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Amerika bahri 
ye nazırlığında 

Albay Nok
san kalması 

Japonla- ı 
• • 

rın ışıne 

1 
yarıyor

muş 

Bir süvari 
sabayı olan 

nazırın 

Amerikan hezime
tine sebep olduğu 

ileri sürülüyor 
'.l'ok)'o, 2 1 ( A.A. ) - D.N.B. Advcr

Uaer ismindeki Japon gazetesi bahriye 
llazniığma bir süvari albayı olan 
l<noks'u getlrml§ olan Ruzvclt'in Ha· 
llOl civannda Amerikan filosunun uğ
tadığt !ela.ketten mesul olduğunu yar

ınaktadtl". 
Bu gazete §Unları UA.ve e tmektedir: 
"Japonlar albay Knoks'un h:ırbin 

lionunn. kadar bahriye nezaretinde kal. 
tnıumu temenni etmektedirler ... 

----o--

Hitier, 
Manerhaqma 

otomobil 
verdi 

Hcl inkl, 21 (A.A.) - HiUer, mare· 
Şal Mnn."lerhaym'n bır otomobil hedl· 
~·c etmiştir. 

llt>J5lnld, 21 (A .A.) - Romanyo. 
ıı:ıarcşal Mruınerhaym'n .. Kahraman 
Mı el" nişı:ınım vermiştir. 

Cephe 
B o yunda 

F in 
1 askerleri 
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Şark cephe- /f 
sinde • 

Rusların i 
ileri 

harekatı 
hızlanaı 

10 gün içinde 
cenupta 

77 kilometre 
ilerlediler 

Almanlar ikişer 
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Teşkilatı 
hazırlıyan 
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Büyük Elçi 
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~.i:=~~:!~' in:ıi~ıer Beyazıt seaıtlad8 I iki ı:~:~:~~ımr 
geri ç~kiliyor daya'nııyor ipten Çamaşır çalan bağlarını 
Parçaıaamıı oıaa 5 k · .1. k b. k h kuvvetlendir meğe 

39 aca Al••· Japon ışı 1 ır çocu ır- çahşacak 
llolordasa • l d b k 

takip eııw1or aı_ans arı _ °' SIZ şe e esi yakalandı 
ilk habef IBrl Bu sabah şehrimizde he§ kitilik bir hınız çocuk şe.. 

........... ( ...... ) ___ ,..._ 
'l'lkftıliıl mptmıdlıla .... seo- -
gOD içinde BmlM'lll emolıa fUtdden 
oem.ıba gvblye doğna 77 Jdlometnl 
daha Uerledlklertnl blldlıo ........ 

Omeral Sohmklt lamwnc!........,, 
Alımnlar bcw.gmla ufra71P 'I'Dn'bl'I 
terketUkten aonra lkl ,oldlıo eeaaJıa 
doğru ~lhnckt.(l(lhter. Bununla be
raber takrlbm 60 kilometrelik btr 
ıueeıafedo balwıao Volkot'a 't'arm&" 

dan evvel bu iki gurup blrleıpnlf ve 
IW&larla 15lddetll bir unıbarebe yap. 
mı,tır. Bu noktadn. rnatl~blyef.e uğ. 
rayıuı Alnuuılar takrlbeıı Ud~r yUz 
ld:.ıillk kU~l\k f;tlntplara aynlmıı:lar 

\'O yolla rda sill\lı ve cephanelerini 
tc rkederel;: gcrt !ıekllmeıte d~-am et · 
mlşlerdlr. Bn gunıpla11 takip eden 
SOYJ•'tlCr ;\ ih:ılrn faz.la meskCın nıa· 

halli g eri ııldıklarmı bildlrmekkıdlr. 
te r. tW'" 11c\·amı 2 ad sayfada 

• 1 ..., h ekesi suç üzerinde yakalanmış'&:ır. 
Q8f I 8 maga Refet, Anteranik, Serkis, Yusuf ve Muzaffer isimli 

b d 
bu çocuklar sinemalardaki hafiye filmlerini göre göre, bu mec ur ol u filmlerin kahramanlan gibi olmağı özenmişler ve hep 
birlikte bir soygunculuk yapmağa karar vermişlerdir. 

Londra, 21 (A.A.) - Alınan son 
telgraf haberleri.ne göre dUn sabah 
Hongkong nda.ıımda harckdt devam et 
mekteydi. Japonlar lngUiz vall.slnln 
adıı.dan ayrıldığını iddia etmişlerdi. 

Bu haber yalandır. Bizzat Japonlar 
bile Hongkongun ellerine dUştUğllne 1 
dıı.lr verdikleri haber! tashih etmek 
mecburiyetinde kalmı,,tlr. 

Domcl ııjı:ı.nsı her an dU:şmesl bek _ 

ıcncn bu mUstcmlekcııln ln(;tllzlerln 
ınuannldane müdafaası knq~ıeında ge. 
clktlğ!.nl blldlnni§ti:-. li'ilhaldka :tn • 
gillzlcr bizzat Japonların bile tak . 

r Çocuklar bu knrnrı verdikten 
Ecnebi m em 1 e- sonra Beynzrtta Kemal~şa mahal 

le3indo Gcnçtilık caddesmdeki 20 
ket t e o . a rı numaralı evi gözler.ine kef>tirmişler 

'T' •
1
. • ve bu evin bahçesinde asılı durar. 

.1. ec l l z yatak, yol'ga?l ye iç ç:ımaşrrlarıru 
çalmak için tertibat alnuş1arclır. 

l•talljanlarda Çocukıaroan biri kapıda gözcü
lük yap.'lUS, b!rl omuz vermi~. ilçü 

A k 
de b:ı.hçeyc girmislerdir. 

S ere Fa.knt bu sıraea devriye gezen 
mahalle bt>kt;"si hıidiscyi görmü~ 

Çagv rılıyor ve kt>~di nazariyesini tatbik ede
rek bir köşeye saklanyp çocukları 

Londra bü31ik cltimlz. 
Tm"fik Rü,ttl ArM 

[J9!""' ı·azısı 2 ncl sayfada gözetlemhtir. 
I\:üçUk hırsızlar çalacakln.rı şeyi Londnı, 21 (A..A.) - Londrnda ya· 

Bayrarl'ıdan 
bir arayn toplayıp götürecclclerl kında bir hn.lke-rı açılacağı blldirlL 
sırada bekçi Ea'!dıındığı yerden ç:· 
kmm1ıiş ve bcf}ini de yakalamrşt.Jr 

Hırsrzlar bu sa.balı mliddeiumu· 
miliğe getirilmişlerdir. 

•• 
•• u once r1ıaaş 

- - -o--- - Buaiin 
Memurlar sonkllnun aylıkla ·· Soor 

rını iki gün evvel alacak Maçları 
_.... l"azısı :l net 53yfadıı 

ıncktcdlr. HııUrevıcri TUrlt sosyal TC 

ltWtür merkczleıidlr. Böyle b!.r mer
kezin lngillz payitahtında. nçılm.am 
Slr Vyndgham Deeds tarnfmdan tek· 
Uf edilmiştir. Halkevi t~kllatr yap· 
mağa. memur olan komltcnln llzası a. 
rasmda Tllrkiyt-n1n Londrıı bUyUk el
çisiyle Brıtlsh Councll reisi bulunmak· 
tadır. 

Bu hll.dise hakkında bqmakııl~de 
tefsirll'rdc bulunan Tlmcs gazetesı 

ı;öyle yazm:ılttadır: 

"Haıke,lerl, yeni Tlid:ıJ;cnln Bani 
si olan nttşhur Kemal Atatürk'Un ~ 
lıca gayelerındcn birini bllbassa nçrk 
bir şekilde anlatıyor. Atatürk'iln hal
kcvlerlni kurarht>n belki cscrleriniiı 
en büyUğll olan Türk mill Unin sos 
yal ve ltUltürcl haya tının uyanmıuıı 

\"e gelf~imi ışlnl sağlamıaıtırmak ve 
cbcdlleşlirmck istemişti. Bugün Tür 
kiycnin en Ucra köşel"nnden geçeıı 

bir yolcu kUçOlt şchlrlC're hal km sosya • 
ve kUltürcl faalJ,l-CUno merkez olan br 
h:ılkevine tesaciil! eder. 

İstanbul Müftü l üğünün 
1 

"Kurban 
Hava 
emrıne 

der rler ini 
Kurumu 
venn z .. 

AJıkarııdan haber verildiği.ne göre 
cumhuriyet hUJnlmetl, memurların 

1 tonkn.nun mall§ını b~yrnrı. ıan cvvcı 

1 
ödcmeğe karar vermiştir. 

Karar UZellne maliye vcldUetl bazır 
Jıklarn baş:amış ve vııeıyct defterdnr 
lıklarma IAzımgclen tnllra!ltı önder 
mi§tlr. Mııaş ve UcreUel'in ayın 26 ın 
cı cuma gUnU verileceği tahmln edil 
mcktcdir. 

_... De\ nmı Z nct t;a.yfada 

tavsiyesi .. . . . ' . . ' 

Londra. halkevl TUrk koloni.si !çın 
bir JdUp ve. kütüphane vaz· -ı göre 
cck, aynı z:ım:ında lngill?. müşah!dll'. 
rinln Tilrklyl' geneliğinin sosynı 'c 
klııtUrcl ılerlcyi l rlni tc~vll~ lçln n 
ler yapıldı~ını gormelcrlno lmkA.n ' 
rccek olan bir m<:rkez olacaktır, 

Bundan başka !ngiltcrcdc otur n 
Jng.llzlcr ornd:ı. blr Türk ha\ası iç 
de tngllız dosUarnu kabul e®bilecen
lerdir. Bu itib:ı.rla Londra halke; 1 
mcmlckcUm!Li Türkiye ile birle§tlren 
an'arun1 d03tluk lm~larmı idame ve 
inkişaf ettlrrnC'k istlyenlcr1a .at'tl 

ı, U Ye diklmtın. U) r ı 

IAyık bir mUesscscclir. 
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Ekmek fiyatı 
Aı:ıkanı.dan haber verildiğine 

göre, ekmek fiyatmm ucw:lntılma
lll için buğdayı uruma vergi.sinin 
kaldır.l.m.a.&ı hakkmdıı.ld lt&ııun ıa .. 
yibam ya.rm mecliste göril~ülccck • 
tı:r. 

Bu sııreUe elmıok 50 para Jro.dar 
ucu.zlıı.ya.blleccktlr. 

Diğ..:r tnraftan Ticaret Vekili 
lılilmtıız Ökınenln de m<!cliatcld 
beyanab sırasında bildirdiği gı'bi 
hükfunet her tü.rlil fsrafm l>ntine 

geçmek ve tcvria.tl tanzim ey.le • 
mek gn.ycslle elanek :sat.ışla.rmd.a 
kame usul!lııfin tntbikır.a karar ver 
mig ve iki aydc.nberi bu hususta 
ynpılma.kta olan hıı.m-lrkları ikıruıl 
etmiştir. 

HnZ!rlnnan karnelerle büyükle • 
re günde 4.00, kiitfiklcre 250 gram 
ekmek ve ... neccği ve karne usulQ • 
nDn bcllıöash bilyü.k ı;ehirlcrde tat 
bik edileceği an1asılmakta.dtr. 

Sarhoşluk yüzünden cinayet 
Dlin gece KUçUkpo:znrda sarh03• 
~ yüzilnden bir cinayet işlenmiş. 
b!:rfsi Juılbindcn vunılanı.k öklürUl
müştür. Cirulyet fi)yle işlenmiş • 
tir: 

SJrtU s.Wkal:ı Arap Sefi:t dlln 
akşam o.rk&da!Jlarmdan He.kkı ve 
Ali ile bultıtunUŞ ve Ki1çi.H.~rda 
bjr meyhnncde isıueğe b:ı§laml'§ • 
Ia.Nır. İçki geç vr.kte ltadar Gür· 
mll3 ve U~ arkada{; kendilerini b!le
miyeeel': derecede ro.rhoş oldn!rtan 
eonre. sokağa çtlıml1}1arclrr. 

Sarh0§1u tıoka.lrta gi)le ()}'Daya 
giderlerken aral.'U"Illrla bir mesele • 

BOD!J. Kongta 
iaglllzlar 

... ~(.o.ra.fı l Dol Myfada 
dh1Di çeken ba- ~deUe ça.rpışmnkt.n • 
dırlar. Doıne .cesurane fakat lt""'illz • 
ler tein evvcld!!ll kaybedllml§ b!r mu. 
h&nıbe rapılm!Lkta 9ldqupu kaydet. 
mektcd!.r. Bundan evvel Oomel ~:ırum 
ta.nı.lmdaıı ne.,'n'cdil n ~r t.elgnıtt.ıı. 
ta Japon kıtaıormın adeta D:ıveo te. 
pesl.nden n Vir;sDtı. lt&dar uzanan is. 
tihkQ.ınıar 8llaUesin.1 ınUda.fan eden 
lngtlis kuvveu rini ınıığlOp etm~!t!-, 

m.c~ bulun 1 .l:l:ın bildlrilmekt.eyı!!. 

JCangoon, %1 (.'Ac.A.) - Geciken cu. 
martesi ı;ilnkl t<!blilt<fe f5yle dcn!l. 
mcktcdlr: 
Şarkta \'G cenupta ha\"a kcif.!lerl 

dcv.am et.ır.cktedir. Key4a değer ~r 
§eY yoktur. 

Meçhul ta)')"Ueler ct\•ard& görül· 
d!lğll zaman Blnr.nnyanm muhtelit 
~?gelcl'i?l.de hava ıchtlkeıl l§~ctıcrt 
vcrild.G1 ve cum.-'.ır't.ıısı erken bir eaa· 
lıa kadar kayda d~er b r r;ey oln:ıa. 
dığı remıı-n bfüUrll:ncktcdJr. 

Amerikan haberleri 
Maallla, ıı (A.A.) - Japon ta.y. 

yare.~ bu snbslı Manlll& blSI,re.lln!Jı 
tızeı-lnde u~rak Nlchoııtnd üzerlne 
ve Cavita dcn!z U!ı:JU civarına u 
mJkta.rda. bomba ıı.tmJ§lardır. Ta4r
~ zahiren JıatJf geçmt,t!r. M'a..'lll· 
lada hava tchllke&i ~ aurm~ı.ur-. 

Jnpo;ı t.ayyarolerl gftUkten aonra 
Cavfte bölgesinde kU~ bt.r yaııgı:J 
bqlaıruıtır. Dll3JJ1an t&yynreleri gUç.. 
lilkle g(SrUlebUecek k4dar )'tlkeo1..-t.ı 
uÇmUJlardU'. 

(1 • ~ 

Oıuıber.a. :1 (AA..) - A"JUZtraL 
ya ır.ıla.rında bulu. ıan tllıı Japon 
bıılıkçı kayıklan yaknt:ıcmı,,tır. Ca· 
tıulnn tayyareleri bu •kfıkla.rı ko
l&yca bulm:uh$. 
V~Ington, :ıı (A.A.) - Aakert mu. 

§8Jıldlere göre Fll plnlerde §imdl bU. 
yük bir muhıı.rcbe cereyan etmekte • 
dir. Japon hıı.reketı g6rUnU!JG göre 
b!llıeU!\ Mlndan o a~a:.m& ve F.ı.llp1n 
adala.rmın umuınJ heyetine mUtevcc. 
clhtir. 

Harbiye nı-..zarotinln tcbU~e bA.. 
:rckAt hakkında tafall!t verUınemtk • 
u be ela Fillpln kuvveUerl ~kuman 
dam gener&l Malt Artur taratmdan 
g&rtcrilen bir rcesnjda Japotlıu-rn ye. 
n!cfoıı Davaoya asker ~kıırmağa tc . 
§Cblt..\s otUkleri blldlrllmektedlr. A • 
ballalnlD btlytlk bir inamı Japon olan 
Davaoda toprağın ytlzde elllsl Elraatı' 
clvo~IJd1r. Bur3.da blr tok fabrika • 
Jar da vardır. Davaoda ~mel kolan 
büyük bir faaliyet clinerdiğl ta rn1D 
ed ilJlbllir. 

General Mak Artur l:ıtalannm gtın. 
diye kadu muvatfaklyotlfl mukave • 
met ettlklerl anl~lırıaktadır. 

Es.hriye ne.uretınln tobllğınde ye 
nidcn blr JapoD n3ktlye gemlsinin bir 
dent=Altı taratrndan batırıldığı kaydn. 
ôllmektcdtr. 

Geçen pıırşe:nbc günll Amtrfka11 
filosu b!r Japon naldıye gemlalnt mu 
b:ıkkal{ o!n .. alt ve bir mubrib' :nuı-te 
mel olarak b~tırm·ııtır, Cr.vıte deni% 
0~0Jl Jape:l toyyıı.re:ert tarJ...mdan 
l'ombard!mıı..ıu ve Lczcın aduma ka??ı 
y:ıpıla.n d~ hava taarruzları, askel1 
mU.,ahltıere g6:-o D'Wplr.ılerde harek~ 
tın lmtt 'bir safhaya gtrdl{t'.nl r:ötrter • 
mektcdir. 

l!anlllada Amerikan un1umt kıımr 
r;ıuu, n:t 'tllyat ı;UçtUklerlnln Japonla. 
rıı:ı d ı; t • ıın D:ıvııonu~ vıızlyet' 

r.,,·e nııt alın.nı1 'l:ı 

., :ı: t:..ıt: rmeltted!: 
Taıırru cı OaYao Jap:>ııl&r ta 
rc.ımdn ~tıe lıo1Jl1- " ' ... 
ıatıı*. 
Tebliğde Luzcmd& ftZiyette btr &. 

i' ık?ik olınıldıtı Jı:a~. 

den kavga çllanış ve birbtrlcri'ci 
dövmeğc ~lrun~'ardır. Bu .e:Jna .. 
en Hakkı cebindea 1'.Ml&B!IU c-.ek· 
ruJş ve Arap Şeflk.in ko'~ne ü.c;. 
tüste iki defa saplamt§tır. 

Arap Şefik nrc ıı<?rilereık he • 
men ölmtlştür, Yeth°'cn ıııollslor Ali· 
yi yakalaml!)lardır. KatU ~ 
da bu s.'l.ıb:ıh mat 5 de yaka~ 
b:r. 

Ceecdi adliye doktora TDUayeno 
etmiş. va.kaya ınUddehunumt mı:r.ı• 
vini Ne<:ati el ikoyıuü te.hk.iita.ta 
ba§la.mıvtır. 

_Japon 
haberleri 

HONG • KONGD4 
Deniz ve kara 

.kuvvetleri 
birlikte 

çarpışıyor 
Tol.30, 21 (A.A) -
Umumi karargahın deniz ~besi 

tarnfınd:ın bumln blklirll:liğbıe gö
:re, babrlycyc ınens.ırr ~li3.ıh k1l?" 
,.etlel" Japon '.kara o!'du:su ile 'det 
b:r iebirlii?i :ra.paro.k Hnnzkonzun 
~c mu11tc1±! milstallkcm nokt:l
l'l.ra ~ et.tn!ı,;lcrdir. 

A&nhi Şhnbun gazctcsl, Hllng· 
kongun dil,.ı:;mesf pclt yakın olduğu
mı bilı:lirme:rted4r. 

Tebliğde bundn.n sonra Japcıın 
ıı rp ;cm1!erlnin ffangkOJ1.P 90 o 
dcnj.z mm genJşliğini!e btr ~ 
iı;lne aldilı:lı:ırJ kaydedilmilktedir. 
~ vrufyette tayyo.reJ.erin, muhri~ 
:erin, m~yn genı1lc.ritıln ve adetleri 
ta.Jnibf.'!I yüzU bırlaıı ~ı':oer dÜ§maD 
sem.ilcrln;:ı kendilerini )'1* VeYB. 
~~edi!mckteal-urtıı.rma~rmAi~ 
kl\n kalma.nuştır. 

'.J'oJ.-yo, 2J { A.A) -
Domef nja.nsmm bilıiln:li~ g&

re, Japon bonrlr..rdmınn ta~ 
bDyWı kitleler halinde lfanillanm 
70 mil f;lıım.lindc kfıbı TulM'a v• 
Cavitc ndll."nna taarruz ctmi§ler ve 
!t:tihk(unlan ağ:or hasııra uğra.~
taroır. 

Yent harp 
ka --şısınd .::ı 
. 
ısoanyarıın 

b a a ilk Han 
etmesi üzer ine 
Almanyan~n 
awdığı v~zi1 et 
Bcrlln, 21 (A.A..) - bpanyanrn bl. 

taraflığı.JU ..ıo.n etmeat mllnasebeU7Je 
Alman hariciye nezareet.lnde İspanya. 
nm harbin ba§langtcında.nbert aJdıtı 
vaziyeti ım&ce teyi4 ettlfi beyan e
dılmektcd.lr. 

Ba ramdan 6uce 
maa' .. 

8-ı6 taralı J ael •)'fada 
tııtanbul mU!tUlUtllnde:ı: 
28 b!rlnc.kAnun fiil taribtne ıııtıu.. 

dit pazar cUnU Ztlhtcee e.ynrn:ı do~ 
olduğW:ıdaD Areto, ~ ~11 de 
kurban ~ otatrft!ı fltn ohmur. 

Ba.Yf&l1l namus 
S. D. 
B. 7, 

Bayramda kuUecek kurbanlann 
derllerllo barsakıa.rınm Ja.fka bir ta. 
rafa ııarte::ı lmeylp yurdU"llUJIUll dal. 
ırı.a hayrına, illllsıDa c:a·ıoan .. ıld• 
etUğl tebemı:ltı Klaıla_y " c:ocnıll 
.ırscmo kurumlar1lı P•YbfıMkta ~ 
- TUrll bva lrwı.ıllN emrın. verrı. 
_., meml:ıkelfmlz!n 10keetmeıılnl 
bfr gnye blle'll MJ"In ahallm1z<ıen rles 
etanılr. 

,.., 

__ e~'çika 
hükume'z 
]aponııaya 

harp ilan etli 
Lmdra, 21 (A~\.) - Eelçlkn hU. 

kflmeU. DeJı;;kanın Japonya. ile tııırp 
halinde olduğunıı bil~irml§Ur. • 

Tagland 
japontarıa 

bir.eşlı 
Tolq"o, %1 (A.A.J - Dömcıi ej3DS?. 

:nm reamen blldlrdiğlllr. töre bu ııabnll 
Ta.)'tand lle J11:t-xınya n:-ar.nda on se. 
oellk b!r ittlfıık mual!cd ... alcted :mııs. 
t.lr. 

ANl~Af.!MANIN ~mTNi 

Tokyo, 21 <A.A) -
Ta.yla:ıd ile ~ıtan iW~d..:ı çu 

hususlar karnrla~tL"1lm:~ltr; 
1 - Müt.cknbiJ iki ınt'.Ollc3'eüı 

mt8tW \"C hl\lt\lınTADl"k Jıakla:rnıa 
ria.yet prenmpin~ -dayanan b:r itti-
fak. 

2 - tki tva!tan b!ri ~ blr 
:veya birlaı.ç devlotlc harbe sirdiği 
t&kdinie b(lt.fi.n siyuf, iktr..adi ve 
Mkct1 va.<m&larla. miltc!Iabil yal" 
dmt • 

r 

Kayın· babasını 
vuran damat 

Sorgusu yapılarak 
tevkif 0dildi 

Şc;hrcmlnlndc kı:.ympedcrı Ha.cı 

!Mc!ınıedi bJ~l<la yarslry8l1 l"ev:zs.tm 
soıxusu bugiın nöbc~l sı.:lh crzn ır..alı. 
ı>erccslncc EOJ"SU'I~ ;>ııpı:mı~trr. 

Nevzat ltayı:ıpoclcrin!. kcndtsfnlxı 

vurmadığını 56yliscrek dcm!§Ur ki: 
• ._ O gün bir Z3 l!k ralu içt.iklt'n 

sonra eve git.tim. mı.nm ŞUkrlye ıııc: 

tanımadıttm bir et'ıtc:ın ka~ımnda 
zcee!ik kıya!cU)1e oturoyor4u. Sadık 
ı;>ml.:ıdo olan bu yabe.ocmm k.ıı.mnrn 

e.nncrlr.o: 
- Nevzatı :v, ne duruyorsun. 

dodi~l <luydu::n. Bunu.n Qzerlne der 
tıaı OC:o.<Iıı.n içeri girdim. 

- Stktlmularl diye haykırc1ım. Bu 
ı.trsda lta;vıpvalld"m ltapıyı s.çtz ve 
Sadık :;UnıUc dzvn.n tr.dadı. Eett tıu 

ad3.mı ;>ı:ıkn!amıı.k için tırl<umun .ıkO§ 
mıı.ğa ba.5}adml. Kaş:npederhn o ~~ 

rn.da lr.ıeklerin bulundu:tu ahırdaydı. 
Be.n, Sadiıtın a,rl~lldan ko;;arkcn 
ayağım b r çuıtura. takfülı ve dtloıttlm. 
Kalktığım uunan luupmdıı alcympe. 
ck:rlmı gördUm. 

Alnmdrı.n 'kan akıyorau ''e cllnue 
kocanuı.rı bjr taş vnrdı. I->endJml hur
ltırnıak 1çlr.ı karakola k:J;trm. 

&n S:ıdıkın elinde \;"r ;ıc.-~1n pı:ı.rla· 

<lığını görmU~tUtrı. Herhalde l\ayın. 
pc,dçriml Sadık veya S dıkın er tada· 
fJ! bu zannederek vunnu:ı olncaltlar. 

Karnnıı. gelince onunıa esasen ayrıl· 
mak Uz.ereyim. Şlmcliye kadar ~yrsL 
llDak ist.CD'ıcyl§imin ~be.b1 ıs ~a§l!lda 
oııı.n çocuğumdur. 

Ncvz:ıt ft tn~Cmı snklad~ lddt.a 
edilen Remzi corgulanru m:.ıtcaklp 

:tevki! cdllmlşlcrdlr. 

Bugünkü maçlar 

aasKıva 

Verirken 
so,~vet 

tebliRi 
Mos'kova., ~1 CA.A) - Sm-yet 

tcblit-t: 
Sovyet krtala.n KalinL"l şehrinjn 

c;eri almır~ ncticeRndc muhtel f 
ç:ı.pta 190 top, ı2 pusluk dört :ı.ğt!'. 
top, 31 tan!t., tcl:rJ!ıen l,.000 ltam· 
ron, 160 mn.yrn /ileti. 803 mi•.rııl· 
}Ö~. 292 otomaffi: silfıh. ıtocı li&j,.1< 
let, 47 motosiklet, 4S'O Uifeı'..c. 
21,500 mavın, yanın milyondan foı: 
la tUfek, 18 telsiı :m~ ve 6öı t 
anucak ~ıe geçlım".ştir. 

Bunclıın başka iki maize.tne d~ 
su degc~tir. 

----o-

inQiliz 
teblilli 

l400c1r.o.. 21 (A.A.) - Hava n dıı.· 

ıım emniyet. n~uı.rcUc:'inin tebllıt\: 

3 - 'l>~ edi1~ reUtekabil 

~=tl~U>!'1r:c:; b~s:= Alemdar .. Da nirspora, Ga 'atasaray 
anı.smda 1rll.Z'IJ..!"ta,tmlnc23ttrr. u k I 

Dan .çct:e.ııiıı ilk ı:;aatlerinde l:illl'lıı.-"I. 

u !ngUterenfn mhU btlge1 erS ~. 
TIDdr. du!!tr.an bnzı hava. t'a.ıı.liyct'lr'l'tn· 
de b1.ıluıınıı.ıftur. lngilterenln tılmnl 

~s:-'d.elne a!tlan bo:nba!ar 'b:ı.z:ı tıau .. 
arı muc!p olmuotur. B!r ltl'll yaratım .. 
tıl'~tı:. D!t~r 7Cl"~~ h".t'U' udtr -.c 
ölen \'eya yaral1LI1an yoktur. 

nc
4 :Japo!~~:~~e~:h-T!~n~\~~ n apanına gadp geidi ----o----

hr:ı.fm muwı.föxatj olm~dnn sulb Qa.lanı&ara.y • Fener~ Jtltlplerl.1 :Eu karşıın~maya. Gaıatasarny l(l ıcı... 
veya milt.";eke akdedem~rccekti:, ı.ın Ankara. ııeya.."ıaUert dolayısıyıo IJ1ylc ~Ura.k et.melt mceb1ır.yetl.ndc ltal 

5 - Paxt derhal tatbı.tt ~ı· tehir edilen kupa. TZt&çlarına bugün dı. Merkez muhaclmkrt CemUL'l as
ine ko~ '"e _:ıo sene muteber FcncrbM~o stadında de\-am ıXWml§tir. kort izin ktlğıdı olmadıılrndıın mııça 

ita iv an 
teblıöi oln.eaktır • .tki İılılt t.'.ı.rnf, '}XLlctın ~ Karştlaşmıılardn kupa nıaçlanıuıı ı,urake nıtm.ade edilıne<ll. 

zatJlmaşma dair . milzs.l'Prclcl'de Uk turu nlbayetlc:ımlf Te müsabaka. Galııtasarayll1o.r gu t;ekUdc .sa.h:ıya 
b~Junınak f~in \.-;:ı;kit gcld ğf z:ıman 1 lanı iştlr&k eden 2!I klOptcn 20 rıt tas. ı;ıkuuııtuıl • lt."ımıı, 21 (A.A.) - 1t:ılya.n ord•. 
birb!rl:erlle temc:ıa g~ece-klerdlr. ~çyo uğrayarok ee.ldzt ka.:'dö!i.tıa.1 O~ 

1

~ Barbaros, Snfm, _ ln.rı umuınt ka.rııTglltmın 1667 ll:tıUlDl"K 
mUaal>s.kaalrı.'l& t§ltı-.k Ju:kkmı ka.· Hnlil, Enver, E!ifnk - Hikmet, ıs tebll~i: 

ln aı~, ı•z zanlnJ§tır. Bu klilplor Be§i~ Gala· Arif~ Güıı:iüz. Ga=anf eT. D;lt..mıın kuv-;cUcri tare.fı:ıdan tek. 
~ tasıını.y, Fencrb:ıbçıı. t:;tanbulspor, Galatasnmylılnr op. klı::i oyruımc- rnr işgıı.1 edilen Deme.oin ga.ı'blDdı: 

k tl 
• Vefa, l<:asımpaşı, Go.Uıt.agcnçlcr, A.. 1a.r.;n.a rağmen hft.kimtycli a.ln:uı.ktn l dUıımo.nm tUmcnlcrlmizi tazyiki de. 

U VVe . e T l lcmdardrr. gecikmediler. Ve be."inci d:ıkiknda j vnm etmektedir. 
Mlll!abnkalrm chtmmlyctsl.zli!i ""'1 bir ka~ fstifude oden 1 sonum ve B:ı.rdiya elra!ında. mcvzll 

B a. n a ~ ha\"UXD yağı:ı:ı.ırrlıı buluıımuı lmrDJ. r.undüz bz kafa ile ilk Gı:ıl&tasa.- mahlyctto .mı.llarobclcr Qlmnktadrr. 
.r 1 ıani:naalt'm hemen, hemen bo;ı trlbUrı.• ray gbl(lnU. nptı. Bltllıı OJl'UllCU dıı-' 20 llkkaDUD coceaı Aıuıan Jııl\"'6 

lcr önilndc cereyarı.m.ıı sebep o'du. Ga. kikada Arifin )'aptığı ikinci gol ta~ kuvvetle?1 görünllr teeırıerle Tob · 

150 k 1 
.. 1 o !atcasaro7 on k1of. on masm& rağ kip.etti. DCVl'cnizı ıcnuna docönı nık'un llSker! ibcdcfierlnl ~dcUe bom' 

• • men Unkapanmı 11-0, Alemdıı;, Gazlllfc.r l'.aSrt.ıısiJc ild gol dahs ç:- bardıman c~<ıerdlr. D!r 'bı&tary:ı 
Dem~ ~2 m&ğ!Qp etwcr. kııran Galatasaraylılar devreyi tnhı1k cdilmlftlr. ~ka Alman bnva 

met re ALEMDAR 6 DDftBSPOR :B f - 0 galip bitirdJer, t.e§klllerl 20 Ukkt.nun ubahı Maltanın 
CUnUD Ok ka.r§ıl&fD'lUJ lJdDe1 günü lfilNot DEVREı Valetta llma.nuu mUerı:ı:r surette bo:ın· 

• bardım:ın ttmlşlcrdir. 

Vak D t de Alcmdc.rla Doınil'llPOl' ıı.ra.amda ya· lkıncl devrede de Galat&..~ylı- Sp•t:flre Upl.nde 3 ta)')"areDJn bil 
i a c. 1 pıldı. Şazi Te::canm idaresinde Oyn&. 13.r oyuna ta.mamilc hfi.ldm oldular. cu.muna ufrayaıı bir bir ttaıyaıı ~i. 

V nan ilk devreyi Alemdar 1-0 gnllp Tek kale M.~d.c ve UnUka.panı oo-
1 

'..ay}'areli, bunlardan birtn! dJJ!lrdUJ; 

ı.onı1ra, ıı (A..A.) - o.n.o. 
Libya.da ~erııl Romcı!ll kuman • 

dıwı altıntSAki kuvvel1orl rlcaU git. 
Ukı;e kannaltan.jlk b!l' ya:rı.,ş §ckllnl 
almakta.dır. Britanya kuvvetleri §im· 
diden Demenin 80 Jdlomctnı garbıı:ıda 
Slrerıa):a ve.mı cılmuŞlıırdir. RISyter 
muhabiri bu kuvvcUerin S1renanın 20 
kılometre cenuba pıiaır.ndo yolların 

blrleşUğl bir noktaya kadar ilerledik. 
lerinl blldlrlyor. Burada mUJılm b1r 
mevki 018.A Barçe bulunmaktadır. 

Brltanya kt.ıYveUeri §111\dl Bı.ngazt. 
ye 100 kilometreden de yakıtı bulu • 
nuyorlar. Hava kuvvetlerimiz dOşma. 
na zayint vcrdlriyor. BugilnkU Uerıe • 
fi§Uo general Vf.veUn 9~0 takl Ucrle. 
yLJl mukayese e4lllrao bu detakJ ııarc. 
kQtın dalla çabuk oıduEttJ gl:irUlUr. 
General Vavclin kU\"VCUert I)(!rncyo 
45 rihıdı varmııılardı. Bu d.3!a gene • 
ral A.uçhbıleck kuvvetleri ,Si günde 
Dcrne)'i geçmJ§luc11T. 

o-

Kral Borisin 
nutku 

Tekredefimiz 
emniyetimiz 

ve birliğimizdi; 
Sotfo, ıı (A.A..) - Parllunentoda 

IÖyledlğ! &Gtllf nutkuna verilen CCT&. 

bın takdlı:nl m~betUı dllıı aqam 
1•~ıu :mtruf.ul e~a.amcıa kra.1 .BQ.. 

ria dam~tlr ~: 
IMpriltanı:o tıJf tek bodefl VIJ"dn': 

Emncyetını ve ınllU b!tUltnln atyuet1 
auır .. rtstanm ucıu pakt& dııbU dev • 
ltUcrta akdettiği anl~matann Gerçe. 
vutne dahildir. HUkOmetln da!:lll si. 
J1U1etlıie gelince beplmlz biUyoruz ld 
bUkOmet )lanuıı retabmr temin ve nJ.. 
- Ti uayı1ı 14- ;10 tein her §eyi 
JaPM•!• buırdır. lıluml~etllı maııe. 
.t lnıvveııert.ııdtld bcraberllk Rl'•ıiD. 
191 blrlilc emeu Ubkku1' eden Bul;a.. 
rtstanm. hUldhnotin ytlklrıı"lltl ab'a
ıf nziftyt devam etmcıde beraber. 
mesıt bir Mlkbel nmtt edebnec~in • . ...... _ 

biUrdl. zu S.."\..ltıısınm ıçınde devam eden tm bir 4ır..:ırtne de mermi aabet et 
lk1ncl devrede Demtrsporlular da mftsabnkazım bu devresinde Gala- 1 'O , • 

bir gol ya.paralı oyun berabcrllkJ& nı· tassrnyl:~r mclıtclif fırsatlardan 1 ürdJktcn ı;onra s:ıilmen naaanc dÖJl.. 

ha.yeUendl, lstlfade ederek 7 gol dalın çdı:a.rdı· 1 nı~tUr. 
Kupa maçlan tallmdı ınuciblnoe lsl". Bu sureUe maç ı 1 - O Gala- ----o----
:n:~ ~=-=an~::.:· tas.-ımym galebesUc nihayet buldu. 1 ngilizlet in 
tıldı ve llk 115 daklkasm<la Demlrs:por- s • d 
tutar ltalecinln accm!l~1 ynztlnden U8t Şark ee..,besrnde zngapuı a 
C:ıte lkl gol yediler. &' 

1ktnc1 on boa. ôaklkada Alemdar f.:'IF' B.-ıştu:ıfJ l nci ~f'"" .mııvaffa-
mııç: &-2 kazandı. Lonclra, 21 (A.A.) - B. B. C: 

GALATASARAY 11 UNKAt•A .. "'lı"I O 
GllnUn 1klnei knrDtls;'mam Unkapn 

nlylt' Galatasaray arasınlla yapıldı 

Japon 
denıza1.lı/arı 

Amerckan 
sahille rlncie 

g·· rülcü 
Londra, 21 (AA.) - (B.B.O.) 
Amerika, Pıı.sWk snhllleri deJ1U; ku. 

mıındııru e.mlral Crl.nsveldln b!ldlrdJğf 
ııe g~re Jnpoxı dantuıJt.ua.rı .Amerik!l. 
nm Pasl!lk snhllteı1ndo görUIJiılştUr. 
Kallfornlya sr.hlll~rindo ıs Uman ve 
d~:ılz :rol!ann:1a mUda!aa tertıbab a. 
lmmıatır. 

Amiral King 
PaJJilik ve Atlantik lilol"" 
ka.mandanlıfına tayin eJüJi 

Londrt.ı, !t (A.A.) - B,B.O: 
Aınerilca bahriye nazırı Nok.s, 
Ameriknnamiralı Kinr.t'in Pasl 
fik ve Atlantikteki filolar ıru· 
ma.ndnnldına tayin edildiğim 
b:!dinn!-;tir. l zni::ıl. Pn!Jfilcte~i 
Am~ri!:o.n b:-hri~inl tsır·men 
eline alacak \"e yalnn; bahriye 
tla%Iriyle cfiınhurreişine kıl.~ 
mcsul o!r...calctır 

Amiral lnMl'dn. Atlantik 
donanması lruma.nıdanı ohnuş

' iırtr. 

Sovyet kıtalıırının Her. h:ıraketl l • et z' 
devam cdlvor, Kuybişertcn bildlrll I{. l fJ 
ci.i,ğl~et gör;, Almnnlnr Rus sliva • Amster.:ı:ım. n (A.A.) - n.s.e. 
nıerı .arıu~dan donmuıı açık ova- 1ngll!z1cr Stngapura 500 kilomctrclılt 
l:ıra !: kmng:ı mecbur dllmektedir. 1 mcz:ı'cdc bir hattı ı .. ~l etmışıerdlr 
30 kay iı;gal ed!lmJştir. 1 • """ · · 
. İzve~t y:ı gnzet.cst, Rus taamızu 
ı:ırşısm:::a nfallryan Alman ltuvvc• T 7 ' [ d 
'erinin bUyUk malzeme bıralttlkJa- V Q Ş l n g 0 n Q 
r nı ve bütün Uıtiyatlarım flerl eilr 
l!Jklerlni blldir'yor. Ti!tvlni nlıın ftt.dbVCf8 klf ŞI 
P.us Jruvvetlcrl cenup ve cenubu 
• :nrbiye do{{~ ilerlemekte, parça- Mu·· şte e !< 
:ınrru~ olıın .::ı9 uncu Alman kolor ·ı 11 

ı 00unu tı:ı.lt"p etmektedir. h I " 
Moskovıı 21 (A.A.) - Resırj " rp p ani_.., rı 

f;ovyet njansmm bildirdi~inc göre, .. C%. 
:.;adoga göt~nün cenubunda c:rc:ran hazır lanı~ 'Or 
.!den ve V:otbmlonun zaptı :le ne. j' 
ticelenen muha.rcbclcrde 221 inci 
Alman piyade tümeni 254 Uncil Al· l.ondra, 21 (A.A.) - B.B.O. 
man plyadt? tUmen'nin iı.1ii alayı im VB§lngtonda neFedDen bir tebliğe 
ha edilnu:ıür. Bu bölgede blrknıı I ı;erc. mihvere Jcnrrı harbeden bUkQ • 
mahal ile yukarda ismi gcc;cn şch· meucr arasında 1§ birliği iç!n mU;tc. 

n i•,..•nU esnasında Sovyct k ta.lıı.· I relc pıa:ıur ;)'ap:lınakta.dır. Bir mUd 
n 55 tank ve birçok ma!zcnıe al • I dettcnberJ csa.tcn Londrada bir Am0< 
mr'ilardrr. rlklı. Aı:ıer.kadrı b:r :tnguız aslter1 he. 

.MOfi'::o\•a. 21 (A.A.) - Tas A·' ycU bulunm:ıktadır. Loncfradakl Ame. 
·'.Ulsmm bildirdiğine g6re, T~vL"l· 1 rıka heycU kor:;eneral Çerli ile amiral 
in T.a!)tından sonra 5o\7ct kıtalan t.irokUnden mUrekkepUr. 
bilhaaıa ctnubu gar'b!iSe Bı:dogoe. ---o---
~ dofnı ileri hareketlerine devam 
ederek "J.!" f<>hrinf alm.."tlo.rdır. 
Sovyetler fPm<li doğruca prp isti
ka.metinde ilerlcmekte<lirle?'. Du 

'iecı111 ıtaıyaDlar 
askere çapıa11or 

kesimde Sovyetler takriben 70 kf. Uonaa, %1 (A.A.) - 1922 de allker. 
lometre kadar Dcrlcrni~ıenıir. Vol Uklori tecil edilenler, ecnebi :ınemıc.. 
kof bölgesinde SovycUcr Alınanla. 1 keUcrde oısalal' bile uıtu. çatını· 
rm :rnuannidano mukavemetiyle 1 rnaktnôırlar. • 
lmT'l?ı!aemışlnrdır. 1 B:ır:ın, zı CA.A.) - Rouıadan ru 

l\IOfltc0\'8 2t CA.A.) - Bu ;ece- mı Aıma.ıı t:ıuh:.:ar:a ajın:ı:ıa vc ••• c 
ki Sovyct teblJği: 

1
• :tılr habere g5re. NapoU. c~c:ı.ıa, ca 

fO Ukk4nund& mulııırcbelcr bU. t&naro ve Reggto Dl Galabrla. eyalet· 
tiln cephelerde devnnı ctm1§UT. lerindc Kraliyetin btr ka.nırmınıeııiyle 
So''Yct Jutalarr Volokolamakr ve Ln kt.Wı~ ahval flln edllınlıtlr. Bn c.. 
c'lôga g~lUniln cenllbunda bulunan ysJ tlcr bun&.n evvelki lranım:ımcde 
Voibebh geri~- .. ~ 
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Salıte mürakahe 

·l 
ı 

Hi ekarlar, ne •~a ~. r lle.~ı 
o urla rsa olsun bir gün yaka· 
lanacakjarın ~Jtme .dir1er 

• 

memurları 
11ileli oyun, oyunrzn kıymetini hiçe in • 

dirir. Hileli oyun, oyunun kıymetini nmul 
hiçe inclirir•e, aynı tlüetur, ticaret sahası. 
nı da, iş aalıasını da mahvedebilir ve lı;lc~ 
har oyuncu, ergcç oyun salıasm:la..'1 dı§arı 

Hilekar insanların lağım .. Jarc/e, i.ndcn 
farhı yokfur. Her~en oniann rlü7marnıdır 

~ir dükkancının 50 lirasırı 
nasll dolandırmışlar ? .. 

atılır. 

Hilekarlar istedikleri kad,ır zeki olsun. 
lar, istedikleri kadar kanunların l&tilllı 

tcltikki ellikleri maddeleriJne dayansın. 

lar günün birinde m:ıholz'ıclk surette J'aka.. 
lanacaklarcnı bilmzlidirlcr. 

~ .memurlannda.n KAınll, ge~-ı a.ynlmıtla.r ve kÖ§eyi dömnii§:cr J r ' 
ya.ıımd& a.r~la.rmc2ıuı eımnL '!ytc, kan koca dll~ .bunda:ı §' p 

hpan Niyazi o duğu hnlde YQk· hcl~l~r '\'e dolandınlmt§ ol ukl;ı· 
ômmca.n çe~ı>tı;c:n. 82 :ı:uma."'all ır.mı c1U,.'ltıı'le..-ek soluğu Beyoğlu kay 

1 
vını·un d~ı-a. ıS'il"mi§}ıırdir. m:ıltamlığmcla lmt§~a.rdır. 1 
bir frrça ile bir jil"t nJ.mıo. :li- Kayma.kam kan l;ocayı d!nlemi" \'<. 1 

On ikin~ tasarruf ve yerli mah r 
,_.,-.......,vn=zzawa; ızwww;a tıııwıd - --~ ı:wa..... "--- -- ıawıs 

kkeu ~ ~. :fırç.ı :!~ de L."O kcndilertn1n dolanıhrJ.lmııı oldıııtun· 
vennt.~r. Fakat: zıöYllyerek~ 

~~2.J y·lında baştıyan barıkalardakı tasarruf 
hcsapıa ımız başla' g1cta bir ouçuK m1lvon lıra 

9unlar Jı;tn fatura tst1yonım? -Mademkl;pollamemuru olduğu. 1 ıken bugün 100 mııyon ıırayı bulmuştur 
• mı Mylodi. 'BulUllma.m kolay. mUd.ri· j 

>ao1avus'ım: yete g141.p reslmlcrtı baJaıımnu;? demi.fi z..T d b •t •• •• 
.Bwıe,!aturs.yo~.~iz!ıı.tı:nııı::z,.nıkcndili!rlnlyo1lan1;.oı;ta. nayalı ar ve ası goren para{~ r.ını c m-

•ta..'"lZ. Drmnr üv:ır:.nc de ceb!n. f nrtcsı gfuıtl pazar olduğu 1ı;in Alaıs ' 't: 

~~~~rıamccatıe.J:::=:u~!!:! ~~: lek ıçınde ve toprak a l nda saklıljan eski 
~da memunım. S!z !f!ıtil<ll.r öğleye <!oı'!ru ınmilln :y.ıınmdaki ild · > b • k ' k ,. . k j { 

rauuuz. S1z1 tnahkeme~ vere- ltad:ll'.n ~be cıınata.nıarmm ÖD~. ınsanıar gı l yaşama ım anı aı.marnış r.r 
ha~ yatıracağnn, 5firllndllre· deıı geı;tiğinl sö:llnce petdne tal:ılm:ş 

vereyl :ı,ıten dtl.k'l:tl"ICI!lm karı.. 
ltna tel.Aş& dllşmtl~ \"e korkuCl:ı.n 

ve blr lolaı.ntaya girerek :yumak '13. 

mnrladıl:la.rmı görm~tUr. ün, yar n 
kocuty.le beraber Ktı.mllin L 

?rna kapımnra.lt: 
4.nıan. ynpmnyın, etmoyin. go
ı:u: var, çoc~muz var. İ§te 
tzı nlm, mallan aa altn fako.t 

Ayaolavwı hemen lcaymakaml·~ 

'l:~lld \•e )-anına Ud memur alara1{ 1 
Ntyazl Ue ItAmlli yakalattırmıııtır. 

Suçluınrıl'l mu~ıemeslne dUn de 
asliye ikinci ceza malıkemc&n4e c.'kı. 

vwn oluıı6u. Geçen celııede sorguya 
çc!dlcn ber iki suçlu da uıldr etmiş. 

sa ıad blylik r 811 
cız 

tahat b:rakm! dlyı: yelvarmağa 
l§lanitr. 

lcat·~yen. olmaz. Haydi knn.kala! 1er TC Ayn.oln.vumı tammac!Ililıınnı 
'Yak c11remI:, bunuı:ı üzerine ar. ltcndLslndcn p:ıra da nlmadıklarıru 

i ar ıra11aya •-·--
Nıyaz.t Ayaolavwıa yaklaşarak: söyleı:nl§lertn. Ancak hrr ik15i de U?v. 

llu 1§ bl5yle yaıvannakla. 1.apan. kit olunmu:.ı \"C muhtı.kcmclcrlne mcv. 
· ıoo llrn verirsen belki "-az gegl· kulen bakılmam k:.rıı.rl~tmlmı;ıtı. 
! deml§Ur. DUn de fahit olarak A:· ,)Javua' JD 

~azı olur mu, der.siniz! ka.rım Knttna dlnlendl. Uzun boylu 
Cıııl§ırım. f}işman b!r kadın olazı Katı.na oldukc;ı 
'una, bu 1543tte 100 lirayı .nere.. çcnebıu:dı. Ağzını nQar açmaz kendini 

dilli iktisat ve tasarrufun en büyük Jii&manı: Kumar, 
moda gibi hasta.lıklardır11 Bu ipil.lalar yüzünden heder o. 
ian paral.ar; yurdun müdafaasına giden askerlerimizin 
yoks-.ıl aildcrine Loerilse, mi:yon!tzl'ca muztari.p insanın 

yüzü g.:.lcrd ?İ ... 

Konuşan: İSKENOER F. SERTElL~ 
b-..ılayım. Bu kadar param yolt. custurmo.k kabil olmadı vo ~ıseyl 
" Diln ıılqam, m1ll1 iktl!;:J.i \() t:ı!.nJ'- huWı Uaısıı.ıli hilnJCIDlı.lıı ~lıım'lığL 
vıı.ııahı ecıı bOl'"Sin. :ı; o.kııl bnydi lıir w?ukta ~'Uke.rıdnki §Ckllde anlattı: 

çolufı.m ı;oc-..:ğuı:ı varn:uş, 50 - Ne vnkıt, sizi asa.rmı, keserim .Mu:ı::ı.ffcr .Rays:ıl. EınlnönU hıı.lkm • knhr.Lm!Lll onıwmuım ktı\'Vctlnc \e l 
rn1 ceıı:nlyctl aZ31illlıbn tı.'\yn.n .lllcdlb.u na, lıudutlarmm:da oötım beltll,yen 

~r d1l &lzl 1rurtaraymı. sJ.rerlm öldUrilrllm! diye. baıu-mış, o 
'~a, 0 kadar aıı. pnram yok. zaman çoeuk kodun~. He.men b1zlm Jonund::ı, on lklncl tasnrnıf ,.o :yeril göılcrbıl si ttrn!tıartııdaıı lbtr n • 
Canım seıı de ama umttın ha. Mö.s>·öye .ısyıodlm. para "Vel"ı1ik. kur. .malı bııft.a.şı mümaııabcllle ook mllhlm tıtle ~yen lıltlk öletlmbJn det'crli 

1 

~·e .fa,ydoJJ lılr konfcr.:uuı TerCIJ, BAJ-.ua t<~tlno -~ 
dan birlsind~ a'.ıvcr. lulduk. l!Ucıdilıa l\[ıızaffor Baysal llc Jmnte. l!UllctlCT ara.suıd:ıl.1 lnıgünl.ii mü • 

Uzerlne A:raolnvun "pcltalıl,. - Peki, hlı; c11l§llnemedlD!z mi, ki, nı.nstu.n sonm görilşWm ,.o kcııdlsme. r.ndclclcr, ellkl ııskeri saVft&lar m:ıbl • 
~ kıırııld bakkal A,gop'a gilmlB bir adam 'kolay kolay ıı.sııa.mıız.. kcslle· temas ettltl .mllhlm \·e 1.a.ydalı .IXIC\. )"ctJJıl lm)betmlş, t.clm1k ve UtUsat 

diS!nden tidUoç owıık 00 lira tılCZ, diye. I ıı:ıılıırdan b:ızılınrun blraz d:ıh~ •~ahi· h:ı.rbl h!ı.lln! nlmı tJ. &tı lt:Ltmndao )ir • 
ltrımne \'"erml,:itır. 1 - .Ah. alı. s1z, ne diyorsunuz. re.is ru rioo ettlın. 

~lo beiktde :ııu kad:ı.r 'kapıuıncak. bey, bunlar b1z1 çok korkutmu~ O ımbt'! wıır mllleUeri lı;tn dDDyayı t.ol• 
Her yıl nynı me\"zub.r etrafında tuı!ilı olarıı.k llrtl.s:Mli cepbedoo görmek 

t KAm.11 ire arlmd~ı MI lirayı z..-ıman bunları d~Uneblllrlz, ki. Sonra l"zımdu. u~ fnydıılı m~~ yııpan J."l)'lDCUı u 
'""llaz telA§lı tela§'lı 1ct'ndlsindt!ll gaz:etclcr her gün yazıyor, bir tilccar llrtls3t~ Bayan Mcdlhn l\Inzartrr Slyns1 ,.e llttsadl fstlklfilılen nı:ıh -
...,..._ _____ ııımınm ..... ı;m: ! cilrUlmU,, bir tnccar tevW.t olunınu§ :>nnn. fiklrlcrlnl \"O cltonoml 6:lhıısın~ıı :rum Osımı.nl: lmp:u-atorhığunuu lılit • 

diye.- nC'ler ynpllması Ulı.mıgt>ldlğlrıl nnlattı: ı:ecJı; ld.'l~!. TUrl; mfilettnl a!.ll'larca., 
- tyl, gUzel, ama, mademki a1z ill· - Gezıis bir tnsanblt ktltlcstııln lmll zen~u \"O müstnhsı1 A\.·nıpa dm'leU<'..rl 

t'k.O.r yapmadmızdı. ne diye korktu ve a.teş ıctndo ~rrııstır,'l ve boğuı:tuğo tıe.s:ıbuın QalŞınnıJh )"tlJ'J mu 't<-mlc:Jro 
nuz! 

fU gfuılerde, beter tarlhlııln en bliyttk \"'8.%1yetlnl'le anc:ılr h:un II13Mo 3 eti. • 
- Ah... Biz hiç fatura vermezdik. fırtıwı.ııı dlinyn.yı knsıp ka\'UnırkM, tiren il tldaf blr yaı:n3 ts& m:ılıküm bı. 

l Sonra. eoı:ıra dllJUndllk. ki UıUkAr da Ttlr'k mllh!U tıtlkn.n Tiı huzur !tlıın" rnlrnustJ. 'Yiyooc~lm, sfyeocğtnt. ı.ö. 
yapmnmşz. Hemen kaymakamlığa tıMlseleri soğukkanlılık \"o milli blrlll• müritnfl, sııtılıım hc.r ~ylnt dı~rda.n 

Avam Ka.maras'.Dda ltoştuk. ÇünkUm sattığımız ~y&lıır lruvvctlle Be)Ted.lyor. bcldl ... ~n s:ıltıılll\t 'l'tlrldyc:ıl, ccsen el. 
bir ........ ,._ .... a.nılarak .,,...n harp ıu•·- sa ... "tlır " 

"""'ı.>e: • '"' ..,, "' • Herglln, h!.'r saat bUJilk bir ıfüııla hı:ın carblıı4e lcrtlık ~Dde,)dl. 
~tlcr1 hakkında. h:.alıat \·eril • Katlnanm ıta.de!dnden llOt1?'a mtıd. 

A z.elzclool mllletıcrlD hayatını \C lktlw:ı. Ttlrklyc~i &t,:1•1.ıst ,.e llrtls:v.li tstfü. 
~hnan radyosunun f!ıtn:zıı • dc!umuml muavini ıs!Sz alarak, bir de 

"- f~-kı"•inJ :.0,·et .. x•,.·or. A· dl muvnZ<'nelerlnl ısarsa.mk ~;retı lfilinc lal\'U t~ Atntörk ,.o tnısnu 
'1! «.u u u •)UJ.. fa da Beyo~lu ka.ymalmmı Gafur 
l.. ~--·- bllyült m!lhnımlyetıerc ve huzunru7- gibi iltt bilJ tilt d- mt'mlekctte kuv .. 
~ında aleni bir oolse:l"l Soyıunun mahkemeye cclbcdll~rck ~-.. ft, __ ,.nreyan et-""'l tn...r d1 ıuldıını kıı.tlanm:ık m:uıcUne dil.~ - \"c'.JI \"ti tıı.;ıı \"CrlmU blJ' lstlhs:ıl devri 

~~ ""' ... ..,.., 0 - tııt eıfaUyle dlnlcnllmeslnt tste • Mah. D 1 ti • riiyor. C\" o er ve rnllletler arası il<- 11.ı:mı;lan:ür. l\tllli Şefimi~ !luöniı, Tiırk 
umnmiyesiniıı n dlğel' keme bu talebi kabul edorek. Gafurun llertn ıtım0 •"'ını sarsm"•"'dan tısadl mllnll500cUertnhı dmnlıtıgı, bir .sanatını ~~ı !abr'lknlarrnız ''C ..... ......~ ça.ttnlması tçtn mutıft.ltemeyi b:l§ka _ft_,_ na 

cltıfu için kapalı kapılar ar.. blr gQno bTrftkU. çok mm...,...... yo rmm kcslldlğl tu SP.nıt)ilesme gayclerimtzle 'l'llrk COCU· 
' kontısnlmanm tcrclh edil. devirde hlo ldnıscye mubtng olmadan t'lllla bfiyfittır gibi lh:zat ekrullsl mcır 

ll~ğu mtla~lıyormu,_ ı ADLlYE llUIIABİRİ ~cmlt.1 cumhuriyetle :tıayat gut olmuştur. ~ ~'llı statlst.DtJ rbıo 
K&m.:ı.rumda gh1l bir cet• 

•~ • edilmeslnc1e bu miillıhau ı 
~lr' icra Ctmi!' olımw belki 

tır. Harbe ait sırlann t1Uş • 
'tvafmcbuı öğrenilmesine 

\ vermemek nrzusumm ;la 
iti olrnLSJ mUmkliııcllir. Her 

~ CU mGbim hup safhaların. 
il' llıenılcketin her ı;eyl dostun 

nm gözü öntlade t.ahlll ve 
~emesi b"ntJyen h1r kusur 

"- Ben Saeldeyle anlnımu~ 
değilim. &c:ide onun bana te
mayUIU olduğunu bilıyorum. J 
nu Şinasinin yardımiyle elde e
deoeğim .•• 

NUzbet o akşam kend:sinc 
böyle söylrnişti, 

Nüzhet.. Saeideden ziyade Şi_ 
nasiye güveniyordu, 

glire 14 blnl bulan \e 100 blnc1en faz. 
l:ı. T.lrl• i .. ı~ ç:ılı~ırn.ıı labrOaılnn • 
mı::. cıı- lnrlyctt~ cwel mcımle!retle 
mevcut Uti bhıe !lllnn fabrika Uc ımr. 
~ıl. t:ınlırsa, n.--ıııı:ıt mlkıadelefibu'lald 

lrnV\t.tlm!ıt ı ~tuo rGreb2 -
fül z. "i'lik3t ·!i lı1l' Wkııllı:: wı otguıı lıık 

ı;ağına crM 1 üniz kıymetli Ttlrk as • 
n:ıyllnln, dünyn bohran!n.n kA~tSIDcb 
~ sanmıtı normal D • 

nunlardnld gibi ~-fil k lmlite C'\'53fı. 
ru haiz \"C mCJ:ıık.ket tly rnu kıır. 
fllıy:ıcal' clsbı:.ttc randıman \"erme!il 
blrlıwt ve IJ.'1n<'l beş yıllılt s:ı.n:13'fle:ı • 
me progısmımızm bU.}1il' t'SCl'e111dtr. 
Sınai ı llytıtlcr!mlzde ltl.n hU. 
kQ~tln p etti •l p~: lt:ıllt.e bıı

ln.mm n r.ok rm-se'ktır. '6llh t.5~·

lilmUJlİD ,.~ fehlrlenmınn lht~lAn. 

ıyaroğı 8§lkirdır. Ha.ttu 
btt blr lüzmn ,.e ıaruret bile 
"1er. l'a!nn bazı rejimler 
~ onlar ~bir mesele baJ:. 
lbiUet meclisi hozunmı'!a i· 

Şimdi burada oynanacak bir 
cyun vardı: ~~ ağa.beyinin 
ilicı mUeeSir olıınıa, Sacideye 
bundan bahsetme..lt. Zaten evvel· 
ce de b:.az ~ıtlatnu...ıı 

Yazan: ISKENDER F. SERTELLi. 

ı!ermeıJer '°e kendllcTtne bir 
" 1lc lrad edilmesine tabıun • 
t~n.Jer. Eğer ayda yılda bir 
,1~1se akdetm"'k bir lmbahat 

C il.çık i5 gürmiycn bu menılc 
ene Clemefif 
lfu.eytn cahit Y.uçm (Haber) 

ll1rltfi lstanbul mmto.ka.smm 
llUeatııJ toplamak tızcro ıı.u.ır 
hlııt balo, lO ı.ı.tnclldlıtun 1942 

akşamı Ta.:t.slmde BeledJY" 
da verilecektir. 

Sinan ~oe Alla.h8 yalvarıyor. 
du: - Tanmn, sen bana Sacide
yi nasip et .. Onu riya.sız seviyo. 
n.nn. O, temiz .knJpli bir kroır. 
Sen onu bu sersemlerin eline 
düşürme: 

••• 
. 

Klı\fY AGER SAH!RIN 
PARlıl'l'CI ~!YOR 

1'..radan üc dört gün geçmi~ti. 
Sinan ur.aktan uzağa Sacide,·i 

teoeseüs ediyordu. Niizhet, bu 
kızın ~ini bn-akmıyordu. 

Bu fl.!!§am kimvıı.~er Sabir evi
ne .. ?\--in ele dö:v:ırr ve art0 Ma: 

- !"~cmİYec1-"im COOİ, 611Da 
miljde:n v&r. Hay..rlı ha.berleı 
getirdim. 

Necmiycnin kulafh kiri.~e. her 
hiin lrocuımd.an bu sözü bekli
~ 

- Parmağın ca.nJ:ındı m:r, Sa
hir? 

Diyerek eline sanldr. 
Sahir, yıllardanberi cansız bir 

ha'dc ta'?tdığı sol elinin küçük 
panna~nı uzattı: 

- Bak Necm:ye! Bugün bir. 
denbire iş arasında l:endimi u
nutnrn~tum. Kü.çilk parmağmun 
da cii~r parmcklarmı gibi hare
ket ettiğini görünce sevincimdc:ı 
az ::aldı çıldırneaktım. Artı..1< yüz 
de yüz r.ıuvaffak oldt.m demek. 
tir. K~di vürudumda yanbğım 
bu te~rübcnin müsbet netice Ye. 
receğinden emindim. 

Necmiye koca.sının l:oynuna a 
tıldı: 

- Benim z~i a': lh '·'X':ıcı
ğunl So..nin bu neticeyi alman 
i~jn bc.ı de ne tızüntüler, sıkıt?· 
Ter gedrdimbilsen.. Ya. :ıksi nı::: 
tioo ~ HatYatıoı kay~ 
seydrn_ 

Bu Sll'ada üst katta bulunan 
ve bu konu~mayz ur.aktan duyan 
Sinan merdivenleri ikişer, üçer 
atlıyorak alt kata indi: 

- Tebrik ederim. ağabe~·! Ni. 
hav& muvaff.ıık oldun .• 

Stlıir 'J)ardesilsünü çıkardı .. 
Bir koltufa oturdu: 
- Evet. Nihayet muvaffak 

oldu;.1, Sinan! Bu tedavı usulQy. 
le b:reri:ı ete bu}iik ya.rdmınn 
dol,u·uı.r.ak. En ziyade bunun 
lçin s_ •iniyorum. Meşhur oln.ca
f.rrrn, raro. kazınacağ:m diye de-
~ri!. . 

- Ca.nnn a~abeyciğim, ben 
S"nin ka'bini bilmez tr.ivim Sen 
d""t ,. .. ,,. fri1"1t vanTT'ak i<''n doi. 

: <:ü""lle yok ki. bundan 
sonra tik" t~cnıı-e.,i komşumuz 
üz":-inde }'apaca.ksm ! 

Sahir ~özlerini yere indirdi: 
-- Zannetmem •. 
ç.jnan birdenbire bu ~ 

hayali inldsnrma. u,ğrayaca.ğnıı 
ummuyordu: 

- Ni<:in zannetmiyorsun, ağa. 
bey? Sacide mekteı:> arkada.~m. 
dır, biliyorsun. Babasm•n halin. 
den c:ok rnuztaripıtır. Aynı za. 
manda komşumuz ol~ bu aileyı 
b5yle bir f elrutetten kurta:rmak 
bt...."'llleZ :nılsin? 

- E\ et. !sterim runa.. Ben 
bu işe kan. m~k niyetind~ dro~i
llın 

_:_Tuhaf ~y! 
- Hi~ tc tuhnf de,:il. Bir in. 

e:ın tehdit 5,1;örduğü rcre karşı 
h1 duyınıtıı.rla mukabele etmeyi 
dUsünemez 

Sinan bu· sözleroen bir eey sn. 
hyarn~dı: 

- Ne demek istiyorsun. ağa. 
bev! &!.clde:ıin babası C"o1~ muz. 
h.ripUr, rlık kimseyi to.nnna
mağrı. ba,.la.dJ. Bu ilA.ç, tam onun 
jçin ~~edilmiş bir muciaedir. 

SAYFA-:-ı 
...,,.,•rmmm 

r-ıKro ...... -..-.... .. ~. 
... 1t .................. 

1 anet 

--

l'Qiııu:larm günah gıkanna uııul v~ 
Mctkıiıw dair bl.r lıkra !5lt1Df'illnl7. 
se f~tc bir nUmanc:ıJ: 

Bir rı.d::ım ~Unab Qıkıırm.-ık için ka... 
.,. ıı.. l>< ro1~ r p:ıpauı ı;ldrr. l'ııı:ınz 

e'~ Pi. k&dı:ıı.11 ı;tln:ıhl:ırını dinleme. 
'!c 'ba~ıır. uknt laulın l!'lfı ırmttılt

~·' umtır. l'npa~l!'I 11~ 1 nsıı gelir, u. 
~-ur. 

Ktuim iıtr.ırun yn,ptJktan sonra 
ım k'.lı-:t"'ınıı g 1fr. ilamcağrz tıa. 

lmr ıkl p:ı,p:!:l rnr11J mı ıl uyuyor. 
- Peder efi'ndl, Jl('dnr efendi, dl~'e 

lC."Slrntr: uyqyor mu an? 
l'np:ız ı.o n.-azla uyanırsa (l:ı oyu • 

lujtıına belli etmemek lçln ı:Umrtn:ı 
·~·mı k I toruP.dlği k.ı]n ~IA lntltm 
,ö•.;l!lyor Xllll!ledereiıf: 
-1·oı. matı.anı, der, :ıl)~ 

l
~lnll_\orım? son gfin.'llım kooanm tı.. 

'l:rrine rtınnl't ettl~-lıı c"ıu mt~di ! 
• "ASI:Eil'lN 

ııı 'tatmin edere •• 'llteınle'.Ju•'tl h!lrlcc 
mubtnc lımı.kmtrtu~l: ~ar ı;c.t lıııı. 

t~ yap:ı.rW. ç h tır. 'l:alıuz 

luk!i L">filıııalden uı:a.k .=ılm:ı.k gtJ..,veei 
d .n, HU • l'otlhl:.klerJml den de forn. 
gut l'tlnt1k gibi bity'lll· blr Tat.3.ll va7l., 

ı e.~. m wndııırut ıt>ol"('fl ~tsmda. 
)'f?'.. • o;:! Ve ~tıs ~lş ter.bliti; 
) Prhıe m ınz.ıırou \e \;&ti Gıt.Q.'l\Ola. 

rmıızı koym:ık, 11ormnl ımmanlarda 

~ aptJğunız b lo Utiln )"Ctine birle 1'6-
çln'nl ii!'e 'lm.tlll.nm!llt, cmnltorlret; &ni 
bti un kfrmrUn1 bl16re'k iter 'lnS.. 
ı.111e, ıtmı:Mı ILr ~ l8rtL 

üt cıerı-ı M~-lol ll~ 

~. Mto,."llı ' tutumla~~ 
arttırdığıma t.ıısu.:rnıf rıaralan:nn:ı 
tamrnı? IJQııoln.rmO\, cı, ~r't ~:ıln1llett. 

ııe, 1i !ban~ ,"e!'Crek ımau ~

~ &.m!I hAl'.?nlJ\l ~ 
mftk... 8nglliıkll mUU 'U."tlea't 411.\'mllı. 

:r.m l!n kuvvetli denlleı1 olmalldrr. 
Tllı',. ~"llrtdaı,;lnt:ı miIU ftrtfn'tıl3.y&. göa 
tel"dlll'\ c:ınruın ~~ki l~ ııııene • 
ı.ln<k'n 00:~1ıynn b:ıııknl:lrd."\'kl tllSlll'

ruf ~C' lnn:mu ;b tılr ~-
k mil~ rıra ,. ön -es mllyo."l 

hro,,.\'l lv.'an:ıınr. llııyatı dar 'f'e tı:wı 
ı,-onın p:ı.ra!:ı.rını ı;&ı1t'k lrtnde '\"e t-Op 
rnk llJtlnıtn. ~lryan ~ tn5:ııılar gt. 
hl ~ clcl«-t iktisadi~ tmda. ro. 
hl b.lı ıntuıı :ıırttn-mn.rn ıınıht.ıM!ff.., 

To.s:ırnıfo ıfe~ ''e nılil t ıba,}wı. 

nnzm büttlrı ibUynclanna \'C1&fşat ı. 

na sokın:ık mMburlyetlndeylz. llh 
iktis:ıt 'l"C '1l!ı:U"t01a ~rııu <ı1a.ıı po • 
ı.er, Mt!; glbl mt\J:mln m!tlllı'k.\Anı, 

moda ptisleıint\ oöllllcr~ ""' dü. 
ğllnlerlmize c-fitnrdntllmllz ('clenlde.tt 
döldi!c:ı pan.lar; 81oak oCblanmıun 

mesut hı:ıvası ltln<kı yqndığuna. 6lJ 

gQnlerdo, yurt :m'Qı:AfAaMM giden ko. 
catammı ~.rlııc tarlııd3 'fiAlıam lıı& • 
emaa. llOfaktan moraran ~ymew el .. 
16l'f tenıx Te mMUm s,ıehN&llc ~ 
ı lly Jwlmlarmuzrn, M,) :ıt paha.lıJığı 

ıtltı:ıda ('.2llen ldiclık ka7.antlı \"C dür 

ı:etimll J oksul nlleleıimb:.\ıı hnkı.."ldı:rl. 
Onlan dY.slbın'Jek heptmır.o dlip tn. 
s:ınllk '-c '1cd:ın borcu4ul'. Asil kanlı 
Türk kadmmuı ,,., Tilrk ert.'Cğhtla a1 

bü;,r(lk \'llllfosl mllhttltnlUlc.'Jd l1ltJrab.. 
ınra kulnkJJuuıım tıkayıp neme lAmn 
dcmeclen, dcd:ıııllU"IIlllZDl seSlai ~ 
rok yoltırullarm yn.rdımına k~ak. 

!!'ürk U>prald&n IOııtQade l6ıaü ~ 
lııblr ~mm knlkm&ın&~ ~ 

ıtır. 

Oumburlyctin büyük enumcıUıll •"
lıyııt'Alt, nıealldtotln Rtttsadt kudret ff 
ı :Wi'lnl!nt ~tccelc, ,..nna bugit!n. 
den ('.Al c'IAha btllıı im\~ blklla 
olııt'.ak Türk milletinln ~ ve ıa.. 
Uletl budur. 

Sclıir fikrini açıkça söyledi: 
- Dün daireme imzasız bir 

melrtup ~ldi. Bu mertuptn: 
"Sacldenin ailesiyle r.ıeşgul ot 
mamanızı ihtar ediycrum, Sizin 
veya ailenlı:den birinin meşgul 
olduğunu görürsem, ilk yapaca.. 
ğım SCY, silfı.hımı siu çevirmek· 
ten ibaret olacaktır!'' deniliyor. 

SL"l.:!ll hayretle SOMU: 
- Bu mektup llere.de? 
Sahir mektubu cebınden ç&r

dı: 
- 1~ .. Burada. •• 
Sinan ~erak"lndan çıldrra.cak

tı. Mekt:rba sanldI.. Dikkatle 
tetkike başladı:· 

- Bu, yabancı biı el yazısr. 
Fakat b:m bunu si~ göndereni 
çak vnkınaan tnruyorum. 

- Kimdir bu lihıt."lı..? 
- Arkc.claşmı Nazhet.. 
- Ifaniya şu düjünlerde ld. 

tar ~al:.n c;ocuk mu': 
- Evet .. Ta kendisi. 
- Bu arkad~m beni komşu 

muza ivilik yapmalrum 11ed .. 
rnenetsin ! O aklı b..'1.~da. bir 
gençtir .. 

• • • s 

- İşin i~Ü\dt b!§ka işler var. 
a~b!yl Ben şimdi size hr..:.·kati 
a.nlata.vım: Bi~ (Okt&nberl Sa.d. 
devle seyiş\yoruz. 

- Ya .. ?! Haydi hayırwn .. 
(Devrım ı ıra .. l 



MERAKLI BiR HiKAYE 

ÇEViREN: MUZAFFER ESEN 

u emrı ne vakit yerine yakından muayene etti ve ü· SiJas öfkeden kudurmuş 

EN SON DAKiKA 
'üçük tla • lar ı<uponu 

( U11 ırupollA ddenerck goadullect· .. 
"ıl wıınıa ve ~ \·ennc llAıtlBn .:. Smı 
Oaklkwla paruız a eoredllecekUI', S. 
•~ tekUtl A;önderen okuJ'DOlllSru 
mahl'...u kalmalı cızere aarib adreelert 
al blld:l~Jf'.rf lAErm.) 

1etirdinız? zerine taze ~aprak yapışmış gibi haykırdı: ·Evlenme tcklilleri: 
- iti gun oluyor. Aldan olduğunu gör&ü. - Bana müddeiumumilik * 2' ya.şmda, esmer orta boylu. tah 

mıyorsanı çarş::ımba günüy • - Bana bu knzma ile ne ten.alınmış araştt:-ma müzek. sm 4 lisan lli'..erfne old~kca yuuek, 

dü. Fakat beni sorg-.ıya çel yaptığınızı söyliyece siniz. kcresini gösteriniz. mall vaziyeti fevkıılı\dc ecnebi blr 
h . ı-k t b H A • d' d h ·ı · · M kl k genç 18.25 yn§lı.trıncla, oldukçıı gilzel, meye '..1S ımz yos~ur ve un atta şun ı a a ı erıye gı. - üze ce.reyi lröş ü ara· spor ve musikiden al\]ayıın bir bayan 

dan ~onra cevap vermeye de dcrek sabahtan beri ne yap- dıktan sonra alacağım. ıa evveltı. mekturw.,ar~. anı~tığı 
mecbt:r c!e~ilim. iığımzı ela öğrenmek İstiye · Polis kapı kanadına da - takd!rde evlenmek ıstemelttedtr. Mim. 

- Bu sızın bileceğiniz ceğim. yandı. Zayıf vücuduna rağ· yet mevzuubahs değildir. :Adres (Bey 

ey: E"' r buna cevap ver- - Yeni kalkmıştlm. men ~ok kuvvetli bir adam· oğlu P.K. 2110) na munı.cnnt - 63 

mezseniz ben de sizi tevkif - Bu masalı başkalarına dı, zira ikinci omuzlayışta *Yaş 20
· boy 162

• kilo 68
• buğday 

d b 
ıenkli. lcn:-a ka;ılı, lmrn gözlU, sıınau 

ederim. Bu bahr,...de çarşam oku. Siz seatler en eri a kapı yıkıldı·, dördümüz de -r- - - t:andıkçılık olan bir bay, orta boylu, 
badanberi çnlışm" rlıg.mzı id yaktc:ı.sınız. Çok işler yaptı mahzene girdik. Kalörifer beyaz, kara k~u. kara gözlü. mııte _ 
dia ediyorsunuz, öyle mi? nız. isterseniz yaptıklarınızı soğuktu. V c ocakta kül na • nasip \iH t.ı.ı, namuslu, 4 odnlı bir e

Bu \.chdit üerindeydi ve hatırlatmak iç~n size yardım mma bir şey kalmamıştı. U· vt biraz ıın geliri oıa.n Yafı 25 ı aşına. 
Silas dilini değiştirdi. edeyim. Evvela mahzc.n ka - çüncü katta da aynı komedi mış, kız veya dul blr bayanla. evlen 

k 1 d . · d · d mek lst<'mclıtcdlr. Fotoı:rarıa <Çalış_ 
- Hazırlıklanmı çarşam· pısmm İ i ım eğıstir iniz. ile karşıla~tık: Sandık oda· kanı remzine mUrncaat . 69 

ba sabahı bitirdim. Bunları Sonrn çimenler iizerindeki iz sının knpısı açıktı fakat yeni iş ve işçi aıayanlar: 
gübrelemi!} olduğum için top Jeri ortadan kaldırdınız. Da· süpiirülmiiş döşeme üzerinde • LL!<'nfn birinci sınılındao tnsd!k 
rnğı bir müddet dinlendir ha sonra da şuracıkta bulu · hiçbir iz görünmüyordu; pen r.ıa.me almış bir renç ınz bcrhangf d~ 
mek lazımdı. Onun için bu- nan koca bir çukuru doldur· cere kapatılmış, pancurlar ıro ve mUessesedc tahsııue mUtenasip 
gün soğanları dikmeyi dü - dunuz. Bu işi bı·~irmek üzere indirilmişti. Tamir edilmiş ':ılr iş arıunnkts.drr. tsttyenıcnn IH. 

'k b. · Jd• ~· · · · · • ki. N) remzine mektupln·ı mnracaatıa. şünüyordum. ı en ızım ge ıgımızı ışıttı- kapı tokmağı değişi ıği ta -
Silas uyanık bir bahçıvan niz ve biz gözetlemek üzere mamlıyordu. rı . ., G.S.A, yüksel: mimarı şubeSi &00 

dı. Binaenaleyh eğer doğru çalılar arasında saklandmız. - Kilit ku·~-usu nerde Lo - sını! talebea!ndt!!I bir ;:"ellç mimari i~. 
söylüyorsa muhakkak bahçe· Silas kuruyan dudaklarını la? ıerde bUrolard:ı. L.ıfaat mllteahbldi 
yi bellerken çukuru görmüş ıslattı. - işte, fakat şimdi içeri _ yan:::.ıd-. rell'tn! ve hususi ın:ıaaUard 

d f S. ld l •kA b l sUrvcbantrlc T!l deıtlnatörlUk yapmak 
ve içindeki cesedi e ke!l et· - ız çı ırmışsınız, ıı a· sinde tek bir kilit i e yok. ::r l:.cmektedir. GUnde :'.\.S sa.at çalıp.. 
miş olacaktı. Fakat bu sözle- ye ettiklerinizden bir kelime Silas galip bir gö:ıle bize ~lllr. (H,. 78> remzine müracaat. 
rİn doğru olmaması ihtimali bile anlamıyorum. baktı. ,. TUrltc;e, almanca muhaberata va.. 
daha kuvvetliydi. O bahçeyi Uşak her şeyi in• .. ar etmek- - Ne buld•.muz? Hiçb ir Kıt, k8.!1 derecede cransızca konuşan. 

o 

Dans Krah 
F red Aster'in 

Hayatı 

Amerikanın ve bütün diinyanın en meslııl 
dansözü F red As ter oğluyla beraber 

PAZARTESi gürıü HABERDE BAŞLıvoJ 
soğan dikmek için kazmamış te devam ediyordu. Fakat sey. Siz bayağı hırsı.dardan :10.ktllo yazan ve ıı.skerllkle alb.kası 
tı. Bu işi bir delili yok ebnek, korlrusu gittikçe artıyordu. baıı.ka bir ı:ey değilsiniz. Bu oımıy:ın bir tıny iş o.:s.maktadır. tstı. 

::r ::r ,enler (Hor) remzine mUracaat. 
bir suçluyu himaye etmek i. Ona mahzenin kilidini ve 1 npı kırmanın acısını sizden • 28 y~mda askerlikle a!Akaıaı 01• -J. Hukuk takültcsinc devnro eden • Ortaokul mezunu, sss do 
çin yapmı:ı:tı. şimdi bu kilide uymıyan a - çıkaracağım. Bunu benden mıyan b!r scnı: aılemle blrllkte apar- bir genç, tahsıııne dcvnın edcb.ımesı vn:ı:ısı suzcı, bir senç berharıı' 

Bu adamın hiçbir şey an- nahtarı gösterdik; bahçıvan bekleyiniz. tmıan kapıcılığı aramaktadır. Ço • tc;tn, hergün öğleden sonra ve aı~Bam. :nt.ıcs i!. e \•eya tıcarcth:ınede ııer 
1 l 

·· b k ·· h ı· b. t J J k b k B b b• ah d cukla.rı yoktur. (T.S.) remzine mUra- lan, Usc ve ortaokul talebelerine, fl • .} npnblllr, (T.M.C.l remzine mU!'$ 
aşı mıyan yüzune a ıyor • şup e 1 ır avır a a a a - una enzer ır s ne e zl.k, kimya. riyaziye ve fransızca de"s- hvcn fiyatla çnıırır. 

dum. Köpeğin yaralanma bfi tı. bizim kö!lkte geçti. Silas kö • caat. lerl vermek istemektedir. (Zavallı ısı ~ t'nıvcre!teye de\•am eden. ııı 
::r ~ Lise m zunu, muhasebeden an • 

<lise i müstetma olmak şarti· - Misters Ko•,esnaşm si- peğini almak iizere bizimle ıayan, eski ve yeni tUrkçeyt mUkem.. remzine müracaat. H!bc işlerinden anlaynn. rıyıı 
le geceki bütün i~lerin faili Si ze anahtar bırakmadığına gö beraber köşke gelmişti. R ö - mel bilen. dııktılo kullanan bir gene; * 7 YB§tnda orta S te okuya.rı b r ku~uı bir genç, busust blr ınU 
li\s olnbilırai. Fakat köpeği re bu anahtarın bu kilide uy- beni muayene ederken öfke · ıJO liradan aşağı olmıyacak bir ucret• genç, öğleden sonra her hangi bir yazı 5<'de veya tıcnrcthanedo öğledeı> 

1 

b
. d. hanede iş aramaktadır. ıt.B.K.) rem. \'t'l y11hut aoonı. çnlışmak lsteııı 

yaralayan herhalde başka bi maması gayet ta ıi ır. si yeniden alevlendi; derhal ıe mUnasıp biri" aramaktadrr. <Sön. · fil 

d l k f d
• • n·· ak bu ı h . d k mcz ümit) remzine mUracnat. 7 lne mUrneaat. cHr. llc,:hur ve emnlyeUi b1r a ~ 

risiy i. Zira .-öpe e en ısı - un şam annntar izınetımiz en çıkma iate- • Karakter sahibi. ıı sene oku. kcfıı göstercb!Ur. (R.IC.) rernzıııe rr. Ltsa m0%Uttu , blr lleI14' hıuhii.iiCbc 
} ,-U-daşırken havlamazdı. Ve bu kapıyı açmıştı. di, ve ize hemen işlemiş üc. işlerfnc!c <'alrşmı~. askerlikle lll§lğl muş, muhabere, dosya ve evraıt ı~e. rac:ıat. 
onra Silas Robeni yaralamı.. - Dün a?şam buraya gel- retlerini vermemizi teklif et· olmıyan, daktilo b~en bir genç, vasat r'lne tıı:mamlyıe vtuut, dakUJo bilir, :..~ Ortamel:tep 3 üncU 

yacak kadar köpeğine bağhy mek için kimden izin aldı - ti. biı Ucretıe iş aramaktadır. (Scymen mııkl ve yent tıarflert mükemmel okur. mnll vazlyeunın bozukluğu dol& 
? E ld

. ~· • · h' Senelerce Mo.llye ~beforinde çalış . ayrılmış, rly:ızlyes kuvvetli, ) 
dı. işin bu noktası kanşıyor • nız. ğer ge ıgınızı ısset • (Dc,·amı var) U 6) remzine mQrncaat. "/" 
du. Bunu nasıl ı. ,alı e•--.,.,.eli. -dim iki küreg~inizn orta mı§. yllk.sek blr aileden 32 yaşında .şl<'k, bıraz d:ı d:ıktııo bilen 19 ~ 

... ~ b1r Türk genel, çocuğunun, alle.slnln da bir bayan, rrsml busu.s1 blr t11 

Bu dakikaya kadar çukuru ~e bir çift kurşun yeri~ - T o prak mahsulleri l s tanbul Şubesinden: mllesse.sede to &ramakt.n.dır. Kcf "t se&cde veya tlcnrcthııneıerin b 
kazanla onu dolduran aynı tirirdim. Sizin için burada de verebWr. (TalAt' remzine mUra . az bir il"rctle çalışmak istemci< 
adam oldugu~ nu du-ünüyor • yapacak hiçbir iş yoktur. An Şubemlzin muhtelit scrvfslerind~ 50.120 lir;ı l..:ırlro t.o.haisatlı memur!- caat. (ı:>.u:. K vcş) remzine mtıracaat. 

yeUere bilimtlhan memur o.luıacaktır. Bu ml.lnhallcrdcn 50.100 lira tahsisat. ... Un•ve--'t" •n'ebc"" bir "en,. re~· · '"' '" nd" •A ll" 1 dar · d' b · · ·k· h lıyor musunuz, hiçbir is. .,. · .. ,. ... ..... ""' b "'' - .. ., ~ .. 1 
"'· or.... ,.e ta 

o um: şım l U l şın 1 1 şa ıs ~ h olanlara llsc ve 100-120 11.mııklııra da yUksek meltt"p mezunlnn bareme mı veya hwruıd bir mtıcssescdc ehven muş eski , yeni· yo.zıyı !~i oıcut• 
larafınc1an yapılmış olabile· Har ay bu güzel nutku garcı alaollcccklcrt UcrcUc tayin edileceklerdir ~ğıdnkl kabul ~rtıo.rını bir tıcretlo ı~ aramaktad~. (N.B.) z.nr, daktilo b.len bir bayan, b 

ceğ° faraziyesine kapıldım. yarım bıraktırdı. haiz tallplriıı 25.12.941 pcrscmbe ı;UnU saat 14 tc yapılacak imtihana işti. remzine mtı.racaat. veya rcamı bir mUesaeseue iO ı. 
Bunlar fon birı gece karanlık - Bana mahzenin anahta· rak etmek üzere 24.12,041 ak§:ımma kndar ıuırumlu ,·esalklc blrllkte şube. * Muhnııcbe, Ucaret, bors.'l işler'.nde tadır. cc.T. 20' remzine moraef.' 
ta çalışmıştı, öteki de son rmı getiriniz. ınize mUrncııaUnrı 1111..n olunur. (11144) çnlışmııı, dakWo bilen bir ün1versıtc, * Lise mezunu, fransızca, 1D 

radan birincinin bıraktıgw ı iz. - Bende anahtar yok. l{nbt•' şaruıırı: tall!besl hl!rgUn llğıeden sonrn ı;nıı .. - olduk1:.a almanca bilen, dıı.ktı. 

leri ortndan kaldırmıştı. Bu - O halde mahzenin ka · 2 - Askerllltle llgill olmama.4. Te kefalet veleblllr. (R.K.A.) remzine :ş ıırryor. Askerllkle aJD.kıısı yo~ 
1 - En az liııe veya buna muadil bir' mektep mezunu bulunmnlt. 1 mak Uzere fi aramaktadır. Hcl'eranıı anlayan, tccrUbcll bir genç ııı 

ikinci şahıs pekala Silas ola· pısmı kırdıracağım. 3 Yo..'lr ıs den aşağı, 40 dan yukarı olmamak mUracaat. tııttklM cad. 332 No. ya mnractUl" 
bilirdi. 
~peg~ym~a~~h~~-----------~ı--~----------------------~ı~-----------~A~nnız: 

kmdaki düsüncelcrimi Hark· H •k A D l k N.Wedell: ~a~'lıln rcm1r.ler1 :ru:d• 
0111 

. l ay e • e . ~il\ ucul.:Lrmııun namlarıııa 
vaya anlatmıştım, c da fikri··----- l ne l ıLZ L. :c. nı•l{tup13rı ld:ırebanemhden (~ 
mi yerinde bulmuştu. ---- !Arı bıı.rlç) her gün sabalıma 

Polis birdenbire Silıisa hiç O ece r::ıddctii bir soğuk var· len Qdünç parayı verecek vazi- yandırmağ-a hazırlanırken ihti. beslıyeooğim, bütün m~..ülarım Kndar ,.t! ı;nııt 17 dM 90nra alet 
beklemediği bir sual sordu: dı. Kar fırtınası dınmiştı. yette değildi. yar Polon~alının sözlerini ha.. ben deruht.e edeceğim, ona kendi tan. 

- Niçin ?lılar arasında Ltisycn Dem grnpyeri, bütün Vestiyere gidip palto ve şap- tırladı: , kızım gibi bakacağım... (l{ırmızı Gül){Y.Akın) (.l 'Ost 

l 1 • ? pa.ralnrı toµlayıncıya kadnr ~·- kasını giydik-ten sonra ateşi o. - lki gün klüpt:eu ayr:tl.ma.. Saat L!r, biri çeyrek geçe, bir- CSe) <O.K.) (O.P.K.) (O: ~ 
s:ı t anıyoraunuz • rett:kten sonra baygın gıbı ru- lan kimseler gibi çabuk cabuk dım. Bu müddet zaıfmda. 17 buçuğu çaldı; fakat Lüsyen '".ey. (Mer.e c s.,) (G. Mine) (IJ.Y 

- Saklanmıyordum, ağaç. let masasından kalktı. O akşam merdivenleri indi. D:şarıda yüzü· No. hiç çıkmadı. Onun için bu tanı masanın başından hfila ay_ (M.K.6J (M.A K.> (Denk) ( 
ları buduycrdum. kiı~i' ~ seıvetinin son artıklarını ıne ~arpan soğuk rüzgarın tesi. nwnara Ü7.erin<le ümidim se>:(... rılmanu§tı. Nihayet iltiye birkaç (İmren K H) <Sadık 22) Yar#' 

-Bizi gözetliyordunuz. da kaybetmişti. Başı dönüyor- riylc tiril tiril titremiye başladı. Gece yansına doğru çrkmr~u dakika kala grupyc yerinden (Akytlz 

_ Ağaçları buduyordum. du. Salonu çepçevre saran kana- Kar, tabanlarının altında ma. kellemi keserim İ\alktı: ca::ı Aydoğan) {27 F.G.) (İ. oot 

Har' vay sı·}Acın çıktıgwı ça· pelerden birine gidip oturdu. o. temle gıcırdryordu. İflWJ eden o- Bu sözler ma.h\·olmuş oywlC".l- - Baylar. 'banka tamam... (H.G.E.69) (B.ç.) (Dah&r çi 
ti:: ...... tomnt gıbi etrafına bakın.il> duru.. yuncwıun zihninde, yazıhanesin. nun yoıxuıı zihnind~ bir cinn- Bugünlük kfil'i... (Emekli) (T.K. GDien> (Fevl< 

hhğa doğru yiirüdü. Silan yordu. Ha.yatının en tatlı dem. <le saklı bulunan iki tabancasın- yet fikrini uyandırdı. Etrafına Lü.syen de yerinden kalki:ı. (P.t.24) <lı) (L.S.) (F.Z. 2S> 
korku ile bnğırdı ve onu ta · lcrini kaydettiği o menfur mu- da nihayet bulan bir sürü ümit. bakmıp soka'•ta. kendisini göre. Kazancını ceplerine doldurduk
kip etti. Uşağın çıktığı yerde hiti SCYl'('cli}ordu. Tamamiy~e siz düşUnccler dola§makta.yct. bilecek kimsenin bulunmadığına tan sonra acele ile merdivcnlen 
budama makası yoktu. Bila· mahvolduğunu düşündü, yazıha. Lüsyen Dem birdenbire durdu. kaneat getirince dikkatle eğile. inip taş kanapeye doğru kbştu. 
kis orada kızıl saplı bir kaz· m: in·n bir göµilnde sakladığı ve Birkaç adım ötede karlar içinde rek Napolyonu cebine soktu. Dilençi kızcaiız bfila oradaydı. 

baban general Dem'den kalına ia.5tan bir kanape üzerine otur- Sonra. koşa koşa. klü.be geldi. Sa_ Lüsyen ya.kl~, elinden tuttu: 
ma bulunuyordu. Misters Ko bir c'.ı.t askeri ta.bancasmı ha.. muş küçük bir kız farketmişti. !ona girdiği vakit saat on iliyi - Ne soğuk! Zavallı kız! 
\.esnaş nletJeri çalınmasın di- tırladı; sonra yorgunluktan blt. Yırtık, siyah bir mantoya bü- c:;ahyordu. A5ırdığI Napolyonu Diye mırıldanarak kızı kuea-
ye bütün ~Jetlerinin sapları kin bir halde kanapeyc yaslana- rünmü.s, şiddetli soğuğa rağmen ye.sil masaya vura mk :haykırdı: ğına aldı. Başı arkaya doğru 
nı kırmızıya boyatmıştı. rak dc.rin bır uykuya daldı... uykuya dalmıştı. Yavaş ve uzun - On yediye!.. düştüğü halde uyanmadı. Lü . 

t:yanmca salonun saatine- fasılalarla nefes alıyordu. Lfü:;_ Ve hak'katcn bu defa talihi yen tekrar kendi kendine: 
Harl.vay kazmayı uşa-a gös baktı; nacak yarım saat uyuya_ yen Dem gayri ihtiyari elini ye· yaver oldu .. On yedi numara - Bu yaşta QOCu.klarm ııvu. 
terdi: bilmışti. Şimdi temiz hava almak leğinin oobine soktu. Fakat bi ( ıkmıst.ı. I usycn kazandığı otuz ması ne de hoş! . 

- Siz ağaç budamak için ihtiyacını hissediyordu. Salonun rn.z cv .. el de klübün garsonun:ı altı Napolyonu kırmızıya sürdü. Diye mırıldandı. Sonra onu 
bu aleti mi kullanırsınız? boğucu nmh tini terketmeğ hn- rıurbuar vermek için, üzerinde Bu sefer de kırrnrzı kazandı. ısıtmak için kuvvetle kucarr ıa 

Silas sarradı. :ıırlandığı smı<ia klübün eskı b:::lki unutulmuş bir frank bulur Yetm~ iki Napolyonu gene kır- stktı ve müphem bir endişenin 
mfü:;terilPrindPn ak sa.kallı, le- diye ceplerini aramış ;,,ir tekme. mızrya. bırnktı. Tekrar kazandı. tesiriyle onu derin uylnıGundan 

- Henüz i e başlamıştım. keli pı8 bır reket giymış Polon. te!ik bile bulamamı~tı. Bwıa Aym oyunu •beş defa muvaffak:i. uyandmna.k istedi. Fakat o es. 
Bir budama bıçağı arar:ıal' \:alı ihtiyar ı>rudci ynnma so- ı ğmen kimbilir, belki kucağına retle tekraılaJı nada dehşet içinde, ~özlerinin 
Ü7erc pavyona gidece tım. kuldu: alıp evine götürmek fikriyle kı. Her defasında deli gibi, sarhoş yan açık hareketsiz ve cam gi-

- Bu 1 azma ile ne yapı Beyefondi, bi.na yüz frank Ö· zın yanma gitti. Bu arada kmn ~inıcli önünde l:>ir sliıii Na- bi olduğunu farketti. Zihninden 

1 ? dwı<' verirmisiniz? No. 17 üze. ~ıvah fistanr üzerınde parlak. polyonla kağrt paralar yığılmış_ korkunç bir şüphe geçti. Ağzını 
~ orc unuz:· r'nde ü!l'itlerim fa.zl~. lhi gün. mUde,. .. er bir cisim gördii. Dik· fevkalii.de idi. ldiçfiğün dudaklanna yaklaştır· 
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- A ~açların kökünde} i a: r hl .ı t ıı avrılmad m. Bütün n ıc 1:ı Imıc:a bunun bir Napol. tı. Oruna d"'vam etti. Talihi dı: Artık nefes almıvordu ... 
topm ~ı l nbartı;tordum. · muud •t zarfında 17 ~:ro. nun vo• olduğunu anladı. Klüptc-: gibi oynuyordu. Bununla ibera- O vakit LüsVen bu betbaht Beyoğlu Halk S inetfl 

_Nerede? Çdı~' cı ctığını ~önncdirn. Şimdi ister ZA'.!ngin çıkan biri oradan geçer. ber parasını c:nldığı küçük kız. ı;nahlfık karşısında. dehretten BUGnN 
ri hamı gösteriniz. ..,eniz benimle alay edin. Şayet k n kızcağızı görmüş bir hova.r. cnğızın hayali zihninden silin. fırlamış gözlerle, o soı!uk gece- nıatıne 11 de, aecıe 8 00 s potf' 

T 
c vnrr-ına <lo~ tm numara d'll'kta bulunmuş ohı.caktır. Bir miyordu. Kendi kendine: nin korkun~ dramrnı halletrni~. Fit 

oprn • her yer . sert v ' tı' z. , xn '1 '1'; h ı .m 'tın ~ · t ')'\"O" '·iiclilr dilenc-in;n - Tcım s:ı.at birde ovunu bı ti: Kendisi dilcnçi kızdnn caldı- 1 _ Tar:ııın n:ç~~~m oonııl '' 
l{uruyuu. ·ı b~ ıbirine zıt 1 • ı; ı I ~ ..... p•• vrl bir tavır. n zrırın.ı ep'VCC' n.ühım b:ı rnkır. lwsar. kızı elırım. .. OnÜ ör Naıv-.lvonla kumarda I·oca "<' ... .,v ı .ıller. Ttlrlu•e, 2 - Danslıır ... 
ve m"'lJ, m ;.,,ahat ara.,ında J' iom~lıvı d1nl'vordu. E fi· rvetti Lii ven bu büytik müj Pvinı"' ı::ötürtccğim .. &nim ya. bir servet kazandığı sırada, kız· ronlccıı. :r..ıı.rcb ı.eancl('lr. 3 _ l\ı. 
bo~ldu. Harkv~y kn~~ayı ~~~sa~'~~~k~c~n•dm;~·n~~me•n~·~.t~·~;·~~'"··-v~~ı~~~c-';·.u.~.r.e~-k-ı~.·.a.i.~.~~u··~t·n-~.ım~n~y•a•t•ı•ı~.c.n.i.ı.ın •. ~o-n.ı.ı.~~n-•c•a•~-ız •• • ~_~_·_,t.a.n~ö•lm-~~ü~·~··--~ıu ~~dntbmK~ 


