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M ODEF..N '.l'ürk Tıbbiy~i bu~ 
gün 115'incl y~ınn. girdi 

14 Mart 781ııız Tıbbiyeıuln tari
hinde mes'ut bir donüın noktası 
değildir, onu 1'ürk fikir hByıttınm 
her zaman öntiııde hilnnetle eği
leceği beşeri ,.e mllli Jıü\ iyet sa
hibi bir \lU'flk diye yii.dodcceğlz. 

Tlirk Tıbblyesi Tül'k sosyetesi 
i~lnde müspet diişiinocnin en b:ı• 
riz, en k~n bir kösesini t.cmsil 
oder. Bu bekımdan Türk Tıbbiyoo 
l'ürk fikir hayatında müspet. iJ. 
min tam miınii.sile iUm olBrak ilk 
karargahı olmustur. 

biveliler Bavr a--1 Avustra~yaya 
Amerıkan 

l bugün kutlandı 
\ 

Guraba Hastahanesinde Cerrahi ve 
Ka ı astallkları Kliniği merasimle açıldı 

Alman tebliği 

KERÇ 

Unhersıt.e bayramında Tıp fakö.lteııl dek-ı ııa~ 816J'ledl• 
ve menı.ımde lıaJunanlar H 

askerleri 
çıkarıldı 

-o-

Avustralya 
Baş ve idil 

Ruzvelte mühinı 
bir telgraf çekti 

- o 

Japonlar Avustralyayı 
iıtili. ettikleri takdirde 

Ber şey tabrl 
edllece 

.NO\·york, l!l (A.A.) - Şıkngo Sun 
guet.esi 'bugtlnkU cumartesi gUuU Kan 
berra ve Sidncyden gelen ve Amerı • 
kan askerlerinin Avustralyndıı. karaya 
c;;ıktıkl&rmı bildiren haberleri iri harfli 
başlıklarla neoretmektedir. 

Kanberra, 14 (A.A.) - Avustralya 
ba§veklli Curtin gunlo.rı aöylemıııtır: 

Ruzvelte verilmek Uzero mühim bir 
telgmt yolladığım doğrudur. Vaşlng. 
tondaki sefirimiz Ca.ııeyden bu telgra. 
tm cevabını aldım. 

Sidney, H (A.A.J - Cuma akşamı 
radyoda ırat etUği bir hitabede Men. 
al cıemı,tır ki: 

Vakm Tıbbiyeden öncıe ~ılın" 
bt\zJ teknik mlicsse5Clcrinıiz yol< 
oo~ldlr. Fakat bunlar tam ve gc. 
niş mana.sile müspet ilim mUesse
scsl olmn.ktan ziyade ı>ratlk mak· 
satlan temin etmek lsti~'Cll birer 
'a.rhktı. Gayeleri ilim yapmıtk ek'. 
~idi. Hallmkl Türk Tlbblycsi s.'\
dece llim hU\iyeti ille, ilim :ıilıni
yetl ile, ilim içlıı, ilim yapmak 
malamdiyJe kurulmuştu. Bu noktıı. 
d:m Tıbbiyenin l?.8 yıhnm minilt;ı 
bUlU'ktttr. Türk tababeti için 138 
den daha fazln &<'neler bulnn.~bi· 
llr hatta ta.Jımin edeblUrh ki Ttirk 
tabnbetinin ma7.lsi blltün tarih ho· 
yunca birtakım merh&leler nnc• 
fle:r. Fakat bugün kutlanan tarih 
başka bir hüviyet &rıetmektedir. 
Bu bayram miispet ilim zihnlyeU
ınhtn 1 t51nci yılmm porlard:a bir 
kere daha c:anbnms.sı. bhw. daha 
derinlere nUfuz etmesidir. Müspet 
iUm zihniyetini kıwrnmak, bugün
kU hayatın ~rma, bn~Unkil 
<lünyn gidişinin C$8.Slnnna ayak 
aydunnanm bft9la.ngıcnlrr. 

Scvyeoerın tayyare 
ve tank blmayesın. 

Başvekil ve Maarif Vekilli 
birer tebrik telgrafı çekti 

Bugün Tıbbiyelilerin bayramıydı. Bu münaıebetle 
bütün tıb talebesi saat 14 te Üniversite konferane aalo. 
nunda toplanmıs ve tıbbiyenin 115 inci lrunılut ,-ıbnı k.. 
ten gelen bir cC)fkunlukla k\ıtla.mır.\:ır. 

Almanya ile 
italya 

arasında 

iktısadt ve malt 
anlaşma\ ar 
imzalandı 

En qafı Uç cephede hemen bUtUn 
lmktmlarmı kullanarak çnrpışan Ja. 
ponyanm, muhariplik ı:UıniycU lyicc 
tanınmış olan yedi mllyonluk bir mem. 
\eketl Uıt\ta. ve zapt.edeceğine inanmı • 

IA'ı& Tilrkiyenln lnktlip maz.Jsi 
içinde Tıbbiyenin kurulu~ bir işa. 
ret noktnsıdır. Müspet Uim zihni.· 
yetini kabul cdlşhniz mumsTI' mll
letJere na7.arall blmz gcrlclir. I"tı
kat bn geriliğin sebeplerini ne 
suretle izah cdC1'80k edelim 1806 
t&rlbl dalma blzim için bir IŞlk, 
İ!.tikbalc tutulma, bir projektör 
gibi yohunu:m tenvir edecektir. 

Bu 15ığa knuşnınmızm tarihi 
0 ekadar yalnn bi:r mnzlyc ait o • 
l'iJ.n& huuımak Iazmıdır ki tahla.tla 
?'~eadelcmiz, bayatla ve dinyn 
iÇ ndc d~tlerle olan münasebc-
u:;:z ~ kadar zayıf, o kadar tı(j. 
~ ~ ~r. Dugttn tablan yen-:u n .1thnadeki büyiik heyc .. 

1 
C'an!u y\ik kuvvet mlltevuı bir 
rtekiııue kumlan ilk mt18Pet Dlm 
karargfi.hmın eseridir. l4 Martı 
~blatı olduğu gibi görnıeğe OO"
""dığmırz gUnün bir başlangıcı sa 
yabUiriz. ll•neta bir hMka g·· 1 • 
bir başlca nıhla hakı,m llk g~:;: 
ıı.ti her Tttrk mHnewcri ken-> · · ""'- , bl uıı.ı 
"V'U mes ut r tarih sayma) n ı 
l!leclJıardor. 

_Modem Tıbbiye blule Yalnız 
müspet ilmln değil, mUspet hare
ketlerin, milli \'e inkılapçı baml<'
lerfn <le bir ~ bir mektebi o!. 
mu3tm. 

Ttlrk Trbbiyesf hu bakımdan 
Türk 808yet.eslne nfum Temıck 
lsttyen rnttnevverlere tistiin bir 
lıtiviyetle rehberlft< etmiştir. 

Türle 805)'etesintn jmpamtorlnl< 
kült.tirilnden, teokıııtll< zihniyet • 
tftı lmrtnlması liiik bir t.efekkü-

' riin ruhlam sinmesi b&kımmdıut 
yalnn; Da7.arf <leğU, faknt. pm.tJk 
ve hayata m:al olmo, eserler de 
h!Llketmlştlr. 

Modem TUrk Tıbblycsi yalnız 
ha'!ltane yataklan önünde hastafa· 
rm na.bzmı tntıan me'lfek a<L'\mlal'ı 
~ Ile\ıwm 2 Del ayfada 

de y r.ı 

Çok şiddetli 
taarruzu 

püskürtüldü 
46 Sovyet taalu 

tab.rlb edil ı 
Berlln, H (A.A.) - Alman ordulan 

ba§kuınandanlığmm tebliğt: 

Oldukça uzun sllren bir BUkOnet 
devrulnden sonra dUşman tankları • 
nm ve tayyarelerin himayesinde hare. 

15 glnde 

Sovyetler 
84 yeri geri 

aldılar 
16 me1 Alman ordusunun 

havadan iaşesı temm 
ket eden mühim Sovyet kuvvet.1erl Kı. d fi ' 
rımdıı.kl Alman ve Rumen mevz!lerlne e 1 emıyor 
taarruz elmişUr. Taarruz Kerç yarmı j Moekova, 14 (A,A.J - 22 pubat ile 
adasında yapılmJftir. Ccrcynn eden 

1 
ıo mart anuımda §imal cephealnde 

pek §iddctli muharebeler neticesinde Sovyet kıtalatt 8' meakOn mahalli ge. 
w taarnn:lar agır zayiatın. geri ptıs. 11 aım11tar, dUgmanm l~ topunu, 22 
ktlrtUlmll§tUr. DUşmo.nm 46 tnır1ı::ı tah.1 tankmı, 63 O nakliye olmak Uzcre 109 
rfp edilm~tir. Şarlt cephesinin ~er tayyaresini tahrip etml~lerdir. Alman 
kesimlerinde dllşman hlı;bir muvntra. !ar bundan ba§ka bu cephede aubay 
kiyet elde edemeden taarruzlrma de • .,e er olmak Uzere B bin ölll vermiş. 

lllF" Devamı 2 ncl aayfada 1 _..Devamı,.; ncl •yfMia 

Konteraruı aıoıumd& :rapıla.n kul. 
lama t&-enl, talebenin ıı6J'le4lll lltn. 
W marfı ile ba.§lamq, bunu mQtea • 
ktp kUraUye geten °rektôr Cemil Bllııel 
tıbbiyenin bugüne kadar geçlrdltf. ı.. 
Wıalelerı anlatarak memleketin beki.. 
me olan ibUyacmı n yarmm hcklm. 
ferine dU§Cm mUhlm YU~lerl tebaı11z 
etUnniştir • 

Rektör, hekimin ldeall etraf\n(la da 
§Unlan ııöyte:m.lfUr: 

-- De9amr J MI .,., ... 

· Ametikada 
Resmi binalar sıkı 

bir kontrol 
altına ahnıyor 

V&olııgtc:ın, H (A.A.J - Ruzvelt 
gazete.eller toplantumıda beyanatta 
buluMrak Vqingtonda ve bafka yer. 
ludc hU~mete aft binalarda balta • 
fnma harek~Uer1 yapılması için pUuı. 
1llr haZirladığun gösteren bazı hAdi • 
ıeler cereyan etml§ olduğunu &ôyıe • 
m1'tir. Bunun llzertne reıım1 blnalann 
daha sıkı bir nesaret ıııtma almmur 
!çln emirler verllm.l§tlr. H~met bun 
dan bqka ı§lklan karartma tedbirle. 
rtnın bllfill tatbikini intaç edecek o • 
lan tedbirler de almI§tır. Bu il için 
kongreden 18 mflyon dolarlık taMiaat 
iatenecektir. 

o 

Yuanlstaada 
lktıaadi hayatın baılamaıına 

dair tedbirler alınacak 
Roma, H (A,A.) - İtalya hariciye 

uıını kont Ciano ile Almanyanm Ro. 
ma aetıri Von Makenzcn ve nazır Clo. 
diwı dtln, Almanye. ile İtalya araam. 
dA1d ikt.ı.sadt •e malt tobirlitf,ni 19'2 
8enesi nihayetine kadar tanz1m eden 
bl rmra anl&omalar imza etmiglerdir. 

Bu ııntapalarda bllhaaaa 19'2 ae • 
neırtnde U<l taraf arumda yapuan lp. 
tidal maddeler leaUeinin teksW der • 
pi§ cdGmel<tcdlr. Bu sayede h3rp en • 
dll.str1lerlnln imalAtı geni§ ölçüde ar • 
tacaktır. _.. l)eoyamı % nc-1 aayfad& 

rorum 
lıtihver alraleji &alınsmda hak!Qt 

ve iyi tertip edllml§ bir ~birliği yap. 
maktadır. Japonya muvıı!faklyctl 

kendwi için hayaU blr ehemmiyeti 
halz olan Almanyaya garbe, Hind 
Okyanusuna, Birmanyo.ya, Çine, Man.. 
çuriye doğru gitmek ve Avustralyayı 
hareket kabiliyetinden mahrum bırak. 

_... Devamı % ncl aayfada 
~~----'O·-------

Riyo dö Janeyirde 
Dün nümayiş

ler yapıldı 
--o--

Şehirdeki bütün Alman 
tebauı tevkif edildi 

-- Yavc.-.ı 2 ncl &aylada 

r Qliııılııfilanusı 
Felsefe terimleri 

F ELSEFE terimleri ueyip 
geÇmcyiniz. Bu kelimeleri 

k-Ullananlar yalnız fllozoflar değil· 
dir. Her gUn gu.etcnlz:in makale· 
lerinde, fıkral:ırmda, ajan tel• 
graflannda Ye memleket haberle
rinde okaduğunaı. tablrleıin büyü\< 
bir bölümll de ayni zamanda bi. 
ıer felsefe t~rlmldlr: akıl, mantık, 

1 smıf, l'n&AO. fert. oeml~·et, l~timai, 

Yazan: BiR MUHARRiR 

'U. Fakat bu izah tarihe kan~ 
tır. Yeni scntezcl psll<olojl :ıekiyı 
böyle tarif ctme:r. 

/TAL YADA n&k, heyecan, '\azife, :;uur, l~e, 
1 bis, nıh, ce\'her, sebep, nch~<" 

Ek k 
.k llb •• ilh •.• 

Böyle olduğunu f&rzetsck bile 
··anlak'' gii.ttJ değil. ller ~kil e· 
~i her fiile yakı_ma.z. 1'Uriq;cmizin 
kendine göre hlr estetik mantığı 
\'&rdır. Bulunan kelime ona uy
ı~a milli :zevkin nefretine uğ
rar. Neden ''durak'' gi.ızel de "an· 
lak" çirkin! ~'tinini türkçe 
••a.ıet'' ve ''mekfın" bil<Ureıı 
(k) 'e ya (ak) t.c~kll ekle· 
'i hf'p maddi ve müşahJtAs ke-
1 imelerl vücuda gedrirler. (i<) 
harfinin sertlll,-1 bu oı:ıddillğe pol• 
yaraşıyor. l"'akat mUcerı-ct kelime
lerde bu sertlik, daha fazla. u. 
ıııul lstJyen mefhumun anl!ım sı
nırlarmı darlaş1mm keskin bir 
Qc'nber halini alıyor. Lisanm te-

}"ardım ~er roplan&uoıda buluaanJar 

~~~il· 

Yardım Sevenler Cemiyeti. 
istanbul Merkezi 

Bugün Eminönü· halkevinde 
senelik kongresini yaptı 

Yardım sevenler cemiyeti tııtanbul 
merkezi buglln Emin6nU halkevinde 
ııencllk kongresini akdetmişlerdlr. Cel. 
ııeyl Bn. Hıı.yrlye Kırdıı.r nçmııı ve 
konı:-re reisl~ Halide .1!4dlp, .ııeçlle • 

rck müu.kereye bqlanmt!ltır. 
Bundan ııonra hesap ve çalıııma ra • 

porları da okunarak, faaliyet hkkm. 
da malOmat verilmiştir. 

..... Devamı ı nel •Jfacla 

me mı ta• Attlu\l'Mb ~r koml!lyon top~andı 
,.e 1400 tenm bolanık dagıldı. 

150 BonlRrdan bir~ öm<"ği gördüh. 
rı grama ttiraf edelim ki berbat şeyler •.. 

Mfk°"'Ji ''cemiyet" yerine "i1de4'' in d ı· rı· ı ı·yor ''içtimai'' ,·erJne "ll<lesik" <llycb': 
lir rn~Jnl1 ! Ben kendi he-<ıabtma 
böyle Jlfln.r edemem. Ben söyle
sem ıııiz anlamaz.<ımrz: '-İz öylesc· 
niz ben o.nla.mıım; siz de ben he 
henüz ortada olmıyan ı:ıgate b:· 
tap anlM&k, bu 1;orakl idrak bi
zim ndretimize mlni olmaz. "7.e
!<a" yerine •'anlak" <lh cbillr mi t
nfl'! "Mlnl'' kal'!}ıhiı "anlam'' 
güzel de ' anlak" berbat! ~itin? 
ÇUnk\l evveli. zekinm işi anla. 
IM.ktan 11-.ret değil. Yaratmak da 
rıekl ll'l; tereddüt etmc-k de 7.ek\t 
~i; tahayyül etmek de, hatırlıı... 
mak da F-d<l ı,ı, Gerçi eskiden 
zihni tarir ederken bunun bir 
tmıyk meleke&I olduğu söylenir• 

--o-
Et miktarı haltcula 30 111am: 

tlCUt 50 grama çıkanltlı 
8-, H (A.A.) - Oft: 
Yarın ltalyada btr günde adam ba. 

ııına •erilen ekmek miktarı 200 den 

ll50 grama indirilecektir. İki g1hıden. 
beri Vcnedlk araymda lıluaollnlırttl 

riyaaetin\!e toplanan nazırlar komite. 
8l bu karan vennlftir. Aflr lfçflere 
verilen ve bazı hallerde 450 gramı bu. 

lan ekmek miktarı lndirUmemlottr. 
Cenup eyaleUerl fut& olarak ayda 

500 gram hamur ala~klardır. Ba§ka 
_.- ne.ama ı Dd eaytadıır. 

ekkülilnde bu inceliklerin bUyült 
bir önemi 'arflır. BunlBı'Sız dil ''e 
,Jüşünoe olmaz. llay<li ~u a.nlakı 
da fcl!'lef ecllcrimirln giil batın i
çin sineye çekelim. Fakat. 0 man· 
t "-" yerine ''u~dt'yl" ne oluyor! 

Hayır, ha) ır •.. 1'afilc gayret ..• 
817 ki dllimb:in ötle§lnl'.6lni can
ılan Ö7.Jeyen bir muha.rrl.ri7.; fe.lse
fecilerlmlrln böyle birkaç ı;ünd 
bütün mane\i ilimler ~ fcl re 
ferimlerfnt ~er n)-ak tesblt<' 
k&lknıalanm cloğnı bulıııuyonu 

İste mostralan da me) dandn ! 
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- EN SON DAIUKA - Jf MA&T iNi mmıA&nSı 

Mahkeme 
alonlarında 

Görülmemiş •• curet 
Sokak kapısını omuzlayıp, oda kapısını 
a~arak uyuyan kadının karşısına dikilen 
hır sarhoş ev.n altını üstüne gelirmiş 

.13it ıJallifia 1laş6aşa 
- '-=-'" ,_ ~Lzı:ai,._ _.. ,_ ~ .-

Bulunduğunuz ·haya 
şartlarına uyunuz 

Şüphe yok ki, tatbik{ en gü' 'haletler. 
den biri, zamana uyabilmek keyfiyetidir. 

"Z aman sana uymazsa aen zamana uy,, 
atalar .özünü bütün dikkatimizle, elimiz. 
tlen gelen '1ütün gayretle tatbik etmeye 
ralıımamu icap etlen .zaman bugündür. 

Birço'lrlfll'I, nanl YCl§amaya alıfmıılarsa, 
ondan 6ir atlrrtt ileri ritmek iıtemeseler 

. 
bile geriJ'• Jönmenin imkansızlığını ileri 
sürerek ya§ayqlarını değiıtirmek İt;temez. 
ler, daha doğrusu defiıtiremezler. Fakat 
insan, hayatta biraz da bukalemun olabil. 
melidir. 
Bulunduğunuz, hayat §artlarına uyma. 

ya çalıımalı, bu, güç de olıa iıe: "muval. 
lak olacağım!,, icldiasile giriımeliıini:z. 

B rtt dö#dUler, merdivenlerden a. maaile birlikte birisinin içeriye &'lrdL 
şağı yuvarı dılar. ı:aranı, gtszUm ~n. ğ nı görünce uyku eerııemllflle kendisi 
ttldı. G!lnl rcc htı. ta Ytılt m. Asıl be 

n~mk~:~~~ri~m~m ldzmı ve d vacıyı~ nı .:
0

~:::~:,m;::.:.;~~ırsı& var. katıl om •• ,. -· macarlstanda 
·' ver, yetııiDI. dıye feryadı basmıştu, W 

Şoför Ktı.zım, bütün muhakeme ı 
1 

_ Sus be kaclın, bağırma öyie, ya. 
müddetince hep bu mUuafaada bu'u • b d ğil 1 
mus, bu e zleri bell\1 do GO lre?'t' t k. ~1Nee ya.;:_ı.ncm değil. Sen kimsi.tinin? 

1 

,,, eame paza•ları 
rarıamı§tı, Aldığı cevap dıı dalma şüy ...... şoför Kazım .. , . A 
ıe olmw tu. - A11Ah Allah. Bu ııaatte ne 

- Fa tat bize \"erilen dosyaya gö . var bumda T 
re, aı.z :nııznunııunuz. td a ettiğiniz Hl ko şmap geldim R d ..J '/11 • I d 
ihettahali:ltukotmemı.ş., ;unu:0Uat~~eEmlneeöyle~e.Uyıe. omanqa a gaz o~tasınaa, lVlQCQTfS an Q 
Şoför KllEim kısa boylu kara kaşlı, ne elektriği açnııı ve K&rnnı sa1h<>1 lk b h d J k 

ara go:z.IU ııerbc t tavırlı bir adam. yıkılırcasma ııarhoş görllnce, b6§1D& l Q ar a ev enme pazar iar l ur Ulur ve 
dı. Suçu "sarhoııuk \e m~ken mıum • gelecekleri anlayRrak hemen kendisini d 
niyetini ihlAl,di.. d~ nntmı1,n\tJ\ıı.tta.klcveahlbiAri. her kız ve elıkanlı bı'r kaç saat ı•çı'nde 

Geçenlerde blr g ce muhtelif yer • fin ~ n•ıt ıuı.çmıştır I 
lcrde i 1§ kend rtnl bllem ,ı.ct> k <.:c. Fnkllt E"rho17 da arkaııından kot • k d ' • b ' b J 
recede mırho olduktan sonrn dn nk • mu • karan ıkla, merdivenlerden mu • en l s l ne l r eş u ı ur 
lına csmlş: vnzene!lnl ımybcderek IL§Sğı:yıı kn • 

- Blzlm Emlneye gidip biraz ~- dar yuvarlanmış, kıı!asnu gU:ııUiill yaı. 
ne çalayım ! dem' Ur. ı•Ifl.ır. 

Emine, §Oför Kı\Zın.m §Ö)'l bö;ylc Ukin I§ bu ı.adnrla dn bilmemiştir. 
tanıdığı, yıılmz bır kadındır. Bu kattır. rcbım ıhhı) ol'Jaya yc.rlnd n kall<tık· 
dan sonra kafası duıruınlı §Oltir, aao.tln tan sonra, bu sefer de Arttın kap.Amil. 
~c yarı.s-·u ı; çml.ş o duğunu h!ç he • •taynnmış: 

:ı.b:ı katmadan, Emlnenln Sultanah - Emineoce, Emlneee .. bana Eml. 
mctteltl evine doğru yol11tnmı§ttt. E. neyi verin • diye ba.ğttmağa baflarn11. 
'1l ne, 11:1 katlı bir evin Ust katmdA o. 'tır. 
turmaktn.dır. Şoför K!zlm, sokak ka. Fakat yalnız ıor&r Kllr.ıll'I delil. IJ!l. 
pı nı çalmağa !Uzum görmemi§, bir mlnc ile Ari! ve Arltln ı,nrl.$t da pen· 

§te arkasına kadar dayıyarak paldır ccreden: 
UldUr merdivenlerden yultanyıı çı't • - BckçUll, po'ls! diye ~ta. 
113 ve Etntnenln kapısını acarak, aesı. 

nı tatlı}llftırarak: 
- Kim geıdl, klm geldi? aç kapıyı 

ben geldim!,. diye kendlslnl içeriye at 
rnı~tır. 

Emine, elektriği sandUrmUş ve yat. 
llUftır. Birdenbire oda lmpı.."l?lın açıl. 

.e .· diyoritµ--
. . 

Uzak Dofu vaziyetie göre 
Arnfrih .. nıo dttşlincclerlnl İ) i 

anlamak lt!'n Tbe Time!ı'ln Vqlog. 
ton muhalıirlnin verdiği malüınata 
hlr haknlım. Amerikalılar Mosko
''Y& Japon seflrl olanık NMtake 
Sato'nnn gtt~sine bUyUk ehem~ 
nılyet attcalyorlnr. laponlar Ros• 
laman 6ylc ~yler lstJyeceklenllr 
ki Ruslar bunu kabul ederlerse 
oıak doğucla h~ ehemmiyetleri 
kalmıyat'aktır; kabul etmezlerse 
tlapouar Pearı Harbour'da olduğu 
gibi ansmn teeavtne ı~kJer. 
dlr. 

'l"ine AmerlkıMla ba kaynakla
na verdikleri mal6mata göre hti· 
ktm trilrea kanaat pıdm: lapoa
lat cenubi Pasifik hareketine .... 
1anıadaa evvel Rularm lılni be • 
<."eftllelı c11,eneestııcleymlşle1', F• 
kat Amerikatdarm hamtanmai& 
vakit bolınalarmdan korkmu~r 
ıla iptida onlan harp harici gibi 
lılr .-niyete 96....._. ~Dl ara• 
mJflat. 

dırlar. 
Nlh&yet !!lmtnenin gelmedltftti gören 
sarho~ cüretlnl daha tuıa arttırmıır 
ve Arifin kapısına da dayanarak kır • 
mı§, l~erlye dalml§br. Tablt ev halkı 
bağıra çağıra birer tarafa kaçışmıı, 

çocuklar korkudan çığlığı basını§, ve 
KA.zım Emineyi kolundan yakalıya • 
rakt 

- Yürü bakalım! diye zorlamağa 

baflamııttr. 
ite Arif de madabale etmij, XAiml 

bUna kturalt, Arin dötme~ kllJbt· 
mıı. fakat sawrc!utu blr yumrak bo. 
p gtdlnoe, yan yan kortdOr'a Jraa&r 
ytırtımtl§ ve tehar mel'dtftnlel'dell a. 
ı:ağı uçmuıtur. 

t:te bu Strada da pou.ıer gelmi§ ve 
KA.z.mu yakalamııtardır. 

- Bunlar, ne b8:vıe Klzı:m ! neler 
yapmıpm bek. BUtlln blr mahallenin 
balkmı gec" yan11 1'0kaldara utrat • 
mıpm! 

- Vallahi beyim, bunlar hep ya • 
lan Belki btru bir teYler yapmlfDll. 
dır: amıı, sarhot olduğum için hatır. 
ııyaınıyonun. 

Bent d~ğıfüle?', :ınemıvenlerden ap • 
ğıya yu"1ttltı.dı1ar, kalam gtlsOm.. 
Şot&r Kt\zım, tlmi!I tabl1 a,ılmll 

olduğundan marltetıerlnl kabule ,a · 
nqmıyor, bot yere davacı ıne~ 
geç!Mk tçln ~u. 

Neticede wçu sabit görüldU ve % ay 
mUdcktle bapll cezasına çarpdaı 

ADUfi MmllBIBI 

Amcrlkaclald nı~ 111 sı. 8Ulr ,.emel< o6Mmda 1dllııoetııl be 
~s ile ilapon7a aruuada- konqarak ilin lçl70r, ara.,. Anc. 
"91 " UN 1 badramndaa ev· nla _. olarak gttkditl llmk flftO. 
f'I--. ..._,_De Raaya al'MIDdaki layı yiyor ve .ıpnıun blrlbl llhli-.. 

it• ~rlar. Almanlar den IUeldnl yakıJorft. 
l'l&İZ olun Ceride brralmıak Sabir lbllbell Cok öftıitarlptl. Kan. 
Rmı,_,. ~ cl~ıUnd8ler ,.e • llAIA meyaaaıaa :roJ<to. KUi~ 
da simdi ayni ~ler. l&poa'ar gtttıtt mman Necmlyql ona .... 
vorlar. tewı 1'..-.k latı • gkt.ermemtflerdl f 

Acaba blitb iMi lldltaleatar Saldr, Anaa-tıit ~: - Kattm 
abm1nler R118J1ln '9Pdmakt.a ';: ııerdU ıllre .,.,....._ fO ~ ilWL 
an yardımı &rtırnıak ve hlZlan tun llMırhtordıu 
l11111ak makucbnı • llfiJerlat• ,._ N_.ye ı...um en atta eat
Ba da aklft geleblllr. Fakat ıa: ka lılr edada mallpmıtar. Omıa a .,.. 
OOllla.rm hiçbir hak ve t.aaltllllt tmda illi' ._.. ,., .. 
ı:ttıariıe kP.ndJ'erfnJ baib ~önnft AC91ıa ba llh dotru maydu1 Yok. 
dlklert dltln81ttne, b hrsat~ • M_.,. ..,....... ... ietDll 

aslar a hesapiqmağa kalkac&k- de. on •ntlmll ..,. alıla' • l!ıla 
nn'1a ş\iphe edilemet:. Şimdi mı blyle .n~, 

\merlınatıaa uzun bir mUılıJet e- 8alllr1D blumila. ...._ JMdıll 
mln lnlhıbayorlar. Bb ıAm&nı hoı 11U1Ma olmilııto ilıta lııAr cılmle ys 

edrm'yece1dert de tabiidir. IDnt etmlitl: 
ıertne b!Jo ha1'elrete t:ıı1klnaktan. "Yengemdell t.eldGa alcima. AnnıL 
" azak dotudaltl Ru \'llJI Alman- da ~·ta utar 99raıtak lllr Ptlm. 
"tla nı~re)c bfr tt!UTU! neti- llzllll 'nl'Dlll- BaR J'8gtla ~ 
~fte h~ lnflfrm<'l>: ço1c cazibe• 16,.._. ve bllll JUISllBleula ~ 
ı bir macera gibi «6• ınebiUr. Fi• Bltm' • ..._ ~ Mt. 

kat Rmılar Avrupa cephesinde Al- 0~ llıMt • ...._ .._ • 
lrıanlana h ... p1ana, van111 çdalr ka awıalar ~ vehvmk ve 
hklan grbi .Jnponları da ç&mP. dalıa fazla Dd'enektl. 
Jtf r Yola ıtevkedehl'lrler Bövle b' ı Bereket ftnln ki, ıuıııraaneataa ~ 
nıu,-affak!Tmnlik .ı~ t&m içiı )-Uzıı anlafilDllfh. 
hlr rarup batl•nRJet olae.kfır. I Sabir lılnleallbe •bk '-ı ı k 
fferbaldp tM2 ~e91 bhıe ~oll ~ bir ayak eeel duydu: 
"-kir ı?t1"oım,.'er ha~l"91' "-- Doktor 8alatr a.e,ta m ....._ 
~ Hüaeyfn Cablt Yal~· (Haber) defU mlT ........,, ~ itte lııara.. ... ~ - ._ 

Rom&nyada.. BUkOYina eyıUeti • 
nin (!tl da.ğllk. blt yetinde bulunan 
Minıtee. Gene mevklinde, lıer Mı
ne temmuı aynıda. bir "kız pa • 
M) m, lruruhır. Rom&hlar -.rna • 
ıun:ki.ti Tnıa ırkına nıensubiyetl.e

thJI muh!fua eden knlar. deli • 
k2.ı ı r bura.ya ko,.qar ve kendile-
rin rer ha.yat ybklafl ararlar. 

"Krz paz.ı.r:ı" Karpa.t daflarmm 
IJrı rinde ve 1'00 metre yükaok -
Wtt r, Yollar anzah ve iptidai 
bir halde olchıiu içbı, ora.ya, ara• 
ba, otomobil ielemes. ~ 
cvleG'dirmek iatlyen aileler. :pa • 
zar yerine, ya a.tıa veyahut ~ 
~- Panayır, pazar ıunn ku
rıi4ıcNtu i~ın. herkes, bit' gUn e~ 
velki cımıartesi gUntı nkşa.mı Mlln 
te~ Genada hazır bulunUT. 

Pn-ıar gecesi, a.ç!k ha.Vtı.da, ~ 
Unıhat ~ u)1tuyla geçef'. Pazar 
Mbebl, hflt'kee, e.t*enden uyanır, 
l\lftlMe ~. Katar, delibn • 
ıımr, kızlanna 9eld dnzetı Yer'.oP 
ken aınaıar, 1*beier d& ODiara ya.ı
dn ~ler. 
x.ı.nı l!IDllıeri, del..,,,..,.. 

çeld dlllenleri bM:lnee, ibadet 'ft 
dua mmaıu gelir. He~, Gri&. 
yerde bohJnan bOyQık bir tai ali· 
bin eQoafma toplamr. Salibin ~ 
mnda bahamn pal*t tarafmdu 
d~ oltmıur ve n.iıayet • ._. 
hJıan. ADahm liktfu ve yardımı., 
d~ dini mtlwim nihant 
bulur. 

Dundan eoma eflence başlar. 
Bir tenftaıı ~devam eder, 
çU:nıııil ~ g& l!IBherlat', oraya }'İ· 
yeeıek teylerd en tutunuz da çanak 
ç~ bdaı- her teY gcıtirmlt
lenlir. 
M~danla.rda, hora daireleri te
~ eder. ~ ~ar, delfbn 
tıw •ıttılnlk,. imntndeki uzun bo • 
"1lıa.n !le ovun haftlan calatkett. 
el de t1ıtutmut .,,nıer, n~ • 
rmdeın uçarak, ~ aöyleT ve oy
UM4m'. 

ı:w.Yft' meftllmn blr yerinde 

Ane ba ıwıeı duyunca yemell MMI. 

- k0f1a: 
- A..a ._,_, AJlalt atlana enau 

werme1la. ounı. tautaıa eatmnata 
.......... ..,h ....... ,..49,e. ....... 

Bu ...... bpmm zili ll&lllUJ'OIW, 
Sabir ima lllr ieredfttıee IODra: 

- Her plelle )'ok ~ de,atz
,.. Bellıl ~ ftya .... dala Mr 

lıaber selmlıl"'· 
lllSmelCI ,.....,..: 
- o ..... ud••de eıllll ile ben ... 

"'1a glde)'tm. Ve plenJerle ._ konu. ..,... 
- ..,.. ıtt .. blJDI,. 
Ana kaplYB gtttı ve aralıktan .or. 

dllı 

- bnJ ....,....,nm! 
- Doktor Sahir bey evde mi f 
- Ne ,..,...nmnı f 
- Bir basta g~tlrdlk de •• 
- Dolrtll' ile) e'11e laMta kalıul et 
~. 7.atea keadJ•I de evde yoktur. 

ARB .,_.art• ndM' zllldd p. 

dtfil. lıirçOk ~erletbide oyuncu 
grupları Vsrdlt. Dağın tepeal, gal 
ğr ve şarkı sesleriYle, aevlıiç ve 
ıetaret çığlıklari!e kayna.ina.kta 
dC'V8Jll eder. Bu atada, blrlbir:ini 
gözüne .ke&Urcn lmlaıia del.ikan • 
War, yavaı yavaş. oyun sırumda 
birleşirler Ve hora tcpe~ken lto r 

nuşur, anlaşırlar. 

Anıla§a.n çiftler, oyundan çe • 
ldUr, doğru ailelerinin yanına gı • 
derıet. lkl ta.raf a.raımıde. mUza • 
kereler olur, eaM1at kararlııştm -
lir ve nihayet kızla ol\a.nm evlen
:nelıerlne SÖ% vertılr. 

Btriblıiylc emnmeye klnr ver 
ınlf olan ~lftler için, bu eaatler, 
nek&dar tatlı ve heyecanlrilır! lki 
nL !'!nlı, gUnUn ~Utebsld kı1muiıı, 
ya tenha yerlerde mahrem g8rüş. 
melerle, y3lıut hora yerlerinde el 
ele tcpınmokle geÇitirlcr. 

PaAr akpmı, ortalık ka.ral'loa· 
y& bqladığı ı:aman. MUntea GtM. 
"krz pazarı,, nihayeıte enır. Artlk 
a..tet beflar. Daim eırtlermt!a 
kımt&tı patJkür. ~ pda, 
kalıkaha orfhklarb1ıe inler. Bu 
cotkunluk, tablatlle, aah& ~ ken 
dlleıine birer et bulmUf olulann 
del'ldtt. EıJ bôanuyan deılkanlt -
lar, blıllıalll!I& JazJet, talil erine lA • 
net eder*~ mahzun köy. 
ıertne d&ı~rler. Onlar ~. geı. -
celı: yazı beklemek gibi bir teselli 
vardır. Amma bir etme daha bek
lemek epeyce UllU!l bir ıstnilpttt. 

MACARISTANDA EVLENME 
PANAYIRI 

Macaıista.nda da, her sene, ille 
beıharda kurulan bir "evlenme pa. 
nayrrı,, va.rdır. Bu panayrrm ıek. 
U, Romanyada olduğu gibi dağda, 
~ havada ve e9ki bir usulde de
ğil, bV kasaba.da ve bir derece 
daha medenicedi:r. 

Kua.be.nm bir paza:r yer! var • 
dır. Burada., bir sürU dOlldurmacr, 
şerbetçi, pastacı gibi kO~ctlk ba· 
m.kalar va.1!'dtr. Meydaııda, gayda-

l.a.r, müzik çlganlar Qalarken, hora 
ha.lltalan şarkı aöylıyerek döner 
dUTUr. Herkee, keyif ve nete için
dedir; fakat kızlar, deliitanWar 
hora yerinde dctil, barakalarda 
eı,lerlni ararlar. 

Koc:ı bulmaya gelen kttlar, ba
fıı.luı'ardan btrine girerler ve b1 • 
rer çörek ısmarlarlar. Çöreklerini 
}>&Va§ Y'&vaf yerken om.da bulu .. 
nan, yahut kendb!ıinıl. ta:ktp etm1t 
olan deli!ta.n'Clarr tetkik ederler. 
Bu sırada ltızr kendisine lAyık 
bulmuş olan dclilka.nb. kızın ya • 
nma yak.11L$ır ve ona bir eerbet ıs
marlar ve "Allah, seni bana ver
!Wı'' der. 

Kız, ~rbcti alır, lştc o t.ama.n 

delilı:anlttım benzi atar ve kalbi 
;lddetle çarpar, ÇUııkU kmn şer -
!xtti ağzına götünnesln®n sonra 
onun kendisi e evlenmeye muva -
f a.kst edip etmıyeee~ anlıya • 
cAktıt. 

Kız. delltuılı km.np bozanr • 
ken, te~ kadehhrl afmns yak_ 
iaftım' Te blr yudum f~. Eğcr 
de!tk:anlıyı befenmiş ve muııla 
evlenmeye muvafalt&t e-tmJpe, af 
mtd:altl terbet.l yuttukta.tı l!IOtU"I.: 

- :erı~rtm."z bu acr.bet gfbl 
tatlı geçshı. Der. 

nu cevap, m~s~leyi halletmıt • 
tl1'. İki genç kol kola vcrlrlcr, aı• 
leler.ine mUjdc verme}'c giderler. 

Yok, eğer kız, deM:kanhyı be • 
ğenmemiııse, a.ğtıM aldığı şerbeti 
Yete tU:kilrllr ve &?1ta.s!ndan : 

- Vay, bu •eıhet &cfl'lnt§ ! 
Der. 
:Bu, red ce~l\.brdir. DcHkanU hl~ 

btr ~Y BOyleme, yal.nrz boynunu 
bllker, başka bir kısmet aramaya 
g!deT". 

• 
Bayle eski usu.Jdc evlenme A· 

detleri birçok memleketlerde hl· 
J! caridir. Bel~lkada da bir ev • 
lcnme yeri vardtr. 1emı "koca pa. 
na.yın,,, dır. 

M. R&im ÖZGEN 

YCl%Cln: ISK.ENDER F SERTE.LU 
. 

ıtannacbtı ~n. bpt anrak lkJ parmak 
kadar aralanıııqtı Blrdenlbre bu ara. 
llktau lıılzmetçlatn yQstlu llıılr eq lak. 
tılar .. Ayte: 

- Ala., yanıJonım... 
Diye- tqhğm tnıert- dötte. 
8ahlr ,.eme:ı: oclaemdan kottu ft iliz 

mt't('lnln n•rdp tnledlğlııl '6rlbıc!e ,. 
pnb: 

- Ne olchm Ane! vuruldun mu'f 

Ve btrdm vere lltldl.. AnenJn 
mor patlıraıı gibi biranda yanan oelı 
tt111lnl görUncıe lllfll'lb: 

- Eyvah,. uval'lı luutmaı ~ .. 
kfozzapdö~. 

H"men tabıuıcasmı çekerek: 
- Banlya evimin "'1'atmda ııtvU po. 

Usler dola.,ıyol'do? Nereye gitmiş bu 
efendll"r? ! 

Diyerek nıımm tlnclrtnı çekti. Dı 
prı fırladL. sokııkta klmseyt gl>reme 

dl. 
Sap. eola bakındı. 

- Ba)'UClar oYak ........... Ala, 

ıunlanlan ldrbll ele pçlrtp ~rtaey 
dlm. 

Yumnıklarm.ı 11karak tekru ~l 
ye gtrclL Ve ellndl'll bir kaza !:•kmadl 
tına DMllDD\111 oldu: 

- Gece '\aktı ortalığı ayap kal 

tlıracaktım, Karakollara, bapüıhanele. 
re dUşet°e ıttm, Allah beni konıdıı. 

Ve labaııeasmı oc?ılne koJ arak ka 
pıyı kapadı lçcrtye girdi ti~ dola 
brndllll l&f'l'I, pamak \esalre alarsk 
ı\y~eııln 'ö7'1nU, ıı7.lei1ııl alldl, UAç 
lac1ı " iyice llatladı. 

7.a..ıtı kaClmcatız bayt111 bir baldt' 
rabJ'Ol'do. <Janı o kaclnr yanmı,tt iri .. 
bir lıayll eter kokladıtı ha1Cle bir ttll'. 
IO alıh bqma gelmlyorcJD, 

- Aman hayım, ~t yataftma ya 
tırm .• 

Diye eöylfllldl. Atr;mdan bqka keH 
me çıkmadı. , 

s.ltlr blzmetflldnl ~aklryarak ya 
tatma gtitürtlp yahl'dı. . 

- 8abalıa k:ıdar l'lllıAt ~"t~lı: • 
-ı 1111 lll9lak ._ A,..e.. bir fe1ia 

r-ıKto 
=c.s::w 

&AlTAı a 

Herkese meram anlatmak 
DunJ aııuı çcklluıcı; t plcriıııl~n biri 

"' • tur ~J l ııorup 6ğrenıock lı;tl) ~ • 
er olacak, Butilar mUnası-betlı mli· 
n:ı.scbet iz tir takım ı.u:ıU r.e ımıruıı 
.> kadar ra1tıı • ız. ederler ı,ı, dvğdulf:u • 
nıwı dop~::ığmıuı plıımnnlfü 1ıuyar. 
sın.az. 

Bu mlinaı;ebctslLlerdmı blrl için 
iÖ> le bir fı~.rn aıılntırlar: 

l\IUruuıeüetslz l olı1a bir et..ıt:ıı:c-• t · 

ru.ııtgellr. ğdan birinin ~anına~ 
ıa,ır: 

- Bo glltürdUğünUz cenaw ki. 
mlndlr~ 

- f'&lalıto. 

- BUyUk bir adam oıae.11 T 
- Eveti 
-Zengin mlJdU 
- ÖJ le zannederim , 
- Gmç miydi? 
- YU1UnU al>l'medlnl, 
-iMi miydi.fi 
-Sorma.don! 

- Acaba neden ölmli!JI 
- Senin glbllere meram anlat • 

maktan butatanmııı olacak! 
NASRETl1l'f 

Eroin ticareti 
Bir sallıllalıda 
püetlerıe erola 

baloda 
KtlçUkpuard& oturan •bıkalı ero. 

incilerden Kel Abdull&bm gene eakl 
mealeıtln• rtlcu •~rek eroin ııat\ilt 
haber alınmış ve dlln bir nıUbteİlya 

lkl paket eroin sata.rken emniyet ka.. 
~ıhk bUroau memurtan taıı&fıtıdan 
ııuç USeıinOe yakal&nmııtır. 

Suçlu aıkl§tırııınca, :lula tablr e. 
t!llen ke.n&atnce maıam bir ~m atlı. 
na aakladıtı 6 paket eroin daha bU • 
ıunmll§tur. 

Kel A bdu11ah lıunlan arkadaıı ,n.u 
kesik Ktunllden aldığını eöylemlf, Ki. 
mil de yakalanarak beraberce katak. 
çılık mit.hkemest.ne V9rllmlılerdlr. 

Çocuğunu düşüren 
bir kadın öldu 

Eyüptc, yenlmahalle~ Numan 1ıo • 

kağnıda !:5 numarada otura .A.bbu 
adında blrlslntn fO yaımdakt ırarwı 

Nazife Keakln, hamile billund\ılU eo. 
cuıu dtl§Urınllf, mmnıttır. Vak& fUp _ 
heli görtılmtlf, tabldk&ta bq1&nllllf • 
tır. • 

n:Dt Db.&Not Y A1LU..AND1 
P'atth, Aksaray n Takllm amtıe · 

rinde dUenen Alıutu, Rurpt km 
Şeker, l'atma, lılııstata, H.anpla, Ce.. 
mal ve lıleJtha adında T dilenci yala. • 
lanm11, adliyeye verllmlftir. 

Bir daltadaa demir 
balat çaıaaıar 

1111aıandı 
Geçeıuerde Karadeni&de tıatan lıir 

vapurwı Umaıumuıdan b&Nket eder • 
kwı batlı old\llU pmandlraya brrak • 
btı birkaç yüa kilo atırııjqldalll de. 

mir halatıan ŞllkrU " Ahmet aclaik 
iki açık ıtta ancWla ~rek 0Uın1t· 

l&r " bmıları Oalatiada otuna 111 • 
maa aıımda blr kadınm e"1ne akla • 
mqılardır. 

Hıraızlar bu demir balaban atar • 
ken yakaJaıım11. adllY9Je Terilenk teY 
kıt edllmlflerdir. 

fok. Bwılarm bel* 1~ 
Sahir lllunetçtıdnl yat.rcbktmı -· 

ra, &ekrar Yemek ~ dllllcll 
ftlr ıtlı,-ara ,yaktı. ' 
Sahl" be)ıı<ıH '91acle Ut~ .... 
Kapı)• «•itar g8'en ba at 'a• 

lttll'Jl'f'dl : 

Buntarc- •la t"'-4~ _..... 9Mlalı • 
ları;ı U:t. tl'•J .... ~ ttki\l 

Mltir: 

- l~ kJ kuk • du lftr lr•• .._ 
m t~ f.Öz (\in. llm • art[ll ftll ... 
tıım. 'l'•U illlt• ~ brD tı,C'",P"'"•'°.._, 

Olye Mı ı "1) 1;rtta. t.i<ı:-a ne <1111"

nıeğe .... !aua •r ıti'l*' : .. ,_,_ ,.a • 
nıııtt ff&'b ıkl h:ı~ •lııt ..... ~ 
Sl~IP ırak ır~ ordu 

S.Jılr: 

lsuı1J :a fU kapt11ıa b!nu. ;Jttılllıl • 

D 'f'r l< ,up1ıe1~ dU8-"IT. w. F&kat. 
h e bir mcmıır lınMrna lmklıl 

yoktu: !: lnkU S&ılılr eve ~efü ıe1-
poU. mUdUrünU telefonla •'Mimi "8 
oraya bir memur dlklldlglal pell9 ... 
ılUJ'Unden ö~l'l"nmlıU. 

O baldc ba realet IM!y'dl T 

ı:vı muhat11~:r• .--ır edlle. ahtl 
polis ned~n llH!:' ıl:uıda yokta f 

Sahir o ~'OP. bu evde ft lıa ,.... • .a. 
tında nıMtl 'atıp UJ'Uyacıakt11 

Ayf(.'fttn kıon:apta ;rt\%1i ,,_1 ... 
eu,.undl.ktp tıkldet~dfon _.,..rltd .... 
~M••• ... : 



w==liarp hikag;ıeri 

tayyare bölüğü harpte:ıENSONDAKiKA 
Bir Amerikan ·tayyarecisi bir ~Uu :! =:ı:: K~h 

71nci 

hava harbini anlatıyor ==~~ 
Bir ..,. kat1e.T UT;aya n knit d&• 

kb .. 

""9 akıl geldi b.ı.ymı.. .. 

~. . ~ " ;v=:=~: '' 
k·' - • Yaş 27, boy 1~7. kilo 70, 40 lir& 

BeN bafltçe dlirten bil- el deıir. 
bıir t:ykuds.n l!yıı.nılıl'\iı:. Hizmet e
rinin 5e8İni işitir g.lıi oldum. Ka• 
:r&DWt-ta be.M duınanlıu"ı tüten bir 
füı.cım kahve uzatan erin golgesi. 
ııl gfö·il.Yoru..ll'l. Açık p;ıcce!"eden 
tJ(}fte l:W1' ba.ktlill. :ı<~t, vakıt gel· 
mifJ, fc<:riıı ilk ışlltl:ı.rı nfkı.m 1'lr 
~ aytha.1.a.t.ryoc . C>.fa arka· 
~ !4'~ 1.ııeı ka.lkrlış jim -
ı.lMtDı. yapıyoa· Ifa.va MiLcrleri 
fla!. ~ ~ıei ~'ilisC:.er giyerler: 
iç ÇBU".ı:<ı..Şı::rbn Joi.lıa ipektendir, o-
nun ilzeriııe atGrŞ almaz bir kom.- ken motör ta.katinin yalnız üçte 
"oiJı.('fl.On geçirirler, soğuk oduğu biri ile çalışryor. 
vskit ügL ceketleri de kürklüdü:r. Firari m.r bakışla Lukenin ve Di 
GöğUs üzerine bağla.nan tahlisiye nin de havala.ndtltlamu görüyo -
kemeri, ha.va subayla.nnm hüviyet nım. Topraktan aynlıyoruz. Tay. 
vara.kalarmI da içine koydukları, yareler havada bir V harfi şek -
hatta harit.a.larmı da sa.kladrkları li.ıti alarak yükseliyor. Grup ha • 
çimi.eler bu teçhizatı tamamlar. Iinde uçuyoruz. Yaptığım bir ma
Bu elbiseleri giydikten sonra el- nevrayx a.tkamdan gelen iki tay
lerimize ipek eldiveınlerimizi ge • va.re tekrar ediyor. Onlar gözl.eri
çiriyor, başmı.ıza. üzerine dinleyi • ni benim tayyareye dikmi;;lerdir. 
eller ve mikrofon ta.kılmış :kaske- Eğer ben bir dağa ça.rpa.caık olur~ 
timizi taıkryc>nız. sam onlar da. kö:rilltörüne aırükam. 

Büyük ma.sanıın l:ııpşmda, 19 :i.le dan geleceklerdir. 
21 yaş a.rasmda birçok delilm.nlr- HarekAt dairesini çağtrıyorum: 

ki gemi ba.trrrp ililsilııe dönmek 
arzusunda. Bu manevrayı yapar • 
ken kanadındaki siyah haçı görU
yorum. !ki koca.mtn motörü var. 

Hayklra.ra.k bu tayyarenin arka• 
s::na atrldnn, yardnncı akseleratö• 
rü de ~tını. Bu smı.da radyo gene 
emir veriyor: 

"Allo, burt.sı harekat dai're61, 
bir düşman ta.yya.resi, Tumbriç • 
vel.s civa.rmda bit' .gemi kafiil.esine 
hüoum ediyor. Tayyarellıiın lizeri • 
ne hücum. edinn. 

Radyonun düğmesini çeviriyor 
ve mikrofona. haylanyorum: 

.la.r ya.knı bir harcıketıi.ıı verdiği he- "Allo, ben kızrl böLügvün komu• 
la k 1 Büt"" g "Allo, ta.yyanyi sizden eıvvel yeea.n onuşuyor ar. un e • tanı Lokrust, iışitiyor musunuz·~ •• 

d .. h h'" -·-1-- b" "hl- gördüm. Ürerine saldmyorum. ot UŞlllall ava U\.:wn..o ... n ın "Allo, kızıl bölük ıu-fi, si"ı:i a • 
..._, k Iadı ·~,, ..... , ...... bat.. ...... _ ,..,.. Opera8ymı cevap veriyor: •l&ül ova • ...,........ ...... _ ._J_.. çlk w:rk :işitiyoruz. Not edin.iz.,, 
Larmıız ha:rekete geçtiği vakit tay "Allo, burası hareket dairesi, "Peki." 
yare meydanmm etrafındaki top- harita.nı:zda 110 numaralı parçaya Yarış btşleyor. İk.iroj,z de ka.fi-
rakla.r titredi. giıd--'·ft~-"- ... -1 ... ~ıd.ı ? leye daha evvel yetişmek isttyo -

Kahvaltıdan sonra Aletlerimizi .. ~'71;:f bölü~~fi Lok· ruz. Gemilerden çıkan dumWl 
göooen geÇiriyonız. Gcoe ineceği.. rust, harit.ada. ı ıo numaralı parça- tayyareleri sarıyor. Gemilerdeki 
ta.iz seha.nm ~~,, hücumundan ya gidiyoıımı, muharebeyi keslyo- uça.ksa.V!ll' topları ateş MllYO?'. Bu 
ll8.1'8.1:' görlip g·;r:rı ıı..t:: n~ de öğreın ::'.teş bize de tehl:ikeli ola.bilir. ' rum.,, 
met 8l'ZU8Wl~. Bereket V'el" • Şimdi nereye gittiğinrlzi biliyo- İşte d~an ta.yyaıresi bombala.. 
Bin sahaya 'h*'lhll' şey oln:ıamış. 1 

,_.. '-·rak··. n~.be.ıa.r suya d•1..ı-u. •uo,/L' nım.. Pusule.yı ona göre ayarla • .. ... uı w ouuı '"'!lu 

Düşmaın bi:rkıaç metre uzak.ta ya. dnn, şimal deni2Ji21e doğnı gidiyo- Derhal b!ltlln hızım.la bu tayyare.. 
pılaın yabancı hava meydanını bom ruz. Şu halde vazifemiz ya lnıgil• Yi karşılıya-Oak bir ma;nevra Y9P • 
baı!oa.yıp dı.ırmuş. .•. . te!l"e üzerine gelen bir bom.bardı • tı:m. Şimdi tayyare üssüne dön • 
Ta.yya~eye ~erieştigım vakıt ma.n tayyn.reaiıni karşrla.mak ya • meye ça.balıyOT. Biltün boımba.larr-

~istim kulagıma her ~n - hut da bir keŞif uçuşu yapmaktır. nr brra.kmrş olduğu iıçin ka.ç8.bilir. 
k:i nakaratı tekrarla.dl: motör .. , Ta.yya.relc:r şimal deniz:De yalnız Bombalar denizde köpil.kler ya.pa• 
smdı, hazmı:n-, komuta.mm.. . . bu ilı:i vazife iç.in çl'kar. raık pa.tlryor, 

Fa.kat ta.hm.at her ta.yyarecmın 9000 ayak yükseklikte kocaman Düşrruuı t.a.yya.reei çok aşağıdan 
~etten ~el : defa !ı~ ~ J bir bulut bizi yuttu, L\Ue ve Din ~uyor. Fakat bir kararda durdu• 
~.:ı muF bir~ ky~de de_iles:ıZin~ 3.I'kamda. Sjs jçersımde bi.rlbirimi· ğu yok. Alman tayya:releri çok sil· 
~ar. ena a.ı e g . . ka betm ek l . k aıtl t·1 • la dov - 1!k bir ikse.n ta . in zı r em çın an arımı - ra ... ı manevra yapıyor r grusu. 
rs. w ac tehlik no Y'Y{~ :mı. biribi:rine dokunarak uçmas.rr.. Omı denize bu ik-adar ya:kmken vu:r 
hayatını ~Ye k,?yar· ızerı~ da.n başka çare :vok. Çünkü tek ma.k mü,cıkül. Ya.ln?'L bir ihtimal 
de ~ tayya.rerun dağjrulk _durdug~ bıir tayyare dti.,"Jlla.na. kolayca av var, Kuy, rugun· dan hücum eUııe«. 
genış tayyare meydtıım duşma.n ı- . . . 

. kol bir hedef d •. ldir M olur. Geçen harpte hava muhar;:- Bu takdirde kendısmıı. yalnız a.r. 
:ı.a d8:_Y 'OOr ~yal· ~- bele.ti tek tayyareler aırasmda hır ı ·ıı:asnıdaki mit.ra.lyözle müdafaa e .. 
~._, .__ :uşeın • +-.~..: _.::ı.-.ı.:ı~ız Bü~~ düello idi. Bugün bu ç~ muhr.• · ciebilir. 
11&J. ...,.yyareyı ı.wı•n'P C\.leu,.ı.u-, ..__ ek ---"'reli ş· d" 1 l 
tli.n pilotl-ar ta.yya.rele:rini mua.ye • re~ P .LUl<Ul • ım 1 grup ar Yaıldaştl!k, a.teş açtım. Faıka.t sa 
tııe iJ.e meşguldür. halinde çarpı:ıeyoruz. . . a.tte 500 kikıımetre s.iiratle gider • 

Paraşütü.mü, lüzumu zama.nmda Tayyare bir şeye takılxyor gıb!.. ken nişan alınaJc çok mli,;Utlil Çift 
~-ı ,_ .::ı · tıa. . k Luke çok yaJdaştr. Kanadı kana- . 1 .. .. d··--.:ı boş 
AU-18.Y<:8' a.~ymı vıı.ye ~enın a dmım boya.smı .sıyırarak geçti, Te mı~ yoz:un wuu ........ aın anıyor, 
1ladr uzer..ae koyuyorum. Ve son• 'efonla k .... , . . '·:td.'"Dl D""" ellermı. agrryor. Çekilen kanmu 
nı. hareket; kiı.ğrdmI imz,alfımak ~ • enws..~~ ~rı. · ..,,... • toplamtıık lçin biltlin kuvvetimle 

yde.n ,--~~.:..- ~~·-- n;ya baktmı, Lükenın kana.d uzak h- ,, __ zere m.e • AUIC".._._...:' o•.:-:ı:~ı ULU._ laştı. "-J AJ,UYOl'Ullil, 

s:zmcıa het' JtŞ çabuk A~ily?r. 14000 a.ya.kte. bulutlardan kur- Düşman tayyaresi de ateş ~tr. 
~ 7 D:ro~Ttları: tulduk. Şimdi ŞUııdi güne§ içer • j Misketlerden çlka.n duman Alınan 
~J"r ar. . anr a• sinde ve bulutlarm ilzeıinde uçu- 1 lıı.rm doğru nişan :ıldrğmı göste • 
lılyle hareket cmırcsine telefon e.. y 20000 v bul ta ;.iyor. Vaz:yet iyi değil. Artık her 
cA • "Kızrl böınk ha.ztrd.ır oruz. a.yagr unca Y • 
1 ~· .. .ı-~ - ... ,, yare ufki olarak hava.la.ıuyor. 5000 ı iürlü ihtiyatı teırıke<lerek doğruca 
ng:ıı:UQ: ha.va muu=8&9lllıI!l gozu <:r ,...,.,,ta b ri ks'. lma. l.~" düsma.n üzeri:n.e a+ı~'orum Ara • 

lıan ha.l'ek t d . . il k aka.- aJ...... n e o ı3en a ya ""'9 • - •W..J • 

_bir euh = ıa.r: h~di la.dmı. fakat yine başmı dönüyor. ı mızda ancak 150 ~var. Ta.y • 
.. _... m ar 1 a r. Hiçbir dilşma.n tayyaresi görme• yarem baştan aşa.gı sarsıldı. Bl • 
Bszan tel~onla .ıroıı:~Y0:U~: ba. • dik, Fakat bi:z harp nizamında yü- ı ribıi.rlmize çarptrk. Tayyaremin ne 
~-~~o 11~· Şım~~n~uz~ ge • rüyoruz Almanlar herhangi bir kadar zedelendiğini düşü~ek 
~ .... ıgımıı: ararga P ammş bulut~ çikabillrdiler. Radyo vaktim yok. Kurşunlar ıc.;eriye gi. 
bulunuyoruz. Art.Jk beklemekıten l . . "All 71 neıi 00·ıuv.. riyor Mitralyözü kullana.n ad ı.-ft,,_ caik . . . kalmad ~ enıyor. o, gun . am 
~ ,_:_~~a :ıldışı.mtm:ık:ı.z . . is 

1
• komutanını istivorum İşitiyor mu kollarını kaldrrara.k dUşUyor, bir 

•.<ı.ü S'Alllw"'ıru a ıçm • · · 
;: __ b'İ ah t kü' ü.k" :'\unuz?,, hulU't başmu karart.zyor. Derhal 
AöJll ı oynuyoruz, Y u ç Ev t b • , fayy i ,,;;ı,., lti" orum A -" ı--- ta t·· 1 . . t ~ .1.~k e ccıva mı verıvorum. • arey ., .......,e y . şag 
~ yyare mo or eımı euıu • · . .. 
-11.:... T ....... 1 "Ant, şef, ~nğ-da bir tayvare ı hıı..kıyorum. L~e ve Dınde duş • 
.,........3onız. ayy:ıre s~y anmIZin · ta · h"" .,. ı 
va.kit · ek · 1 . var.,, nıan yyarcsme ucum euıyor ar. 
ts.la.rı ~= 0~~~ın vasr- "10000 metrede bir düşman T;1~Y:U:.e ç~k i.sa.beUer ~dı.'. :a.k~t 

İki saat :i.nsanx öldüren bir sıkın· tayyaresi, bulutla.?' arıuımdan pi • ha.ta duşmuyor, demek. kı, uçum Uz 
tı · ı .... _ ti Bird b' b" kc yapıyoruz. Delice b!r iniş. de can alacak bir yerınden vurıı-ıçers nUÇ geç . en ıre ır 

hattadanb<.-ri beklediğimiz ses ho 11000 ayakta bulut tabakasım manuşız. . .. 
pe.r16rden fış?mv"ıı: geçtik. Muva7..ene-mlz yolunda. De ş~:ka ba.kryo~1!1· Hakikaten U• 

maqlI, iyt ahlAklı bir bay; 25 yqma 
kadar, ev l,!ııln®n anlayan, klmseslZ 

1 bir be.yanla evlenmek istemektedir, 

1 
(Ş.F. GUne~) remzine müracaat 202 

• Yaş 27, boy 164, kilo 60, kumral 

1 

kıvırcık saçlı, llse mezunu, 100 lira 
maa.şl.I, klmses~ bir bay, mazisi temiz, 
vaziyeti iyi, bir evi bulunan, boyu 164 
ten yukan olmıyan, narın yapiiı, mavi 
gözlü, uzun kirpikli, dul veya kız bir 
bayanla evlenmek ısteınektedir. Mil. 
liyet mevzuubahıı değil. Fotoğrafla 
(F.E. ilk §anS) remzine müracaat 203 

bize doğru geliyar, Demek oluyor 
ki hiieum etnğimiz tayyare radyo 
ile imdat istedi. Diişman a.vc:ılan 
yetişmeden evvel bu tayyarenin i· 
~ bitirmeli. 
Düşman ta.yya.rcsinin kuyruğu -

na bir daha saldırdıım. 1ki adam 
ölen mitralyözclinün yerini tut -
malt istiyor. Eğer onlardan evvel 
davramım8.7Sam miithiş isaıbeUer 

e.laca.ğİm, Blr pike daha yaptmı. 
Lü'ke ark.amda.n bil.tUn mıl·tnılyin-o 
leriyle ateş ediyor. Din de ön t.a.. 
raftan hilcum etmeye ha.zırla.nı • 
yor. Bu arrada d'Uşı:nan tayya.reAi 
kanadına doğru yatıyor, yavaş 
yavaş düşüyor .. Su yığınlarını kat 
dn-a.rak denize c;a.rpryor. Dalga.lar 
iizeri:n.de bir ilci defa. sııçrıyor ve 
ıronra denize ba.~. 

Bu manzamyı tatlı tatlı seyret• , 
meye im.kAn yok, üstümüzde 
Heinkel 113 tipinde Uç harp ta.y4 

yaıresi var. Deı1ıal mukabeleye 
geçiyoruz. Fa.kaıt bemfr.nimiz ve 
mil:lriınmatmuz uzmı bir harbe mil.. 
saiıt değil. Za.~ vazifemizi de 
yaptık, iliısümOOe- dönmeye çalış -
malt daha doğru olur. Bundan beş 
k:a tayya.redekl armıınm da neka
d ar olduğunıu ibilmiyo:nmı. 

Denize bil' da.ha baJctmı. Tayya. 
reden .kurtulanlar kauçuk btr sen 
dal ~de duruyorlar, 

Tayya.reınin bur.n.unu blltOn hızt 
ile İngilteıreye çevirelim. I;>lişman 
mitralyözünlin ~Oğı deliikterden 
içeriye giren ha.va beıni tlril tiril 
titrehiyctr. 

Çekilirken bil.tün :ihtiıyat tedbir
lcr.mrlzde kusu.r etmi;vorum. Ufka 
ba.kryorum. Ü çer tayya.relik iki 
grup daha peyda. oldu. Doğru sa· 
hi1~. 

Harekatı haıber VeıriYonım: 

"Ben 71 ııcl bölük kom.utanı. 
Düşnı,an tayyaresi düştu. Pilotla• 
rı kauçuk bir sandalda. Et::ra.fta 
çok Alman tayyareleri var.,, 

Harekat şube.si Jm.uçuk sandal.. 
da.kileri yaka.Iama.k için bir 1-'icum 
botu gönderecektir, 

Lulte ve Din benziın.ıerm!ın bit
mek üzere olduğunu bildiriyorlar. 
Dinin b.i.r kıuıadı da kırılmıştır. 
Fakat sahili bula.bilir zannediyo • 
ru.m. 

İşte saıbilin üzerindeyiz, Yere 
indik. Sa.ate baıkxyorum. Harek~ 
min üzerinden yalmz 40 da.k'ka 
geçmlştir . . Yere indim. Ellerim 
buz gibi. Kasketim başnnda kur• 
şun kadar a.ğrI'Iaştr. Tayyareleri• 
miz epeyce zarar görmüştür. Lu • 
ke tayyal'esiyle teıkrar hareket 
yapa.b1ir. Fakat bizimkiler tamir 
edilinceye kadar başka uçakla: 
loıllanmam::z 19.zmıgeliyor. 

Raporumuzu ya.7.dık, Yemden 
bekliyoruz. 

Gün böyle geçti. Akşam günes 
Jntarken hop-....r,ör yine emir vert 
yor: "71 ve 230 uncu bölükler va
zifeye.,, 

• Ya~ 20, boy 1157, siyah ııaçlx, açxk 
kestane renkli gözlü mat tenli, ince ya 
pdt, orta tahsilli, çok namuslu blr a· 
ile kızı; llZ'lm veya orta boylu, kısa 
boy ve §i§man olmryan, esmer, içki 
kulla.nınryan, mühendis, mimar, mUte· 
ahhit. veya tüccar, görgülü bir bayla 
evlenmek istemektedir. (GörgUlU) 
remztne mUracaat. 2!K 

l f arıytıniar 
• Sinemacılığın her t11rıu işinden 

anlayan bir genç sinemacılık işi arı · 
yor. (P'!LM) remzine müracaat. 

Heden terbiyesi İstişare 
heyeti 

Beden Terbiyesi Merkez istişare 
Heyeti 19 martta amuml bir toplı.m. 
ıya C'3~rılmıştır. 

--o-

Türkiye birincilikleri 
Bu sene Milli küme maçları ya

pılmıyacağı içiıı, Tilrkiye birinci. 
likleri yapılacaktır. Geniş mikyas
ta yapılacak olan bu karşılaşmalar 
için futbol Jik maçları bilen bölge
lerde şimdiden bararelli tnlışmala. 
ra başlanmıştır . 

Eskrim birincilikleri 
seçmeleri 

fstıınbul lskrim hirincillklerl seç. 
melerine 18 mart çar~ambn günü sa. 
at l 8 8de Dağcılık klQhilnde ha~. 
!anacaktır. 

Şehir Tiyatrosunun 
DRAM KISMINDA 
Akşam 20,30 da P A R A 
(Yuruı: Necip Fazıl 

Kıaakllrek) 

KOMEDİ KISMINDA 
ı GündUz H de Çocuk 

oyunu 
Akp.m %0,SO da ÖKSE VE StlKSE 

18,03 Radyo çocuk kulübU 18,411 Zira· 
at takvtfuJ 18,55 Radyo dans orkestra 
ımun her telden programı 19.30 saat 
ayarı, ajana 19,411 serbest 10 dakika 
19,55 Fasıl heyeti 20,15 Radyo gaze. 
teııı 20.45 Karışık şarkı ve tUrkUler 
21,00 Konuşma (BUyUk adamlar) 21, 
15 Dinleyici isteklcq 21,45 konu§nla 
(Günün mesele!eri) 22,00 müzik 22,SO 
saat ayarı, ajans ve borsalar ~2.45 _ 
22,M yarmkl program ve kapanış. -rı nci klzrl bölük, muharebe • nizin üzerinde uçuyoruz. vzlkta j çer uçer birleşnuş dokuz tayyare 

Ye." c:iyah bir hat görünüyor, İngilte- ------------------------------------------
. \ "f.t. ~.-- . :" . ~~ • ... .-: - .. ' •• ~· . . .. ~ • . .• 

11 ine~ bt'lıük VMi biz Amerika.- re. 1 O mil kadar ilerde kibrit ku
hkrm bôlüğU , Derı~a.ı kalkıyorum tularma benziyen fl'iyah lekeler 
tıe Ste\"~e Lükeye haydi diyo • ve.r. Bir gemi kafilesi. 
ıun. ~.:- taraftan kasketimi ve İşte düşman. 5 m.11 kadar ilerde 
eldt. .. m.ıerın11 gıoçirirken d.ğer ta - 3000 ayak yüksekU.hte uçan bir 1 

raftan tayyareye doğru koşuv<> • sinek. Bu bir deniz tayyaresi ol .. 
mm. Dah-a nereye gideeeğimizi mak gerektir. Deniz tayyarelerile 
bitl!'liyc-ruz Havaya çıktığımız va" döğü."?mek daima zordur. Zira 5 kı 
kit b.ı.7e talimat ver.:ookler. Tııy - ~ kullandığı silahları kuvvetli 
yarenin motö,.. .i hO'rlıı.ma.ya ba.5lı• ve zrrhlan: sağlıa.mdır. Sonra bu • 
yor, 

lutlarm arasında bir Meserşmi t 
Piht y<>ır"inde emniyet kemeri~ grupu da gizlenmiş olabilir. Fakat 

.ı:.i taJcyorı.:m. Frenleri sıkarak mo daha çok anyacak vaktim yok. 
tö~ı koj'Uveriyorum. Oksijen fü • Dosdoğru deniz tayyaresi üzerine 
pünü ihtiyat muslu~una takıyo 
rom:. fü~d)ooun kontağını veriyo- pike yapryoruz. Bu tayyarenin ka• 

': • •• 1 ....... t • • ; - • ~ ' , t • • • 

ile sabah öğle ve akşam nma.. Ve ~nr::ı. yav~ yavaş fren. ~il~ye sa.lclıra.eağma. kadar görür.• 
1-cd .,.,.U:ıyorum. mek istemiyorum, onu tam iş ba· 

:t.oo." SJ'l'Üdcr tnyyanl'lj !'Iİ.iratini :imda yakalama.k istiyorum. Her yemekten sonra gÜn de 3 defa muntazaman dişlerinizi hrçalayınız. 
art.mı. art.ın hilnt.;ele ulaşınU BirdenhiTe bizi farketm.iş tla. 
:~ ı-,. hir CIWft lcıııt gim n,ey 3.1'.hltı.r, Onıın ~in t>lini çabı.ı!c tu. l 
rl~da yU~. Tcıpsalrtlm A:r;tbl- tuyor Biz}~ eYVel hlr .iı-

• Ort& mektep 8 lDci ın:nıfa. kadar 
okumu§ eski harfleri ve biraz daktilo 
bilen bir baya.n işiyle ve talı.slllyle mO. 
D&Sip reanıl veya huaust bir mUeaaeee. 
de çaıqmak istemektedir. lııttyeııleriD 
(Baş Can) Remzine mUracaatlan 

• orta tahsilli bir bay; herhangi bir 
ıote çalı§mak LBtotnektedlr. (İl görür) 
remzine mllracaat, 

• MuhtelH orta okullarda lSğretmen 
1ik yap:mI§ husus! bir çok talebe yetiş· 

Lirmi§ blr bay deneme için tlcretaız 

olmak Uzere ehven tiyatıa almanca ve 
riyaziye derai vermek iatemektedlr. 
ıtyı öğretir) remzine müracaat. 

• TecrUbell bir hasta bakıcıya ihtl • 
yaç vardır. Erenköy TelUkavak 17 de 
bayan Behireye mektupla veya bizzat 
müracaat. 

• Fikri Tevfik karde§in otomobil ve 
mak1nlat okulundan mezun blr genç, 
garaj veya deniz mot6rlerinde çalış • 
mak !stemektedlr. (Şl§ll) remzine mü· 
raca.at. 

• 17 yaşmda ılkmektep merunu bil' 
genç herhangi bir mllesssede münasip 
bir iş aramaktadır. (13 isim) remzine 
müracaat. 

• Lise 10 a kadar okumu§. daktilo 
bilen, yazı işlerinden anlayan kanaat_ 
ka.r bir genç ııau _ perşembe • cumar 
te.el gllnlerı çalışmak istemektedir. 
Evtııde yazmak tızere daktilo l§l de 
alır. (N. Sertel) remzine müracaat. 

• İktlsa.t fakllite.slne devam eden iyi 
lngilizce ve mu.hasebe bilen bir genç, 
öğleden sonra herhııngl bir müessesede 
çall§ma.k istemektedir. (H.M. 19) rem 
zlne müracaat. 

• 17 yaşında, orta Uçten çıkmış 

bir Türk genel, resmJ veya buaus1 bir 
müessesede çalışmak istemektedir. 
Taşraya da gidebilir. (Alaş) remzine 
müracaat. 

• tık mektep mezunu, fransızca ve 
ltalyanca bilen bir genç lş aramakta. 
dır. (M. D. 311'.iJ remz!İıe müracaat. 

• 18 yaşında Use 11 den taııdikna. 

meli bir genç, mal§etlnin temini için 
ç&lı~ak istemektedir. {D.T.) remzine 
müracaat. 

• Orta Sten çıkmı~. bir genç, az bir 
Ucretle sanat öğrenmek lçln herhanı;I 
bir elektrikçi yanında. çal~mak iste. 
mektedir. (Özgermen) remzine mUra. 
caat. 

Müteferrik: 

• En çok H yaşmda blr genç Tllrk kı 
zma ihtiyaç vardır, Bir aile yanında 
ailenin çocuğuna arkadaşlık edecek 
ve bMit orta l§lel1yle uğraşacaktır. 

lstiyenlerin (Ad) remzine bir mck· 
tupla mUracaatlan. 

• Mükemmel bir halde beş yenJ l!B· 
tığı.le 37 model Kabrlyole, tek kaptlı 
beş kişilik husus1 bir ford otomobili 
2300 liraya pazarlıksız satılıkUr. İsti. 
yenlerin adresine arabanın bulunduğu 
yer bildirilebilir, (Ford) remzine mü. 
racaat. 

Aldırınız: 

(Semiramis) (Denlzl.8) (C.R) (Sezer) 
(Ciddl) (Ferhunde) (Y.Ş,) (M.K .A ! 
(C.R.) <Eclar) (H.T. 8) (Anlaşa· 

1Im) (Dik 18) (EL) (Ayla) (C.M.) 

(A.L.) (M.Z.E) (Pembe Zart) 
(İyi öğretlr) (M.U.N.) (M.D. 5) 
(M.M.Ç) (S.S.J (H.B. 88) (C,M.) 
(İ. tşkan) (A,A,D,) (26 Sezen) 

Acele satılık şapka ve ütü 
makine ve alatı 

Son sistem Unikum marka ıapka 
ütü makinesile Motora bağlı Torna 
islim boruları ve alatı saire satıla· 
caktır. lstiyenlerin Beyoğlu istiklal 
caddesi No. 441 Yalova Japko 

moqoz:osıno müracaatları. 

Bayanlara 

MUJDE 
Bu tasarruf devrinde eskidi, boyut 

soldu, renglıılıı modası geçti diye kıy
' metıı 

El Çantalarınızı 
bir k8§eye atıp terketmeyin.lz. 

Atelyemiz istediğiniz renkte elbıse. 
lertnize uygun olarak eski ÇANT~ 
RINIZI tennt ırureUe boyar ve yep~· 
nı ya.par. Arzu edilirse model, to~ 
astar değiştlrllebllir. 

Adres: MODA BOYA EVİ Gaıaı.. 
Ha.ııanpaşa han, No. 2·3 Muınhaxı' 
caddesi _ Kal'aköy . 


