUtiln mllletln fe
düne giriyor. B~nlara . 

1 
~en~ dertten Hariclye Vekili ~ Sa· kadar mUheyylf bir tanda mey- dakl.rlık hlslttl bu meyandadır. 

bu devletin. ken~ne ne ~: v ildir raçoğlu'ya aşağ'ıdakl telgrafı çek- dana k'oyan hUsnübbulden dola- Atatürk'il.n ceyylt dilfllncelerl, 

lngilterenin 
Sof ya seliri 
Dün· akşam kral 
Boris'Ie· görüştü 

faatıer temın ettıği bellı eg · miştlr: yı en barareW tefelddirlerlmbt Reisiclimbu:r İn6nü'nün llbam-
Bu menfaat, nihayet, Alm~nya- TürkJyrden ayrılırken, ph- anetmek 1.stutm. kir idaresi, lier sahada semereler Sofya 2 (A.A.) - (B.B.C.) ı 
nın siyasi nü!uzu altına gırerek sen zatıllinize ve slzln tavassutu· _Yeni TilrJdyede gördüğüm her vermektedir. f~iherenin Sofya •?iri B. R~dell 
Mihverin, harp sonunda, lutfuna z1a Türkiye Reislcilmhunma. teY. benim Userlmde büyük bir Büyük Brltanya, Türkiyeyi d~. ~.~ 1ıeç ~~t kral Boru ile 
sığınmaktan ibaret olabilir. v :rk hükOmetine ve Türk mille- tesir bll'~ır. ~milletinin kendi ~ostu ve müttefJJd hl~ f:.""a.ı:;;;;·b:=~ nerede vu· 

Şimdiye kadar bttaraf kal~ıgı· tine gerek sir John Dill'e ve gerek blrliğt,_ '!rdunun a!D durumu, An- melde iftihar duyar. Eden 
nı il!n eden Bulgaristan, bu ıttl-
fe.kın a.ltına imzasını koymakla 1 B [ • A k d ınukadderatını Almanyaya bağ- Alman ar . .u garısta11 n ara a 
•--·a oluyor. Bu··tün Avrupayı b.u l k Kahire 2 <A.A.) - CB. B. O.>: İngt-
-.uuy .J!. A p l • • • • • • ı Uz kuvvetlerinin Juba. nehrinin 10 
yeni nizam ittifakı aıtın~a ~gıl- Bulgaristana uç u a ı goruş~ en mll garb1nde Bardrn'yı ı..cııaı ettikleri 
tereye karşı birleştt.rn;ıege ugra- • l d blldlrlllyor. -----

Afrikadaki 
muharebeler 

Yugoslavya 
üzerinde 
Alman 

tayyareleri 
İki Alman tayyaresi 

uçtu, biri yere inmeğe 
mecbur edildi 

Londra 2 (A.A.) - (B.B.C )a 
Dün iki Alman bombardıman t~y
yareıi Yugoılavya üzerinde uçmut
tur. Yugoslav avcı tayyareleri bu 
lard.~. birini yere İnmeğe mecb: 
ebnıştır. 

Türk • İngiliz ittifakı 
-ve Yugoslavya 

Londra 2 (A.A.) - (B.B.C )a 
Türk - İngiliz ittifakının bütün k~y. 
vetilc baki kaldığının teeyyüd ~ 
mesi. Britanya Hariciye Nnzırınıa 
çok sevildiği Belgradd ... büyük mcm
nun-İyet uyandırmı~tır. 

Larisa'da zelzele 
Zarar mühimdir, 

İnsanca da zayiat vardir. 

Atina 2 (A.A.) - CB. B. C.): Dllıı 
sabah erkenden UrlS!lda çok şlddetJl 
blr 2'.elzele hissedilmiştir. Hasar btl· 
yilktür, insanca zaylat vnrdır. İçtimai 
Muavenet Nazın yardım lçl için Lfı.rl
saya. gltmlşUr. 

Calais'ye taarruz 
Bi~çok bombalar atıldi 

Lonclra 2 (AA.) - CB. B. C.): İn· 
glllz tayyareleri dün gece şimali 
Fra.nsada · ifgnl altında bulunıua 
CalıUs limanına tao.rruz ctmtşleıdlr,, 
Bombıılıınn lnrlU\klan, dafl tııplnn
nm a~ı İngtltereden görülmüştilı\, 
Inglllz tayyareleri Alman müd:ıfaa.ın
nı gafil nvla.mıştır. Ancak ilk bomba.. 
Iann infilakından sonra dnfl topla.
" faaliyete gcçmlşt.Jr. 

Londra 2 CA.A.) - Dün gece neşre
dilen bir tebll~e göre olmnli Fransa..· 
ya yapılan son taarruzda 4 d~aıa 
avcı tayyaresi imha edilmiştir. Mant 
denizi üzerinde devriye dolaşan Brl
tanya avcı tayyareleri bir düşrnaıa 
bombardıman tayyaresi dilşürmUştü& 

Pol.onYada vaziyet 
Polonya Batvekili dün 
gece bir nutuk söyledi ıan Almanya, Bulgarıstanı çok· girdiler ımza a ı meseleler Arnavutlukta•düşürülen ' 

tandır tazyık ediyordu. Almanya Bulgar meclisi bugün İtalyan tayyareleri 
bu harpten galip çıktığı takd~?e, d . Almanlarin Selanig"' e ıızLoncıra 2 CA.AJ - (B. B. C.>: incı- Londra 2 (A.A.) - (B.B.C.) • 
nasıl olsa emellerine erişecegınl Bu hususta Solyciclan için içtimaa çağırıl ı hava. kuvvetıerln~n şlmdlye kadar Polonya J3aşvekili ceneral Sikorskl 

ı j tan hem harbe ka- l h b h ·· Lon inmelerine marii olacak Arnavutlukta. 115 duşınan tayyaresi d" b' k .. 1 • Al 
bilen Bu gar s ' . l"li . uha ge en a er enuz : Bulgar Başvekili: «Kom- dü.şürdÜğü, 44 düşman tayyaresinin un gece '.~ nutu. oy emış ve • 
nşmamak. hem istık a nı m - drada teeyyüd etmedı k ~ hh"' tedbirler görüşülmüı de muhtemel olarak imha. cdll<llği manya}'l, dunya vıcdıını karşısında. 
t tmek endisesile, Almanyaya §Ularımıza arşı tea ut· ib1ldirilmektedir. Bu raka.mln'rda Yu- Polonya medeniyetini imha etme1' 
:ıa e d tluk v: minnet hislerini A A ) Al k ta- lerimiz bakidir» diyor Londra 1 CA.A.) - Ank:ı.rada tedkik nan hava kuvvetlerinin diişürdül;ü ve Polonyalıları tedricen öldürmek 
arşı os . ·dırnıak- Sofya 1 ( • · • ~ • man kı edilen bütün meseleler üzerinde 1k1 tayyareler d:ıhll değildir, ile itham etmiştir. 

Romanya derecesıne vaı . !arının Bulgarıstana gır:'11'ıı old~ lan Viyana ı CA.A.) _ D. N. B.: Bulga- hükflmet arn8ında tam blr mutabakat 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ın11nuH 
tan çekiniyordu. Sovyet RusJa- resmen bildirilmemeaıne ragmen, ristan üçlü pakta gl.rmlş ve buna görü!ailğüne dair neşredilen İngll!z _ 
. ba"' lılı>ı da Bulgaristanı ta- Alman askerini hamil olaın. trenle~ dalr vesika Viya.nada. ~elvedere sa-ıTürk tebliği, matbuat tarafından ha.-
~a g g tine gir-

5 
fy · tasyonuna gelmiştir. Ahalı rayında. imza. dllm~lr. Imza resmin- klki bir tesanüdün hararetli bir tc?.a.-

tnamen Alman vesaye ? a .. 16 ettenberi bu gibi bir füti· de Alman, Italyan Hariciye Nazırlan, hürü ~larıık tclAkkl edilmektedir. Bu 
tnekten haylı zaman alıkoydu. bır mudd 

1 
lduğundan hiç Japon. Ma.car, Romanya, Slovakya el- tebliğ Ing!llz - Türk ittifakının çürük 

bü .. k kuvvet- male hazır anrı:ıış .. 0 mi tir Bu· çllcrl ve Bulgar bqveklli hazır bu· bir o.ulaşma olduğunu iddia eden düş-
Fakat ~omanyaya ~. . bir hayret esen gosterme ş · ava ıunmuşlardır. Bulgar b:ı..şveklll tay- man propagandasının işinl bozmakla 
ıer yığan Almanya, ışı nihayet nunla bera'l?er halk muhtemel h yare !le Vlynna.ya. g~lmlş. Almıın Ha- kn.Imıyacak, aynı zıımıında, İnglliz da
tehdtde kadar ~ötürmüş olacak bombardımanlarına karşı alı~an t~~- riclye Nazın tarafından karşılnn- vnsının bütün dostıanna cesaret vore-: 

k1 
Kral B ·isin metaneti ne b' lerden dolayı ·az çok. endııe gos· m~ştır. cek ~~ Alman plfmlarının tahakkuku-

ne oı ' ır d. . . · Imza. remılni mllteaklp Alman Ha- nu guçleştırecektır. 
Başvekil Filofun bitaraflık siya- tenn.ekte ((A.A.) _ Sofyadan ge· rlciye Nazın blr nuwk söyllyerek Gazeteler, Ankarada kararla.~tınlan 
seti ne de Sovyetıeıin hoşnut- Vıcby 

1 
.. e Buhraristan üçlü Bul.ganstanın _ P.a.ltta iltihakın~ se- hususları glzll tutmak lüzumunu tes-

, .· ta b gv _ len haber ere gor: etti~' !!ırada liinilamıı ve uçlu paktın prcnsıplerl- (Devamı 2 nci sahifede) 
suzluğu Bulgaı ıs nın oyun e pakta iltihakını ımza gı .~ . bir n.1 teluıa.r etm!§tlr. 
tnesine engel olamadı. Alman kuvvetleri Tuna nebrz.~ı Bulınl! b&.ivÖkW. hil.kfuneıi adına. 

~ul · tan n akıbeti bakımın· k oktalardan geçerek Bulgar be~nn~ l:)ul~~~ demtş~ır ıd: .. :1. k k a & I e r s 
gans 1 . . ço .~ . i lerdir. Bulga~ın dıt sı~tl dalma kom..- -------------

dan bu hadisenin netıcesı ne ola- araAzı1aıne g~:,:ıardıman tayyareleri §l!lart!_! ~·~~asebetJer idam• eli- Muhtaçla yardımcı ' 
bilir? man d Söfia üzerinde uçı- mek ~;>Ud~ mtmiem olmuştur. 

B iltihak 'lk neticesi doğru· bugün durma an !lunuıt"i~ ~ır fQ.ıtlara. tahammül Rektör Cemil Bilsel diyor ks 
u ın ı . . muşlardır. . anların ett_!.ık. GeQeJl sene Dobruca. hak-

öan doğruya !vlih'\'er politikasına Londra 1 (A.A.) - ~ d . kİnd& Romanya 1la yapılan anlaş- - Pelı: iyi derecedeki talebe ara-
. · t · · ld--'·lartna aır '-·-• ·r.:n ümldlerln do' ıı...... ol •ır.:.da bun - 1--<ra b-'-'- ol- fa giren Bul..,.aristıının, Ingıl ereye Bulgaristana gırm11 ° ~ . ' c:r ma .....,...en!le: &'" - " • ~.. • IUUU --. • 

0 • redilen halter fltl\ ıye duğ"unu c5Stennlşttr. Bulgar mllletı- kat bunu ınetinefıme uyama bW-
karşı açıkça cephe almış olması- VJchyde neJ d teeyYHd etmemiş- 'nt:ıı bundan dol~ Hitler ve Musso- mayan fakir gençler gördüm. Ken. 
dır. Esasen İngiliz Hariciye Nazı- kadar Lon ra a Ihl!'-C .. mlnnct borcu vardır. dilerine: cHayata atı!dığmız zaman 
nrun Ankarayı ziyaretini hemen tir. OOJgn~ komşulnrlle mevcud bu aldıkl:ı.rıruu geri verirsiniz. llcri-

. . clo8t1uk "muahedelerlne sndık kal- k . . . 
t akıbedez: bu hactısede Almanya· dı mai."tadır. sovyetıer Blrllt';!le ananevi de 0 ~acak •. arknd~lann!2 1~ 
nın Balkanlarda siyasi bir zafer Yeni tefrikamız başla dOStluk mWı.asebetlerine devam et- !.a~m ~ek uzere s!ze ~~ ~~t 
temi t k a· · d göze 

6 
ı ·· K mek ve bunu inkişaf cttinnek kara- odwıç '·enyorw:.» dcdım. Turk unı· 

n c ~e en ışesı e 6 .. 1 o·· z u 1 z rmdadır. vcnitefüinin izzetinefsi bu lmdar bü· 
çarpmıyor değildir. Fakat, Bulga· uze . sorya 1 (A.A.) - Bul~r mecl_lsl yüktür. 
ristanı üçlü ittifaka almak, sade- y:ınn fevk.ala.de bir toplantıya çaf,rı- Karşılıklı :Ynrdım itlerinde muh· 
cebir politika gösteıişi olarak mı 1 Nakleden: (Va - Na) rılı~ıştı.r, · D~vekil beyanaıt~ . bulu- taçla yardımcının idi!al vaziyetini 

nacaktır. Başvek.llln Vlyann.ya hare- yüks k tah il rw• · · "l ruh 
kalacak, yoksa Almanya bu mu-, . acera romanını ketindcn sonra bjly~ caddelerden ~. ~ ~e?ç a~wn ası -
ameleye Bulgaristandan bilfiil Bu aşk ve m geçmekte olnn Bulgar kıta.Hınnı lu mımıessill;'Jl'l ışte bıze bu suretle 

1 6 ncı sahif cınizde okuyunuz. J seyretmek üzere hali: soka.kla.ra dol- pek beliğ ıurette formülleatirmit 
~ermeddin Sadak j t _ muş, milli e~nkılar söylemiştir. oluyor. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

.,.._ Şu gözlüklüsü asfalt yol mütehassısı, bıyıklısı da. asfalt yol 
• tamircisi kızım!.. Hangisiyle evlenmek istiyorsan söylet .. 

- Tamirciyi tercih ederimi •• Adamın istikbali varı .• 
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•• un Geceki 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Bl'rlin l (A.A.) - Re.qmi tebliğ: Bir 

tar· muharebe tayyaresi havanın mli
~id olmamasına rağmen İngilteNnin 
dorru - eenub sahilindeki askeri he
de leri muvaffakıyetle bombardıman 

etr1 .tır. 
} ıan tayyareleri bu gece Londra 

,c ı vaı mdakl stıil.h fabrikalarına ta
ar . ı etmişlerdir. 

> · man bu gece oldukça mühlm bir 
fil<> ile Alman limanlarma mitteaddid 
ak1nlar yapmışsa da y.ılmz şimal ~ 
ba ı sahlline bir mi.kdur infilak ve 

ltaiyanlar 
hatlarını tah
kim ediyorlar 
30 İtalyan tayyaresi 

tahrip edildi 

Yunan topçusu f asılasiz 
düşman mevzilerini 

dövüyor 

ve abahki llaberler 
Vichy Japon 

tehdidine 
boyun eğdi 

Mareıal Petain Japonya
nın ıartlarını kabul etti 

Fransa Japon §artlarını 
kabul etmese imi§ cebir 

kullanılacak imiş 

.&Li ile VELi 

Bizim yoğurt yiyişimiz 
Fransızlarınki gibi 

'..] ""ld"' uegı ı. ---

ya ıgıu bombası atılmıstır. Blnalardn. Atina 1 (A.A.) - Atına radyosu 
az ehemmiyeti hniz basarlar vukubul- dün akşam Matbuat nezaretinin ha
mı tur. Gece avcıları ve bahriye top- rekat hakkındaki tebliğini ne§ret
çu u birer diışman tayyaresi düşür- mişt.ir. Bu tebliğde bilbaıısa şöyle 
nı "C ınnv:ıffrk olmuşlardır. . denilmektedir: 

) niz ve hnva kuvvctlcrimız şu"bat y .. 
ay zarfında Ingiltereyc karşı hususi . unanlılar Arnavutluk ceph~ımn 
bır muvaffakıyetle deniz harbi yap- hır kısmında İtalyanların gece yap
nıı )ardır. Dü.şmaıı mezkür ay z::ırfın- tıklan bir mukabil hücumu tar det· 
da ceınan 740,000 ton hacminde tica- ı ~nişlerdir. Muharebe me) damında 
re. vapuru knybet.nıi>,itir.. Bunu:ı 5501 Jta1yanlar bir çok ölü ve yaralı bı· ı 
b. tonu deniz ~uvve~erı, 190 bıni .de rakmışlardır. Ayni mıntakada hücu
hava kuvvetleı i ta.ıai'ından ~~tuıl-ıma kalkan iki ltalyan tankına tank 

Bulgar B~vekiU ile Haı-iciye Nazmnuı clüıı iiçlii paktı imzaladık
lan Viyanada Belveder sarayının ceplıeden görüniişU 

Vichy 1 (AA.) - Öğrenildiğine ı 
göre, Fransa, Hindiçini ile Ta;yland 
arasındaki anla~mazlığın halli husu- l 
sundaJaponyanın ileri sürdüğü tek
lifleri, prensip itibarile kabul etmiş· 
tir. 

Ali - Fra~sadan gazeteler, 
mecmualar geliyor; hayretle 
okuyorum, Veli... Eskiden bıı 
memleketin matbuatında fikir 
kaynardı... Meşale gibi zekalar 
zuhur eder; yalnız F ranaaya de· 
ğil, bütün beşeriyete yol göste
rirdi ... Şimdiki neşriyatta 1se ne 
aciz... Guya Alman hududun
dan esen haşin rüzgar, bütün 
düşünce ışıklarını söndürmüş ..• 
Yazılanlar ~mumiyetle ıvırzıvır 
şeyler ... Yahu, ne oldu~ .•. Vah 
vah vah ... f,nsanın şuna inana-

m'ştır. Bundan başka bazı duşnıan d f" ! f d · 
ticaret vapurları da bomba ile ciddi a 1 top arı tara ın an ısabetler 
br.sara uğratılmıştır. Bu vapurlarm kaydedilmiştir. Ciddi surette hasara 
bir kısmına da kaybolmuş gözi.le bak- uğrıyan bu tanklar geri dönmek mec~ 
ınnl: icab eder. buriyet'inde kalmışlardır. 

Muhtelif noktalarda Yunan dev· 
Jta{yan tebliği riye hareketleri muvaffakıyetli neti-

. celer vermiştir. Ywıan topçusu İtal-
Ro11ta 1 (A.A.J - rtalyan ordnlat·ı yan mevzilerini fasılasız bir surette 

B. sJcumandanlığmın 267 numaralı bombardımana devam ederek mü
tebliği: Yunan cephesinde kaydede- hiın hasarlar ika etmektedir 
f:rr biı; şey. ol~~.mıştır. Bombardıma~ 1 Bu arada İtalyanlar fena hava do-
tt: ·C'kkullen ktıçuk bombalar atmışını la .1 h k. .. .. 1 "k" d 
ve kıtıı. topluluklarını kesif bir mitral- yıgı e are atta goru en su un an 
Yt at şi altına almışlardır. istifade ederek müdafaa mevzilerini 

Düşınanııı mühim biı' deniz üssiı yeniden tanzim etmektedirler. 
bombardıman e~ilmlıjtır. Şidd~~li bir 30 İtalyan tayyaresi 
h:-rn muhnrebesı esnasında 9 duşman • • • 
tayyare.si düşüı'ülmüştür. 4 tayyaremiz tahrıp edıldı 
Ü'lCrJne d?ı~ınem~lerdir. . Atina 1 (AA) - Yunan ordu· 
Eg~ deı~ınde ~tı şub~tta denız te- lan ha,kuınandanlığı tarafmdan 28 

tcklrnilerinın hımayesınde hareket b k dil 1 
d b. 1 ıı· .. , k t• 10 k" şu at a samı nesre en 25 numa-e <'n ır ng ız .se.eı·ı uvve ı, ı- 1 -. :ı_ ·~ 

loınetıe murabbaında küçük bir adr. ra 1 resmı teohg: 
ohn Cru;tclrcss u:r.Iei.s adasına taarru?: Muvaffakıyetli bir mevzii hare
et mlsLlr. Hiç bir deniz üssti ollnıyau ket netices.inde düşman, işgal ettiği 
b ı adanın garnizonu bir kaç a.:;kel'le mevzilerden tardedilmi~tir, Bir nıik
tlr kaç bahriyeHden mürekkepti. tar esir ahnmışbr. Dü§manın tank-

_Bu i<'şebbüs !ci~ hazırlanan mühim !arla yaptığı taarruz geri püskürtül-
dusnıan kuvvetlen adayı bombardı- m·· b" t nk h · d'I · · 
nıan ettikten sonra işgal ederek uş V:~ ır a ta. np ~ ı mıştır ... 
garnizonumuza fena muamele yap- İngıılız tayyaxelerı, duşmanın bu-
mı l rdır. yük bir hava kuvvetile yaphkları 

28 şubatta torpidolarınuz, hava muharebe neticeı:ıinde bir tek tayya
kuv etlerimizin müessft· yardımile re kaybetmeden 30 dan fazla İtal
Castclrosso'ya blr müfreze gıkaımış- yan tayyaresini tahribe muvaffak 
lardır. Bu müfreze, sfıratle İugillz olmuslardır. 
garnizonunu imha ederek ada üzerin- -p h • 
deki ha.klmiyeLlmlzi yeniden tesis et- reveze şe rıne 
miş, esir, silah, cephane ve bh~ İngiliz bombalar ahldı 
bayrağı almıstır. Atina 1 (AA) - Umumi Em· 
Slnıa~ Afrlkada. ~ombardım "l bay- niyet nuaretl tarafından 28 şubat 

l~lndderim.d.ı.z Agedabıa'nkiın cl~nubu git~ı·-1 ek:umı neşredilen resmi tebliğde 
;ulS e uşmanın ma ne ı vesa m a·· ta l . . p ' . 
müe'iSir surette bombardıman etmi!j- uşman yyare enrun reveze yı 
Jcrdır bombardıman ederek sivil ahaliden 
Şarki Afrikada Mogadiscl'>'nun şt. bir kaç kişi ile esir bulunan bir kaç 

malinde düşmanın tazyl.ki şiddetle İtalyan askerinin yaralanmasma ee• 
devam etmekte ve kıtalarımız aııuda- bep olduklan bildirilmektedir. 
ne mukavemet etmektedirler.. Korfu ve Florina mıntakalanna 
Diğer mmtakalarda mevzi! mah1- da bombalar atılmıı • d üf 

7ette bazı hareketler kaydedilmiştir. • •e e n ueça 
Düşman Asma.rayı bombardıınan za;vtat ve hasar yoktur. 

ederek sivil ahaliden bir kaç k1.21n1n I •ı • 
Olüıntine ve yaralanmasına sebeb ol- ıngı ız akınları 
mUJf;UL'. Bir düşman ta.yyareBi döşti-
riilm ~tür. 

Yeni lngiliz hUcum 
tayyareleri 

3,500 mil mesafe liate
den bu tayyareler 5 ton 

bomba tqıyorla~ 

Almanyadaki hedeflere 
ıiddetli taarruzla• 

yapıldı 

Kızılayın hediyesi 
Yunanlılara. seyyar 

hastaneler ihda edildi 

Atina 1 (AA.)' - Atina ajansı 
bildiriyor: 

Bütün gazeteler, İngiltere Harici· 
ye Nazın B. Anthony Eden ve İn
giliz Genel kurmay başkanı geoileral 
DilJ'in Ankarayı ziyaretleri hakkın
da Anadolu ajansının telgraflarını 
olduğu gibi ve göze çarpacak bir şe
kilde neşretmektedirler. Gazeteler, 
ayni zamanda Türk Kızılayı tarafın· 
dan Yunan Kızılhaçına hedojye edi· 
len seyyar hastanelerin Türkiye ko·n
solosu tarafından teslimi münasebe
tile Se1anikte yaptlan heyecanlı me
rasimin tafs'!alını neşretmekle ve 
Yunan milletinin dost ve müttefik 
komşu millete şükranını izhar eyle-
mektedirler. --
Tı·amvay arabası yapan 

bir Türk usta&ı 
İzmir 1 (A.A.) - Şehrimiz 

elektrik ve tramvay şirketi atleye
sinde çalışan Ahmed usta adında bir 
Türk sanatkarı modele gÖTe bir 
tramvay araban imaline muvaffak 
olmuştur. Yakında bir fen heyeti 
huzurunda bu arabımın tecrübeleri 
yapılacaktır. 

Ziraat bankasının 
ikramiye keşidesi 

Ankara 1 (AA) - Ziraat ban· 
kasının 50 lira ve daha ziyade mev
duatı bulunan tasarruf mudileri ara-' 
sında her üç ayda bir tevzi etmekte 
olduğu ikramiye kuc' ast l / 3/1941 
tarihinde banka merkezinde ikinci 
noter ile diğer alakalılar huzurunda 
çekilmiştir. Kendilerine ikramiye 
isabet eden mudilerden Çal' da Nu
reddin Sezener 1.000, İstanbul' da 
Asım Dikel 500, Simav'da Vano 
250, İnebolu' da Faik Katıoğlu, mer· 
kezde A. Aksoy, N. Ünal. Kocaeli'· 
de Hasan Kula, İstanbulda Necile, 
Kadir Erin, lzrnirde Haydar Candal
lar, Hüsey~n Kfuni.I, Nanisa' da Gü
ner, Ereğli Karadenizde Ahmed 
100 er lira kazanmışlardır. 

Bunlardan başka muhtelif mahal
lerdeki 95 mudie de 50 • 20 lira 
arasında ikramiyeler isabet etmiş
ti•. 

Libyada 

Lonclra J (AA.} - Dan gece, 
İn&iliz lla..-a kuvvetlerine mens11p 
bombardmıan tayyareleri, Wil
belmsılıaven flzerine Te Almanyanın 
ofmali garbi mıntakasında diğer he
deflere fiddetll hücumlar yapmış· 
lardır. Boulogne !stili limanına da 
biieurıı edilmi§ltlr. 

Londra t (A. A.) - J\lmanya- İngiltere üzerinde hava Alman motörlü kuvvetle-
va karşı İngiltereniın daha büyük bir faaliyeti çok hafif oldu rinin vaziyeti 
taarruza a..,.eceğine dair BatvekU • -- -•- t (A A ) H .. -,,. ...uacıra . . - ava neza• 
tarafından yapıl~n vıı.id, tahakkuk Mtiniıı bu eabahki tebliği: 
elmek Üze-redir. Dün gece. düıman have kuvvetle· 

Hizmete giyen aoa bOm'bardun- riniıı İngiltere üzerindeki faaliyeti 
ınan tayyaresi cShort Stirlioa> anı çok hafif olmuı "Ye gece yarısından 
iyice muhafaza edileu tayyareler- evTel nihayete ermiştir, Londra cl
clen "biridir. Söylenildiğine göre bu vanndaki kontluklarda ve şarkt ln
tayyare tam b.ir muvaffa)dyetlıe v.,. gi}terede bazı noktalara bombalar 
ıı:ifeeini b~tır. ablmıştır. Bir kaç ölii ve yarah var-

«Short Stirling> dünyanın en bil· dn. Bir kaç ev hasara uğramı§tıs. 
yük ukeri tayyareleriınden biridir. Almanlar bir topu 
Bu tayyare mqhur transatlantik • 
uçan vapurlann • motC:>rB tek ıtahb- tecrübe ettiler 
la bir nevidir. Douvre 1 (AA.) - Uzun men• 

Bir Amerikan havacılık gazetesi- zilli bir Alman topu bu sabah Pas de 
Din verdiği ~a1Gmata göre Short CaJaia üzerinden a1q açıruı1tır. 
Stirlingin mecmu mkleti .f O k>ndur Şimdiye kadar hiç bir zayılat ve ha· 
\'e ayni tiptekisivü tayyareye benze- sar kaydedilmemiştir. Alman1ann 
mektedir. Benzini haric olmak üze- Franaız eabiline yeni yerleıtirilen bir 
re 5 ton yük tqıyabjlmektedir. Bu top tecrübe ettikleri zanned.ilmekteı
mikdar. tayyarenin tll§IYabileceği dir. 
bombalann aikleti hakkında bir fi. İ .1• d d 
kir verebilir. Tayyare yalınız baıına. ngı 1Z ra yosun a 
bir hava taarruzu yapabilecektir. türkçe neşriyat 

Bir tcdt seferde 3500 mil U%Ulllu- Lorıdra ı (A.A.) - 2 mart 1941 ten-
ğıında bir mesafe katedebilen bu hınden itibaren, Brltlsh Broadcasting 
tayyarenin sürati hacmine ve taşıdığı • Oorporatkın'un •İngiliz radyo tlrketlJl 

y "k . b ti k büyüktür ttirkçe haberler ne,rtyatı aervısıerl 
agır yu e nıs e e pe ' ikiden ttçe çık&nlacaktır 
Diğer yeni ve büyük tayyarelerin Yeni serv18 Türkiye· yaz saatlle 
hizmete girmek üzere bulunduğu 15,15 de ve kına dalga 19.60 metre 
bildirilmektedir. üzeııtndel'l 191>ılacaktır ... 

Bedin 1 (AA.) - Bi! hususi 
mııhahir bildiriyor: 

İyi haber alCl!ll mahfiller, Libyada
kl Alman motörlü kıtalarının kay· 
dettı.iği terakkilcrin mühim olduğunu 
ve general Wavell ordusu piştarlan
nın Bingazi dametinde geri çekil· 
mekte olduğunu bildirmektedir. 

Japon Başkumandanı 
değişti 

Tokio 1 (A.A.) - Çindeki Ja
pon orduları başkumandanı general 
Nichio yüksek a•keri ıura azalığına 
tayin edilmiştir Yerine ayni ıfir a 
azasından general Hata tayı.in edil· 
miştil'. 

Bir Afgan ticaret lieyetl 
Japonyaya davet edildi 
Tokio 1 (AA.) - D. N. B. 

ajansı bildirlyorı 
Afganistan Ziraat Nazırı muavini 

nln reisliğinde bir ticaret heyeti ala
kadar Japon .iktisad mümess'.illerinin 
daveti üzerine mart ıoınunda Japon• 
yaya gelecektir. Heyet Jaı;ıonyad• 
ahı hafta 1ı:t1laoaktw 

lngiltereye yardım 
Yapılacak yardım Hitle .. 
rin tüylerini ürpertecek 
kadar mühim olacaktır 

Bangkok 1 (AA.) - T okio sulh 
konferansmdaki Tayland heyeti, 
buraya gelen haberlere göre, Tay
land - Hindiçini hududunun tashihi 
hak~ı~daki Japon tekliflerini kabul 

1 

etmışlıir. 

Bangkok' daki emarelere göre, 
eğer Fransa en geç gece yansına ka· 
dar Japon tekliflerine muvafakat 
cevabı vermezse, Japonya ve Tay-

cağı geliyor: Sanki bir vatanın 
ordusu, yalnız hududlarımn de
ğil, tefekkür kalesinin de bekçi
si ... O devrilince öeiirü de su
kut ediyor 1 ••• 

Veli - Yahut tefekkür vece
ladet kaleleri sukut ederse, ordu 
ve vatan bir daha jhtişamla cliri
lememek tehlikesini gösteriyor. 

Loudra ı {A.A.l - Londrada çıkan land, birlikte olarak Franısaya karşı 
Daily Skereh gazetes1nin. Nevyork tedbirler alacaklardır. 
muhabiri B. Hes.sel Tiltman sel~hiyetll Tokio t (A.A.) - Stefaıni: 
mahfillere atfen, İnglltereye yardım Japon matbuatı Tayland - Hidiçini 
projesinin kanuniyet kcsbetmesinden meselesile meşgul olmakta ve Hin
~nra ~ezkfıt meınlekete gönderilmek d'rı:..t hükumetini seri ve adilane bir 

- Bunu ne münasebetle söy
ledin? 

- Kendi yakın misalimizi dü
;ıünerek, Ali... 1918 mütareke
sinde biz de ayni vaziyetteydik. 
Fakat memleketimizde öyle b-:r 
tefekkür sinişi, celadet pısırması 
olmadı ... Bilakis ruhi bir şah
lanma kaydedildi ... Hatta işgal 
altındaki vatan parçalarında bi
le ... Ve kurtuluşumuzu bu yıldı
rılmaz ruhtan aldık!. .. Maama
füh, her yiğitin bi,.. yoğurt yiyi§İ 
varmış; Fransanın da manen ta
mamile ezildiğine kanaat getir
memeli. Bakalım bu yükün al
tından nasıl kalkacak? 

uzere şımdlden hazırlanmış bulunan 1~· ,.. • 
malzeme kıymetinin 500 mllyon dola- sureıtihal bu~unmasına manı • olan 
ra baliğ olduğunu yazmakta ve muaz- tarza harekebnden dolayı tenkıd ey
zam bir çığ teşkil eden bu yardımın lemekredir. 
Bitlerin tüylerini ürpertecek detecede Asahi gazetesi, bu münasebetle 
mühim oldu~unu na.ve ey~emektedlr. aulb konferansının üç taraflı bir 1 

Aynı mu~rrır yazısına şöyle devam toplantıdan ibaret olduğunu ve Ja
etmektedır: b ,_ · f U ak ş k 

«Uzun mesafeli bombardunan tay- po~ya~ u ~oı;ı e~a?sta .z ar 
yarelerile mitralyözler ve diğer bin- takı hakım vazıyet!lm teyid etmek 
leree silah sevkedllmeğe ft.made bir fırsatını bulacağını yazmaktadır. 
haldediJ:. Yakında gemi yardımına da Bu gazete, dün veya bugün yapı· 
b:ı§lanacaktır. Bütti.n bunlar ilkbahar lacak müzakerelerin kati bir mahi
taarruzu için yapılan Amer!Jta.n vaa- yet arzedeceğini ilave eylemektedir. 
dinin ancak ilk partisini teşkil etmek
tedir. Bugün 60,l)OO fabrlk.a harp mal
zemesi yapıyor . yapma~a hazırlanı
yor. Binlerce 1 çrikan fabrikasının 
hemen hemen bütün ıstllısala.tı İngll
tereye akmak üzeredir. Vaşington 
mahfilleri önümüzdeki üç ay z:1ri'ında 
İngntereye doğru fasıla.«ız sevkıyat 
:-;apılmaya başlanacağını söylemekte
dir. 
Kalifoınia'da Santa Monlca.'daki 

bir tayyare fabdkasında yeni model 
bir bombardıman tayyaresi bitirilmek 
üzerecilr. Bu tayyare cUçan kale» ler
den üç defa büyük olup Nevyorktaıı 
Berline kadar 18 ton bomba taşıyabi
lecek cesamettedir. Bu tayyarenin 
gidis geliş seyahatini yaptıktan sonrl.l. 
da.ha 500 mu mesafe kat'ını temin 
edecek kadar benzin kalmış buluna
cakttı\11 

Japo~ Hariciye Nazırının 
Moskova ve Berlin 

seyahati 
Londra 1 (AA.) - Japon Ha

riciye Nazırı Matsuoka'nın büyük 
bir d·iplomatik faaliyete geçerek 
Berlini ve Moskovayı ziyaret edece
ğine dair dolaşaın şayialar müşahid
leri muhtelif ıualler karşısında hı· 
rakmaktadır. 

Matsuoka, Moskovaya ne gibi 
müsaadatta bulunacakbr~ Berline 
karşı nazik bir vazıiyette bulunacak 
olan Japon nazın, bu ıehirdo nasıl 
karşılanacaktır~ 

Uzak Şarkta 
İngiliz ticaret vapurlari 

geri çağrıldı 

Tokio 1 (AA.) - Japon Times 
and Advertiser gazetesine nazaran, 
İngiliz seyrisefain kumpanyaları 
Uzak Şark sularında sefer eden ti
caret vapurlarını geri çağırmaya ka
rar vermişlerdir. 1 matttan itibaren 
Uzak Şarkta bu kumpanyalara 
mensup vapurlarla emtia nakline ni-
hayet verilecektir. · 

.Maltaya akın 
Atılan bombalardan ölü 

ve yaralı var 
Malta 1 (AA.) - Cuma ak§a· 

mı neşre&ilen resmi tebüğ: 
Sabahın ilk saatlerinde, milliyeti 

tayin edilemiyen düşman tayyareleri 
biı- miktar bomba atmıştır. Bir düş
man tayyaresine isabet vaki olduğu 
ve tayyarenin ciddi surette hasara 
uğradığt görülmüttiir. Bu tayyarenin 
iissüne dönebilmesi ihtimali azdır. 
Bir miktar ölü ve yaralı vardır. Hu
susi binalar çok hasara uğramıştır. 
İki kişi enkaz altında kalarak ölmüş· 
tür. Bugünkü akın esnasında iki kHi-
9e ve bir manastır hasara uğramı~tır. 
200 kifi yurtsuz kal-..ttır. 

Ankarada görüşülen 
~neseleler 

(Baş taralı 1 inci sahife<le) 
ll.rn etmekle bel'aber Türk - İngiliz 
görüşmelerinin bilhassa Almanların 
Selanik üı.erine inmeleı1ne mani ola-

Aliveli 

Albay 
Donavan 

Cebelüttarık yolile 
Madride vardı 

~~~ ~dbirler etrafında cereyan etti- Madrid ı (AA.) - B. Roose· 
gını gızlemekte fayda olmadığını yaz- veltin Avrupaya göndermiş olduğu 
makLadırlar. Filhakika. Alınanların h ~ .. 'li alb D · 
b .. ı bir "ar keti ın· gillz ve Yunan ususı mumcssı ay onavan ın 

oy e ,,.. e b' 'k" ·· 1 r -b ı·· k menfaatlerini olduğu kadar Türklerin ır ı ı gu•n evve ve e uttan tan 
hayati menfaatlerini de tehdid et- Madride gelmesi keyfiyeti etrafında 
mektedir. büyük bir ihtiyat muhafaza edilmek-

Gazeteıeıı düşman, Balkanlıada as- tedir. 
keri bir harekete teşebbüs ettiği tak- Daha evvel Balkan memleketleri· 
tirde İngilteı-enin vakit kaybetmeden ni ziyaret elmiş olan albay Donavan 
mukabeleye karar verm.lş olduğunu 1· ·1 · ı· b"' ··k 1 · · B 

1 tl ··.,ahetl "tmektediı·- ngı terenın spanya uyu e çısı • memnun ye e mu,.. e ... H .1 .. .. .. .. 
ıer. oare 1 e goruşmuştur. 

Dally Telegra.ph gaııetıesi başmaka.- Birleşik Amerika devletleri büyük 
lesinde Bulgar hükftmetinin siyaseti• elçiliğinde B. Donavan'ın tasavvur· 
nl ~nkid etmektedir, Bugün hazırlık- ları hakkında sarih bir şey bilinme
lar o kadar ileri götürülmüştür ki ar- m-ektedir, fakat B. Donavan'ı iste• 
tık işgalin fazla gecikmesine ihtimal diği zaman istediği yere götürmek: 
verilemez. Fakat düşmanın Uerı yürü- .. A 'k h · · 
me planlan ne olursa. olsun İngilizler uzere. • merı an ava at~şesı~ın la!· 
ve Türkler tedbirlerini almışlardır. yaresmı~ hazır bulundugu soylerul~ 
Hadiseler Türkleri harbe glrmeğe ıc- mektedır. 
bar edecek olursa ikl genel kurmay 
ıier hususta ta.ın bir mutabakatla. ha
reket edecektir. 

İtalyada kapatılan Ame• 
rikan konsoloslukları 
Nevyork 1 (AA.) - United 

Press'in Romadan bildirdiğine gör&, 
Napoli ve Palennodaki Amerikan 
konsolosluklan İtalyan hükUınetimn 
talebi üzerine kapatılmıştır. 

Da1ly Mail gaz.etesi. Türk hükünieti 
namına beyanatta bulunmaRa seJAhi
yettar bir zatın SÖ'ılerlnl zikretmekte
dir. Bu sözlere göre Bulgarlstanın Al
man ıstna.sına. uğraması üzerine blr 
Balkan harbi zuhur edecek olursa 
Türklerle İngilizlerin mU.ştereJc bir 
mücadele imkfınını derpiş etmeleri 
ı~zımgeldiğinl tasrih etmıştir. Berlin Türk ticaret 

Datly Sketch gazetesi, Almanlar odasının umumi içtimai 
Bulgar - Yunan hududunu gegtikleri 
takdirde Türklerin de Yunan Trak- BerJin 1 (AA.) - Berlin Türli 
yasma gireceklerini zannetmektedir. ticaret odası 14 Üıncü genel toplan• 
Bu gazetenin fikrine göre, Türkler tısını fahri reis büyük elçi Gerede• 
Bulgar - Türk hududunda B.oğazla"; nin riyasetinde dün yapmıştır. Bu 
korumak için müdafaa. vamyetlnde münasebetle verilen öğle ziyafetin-
kalaeaklardır. d Al · " 'k · d~ • 

S 1 b• ı·..,. . e man sıyası, ı tısa ı, aınaı ve 
ovyet er ır ıgımn ilmt mahafilinden yüzlerce davetli 

İtirazı hazır bulunmuştur. Büyük elçi Hüs-
Nevyork 1 (A.A.). - Balkanlardan. rev Gerede söylediği bir nutukla 

gelen ve gazeteler tarafından neşre- davetl!ilere beyaını hoşamedid-en son· 
dilen blr çok haberler, Nevyortı: mat- ra odanın ticari müınasebatımızm 
buatının Avrupa cenubu garbislndelti inki~afı uğrundaki değerli hizmetle
vazlyetfn inkişafı etrafında gösterdlğl rinden sitayişle bahsetmiştir. 
ahlkayı yerinde göstereeek mahiyet-
tedir. 

Nevyork Post gazetesi Assoc.lated 1941 bütçesi Mecliste 
Press'in Bükreşten aldığı blr haberi Ankara ı (AA) _ Hükfunetçe 
büyük başlıklar altında neşretmekte-
dlr. Bu habere göre siyasi mahflller tedk.ikatı bitirilerek tamamile hazır-
Sovyetıer Birllğiı1!n Almanların Bul- lanmış olan 194 t bütçesi bugün 
garistan i'izerinden geçerek Uerleme- Büyük Millet Meclisine tevdi olun
lerl ihtimaline kal"§ı itirazla! .serdet- muştur. 
meğ'e b~laınıştıı·. 

Aym mahfillerin Belgraddan aldık
ları haberlere göre Yugoslavya genel 
kurmayı milli müdafaa tedbiı'lerlnln 
te.cll1n1 kararlaştırmıştır. 
Roınanyada toplanan Alman fırka

larının Bulgarlstandan değil de Yu
go.slavyadan geçerek Yunanlstana hü
cum edeceklerinden korkulmaktadü·. 

Mareşal Petain 
Vichy 1 (A.A.) - Mareşal Petain 

se.n.t 8,!!0 da. hususi bir trenle Saint ~ 
Eti&nne'e hazıek&t i'tmlşttc, j 

:Ne demeli? 

Koca koca tabclular: «BilınE'm 
ne kişesi~. 

«K.1 e~ 
dememeli; 

cGişe.• 

demeli! 





l!lablf e ' 

Tanrı bahtiyar etsin! .. 
Yazan: ·NECDET RÜŞTÜ 

-1-
- MüJdeme ne .ain1n ? .. 

- Hw M da...n. Del.. 
- Bedava d~m M.....,. bile1 
Önce bir f87 b.iıflal.. 

- A wapaJJ •wbiuıt.. 
- lateman .• her dakika alet, laıD m1 stJ,.,.fml.. 
- Peklli.. ae buyarulm- koekoca Aqa lı;ln7 .. 
- Senin oltan.. kaı>1'1Dlt y6rdır Japon:ra • Clıal. 
- Afrikayı vereyim.1 •• 

- Boyandı km) nnpf •• 
- Git. ~ Amerikayı 1... • 

- Hasırlanıyor ceset •• 
- Halmati kabul .t.. arhk bırak hulyayu 
Arama.. bulamazam •ki aaJdn dtinyan ı .. 
Elinde si1ib yokla, emin dolatamaum; 
Cenge hazır olm.azaan. sulha ulatamazamf •• 
- Öyle yer isterim ldı Ben sükuna •eyİmf •• 
- Sana masallardaki Kaf daimi ·yereyİm: 
Peri bükümdannm genç sıkwnı alıram, 
Billur bir köık içinde; mesud, rahat kalının! •• 
- lıtemem .. Türkiyedir timdi en sakin bacak, 
Ben türküm .• Türk ııençleri yurdunu bekler anclllıl.. 
- Af erin!.. Meraktayım fakat deminden bet\ 
swıe, Allah .. Jmı.a; '° ba,1rh haberi? .• 
_;_ Diiıle .. bdcirlık denen. k81U adeti :rtnmft. 
Tann bahtiyar etsin: Hatan Dan nlenmit! •• 
Yalnız ıeçen ömriine ortak bahnut wı IODU. 
Halk. türküler söyleyip. «•defe koJJDQf OMI 

Evlendi Huan Daya; 
MA4alab. kuk bir bueuk r •• 
Bekleyin dokua ayu 
Doğswı nar topu ~uld .. 

Sabll' ne, bilmez sönül; 
Buna olmu tahammül ı 
Çabuk .ermelidir ..Ul 
Snimli bir tomarculd •• 

Böyle doğana bebek. 
~ yalan olur pek: 
Saçlan aan ipek, 
Gözleri mavi boncuk! •• 

- De.ene; o da.buldu bir bayat arkadaıı; 
Bir yutılda kocaltm ikisinin de batı!.. 
Ayol; bu aönül kutU nasıl kondu Huana ? •• 
- Bu düğün masalım, dar; uılataymı aa.nas 
Bir Yatlı kadm 'f'armtı; milyoner sıöi uqİDJ 
Yüzüne baJalmunut r Şempam_e aibi drldn. 
Babaıımın kalınca ona sonım mira11, 
Demİf: cBana da celdi nlenmenin 111'Mt ı 
Elini uzatmazdı ..aôdea bana lôrme, 
«Yanımdan kaçıyordu kime ıönUl 'f'erdimMI. 
«Kadrini bilmeliyim ömrümde ba fnatm: 
«Zencinim.. aiacaimı bir aibel koca sabııf • .
Bu, goril yiiz)ü kadm böyle yapmq nltekinu 
Bir gencin yiireiİne parayla olm04 blldm J •• 
Ona dayanamam-. sGsel koc:Mı fakat, 
Son nefeaini Termit kolu. kanadı sakat. 
Dertli nıhu ıid•ken öbür d&nyaya dolrv, 
Kadın fafll'11Uf.· ei)nkUı Kahmt dört s&&el yawa. 
Tekrar nlenmit olsa. bir dsel bulsa ı-.... 
Ovey baba elinde lurpalamr çocaldar. 
Dü,ünmÜf: cBü,.üteyim önce onlan biru, 
cBen gene evlenirim.. para baı neler yapmul..a 
Yıllar s~ .. ala'""' olsım ~ d3ıt im. · 
Güzellifin ufkuna wpk saçm1t d3rt :fl}dm. 

Biri aarı saçllJIDltt Gönüller ona CSıder .. 
Bakarken ~ bu IAl'lflM &'Cb.ler. 
Giinqln huzmeleri tti tel oaa uç olm114: 

Ne itbel kitap oları Oatüne atlonı yaz t .. 
Q&J.; de mnf.Ymit seman deniz -1bi. 
T.tb ~ titretb'Ol'IDlll blbi! •• 

Biri ıiyah ~: Kmrcık. dalp dalga •• 
GlbeJlili. nar ıibi. akaetmit ortalığa: 
Öyle tatlı bir am ld.. aydm olmut gönüller 11 
Daha aüzel defilmit ha Jmdan ıiyah aüflerı 
Bulutlann içinde nuıl ıörün.ürae ay, 
Teni öyle emıennit.. anlatmak delil kolay. 
Bu a6zelin air'an(la ölüme yeri 'f'&rDUf; 
Yu ı-eceleri ıibi. aiyab a8zlerl •arm1'. 

Biri kumral aaçlı)'IJUf: Bal renginde bir lrumnl. 
Dünya aiizellerini bınk da. ha kızı al!.. 
Katlan süneı rengi .. kirpikler samur bir tel. 
Kayuı11 andıran. meyya aihi bir pzel ! .. 
Kumral •. bu. h°' tabloJll kalemim nud yazarı 
Su cennetlik gövdeme. kollan olıon mezar 1 •• 

Biri kızıl aaçalYIDlf: Vurma kalbime bıçak; 
Ne deiifi&: güelain.. amuı; çilli yapmcakt.. ' 
Bu kmn saçlannda vamııt albn yaldm, 
Ne bulu.nmu ınanzaraı Kakülleri lonnızı !.. , 
Çiller yüzüne yaimıf san bir yaimur ~bi, 
Atla sönlümü sanm lapkml bir nar ıibi 1.. 
Güzellik ~an bu pnç im: bir aleT?Dlılı 
Kınnm aaçb .• diye, aörenier onu ınm41 .• 

-2-
Küçüiiinü İltem.İt lozlarm Huan Dayı, 
Demit: 

- Su imal ~h s&diimiin olaun P"1 J .. 
Fakat anneıN etmit bu teldif• itiru, 
Aradaki elçiye demit: 

- Ba, doinı olmu; 
s .... beklİy• Yarkm, ben kiiçüi1l Tel'emftno 
Ona daha Takit TV .. balmzLk göaterememt.. 
Bu evde kim bijyübe, o bq röz olmalıdll'ı 
Kimin lndemi ....rsa, o koca balmalıdD' !. 

Doiru ıöze ne denir .. Dayı: cPeüli..> d~t 
O, hiç razı ol.mu mı? •. İtin içinde nr it: 

' 

Malmna ya: Kadm zencin,. milyonl•m MhiW. 
Bu eve clamad olan~ mi bay ..aML. 

Sözü mabn.,..lun.. bazll'lık oLnut tamam, 
Bir kapı arasında nikahı m,.nıa. imam! .. 
Gece ıerdeie airmİI biı:fm b.btiyar damad, 
(}ynqma :ralYIU"DUf: 

- Dunıiı yüzünden atı 
Al, yüz sörümlüiünü aana peıin •«erim. 
Pdr merak ~deyim: Cemalini Rörf!yİm ! ... 

B•lrm", im pek ut:ansaç.. kınbp naz ediyor. 
Kaim dUYaJc aJbndan: 

- Olmaz.. açamam! •. ~. 
Dayı nihayet tubnut ba yaramaz celini. 
o.r-tuu ~ )'Utmat lrUçGk dilini! .. 
Çünkü: Meydana çılmut lmlann kart anası, 
Gidi utanmaz kan! .. At~lerde yanası! .. 
Kadm demit: 

- Şaşınna.. dinle söziimü heleı 
8ftl önceden yapmqtun aeninle mukavele! .. 
Unutma ki: Kıdemli ol11n1 alacaktın, 
Kim ııra beldiyona, kocuı olacaktın! .. 
Öyleyse: Sva hende .. ellnkii yıllanhr dulumı 
Daha nice beldeyim .. 1*s de Tanrıya kulamL. . 

Bu sözleri duyunca. arkadq&m köpUrdü. 
Ba haldı iddiayJ hemen ileri aürdü: 
- lnaan, yaJ.n söyla-ken. clidl:at etmeli biruı 
Adzimf .. Ba derirde imam nilci1u olmazf. 
Bana mua) o&rumat •• 

- Enıtı mual anlattım. 
Sana bir dakikada bir komedi Yatatbm; 
Siyle dinlemit oldun m.in.i mini bir rommı!.. 

Bulgarlatanin Oçl6 yeni 
nizam ittifakına girmesi 
Balkanlar aulhuna null 

teair edebilir? 

(Baş tarafı 1 lnd lablfede) 
l!tifade etmek içhı m1 ıo.zum gör
müştür? Zira üçlü m1sakı imzala
mak yalnız müphem ve müstakbel 
b1r yeni n1mma taraftarlığı detil, 
aym. zamanda bu nizamı kurmak 1 

tstiyenlere yardımı da istilzam 
l ediyor. Eğer Bulgarista.n bu imza 

1 
merasiın1 sayesinde askeı1 istty-
1Aya. uğramak tehlikesinden kur
tuluş vaadini almı§.Sa vaziyette 
dalın bir müddet değlşikllk olını
yacak demektir. BilAkis, bu pak
tı imzalamak ve ittifaka gtrm1§ 
olmak suretlle alınan ordulanna 
yol vermek mecburtyetlni haklı 

göst.ermek endişesi. h!kim ise, üç
lü ittifakta yazılı olduğu gibi Al
manya ne ~ birliği yapmaya ka-

\ rar v~ttr. Bu takdirde Bal-

J 
kanların sulhu bakımından tehli
kenin çok ya.k:I~tığına inanmak 

lAzımdır. 
Bizi düşündüren btr nokta var: 
Türkiye : Bulg&.ristan beyan

Fransada harp mesullerinin 
muhakemesi hazırlığı 

Riom civarında bir k6ıkte oturan 
diJrt mevkuf nasıl hayat geçiriyor? 

namesi imzalanalı on 1k1 gün ol- , -..-~ 
ı du. Bu beyanname mucibince 

Türkiye ve Bulgaristan, Balkan- İçinde yijbelıı: mahkemenin toplandıiı Rion adliye binuı 
1 

larda her türlü tecavüz.den sakın- l'ran.sada harbin meısullerini ınuha.- d:ı. bir detn oğlu ve hcın.~lresl zly:u e4 
mayı, siyasetlerinin değişmez ıe.. k~e e1ımek bere ytibelc bir mahk~ etmektedir. General Gamelin'I harta-

lA~~ il" tt1l B ı Ur m. ~ edllm1JJtl. Vlchy'ye yakın Rl- da bir defa, pazar günleri zevce.si, Le-
l meli O a.uuı. an e er. U gar on fehrl adllye dairesinde işe başla- on Blum'u dtı vakit va kit gelin! ı>l,:.:a-
, tanın üçlü ittifaka girmesi Alman- yan bu mahkeme, ne-zaret altına alın- ret etmektedir. Oğlu Almanyad:ı. esi• 

ya Ue iş birliğini mecburi kılıyor. mı., olan eskl b3.ŞTeklllerden Dalndler, bulunu~·or. 

1
, Bu şartlar içinde Almanyanın Leon Blum ne es!ı::l Hava. nazın Guy En çok ziynret.çısı olan eskı hn va 

La Chambre n ba.,kumandan gen e- nazın Ouy la Chambrc'dlı'. E.~kı ııa 
Bulgaristandan geçerek, mesel! ral Oamelln hakkında blr ithamname va nazırını hergün knn~ı :ılr:ı.rct edl 
Balkanlarda bir devlete tecavüz hazırlamış n bunların tevkif edilme- yor. M:ı.daın La Chnmbre vıchv·cıe 
etmesinde artık BuJnaMatanın da !erine karar vemılştl. Tevkif karan oturmaktadır. Hergün on üc trenU• 

6 ..... "' üzerine bu dört kişi bulunduklan .oa- Rlom'a geliyor derhal Bourrassol'a 
tştlrAki mantıkt ve ahdt bir zaru- todan Rlon'a blr kilometre mesafede gidiyor ve ak~ yediye kadar burada 
rettir. Bu bakımdan, eğer Bulga- Bourrassol isimli blr 'k~ke nakledll- kalıyor. Kocasının hnzırlndığı muda
ristan 17 •ubat tarihli Ankara mlştfr. Bourra.ssol, büyük bir bahçc~ln faanamcyi m:ık1ne Ue ynııyor Ycdid~. 

y ortasında. 1ki katlı bir binadır. Dort Vlchy'yc dönüyor. 
beyannamesine sadık kalmak ni- mevkuf birinci katta ayrı ayrı odada Mevkufların odalannda kiiçııl: b!ıer 

, yetinde ise - ki aksi kenüz sabit oturuyor ve blrlblrlle görüşmüyor. soba. vardır. Hepsi s:ı.b:ıhll'yin ı:rk n 
Bunlar yalnız aileleri efradını ve avu-

değtldir - Alrnanyanın Balkan- katlarını ta.bul edebııtyorlar. kalkarak sob~da suların ı ısıtıl t.>r \' tı 
1 ıara taama ı in kendi toprn.kla- R1om 111 bin nüfuslu küçük bir şe- sabah tuvaletlerini yapıyorlar. Bnndan 

Ç birdir. Belli başlı lkl otell vardır. Bun- .sonra knhvaltı ediyor ve ~a :ı b:ıe.,ıa 
nndan geçmesine ula müsaade !ardan blrl Hôtel du PalaisdJr. Bu ot.el- geçiyorlar. Yalnız Dalndıcr olr • .ıı 
etmemesi icap eder. Bundan do- do mahkeme o.zaıan, tahkl.ka.ta me- kadar bahçede geziyor. 
layı Bulgar1starun yeni bir ter- mur olanlar otu.nıyorlar. İkincisi Hôtel ---
t1p1~ pek yeni bır' tıea.hhüdünü des Voyageura'dur. Bu otele de mev- Elini makineye kanlırch 

' kutlanıı aileai efradı ve &vukatlnn ı · 
bozacağına ihtimal vermiyoruz. ln.1yorlar. Mevkutlar ycmcklertnı de Karagümrükte bir !ırınd.-. h nll' -
Türk - Bulgar beyannamesi kuv- bu otelden get1rtmekted1rler. Bu su- khrlık yapan Fethi Kahrnm:ın el' rı 

tini uh t edi Tü ki retle hergün otelde oturanlarla ayni hamur maklneslnde calı maku ı• 11 
ve m a aza yor. r ye, yemeA'f 71,yorlar. Men:ıklı bir gazetcel sağ kolunu makineye kaptırnr~.k ~ ' C' 

Almanya ile harp hAlinde olma- blr pazar günü Hôtel do Voyageıırs 'e surette yaralanmış, berayl tedavı Cl'r
dığı için Bulgaıistarun bu devlet- rttmıı ve ne yemek yenlld!Alni öğı-en- rnhpaşn hastanesine kaldırımı tır 

' m.lıştl.r. O gün, pazar olmak münase- Karamürsel t:ıbrlkasında çalış.,n 
le bir vesika imzalaması, aramız- betlle. yemek llstesl itinalı hazlı-lan- Nureddin de fabrikada varagel m:ık -
daltl iyi komşuluk münasebetleri- llll§tı. Lıstede tunlar vardı : Bir parça. nesinde çalışırken sol kolunu mck ne
ne şimdiden halel veremez. Esasen kas et.l, kuru fasulye, r.eytln . ye kaptırmı., ağır .sur<>lt.c y:ırnlandı-

Bul B ekili 1 ~A ki Mevkuflan kötkte okunuı.k 7azmak- C"ından Cerrahpa~n ha tanesine k: !-
gar ~ , _m~ sonra la vakit ı~lrlyorlıı.r. Daladler'l hafta- dınlmıştır. 

nutkunda, komşulaıile olan teah-

hütlerine bağlı kala.cağını açıkça ~--------------------•'\ 
aöyle~tlr. Bu teahhüde sadık Sinema düny .. anm en parlak iki yıldızı 

kalabilmesi için istiklAllni koru
ması şarttır. •Ben btt.arafım, kim
seye tecavüz etmiyorum, Alman
ya zorla geçiyor, ne ya.payım!• 

JEANETTE MAC DONALD 

NELS ON EDD y 
Tanrmm siYdirdiii bir altmdm ta~ olmutl
T eni kltıd ıibiymif.. bir kliıd aibl be,u. - Hay, ADah raa olıunt .. H~a ıeçH-dik A11111Ml.. 

sözü artık makbul olamaz. Zira 
Bulgaristan artık Almanya ne an-

....... lair ASK • MUSbc1 •• GOZEUJK filminde gene bulu{ohılar 

AYDOGARKEN 
.. ,,,,, .. ,.,,,,,,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ...... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... ,,,,, ~ş bir devlettir . 

.-•Bugün T AKSJM sinemasında 2 büyük lilm birden-~ Türkiye, Buigaristanla dostluk 
anlaşmasını BaJJamla.rda. lulhu 

1 .,8 at' f l - Mcvıimin en büyUk muvaffalı:iyeti devam ettirmek için imzaladı. Ba Dlft. film lmimlbd_. CA.RŞA.MBA. akftUJU yalnm 

- ftı n ,, EMiNE RIZIK ve Bulgartstanııı, on gün sonra, bu MELE H d f l SÜLEYMAN N ECI B'I n j ı;ulhu bozacak zıt blr harekete ııı- K sinemasında gösterilecektir. 

ay u ar Tilrkçe aödU - Sazlı n ıarkıJı 1 ~~~l':1~ niyetıertnt ·----------------------" 
Kent Taylor ve Rochell Hudson DOKTORUN AŞKI n Bulgarlsta.nın vaziyetini pek 
tarafmclan O)'lllmJUI ..,. ha?a blıramanlarınnı yakında hAd.Jseler bize gösterecek-
aıoma. Atklan n bhramatlhklan film.i. tir. Bulga.ristanın hareket hattını 

Bunun iPEK sinemasında 
Haribl&d• m.erakh ,.. IMyecanlı ..hnoelcırle dolv 

KADIN TERZlsl 

CEMAL. BÜRÜN 

aa.<ıırı ...a 11 el. tenJSlltlı matine •••••••-••-" öğrenmek için Bulgar Başveklll-
------------------------------------ n1n bugün tevka.lA.de surette top-

~---•••••••' ıanacak olan sonı-anya mec11sln
deki beyanatı da kıymetli bir ve
sika olacaktır. 

A. YRICA.s MiıhJm ilAnler ı 
Necmeddhı Sadak 

MEŞHUR POLiS HAFiYESi 

NiK KARTER ~:;;:::r DEANNA DURBIN'in parlak rol
ı.w d..-am ettiren yeni ainema 
:rddıza,.. CRACE MOORE n 
.IEANET1'E MAC DONALD'iııa 
~· rebııbet .decek l&.tif Te 
dmünz bir Mee malik 12 yqınd 

26 tm.t ça11amba KÜnÜ ...... 
mit balanan mnainı soma lmD
ıı:il&tla model aabtlan cWrun 
etmeldedir. 

1 - lıııcnt-e H~ Nuın 8q FDEN Adana •• Ankara&.. 
htittlntar.tlltile. 

Hava Kurumuna para 2 - Z O M R O T Y A L O V A 
veren kazmirciler J - Miltt ~elimizin Yalovayı ziyaretleri 1stanbul han kurumana para te- ti 

bem1latındo. bulunan tamıırcller1n ,.,. .. ____ BagUn aut ı ı de tenzilltlı matine 

GLORlA JEAN , Dıilw bhQok bUytlk yıldızlarla 
benııb- çe'f'ir<ff~ 

Açılmamış konca 
11stN1 tudur: 

5000 Kara.bet KU7U1DCuyan, l260 ~-----------------------.. Brod mahdumu Ma.b BJmon, 2000 Ve-

Filınhwl. l.tanlıııalda ilk ~ s8rtlwektir. 
Önümlbdeld .... ._ ......... olarak 

S U M E R Sinemasında ,. 

nıc İnsel, 1600 Balaman :Ergaa, IIOO 
Kancll b4raderler, 1000 Nuri SeTg1ll 
otlu Enle 8ev1l, '180 Muaıtaf& ıtıkmet 
Bocar, 780 Balamoın Pehmars, nıı 
Serkb Jamkoçyan, .o Danyel Brod, 
IOO 1mt Erba, 200 Etııam1 Papadop
los, 200 Pepo Dancel, 100 İsa.k Barok, 
l'M Arsen Andot1UJ.. ıeo Pervant 
Belbayan, 100 Refael Poller, 100 A:r
t&k Mltanc11'&Il, 100 Ur& Baruh Ebu-

lngiltere Hariciye Nazırı M. EDEN' in 
ADANA ve ANKARAYI Ziyareti filmi 

B(ht)N TAFSILA. TiLE 

ISTAKBULD.& Y ALlflZ 

1 P E K - S A R A Y ve M E L E K 
SAORYA Si~MAfilNDA --------~~-~~·······0····~-----------~--#1-• KADIKÖY ---.. oGndüz -• 15,30 da nııııımıı~ 

Sinemalarında gösterilmektedir. 

MeDÖN J§~Aiii uAYô@[~iıBE1i 2..~. ~ ;:t~~;- 111...lllljj' 
VERA KOR.ENE. OiARLES CHA.Rl..E8 NUGENT..,. Tallpleftn mUdariyete a6a- l.S,30 da ~ 

•iiANELiiiiiiıııi·llliRiiOGERiııiiiiiliDiııUCHESıilil••NE•••••••RlT•A•LA.iıiıiıııiıııRlliOlliYm .. ,.._._ __ caatlan. , &Ü~t ~ı::~ mıuı 

Bugün AS B l Sinemad'a i--~ 
TGrk Komedilerinin en g\i%el, en giilünçlü ve en tuhafı 

TOSUN PAŞA 
HAZIM • VASFİ - BEHZA T - FERİHA - NECL\ 

A B K d Bti•·ük ve güzel M• h l M 
111 yrıca: ar a ını .Fıımsız fllnıl re e organ~ 1 



HAFTA SONU NOTLARI Serbea IÜbuı Hava kuvvetleri 
Herlıa ayni •mtlfltl 
D C111111m (Vl-Na), .._,. 

lıılacl y..,._ "-al"ia,.... 
4lllı flarlNl&de tlr1ere lmr__. 
tlYI• ~onlu: 

-1•..&na ............... 
Yehya Kemal'in ...ıw-ım. 
Llebiyatanmdald ~ --.ra· 
maun .... odur. 8k oadan Wru 
eonrs, ftkat hem• bmıen oman• 
la beraber liaanımm lllıtacel.,.U
•eie cahlbk··· Billaeaaleyh.,... 
al ed~ ae1lincl• 1ayılınz •• ·• ••• 

Birkae sin aonra pzeteadu 
Necip Faal ıeldiii ıramaa (Vl • 
NG) ile fi7le konUfU:rord11: 

- Yazdliam cNanuk Kemel• 
-Wmli - 1adece Maim dellJ, 
nealimizio eeericlir. Ben ki ..mJe 
a:rni nmildeninı •.. > 

••• 
Ne.il münakaplan olurkm: 

cltte aent nealin pirleri> ~ 
tiyle lilteler 11r~a1U7ordu: 

cNecip Fazıl, Ahmed KacW. Ahmed Hamdi. Aiuned Malaip, 
Cahid S.Aı, Ziya o.m.n ... > 

••• 
Geaç tNrlerinıizd.a CMicl w. 

ite kendi ...linin tair1erini t&Yle 
.,-.yordu: 

cAhmecl Muhip. Zi7a Oamaa, 
Oktay Rdat. Melih Cevdet. Or-
1.an Veli .•. > 

••• 
Yahya Kemal'le (V&. Na), 

'Va - NG) ile Necip Faml, Necip 
FualJa Cahid Sulkı. c.hid Sadlo 
1. Orhan Veli •JDi neaild• 
olunca. ri;rut bir kati7etle. Y aJa .. 
19 Kemal'le Orhan Veli de 97111 
nelildendir. Demek ki bir ede
Wyat neali vardır H n.a bY
... ayni eeeil menauplan arama· 
tla mln .. 1: bir secimaizlik ... 
.. rettir. 

Tayyare lıonaiı 

• 

• 

Zavallı artı DYHll ngiliz avcı, k111aif, bombardım· an ......... ~.: ..,., ,. :c.:--...... o • ~-= 1 • • fı !=:i::-ı:~= tayyare erının evsa 
""99"...,a. ilde,.,. -* Mr • ~ & tııemaa pzeteleıde 
~ ,.....,Dde 1MJ --~ ohdaiumq, adyoJaıda dinJedi
ltidal w - DIOMWA -· ........... lil ... ilmini .. ,.ttz , 11 2 ~ ~ .m ftlttiiia Spttfin. Hamcan .. 
._.,,. :• 911 '::.anwen M .. ercmidt. Heinkel t1ıcr7areleri

,..._ 9'nlılt ttıatıanaza .. lglnW. -• ed..ı.r olmat=-......... ollD bir ldlb""" •• Banlar Mkkmda Wr .,.. 
leblr ~ laDICll Jrwn11!da ........ ......,. .... edeceiim . 
........,.. cıırnatdla .-ip ~ .. olanılıı: LJ-1 Aftı Fon:e •' 
._ ...,._.., .__ •tc* m1J1e muaf Blitan:ra laan knY• ....... ..,.=il~-= -- ... alala. Ea ..... Spit&N 
lmJpOW' -::::... tuU .... •• tanareleriad• - • bombar-=-=-_._... nedll'f Ofta cima tayyarelerine kadar mata-=• JllDerl Jlıll'ldedlr? zam hir tekilcle inkitaf TOhmda hu· ~ OJD1I telrıedemlll maltm ol- lwn 1Ma kUTYet Amdan endi. 
d1llG a.re -..:.= ..=== C; bilinin mua•meti71• mubakkık ld ==•= ..,. mlatllan manca bandüatüli~~~--~ :rakın Mr •· 
1lılr llft1 mrololdV. BmıJarm meT- man . • • ne wauır. 
..ıan llt, '* clmle Dl, olmQacaJc Bntanya hava lınıTYederi av, k• 
Mr flJ'I *111 llbl lllltıel'tl'ek brta- fil. laafif ve alır hombudıman • 
....,...,.,, IDuldlnP ~. tekkiillerinden mürellıeptir, Awa 
..raa IUl'atir bl&ln lmdnUnl ta- olank Almualann •• ~ 
llllW'. OIDtl OJUD• -~ f\twen:luniclt. ..... KaprcmL 
... ••••"' bda ıltllMlll .... Madarlerine mabW1 itip~ 
.. .,.. ... ~ ... 'f8 • 
....,,_ te*'t'trW m1llııtwntJ. llt- rw ...._ 
mJrlılrleft ........ llt bıJdar. -- ....... il hın 1 19J5 ,)'1111111-
• Jlamdl IMrhUllUID. ttbJiemelerlnt clar. Sirati .flO le 540 .......... _. 
lııM&l'll)Wr w ber llatlrlad*ıga al- havril eder. 11 ima. " War ,.. 

O• bet .... Wr .._ Mlan -*1 teb'ar ~ ara- ..w,a. IMa -sak 8 =sHnali 11-
cVarllb m• r • ~ .-. .... attar. llaMA merhmn fekle m~ 8-- 4 1 IPi 

ai ..a- 11J ... --·· .._ ::;:tI~~ ~ = Te 4 il eol kaesttedır. Meeldl 1100 ~ b&dlu r' ca. • ri ••• mlJdl? IMı,air kuTYetiade R..U. Ro,. Mer-
Y..-r NaWı c8m tAi ••'hrin &ti fehlr ~ lımnedl Jıwn•da imdir. Faali)ret .-... 600 - 800 
almmak itia • 1Ji ...., ..w.I eınanan balll ldt 10d'flllertn oN km. arumda deiitir. !ait telumı 
ti~ h ..ı ••-- OJ'UJlf1le ft tebrlemelelVle ne al&- banlandıiı uman ~ abna'bi· 
................ ---~ ba oJabWr. Onlar blllm de, O 1UI lir. T&flYICI IMlhlarcla metre bre 
Wr• Me k••• ...... ~ mleıııtı llbl, hlo !qummıa lffmes. batma 133 ka. :rük düts. Bu --
._11.....:.__1__. .......... , uy-Gro J'a9cat biz 0 OJQn1Uda blzen orta b!1L Gl l"L..J!_ • 
___.._. -'---L -- 1921 011IDU baftll leld1WISt bunu da bir yare mı&M& oeter '-Nllwator-
Ve lte-I..,...,...... -wıı tanr dal delll bir meslJet llbl te- larla birlikte eon l..1>19 barekltında 
-nlıule cY..ı WtaP> da pku Mtı edeı1s, Unutnlı•mıhdır ki, or- çok faydalı oJmuttur. 
4.lr•lrlk w•••• Wmll ldka,. t& OJUDmıda da boJ &Jcteecek kırat- Spilfin ~: 1938 
• ._...... elci oı.a,.p Wr ta olan an.iAUrlanmmn bUl OJUD- rapaadır. Atalı yukarı Hurricama 
6um ........... IMlapte ol- lan kuı1amıak 1ıCJn lllftJe lbum f l _._ a.. .. _,. 
..... beber • lduetta:Jert tuıhafbtJar blrkao d f per ormana UllU anuuu. ~ 

ar ani .w:;:l'fM7a bea- ,.ııtt o1d11D1, çot bota iıtmettedlr~ a S80 - 640 km. ar~. ! 1.700 
ha daftle b6tfla mailarr~ Halk -1 O)'UDa Ilı. IRD'atir- metreye bdar ,ube)ir. Sekiz ma- Burrtcan. Aftll tanareild 

.:-ieahet .-... ~ llrmus llaaı stildilıeeek bqka ~ kiııeli tüfekle müe4W.z olup 

... le ,...._ ol.c•iadnn koı- ararlar mı? Derhal Ulve edeJlm tl Heinkel 111' l.m hi.e..._ dütma· ı 5 makineli tClNkJe •iotlalt• olup metre. ı..ı..t aahaa 3.100 km. 
~ a&lu JalDlz bir batltaU tab!t nıdır. Wri hele Wrili llıate w Wdeıi 4e Bet ekWi :"12.5 ton, kanatlarıma 

hJ'orum. • lckıdlr. Bu hUIUlta lehte •e tle7hte Femllde o:rnak bir tanare olu alttadır. 2 li eh ı..Wı&llr. F..Jl.: eb"ada fıf,-s· ilL, bo:ru 26 metredir. 
• lılr çot mtialla YlrlWelılllr. ISpitfire prelc 19pılıp, prek daWll ~ abaları JOOO -. dir. Moelrle- bel, bata •ahll oı.ıın tayyare-

Burada blsl allbdar eden notta 1 teeİlat balammdan Ye prebe per- ri 9 lilinclirli iki .._ &n.eol Mer- letden WdiacW de Swrodfiah dem;. 
cMe/dehe ,.., =r. ı: ~c!1; :ı-:veı== formann itı'bariyle rakipm 1&)'11abl- cury" clir. C&vdeDiea eltuacla " ka· len ~ toıpil •tan deniz tayya-

IHqlad 1 erta OJUDU hOnerlertnde old~tunu lir. Son Alman l»üyiik taarruzunda natlarda bomba 19taklan YUdır. relidir. SwoılWJ• tayyare a ım • tebartlz etttrm~ktlr. dütürülen 196 tayyaredm 100 den Boı aiarldt 3650 q. lzaml ,uk6 ıemilerinden havalanıp teketlekl .. 

A mci•rn= Cemtl Nacliı".. Orta OJUDunun bu thOner. lert ile fazlwnı bunlar indirmlttir. Son ... 2000 q. dır. • tanuel•in rinin 2 "~ Jerlettirilen cesim ı .. 
1. •&;~ ı ı e ......., - ..._.., .. ~ OJwtma llbll maalerda Spkfirle.. top t1a k .... w•=aa dl .. naı ~ pjli .... Wr pileyle ı..clefe • ..._ 

-. v.-. • ..,. Wır ~ w ~- 0
7W11da ,... llUlftm. .... .... w, ı ıe •· At.lan to9J ~ ...,4-t ... 

..... M 1 W- ~ndap ::eı...:.: h:. ~--=- Bı il• wl .... •IWF r'•ı • V-. W "ıdıııı .......... ..,.....!i ,_... Wefe bet 

.... ...---. Mr ~ mu IQÜID. - tanu• 1.illnncla __. ili; Wr me- ord-.- • .... ..........._ ..r.. .---MiSa S:ualerla ha kl 
4e ıı•Ma _..._ • 4le ona ..-11 aıu. ttMımes &er 18mat :roktm. Performuelan ... 9G&1ıdır. Ha-va • ...,... dd ı.mtk mezktt ~are Tar--
1lrul1111t•••· h ..... ~ lııulsl lllr 9llfdan •u ..,.. .... ,at sizli tutalmaktaclar. Bunun b- Bn.tol P....- aotılıVle ve ~ to"ü ~ tabirle aten yan ha
• ' ....W. ... r ~ Olt& OJUD• MGw ... --. Dllııat, lüterimk ...ı. ........ olmUa v. • ile eoiaJoaa ld Rolle Ro,.. mo- rap olan hal:ran znhhlanna tüp 
...- W 4e cMellı•ı awl ......,,__ ld*-P et&lil llJ'INUe- rwdın ~ ıf m•klnelı tltelfa &ari71e met.llanildir. ZAndil.a clikmiftir • 
••th '••h ....,... ... etidir. :.= = :-=.::;: bulUltmaladır. Uuktaa halalchlw motarl• 1000 er ._,.. bo..... ~de tanumuf Faırey Battle 
• ..tEete .... ..._ ......... aldAt """"41~ ;.mddlr Her -~ aman bpkı s,ltlirlere ....... Hat- d..tir. Manttehata 4 ..... mi· ta:n-ar.ı.rUı mltekamil bir eki ldanhalan iman 

neden •eri ltalıyor1 .. Mlta b lf ....ıflbis. mu w ı. '.-.a ona ·enllalap il ba mOtabehet Almealtıra Wr ıekkepdr: Bir pilot. Wr rwt. Wr olan ve lnsil,tereı,re devredilm bu-
• edfphımm ftlr& p111..aı ...., elar. Olta cırmı11 bir Mi 01m1Fdv. kere eok ~ da -1 olm~ ~ mUhafm. 1air S.unan mulıalı- lunan Fair-ı 2_ ~lik av tayya
.. Mil ı..._, claallır, 1-mel.. Qrmıca ms ~ bamr eenph- tur. Pervaneli tripa) .. ~ cp a ve bambu.ı. Lu, takmu IGeri)oelreei~ ki hasilizler bu tay areYI G uetelerc:le MlMrleıe - .... ....ı wkebe ..... cbim ltll1te dl1eri aıJlnd de. orta OJU- teklindedir. Tam~ aerodiaa- ceÇ~. Süıati '20 km., 3 maki· Al111•nlar Donüer 20 ve 24, bldaı ko:rıuk ko~ Wr tsllı. tada ....... • 11111111 phıeJan dGn loln ~ Jk. iniktir. Deli tllfek vardır. Cenk irtifa ve Hen.clael 60 Heıiakel 114 denıa 

tt sibi IMalr. Kolq elmedılı- • ü1trıılı-ı. 1N .-. awide ~-:; ~=:1:t1 S:: Ketif tanareleri ..- ...... hoıal>a mdkdan ..... tanve) ... ·-.. kullandıkları ık· =-ed-':.:-8. •'•~-lılrı Ilı• ... k• almeclaa ... _.. pe Vel1 l9 ıahut her baD11 bir Delll K.ıetif taJ1Uelerüıe plince: Bd- lem cl8iilCIJr. F~et eahw '500 tlmaJ 
0

clala$ftdeclir. Zikredilen tay· 
- --v- ..W. lıir ,.. .mı olemen d. Glablllr. Blllll mttnnet UpleıdJr. ~ hava bYYetlerinia bu Tac:licle bı. olank tahmin edihılıdir. :raream 8iirati 460 km. olup yulta. 

Le ! ' ...... .... ... IDlml cmJan ~ aıocanmaz. bllanclıklan tipler Weetlaıad ı.,....- Viken Wellfnston upklan har· nda aydıiımız Alman denız tayya-
hhw ..,_ T ... ftte arta cırmı11111111 hlnerll taraf- der ve BJad&arn Skuaclır bin hatlanp:mcla hilhw Şimal relerinden çok eüratlidir. 

Ss•ı11 • lmbwlrı u ,.... .. .Wıhm -·~= ...._ 1111. ftal& Dlanlt orta OJUiıanan bir w ........ ..._..._.: ~ .,.. denizinde faaliyette hwwmnatlardı. Uçan kaleler 
... - Vuclrr, 4'edi. .,- il* ımeıd19Ueıt de ftrdır. B1I mezl- 1 bn th 193S pmclır iki Hattl 18 klnunuenel 1939 Mne-lete.... ...... ei h -1ı1ır Ü• l' •ı... JllUtdlı • ~~tekıar edelim, k;ik. ~ 11 360 

19 
380 · liade 40. SO Welliqtondan mü- Amerikaıım muazzam tayyare sa-

WA Nza .. '• '•' lıll WI ıH - :..'C"1~ 01UD1I ::::e~: dadu.tir.8 bn~ kadar ·çakabil:U: t~ Wr fil?•. bi- kefif maka· nayii ~tere beabma ~Jı kta 
-

11111111

- ... 

11 

· -- teladbe -·- ""'--- ..__, t L L f "t'L--· 1 eliyle Şmıal denızınde ayni kuvvette ve takrıbeai het ay 500 u m a-
l !~ ~: • ;;;;' llUnad ~e;;"bh.., ~ -.;u c:r:~!~::rib::.: 1~11.il&Jı .:: bir Meuerchmidt 110 tlefekkülüne lviz tayyare devredilmektedir. Bu~· 6 

O ~ Et Gf"IDUdur. Qıu Halby~en bt- lamından _ .3 makineli _ · · bir rulamıı ve burada pek m~ bir lann aTllSln~ biltıa~a, ha geldı. 
ft 4 • O O • ltDde .lılr lııantena'P'Lm •stlle,ma- .: .. tir· ... L t-L• . al .. -d ~--'-- lıava hami cereıvan etmiftir. 1DaWz ha aelecek d11Ye dedikodusu yapa-
.v ı ~~:;:::;::;;~::..iilii(i..;;-.-~-..~~ llbe lıimarbalıellnde Karac&1l tat ..,. • 'ea.er -.aerm ..... • ~ bl ... ,, •-- ~ r---.. clıe ·ı ı. : ilden Tttcad bulmUftut dem il • vardır. Bu ukılann vuifeei muba· ~t te ip taraıeJDin 12 ter ta,- ~ ...-y ...... -...-- nı en uçan 1n da ana 17 yaşında babal ... blaat tend~1 

ortae OJUnu •• altuıda lMalunan bTYete erzak )'&re zayi ettiklerini bilclirmitti. Hal- kaleleri ıöre'biliriz. Bu dev tayya· ~ yaşın -' ~- Arih bir tltı8 ahlp alma- atmak sibi vazifeleri de vardır. Guki bu harpte lnadlzıerin ayiab reler bailutda setek ~kan .. 
Dfba:raaa • ~ m..ı .,,_.. ,...._.. 7ermch•, etmı ıWerlr. Ve bu w Jtte tuıa- Bomba t&fll' 890 benirlik B . t 1 l>unclan cok fazla icli. rek Fra1M1Z bava müne)dcidl. • ._,eL __.... Mmı• Wl- Ço.rlmı ...... 17 ,.~ele-. lana ptmen 1tlnc1 baltanın wldfr. Mercury XJİ d .. tehaniktir 1'11° H..._ı Loeklıeed ffrmMJnm muhtelif m&tallalan vardır. ım. ...... UaMa ...... .... .... ......... ... ...... ona 011ID11 Deden 811~ bl- ..__ ... h~ ~ 1i lngiıtereye devrettiii l>omhanh- Uçan kaleleri Ruslar bUDcl cNE 

MrMli •-- e • ~ .....,....... 12 ,.. marban811nde 01llllUDala bqiayan • t= * · a- man tanarelerindendir. Bu tip evvel tecnibıe etıniflerdir 
1'ku Mıeaa ..... 12 ,.~ela ~ W. ...... llıılbo'rdt. :. ~~= bUe hep-~I Cen:k ~a Loc:Jdıeecl 14 ~· uçaiınlft uke- Corki tipi •erilinde bir d 

... m Wr dek ..-k 4ol= 'il ................... l(ılra ..a.. -'a&led, 9"klııe ~ :~ bı(Yyar.id~~ ~ kanatlı -b:.. rt ,eklidir. Bu _,....e lmetif l:.om- dar inta1~1. :' ıord~•=Fı~··-·~t::,~~: Lll. Çoaık 6 kilo si .. mcla 'N ... ......... ........ ..... eelltJer1 .aeHJer bJg anlarlar mı? tiJöTer - .Uralıi J80 Jan. :rj SeçnleL biardıman Ye Dilıayet deniz tana· el. ne • t 

• 1Mttle deliler m11811d Ue teda'ft edll- lki8i bn -'---L 3 • rGr. Huclı.on2 tek lldlbh, çift rao-~ ·lfliıliq ·• P' • 
IMmd ...cm Klglll ..... ile eektrr. 88JleJmaııı7e bJmarhaııeıılnde 8000 metreye kadar ,abelebm relerinin ffa eltili vazifeleri de al- m~ • , -

Almanyada mektepler ~~ C1lnnmabuJarla onıan- neliai nr:~ ~-~~L ~~- t&rlüdür. Arkadan y.Jd ol.wlıull Wle .... o .... ~'·'·"· 
... lrtrd ....... Ah .. ' ılrr, 19JI ~ .. • Or&a cıramıda da bit INMDl ... Faaliyet -~ 1000 km. olup ... b·imler ... ..--..:.-...... J~ ana i&nar ler ın-, 40 --..... • ag. uamua _.. laer haJlli Wr. ........... llllfl* ~-.~ "'T~an r 

1&... -LL- -.....a. ..._ .... , • , ..... ~ ı q .... - _&..-~ 'fU'lllll, Banlar wmı- kerleklerinı loeıt,;e ~er. Ahn.aJa.. 1ııule w 
11 

,
1 
_...,_ ..... 8a f& .sa. apnr.a- d• Do•· 

.-. ---- • • n t.lıil Alm•••• 10. fllU&- ._ene! JMJdana Olbr2ar 9'J'lnd- nn Junkeıa 87 .. 88 Stub d-- Wr k..lda ailua eıılei: · f9lip,_...-,. ~dL 

......... 60,000 ' ..... ,..... ,... ..;;, ,... 1Mf ı n Dha " Jlr arumda baJqnanhn IO'lılen p.. pike hor'barchmanlannclaa elen Wr ==-::=::. hunua tam da ~ "8aeribblar bund n ı, 
1
• 

f1ıır. S. ... tem • 
1 

P l•I 1011 ..ı.be .,.._ ..,_ 4-.. jddef" =-0 ~~- meykJdedir. tllte ..;m,..,a.1e teGlais eclilmı-.r. bç nne n:Yel uçan kaleler ıam nı 
lJ7J07 n .....,... 7ecl ._... .a. llr. ......,. bir bftbaı 1ıı1r Pfl nr: Bombarcbmaa .9lnıd n ~~ irtifa halim· verdikleri 22 ton hıcminde dev ay. • ı 8ıiledlJen 6Wtn ~ de*nıımı- tanareJeH 4a ..U malemeıt J"Oktur. yarelerbı inpana bafladdar 811 

IGUNUN ANSiKLOPEDISı =·-==-_-ı:e ... -=::~-.:::.!t ~ d=l~~.:h:;i,:. 
- 1111 o1anJardllı 1*t yam IJ1e 1lla _.. teJifdr 1l5L a tanareı-l iMi» -..ı 2 bma ap&llf alan Boeina 'ft Consolıdeyt, Laplace • ml'IJF'"Dll; .. -::-ı ~ an.iaa ...... b Bulu laa&f" ~ Banlana WrlncW ..wJ Doualas firmalan bunlardan ıeri = ~ 0111JlU bir deJl cıru- orta ~ tsnarelerWir. maha~ ... C-Yoy'lara refakat halin~e. intaf! bqlamıılardır. Do-G•ı..,"'Mi ~ .... l1APOMcılı •• ... w1* Dillıllbw ... n dtll1 1ı1r mDı oranudur. Mürettel.ta 4 ldtid• alnılıkep eden dw tawere Sanderlaacldır. kuz ~~~. m.ure~k~p ~lan murette 

leplace'dla ~-- mlJl:lq da ....._ 8oma 1ı1D laa A1nı lllDUlda ıcırta oranu bra- olan IMı t.nare Mark 1 ._ Muk ıv Ataiı ,,.karı bir qan kale aiırlı· hab hild1g1mız gıbı pılot. rasıt, on 
loJadı Uplu dı,. tllAffm olW1l W lldael, Nil aldll. l'rlw abdeml- ,a.o tltiJdlD balm1lltllr .. demette diye be a:rnhr· aralarmclald fark lmda olan Sanderlandm hacmi 20 ve arka müdafiler, yan müd filer ve 

._ ftamm &Jbtntn r=tn=• ml -:.llıllldl. ıanJ!IW. ~ada 0111JlU Kal'llO- perfonnam ~ir. Mark 1 le- eon. 4 motörlO. 9 lilincUrli ve 8SO ho~acıdan müteşekkildir. Bo ık-=: .... --- ll&DQall dl Jlallq~~ ~-=.::: -tatl1ı ....,.qtlr-~ ı:: • burnu biraz 7UY&rlak ve faaliyet beygirlik BıUtol PeguUI XXll mo· leden 11.858 kg., azami .. kleti 20 -
· btılt ~ n blfl& lllımle- dell dar" ~ulmıdan burada- ealıalan diledne nazar&D mahdut- t&rleriyle müteharriktir. Mümte- 22.tondur. 4 - S ton boml> oaı;.• .,.ıetlDdecıll::.~ rtnln 1Dn'DılDI ...... h,...,,,tı &lr- : :U'f~=ilt te3ft SVSn taraa6- tar. Mark iV" tin ile burnu livrice· h.b 6. 8 kitiden mürekkep olup di!i ıöyl~nil?-or. Motörle = n'.ı~~c*1ml ... henll da-~ ,. nuutıeıeltn1 lılrlettlrA • etball I* aol'Q2lta IDIJdw dir w bflJGk Wr faall,.et ..Jıw alrati natte 350 km. dir. Havada aa dan ıkı ı ıoldadu. 

k ıençten teOWerlle, eeerlerUe ta- ta ':f1~'"'! ::::':::: ~. Orta oranu meJdanl tam ftldu-. Slıratl 420 .. 440 lmı. aruın· 11 1&at kalabilir. Kendilini 7 tane Bu ta are bakbtd faz 

mnınqtır. 1mıda ııa: Cld oları ~ lııor- lella !flll* ...... da 41tı1itir. Ba drat calibi diktat· makineli tüfekle müdafaa ed r. im, m t ~~-~-oı?~fJ'J~~fl~ Pob'tecJ:mlıpe Tt ıa.k m.ıum da. l"lllrtte de lllfll dllllM .....,.. ~ f .ı llblfelle} • Mis lem. ••der ,.ubelebllir. .Urati 120 km d~ TnaD1 6.-200 2' ·~--~;..,ı::w'~~-mebeplerbdn tettılltmda tallftmldı. de balandu. 



Sahife 8 t Mart 1941 

Yeni arkadaş [~!lliJAIMJ#if$;1Dl8fftl 1 1 Bug"nkü mühim maçlar . ORDULARI DURDURAN KADI~ 
Tefrika No. ~5 Yazan: İSKE.NDER F. SERTELLt 

Büyük b!r odada çaIJ.Jan altl nrkA-ı §urken kendl..<1ni kızdı.rma.kta.n pek 
dn~tllar. Aralarmda derin bir samı- ziyade korkarlardı. Halbukt «Bayan 
mtyet vardı. İş har!clndo bUe ekseri Ayşe., de Ahmed Pekkazak g\b1 yü-
znmanlannı birlikte geçlr!rlerdl. va.- zUne bn.kınca., insanda. gülmek arzu- Beşiktaş· takımı 1stanbul Bu sırada snlonun kapı dıfında do- - Hirlstosun takdis ve Alla.hm 
zlyet böylece devam ed!p giderken la.n uyandımn bir mıı.hıtlktlL IAk1n la.şan Hızı: beyle. nöbet bekleyen mcdhettlğ1 mukadde.s .şaraptan lçe-
bir gün onlann çalıştı~ odaya şirket klmsa onun yüzüne glllme~e cesaret h [ l k l B:ılde pek hararet1l blr mllbahaseye Um, ha.şmetmeapl Onu, kadeh 1ç.ln-
müdürü glrdl. Direktörün yanında edemezdi. Çilnkil b:ıyan Ayşo şirket mu te ıcıı· e arşı QSl'"Or datnuııardı- de, öksüz blr çocuk gibl boynu bökül-
ufo.k tefek. kelebek gözlüklü, kırpık müdürünün hı:m a..-ltrnbısından, hem , 'J S:ı!de, Hızır beye soruyotdu: m~ bir halde bıralanıyniun, 
bıyıklı b!r adam vardı. Şirket müdil- de onun hı.ıs.us\ 'katibi idi. Herkese - MD.nastu'& gUımeite hazıl'lanan Çelebi Mehıned kadehi eline aldı-
m bu zatı odadn.kllere şöyle tnkdtm ka?ıŞı gayet a.ksl, lAnet btr kildın Lig nınçlıınnı hiç ma~lilb olmadan bölge dıte'kt!)rliiğli tanı.tından 1hdas bir kadınla. pıı.dlşalı neler konuşabi- Blr dl~erlni de Maryaya. uzattı: 
etti: olnn bayan Ayşe daha geldl~lntn ilk nihayetlendirerek ~p!yon çıkan ed.Uen ve bir .sezon zartındruı en teml.3 llr? - Muhterem filozof bu nk§am blst 

- Yeı-J arkdıı~mız Ahmed Pekka.-- ayında Ahmed P~ müstesna. Beştktaşlıla.r bugün Şeref stadında İs- fut.bol oynıyara.k her hangt b!r sebep- - Neleı: mı kx>nu.,ablllr.? Bu d& mukaddes şarap 1krnm ediyor. İslluD 
zak .. Bundan onra sizinle beraber bir mwı.mele, hususl blr iltifat gös- tanbul muhtelit! ile ı:arşılaşa.cnk ve ıe oyunculnn tecziye edilmlyen klübe lM mı a kızıımf Böyle gtlzıel b!r ka- dlnlnde şarap içmek haramdır. Fa
çnlL511cak... termeğe başlamlJltı. Ahmed Pekkaz:lk bu suretle yaptl#J. ıs maçı da bernbo- verilmek üzere ortaya konan kupa da. dınla ıns:uı nelen konuşmu tL kn.t, güzeller mccUslnde işlenen su~ 

Ahmed Pekknzak ı;özlüklcr.lnin al- §irkettek1 öteki genç memurt:ınn re lko.lmadnn galebe ile bltiren Siyah- Beşiktaşlılar ta.l"a!ından kazanılmıştır. - Sofmlnnndıı bulunmayı, hlç de- lnr g{lna.h sayılmnz. naydl içelim._ 
tıııd:ı.kl tavuk gözlerini nndımn :rus- hlçbtrine benzemiyordu. Onlardan beyazlılar bu mUsabaknda son ımtı- Çilnkll bu mevsim z.ar!ındn blltlln 1113& onlan uza.ktan seyretmeyi çok b- l'.·!::ı.rya. kadehi aldı. 
yuvarlak, küçücük &&Llerlnl sık sık çok dnhn. nğır başlı 1dl. Sonra. bayo.n hMlannı vermi§ olacaklardır. Şam- klüplerlmlzden muhtelif tutbolcülcr tercilm. ~ gidecek b!r b..dın, Genç kadının elleri titriyor ve ka.-
kırpLıt..ırnrak, kapının ynnındnk1 b!r A~e dildük sesli, kıl'l§ık gözlü, çlt- piyon çıkan blr klübün diğer klilplerin tcczlye edildiği halde .Beştkt3.1 klil- pa.dl~hın 19klli sofrasında nasıl Y~ dehi b!r türlil n~ götürcmlyorda. 
nyng1 kırık. snıııı.ntııı, sarsak mn.sayn lemblk glbi ufnk tefek adamı kendi- muhtelit! uo karşılıtşması memlckctı- bünden h19 b!r oyuncu tecziye edil· mek yl.yebll~? Leonldlıı:: 
ifü tl. Şimdiye kadar odadakilerin hiç sine yakın buluyordu. Çün.kil Ahmed ml.zde ikinci defa. ola.ra.k tatbik ed1l- meml.1 bulunmakta.dırı. Kupalat saat - BU. hlrşq de~ll. Marya e?kek ke- - Zntı şahanenin arzularını ycd-
bt;ı bu bcrbnd masnnın 6nilne oturup Pek!::ııak da 1890 modell erkekler- mcktcdlr. Bundan evvel Fenerbahçe 15,30 da yapılacak muhteut ma.çındmı dllerden, homz!ardan blle nefret eder ne getlrmektcn duyacağın haz. şıı.ra
çal~mağa. tenezzül etmemişti. Tek dendi. klilbü de bu şekilde b1r. rnuhtelltle evvel bizzat vaıı ve Belediye Rel..s1 ve kaç&rmlf. Şlmdl padtşa.hın dave- bın verecettl zevk ve neşeden daha 
ayağı kırık, topal masa senelerdenbe- B:ıyıı.n Ayşe lle Ahmed Pekk.ıı.za~ın karşılaşmış ve 0 znmnnk1 mtlhtellte nr. B. Lfltn Kırdar tarafından Be~ik- tın. nam koftu? Asıl merak edilecek derin ve daha devamlıdır, Mary&I 
rt od.3. k.nplSlnın ynnınd:ı. metrük, tek a.ralanndnkl bu samimiyet derhnl kuvvetıı b!r kadro temin edilemediği t~ ka.Rtruıına verilecektir. cihet budun • Ben evhnde de şarap 1çmlyonun. Fa-
b~ına. dunıp duruyordu. İşte şimdi ar.kndnşlannın dlkkntını çekmişti. cihetle 2...0 ga.llb gelmiştl - Kapa aralJ#uıdan aeyretmeme kat, haşmetmeabın sofrasında btı 
b --ft~ mn._ra tanı _.._'b'-ı bul Art·•· bfit- ft,ft.,,ft_ b k..... t Bu mevsim z:ırtında manevı kıymeti ~ft~~ft..ı etm -•-•- k del i ur.ım .._ __ u l>'ll~ ı:wuu •n • ,..,;: un ~uuını u no,wı. e rn- Bugün Beş!kta~ karşısına çıkacnt: 1 m~e ez ~7 o. ı §nrap ç..,.6 :zaman, meyUW" 
muştu. fınn toplamışlardı. Halbuki Ahmed muhtelit kadromı ajanlığın tebliğin- ~ b:yük 0 a.nB~~~ kupsyı. bir- - Hayır. Beni padişah buraya. göz- nede blr kfip şarap lçmlş gibi neşcle-
ş:rket müdürü odasına çekildikten Pekknzak bayan Ayşe etrafında kon- den anlo.şılacağı vechUo kuvvetli bir en a.mno.n e n hara.reUe cil ve nöbetçi olarak koydu. Kendisi- ntyorum. 

sonr:ı. nltı nrkadN} Ahmed Pekknzağı di isminin de karıştığı bir dedi- manzara. arzettlğlnden dnvet. edilen tebrik ederiz. nl hiç kimsenin rahatsız etmesine Mnry:ı birknç yudum içti. 
gfüüm.slyerek tedklke başladılar. zo.- kodu çıkmasına. renn. halde slnirlcnl- ldll"..ı BeQ.iktaşlıların ziyafeti" müsaade edemem. Çelebi Mchmed kadehi boşaltLı. 
ten yeni arkn~Iannın yüzüne ba- yordu. Zlm o d-0l~etll ç~klngen ve oyuncuların hepsi ge ı:;• tnkdlrde bu :c .. - Ya. şu 1çerdek1 gülQno k:ıynfeW Binnslı filozof yudum yudum 1.ç!-
ktr b:ı.knuız onl"r da gülmek :ırzula.- korkak blr-ndnmdı. Bazan kendi ken- sezonda. hiç mağlüblyet yüzü görme- Beşiktaş klubll lig ma~n.n şampl- ve garip tavırlı geveza ndama. ne der- yordu. 
n uyanıyordu. Hele Ahmed Pekkaz:ık dhıe: a.Bayo.n Ayşe hnkkındn benlm- yen De~lktn.,wan yenmek ihthnal da.- y.:>nluAunu tesid etmek üzere bu ıı.k- sin? Padlılahın ~·aıundan a.ynlmıyor. I.eon1dls son sözü.ne bu cümleyi dl 
konuşmnğo. b:l! In.ymca. artık kahka- le çıkarılan bu dedikodular direl"t5- hlllne girer. Aksi takdirde her. mıı.c;lo.- şnm Parkotelde 200 kh;lllk bir ziyafet - Onun ne Jca.bahatı var? Kendisi- ekledi: 
hnlarını güç hnlle zapt~dlyorl:ndı. rü.n kulnğına. b1r gidecek olursa b1t- rını tnkdlrle taklb ettlf;imlz Slya.hbe- ver~~tlr. Bu_ .~ynfete çehrlmlz1n. ne hüııkAr Dtltnt. ediyor. O da gelip - Neden çeklntyorsun, Mnrya.? Gft-

Qünkü Ahnıedln ~yet ince, dlldük tim, mahvoldum... D!rektör bayan yaz oyuncularının bu mı:ıçı da knzn- büyükleri ve bütun spor klüplerlntn gidlyor. nah ~lemcktcn, s:ırhoş olmaktan mı 
gibi b!r se.tl vardı. Ay§enl.n nkr:ı.b::!.Sl ... Bir şey değil, ek- nncnklımnı kuvvetle ileri süreblllrlz. murahhaslan davet edllml.ştlr. - Bu kadını da., :rılanı yuvasından korkuyorsun? 

Pek :ız ronr:ı. altı ar-ka<Uşın en bil- meğlmden oL'lC!l.ğunl"• derdi. bl~1=r!ihg'ô5:en 0dnklkaın•~-!!~ .. ğıAnuzd- Güre• hakem kursu çıkarır gibi, alıp getiren odur sanı- Güzel prenses ynvn:ça b~ını önO.-
yfık z~ -ı bu ad:ı.mcnğım ta.kılmak. H.1Ibuk1 nrka.dr..şla.n blr kere bunu ......,,..,.a,,~ .:c • yorum. Ma.ry:uıın buraya. b:ı.şka türlil ne cğd1: 
kendisine tahnmmül edllemiy~cck parmnğına dolamışlardı. MesclA Ah- nan, Fenerden Küçük Fikret ve Esad ımtihanları gelmesine imkan yoktu. - Evet ... 
dercc ... de "'"knlnr muziplikler ,_-.P mcd Pe"''"ft"~k mUhlm bir ıa tçln b"- rahatsızlıklarını llerd sürerek geleml- _ °'~n bu .. ft .. ·-ıa. n ..... - fa•.la m"'•- Leonidis kadehin\ 'lv-..'"'lt•ı'-tan '""n-:m:ı.ktı~ ı.... • """ - yan ~.;;:;;; od:mnn. glts;: hem;n yeceklerlnt blldlrdlklerinden her zı:ı.- İstanbul güreş ajanlığı tamfınd3n i1tl oluyor3Un? "'""'" ,. ...,, ra. prensese döndil: """'"" ~... .,,,, 
Adının ıPckl;az:ı.b olınasm::ı. ?"'...ğ- etraftnn ba.şlıyorlıırdı: mo.n olduğu glbl bu sefer de m.uhtell- güreş hıı.keml yet~lrmek üzere açı- - Padişahı avlrunasmdan toııktu- - Dünyada fena ve lüzumsı.u: ya-

m,.n yeni ark!ı.cl'.ışlan henüz beilrdı. - Ahmedcreım... öyle bıı.o başa tin zayıf olacağı tahmin edilnıckteaır. ~ı!~sıı;a~::e;~~n=~eb:~: ltum. için.. ratılm.ış bir§ey var mıdır? Yılanlnnn. 
onun hakkında he.rgün b r çapkınlık vermiş, kumrular glbl koklıı.şarak ne- Bilhassa futbo1de kuvvetin ferdlerde mlştlk. Oilre~ fedenısyonu tarafından Hızır bey tendlnl tutamadı: nkrcble.-t.'1, çlyn.nlann mevcudlycUnl 
h1klire.sı uydumyo::far, sonra da bun- konuşuyordu.'1uz? değtl beraber!lkte olduğunu, bU8fuıe hazırlanan imtihan sualleri Ankara- - :i:fte buna gülmemek elden gel- blle tnhnmmill ediyoruz da; insnna 
lnr s:ı.hl imiş gibi: - Sen b:ı.y::ı.n Ayşcnln topuzund::ı.kl luıdar bu şcltil karşılaşmalar dalma. ~ - me:ı. Mana.stmı. kcndlni nczret~ bir hayat ve neşe veren va dünyıı..nın M 

....,.. Demek böyle ha". Sen b5yle snçl;ırdnn h tırı:ı.. olru:a.k bl.r tutam muhtellt aleyhine tecelll ederek 1sbat ~~~eg~'!!ı~~et~fh:~:;~1~::~~ kadın padlşahıı. değil, bir ilmı;ncaya nefis mryvas~dan yapılmLŞ olan şa.
ç.lpkınlıkle.r y~p:ır, sarı s:ım n al- 1st~m.L..<;Sln._ «0 topuzu blr kero kok- ett.ığl cihetle bu karşılnşmada. da ıın.- imtihan evrakı mfederasyonca tedldk bUe zarar verme7 .. Boşuna korJtuyor.. raptruı niçin korkuyor117.? 
tından su yünıtürsü.n ve klmsenln lamak için h"yatımı fed:ı.yp, razıyım11 mağlılb şampiyonumuz mağlfrb ccllle- . ırun, Saf.del ~ Marya. yavaş yo.vnş açılıyordu. 
haberi olm:ız". seni sinsi se...'111 ! ... dl- diyormuşsun do~ru mu?" mcdlğl tr.ltcllrde bunu normal b!r hn.- edilecek ve bundan sonra. kazanım &!de, Hızır beye şöyle blr va.kadarı Filozofa. cevnı> v~d1: 
yorlnrdı. Bu sözler karşısında Ahmed Pek- ~o olarak kabul etmek Iılzımdır. Bu 'hakemlerin lsml llm edilecektir. bah.settı: - Yılanlnrdı:.n. akreplerden, ç.lyan-

Ahmed Pekkaz~ bütün bu g!.b1 IA- kazak onlnrn: mühim karşılıı.şmnya snat 15,30 da Dünkü mektep maçları - Dikn aQ:wı 1ld hass:ı as-.te.rl ka· lardnn bahset.tiniz, LconldJs; Bi.'n, 
kırdıln.n saf sat güliims!yerek: - Ayaklannızı öpeyim böyle şeyler başlanacaktır. • • • pımın önünde Marya.dan bD.höedlyor. b1r yudu.."11 .ş:ırııptaı. • bütün bu l~&-

- Yok canım .•. Bizim ynptığlllUZ söylemeytnlz". B!r direktörün kulağı- Şampiyon takıma iki tehır edıldı du. Bl.rlsl, ötekine dedi k.1: «Marya ro.tın binlercesi mevcuttur dlyoruın. 
çapkınlıklar o kadnr mühim ş .. yler na. giderse 1.'>tikb:ıllm mahvolur.. ri- Diin Şeref stadında yapılma.sı lcab beni ölen kocasın& benzetlyormu,. Bir Eğer böyle olmasaydı, şarabı zevk ve 
de~ll! •. Kırk yılda blr ... gibi sözl:!rle yordu. kupa birden verilecek'. eden mektep mo.çlan fazla yaıtmur sabah bahçe kulelerinde nöbet bekli· sükünetle içen b!r klmscnin blrn.lı 
knrşılıyordu. Lakin bunlan k.inı dinler? Arka- Llg blrlnclliğlnl uzun btr mOddet- dolayısllo tehir ecı~Ur. Bu nuı.çlara yordum. Prenses yanun.a soku.ldtL Ve sonrn kendi lroiıbın.dan çıkm!lSUl&., 

Kendisine ynpılan en büyuk az!z- daşları ıı.rnsmda. cışnir. diye anılan tenbert hiç blr klübUmUz& na.'!ib ol- önümüzdeki çarşamba günü de·ırun bana evll olup olmadığımı sordu. Evli ona buna saldırm~~1a sebep ve im• 
llklere karşı göğüs germek istediği Memduh ndJnda. biri üstelik kendi ağ. mıyan bir şekilde ka.zanan Be.şikto.şlı. edllecekt.ır. olduğumu n 1k1 çocuğum bulundu- lcAn var mırdı? But:.ın clna.yetler1 ı. 
halinden anlasılıyordu. Lfiltln gün zınclı:m ba.ran Ayşcye bl.r de mnnzu- la.ra. 1 l k k b gUn t1 Se b .. b" • ·ı'kl • !?unu .söyledlm. Prensea bunu duyun· leyenler, 'bUtün fennlıklan yap:ınlal 

me '-'azmt"tı. Şirkette bu manzumeyi ~mp yon u upası u m • r es gureı ırıncı ı erı en yu"zün'' b""''"turdu. hep çarnp içen sarhoşl:ır değil mi-
geçtikçe ar.k..'ldaşları işi azıtıyorlardı. J ':4 hlm maçtan evvel vcrll~ektJr, Bu ku- ~ - ....., dl ? Bl J kJ b Artık ynptıklnn şakalar haklkaten öğrenmlyen •:ümam~tı. Yalnız - AI- pndan a~·n olarak mevsim bıdayet.ındA İstanbul serbes gtlreş blrlnclHklerl - Demek sen de evllsln, öyle mi? • r r nsnn, n ı aşında tlcen, Y31-

çekllmcz bir hnl,.. g","''"tl. Bu nltı Iahbn olacak - bunu bayan Ayşe • - bugün ...r.~..., klübünl\n FatJh "Ubesln- dlverek yürüyüp gitti. Şlmdl, söyle ba- nl ~:ı.rap ıı:meden - dell gibi - so-.. ... \J.&u.-.. •••••••••r•••••••=-••••••••••••••••••••• tiıUrıJ.'""ıl v · k J:ta b ğ lh bil. f? Halb muzJp, neşeli insan, bazc.n b!ç:ı.re Ah- 1le direktör duyn-..ı.'l'lışlardı. Hem de de yapılacaktır. Bu milsa.ba;kalara talun ... sen ne dersin bu işe?. n n ınp ça&Ara ır m " 11-
med PekkaZ!lğı cnnından bezdlrlyoı."- bakınız manzume ne kep:ı.zeco ldl: alfı.kadar olunmuyormuş gibi gel!r. mllll takım güreşçlleylnln hepsi kay- Hızır bey, Salde:rl mem'ltla dinil- k1, en .snkln ve terbiyell bir ldmseıılıı. 
lııro 'Gcl.işe bak gellşe Çi\nkU nlay edilmek, tekna. ile k!\r- dedlldlğlnden ka111lıı.şmaların çok yordu. şarap içtıkt.en sonra, yalnız sokakta 

M~selıl b!r sabnh şir'..cet.o bıyık.farını Geliyor çapkın AY!Je şılanmnk kendllert ~ln btr lhtlynç sıkı gcçccen-t tahmin cdllmek.tcdir. Sordu: değil, kral huzurunda. bUc c:ıpıttır,'llll 
Ayşem b::uın ı;öz lurı>h halindedir. Güreşlere sna.t 13 do ba~lanacakt.ır . - Bu nöbetçinin arkndaoı ne cevap görüy6ruz:. Bence, blr damla §alll.P 

makasla blnız incel~ oldur.u hal- ş:ıştım. kaldmı bu işe! .. • İşte Ahmed Pekknzak da bunlardan- verdi? lç1nde b!n bir yılan ve lfrtt uyuyor_ 
de gelse, sağdan solcian hemen clay- dı. Dn.ha mektepte iken nrkndn"'o.n _ Gfiln,,tül' er·. «Bu.ı-ı-ı Prense• Onlan uye.ndınp kendi damıı.rlanmı· 
1 b 1 d Bu, kendi dilinden yr.zılnn man- "'Y" Ed' d k ~ wım. "' ar aş ıyor u: zumcyl işittitt Z.'.lman bayan Ay_- onunla ntay ederlerdl. o bunlara kı- ırne e me tepler ara· senl ölen kocasına benzettlğt içL'l, se- ~a çekmekte ne zevk var, muhterem 

- Vay efendim ... Yeni bir ~k ma- zardı. Fakat nlaylnrın, ":ıka.lıırın, • nlnle evlenme'- •-•~-•aı "'eden ona üsb.d? Siz_ ki, h"rşoyfn haklk!\l1nct. 
cern ı? B kl billb'H şenin tnkınncnğı müthiş vaziyet Ah- "' d h k ti a.: .ı.:ıoı.c.uuo, n sı m .. ıyı nr • ı gaga- ml'd 

11 
gözilnUn önüne r;eliyor ve g"- muzipllklerln al'knsı keslUnce arım~ sın a spor ıare e erı evli oldutunu .söyledln?• dedi. öteki her mahlu1:.un sımn:ı. l':ı.kı!smIY-

s:ı. nn bcnzemlı, ... Yenl sevgllln1ı: bü- celert uykuları kaçıyordu. daşlnnnı tahrik için adeta çanak tu-, Edime (Akşam) - Mektepler temiz kalbU bir erkekU: cBen çok Neden bu h:ıklkat kar;ısı:ıd!l gııtll 
yük bıyıktan hoşlannuyor ga?lb!l... tardı. d ,_. h _,_ 1 d sevdP'lm karımı ve çocı.ıklanmı 1.nkAr davranıyonsunuz? 

- Bıyıklar gene incelmi~. kaç z:L: Oda. :ırk:ıd~an:ı.ın bu münasebet- B f ~ a:"llsın c:u:ı spor arc.ı;;;et erine evam 6 

s1 ,.., i 
1 

u se er de oyle yapmağ'a b3J}ladı. d'I . . p .. Ll mı edecektim? Ha.yır, bunu - ban:ı. Çelebi Mehmed elinden şarap ka-
vnllı genç kadını yakıp tutuştura- z m .nzum~ yuJı: sese okuduk- A ıkadnşla ı l l l Ilık! e 'm'lştır. rogramn gore se - lıııparntorluk vadet.seler - yapamaz- dehin! bıraktı: 
caksın klmblllr? lıın btr gün, Ahmed Pekkaza.k dellrmlşl U~erlne ~?kn:ek e~ln \~~~ n h:m~ 1 Erk~k Ô(!retmen oku.Han basketbol dım.ı dlye cevnp verdi. 

- İnce ve küçük bıyıklarl:ı. aşk .s:ı.- denilecek k:ıd;ır hlcldctlendl. Bağırdı, daki ctcd'kod l<> y1 k dl ık - takımları karoılaşmıglardır. B takım· Hızır bey """ .... _ •a""""" ""ncereden - Prense.s Mnryo. çok doğru söyH!.-h~:nda do.ha mı çok muvnrt::ıkıyet ç Q1rdı. Hatta şirketten çekllm ğe bl- • u n ne en ç ru-
1 

. .. ,....,.ıuıı ...... ,..~. •'" yor, Lconldlsl dedi - İşte, bizim dini-
elde etmek kabUdlr?.. le kalktı. Bunun üzerine aı·knd:ışlan ~Cn ~:ı..şl:ı.m~tı. Hnttı.\ bir gün şair nrı arasın.d? ılk defa yapılan musa· Marmaraya bakıyordu. mlzdc şarap bunun için mened!lm1ş.-

Ahmd Pckkazak bu glbl .sözlere :ırrJarınd::ı. toplandılar. Bunl:ırm .~1emdmm: baka her ıkı tarafın on altşaır sayı - Bura .. ~.' s:ıltlde.n esrarengtz bir tir. Zira, bu melün içki, gune~ altın-
lçlndrn dahavleD ıer çekerek masası- nrruıında blr ınsatıı.sı: - Şu b:ıyan Ayşe bnna. ne kadar ve beraberli3i ile bitmi~tir. Bundan nıenıleket. İnsan havsalasına. sğmı- da. tahammür ettikten sonra, eskisi 
na oturuyordu. LA.kin iş bu kadarın - Canım, dedi, nlaylannıızla, mu- ~n.alı balrıyorı.. demişti. Bunun l ııonra A tnkımbn maçı başlamıı ve yacak lmdnr karışık işlere hep bum- gtbl nefis blr üzüm şerbatı halinden 
bitse g-•no "'Ükredecekti. Ne gezer? z1 Ukl lmizl ıı 

1 
hlr uzcnne oda nrka.dnşlan tekrar ve h ı b d r . da rcısladım. Mnnast.ıra gltme~e ha- çıkıyor. Her katresine bir ~cytan, her 

~ P er e za.vn ıya ınyatı :re e'"klslııden daha şiddetli blr surette 1 eyecan l geçen u. oyun a .'.s~enın zırlanan böyle güzel bir kadının iç- yudumuna bln bir akrep ., biri glrt-
Arkad. an ona meçhul kadınların ediyoruz. Ne h kkımız var buna? Ha- onu "",...,"klaruı" doln"'·lar. Artık 1 29 sn. yısma mukabıl erkek ogre. t· yüzUnü Allah tan b"-~,_ft kl-- . b'.1- ı ı ıı.-· ... dan m~tuplnr yazıuorıar, hat- , !kat b d""'ik d k r_..... "' .... ' 1 1 32 k il .......... ~ "'°"' yor. Ve nsnn onu 1çt ğl umruı 

o....,.. J &: • • en u en son t:u o u onu e - şirkette dedikodu alıp yürfunü.ştü. 1 men ı er sayı yapın a suret o mez. _ prensesin dedlr;t gibl _ çarçabtık 
Ui seslerini incelterek telefon edlyor- m~.den do edcbm;. Artık bu blÇ4· Bunlar bayan Ayşentn kulaCına blle 1 maçı kaznnm~lardır. Önümüzdeki - .Maryanın iç yüzil. d~ yüzllnderı değlşlyor_ Kendi kalıbından çıkıyo~ 
!ardı. reyi k

1 
endi, hallnt o1Yb!Illm:akal lım. kaUyen git.mlşt.ı. Fakat dedikoduların onun haftalar 'irinde dig~ er müsabakalara daha açık bence. Bu lmdmı derhal İnsanın b ....... ı hiç b!rşey dn"ilnem1• 

Ahmed Pekkazak bu glbl münase- onıın a ... ay e m e " l '"'J•... Y'i ... .. • üzerindeki te.slrt garlb olmuştu . .Şlmdl da devam edilecektir. ev endlrmeU... Manastır yolundan, yecek, hiç bl.rşey tahlll edemlyeceıı 
bet:.'"izllltlere kızdıkça. nrk..-ıdaşlan 1ş1 Dundan sonra Ahmed Pek.kazakla ib:ı.yan A,,.,,. tuvaletine revkal~de dik- yeni kocasına ~abuk döner sanının. kadar kü,.üll1•1or. 'Ozüm suyu, "'"rnJ 
llerletlyo.rladı. k":tiye uı ı .. ,...,, b l d JY" " ~ " ........ •• n meşg o marn"*'.. aş a ı- kat eder olmuştu. Kanarya sarısı bir B l d f I. . - O halde bunu Leon Leonldls de olduktnn sonra. muhakkak ld, bunun 

Şirkette çnlışo.n memW'ltır arasın- lar. O 1lk ~nnlarda. bundan pek knı.vnt mkıyordu. Ahmed Pekka.Z3kla O U a Spor aa ıyetı beı.tı keşfetm1}t1r. içlne şeytanlar ve Hrltler de glriy .. 
do. herkesin cBayan Ayşeı dlye ça- mcmmm görlintlyordu. LAk1n z:ı.man konuşurken lldde blr ona cYavrucu- Bolu (Ak ... m) - Beden terbi- - H1o zannetmem. Çünkü bu, Mesel~ ben, .şnrap içmeden, hiç dt 
ğırdığı blr yaşlı kız vardı. B:ı:ra...'1 Ay- geçtlkçt Ahmed neşes!ni kaybdi- ~ 1 dl hl•~... dl d . ~·- .. Oc pre ı S!'\.,~~"4 A. "",.,_,. biı ı .. ft,_ft_ blr in d"'•llk 
fe ell!sl.nl çoktan ceçt.!{."'1 .halde htJA yotidıı. Zo.yıflamcığa ba§la.nu§t.ı. Şlm- .,um ·• ye ı.u.u e yor u. ycaı .:-encl dırektorü gcner~l mil nses e nvı.JOI.""" arasmua ~ ~·ç san ""' en, §&rabıa 
evlenememişti. Gayet zayıf, kupkuru dl ark::ı.dqlıı.rının velev ala.y, o:ıka, Nlha~ dedikodu o hale geldi k1 Taner Soluya gelmi~. beden terbi- sırduı. Leonidb ıo&t61 yıldızlann. eıs· lca.tresl kursağım& girince. öyle kJ9oo 
bir şeydl. tistellk MlA. 1890 senesinde muziplik şeklln<M bile olsa kendlsile ortadA b!r şey olma.dııtı halde flrket ye&i bölgesinde tedkiklerde bulun· ra.nnı keştedeblllr amma.. prensea kanç, öyle a.saı:ıı blr mahlut ol~ 
J~ıYQmıu~ gibi gtyinlrdl. O.nun da meşgul olmamalarına ııJA.kndo..r ol· dlreırtörl\ Ahmed! odnsına çağırdı. Bu mu~tur Maryanın tsrannı ötre:ııemec. rum ki. .. HattA 011 dakikada prenseııl 
Ahmed Pek:knzak gibi kocam.an gOz- mamalarına Meta stlalıyordu. Hn.- vazıyet karşısında, şere!li blr erkek · .. .. . . - Bu meseleJl. 1a.ni nl'>betçı uteı- bile tı.skıuu.ronnn. 
lüklcr1 vun:b. Saçl:ı.nnı t:ım tepesin- yntta 'böyle ıru:anıar vardır Kendile- g!bi hareket etmesini, hakkında de- Paı.ar gwtıı 5, 1 O, 15 kilometrelik lerinin kon~arını. ben aıcnhı ..,,,.. Leonldi3 hayretle ~aha baktı: 
de, ahımm fisttlnd& bir topuz halin- lerUe alay, takaza edllmeslııden kızı- dlkodu ynpıl:ın kadınla evlenmesini 3 sınıf yürüyüı müsabakası yapıl· rinde olsam, htınk!ra anederdim. - Btnden m1 kıstanıyomınoz, fC"'" 
de toplardı, Hayatında. hto evlenmi- yorlaxımş gibi görüntirler. Ha.lbuk1 s~ledi ve evlendiler. I mıohr. Yinni kadan kız olmak ÜZ"e>- - Bundan ne çı:kar? HünkAr e~· keLmeap? 
7en bu kara kuru kadın ...,...,. linlrll etmna.rındak1lerm nıft... tcka:ta.V1 Bayan Ayşe de bir dedikodu yilzün- re yüzlerce genç i~tirak etrni~tir. lence.!!le mewllt. Maryayı nlendlre- - Evet." Senden. Fakat, telt\f et-
~ ,.. •-t...ı. ıt"'"" _.... J• I cek değil ya.. mel Senden do.ha evvel, gözlerimden 
bütı;ı ... u. ~ ..-.. ve kadın. tlrkettekl kest1.klerlnl görünce A.deta blr boşluk den nllıayet k~a bulmuşt.u. Bundan ba~ka atı; müsabakaları da * kıskanıyorum. 

un geno memurlar onunla kOınu-1 hls.sederler. Onlara artık kendllerllt Hikmet Feridun Es yapılmt§hr. Le<m ı..eonldN kadehler\ oldurdu: (Arkası nd 

~efrtka No 2 

Giizel Gözlii Kız 
Aşk Ye macera romanı Nakleden: (Vl - N6) 

~~~._.. ....................... ~-
DWıkil tefril<anm hulüuu girdi. Kadın w erkekler tarafıoclan 

işgal edihn.it mualarla dolu olan 
Beyoihmcf a, nktlle bir 8eJ1lel• buraunı c:la nazarlaziylo ıöyleca bn 

milcl kalqantaıu •ardı. Burada, araıhrdı. Sonra, ~l rahatlam&1 cibl 
Güzel Gözlü Kız diye uulan bir ha· ~eni, bir nefes aldı. 
fifmqrep kadın kalabalık arumda Bir kö,ede, yalnız ·baıına bir or· 
ıemıektedir. Bunun bir do•tu oldu· kek oturuyordu. Sigara JçfyordlL 
iu ve onu rıfi isimll diier bir ha- Öuünde <yan yatıya ho,almı2 bir ka
fifmeşrep kadıadan ayırdıiı anla· deh nrdı. 
tılmaktadır. Onun ;anına varabilmek için. 

• .,., genç kız. birçolc mualann önünden 
Esmu bir İranlı halı taciri. bizim geçmek mecburiyetinde kaldı. Niha· 

Cü.zcl C.özlü Kızı masasına davet yet erkeğin kareısına geçti, oturdu. 
etti: B b" k k ' E d _ ı~·zi . • • • . .. u, genç ır er e ti. n amı 

. · mlc !1Jmpınyı ıçer müsun) • güzeldi. Omuzlan geruşti. Kuvvetli 
dıye sordu. ld v l 1 d Y" .. d •. 

K 
"lk • o ugu an a§ı ıyor u. uzu e gu· 

ız, omuz sı tı. ld" F-'- t • .. _, · d - ı .. .. . ze ı. ZLKa mavı go..uenn o oy e 
G.ul~rn~ıye:ek reddetti. • .. • bir aamimiycts.iz kayganlık vardı ki 

Bellı kı dımagı o akıınm pek l:i~kn- in nnı endişeye dü~ürebiürdi. Bcynz 
siyle meşguldü. Kendi ticaretini dü- ve düzgün alnının üzerinde 6'iynh 
ıünmüyordu.. • saçlan muntazam tanınmıştı. Bıyık· 

Cidden sinirli görünü;rordu. Göz- lan ise kınmz:nnsıydı. Dudaklan 
leri, birini arıyormuş gibi, mütema- biçimli, dişleri beyazdı. Kırmızı ve 
diyen sağa sola çevriliyordu. dolgun dud klımru ar, da sırada m· 

Bir an holden çıktı. Büyük snlona nyordu. 

İlk ba~ta. bu dclikanlımo hangi lcirayı istiyor... Yirmi dört •aatt• - lıler !böyle aiderao bir ka.dınm - Mademki onu bıraktın, bık,. 
içtimat tabakaya mensup oldu~ vermeuem kapıd!.§an edileceğiz ... kokotluk otmeal içiD. irad ıahibi ol- tsnd1 demek ... Öyle dt>ğil mi} ... 
vaZLb tekilde 1mlaoılamıyordu. °'9- Oatelik de iki buçuk kırıntı qyam muı lizım ıele-cek... Ve kız bltımla hllf1Jlı kaldararalu 
tünde ıeçmo bir ıey ohnamuına haraç mezad satılacak... Birkaç dakika ikisi do ıuatııla. - Çtksuı karpma bakalım ••• B• 
raimen temiz g"İ)'inmi,ti. Kız: Sigaralanndan dağılan du ... m. aktam Iİnwli}'İm de ..• Haddini ~ 

Kıa.N?~~ar pbic~~ b••1ldeı d - Cidden call .WCı vazlyec .•• dalgın dalgın MJtettiler. dUVim ... 
eli - ınayet .. · .xru u um ... • .. _dedi. - Fakat 0 kadar da u.uı- Nihayet ııent kadın. bi.r<ln biroı - Fakat yavrum ••• Scm<le kaı. 

·l:.'-'--L L li ., L me. canım... lılerfll ~n• yoluına - Ben gidip salonda bhu daha hutalıiı Tar •• , Geçen aeferkJ buh-
~ ..... oay ıoguıu · dolaıa"'-m bakalım ... Sen burad• mı raDl wuıtma ... Cüml>Brdeyip ...t..1.,,. E b gırer... J~ •-

- Yet ... • ceva ıru verdJ. Erk-'- il obekliyecehin? aiıa .. , Dalapna ••• 
- Cecikmenden eneli-• dü-'L · C6. omuz a· kti: Öyl l .,,-., ,..- b - • ya.·· - Dalaprsam no o lUmUf... O 

yordum. Baııına bir fey gelm~a di- - On e~ ııündür metelik kazan• Ş L! l - 1- ! d h b " ·· · J ..... e· . - ayet wr enay yıu.a az a mızmızın esa ııu ıorurilm va ı.. 
ye düoünüyordum. mıyorum .• · ıum seyyah tercil· götürmeio kal kanam eana uirıı.r hi ... 

Erkek omuz silkl!i. manbğı itinde vapurlann ardı ~ir haber veririm. Bu aözlerl .öyledikten ıonra. C"'-
Jstihfafla: 1 keeildi mi, tama.msın... Ayaia kalkia. zel Cö~il K~ doatund-. a:rnlı• 
- Ba~a ne ~illr lci> ... - Öyle ya... Kinunueanide do Fakat erkek onu durdurduı kalabalığa yenidcıın kanıtı. 
Kadın encJ.iteyle: · aeyyah vapuru ne arar}... _ Buraya bak ... Leyi! ... Şey... Arka ıaloında ancak iki kero do. 
- Yeni bir şey var mı) - Peıapalasta altı müşteri bilo - No var) lqml§tl ki, ömründe asla görmedilf 
Erkek acı acı ve mli3tehdı •- b k k d _ İ§te... yo~ .. · . Seyyeh etrctbnanı, hafif bir· end1- lr er1'e , ansızın araısın a duru.-

Cıebinden yıpranmı~ b" fts - Bız de onun farkındayul ... ,eyle: verdi. 

d k 
lr port Y Seyyah akını yahut kıtlığı, yalnız si· - Fifi'nia burada bulunduğunu Bu erkek gayet oık. g!yinml~ 

çıkar ı; genç adına bundan çek- · · d d ğil' b' . ki d d Kibar Te zengin olduğu bir bakı_._ 
tiği iki kağıdı uzattı. zıdıı pıykasllah~ de'l" • ızşıı:" di~ e e biliyor musun) ,,_ 

. a ama ·ı ı ısse ı ır... ım mete- Erkek avcıamı.n .katlan çatıldı. anla§llıyordu. 
- !'ledır 0 ~ • Iibizlerle tra§çılar ortalığı kapla- - Vay ... Gördün demek) Yana çekilip yol verdi. Leyl&, 
Delıkanlı, aksı nkal: dı ... Yemeğe buyurun, gezmeğe ai· _ Yok canım Bizim A~ni ha· onun gözlerinde sonsuz bir hayret 
- Ha ... Evet .• , - dedl. - Se- de!im ... O kadar ... Arkaaı gelmez ... ber vereli ... Berab~r gelm~ler de ... ifadesinin parladığını ıördil. 

nin bunlnr başına gelmiyor ... Çün- Erkek içini çekti. Kağıdı katlayıp _ E. pekala ... Ban" ne} ... Beni Birçok erkekler, onun güzellia 
kil talihin var... cebine koyarakı yiyecek değil a... knrşısı;nda hayran olur, yilzilne b... 

- } - Halbuki man.:iz lfızım, man· Recep: karlardı. Fakat bu meçhul adamıa 
- Ya ... Efendim, böyle ıişte ... giz ... - dedi. - Tabii ycmeı: ... Amma gtsı:et- ifade4i onlarınkine benzemiyordu. 

Ev sahibılnin mektubu... o .. ..vlık Kızı ll s· . . b' "d' - ( A ~'--- ) • ...., me ... ırı.şuuıı ırı ır... n.ı-a.c.uı var 



AitfAM: 
2 Maı t 1941 • Sahife , 

~~~H~~!_~~=~~=~~=,~=~ı~~~==l(~· . .,=.=C=·====-ı~~~Ş~,~t-.~.~flt~~~-A---1-1-=~--==~l_,,,-G~~~:~~k~~~::~:J 
ıey ıöyHyemiyeceğim. Britanya ha· ==================================================== n NUIUJD FiATLDi 
\'& ~etlerine bu dev tayyarefer.. BOZKUBT·l:Ml·AK - Beyotlunda DILAKiŞ - J'lrualada denize ACELE IATIL'llt DtmK!K - Ttl 
dem mühim mr milcdar ıeleceiial IC O ç O K t L AN L A R tramft1& b1r cllk1b meeafede at nazır yeni bir apaıtıman atılıktır. ttın, tınuı,., tuhatlJe, hra bh\'e 

1 ~ 1941 

.öyllb"orlar. Yalnız 111 noktaya dik· J'evtallde ahvalln devamı bap dMAn •• yedi ~ ye biltOn Senelik iradı 110f llradır. Dosya No. ellik yaptıtun Bebek Cevdetpaşa cad DETLn BORÇLU! 
kat edelim. Uçan kalelediı faally.t mtlddet1nce gayrt muanen gijn- Jı:onfoaı h&v1.,. ~"1 "°'°lira p- 43'1. Galatasaray llse811tarşıaında No. desi No. '79 dak1 dükkA.nımı devren ----..::..::.:..-=::::~=~---
ubuı diğer bombardıman apkl•rı· lerde haftada lk1 'IJ& it defa Ilrl olan allam 1&J)ılı bir ll)aıtıman 184 l!:mltldş. Telefon: 48010 aat.acalım. tolnde mevcud malları pl- L. jz 
aa benzemez. Bu tayyareler 9 ıaat neşredllecekttr. (55) bin Jira.ya ~...:... d""--' İstanbul tubeat: Bmln&ıtı Anadolu yaa herlnden devredeeettm. Talip- "'l,IO 833 Türt borcu I. n. m. 19 20 ....... R,_ ..... ilJ,haJc ~ oa - hanı No. 8 Telefon: M8H - 1 lerln dükkin adresime mflracaat.ıarı. • • 1138 ikramiyell 19 ..... havada kalabildiiine göre UÇUi aa· .L~ .n.uu. 3 32 ı 1 • ıı 1933 ltra 09 

h.ı ai)ebi ı.maı 7,000 kilom•t· 1 İŞ ARIYANLAR B<Y.ı.nrt.Ernllk No. 28 Tel: 4 5 -· ORATAKÖYDJI! -Dereboyunda al· - mlyeıı Brganl 
redir. tı odalı ttrglr bir ev 2500 liraya atı• A<JELB l.&TRIK APABTDUN _ • T 1134 sı~Jİ:~ l - SATILIK APABTDIAN - Ayaspa- 20.-

d lıktır. Dosya No. 438 Galatasaray ... Abu'a7Vakte1l1*t.ebl c1ftrmda Om- • • 1134 81vu-1:tzurum l-T 
Britanya bava or uaunun ;:. :ıncıa N<>. lM Bmllldt. Tele-- ııraJdı bolt.an No. 1 ıı. Kemal cadde· • ı 1932 Hazine bonoian 

llİıt 'lUNt8tYBN ti &BIYOB - ta ııe Ta.Ulm aruuıda ve vat mut.e• 
AllkerWde blo aWcuı olmayan 2S 7a,. na bir mevtlıde denize hl1dın ve altı-

19~ 19. 
IO 
15.&q 
29.60 
62.81 

kuvveti t.da.nbuı tubelt: Bmln6ntl aadolu a!ne IO metre mesafede~ oda bl- : : = • • 
Son zamanlarda herkesin •talı bam __ N_o_. _8_T_e_1e_fon_:_2'69 __ 4 ___ -_2 ~ ıı-:~m~ a::ı:~r. ':,:~ • 1938 ,,• .• 

pda b!ı ~ matbıe tek:nlslyeni pr ve ,ecli§et odalı ve eeldz datrell 

nmıt n:va huul mae..eelerde il uaml)r \'e tetmi1 tmı1'on bavi Ti 
eenevt '7080 gellrt. olan muhte§em bir 

rukan bilmeğe çalıştıA'ı Britanya Gt1ZEL BtR ARSA - ll'atlh lle Jeli Ap. Datre 2 No. Sl Hldl Zenere A. Demlryolu tahvill l·ll 
Jıava ordusunun kuvv-etidir. İngilte- Aksaray a)"&Smda yeni inJaat sah&· mtlracaai. - 4 A. De~olu m~essn 1!!ne• ::= 

anyor. Guetemlzln A. rfunuzuna m11-
racaat. - 1 apa.rtıman (150) bin liraya atılıktır. 

TaJı:sfm AbdillbB Hlmid caddesl 
B<>*art--BmlAJt No. 23 Tel: 43532 -1 

rede n'er ay iıtilwalatın 1600 • 1800 smda 2'162 M2 arsa tos*D ·veya lfta- Haydarpaşa Umanı ~ 
tayyare olduğu tahmin edil!iyor. zen satılıktır. Araanm heyeti umu- 5 _ MOTEFERRIK H. Umanı mtlmeaD eenedt 

İSVİÇULİ Bbt MtfREBBh'B -
Qocuklu blr alle nezdinde if anyor. SATILllt NAMLI Bİ& BAN - Altızı· 

88.GÖ 
43.'ll 

mtyesl imar mftdilreytnce Uru edil· 
Amerikanın yardımının ne kadar mi§tır. Dosya No. -t38 Galat.ut.ray l1· 11t8sE "8ENBTLERt 
olduğu bilinmemekle beraber İsviç- sesi karşısında No 18ol Emllklf. Tele- BALOtPAZAR VE BASIRCILAB - ::---:---:---------.---

41'.iS Dlplom&R vardır. tyı refera.naian mev- da. bl,Jöt bir mataa:rı ihtiva eden n 
cuttur. .Akpmda o. D. Nrrıuzuna bet utlı ve kıl'k odalı ıçt ve dıtı :vat· 
mektupla mttracaat. ıı boyalı ~aıorlfer w asan.sör ve aen~ 

reli askeri bir muharrire g3re bıı fon: 49010 oıvannda eekercl yahud Jı:lğıdçı dük- T. C. Merkes bankası 
mikdar 500 den az değildir. Domin· İstanbul şubeat: Eminönü Anadolu kAnı devretmek ve karlı 1fe aermayeU T. İf bankası nama muharrer 

BiR BAKKAL 'J'EZGAllTABI İl Yl 8 bkı Hra varidatı olan marur bir 
han (135> bin ıın:va eatılıktır 

109.10 
10.-
10.26 

103.-
22 '16 
1750 

8.20 

ronların istihsaliıtı cüzi olmakla he · ham No. 8 Telefon: 24894 - 2 ortak isteyenler Akşam'da A. H. 11i- T. İt bankası (hamile aıt> 
raber genr- bir wekôn tutar. Yuvar- muzuna mektupla mOracaat •Ulnler. T. İt bankaaı mllmeaall his. 

DiYOR - A*eri!k!e lllf1l1 JOk. Genç 
tecrlibell, betAr ve oJnmıa yazma bllen Tak.&lm Abdtllbü Hlmid cadıdMl 

ıtomkuıt-Emllk No. 23 Tel: f3532 -1 

t 
,, 2000 KISIKLIDA - Tramvay berinde A. Demlryolları flrketi (% 80) 

lak hesap ng'iltere ayda tay· bağ bahçe tavuk beslemete müsa.td ------------- A. De.mlryollan §lrketl <~ 100 
J'at1h Bafızpa.p cadden &5 numara. 
Bakkal H1beytn Kuruşt&k'a mtıracaat. SATILIK HANE - Tarla2ıe4t Cad· 

desi '1 oda ufak bit ba~ ü lira ki-yare imal ediyor demektir. saha içinde beşer oda.lı lkl ev OOk ALMANCA DERSLERİ - Bir Yuıos- Bskifehlr çlmento flrketl 
RAF"fo kayıbı ne kadardır) la.· mfuaid blr f}yat.ıa satılıktll'. Dosya la.vyah muallime çocutlara, 1lae n Şirketi Hayriye 

-1 
rası olan bir hane (6800) liraya. 

DADI q ARIYOR - Senelerden- No. f34 Galataaam" llsesi tar'°'"'ında ünlver&lte talebelerine ve bü·~,.,ere aır .. eti Hayriye tem"ttü 
•iliz iatihbarat dairesi tarafından " .,.., 3

11&A& 'I' a " • No. 184 Emli.klt. Telefon: 49010 almanca gramer, edebiyat n muha-
Taksim Abdillhak Himld caddeel 

beri ytllc.set alleler nezdinde ~ut Boıaturt-EmlA.t No. 23 Tel: 43532 -1 
btlytltmtıt t.eerübeli bit dadı 1f arıyor. 

26.-
21.-

Mm günlerde resmen dln edilen Istanbul şubesi: Emlnönil Anadolu bent dersleri verir. Grup hallııde bit ECNEBi TABvtı.ınt 
ınikdar bir senıe zarfında 1050 tav· hanı No. 8 Telefon: 2'1894 - 2 talebeye her ders 80 kurU§tur. Madam 

SATILIK BANB - Tarlabafı Mü-Aıcpmda Z.A. rl\m111UJ1a mtıraca-
cavlr aokalcf;a '1 odalı 18 Ura kirası 

yaredir. Slıtar Sıraservller 101 kapı 8 Tak- Kredi l'onsiye 1903 105~ 
AYASPAŞADA - Cadde tlzertnde slm. > • 1911 103. 

Britanya hava :kuvvetlerinin u- denlze tamamen hltıtm bit ana satı- • > Amortı e1., 

at. - 2 olan bl.t hane <4800) Uraya. 

2 - iŞÇi ARIY ANLAR 
Takmn Abdillhak Hlmid caddesi 

Boaıkurt-EmlA.k No. 23 Tel: 43532 -1 
gari 18.000 tayyaresi bulundulu hktır. Asfalt cadde lzertnde arsa • • Kupon 1.2'f 
tahmin ediliyor. Şimdiye kadar mevcudü kalmadıtına nuaran lst.tcal USI: BAZIRLANllA DBBSU'.lr.t - ------=.-----..:.:=ı:ı DADI ARANIYOR - Yeni dOlmUf &ATILIK HANE - Tarlabaşı Sak· 
Amerilu,ya •marlanan tayyare milr.- ediniz. Gala.tuara:V llaesl karŞlllllda Parla 'Te İatanbul fakültelerinden ______ NUJnJT ______ _ 
dan 26.000 dir. Bunun 6.000 inin No. 1M BmlAlrlf Telefon: 48010 mezun bir öğretmen. Felsefe, Flz1k, Tllrk altını 

bir çocuta bMmak 1ç1n blr dadı aran· 11 80kak 8 odalı ufak bahçe 45 lira 
maktadır. Kadık~y ModabunıU No. 22 gel1ri olan bir hane (8100) liraya. 

İstanbul tubes1: Emlnöntı Anadolu Mat.eaıatlk ve franmıca denılerl verir. 23 eo 
clevrediJdjii aöylerıiyor. hanı No. 8 Telafon: 2ff9f - 2 Öğretmen rllmuzlle gazeteye milr~ Ktuçe altın blr gramı 2.90 

1 caat 2 Osmanlı bankası (banknot) 2.10 

ye mtlracaat. - I Tabbn Abdtınıak HAmıd cadde5 

BAYAN ARANJYOB - Kırta8lYe 
Boeıkurt-Ernllt: No. 23 Tel: 43532 -1 

Amerikadan gelen son lıaber er• YEŞiLKÖYDE _ tkt tarafı yol ve · - -------------
nazaran niaan ayından ltibaran b1r tarafı deniz diğer tarafı İstanbul 

.tışında çalıtaca.k if deTamh ft ko- IATILIK BANi! - Kalyoncukullu-
J&Jdır. J'JDııbtlıda Derelçl mettıeP ur- Ru Maymun ao1rak B oda maa bahçe 

Amerikanın aylık iıtihaal&tı 2000 oosesı ile mahdud ü.ç bin metreyi ewnda Hi; !l 60 lira kirası olan bir hane (8600) 11-
MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 

Gazetemlz ldarehanesını adres 
olarak ıastmnıı oıan tartlert
ml:zden 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 

tayyare olacaiına ıöre bu tayyare- miltecavlz a1"6a aatılıktır. Galatasa.-
krin ağ lehi ihtimal ayda 1000 l İn· ray lWs1 karşısında No. 184 Emlikiş. 

tf - (Abllı &.tnn ft> TMI» nıe· raya. 
munı " tlllll]dar ft fQbe SOID me· Taksıhn Abdülhak H6.mld caddes 

giltereye devrohmacakbr. 1942 ... Telefon: 49010 
neıinde Britanya hava kuvvetleri· İstanbul §Ubesl: Enüııönli Anadolu 

B. A. T. - M. T. - O. M. 
C. C. - C. D. - Naim - Fettaü -

mur aıacat. fabal tefll: <Posta Ku· Bomlrurt-EmlAJı: No. 23 Tel: 43532 -1 
ta.su: BeJOllU - 2299). 

nin mikdarı muazzam bir ~ ta• ham No. ~ Telefoo: 24694 - 2 
8ATILIK HANE - Tarlabaşı Fıçıcı 

DİŞ T..udld A&ANUOB - Ban- sokak 4 oda büyük bir hol 30 Ura ki- Bad7e - A. B. - A. - N. K. 
namJarma ıelen metCUplan 111a-
1ehanemlzden aldırmaları 'Jl'T

cudur 

tacalttır. N. Y. BAKIRKÖTtlNDE - ZeytAnllkte dmDadan bir dll tabibi aıanılı;yor ar- rası olan bir hane (3350) llraya. -
:latanbul Dit tab1bleı1 

zavanı arta ıyunu 
-Ba!tllral'l llellncl sabtfa!e -

b'r .meydanı nhelı>Clii'. l'atat ethM 
remzi varlıklannı. 1hfiYaTlarlyle, ter
tettlklerl 1çln btıtün hayatıyetıerile 
doldurduktan bir meydanı suhendlr. 

.. edenlerin 
cemlyettne m1lracaa.tlan. -1 

S - SATILIK EŞYA 
BALI - İyt cinsten İRAN halıları 

almıyor. Posta kutusu 281 e müraca-
at. - 1'1 

M'VSTAMEL SiNGER MAKiNASI 
ALINIYOR - Kullanılır vaziyette 
müstamel Slnger dikiş maklnaları iyi 
flatıa alınıyor. Satmak 1stıyenler1n 

Bu meydana kurulan eve .:Yeni 
dtlııya deıtlr. Sanki oyunu remzi blr 
tıymetl olmadığını gosterm~k i"ln bu 
ad ona vc.r lml.ştir. Bu «Yeni < jnya, 
6nttnde pehllnnlar güzel sozlt · sar- , 
federek, hazar cevaplJklar yaparak 
bir1b1rlerin1 mltetmeğe ~alı ırlar. Bu 

İstanbul Posta kutusu 667 M .s. adre-
sine ;razmalan. 

BiR BtJÇU][ 'l!ONLtra MAKİNB -
Ve 1AatUc1er1 7enl Do9 marb. Jramyon 
acele atılıktır. Adres ll'ındıt:lı tram-IW'Ctle hem halkı e~lendlrmif hem 

JJBanı inceleştinniş, zarifleştlmılt 
olurlar. Butnn bu emekler ta.blatue · 

n.y caddeal No. 95 Telefon 413U - 1 

DİKKAT - Pfaff ve Gutmann dlldf 
delller için değil ancak akıllılar ~ 
-.r:folunur. 

e:Yenl dünya• önüne bugünkü dün· 
ıanuı hayat safhalan serlllr. Biraz 
JUkanda izah ettiğimiz gibi hldise
ler gilnliik hidlı9eler, taklWıer ama· 
nelik taltlitlerdlr. Orta oyun\lllun en 
kuvvetli ta.rafı da budUJ'. Usandu'ıcı 
olma.nıaaıdır. Tatlltler çıktıkça !Yd· 
nln başına. gelenin aynen Udnclnin, 
lçüncünün bt\fllldan geçecel1nl bili· 
m. Fakat mcı gibi, tklnct, tıçthıcDyil 
hat.tA onlardan sonra.kilen aynı he· 
yecanla bekleriz. Çtinttı onlar aynı 
hld1se karfısında z1hnlyetıerlne, se
ef1e}erJne, ahlltıarma unun olan 
teıahtlrlerl ıilltereeeklerdJı\ 

malı:lnalan, fabrika flyatuıa atılmak-
tadır. Adres: Yemlf ZJndantapı cad-
desi No. 68 -1 

AZ KULLANILMII - R1r İnC1llz 
Brik arabası satılıktır. Boyacıköyünde 
ahçı B. Yusuf& müracaat olunmalıdır. 

ACELE SATILIK - Agabaltık rad· 
J08U otomatik ,.edi 1'mbalı &tO mode· 
ll aon alaıtem plbp ve pllklarla radyo 
Jll&88S'1 talip olanlar .Adree: l'a.t1h Da· 
rtlftefab caddeal Mutarlr IObt No. B 
Ali Alpan! - 1 

ESKİ VBYA BOZlJK - Her marb 
radyolar ptyasada.tt en mef}ıur mar-
blal'lll 11tı :mıOdellerl ne en unun te· 
ldle teıpdll ed111r Mr.pmda Radyo 
ramusuna JP*lapl& mGruaa$. - • 

11.&TILIK mi KAMYON - Blr ta-
Aralarında bu delin ve düttindtırtl· , 

d ft.*lar olmasa. b1rtbtı1n1 taJtlp 
eden phıslar bize ayn anı mahi:Jet .-.1 Poıdı1on maıb bJr tanell aa mo-

dll 1'>rd maıb bra.rtıl Mat lls-anetmueler: bir hikA}'eJl tld defa 
d1nlemek kabll olmadıtı llbl. D tü
ısttıen aDllJ'& *inciyi oekemes, hele 
6oÜDclJe ubammtU edemes oıurus. 
Bu da orta orununu deliler tcfn dell1 
akıllılar için )'l.pılmıf bir OJ111l, bir 
aılcllı oyunu oldutuna ıat bir dııtlSl
dQı. 

tD* ld tamyon atal*tlr. Ber dn 
IOl9J '1'elefollJa HMtı Ölllıt'a mira-
caata. - ıo 

11.&TILIK Dtzn. MO'l'ÖRLERt - tt~ 
taneli H beJllrllıt, bir ta.neel '10 bey-
str1ik tara .. den1s ftlltalanııdi. iul-
ıamıır mtilremmel bir halde dört aded 
(llercedee - Beas> maıb Dbıel motör-
1er1 atwtar. Beli gün Tel: 20992. Tt1rt t.ematumııı bu del8lU varlı· 

tına daııbe 'f1ll"&D}ara, ben& wrdJ.kle--
1'1 esaıa mabbJeten. balta oımaöan . 
bafb. bir ~ baJ•madJlım lgln bu 
1azı:rı yudım. Bent mazur gGrstkıler. 

Baüı O-. mttracaaı. - ıo 

ACZU: M'ftLll[ 'l'.AKst 0'1'0110-
ldLt - Sablhtnfn tql'aJI. gttmesl 
mDneeebftlle 811 model Kuter dil 

lelim Nldaet ~ Ulb bir okımOlıll atıhttlr •. Abafty 
LlJell caraJma mtncaat. -ı 

l'tYANO - Pernaa • aeı.toaer 
mubh auııttır. MBracaaı: lllihfiıı. 
darda Y&fttt>eY ... lında ı numa-
raya. AKŞAM 
4 - Kfralık • Sablık - m..aı.ıs lltfST.m.tı. KÖIK -

ede (len yolda bet oda iıkt aota 
havapm l1ettı1ıt banyo btıytik 

oamııth ~ :vazııt tış1ık 7alnız 
olur. Mtlraeaat edecekler Qa. 

Tir kiyi scııebl 

Beneut HIOtmıll 1'00nnl 
S A)'lıt '160 • 1450 • 
JAJbk -• -. JU)ı1cta 

l AJllt 1IO • - • ~...;;;;.;;;.. __ .;;.;.....;;.... _______ lıa.tuara1' Jm1 carp No. 8 Tel: "4182 
-8 

Posta tttıbadtna dahD olJDl1&D 
ecnebi memıeteııer: aenellll: SATILIK KELEPiR BiR BİNA -

taaaray caddealne cıvarı ıotet btr 
tblerlncle &ıil n arıwa bahçell 

1800 altı &11.llJ 1900. lo aJlıll Gala ________ 1_ooo __ nnı __ .•tur __ . _______ 
1 

cadde 

bet tatlı ıenıt cepheli çok büyüt bir 
TelelonJanma: Bqmuhanlı: tAgtr 
Yası -.ıerı: mu - ldan IM81 .,. 

bh>amn içine mevcud plA.nları 
teff1 muclblnoe ~r ve dlter tara-
da dörder odalı maamO§tem11At 12 

modem blr apartımana çeT-

•1t11r:lll9I 

------..... ----------------~ b Safer 3 - KasaD 115 dalrel1 
8. İm Gtl. Öğ. İki. At Yat. 

B. 10,53 12,33 8.25 9.34 12,00 1,31 
VL i,M 'I ,33 13,2'1 16.35 19,01 20,30 

tdarcıaane: Babılll civan 
Acımusluk aokat No. 11 

rıımeR"e nıhsatı alınmış bu bina (20) 
ıın liraya satılıktır. TadJlA.t keşfi b 

masrafı aynca. (115) btn liradır apar· 
tımana 1tratından sonra gellrt Jttzde 
11 dir. 

Talı:s1m Abdttlhak H~d c:ı.ddesl 
Borzıturt-EmlAk No. 23 ~lı '3532 -1 

Ta.kslm Abdülhak HAmid caddesl 
Boe:kurt-EmlAJı: No. 23 Tel: 43532 -t 

SATILIK HANE - Tnrlabqı Fakir 
aotalı: 4 oda maa mü ' mlllt 80 llra 
ldrası olan bir hane !36 ın llraya. 

Taks1m Abdülha.k Ua 1 d caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 T .. ı: 43532 -1 

SATILIK HANE - Tarlabaşı Qu-
kur sokak 8 oda maa mtiştemUA.t S5 
Ura kirası olan bir hane (4100) liraya 

Taksim Abdülhak Hnm!d caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel : 43532 -ı 

SATILIK HANE - Tarla.başı sa-
tnıatacı köşesi '1 oda S5 llra Iradı olan 
bir hane C flOO) Hraya. 

Takııı&m Abdfllhak HA.rnkl caddesi 

beş odalı güzel manmralı tlrgtr bir 
ev satılıktır. Dosya No. 409 Galatasa -
ray lbesl karşl8lnda No. 184 Emla'1d4. ----------- -
Telefon: 49010 1 ••••••••••••11ııı. 

İstanbul şubes1.: Eminönü Anadolu 
hanı No. 6 Telefon: 24694 - 2 cAKŞAM» netriyatı 

CİHANGİRDE - Denize nazır yeni 
b1r r Jartıman satılıktır. Senelik ira
dı 9 liradır. Dosya No. 404 Galata.
sarR isesi ka ısında No. lM Emlak
iş. ' (;] fon: 4 ')10 

Istanbul şul :ısı: EmlnönU Anadolu 
hanı No. 6 Telefon: 24694 - 2 

KARAKÖYDE - Gala.tada Kara
köyde tramvay eaddeslnde bir mata
za satılıktır. Dosya No. 397 oaıatasa
ray ııaesı tal'fl.Sında No. 18' BınWdt 

ROMANLAR 

Kuruı 

Küçük banlar 
Kıvırcık Pqa 

Vl-N6 

Setmet Muhtar 
Deli Sellmi İzzet 
Yah Çapbu 

75 

75 
30 

Soldan sala ve yukarulan aşalı: 

1 - İnglln nazırla.rındnn blrl - Nıda. 
2 - Oenub •lllretıerlmlzden b rhı-
d~ 

1 - KaneU. llkiJet ederek 
Bollkuıt-anIAk No. 28 TeJ: f35S2 -1 , Telefon: 48010 

Badaaa c.hlt 
Bu perc1..m m•unda 

Z. L -40 
4 - Teni meJzeleyt h ber v rlr. 
!5 - Muta emetll 

8ATILIK HANE - Tar1abqı Sa-
kmalacı ctvarmda ı oda 28 Ura iradı 
olan bir hane (3100) liraya. 
Talaılm Abdftlbak BAm.id caddesi 

BoKurt-Emllk No. 23 Tel: 43532 -1 

8ATILIK HANE - Tarlabqı not-
ramacı aokak S oda 2'7 Ura ıradı ·oıan 
bir hane (2500) ıtraya. 
hane (2500) liraya. 

Takalm AbdWhak Himld caddesi 
Bo?;kurt-EmlA.t No. 23 Tel: 43532 -1 

SATILIK ARSA - Cihangirde ye. 
nt açılacak (15) metrell:lt cadde ilze-
rinde Sara.ybumu Adalar ve Boğaza 
nazır ve hAJdm cepheal '1.&0 deıtnlill 
ıt.5 metre otan culp ansa ('250) 11-
raya satılıktır. 
TaJaılm Abdillhak Himlıd caddesi 

Bozkurt-E!lllAk No. 23 Tel: 43532 -1 

SATILIK ARSA - Kunulqta 
vamvay caddel!Jl Dlemde Jı:öae ba· 
pda B metre cephe 18 metre dertn-
Dkte n pf' apartmıan tnpsma mil-
laid artuı 89* ana (8'160> 11r&1& 
Atılı1ctır. İfbu araanın elyevm (40) 

liıa selhi \'ardır. 
Tabim Abdülhak HA.mid caddelf. 

Bomkurt-EmJAk No. 23 Tel: 43532 -1 

SATILIK ARSA - G~ sant-
raı tramvay l&tuyonu tarpauıdalı:l 
aafalt IOkatta '1 metre cephe •e 44 
metre dertn&te denız g6rllr bir arsa 
<4800> liraya atıhktır. Alanlar bir 
lafn>ını 1fru edebilirler. 

Tat.sim AbdWhü Hlm!d caddeli 
Bozkurt-!'.ml~ No. 2S Tel: 43532 -1 

l.&TILD: ARSA - Yetllt61de u-
faıt m1hıtehuıııda denlz eathındm 
altı metre trttfamda ve yaz metre .,. 
lıil1 ve tum.a.ıı bulunan 80 metre de-
liıı11kte Jant 8000 metrelik ve orman 
lıalbıde Ye Y.,.ııt6yiln MaımarQa 
kartı en cazlb bir meWlln1 tas-
nan ilbu ana lk1 •en tloe lfrU edD.-
mele saret.aıe dahi atılabUlyor 8ehell 
metre murabbaı ı ıtradır. 

'1'ablm Al>dtıbü lllmld eaddlll 
Boakurt-BmI&ıc No. n Tel: 43882 -ı 
:gtaAı.ıg YA.Ztıl.&NEu:a _Gala-

ta g1bnrill8 h'tll'nda mumhane n;. 
pı caddeainde 1 numaralı handa ııs-
ralıit yazıhaneler. _ ı 

VSırt1DARDA BATILIK B:ÖfK -
' odalı 15 dönimı bahçe '1 döntlm bal 
mütebalc.ısı meyvalık tatlı n kuyusu 
elektrik t.eslsa.t& mevcud ttsldtdar xı-
l1kl1 tramvay durak yerinde mahal-
Ieblcl M. Tlpl telefon: 806'10 - ı 

ısooe LİRLYA SATILIK APARTI-
MAN - LA.Iell Mealhpaşa thtisabağa 
aokak No. 11: 188 llra iradlı ve '1 dal-
relidir. Aksaray Kemalpaşa caddeal 
3() No. 1ı doğrama fabrlkasıne. milra-
caat. 

KADIKÖY - En lflek yerinde güzel 
bir gazlno devren satılıktır. Pazaryolu 
19 No. Yeııl ke.hveye mllracaat. - l 

Iatanbul tubesl: Bmlın6ntl Anadolu 
hanı N.:>. e Telef<JD: 24894 - 2 

NİŞ NTAŞINDA - En ırQzel bir 
mevkide beton Uç b.Uı bir apartıman 
tarzı bina 13500 UrQa satılıktır. Çok 
muntazam bahçesi Tardır. Doa:va No. 
S98 Galatasaray lleesl tarfJaında No. 
18' Emllldş. Telefon: 49010 
İstanbul tubest: EmJııönü Anadolu 

hanı No. 8 Telefon: MeH - 2 

BEYBELİADAD• - Çok mmıtuaın 
bir köşk satılıktır. Dosya No. 384 Ga
latasaray llaes1 kartısında No. 184 
EmlAtif. Telefon: 49010 

İstanbul ıubesl: Emlnöntl Anadolu 1 
hanı No. 8 Telefon: 24894 - 2 

Düiüapceal 
Burhan Cabit 100 

s.n.- Km 
lakender Fahreddin 125 

Aqadaa bir sillMf dofayor 
lskender Fahreddin 80 

Pembe m-.lahb Hanım 
Sermet Muhtar 70 

Bir kadm ~ 
5ellmi izzet 20 

Dnler kaldsrmu 
Halit Fahri 75 

IO 

1 - Edası yok - Sonuna .t ı rae 
modem olur. 

7 - Tersi çakandır • Tensi ttaı da 
bJr yanarde.tıctır. 

8 - Dır dır etmek 
8 - Sene • BllArdo 1 u ımatu dan. 

10 - Vasıta - Namazın kısımların
dan. 

~ buJmacaınızın bftlll 
Soldan sata Ye yakandan qatı: 

1 - Postahane, 2 - Oturmak Na, 
3 - Smnatra. EJ, 4 - Tra. Dnazl. 5 -
Amtlka, 1 - Rarlamıyor, '1 - Akan 
Are, 8 - Amyant, 9 Enez Ortak' 
10 - Allvre, Ko. ' 

Teni yeri: 

aı1'!8ı!!=D:lr-;v1:~~1:!;~ ______ A_K_S_AM __ ma_tb_aaa_ .• IANKARA RADYOSUI 
No. S92 Galatasray llse.s1 karfısmda cAKŞAM• karilft'İne mahsus 
Jlo. 184 Em1Akff. Telefon: 48010 '""'sele 20 tenzilat '----u 2 Mart pazar öile ve U..... 

ietanbul fU)>esl: EnıJnönli Anadolu ,... • 11ll'VD 

hanı No. 8 Telefon: 24694 - ı ~--••••••••" 12,30: Program, 12,33: Kadın 
KABATAllTA _ Dwnetglha ye ... teri (Beraber tarkı ve türküler), 

depo olmala e1Y«11Jl klrgir evler •- 12,50r AjaM haberleri, 13,05 ı 
'1lıktlr. Vul bahoe denllle ner.amt o F E T H • O:r1liı hanları ve düğün tiirküleri. 
feTblAıde Tardır. DolJa No. '39 Gala- r. 1 Jl,25 Salon ozkestruı. - 18,03r 
ksaray llı8esl kartwnda No. 184 Em· Caz orke.truı. 18,SO: Faııl heyetoi, 
JAtlf. Telefon: 49010 LABORAnJVARI 19,30: Ajana haberleri, 19,45: Fa· 

İBtanbul fubesl: Bmkıöntl Anadolu Cenahpqa hutaneai bakteri· sıl heyıeti, 20, 15: Zara Leander, Po-
ha.nı No. 8 Telef<m: 24894 - 1 ,.oloiu bn, idrar, balıam, la Negri ve Marlene Dietrich (Pi.), 

SATU.IK KARGiB BİNA - Batır· mevadı pila tahlilleri ve (ld· 20,45: Tek ıarkı ve taksimler, 
köyilnde. Çar~ bir klıtr blna raı ftlltalile ıebeliiin ilk sün· 21.15r Konutma. 21.30: Müzikı 
~ı::n':ırvatıt ııaım:s.. ~::. terinde kati tqhiai) yapılır. Şebrlza:d (Pi.), 22,30: Ajana ve 
mettln Çamere mtlr&caat. Telefon: Be,oilu: Tabime aiderken borsa lıaberleı::i. 22,SO: Dana muzi-
22'182 -1 Metelik aokaiı Ferah apartı· ii (PJ.). 

manı. Tel: 40534 --ı ...... 
8ATILIK APARTDIAN - KurtulUf- a M9l'I .-.-

ta tramvaya nazır 1lç katlı PJet •· 8ı Propam, 8,03: Ajana haber· 

:r~~ = ıı::; led. 8.181 Hafif propam (Pi.), 
tauyonu 1JabJn 10k wo. ıa _ 1 8.45 ı E• kaduu. Çoaıl enalari __ ... , _________ 

11 
KiBALIK OD& - Bir ate J&DJDda Babalaril •• 

temiz mobtlyah bir oda tırahktır, ı.- cTamnna Dl becD;re ftflCllllm. 
te:venıer Takslm Abcltllhak Dm14 db't aıtlk ~ . ille 
eaddeet 215 No. bir en aputıman blıl- --tıe -bU---•· --1 
eıaı İsmalle mtlr&cla&. - l .........,.. -yw -- •-bedt)eler 

ACELB IATILIK - Galata.da ~ ,._L1-- CoL--L-
4e 800 liraya tini* Olleglle Jaam ~------ gr.-7• 
llOO llraJ& atwtm. Ta'flllls. murat- Jaraatlerl 
-.. Galata Demlrbalhazı No. 11 Tele- y-= J'alk 1a1rr1 .,._ 
fon: 40984 - ı ....... 
KİltAL1K - B8roJ& e1'eı1111 ma.- ----

laza ve depolar O&Jaıada Blh1ma 1114- ..,. _ -...:' •"' nf 
desinde Veli Alemdar hanında. - ı a 111"111 ugre yorum 

Tama: Abmed Refik. Er. 
UTILIK B:!RotB BV - Bol.,tol· Teni JIZ'f: &KISAM matbauı 

n1n au ve h&vuı lle metbar &Qler- ftL I0881 
beyinde ıateteye tto dakikada • be· •------------• 
rinde Bebelı:den - Kabatata tadar de- Ylsdı 11 temlllt lnlpona 
nızı gören ferah mamaralı tıç oda bir Bu tupon11 kellp llparlf met-
taşlık bir mutbah btr tuvalet ve banyc tubunuzla aöndertrsenls tıtap 
maha111nl ha.v11çlnde Elektrtk ve el· ftatlertnden Jbde 20 temtll.ta 
malı suyu olan altı yüz metre murab- hat tazanımms. 8lpa!tf becle-
baı bahçenin ortasında bulunan kA.rglr Unt o IW'etle heaap lclll* 
yeni ev satılıktır. Cumarteaı. Paaar tfmderlnısl 
günli Keresteci B. Azize mt\rac~ ~--•••••••• 

Selinik Bankası 
ırem tarihi : ım -tdare merkest : 

l.tanbul (Galata) -Tllrldye f\lbe.lerl : 

....... (Gal•bı. Yenicami) 
MERSiN 

ADANA Bürom 
runanıstan "1belerl ı 
IELANtK. ATINA: -Her türlü Banka 
muamelib 



BaŞ; ... Di9, n ezıa} ~Gri~ .. Bioma.6iiia~ 
Nevralji, Kınkl~k"'V't Bilttıif·'AğrılarıaızlDerhal'Jteaer. 

tcıblodı eOod• 3 bftTatıoablllr. ~-AE.LlTL!RINOEK SAKINrMW' . 
HF.R VEROF. PULLU. JiKUTC'LARI ISRARLA.JSTEYt~..ı;r;~ 

Tek tath ~ıplak fevkaJide 11,52 lmat.Lk 

BiR TEK HiND ZÜMRÜDÜ 
Önümüzdeki 6 mart 'Pel'lembe ıUnii saat 14 de kapalı ~ Bel• 
diye Mezad idare1inde satılacaktır. 

--TiMOFUJ 
(Abdeat bozan) dediğimiz barsak ku.-tlaruun devuu:lır. 

Bunlar ıığır etile yapılmıt putımıa ve ıucuJdan yiyenlerde bud olur. 
UzunluJdan dört metreden on metreye kadar olur ki bir çok tehli· 
keli hastalıklara yol açar. TİMOFUJ bu kurtların en birinci devaaı· 
dır. Sıhhat Vekaletinin müaaadeıini haizdir. Her Eczanede bulunur. 
reçete ile satılır. 

Hemşir.e veya Hastabakıcı aranıyor 
Ameliyat hlerinde TECRÜBELİ HEMŞiRE alınacakbr. Tenvir, 
teshin ve ev işletmeye aid olmak üzere 70 lira aylık ücret verilecek
tir. Taliplerin el r.sızile tercümei hallerini ve bir ad~ fotograflannı 

ŞABK KROMLARI · MADEM 
Adresine göndermeleri ilan olunu 
Ayau işler jçinde yetişmi~ olan TECRÜBELİ HASTABAKICI mü
racaatları da tedkik olunacaktır. 

~ ....................................... " 
Türkiye <Jttmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 200.ooa.ooo Türk llrası. Şube ve 

ajans adedi: 265 

istiyor 

Osman Şakar 
Şkl. nde 

6 TAKSİTTE 
Sahlır. 

Galata, Bankalar Cad. 47 /59, 
Tels 41378 Beyazıtı Oniverıite 
Cad. 28. Kadıköy: lıkele Cad. 

33/2 

oouk donları -·· 
tÇı llstJkll, dıfı ipekli kumaş
tan yapılınlf çocuk donlan ve 
çoculcaltı muşamhalan çok da
yanıklı ve çok zariftir. 

Markasın:ı dikkat edip her yer
de arayınız. Toptan satış yer!: 
Sirkeci Orhanlye Cad. No. 30. 

Tel: 20992. Telgraf ad11r11esıilll: •ıi •••• İstanbul - Ateş 

Güzel kokulu ve en mükemm~I 
ııbhi sabundur. Deposu Eminönü 

t Mart 1941 

Taksim ı s T A r Salonunda 
Bir Tarih Canlanıyor ... 

Ostad Bestekar MUHLiS SABAHA 1TİN'in Şaheseri olan 

IK E üDe A 1 
30 kitilik muazzam Revü, her akşam sahnemizde görünüz. 

Pek yakında: LALE DEV R l yeni revü 
Memieketm Kıymetli Okuyucusu 

Bayan M-u AL LA ve arkadaşlan 
Aynca.: 15 }{41lJk muhteşem saz heyeti. Her Pazar saat 16 dan 18,30 a 
kadar BtiYÜK REVU' ve SAZ HEYETİ ile BÜYÜK MATİNE. Fiatlarda 

I stanbul Levazım 
amirliği satın alma 
komisyonu ilanlari 

Beher kilosuna 35 kuru.ş 90 santim 
nat tahmin edilen 10 ton benzin alı
nacaktır. Pa7.arlıkla ekslltmesı 5/3/41 
çarşamba günü saat 14,45 de Topha
nede Lv. amirliği satınnlma. komisyo
nunda yapılacaktır. ;Katı teminatı 
538 Ura 50 kuruştur. Istek11lerin bel
li saatte komisyona. gelmelert. 

(953 - 1603) 
• •• 

1000 adet et S!ltın ve 5000 adet et 
bıçağı müteahhld nam ve hesabına 
alınacaktır. Pazarlıkla ekslltmesı 6/3 
/941 perşembe günü saat 14 de ToP
hanede Lv. Amlrllği satınalma ko
mlsyonunda. yapılacald,ır. ~ümunele
rl komlsyonda görülür. Isteklilcrln 
teminatıarııe belll vakitte komlsyo
mı grlmelerl. (955 - 1605) 

••• 
3282 kilo muhtelif cins köhne bakır 

verilerek 39 büyük ve 72 küçük bakır 
k:.ızan yaptırılacaktır. Pazarlıkla ek
slltmcsl 7/3/941 cuma günü saat 
15,30 da Tophanede Lv. il.mirllğl sa
tın alma komisyonunda yapılar.aktır. 
Tahmin bedeli 4875 lira ilk teminatı 
365 lira 62 kuru.:ıtur. Kazan nümune- • 

zam yoktur. Masalarınızı evvelden kapatınız. Tel: 40099. 

--------------,... lerl kom!syonda görülür. İsteklllerin 

İstanbul Asliye dördüncü tic:ıret 
mahkemesin<len: !IU/16 

Nauman şirket! veklll Av. Şükrü ta
rafından İzmit şark pazarı demir yo
lu No. 173/175 de Sadettin Yalım ııe 
Ömer ağa M. Hür!yct C. de 19 No. da 

bclll saatte komisyona gelmeleri. 
'954 - 1604) 

1 
Hatlce Melek aleyhine açılan <İzmir 

l 
noterliğinden 1/3/938 T. ve 3421/452 

ZiJ'aj ve ticari ber nen banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 Ura ikramiye veriyor. 

ZAYİ - Kasunpa.şa nüfus memur
luğİından aldı~un nüfus tezkerem ve 
Suşehri askerlik şubesinden verilen 
Beyoğlu yabancı askerlik şubesinde 
mukayyed askerlik tezkeremi kaybet
tim yenlslnl alacağımdan esldsinln 
hükmü yoktur. 

ZJrant B:·n~ı.maa ıtumoaraıı ve ihbarsız tasarruf hesaptannda en 
a?. f>O llr..4~1 bulunanlara senede 4 defa çekilecı>k kur'a. Ue aşağıdaki pi4na 
ctore lkranııye dağıtılacaktır : 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 lira 

, No. lı musadda.k acente senedine ade- tenUütıü Seril otlu 
1 ml riayeti ha.sebile 10/3/ 939 T. de ------------Y_a.;.;h.::..ra;.;.....;;K.;;.ul=-

mezkür mukavele ahkamı fesh edııc- Yazma Dokuma 
1 rek çıkanlan hesap hülasası mucl-

1330 

1bJ..nce 1166.99 Uranın lüzumu tesviye- Kooperatif 
sl hakkında İst. 5 icra memurluğu-
nun 39/ 1655 No. lu ödeme emrine bi- ş·ırketı•nden• 
naen bo!'CIİ inkirlan ha.sebile icra • 
merci hA.klmliğinln 18/12/940 T . 11 ka- Kooperatifimizin senelik toplantısı 

ran üzerine asıl borçlu Sadettin ve olarak 14/ 3/ 941 tarihine tesadüf cu-

1 
şirket arasındaki alış verişe teminat ma günü saat ıo da İstanbul Türbede 
olan gayrt mcnkuhi rehin eden kefil 1 Esnaf cemiyetleri merkezinde icra 
Hatice Melek hakkında dahi takibin· . 
geri bırakılmasınıı verilen karann edılcceği Cumhuriyet gazetesinin 27/ 
reddile ta.le.ip tarihinden sonra öde- 2/941 tarihinde ortaklara llA.n edll
m!.ş olduğu 547.90 liranın tenzil! ile mişse de bu kcrre mezkur toplantının 
bermuclbi hesap 619.09 liranın tahsi- Bahçekapı dördüncü vakıf hanı Tl-

r 

T. iŞ BANKASI 
1941 Küçük 

T asarrul H eaaplari 

ikramiye Planı 

1941 iKRAMiYELER/ 
1 adet 2900 Liralık 
s .. ltot .. = 3000.- .. 
z .. '150 " = ısoo.- .. 

' • 500 .. = 2000.- .. 
• .. %50 .. = 2000.- " 

35 .. 100 .. = 3500.- .. 
80 .. 50 .. = 4000.- .. 

300 " 20 .. = 6000.- .. 
Keşideleri : 4 Şubat, 2 l\l:ıyıs, ı Atus-
tos, 3 İkinciteşrin tarihinde yapılır 

11 hakkında. rehinin paraya çevrilme- caret ve sanayi odası salonunda. ve ._ ___________________________ _ 

si ve masarJti muhakeme faiz ve taz- ayni gün ve saat on dörtte icra edl- ----------------------------
• • soo • ı.ooo • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • l,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
160 • 20 • 3,200 • m.inatın tahtı hükme alınması) tale- leceği alakadar ortaklara. tashlhen ve 

blnden ibaret dava mahkc::nenin 
DİKKAT: nesaplarındaıtı paralar bir sene tçlnde 50 liradan aşağı 

ctü~ın•:;r.r.ırre ikramiye ~ktığı takdirde % 20 fazlaslle verllecektır. 

Kur'lar senede 4 defa 1 eylQI, 1 birincikftnun, 1 mart ve 

tavzlhen lll'ın olunur. 

1

41/16 No. suna kaydedilerek müdde-
ialeyhlerdcn Hatice Melek ve gönde- •••- Pror. Dr. 

1 

rllen dava. al'"luhall sureti o adresi 

1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Cinsi Miktarı Eksiltme şekli Sa:ıtl 
Göz taşı crl2500• Kg. Pazarlıic 14 
Göz taşı piilvarlzatörü 52 adet ıı 14.30 
Kükiirt pülvarlzatbrü 46 adet 11 15. 

1 - Şartnnmeleri mucibince yukanda clns ve miktarları yazılı 3 ka
lem eşya paz:ırlık usulile satın alınacaktır. 

2 - :Pazarlık 13/31!l41 Perşembe günü h!.zalarında yazılı saatlerde Ka
bltaşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komlsyonwıda yapılacak
tır. 

3 - Şrutnnmelcr sözü geçen Levazım şubesinden parasız alınablllr. 
4 - Isteklllerln paZ!l.rlık için tayin olunnn gün ve saatlerde teklif 

edecekler! rıat üzerinden % 7,5 güvenme paralarile b!rllkte mezkür komis-
yona müracaatıan. (1459) 

il Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 111 

Muhammen bedell (1008) lira olan 13,440 met.re mlk'abı muhtelif eb'atta 
Ihlamur kalas (10/3/941) Pazartesi .günü sant (11) on birde Haydarpaşada 
onr binası dahlllndekl kı:>mlsyon tarafından açık eksiltme usullle satın alı
nnr.akLır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (75) lira (60) kuruş~~~. muv~kkat temlnıı.t .ve 
kanunun tayin ettiği vesikalarla birlikte el<.siltıne gunu saatıne kadar komıs
vona müracaatları Iizımdır. 

Bu 1şe ıı.ld şartnameler komisyondan parıısız olarak da~ıtılmaktadır. 
{1279) 

Kuleli askeri lisesi müdürlüğünden: 
Kuleli askeri ıısesine glrmcğe lstekll olup da taşralarda şubelere, ~

tanbulda da do~ruca mektebe müracaat etml.ş olanlardan sınıflarında do
nekllğt olmayan, bütiln girme şartlarını hatz bulunan ve aynı zamanda .. giriş 
evrakını tekemmül ettirmiş olan isteklllerln imtihanları yapılmak uzere 
': Mart 941 Cuma cünü saat 9 da Kuleli lisesinde bulunmaları ve bu tarih
te mektepte bulw1mayanların haklıı.rını kaybedecekleri lllin olunur. (1443) 1 

Orman Umum Müdürlüğünden: 1 
1 

Devlet Orman işletmelerine travers.siz, ektls demiri, cıvata, ve salr 
malzemesllc birllkte 50 kilometreye kndar yedUll: \'eya dokuzluk veya on l.ki j 
kiloluk dekovil rayı nlınncnktır. 

Elinde bu evsafta. rayı bulunnnlann ev.saflarını ve satış şartlarını 
15 3 941 tarihine kadar Anknra Orman umum müdürlüğüne tckll! mektu- ı 
bu ile blld!rmelert. 0476) Cııoa> 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
Gemi lıış:ıat işlerinde çalışmış, resimden anlar imtlhnnla lKi alınacak-

tır. 

tcrkettııtı ve hau hazırda lkametga- Kemal Cenap 
hmında meçhul olduğundan bahisle 
bilatebllğ iade edildiğinden ilanen 
tebligat icrasına k'.lrar verilmiştir. 
Tebligat makamına kaim olmak üze
re keyfiyet 20 gün müddetle ilAn olu-
nur. 

........ Doktor ........ 

Bahaddin Lütfi 
Varnall 

OPERATÖR ÜROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıkları 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı
sında. Emir Nevruz sokağı, 

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

«AKŞAM» ın faydalı 
neıriyatı 

Tarih öğreniyorum 
Ahmed Refik 

Çocuklara coğrafya 
kıraatleri Faik Sabri 
Don Kifot Cervantes 
Nereden geliyoruz? 

Faik Sabri 
Gülliverin seyahatleri 
Yer yüzü, Gök yüzü 

Faik Sabri 
fiir Türk kwrun Amerika 
yolculuğu Faik Sııbri 

30 

50 
25 

40 
75 

150 

75 
Tevzi yeri : 

cAKŞAM• matbaası 

cAKŞAMıt karilerine mabJus 
yüzde 20 tenzilat kuponu 

Doğu Palas 2. Lamartln Cad. 5 
'faıtsim. Telefon: 43963 

• 

Uzun kış gecelerinde ho~ vakit 
g~çirmek için meşhur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
serisini okuyunuz! 

• Bu seri 6 cüyük ve resimli cilttix. 
Beher cildin fiati 80 kuruş. 

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
f evzi yeri: AKŞAM matbaası 

tel: 20681 

Yüzdt virmi iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip cAKSAM 

Matbaaı:ı Kitap servisine> ge· 
t irir veya gönderirseniz fiat 
ü~erinden size yüzde 20 iskon· 
lO yapılacaktır. 

Dr. A. ARım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehit gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara nçık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğunu dinlendirmek ve neka
hat d evrini geçirmek istiyen· 
lere mahsus yegane müessese. 

Telefon: 42221 

D. D. Y. 3 üncü işletme müdürlüğünden: 
İhalesi 20/2/941 tarihinde yapılması evvelce 111\n edilmişken yapılan 

tekli!ler haddl lA.yıkında görülmediğinden, ihalesi tallk edilen 1941 senesi. 
Mayıs nihayetlne kadar Bandırmaya gelecek kömürün tahmil ve tnhllye 1ş1 
ayrı ayrı ve kapalı zarna yeniden eksiltmeye konulmuştur. 
. Elcsiltme 13/3/941 Perşembe günü saat 16 da Balıkeslrde işletme bina-
sında. toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Şartname İ.şletme müdürlüğü ile Bandırma istasyonundan parasız ve
rilir 

İsteklilerln muayyen günde ihale saatinden bir saat evveline kadar 
muva.kkat teminat ve kanuni vesikalarını havı zarflarını komisyon reisliği
ne tevdi etmiş olmalan lüzumu ilan olunur. 

Vapurdan tahllyesl 
Mavna. ile nakllyes!. 
Kara talımll ve tahliyesi 

Tehmlnen 
Ton 

16.000 
16.000 

8.000 

Muhamme11 
bedeli 

T.L. 11200 
TL. 8800 
T.L. 3600 

Fen Fakültesi Dekanlığından~ 
• Umum.1 kimya. enstitüsünde bir asistanlık açıktır. 

Muvnl~kat 

teminat 
T.L. 840 
T.L. GGO 
T.L. 270 

(1471) 

T:ılimatna.ınesı mucibince 23. Mart. 941 tarihinde yabancı dil 1mtıha.ru 
yapılacağından ıstcklilerln dekanlığa. müracaatlan ilan olunur. 0554) 

Sümer Bank lstanbul Subesi Müdürlüğünden 
Şubemiz 1çln bayan bir memur ve bl.r de ileride vukubulacak münhal• 

tayin ve. tavzif edilmek üzere bayan memur namzedl alınacaktır. Bunlar 
J659 No. lu 'bankalar baremi kanunu hUkünılert dahlllnde müsabaka. iml.iha
mna tAbi tutulacaklardır. 

İmtihanda muvaffo.k olup tavzif edilecek memura yukarıda yazılı ka
nwıda gbsterllen 9 uncu dereceye kadar maaş verilecckttr. Hal2 omca.klan 
evsaf şunlardır: 

ı - A.o;gaıi lise mezunu olmak 
2 - Hüsnühal sahibi bulunma.Jc 
3 - Daktilografi bilmek. 
4 - Yaşı 30 dan !a7.la. olmamak 
İmtihanda ayni dereceyi alanlar arasında. ecnebi Usanını bUenıer ve'P'& 

yüksek mektebi mez'unu olanlar tercih olunun 
İmtihan 6 Mart 1941 tarihine müsa.dlf perşembe günü saat 14 de aaı .. 

tada Sümer Bank İstanbul şubesinde yapılacaktır. 
Tallplcrln nü!U3 tezkeresi, tahsil ve hizmet vesikalarlle btrllkte en ge, 

imtihan günü saat 12 ye kadar şubemiz muhaberat şe!llğine mtiracn.a..t eyle
meleri. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası İstanbul 
Şubesi Müdürlüğünden: 

Sllrtte bay nemzı adına yazılı cıDı sınıfından birlik 29027 No. ıu b:uıka.
mız hisse senedi JmybedHm~ olduğundan nrt1k hfıkmü kalmamıştu. Snhlb1-

j ne başka numaralı ycnl blr senet verileceği bildirilir. 0617) 

1 Kadıköy ikinci Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

metrükitına alt sat~ın 7/Mart/ 941 cuma t;ünü saat 14 de icm cdUeceğl 110.n Taliplerin veslknlarile birl!kte Gölcük deniz fabrikalarına müracaatıan. j 
(1434> "---------•r 1 

Akşam gazetesinin 26 'Şub:::.t/011 tarihli nüshasilc llin edilen Yorgnkinln 

.. •••••••••••• ı olunur. · · (1582) 


