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IVI hverin 
Bir orlaöı ile 
çarpışan 

Bütün 
ortakiari'e 
çarp1şır 

lrıg·lız-ğazeteıe
tır.ın müta eosı 
~Wn, 8 (A.A.) - Nlyw: Kron!kl ,t.ea, yazıyor: 
~verın blr ortağilo çarpt§Bll bU. 

OrtaklarUe beraber Çtırpl§ır. Bir • 
~ J\nıcrın ve BUyük Brıtnnya §in:.• 

'-Cleııwerde mllttcllkUrler. Şımdl A.. 
.'lli<aıı o.arp lstlha:ıltlU makinesi ye.. 
le.,.akkutıara uğramadan son sUrn. 

~ l§!etilecektır. BugUnden lUb&rcn 
~.leltı!dc aa.ııayt i8Ubaal6.U uauıu ve 
.'<ltı:ı manevi azmimiz mutaarrızlanu 

surette lmbaıunı muhakkak bir 

~taa~ 
~Yll Eksprea diyor ki: 
~rp. cıhao tı&rbı oıuyor. Japon 
~U bıtu. t..'vveıA Japonyanm 'lllır • 

."'tıı.ı bekledik. Fakat tıazmz. Malez 
ki imparatorluk ordusu mllkem. 

'r . Bununla beraber Japonyanın 

~L~ Uk aatbaları.oda durum ve 
;;:ıuar U.StUnıuge sawp 0111ugwıu 
.., Ut ediyoruz. 
''kat zamanla vaziyet onun aley -

C1önecckUr. 
"-~)U Meyi gazctesı, Japon muralı.. 
'ı""llrı, zatıircn bir &n!B§wa muzak,. 
')apmaya devam ederlerken vu -
'lı gcıcn Japon taarruzuouo tarüıın 
~~nııyacagı.oı yaunnktadır. 

gazete, §Öyle dıyor: 
~oıu1u, sularında infiratçılık 61-
\:tur. lngillz tıareklltı Amer1kan :
'~l alUoda kuvveUi bir a<:kilde t.aD 
~ecekUr. 

\~dra, S tA.A..) - Hava ve ernnı. 
\k .. tlezareUerlniD pazarteaı saba.hı 
"llt;ı: 

\ ~ gece erken bir saatte az miktar 
11Ufınao tayyaresi, lngtıterenin 
~ Ye cenup doğU sahilleri Uzcrindc 
,~tur. lngllterenin doğusunda bir 
'>ı le~ atılan bombalar. pek az kJm. 

)araıamıo ve baZı hasarlar yap 
l.lr. 

Jaoonva 
ve ita ya 
~ 8 (A.A.J - Stc:rnnl yası • 

"U§Uıt İtalya, Japonya ile mUtcsıı. 
bıııunduğunu ve UçlU pakUn rUk... 

\,. lllazı şsm.sltAU tmp:ı.mtorluğwıa 
"tlo • Sak.soı:ı p:Ut.odemokrasial.ııe 

W"' Dl'V&UU 2 lncl y:tada 

Amerikanın 
harp ilan 

etmesi 
~ isteniyor 
\~Ork 8 (A.A,) - Nevyork 

la g&zct.csi, ~yazımıda diyor 
l 

'~ taarruzuna verilebilecek tek 
\et~ cSerhaJ harp llAıı etmekUr. Em 
\ı bulu, kareı başlıca tehdit tqku 
~ devrtzı haklk1 meydan muha. 
,~~k:§arkta değil. :Narı§ta ya. 

~ 

JaDon 
Amerikan 
ve inailiz 
· Gemileri 
arasında 

Büyük 
zararlara 

sebep olan 
Ateşli bir 

deniz 
harbi 

şanghay, 8 (A.A.) - Japon amı. 

raı geuııa1 1dzumo ağır toplarUe bir • 
kaç yuz metre me:ıateden lngtıız Top 
çeker • Şaıopesine ateg açmııı ve ta. 
arruz et.mi§ ve aynı mesafeden Ame • 
nka.n Vake topçekcrlnl de ate§ altına 
alnıl§tır. PetreJ lnsulz topçekerı Van.. · 
ghoo nehrinde batml§Ur. Vake topçe. 
kerlDe şimdiye kadar isabet Vllkl ol • 
m&mlftu'. 

1 1:.tf :· J __ . 
Amerikan 
Donanması. 

••• 
Tokyo, 8 (A.A.) - lmparatorıuk 

ıımuınl kararg6.hı. Japon harp g-eml -
lcrinln HavaJ adalan aulannda Ame. 
rika ruosuna mensup blrllkJere bulun 
yapmağa muvaffak olduklaruıı ve htt.. 
cuma uğrıyan bu gemiler a.raaında blr 
de tayyare naklfye gemt.ııl bulunduğu. 
nu tıaber vermektedir. Çln aularmda 
da 6Ir Amerika topçıeker1 yakaJ&IUDJ§
lır. 

-.... - ... i <A;A.) -~ ~ 
yoau blldtrlyor: 

Reb Ruzveıt beyaz aaraydakJ be. _ 

sın topıant.uıında. Havay adalarında • 
ki birleşik Amerika Ucaret filosunun 
vahim zararı.ara uğradığmı gazetec:1. 
lere bUdirml§Ur. 

Nevyork, 8 (A.A.) - Sayısı 2:1 bin 
deıı fazla olan birl~k Amerikadaki 
Japon menşclf Amerika n.tan~n 
cemiyeti, Japon taarruzunu takbih et. 
ml§ ve Japon 88lmdan gelme Ameri • 
kalı vatandaşların blrl~lk Amertka _ 
ya sadakat ve bağlılığmı teytt eyle • 
miştır. Amerikalı Japonların malı olan 
Deyi! Niyuz gazcte1!1, Amerika mUda.. 
taaaında kullanıımak makaadile elin. 
dckı bUyUk vaıutaıan Amerika adliye 
nezaretinin emrine tahsla etmiştir • 

Bir ada 
Japonlar 
tarafından 
işgal edildi 
Nevyork, 8 ( A.A.) - Ko

hımbiya radyosu, Pasifikte. 
ki Vake adasının Japonlar 
tarafından işgal edildiğini 
haber vermektedir. 

Bir Amerikan 

Asker naklil}e 
gemısi battı 
Nevyork, 8 (A.A.) - "Oenerıu 

Hugb Scott,. lııimli asker nakUye go. 
misi llılanllladan 1600 mil açıkta bat • 
auştır. 

[Qününfilanas~] 
Jaoonya 
Harbe 
Glrince ••• 

l'amn: Bir Muharrir 

Bandnıı evvelki yazunız !)Öyle 
bitiyordu: "Amer:~an • lapon sa. 
nşmm nasıl ba~lıyacağı talunbı 
edJlenıez. Korkulan şe) bir .Japon 
baskmıdır, ki imkansız değildir. 
Gelecek hafta bUyUk olaylara ı;c_ 
bedir. Muhakkak ld dünyayı sar. 
!!aeak bUyiik vnkala.ra doğnı ller!J. 
voruz." 

Japon - İııgiJjz • AmerP'.<aJJ har. 
bi. .Japonlann FIUpin ve lla,·ayda. 
ld füdere baskın Şeklinde havadan 
ve denizden bir taarruzlle başladı: 
çazmnzm mürekkebi korumadan, 
~ \TUpa harbi. bil tun ~rtlarlle bir 
r.ihan harbi mahiyetini aldı. 

Ranrlıklarmı bitlrmlyen Ameri. 
kanın bu sava§! geciktirmek için 
!linden ~elenl vaphğmı gördük. 
RuzveltJn .Japon lmperatoruna 
l;'onderdiğf n metni Din edihnJyen 
·nesajda. bu harbi önlemek için 
"OD bir teşebbüse girişmiş olmaı;ı 
ıniimkündür. Fa1tat General ToJo. 
nuo iktidar me\·ldlne geldiğf gün 
de ya.zdığımrı gtbf Anglı.ı;;ak!IOD • 
-Japon ibtilAfınm harbe dayanması 
mukadder görünUyordu, Amerika 
harp hazırhklannı bitirmeden la. 
JlıODJUllll ileıi atılacağ1111 Ye bir O-

lilm • dlrimsa\·a.51 içinde çırpınan 

Rusyanm zaafından da faydıılana. 
eağı bclliydl 

.Japonyanın bu sav~1a biri tn. 
giltereye, öteki Amerlkaya. Uçli11. 
cüsü de Ro-.yaya ka~r Uç hedefi 
vardır: 

İngilt.ereye ka~ı hedefi bir yan. 
dan Singapur, bir yandan da Bir
manya üstüne yürümektir. Dünr 
kadar, Japon ~ rııoıarı Malak& 
nm doğusunda \'e Siyam körfezin. 
de faaliyette bulunurken Tonldn 
deki Japon ordusu da Blnnnnyaya 
taarnu lınzırlıldan yapıyordu. tn. 
J:ilizler bunu bildikleri için Birmaıı. 
Ynda umumi seferberlik ilin etti. 
ler. 

Japonyanm Ameıikaya lmrşı h&o 
def) fıllpbı adalandır. N'it<>l.jm ıla 
pon taarruzu bu adallLl'B bir ba..<ilmı 
!.:Pekiinde başladı. Nasıl de\'aın edr. 
eeğint ~mdiden kcsUrmeğe lmkin 
yoktur. 

lnglltcrenin müttefiki Sovyetler 
Bkliğinfn <le er g~ ,Japonya ile 
harp halinde bolunaeağını IUlbul 
etnıek li.zmıgellr. Bo takılirde ıla 
ponyanm Rusyndaki hedefi. \·lad( 
\"e>etoktan Sibiryaya kadar So\'Yet. 
!eri arkadan \"Drmak olacaktır. 

.Japouyanm harbe girmesi. Ame. 
rlkanın lııgı1tereye \'e Rusyaya 
yardmımı azaltacak. tnglllz donan. 
masmı Atranti• :te \"e Akclenlzdc 
olduğu kadar P:ıslfikte de rorn• 
cak. Sovyetler Birliğini füakşarl • 
ta da tehdit altına alacaktır. Fa 
'•at dün sabah başhynn Japon 
Angl". c;nk<j()D hıırlıinln ncticele~ 
lıakkmda herhnngJ bir tahnılndr. 1 
bulunmanm güııll gelmemlfUr. 

~ 
t 

J 

,;: 

nlar p 
Fılipin 

adalarına 

Paraşütle,rıe 
indiler 

Japonların 
oturduğu 

mahaller de 
Tayyare oom
bardımanına 

tutuldu 
Nevyork, 8 ( A.A.) - M... 

1 niladan gelen bir habere ~ 
I re, Japon partJ!Ül~ülc~i Fii:. 

pin adalarına inmi§lerdir. 
Nevyork, 8 ( A.A.) - p,.._ 

sident Harrison Amerikaııa 
yolcu gemisi Y angtse nehrib 
de batırılmq veya zaptedil -
mi§tir. 

Filipin adalarının en ._ 
yük lıava üssü olan Clarcll 
Fieldin ve Luçon adasının · 
malinde diğer bir ıehrin 
bombardıman edildiği h 
alınmı§tır. Büyük miktarfll 
Japon tebaalarının da otn
duğu Mindanao adasınd 
Davau §ehri de bu aabah •
henden 3 Japon tayyartti 
ralınJan bombardıman 
rni§tir. 

J pon 
tebliöi 

lngiliz Üssi 
Hon~ .. Kong'• 
l gaoıian 

- Hücumun 
• tafsilatı 

Toh-yo, 8 (A.A.) - lmpara~ 

umumi klırıı.rglllu bildiriyor: 
Japon kuvvetleri Hongkong lD@llllır. 

tl.ss!lne karın blr taarruz h.areke 
~laml§lardır. Diğer Japon deııls • 
kara kuvveUcr1 Malaka yarımadas'
na baskın §eklinde bir ihraç hal'M9ti 
yapml§lnrdır. 

Bu tıarckctlcr gittikçe daha mUıtılıft 
olarak inkişaf etmektedir. 

Tok)o, 8 (A.A.) - Çındcki bir Jiıl
pon UBı!!lnden Domei ajanamo. ~ 
verllıyor: 

Japo:ı tayyareleri, bu sabah tık de. 
Co. olarak sant 8 de Hongkongu 
bulam~lardır. BlltUn tayyare4er, Mıli
mcn dönmllşlerdlr. İk!ncl blr bom • 
bardıman bn.şlwnı~ur. 

Hongkong, S (A.A.J - P J~ 
tayyaresi, Hongkongun kara 1asmm -
d:ı bulunruı Kovlonu bombalamt§lar • 
dır. 

Tokyo, 8 (A.A,) - Hongkong, hı. 

gUJz Uastln!ln bombnlandığı haber 
verilmektedır. Japon tayynrelerln:tı 

hepsi llslerlnc dönmO§lerdlr. 
Slngapur,·s (A.A,) - Jııpon~ 

yaptığı h:ı.vıı. altını neticesinde 60 
ölmUş \"e 13~ ki§i yaraltuıml§tır. 

Tok'ıJO, 8 ( A.A.) - Japon Ol'. 
dulan başkdmnndanlığınm t . 
Jiği: 

Pasifik denizinin garp 
·mnda büyllk bir hava ve ~ 

(}c>\-n.mı t ·~' ~~ f'..ı 

Japon 
Donanması ...... 
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Espiri bulıTanz 

Veni harbin 
Almanyada Yeni örfi idare 

uyandırdığı akiS!er
1 
~k.,..o~m~u~t~a~n~ı~g __ e~l2d8ı~· ~ 

Amerikadaki 
.Japon 

murannası 

Ayrllamıyor 

Gıu.et.elerln knrlkntlir, fıkra \'O ı;a.kn. 8Utonb.rmı bir tnnı!& bıra
kmn; son günlerde ml7.nb rrnxımmılnrmr öyle hlr lmnı;tırdığma var. 

Pfyas:ıCl:ı bu!anmıyan bııu e yayn ısebeb olaral: lktlsııdf bahra.nı 

gUstcrlyorı•z; Mnh:ı csplrl kıthj'.,'1 ta n ·1ıı ııMr.bhm mi U~ri gellrorP 
M u tJı usa h:ı' mn: : 
Kunıas :ıJ:;;ok fçl.n bir nın~z:ıyn giren mUS{erl vltrfndekl fiyat 

iiz.erlndoo hesabı Cid~ 'C kııU.-tıtrr ıı-nklt tezgf\htnr: - Maııleeef, diyor: 
sız lca ıd:ı.n 1ç"'Ttyc girip 4e lruın~rn rentrnl intihap edinceye ka4ıı.r 
mcttt fne blrbuçuk llnı zrunmcdlhll. 

lyt. hoş! :r~mlue vt ııanunn u~ ~·n bir lmrih"lltür altı... Fakat arnı 
buluşun muh lil mlzah meeımı:ılatmıb telu&r edUI lne ne dl.f~.ttı: ! 
Şu fıtrltla ki mü t.enleı- birinde t'rkı:kJıe dl~Mlnde laıdm, dııhn öt.et.inde> 

erkek ve bdill IJemıA---r -
Bir zaınanlıır ba gibi c ıılrllert Avroın ınocmwılarmda.n sdaptc 

ederdik; ııL:ııCli de blrlblrlmlzdt'JJ BdJpl;c edJyMuz. R.uf mlıı:ab ml!Ctlnı. 
nlan;nm aralarında. anoniın blr lrket kunıa!nr. 

l:N SON DAKtKA 

Berlln, 8 (A.A.) - AJ.man matbua. 
tı, Japonya ile Anglo Sakaotı devlet 
lerl araımıdalel htnp hııllııe ft dO§mn.n 
toprakları ile gemileri üzerine yapılan 
llk taarruza. alt tebliğleri btlyO'k harf 

lerle n!!§retmektcdir'ler. ı 

Voik}F Beob&btu gazetuı. Pasl • ı ntı:~::.:~t' 
Clkt.ek1 yaııgnun muuııy.etlnin Ruz • 1 
velte alt ol~uğunu :yazmakta ve Anı.:. ' 

1 
pada muharebenin uzamumdn.kl me • 
eullyeUn de .r;ene orıa raci bulunduğu. 1 
mı kay&:!cforck. ~histan ve Fraıuıa i:ı 
hizamı ııtnılarmda Amerlkanm lııgD. 
tereye yudmt& btl ladtğ!nı il!ve ile 
Amenka miDeUntn korktu u 
yani harp §imdi bir cmrlva 
tur demektir. 

VB.jlngton, 8 (A.A..) - KurwrunUJI 
pazar. pazartesi gecesi S.:uıfrıuıs1skod8 
bir tayyarede yer tultuını haber B • 

hndığıntıan sivil hnvacılık m:ıkamatı 
lrlr n.U' llefrederek bllUlrı hava tıllk" 
Uyat kump:ın,yalıımu Jnpon yoıcu aı-

3lert'lir. 

~sar 
1 üç noktada 

taarruza 
geçtir er 

Londı~ (A.A.) - I:..B.C.: 

Yeni ar 
nasıl 

başladı 

Vapurdan denize 
diişen l,ir adam 

l 
Yem Ota 14are Komutanı Genaral Sa.bit Noynn buı:'Uıı Knclcıi vnııu. 

rDe fe11.ı1nibe ~ \'o.11 Te Belediye Relııl Dr. KırdtLr Vi as'kcırl b-o.ınu. 
tllınlv ve lh11 idare erklnı taznfmdıuı karıfllaıımısttt. 

'Fuka.nkl nııdmde J'ft1l komutanı ,,alJ tnrnfındnn Jm.r,;ı!anrrirc.n ~örü. 

J'Ol'MlllUZ. Ortada gfüillen zat.. Ör.fi idare K<>mi11:uılıl;rr mulr bayı T'ıır. 

Moskova ctrnfınds ..Umıml&r bll' rı• 
Uce elde etmek 1~ ııon gayrctletfııl 
sn.rtediyor!B.l'sa da Rus ~bllğ'lne ~ 
Almanıar.ın taarruzları, kendUer!ne " 
l'tır ~iat erdlr'llerek pll.skUrtwm* 
tür. Ruslar, Kll:n ve 'Moj,.'\lalt kestsnlll" 

Vaşington. 8 (A..A.) - Tokyo htl 
kCımeU, Japonynnm, Dkkı!! .. un pa • 
z:ı.rtcsl günU saat 6 dıın it b ren bir. 
ı ın.k Amert.:a Te Dily1.lk rttanya Ue 
harp halinde olı\uğunu ııtn etml§Ur. 

Londra. C {A.A.) - \'lff ~: 
İlıglltere. Japonraya harp UAn et • 

m1.&tlr. 
Vl,;i. 8 (A.A. \ - Kanada bu SAbalı 

Japonyaya harp llAn ctm~lr. 
\'191. 8 (A.A.) - Vll§lngtondan ıab. 

an habere gö~ bu 11a.bah kcmgreye 
Japonyaya karı harp 111\n edllmesl 
bakında b!r talı.rlr erllmiştlr. 

NC\·york, 8 (A.A..) - V~I radyosu 
Felemr.nk, H.ndıstıınmm 3apon ım. 

pııratorl.!ğu uc harbe tut~uğu, Bos 
ton radyoSW!dsn hnber :verilmektedir. 

Vıış[R;ton, s (A.A.) - Ayafl.. 
<ian Conna.Uy, P..u.%1-eliln, bugUn 
l 2,30 dıı, her ~i mecl:ısin akdedc
<'ekleri nıO<=terek celsede söz alaca 
ğmı haber vermi~Ur. 

Cilınhurr~sfain .ko~·e dahil 
mUpvMerl, BlrlceJk Amerikanın 

Ja.ponynyn lınrp ilfıru ınetııhli mu.. 
za.kereve b:lfilamışla.rdir. 

Dilsiz olduğu için hüviyeti 
anlaşllamıyor 

Bugün saat 11 ~ te Moda wpm-u j J<urt:a.r:lan &aa.mm Dzerinde htlvf • 
KadıMy :l.ııke.csıne yan&§ltğı sırada y~U oolunımaaııı gfbl dll31z olduğu 

30 ~·armdn sly İbl)"lklt, bu'ğday tçln lnrı1 de anlqllama.mtfti'r. 
ben!zll 11clvCJt clbhıe ve siyah palto Kıı.zazıı.de fJ1hh1 tmda.t otomob!IJ :fle 
g!ylıunl.{ı 'bir dam \"B.purdan iskeleye Beyoğtu hMtaııesinc g&16et'l::n!§tlr. 
çıkarken dcnlu dllşmtıattır. 

Belediye çöp ara
b(l./arznz artzrıgor 

1stanbu1 lıcledlye.sl §chrln ç6p me .. 
a;eleslnde ~ zamanlarda bazı gllç • 

IUkler•e ka.l'll~ı,,br. 
Belcdlycnln motöı'lü vasıtruarmı 11-

gllendlraı ~tt7Jn darııtı ve )Jayv,şn. 
lıırm ytyecöklui.nl.n pehalılqmaııı. 

Bunun lçln ilk verllen 80.000 lira 
tatslla ta 30,;.000 Ura mw 84lltııJ§Ur. 
Beledi)'fl lstanbul tc;hı araba ııaıJJaıul 
ınamn da.ha :mlln:U'lp c6rmn,tür. Zira 
ı hlr aoltakUın allı an.ba ırı...-.ırJıMı 
dllbs m'Uait.1#. - a.t m\ ~ 

nazanın daha ucuzdur. 

ltbalit tacirleri 

... J141tUr. 

Japonya ve 11aıya 
... Dit~ l 'illet liGyfoda 

1karp IDUlha.relıeye glrl§t.lğ!Dln Dk gll.. 
n'llDde Oerlıı eempa tlain1 blldlrmeğl va 
site B&YIJ'or. PUWkte ceydanıı çı • 
kan :hldlaentn ergeç vukuu muhıık • 
kaktır. ÇUnktı Uaııçurt hl.dlaeal. esna.. 
anıtla., t;ukp.ı'.a.L& yeni bir ıılz.:ım kur 
mak suretlle ®'ıunlı blr barı:J tcs:lslnt 
:SUhdaf eden Jçonyaııın fa.allyetıeri. 
ııo ııcd Qekmek leUyen Amerikalılar • 
l;:. lııglliZlcr, dah:ı. o tarihten beri Ja. 
pan.ya Uıı bnkuvve lmrp halinde bulu. 
nuyorl&rdı. ÇangkaY§ek Çin hlıkflme • 
t1n1n Japonyayn karvı gftWcçe dah:ı 

tahrik ediCl blr vazıyot almasına 'Ve 

Japonyanm tabll ıına.breçlert olan Çis 
pazarla.rma mallarını satmnğıı mani 
olmak ılı;tıı, ç-uı hllkflmetıne yaı dlm e. 
denler gene Amcıikalıllll'la. tngnızıer -
dir. 

Japonya le Çin arasmda barp çık. 
tığı mkıt, memleket içinde gittikçe 

daha. dar sahııl:ı.ra cekJlmek mccburı. 
)'etinde kıllan Çıınkaytck Çln hUkfl 
metine devamlı surette Lstlkrnz'ıar ve. 
rcrck, harp mal2ıemesi g6Dde1"$rek, 
mll§&vtrler tahalıı ederek, Çin hUkt\ • 
qıetı.nı Tokyo U sulh yapmhlttınrınen 
edenıcr g ene AmcrikD.War ve ':lngDl7..
lerdir. 

BugUnkti 'harp bile tngUlzlerle Ame 
rlkali1um Japorı.)'8.ya karıt a1dlkla.'"'l 
durumu değlııurtmemJ,,Ur • .Japonya -

l'a~iııgfon, 8 ( .A.) - Ruzve1t, 
h arbiye ve bahriye nazırlrklan rı. 
mlrlerile ı;örüşUlkten sonra, kon. 
rrcye hitaben hususi mcsaj:ru yaz 

<• • mıağa başlamıstır. 
lll1LLE l'APJLAN D'V!lı'KO 

GORt~ Kar 
kararının 

h 
• . ya karşı lkllsad1 zecrl tedbirler t.nlblk 

adierının aritırılmasıı edilmJştir. Jnpon mDletınl znyı!lat -
1 mak Ye muharebeye >devam ~.meSlnc 

Nevyork, 8 (A.A.) - Jeponlıı.r, 
diln Hulün Nevyork 'Santile 13,45 
de teuciilerini kabul etmesini is -
temftler. la.kat 20 daklla gec gel.. 
mielerdir. 

tebliğini bekliyor ~.:1n~::~\~~i!1~~:a~::ı:: 

Bul, Japonları, 20 dakika kadu 
bekl~~Ur. 

Murahhaslar, Hulün nezdine gir 
diltleri va.kıt, kefl.$1istne 26 sontc-ı:. 
rin tarfhli Hu! notnsma, Japon bU
kiımeUnin verdiği cevabı tevdi e~ 
ntlı;lcrdir. 

Şehrimizdeki idhalat tacirleri, I mikta.rd:ı idhalit ~"aımı&k iiRre 
bundan uzun bir müddet ewel imkinlar uayacaklan w bebe. 
Tlcarat Vekaletince tezyidi te. mehal bulaca.klan temin olun. 
lmrrür edip tc s:k sık tebliğe. maktadır. Ticaret Vekaleti de 
dilmek üze..--c olduğu haber ·veri· bunu ka.bul ederek idhalat lltirla
lcn ve el'an gelmemiş olan yeni nnı bundan ~ evvel yüksdt. 
<kür hadlerine ait kararın bir an mi§ fakat her nedense bunun 
evvel göndcrilmesini Ticaret Ve. tebliii gecikmi$tir. 

Hul, Japon beyruıııamesini dil· • 
kaUe okum!J6, sonra, Nomura ile 
biltlin görli.omeler'.nde, ne onun, 
ne de kendisinin bir tek yalan ke
lime telAffuz ctmediklerid s!5yle -
mlştir. 

Japon cevn.bı luıkkmda H ·l dc
mjş ir ki: 
"- Biltnn ramnt hayabmda, 

menfW' yala.,.b.r'..s bündan dalın 

fnıl& dolu ve hnkiltati b-.ı derece 
muı:ızuı.m ölçU,.le tnlır:f eden bir 
vcdka uıa ı:.-ürmedim. Öyle ki. 

kaletindzn tekrar temenni ede. 
ceklerdir. 

Mevcut ı;art.lnnn QOk ~ 
rniş olmnsma raime.n tli:ndiye 
kadar hic değlıp:ıemiş olan kir 
hadleri yükscltildij!i i<:in idluılGt 
faaliyetinin bir <lurgunluk gö. 
riUdllğU ilave cdilm~""tedir. Eğer 
kar batfori bu_1ünün kaplarmn 
zaman idhalatçılarm her turıü 
rizikoları ~öze alıp her ne pa
hasına olurGa olsun külliyetli 

bu kilrc Uzer:ir>d<", herhangi bir hil mektcn ise felaketi bir an e~~-el 
kumet e.ğzmduı bunların i~Ulebr. 
Ieeeğlni, bug~e k&dar ka.tiycıı ta. hnber almanın müreccah olduğu 
snwur etmemiş~m." yolunda idi. "Nihayet harbe "gi;r -

Vıışington, s (A.A.) _ Kordcl dik" ve "Harbe ilk başla.yan biz 01. 
JiuJ, kendisi tımı.Imd:ı.n Jn.r>011Ya• madik,, g bi mutalealar i.~ltill~ordu. 
ya v~tilcn mub.tırayı ve dün ögle. Japon ko , ha.nesi mc:nurlan 
Jen sonra Amerika hfiiOmctinc b:ı\'Ullıra v~ do!durmalttadır • 
tevdi edilen J "l.pon cevabım ncrt"et. lnr. Bi.r yan.Ik Mğıt konsu arfİV-

,,.. lerden bir klsm=nın ortadan ~ :nlştlr. -
Hu!, Japon munıJıhaSlarile, pa.• rılm3.kta o!.dugunu gl'iıstcriyor. 

::ar gilnkU göı11şmesind<ın bahse • AMERiKA )lİIIVERF. HARP 
Jerek ezcUmle demiştir ld: IJJA:.1" EDECEK 
"- J:ıpon elı:J.s; hilkmncti.nln ,.~ngtoD, s (A.A.) - Dünkil 

bu son karımru rona lcvcli etme• h!l.dl.selcr'.n Amcrikada bUtün halk 
den evvel, BirleŞil: Amcrikaya kar tab:ı:kalıınnı tek hlr mılli kUtle ha. 
51 hince bir lıOcwn ya.pılmıf$tır. linde topla.dığr muhakkaktır. Kon.-

HUkQmetim, Milletler :ı:nı.ııında. grcn'n mUşterok celsesinde ctım ... 
milaavat, niıa.-n ve adı:ı.let csasb • hurrcisi, mesajım okudu~ zamıuı 
rını dDJnıa tutmuş ve kendiş!Je dl- muhtelif temaytlllerc mcıump bft • 
ğer bUtü.n ınillotler arasındaki mil tUn kongre azasının .Ta.poııyayt talt. 
naee'betlerl bu hale getirmek ve bu ~t.. ed r. J 
h:ilde mu'h~aza ctmclt '-in devam 1.T.w eecb;ı ve aponyaya harp ;.. 

-Y lam kararın~ alkışlarla verilece-
:U, bir gn;Tct sorfet.mi:Jtir. Şimdi, ği kuvvetli bir ihtimal o!ara:t gr. 
bütün dUnya görUyor ki, Japonya zilkmektedir. Halk ara!mda tered~ 
"Sulh arzu ettiğin!" g&.rteren ron dilt yoktur. Kcsff bir faaliyet meY 
beyanat:~da, ~ yüzlillilk ve yalan. cut olmakla beraber, hiçbir tel'cd 

İstanbul 

Bölge iaşe 
müdürlüğü 

Anka.nı.dan Yerllen bir hn:bel'e göre_ 
l.stanbulda yeni lb4u ed!Jıen bö)ge ı 
ap mtıdUrltlJQDe iaıe umum m114bfi 
Salt. RaUf Sarper nıaap olan GOO lira 

Ue tayın olunacaktır. 

Japon tebliği 
DS'" twııtanrı 1 Del .. ,... 

muharebesi ~yan etmektedir 
~ın Oklahama ve Vesi 
Viotinin ztrlildarmda Yanım .çr. 
karıJ.nnatır. 

Ntv"'1'k, 8 (A._AJ - Vi§i 
radyosu: 

Pcarl Harbour &Qimda ild A
merikan gemisinin ba.ttıb haber 
verilmektedir. 

NcvyOTk. 8 (A.A.) - Bir 
radyo haberine göre, Honolulu 
açığında bir Ja.l>On tayyare ge. 
ntisi batmlmıştır. 

Vaşington. 8 ( A.AJ - Bu 
sabah alınan haberlere göre Ha.. 
vay ~kla.noda 6 Japon tayya.. 
resiyle • t&htdbahlri tahrip e. 
dilmi§tir. H&vay Ualertnde aiır 
~at ve zararlar vardJr. 

Tiirl: Btmn Birliği lst. Mın. 
takım reisliğinden: 

kbııuım~t:ur. 
Avrupa harbi., mihver devJcUcrinio 

mUtt.Cfild sıfat.ile, Amerikalılarla 1n -
gillzlerill Japonyaya knrşı dUııman • 
lıkla.mıı kuvvetlendl.mılştlr. 

Fqlat tta:lya tırab«ı mt\dalıalesı 

yem bir mınaffenyet amili olan JL 
ponynya f'n lyt temennilerini lblll.g e -
diyor. A:merik •lat. moaem. JapOn • 
yanm kendi aleyhlcr1ndo, tezahür e • 
decek olan kudretinin fıı.rltmıı 'VtU'a • 

ca.klardl r .,. 

Amen1cada harbin tesiri 
Stoldıolm. 8 (AA) - Strııııı1: 

hveç gnzctelerl.ııln Birlojl.k Amc -
nkadakl muhabirleri bl!d!rlyorbr: 

3aponyn.nm birleşik Amcriknya ve 
lnglltettye harp llAn e~. Amerika 
e..Unmnum!ycalni hayrete ve ~km 
itfa ağrntmı ttr. HUkflmcl propagnn. 
dası, ötcdcnbcrl halka Jnponyanm 
tıl6! yaptığı za.nnm.ı yermift.i. Baaı::ı 
iM:, mlllcUn tiktrlerlni bl13bnt.nn ka. 

rl§tmnıı;tı. U;-anw r.D.ho, oldu, ve A
tnerlkallla.r Ja~anm zaruıeltikleri 
tlbi Ta)'landa tc?eeeWı edııccğl yerde 
d-fhıı.: P.ui!lkt.eı-1 Amerikan Ualer.lne 
ibllcum e.tmclli rıeticealJMSe c:a.rıaııucı bir 
aü.-prlzle brfıla,tılu. 

lla.Uy4 ..-a aau,yt maııtillerl baltild 
bir panlğe yaka.lan.mqtu. 

~"Japonya kendi idam 
karanm Yermiıtir,, 

VA!lıagton, 8 (A.A' - Çlntn 
blrfeffk Amerika elçist Htisbin, Röy. 
ter flj&ns1uL ~ beyanntta bulurun~ • 
tur: 

Japo11ya, btıyllk deTlet olarak kerı. 
dl :taam karş.nnı kendi ımzaıamrtın-. 

Amerika cıımlımTeiai qinin 
.özleri 

N"70rk. a (AA.) - M'ıno.. Ruz.. 
veıt., pazar akpmı, radyodaki bite.be.. 
ııtndc §6yle dem~tlr: 

Ne De ka~ğmuZI biliyoruz:. Ve 
buna göğ11.s germeğe hazı~ .. 

Japon 
ye naz 
Amerika 

de multabll taarruzlardn. bulw:ıa~ 
• • ı llnemU :bıı%I yerler ıılmqıl:ıra da #' 

harı cı- Zlyette esaslı btr 6Cğl§lkllk yoktur. 

1 
Almanlar cenupta Tula kesımU'dt 

! .... Moskovayı ku53tma. tÇln y:ındıı.n .ııO
d 1n1 n c mlarda buıunmııktadır. Ruslar tıd 

• J ı·cslmde rica.t eyle:m.,~erdlr. Almanls' 

h r·cı·ye- lUlıı. _ Moskova yoıu tı::erinde buluıı"' 
yarlar. 

. , v. 8l \ l:i\, 8 (A,A., - OUCkıı: s·ne ver dıg u'ıU ... ~ a. Alınan•ar, Moskovanm cenup :ıte.ı. 

1 

mınde arazi kazanınıolıır, R11t1J.ar 16' 
Tokyo, 8 (A..A.) - Jııpon h rlclya KallnUı, KUn ve MojaJSk kcaiırıterln • 

na.zırl~ı 26 aonte,:rtn t,ıuihll nııı no • de mukııbll ta -.rruza ı;ecmlşlerdlr. 
tasma verilen Jıı.p.ın cevabını ,ınuJıtc- Don havzamnda nwl:ıarebc•cr T• ' 
vi bır muhtırıı ncar tc1.4ıUr. gumogun 'gtll"bine intikal etml§Ur. 

Jııpon hW.Clm U, bw:ıdruı soura ya. / 

pılan mllzakcreler yolUJilll birle~: A- L cb da 
merıka Ue bir anla5mıı. husu•e gelme.. l 'lJ a 
sinin lmk&.nsız oldu.ğu.nu sbylemekte- • l ı • 
dlr. Muhurad:ı hariciye nazırı Hal ta- 1 V\ f yerde 
ra!mdan 26 .sont~rUıdc 31apılan Amc.. 

rlkan t.ek11.flcrlnin kabul edilebilir b'.r ,. dd ti • 
ltll.Ç l10 .tayı !h1J11a ctt '~ ... j'lenm'4•tc.. ş 1 . e 1 
dir. Bu .noktalar, mlltelt:ı.b 1 kredile • b 
rlıı mevkuf tululmnaı t.edblrlcr!nl or. mu nat e e~er 
tadan kaldırma a m.ıtu! m.ıtckabll 

bir anlDşnnyı, yen Uc dotar araaında.. o'uyor 
ki ltambl.lo nlslxtlııln tC3b.tl.n1, Çin. l 

IANlilnL. '(A.A.) - B.ın.C. 
mmtre, sözcUsUne gOrc I. tıyat'!l\ 

tnlıırdır. Bununla. bcrnber, Amerilın ycvm l§i yerde hll~ ilk ~ubarebel" 
notaı:ındıı Japo ... yanın 4 sene kntJan • vuku bulmaktadır: Ell&m, S!dl ftl' 
dığı. l~daktlrlıklnr ı; Çin meselesinin :ı..,k \ie Birelgobin!n ~kD ettlğl rn• • 
.ıa,poı:ı.ywun ınevcudlyctl, §erefl vo ser.este cereyan etmekte oıa.ıı mutı'__; 
prestiji tein bir t<:lıdıt teıkil c.W 1 rcbe, bDtDn gece dev.am etmf§ ve "" 
lkeyfiycU tamam n m<'skClt b'cçillyor. tarafm mak~en kuvveUen ı~rak #1' 

.nı-lb.Uva ı eue &UA.kada.r .no -

dil. .Japon .muhlırnsı, U:ı~ıırl:tıı bir !emekte bulunm~tur. • 
•cşi.lt Amorika Le n~·llk nrıtanya ta- lk';ıct muharebe, Gobtnln pmauıtd' 
rnfında.ıt aluuın ve Clt? l J pon)a. C"rcyıın etmekte olup, lld tar.arı tJi" 
cra.smda her U~. lU aullı akcil.."'IC mani 1ı kuvwtıorl çaTpl~makta<!ır. Altf11" 
<>ld!Jt'lı gibi. .J ... ponynnın prkl Asyn gcncrau Rommcl, knU blr darbe ıoıtl
lle .Fransız dindi ·inı..,.ni )abnııcı ta.:- rcbflm<'k lç.rı. bt\tUn tan~nnnt l, 
~iklerden ve teh:Utlcrilcn kurtann~a ın~itta ırr. 
matuf Uz:ı.lcprktakl l:cncU c as styn.. 
setlni tahakkuk ettirmesine do ~g 1 f 
teşkil ed n durumu., bclirtUklc.."l sonr:ı., ?r•------------"1 
btrıeşik Amerika hUknnıctıruıı Fcle - Ö.'l.tücA-.n 
menk HlncUstan1, hUkQmctlnı btr ? - ~ 
.wau.ıa.r, arôlZJ>i Jap::ı~"ll ı.ararm1.ı.n 4 ..... t 
tehd.t Cdlld ğl znnnını vermek sure • WJKU ş a ım 
Llle Japonya.ya karşı dll:Jmanca btr 
bir \"Utyet a nğn v tmlt ol ı. 

nu söyltme'.lı:tedlr. 
Bu.m.:nıa beral.>cl'., .Japon ~~ı. 

barl§ arzusll<' hnrdtet edcr .. k mllza. -
kerelere d v tm , C t Va 
ton htlktım H d:lh3 bu ı:ı kel'elerln 
bldnycttndc Z<:!rrc kndnr fer~ tte bı -
ıunmamış ve is te ln kUçUk bir 
değ'işlkllk ynpmıı.k tstemem tir. 

Japon kıtaiarı 
' 

s·ya 
a er 

Tokyo. S (A.A.) - Japo11 rad .. 
yosu ha.bor veriyor: 

Japon krtalan, :raylanda gi~. 
terdir. 
Sln~pnr. 8 (A.A.) - Jeponlar. 

S:ı.bakta ka.rnyn çtktrktan eonrn., 
Koob:ıhnı tnyynre meydanmn doğ
ru ilerlemektedirler. lnr,illz krtıı. • 
lan, karada ve hnvalıırda Jnpon • 
:arla çarprşma.ktad:rlnr. 

Santra:ııalsko, S (A..A.) - Japonya. 
dan ayrılan yUz'erce Amerlk&lıyt hu.. 
mu olarak Loaancelosa gitmekte bu • 
lunıı.n Japon yolcu ı;-emlıılnln harp 11~ 
edildiği z..-ımruı Japonya ile Kalltornı .. 
ra arnsmda. yan yolda bulunduğu znn 
tıedilmektedir. 

Okul )'1l[tll13 kadar eVl'\ı\ IKl,..sf' 
ı.-cndi ı cllme?ttlmlıJ kollu~ 
Ş.ıphcsb; '.;lmdl hı!tırlı)ama)ız: ~fll' 
ba hocıı.w ~ ''kapı.,dan ,,,.{il 
blr d .. bab uı dtt., wpcn<ıen!,. Iİ' 
ha m ''re\l'Zf!lln •-ev. d 1 bn,,ka .. .ıı:; 
n• \e be)lt,, ••ır.ın d=n ~ka 0 -' 

m!i., "deniz .den ~ka. .. bılblr : 
dcrsu.. ,.gök,. ten ~ ta "ae.
ll.sum•uı,, ••oo,,,tan g&)Tl .. t; 
"~olu .. tLm gnyı1 "memın,, g1~ 
dönmek, nlnıak, Ycrnıek't.cn o,,) r• 
:ılınet, avdet, a.bl& ve ı•ııı,. 6~ 
lerl \"UkJt, nclcr du~duk, a.ı.ı~ 
r:e\'kimlz.I a:ısıl aorladık 't "toc'~ 
ur.ıo ibir dU döadill1De ldmaotl1 ıtr 

d..<. ••Ayın,,ln, ''hemzennln, "~ 
in. "lidde.,lıla bakkuıı venı \-ete~ 
bal olurduk. Onun için bi%. ..., 

l'tl., derl&; ba.lk ·~ta,. d!M•__; 
ld:ıclinlıı 90ll smıfında yal 111'9":. 
llmla bir Anpoa terimi allJ~ 
me.k lola. ~ ~"11 bu lclmanlard.aıl .-_ 
m1t oldufum11ZU flmdt dütlUallYoi' 
Onun lcl.n de s;ocuklarmuzm .. ~ 
la "nıuı" "sana,, vez.nLnde ··~ 
demelerine kızıyoruz. 

cılık ctm11Ur. _ düt ve nedamet alAmeU ı6rillme • 
AMERtr~..DA 1Nl1BA j mckted!r. Bazı kimseler, Ctımhur • 

NC'V'1ork 8 Cl.ı..A.l - Amerlb rclıımln yümda tıç mnıver dme. 
üslerine tecavüz edildiği ha.beri tine U:ıı harp lllnmı llteme9! 
~ 41-.ıyulmu, lııiD1erq Nev • muhtcıneı oldulunu tahmin ediyor 
J'01'lhl ~ puar ailntl Taymis hr. ÇOUU me:mlebtte pek~ 
Sım.rta gtdt: ~ nllmayiş Y&pmlf. ltlm9E'ler ba taamw.un mdeee blr 
Mı-dır. IW.-ııtm '.hll9iyaU, buh. Japon taıı.mmından ziya.de bir mih 
rruı tıatllaıe J>ııhnn J>RlnWeQ ~ - ver: taarnızu. olduğu fDoinded.irler. 

Dil işlerimiz ür.erinde meslek. 
~laıiylc konuşmak üzere, Türk 
Basm Birliii Merkez Heyeti Re. 
laf Falih RffJa Atay. Anadolu 
AJanm mnumt mMflr6 Muvaf
tat ~u De -1ırlm1-
ıelmiftir. 10 U.19'1 ~ba 
gttnU saat 1:5 de Birlik merkezin. 
de yapılacak toplantıyı tereft~ 
dirmelerlni bütün halanmızdan 
rica eder.iz. 

Otellere bahallllk zammı yauıldı 
~lı:! her sııııt ö~l$ p&ha. _ 

lruk zammı yapılm1'trr. Bu zamlıı.r 
115 kunı§luk otellere ytızde kırk, ııro 
Jrunı,Iuk otellere ytlzde ol"tı:ı:; 300 ktı. 

l'\l§luk ote!lere ytı:z;de y1rml ve d~a 
pahalı ole.nl!ı.ra yllzde 10 dur. 

Bu ua.\•elerln yalnız yat.ak ttcreU<'. 
rlne tıllmulU olduğıı nnıaşılıru~trr. 



r!!ahkeme 
~a Q larında 

Bu kadar olur! .. 
Yüzlerce kullanılmış oulu, 
verdigi faturalara yapıştıran, 
mağaza sahibi bir kadın 

mahkemeye verildi 
~rıntımqhu.t aaı.lyc ceza mtlhke. 

~lniıı. ıruı;lu yerinde bulunan lncc 
'iiıa boylu. S0..32 yo..,"1armdakl kadın, 
l\ dekı mendili mmclklıya mmcııw. 

ba.bire anıa.tıyordu: 
'Ben namuslu bir dUkka.ncıyım ,a, ne vakit bir mD..stert gelmJıı, 
~ ona en tcınlz maldan verıxı.b ~":!l 
L.. ~cuz ucuz hiç b1r olklyet Yok. 
~~ kim8e amA DC vakit Çtkı:ntS 

fatura verilecek. l;ıtc o zaman 
de pul aldım, bcm de cı>k n1dım 
\~ ;,unnm ilıtUnde duruyor • 
~ ~e zaman bir mllsterl geıtll, maı 

· lote o vaklt bir Cnt.ımı. ya.::a.rak. 
Ya pqtıraukt11n. 

' ne canı? •• bir mnst.erl t:U içer 
bardak devrildi, iPuttAr lslıuıdı. 
~ bu ullara p:ıra vcrmiSim ne. 

dcğ1 im ya? Kun:ttum. Ut\. •• 
g ne l.."Ullanmağa t>:ı..~:ıdıın. 

lcacıııı e5zlertnin burıı.smdıı.. e.Un • 
lllondllln IÇ!nden ufak blr kağıt 

çıkıırc!ı. tç!ndekt birk&ı; puıu 
klarmı llSlatarak birlblrinden a

V'e ma.ssnm Uzertne )>aydı: 
' Nab, aııte bunlar. Gelin de ba • 

tattı. Uade3in1 yazdıktan l!Onra puı.. 
an teUti~ !.tin fen heyeilne gönder. 

dik. Blld:ğ!m bu kadardır. 
~ita phlt yoktu. Nctıeode ms.ıı. 

keme, Katlna hakkmdak1 kararım bll 
dinnek O:ı:ere d~mayı b3§lca bir gU 
ne bıraktı. 
Mulıakcmcnln "'aıeyhlııdeki cereyan 

tan:ı ile ce.za.dnn lturtulanuyacagmı 

ıınlayan Kıı.UI11l pllrhlddet dıprt Çık • 
mıo \"e muhakemeslnl kapıdan dinli • 
yen b.rkaç ki§lyt yakıılıyarak: 

- Vire ne dersıntz bu hıC? diye an.. 
ıatmağa ~uı.mrıt;ı. A.nla.t.masnıuı ne 
kadar atlrdillQnO tınmlyoram. Z1ra 
ben ramn Mıı.t sonra adllyed~ çık • 
tığım '\'akit, Kııthı.a Wl). aynı f!Obt!. 
lanı. J/eyec:ıı:ılı heyecanlı bir reyler 
i!liy'Cyor, cmlc.r da: 

- lialtknı var mat1am! gibUCr61!1l 
mQtevekkiUJıe tıa:ıarmı ııaııryorlar\tı 

AD:.tl'E llılUHAWnt 

blç bunlar ku!Janılmuı mır Hep. u--1.earkta H-.p 
ltıtemız UtlllO.. ~ ... 

~ n:ı.musıu blr kadın m~ bU BJrdenl>IFe pek m!hıasn 't'n he-
~ ka.bul etmez. sapsız gfl>j görünen bu te~cl>bUstı 
e aoı cllnt yana doğru blr ıtac de. bize cot,'T&fi \•aziyeı ve A~nıpa 
b'Çak gibi eallıyarak: bMbl bir del'eeeye kadar U:ı.tı e.. 

lıepsl yalaı:ı, bepni yalan. hepsi d ebillr. .Japonya şimdHıi lııırp sn. 

\ 

hasmın hemen hemMJ orln!imdıı 
b.eıii ve sustu. çuk mlls:ılt bir me,·Jdde bulunu. 
~dığma g8re, adı Katına o • yor. Bo harbl düşilnen, istlyen \'e 

bu kadm liley ğlunda bUytlk blr haurlayan odar. Bfnncnalcyh iter 
eahl~y<ll. Kadm çorapları. r ihtimali hesaba kato.r&k hnurhli. 

ları, boyalan. Ojelcri, satan b1r tnrmı rapmı olmıık lcnp ed2'r. 
sabıbi. 1 Ameri De lngilteıı ~ l.U\1\etll 
çok ek - m'Ufb!rr181 'Pftk ,anır diiema11 .... ac çolr • .,..,.... 

Uf. Son zamanda, bUkQm.et ta • dtrl&r, Bwn<lu b~ka bafJaııJrc)& 
dan lhUkAıı:ı. kar~ bir tedbir o. hlr de A \Tapa harbi \'ardrr. IDglJ.. 
alnı.an 100 kunı§U geQe.n bcrban tere ancak btr kısmı dounmuı ı 

bit ln&l lçln fatura vcrilmelt mec.. I ~~arka ayıra.bilir. Acıc;r.uu1a 
>eu kar da. t:ı ds tatlyen mu., butun demolrra3Ilcre yaptız,'1 l"V. 

e ıa: vermc.,"e ba lamtf. ~?111 kısnııık snrcfl!e burera 'lnU.. 
tatu aıa.ra Ul'dığı puUazm uımmat gönder~b'llır. lapon?u lh. 

12e k ~lanıl ya~ııarmış. ı limn1 ki Ud.tŞ&rlttalıl Rus ordusu., 
~uKauZır umUddct mllşte • uun ~irci lmbı.cıı~ı da Umlt et

verdigı Cntuıı:ı.l:ıra klmbillr mlı;lel"(lir. Her htılde ilk dakikada 
ele geçirdiği ytızıerce ınıı. A~l..ıya ''t! 1n!?fltcreyc lınrp ı. 

it 1 e(lip d• Sovyctleıi I eniınla bı. 
bı.r P~yaiıour:. fakat nUın • mlanalan büyle bir tiınlt booetik_ 
~teruııne ~ aldığı fatul'tldıı1d !erine delAtet edebilir. 

te Harp heniz yeni lıa.,,am~. 
lklk edince. kullantlmlf oldu • ı tlnttrı §11 satırları yuc'!ıt;-mın dak'. 

~ lt6n:n113. karakola. müracaat. c- TcaWı A'mcriI<nnm g~t4rece~ n'k 
~ 'fazty t1 anlatmış, bunun llZerl- .oiiüınıCl<? dııfr gelen lı:ı.berle.r l'ck 
~er. Katlcanm mağazasına gtt .. dır l\fıı.amafllı bu baberlerln \i 
~ \'e çekmecesinden bir hayli 

1
kul ;:abiİeeeğhıi tahmin CU<: d::ığı1dit. 

put bularak bunları aımııı.nr. llöyle bir tıı.arrm kal'ŞISındA Ame 
ttÇen birkaç kullanıım11 pullu fa dltanm aa hUliln knvvetiJe harbe 

da alarak fen heye ne ver • ' ntılacnğmda ve Amcrlhan kongrr. 
t.inln bu bı.rnn kabul cdeceği.Eıde 

bu ı dar açık delillerle cb t • h .. 0·--
~ p 8 .• ıU.UJLo 

~ rağmen madam Katına. hA • Harbin ne tanda geli~eifni 
'<lt lnl temtze çıkarına~ ça • ve ne gibi snfiınlar gc~irtıceğlnl 

ve kurulmuş bt.r mot.ör gib'i nnlıyabilmck i~ btnı:ı. snbrcdece. 
l1arı cUllA yordu: riı. • ~ytn Cahlt Yalçm (Haber) 

let.rakoıcıa anlatmak istedim ki, 

"IU dQstU Uzcrin~ d uıland.ı, 
tkat kim dlnllyezck, Tuttular, 

lllatıkemedc verdiler. Ama. h ps1 
\ yalan. hepsi ya.t:uıdır. 

nm acrguau blt.mıot.i. Bund:ın 
ı.turaııı.ra yaptttınlmıg putmn 
t ıı Cm bcyetlrJn raporu o • 

il. lıa.poTiia, ıne%l.~r faturaıın-rın • 
Ilı kLfeslnlıı ttullanıımış Ol. 

~eı t\1l:r&r 85~Ulllp altı mmk1n • 
\: hpışunıdıf;ı yazılıyor. 
~. Katınaya. rapcra karp cil 
1~! sordu. Fakat ıı:ı.ııdam Kati. 

ı... it W bUmtyc-rdU. Datmn sol e- _ N I d' b aratnııda 
•111.na d,._,, aoıııy:ı.rott· eyse, ş m ı u 
't, -·y · 'cıı.Is:n AO-a~yirnin böyle mantı 
~ lan. ya.ıan, tıcpli yıunn .•. diye I .. f~k' 'eri k 1 ·'-olay ka. 

)tıı-0 •• a avn ı ır. o ay "' 
~,. u. ~ul ve hazmetm~z. 

et phlt olarak polis memuru Kl"bil" k - ünde bir ka.. rzer u n ·np151 on 
~fe Qnğntdı. • laba'ık vardı. obstil ohruvar. 
n r dedi kl. kııdın, erkek bir ~ok kimseler 

t lt,'1181 karakola mnracıı.at ede • - bellivdi ki. bunlar da hnricten 
• tlnaaa.n a.ıdıgı bir nıııJn mukıı. 'Jtlet satın alarak - o günkü 
' Caturndakt pulıın ltu.la • d t • · t'-'- ~·1,.,,~a ·ar enoar ıye lfl 'r<ll\ ~.-u ,uru • 

~ Olduğunu haber vcrdt. l'ctktk Necmiye yavn.ş:;a: 
~lca.wı tatural1ak1 pul kulla- _ Sinan. dedi, yalnız defiliz. 
\' . "3·ze benziyen normal ktmaeler 

bir arltadıışl& beraber dilk • Je var Epeyce bilet sntmış stlbi 
~~tik. Katmaya ~:t·eu nnı..t- c,örüniiyorlar. 
~ cııtı tnldl.r ettı. Fnka.t ~ekme.. Bu e.:;nada Sinanın arkadaşı 

lı:uııamımı~ birçok pul ve m~ T(izhet kollannı ileriye do~ 
bı •onrn ı-e~mek Uzcre b:a.:ırıan alhvarak: 
~ c,: fatura bul•Jnca. ıtades!::ıt _ Vr.v Sın:ın"•,ıı;..rr de-di ban 
~ ~. vt pullann mııs' Ut·~•r.d• 'İ rU·-~-'::: r 6e 1 tr-• burnva" 

t~:ı tlur :ıe b r b:ı-;tıılt ıru c!e\". '· c11 ~:1 i T"t' :•·: ··:ı Jttı :19 !?C~din' 
., böyıcce ı.elAndıltlArmı. yoıwı 8:·1?;Un ne ,.il:::el c.:;ı~n!.'ct>l\sin ! 
l~§ almci! klfll't!ll ısı1eaı. 1 v" kulağına t>ı?ilerelt ~1dfi: 
t }( ncı1sını k!lrnk014 ~"'tUnmlt - Benim dediğim zaman bobs 
tıltulf, o-rnd:ı dıı nynı ~"ylcrl an lH olsaydın, şimdi klübün bt1 

:Eir Va& l'la ~aşG.Qşa 
- ........ -. .-. ~ --- ,,_,. rl8 

Kab liyet ve fazHetin.zi 
r>aş~talaruıın değil sizin 
göstermeniz laz~m 'ır 

Midyelerin inci salılamalan gibi, in. 
sanlar, benliklerindeki muvaflakiyetleri 
aaklayamarlar. Çünkü muvallakiyel, in • 
•anlara tabialin bir vergüi c/eğilclir. 

11UU1n muvallak olmuısa o, buna ltıy:h 
Jemcktir. Liytlkatini elTala l(Öıtermiı. 
tamtmıı demektir. itin a.srl mühim tara • 
h hiçbir mavalfaliiyctin mücadelesiz is. 
tiJu;al cdilemiyeceğidir. Dünyada, halkın 
hO§una gidecek ve binnetke .izi maval .. 
f akiyete götürecek yüzlerce yol mevcut. 
tar. 1§ bu yollardan biıini bulup seçmeJı • 

tir. Bunu bulamamı§&anı;:;, muvafl,·akiyeti 
boJUna beklemiş olursunuz. 

istediğiniz ka:Iar yü/wck lcl!biliyct 11e 

f a%ile1c sahip bulrınunuz bu lıabiliyet ve 
fazüetinizi göster:n•cnin yolunu balama -
mı1sanu; yazık. 

Binlerce memur çalı§tıran bir patron. 
hiçbir zaman sizi, kendiliğinden gösterip 
tcrlih ettire~:z:. Kendinizi mzin gösterme 
niz lazımdır. 

Sahlananı arayıp bulan, nerede görül
müştür. 

KORSA 
(IY~ tarafı dünktl •yıdıır.J O dakikadan itibaren Anne ve Meri isminde olan bu gene 

Kol'l&DDl'DöhreU btltn.n Amerikayı k:u biribirinclen ayrılmaz iki doıt oldular. ikisi de gene, 
1armııu. Adaya çıktığı g-Un. kond111.ı:J 'ikisi de m;~eı, iklsi ele cesurdular. Aynı adamı cvmek 
ıst.ıktale geleWcrf.n arasında baklt t>-

..engt fttVU'Cık aaçıı bl.r tıq ve kedl onları biribirlerinden ıızaklcı&tıracak )'erde 
göz gibi Ya.bol b1r çıtt göz &'ÖrdlL yalunla::tırmı lı, 

J 
) 

SAYVA - 1 

Fıkra 
u::::::=: 

,r sofu hi~ avesi 
DllnlcO 1'lkr:uıu7.da, bal.km nllktc 

ınm'ZUÜ\rmdall lılrln.l ele blruı.matlıı • 

.rm tl'~ cıu.;'1nt ISÖ)ICmJ.,tlk, Fa • 
laıt eu sofilere ve M>flllar bnklroıda 
tcrttp o:lllen hfldty le.re ne derslnlı.! 

Bcl•taslnln blrt bir ofuyu mls:ıflr 
CJlar. Nam:ız vııı.-tı gelince, sofu: 

- KJıU:? der. Nama.z lnlalnn. 
llekt.:ışl: 

- E.)'l'tılbh, d ·r. Kallmr, sofu 'e 
r.:ım:ız ıcıı:ır. Bir nmlık soru b<:lrta • 

~ınm z ı~ krldığmm rar_ 

- Sen, d r, ı;:ııll n&mal'.J abcle.t• 
siz lalıyonmn ! 

Bo!d:ı 1 CC\np verir: 
- Aıt:ıh Allnh, ll1Uil:ı7. ıaı acaın 

• 't; ~.ğer buyurur abc1e5t d o.. 
Lllr!:l be Jcıı.:rd~lm!.. 

1' oi lıafünı ıuımnntb b:n:umı.z ne 
kııd:lr b1r c~lcnce mevzuu ise sofu il8 

. o nJ bette ı.onusnlıwak bir me\'nl-
mır: 

NASJtETT.lN 

KtSa ı:ııran gozsbze durdwar. Ve sa. vtdence önilnde dcn)l.rlem11u. ar.10 Fa.kııt, 1720 scnesının ya.z aylarmda iki akıllı 
Otk lt0t94.D hı%.la yUra.yUp geÇU. Anne tonluk yeni bir gem~ vardı. Re!s, her hUkWııct. koTSalllıırı pek gtddetıe Lı _ Balurköylc, hastalıanelL~n 
aruk tıUrrlyetını kaybetmı~u. Se\11 • gecıı ikı. gcm!ctyi ııt::ıbeı.oı b.ıral.arak 1-ip euneğtı tiq(adı. Ja.ıtm gem!st bahı;esinde iki arkada dert 
yordu. tıenı de bUtllb tmaııı Ue, bU 8§. L. rn.da yntıyordtı. Bu gemi mc;;cles1 t:e blr gece anı o!arak bUkC.mot tara . yandılar: 

m bUtWı Omrunac aynı ~Metle dllli hl'rkesto:ı ziyade, aabık koraruı Jak L rtndan ı;!Snderllcn gemiler hllcumu. - On senedir burlıClasmı \"C 
.ram ecıecağlnı sanarak aovıyotdu. 8e't ıe metreııi A.nne'ı alf1.k.nlhr •lnıfiU. oa u[;rad.ı. liamdolSun aklını bnş:mda •.. 
cı.!ğt adaıil Jnmea BOnncy ll>mtnde bir ~ gıizclLğtnde.n ve cazltıesin • Jıık, hemc:ı hlı,; mukrı.veınet etm~ • _ Benim de hanidolswı aklını 
, nı1cıy.il. lns:ı.nlığın tıU ilk muluutaes den lsutruie cllerc.k H:ttllllUUII yanıaa dı.m ~sllm olmuştu. Anoo Ue Mert yerinde •.. Fa.Kat cı.ıtı eened.it bu
lıa.t!talığma lllı: defa olarak tutulatı bir . sokuldu, gt:fnl hAltkuıda maınmat aı. ı.se. cllert, baC3ltlarr ..n.lın 1pcır1 Mt• rada. çile dolduruyorum. 
C'CDQ kızı cestıcdecek eua.ta m&likti. 1 dı. Diğer ıararuın Jak da tayfa top • llı.ıUp hn.psefilliiiceyc kaOıı.r mUC&dele _ Haydi gidip doktora şik!i. 
ıl~açU. Ui)'dl güzel konl.lfmasuu. til1 ıattı.ru.tıı m~ılU. En 1UmD.t ettiği ctmi§IerclL. yetimizi söyliyelim, O Ut:ı.IimiZi 
:ıurmesını ~utrdl ve denl!:cllikte m • ~on n.:ıımı et.rarına topla.dl. Kı:ırsnnlann hepsi Ye Heri 6Il!m w. anlar ve bizi serbest bırnkır. 
§Uldrul geçen yaJta•an hayal kuvvl! • I<ara.nlık. yağaıı.:rlu bir seoe, bntw zasma m&hkQm edildiler. Yıı.!ruz - Bir dakika,.. S:min akıUı 
tJlo sUsllyerok kendfslnl "'r kahrııman t:ı. her zamanki Cibi erkek kıyafeUn. Aiıne, bam.le otdu:u:ıu söyh,, erek oldui;'Una inanmam lazım... Bir 
membell1De çıkarttdL Anne, ıuıeaıt de oldu~ tııılde A.ıUıe olmak Utere, bU < l'Zaıımı tecil ctUrmege nıuvatfak oL d;iliyle bern.bcr ~idersem senin 
onunla evlenirse vabgl. maceraperest tlln t.ay.alıır birden korııniı ı;cm.1111.nc muştu. Sonradtuı lru t dl.nSınm yalan yUZUfidcn banim işim de olinaz. 
ruhunun t.atmln edllebllecc;linı zanne. çtktuar. oldutu anı.."\j tlılu,;tır. Fakat Annc'ln te--..rübe edeceğim.. Kapa gQzlerı· 
derek gemW ile gtı:ltce nikfılıtanaı. Kamaralanıida her ,eyden bihaber Akıbeti ttı.rlhçc mcı;hOidUr. Nerede ve ni .•• 
Su btrlqnıenln Uzertne a\'Ukat kızım uyuyan tkJ taytanın bağlanıp blr an.n. ne zruwı.rı. 6ldll, maıftm de"'"lldlr. Ellerini arkasına sakladı. Sôn-
reddettı \'t? evden koğdu. do.Ua kara.ya c;ıkarılma81 gUı; olmadı. ld.am e.:lllme3lne b'r çeyrelı kala • ra: 

Anne pek çabuk hnynl aulmtuıın Hcutız g\1n ağara.aae.zı eski kdraan rak Jala Anne'in 6nUne ı.e~le.rdt - Haydi a.c: gözlerini, dedi, 
u~dı. Sahte kahrnmanmm iS! dnVti.l Jak lle genç kıldın ve tnytaıannı ha. Herkes ço:t hiıZin b r mnru:ara kat§t. Elimde ne var? 
glbi bonibo~tu._G ne dm ar~ g6ı:r:ıi. m eh rvetıer • s:nıtl. kJWi_ıı,. ımn.ı zannederken öteki tereddüt etmeksizin ~ 
bulamıunaktao müt.evelilt derin b1r oındo dcn!ze açıldı. '..:ıdmm §U c vabı verdı.gınJ 1 yui"Dlc vap v rdı: 
üzllnttl fÇindeydL Kocamnm geınlalne Art.:.k Anne tam 1.a~lğl ba~ata hayret l~ kalı:ı Qlar : - Beyazıt kulesi!., 
erkek kıyatet!Me gltml§U. Oemldlcr· kıı.VUŞVlll hiç eıe ıreçmlyen hır korsan - S.-rrınM e" ek gi mUmi.dele Arkadaşı kızdı: 

le beraber en ağır erkek 1.slerlnl yapı.. oım11.3tu. Hllk1Unct. diğer bUtUc kor • et: yelin, glmdl k~p ı1 gtbi ouıı ~ ı - Mızıkçılık yok ama! Ben 
yordu. san14n gö~dc bırakan tr.ı korsan kr. · , • sana yözlarinl kapa deın~tim. 

Anne. eski konan Jalt ile k!ncl defa zı eiddcUe t.aklp ediyordu. • Halbuki sen beni gözet!em · in! 
k~ıla:ıınca ba)'allnde yııgattığı ldcs.l Zamruı geçtikçe, Amıe blr zam.ım 
erkek tlplnln o olduğUnu an1n.dL Kocıı. l4r tnparcasına eevdlğt ko~ll&Jldall d:i 

smı bırakıp derbal Jakm yam!it!. ka • usandı ve tayfalar mda tıpkı bir 
çan Anne; çoculiluğurtdaııbcrl eaaacn genç kız yüzU kııdar at, tf'_ınüı gelıre 
kayıt.sız. kanuru;;ız hare.ket et.mtte ·u gene blr Miço ile ııl4kadar olmrığa 
aııgkm oldl.iğu ıçı.ıı, ro ltAdLBeyt de ~aı. Nihayet blr 11.bı Anne, sev • 
gayet tAbil ol.Arak kabul •t.mlBt!. Fa. diğt ge;:ıco aşkını mrıı.r ettL Genç taş 
kat onun ho:wıa (i1den adam berke. fa bu itiraf karvımnda. IX':· §ll§!llaClı. 
se benztycn, USlu tiamwılU bir adam Kwırd1 ve ağiıyarnk ktttn a ~klarmn 
decıt, konan Jaktı. Berabl.!r rararruı- kapandı. 
ğa t>qlar bqlamaz, RYgilısını korB8ll - Beni ftffetıln, diye yalvaraı, Ben 
lığa d6nnıesl için ktı.ndrn:ııağa mıla.dt. de elz!n gibi erkek layateunde g~ 

Zaten, Jtıll eli n:ımu3l.u. dtırUst ha • genç b1r kızım. Relsimizl seviyol"Uttı •• 
yııttan blltttıt:. ltorıııuıhCI ötıemeğc Ond!ın uzak, ka.lruna.dım .• rnr erkek 
bqlıı!nJŞtı. Y~u:d& Anne gibi bli' ellol elbisesi tedarik ederek taytalarm a. 
kek ıtad&r cesur Ye atılgan bit kafilD raaına. kan;tmı. 

oıaukta.ıı sor.ra. ne muvaUAJdYetUr O dnlliltııda.n ltlbuen A.nna ve Me. 
elde edemezdi kl? HUk~mete U!ilim ri !Bmmde olan bu genç kız b!tibfttıı. 
ıurken gemlslnl de vermişti. İ§c b~- den aynımıı..:ı: iki dost oJ aıar. lk1s1 
ıama.ı< lçliı eV\.~A bil" gemi telllllk d" r; D , fkisJ de ı;tl.Ul. lkı.et de ce • 
etme't ~dL surdular, Aynı adamı 8e\'mek onıan 

Ta o lıı..ıor.clıı. Joh.n Harman ümlD. bh'1blrıcı•1nd ·n uzo.Idaşuracak yerde 
de d ger il' k t:uı gemıstıe Nev .Pto. yakınl~lırmıştı. 

Y4WU1: lSKENDER F. SERTELLi 

ınUsanıcresinc 'Parasız Jı:irecek
tinl Enavı S?ibı bel papclı bayıl. 
dm. değil mi? 

- Hayır. Beş papel d~il. 
Yenızerute beraber 2eldik.. Ta.m 
on lira verdım. 

- Oh olsun.. Nihayet seni de 
kafese koyduklanna pek ınem. 
nun oldum. :mıydl buyurun balı 
çeye •• 

Ve vfik~k sesle mınldandı: 
- KHibWtıütü.n baheesindeld 

temiz hava. oo lfrava &itt ... 
Sinan bu alaya. fena bnlde 

l iddetl~ndi, fakat ~n~csinin ya;. 
nındn Nilzhete cevap vermek 
istemedi YUrüdUler .. Baheenin 
dört eevr~ir.e diztlmis olnn ma.. 
sa ve sard!.lve!~rin -önünd~n ete 
ce~'< b;r l:c .. j:·"' otı"· ıı1ar. 

Bı!l~~d~ bir h:ıyli kr.'~balTk 
vardı. Eemen ham.en blitün ma. 
~ lar dolmuŞtu. 

Necmiye ynva.~ıta ka)ın birad~. 
rine frsılda.dı 

- Epeyce bilet sntnıı§}ar de 
ğil ıni '! 

- Öyle f;ÖrJ.nüyor, 
- Bu hasılat tnmanıi:vle klU-

be kalacaksa bin liradan fa.::Ia 
satış yaptıklarına bakılırsa. 
bobstill<?r memnun de:nektir. 

Bu sırada ortaya asılan b;r si. 
~·ah tahtnya §U ilim yazıldı: 
. ''- lki takım tarafından ya_ 
mn saat sürmek üzere bir vole}·
bo\ mac:ı yapılıtcak Fazla ımvan 
ala.nlnrn bediyeltt verilecek .•• 

Birnz sonrn ~c kız ve erkek. 
lerden mürekkCll iki grup ayrıl 
dı_ Ortnyn ~ıktılar. · 

Volevbol ba~ladı 
Necmiye gfürremek kir:ı k~Nii 

ni C?U" tutuvor6u 
O l\fod:ıda bır co~ vo!e,wı 

ma~'"r1 c;~,·retmi$t' fı'aknt. bu 
ma.-;!n bir hususiyeti vardı: 
B:>ostn völe\'bôlu aıvor1ntdı bu
na. Hepsinin kollnrı ileride, ~·c 
bindi gibi omuzları kalJ..,k •• 

Em..::rt:ıı DOJ{TOR! 

- Böylcsit i rıck bulamazsınız. Ot>tkattan dt:tıiz de görünür. 

Yarım saat sonra klüp re"cı 
Bay Şinasi ortaya ç-Jrtı, ~uvan 
~enların isimlerini okudu ve 
heJjsine birer pipo hediye vereli, 

Misafirler gülü.'}tüler. Gulm_
mc'· tabii d~t!lidi. Zira. fazla. pu. 
van k:ızannnla.r arasında dört 
tane de ~c; kız vardı. Bunlnra 
da birer pıpo verilmişti,! 

avetlile: g-enc kıtların haline 
gülffi~ek içın kendilerini ı::üG 
tutttılardr 

mup re'isi bu komedva.~'1 ma
kul bir hava içinde kapamnk 
için: 
··- IG.UbCmürlin nrensibi şu.. 

dur: Aramızda k"dın . erlce';t 
farkı voktt•r... Dedi. 

B.ı esnada Sina...'l\ln n°resindı>:1 
ai!zı kul!lk'ıırına varıvordu: Pi-
1)0 ka.zaruı.l!aT ar ClJOda komşu .. 
mn:ıı &ıı:idc de vardı 

P.tinan. ~aciden;n oyununu pek 
~enmiştı. 

Aradan cok ~edi, Sacid"'. 
.Nccmıvcyi J.':ördil.. Masaln:m~ 
soknldu: 

- Nn..s•lsmı1., hammcfendi? 
Oyunumuzu beğendiniz mi? 

- Tebrik c~erim. cok ctizel (Jj•. 
nadl.,''ı: lm?'.''P'IE'tl 0 rim 

- Evet. E:!lld de b1rincl ırele 
('{'ltt;m Faknt. arc...mı~da harici. 
ler (!) de vardı . Mn1umya, misa. 
fırll're <"? "nlıip!erinin hüımC'~ 
etmesi Uizım. R.ci~imiz bilhassa 
bu noktalara pek elıemmivet ve-

riydt. 
Sacide sözlerini bitirdikten 

sonra, Sinanı yeni ~o!"lllfuı gibi 
davranarak gülüm~di: 

- Va}· ~nan bey! Siz ele bu. 
rndn rrL•smız? Nasılsınız baka. 
hm? VaUahi bir me&tcpte oldu. 
ı:runnız halde birfbirimizi nnc:ık 
ayda vılda tir kere göl'Uyoruz 

Sina., heyecanlı bir 8CSle cc. 
vap \•erdi: 

- Ç.Ok gllzcl oynadınız.. Bil. 
ha.... a hamle!erınb: çok kuvvet. 
lıydi. Tebrik eJerim. 

Sinan. S:ıcidenin ikinci cllmle
sıni de cevapsız brralmındı· 

- Evet Universitede biribiri. 
mizi göremıyoruz. Jtaknt. cvlcrl
m:z yan yana oldu.Z,.ı halde ev. 
lerde m1c görüşme1t milmkün Ol· 
mayor 

- Herhalde bu kabahat benim 
deitil. 

- Aeabn ben mi kabahatll 
vim~ 

- Şliphesiz.. QilnkU bütün 
loda ırençleri hobstil olduklnrı 

halde sız bu mü!tcm.ınel t~.ekkü
le aykırı kaldınız • Klübü.müze 
~rmcd;n·z. 

- Gartı(mek l~n klübe 2irmek 
mJ Iii-rm? 

- Bır kere ktUlıün t.".hsivet 
ma?Jt>vh·e:ili:.e kat'C'.ı ecz verdilr_ 
B·~ r.vk rı bu.!unan kim!mlerle 
lwnuın1am2 k pruısibini bozmı· 
vaca.bz. (Devamı '"M) 



25 ÇEViREN: MUZAFFER ESEN A , i , NEZLE. GRıP, HOMA ıZ A 
Ne. V. ALJt l{IRIKLIK VE BÜT LlN AGRILARlttlZi DERHAL KESER. 

icabında Günde 3 Kafe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları !srarJa hteyiniz. 
Polis bize merakla baktı: bir evin pencerelerinden gö • olmasa gerektir. Bana öyle 
- Jan I' otesnaştan bahse rünen ışık. geldi ki bu adamın tavırla· 

dildiğini hiç iş~' .. mediniz mi? Jak birdenbire otomobili rında ve gelişinde çekinme • 
Annnb.Jfa Bayne Janın en sı durdurdu. Onümüzde arka ye bcnziyen bir hal vardı. 
k 1 d d T ··ı·· l I k k 1 b' k Evi m l kL 0 /l · 1

• aramaktadır. (Muhaberat) reınıl ı nrKıı aşıy ı. .:ıanın o u. l ışı.: an sönü üçü;. ?r oto· Annabellanın bu adamı n · en e e ı crı: ~ 
münden tıonra da annesiyle mobil vardı. Jakı kolundan bul edişine de şüpheli bir a. • Ya.,, 35 kılo 70• boy 165• bir ço- ne muracaat. 

- cuklu, sl.}a.h saçlı, beyaz tenli, hnklk1 ~ Uukul< fnkUltesf mUdavlmıerll' 
dostluğu arttırdı. Biraz garip yakaladrm. cele göze çarpıyor. ev kadını o:ım bir baynn, yaşllo mu. den bir genç hn.ftad:ı uu gun ogıecıt' 
bir dostluk. - Bu adam kim Jak, bak. Otomobilinıizin yanına tenaaıp bir memur veya meslek sah.. sonra ,.c diğer günler tam olarak ı:(. 
Onbeş sene devam eden Jak İtaat c·~ti, kısa boylu, döndük. Jnk renkli olan öte - bl b:ıyla evıerunek istemektedir. (H. l:-N sukı DAU { n hangi bir 4te çaltşmnk ~tcaıekte 

bu do!tluk bana biraz ga - oldukça şişman ve elinde bir ki otomobilin yanına durdu. Z.) remzine mUracant.. f3 11 i\L ~ dlr. lO.O. 9J remzine müracaat. 
rip gürünü)'o;-du. Fakat bu valiz b'.llunan bir adam kum· 1 Bir kiprti ısıgwında otomobi • • Ynş 27• lıoy ıG9, kllo 73• kumraı ,.. Altmış y~ında bir bay ıı.end' 
f .kr. · •- J d J ı - renkll, 100 llro. maaşlı, temı.z. nhlAklı .<üçük ,Jcinlar Kuponu ölünceye kadar bakacak klmsesı.ı rt: 
ı mu söy e~,e en onu in • sal boyunca yürüyordu. Ün'.l lin 1dıpısmda yazılı bulunan yükN>k ta•·~ıı "'"rmu" devlet mc.muru hemsıre aramnktqdır. Adres: cuıııs! 

1 ı l •1. "f • p 1. b k d kt 1 .... ~ .,v " C Hu kupona el(lenllrC\k ı:öndl"rh"'~.. • 
eme t e ıı..'iı a ettım. o ıs u 3 ar uza an tanımak F ranlden Elyot isminin ilk bir bay, ıyı bir aileden, orta trıhsıuı. tesı gUıılerı ııaaıa.ı:Jaıı sonrn Et.>'9 

1 
'1 an&ma Vl' l~ \'t.'rme ıı:uıınn !!:o ~ıo 

kahve fincanını yeniden dol· mümkün değildi. Fakat bana harflerini gördük. ır-'!2 yo.,ıarındo., ev l§lerı.nden ıınıa • OakllUMla p:ır~m 0..,şr~ıııı.,.~·ktır E~ mez tramvay durıık mahaUuıde ıuın 
durnrak sözüne devam edi • bu adamı bir yerde gördüm ( IJeı·amı var) ynn, ıyt huylu, bir l:ınyanın evlenmek. ll'oıue tel•IHI ı:öndl'n·n oımyuı·uı..ırı.n rncı Zıya vasıtaslle maklnl.3t Nusr' 
yordu: gibi geliyordu. ikimiz de 0 • Uitcmcktedir. İnde cd!lmek üzere omtıfuz knlınntı ozı•re ~rlb a'1J'ı::slt'n :v: 19 yaşında ortaokulun lkıncı 6' 

D ek J k. b b"ld ık k 1 fotoğrafla veyo. !otozratsız (M.S..K.) oJ blldlnncıen ınum.) mfına kndnr okumuı ktmses.z ııl 
- em o uyor ı u tomo ı en ç tı . Aaam gri remzine mUrııcııat. 44 ' gE'nç, otellerde gece veya sUııaUZ ıtJ 

macerayı bilmiyorsunuz. Jan evin b::ıhçesine girdi, biraz • Ecnebi, 21 yaşında, cmıer orta t!plık nramaktactır. l.stJyenıertıı sır 
kotesnaş boğularak ölmüştü. daha yal<iaştık, bu şahsın ev boylu bir gene. taıısnı 4 ııann Uzerinde iş ve itçi arayanlar: kccı Karesı oteıı.ncıe lAll GWı sdr 
O tarihte genç kız Mater ko· kapısını vurduğunu da gör· ıı;.oo Prcgram, ve memıel.ı.:t oldultça yUks;;ktlr. Mail vaz yeti fev. • Karakter sahibi, ıı sene oku. ne mü:acaat. 
lejinde leyli bulunuyordu. dük. Annabella Bayne gelip 1 ayarı. 18•03 .müzik. 18.50 mUzık: 1'"a.. kıı!Ade olan bir bı:.y. v·.1~ Y8.§lnrm muş. muhabere, dosya ve evrak ıoıe. .r Fransu:cn ve tUrkçe iyi blleD 

G •. •· b. • d · · ld ~ k E d d k da oUdul~çn. güz .... l, çorJan ve musiki rtne tamamiyle vlı.luf, daktilo blllr, sert daktilo yaz.an bir bayan tıuı: 
unun ırın e ıQı o ugunu apıyı açtı. • v en ö ·ülen sıl heyeti. 19.80 memleket saat ayarı -"' den nnUıynn bir bnynnla mektupıaş • Eski ve yem hnrt:crı mükemmel okur. bt~ mUesscscdc !§ araınaktnııır. y,.... 

söyliyere!~ mektepten izin al· ışık altında hem kendisini ve ajans haberleri. 19·45 Serbest lO mak istiyor. Fikir blrlcı;Uği takdirde Senelerce MnUye şubelerinde çAtış • sokak ŞUkrll'elencu apartımaıı ;?4. 

dı, annesinin hediyesi olan hem de misafirini derhal ta· dakika. 19 55 mUz!l:. 20·16 Radyo ga. bir yuvn. kuracak, mi Uyet mevzuu mış, yüksek bir alled"11 32 yaşında No. (P.B.) 
güzel kürklü bir mantoyu nımıştık. zetesı. 20•45 mUzlk: Dlr halk tttrküsU bııhs değlldlr. Beyoğlu postrcstruı lZ. bir Türk genci. çocuğunun, allesinı.n ~ Unıverslteye devam eden BU~ 

• d" b ak B d F ö~rcnlyoruz: Haftanın tUrküsU: M. l. V.) remzine mürncnnt. • 45 ihtiyaçlarını temin için herhangi bir ve Uca.ret 1"lr:rtnde çuıı,.aıı• vo ı? gıy ı, u mar.'Loya Y ışır u a am ranklen Elyottu 23.00 Yarınki program ve kapanış. ~ v " 
bir şnplm almak maksadile -11- • lki nrkıı.dB§, ikisi de mat renkli, mUessesede iş aramaktadır. Kelaıct ıııı.berat ve mutıaıSebcden ıınıayaıı 

h · d G d h siyııh saçlı, kestane güzel, ikisi de dul, de verebilir. lTalAt) remzine mUra • g~oç taıısııtıe mutenıı.stp blr 1§ at• 
şe re ın i. i iş ala o gi • Franklen Elyot ! ! Biri 22 diğeri 27 yaşlarında kUçUk caat. maktadır. Keferıı.nstıır VO ıtetaıet fi' 
di§. Bir daha dönmedi. Yir- Tahkikata hazır buhınma· IST ANl3l 'L BELEDiYESi boy 1,50 kilo G6, bUyUğU boyu 1,70, • Tıcarct lisesi son sını!ındıı. mu. rebıtır. ıE.K.A.) remzine mUruCS~ 
mi dört snat sonra kolejin mak için raha'"sız olduğunu l~llll{:ll\\ll f ŞEH I R kilo 72, ikisi.ilin de sesi güzel ve çok hasebe ve tlcıırt bil1lmum bllgHere va. ~ Un!versıtc tıp takllitesı tatc ;J 
müdürü misters Kotesnaşa kı resmen bildiren bir ::.dam nn. TIY AT ROSU ne~eıı, ıyı tahstııı tki bayan, ilse tah. krt, statlstlk de yapan, etinde re!e- bir genç. orta ve lise tnıet>eıe 
:zının gaybubetini haber veı4' , sıl oluyor da herkesin gözü il 1 \ istiklal caddesi sllll, manşı 100 den yukarı 28.35 ara. raruıı bulunan bir gene: tş nramnktnp tktmyaı dersi v~rmeıı.tcdlr. latl>'cııl 
di. ihtiyar kadın Annabella . önünde Grokforda gelıyor? ' Komt•dl ıuıımında sı, uzun boylu, hayatı nn:amış. neşeli dır, <1. T. Kut) remzine müracaat. n.§Kağaıddıak~yadr::~lrnbamUranecnatMıa.~1rıı-' 1 1 Ak,am %0,80 du iki~ samlmt arkadaşla evlenmek ıs ~ Evinde bir yazı mııklnesı ouıu - u ~ .., ~ 
ile beraber koleje geldi. Der j Fakat hnyır. Herkesin gözü ~ 11111 temektedlr. Subay tercllı edlllr. l:E§> nan türkçe, frr.nsızca, ve !.ngıUzce tramvay duragı 1..2 No. ıı knt 6 cııı' 
hal ara;tırmalara başlandı. önünde tabiri pek de yerinde SAAD~T YUVA Si remzine mUracııat .• 4G bilen blr b:ıyan gUnde blr iki saat ıc:ıo Başaran. 
Deli ~bi hlr hak gden nw~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·~~t~d~merun.M~~~ 
ne binlerce dolar soırfetti, fa· ~ :azıyı bllcn, daktııo yazan bir °''. 

H •k A Nakleden: 
kat Amerikanın en iyi polis l aye 1er1ıangt btr mnessesede çaıışmeıc 
hafiyeleri bile muvaffaki _ ~--=--• MELEI<.Z.-lT IiARDE!. .emektedir. (S.E.> rcmz!ne murıı.ct" 

~ Lise mezunu, eski ynzıy1 o!l' 
yet&izlikten başka hiçbir şey tskerllkle lliştğl oımıy'hn, bir tabfo 
kaydedemediler. Genç kız !kindi gün~i altında 'fak.sim dım. ~kmızı kazanamamıştım, hayatta bundan sonra. zevce de- Büyü!c kızınn yirmi yaşında mutu:ıscbesl.nde say çıııı~mış bir'' 
ubntta kaybolmuştu. Be~ ay meydanının goründıiğü pencere. dostlugunuzu lrn.Ybetmektcn kor ğil ya.mz sadece anne olaca~ım. ~alip ç .ktı. Analık sevgisi ego. orta bır ücretle çatışmnıt ısteaıeutl 

sonra ha::irnnda balıhrılar Hı önUnde oturmuş, Şaz.iye ro- kuyordum. liu "azue her fodn.ldlrlıgı goze ızmden uznk olan Şaziye, sev~ili :ıır. cGöçmcn ı.ıı remzine mura~ 

d
• • I' k . :s man okuyordu. J{ocas.nı kay. Söyleyin: Srrrmu ke~fetmiş auiıraca.k dcrce<..'de ou) uktur. kızından ayrılmağa cesaretle • Ortsmektebın 8 ıncı 8111 ,, 1rnı ~ 

cese ını '-onne tıçut ırma • betti~ bır scnedenberi oldu~ru miydiniz? Sözlcrınde oyle b1r J·atıyet ifa- razı oldu. İkinci kızından da ya_ .ıar okumu~. sert dnktııu ıtuıı;~an ~ 
ğında buldular. gj;bi ciddi ve matemiyle uygun Şa.zı} e, gözleri önünde, cevap desı vardı ki Cezmi her tiırliı kmdn ayrılncnğmı ve ihtiyarlı- 1117 

Jak sordu: bır tuvalet yapmış, ona göre gi. vermedi. Cezmi devam etti: ısrarm b~yhucle olduğunu derhal ğında yapayalnız, fa.kat vazife. ;:c:d:~ u~:es;;;y~sı a::::tı.11 
· _ Bir cinayet mi? Bir ka. yinmişti. Okuduğu kitap da - O kadar ıztırnp çekiyorum anladı. Enşı önünde, sustu. Bır sini yapmış olmak sıfatiyle vic. F b 1 Kıw .ı. 

Cl'ddı" bı'r romandı k" . . w• • d zak ar-' Jr om n b el d 'und d .. . . n r mı remz!ne muraca J 
Za mi? B' ·nt'har mı? . ı sızı sevmeme~. sız en u - ill • uzu a ır o..: u.. anen mustcrih kalacağmı bili- * YU"·-k lkt'""t .... Ttcar-t JJ' 

• ır l l ' Kapı R"ıldı. Kitabı a··nu-ne bI· J w bil ""be . crnnu hissettı, aözyazlarıvle JS1n d ...,... ..... .... .. 
H , l "lk :ıı ll-'.3magI e tecru dtım. Fa· ,..._ "' "' .... yor u. :ebtnlo bırtncı sınıfıncıayım. r&ll' 

arnvny omuz arını sı e raktı. içeri iki küçük kız girmiş. kat muvaffak olamadım. Sizi nan yuzi.tm~ kaldırdı. Kızının talibi hakkında tah. ıevam edebilmem tc;lD bir tş arrf 
rek cevap verdi: ti. Büy~ü on, küçüğü sekiz her geçen gün biraz da.ha fazla Şaziye konuştu: ki kat yaplırdı. Kızına Hlyık ol. d' 

1 • 1 · B · ı l S"zd um. Çok ebv D bit Ucretıe tt - Ce!>~t su~ be.: ay kal- yaş nnndaydı. kisi de annelerine sevıyordum. Saadeti sizden taı:ı_ - ~ııı nn.o.mıı ısınız. ı en duihına karaat rrctircrek muva.. ı,Ç :ı: be · İk k b" · · ~ k 'aki :"-.ı.." · k b l "' !llaUert tıarıcinde tatU gtınıer 1 mıı:tı. Resmi tnhkikat bu t:- nzıyordu, isi de sa.rısmdı ·a ınsıyle mtintltün tasavvur nrarımu J.OCWJt;tı a u etme- fakat cevabı verdi. 1 :ı Annelerinin boynuna atıldılar· oclemedim. Sizden baP,kn her ka- nızi bekierim. O .ı,ninün akE;amı. yatma~a ha. ;aıışab:llrtm. lstıyenıerın 4 y. · rl 
lüme kaza adını verüi. Genç Şaziye onları ôpüp sevdi, dersle d:n bana, sevilmeğe !ayılt olmr- - Eğt:r beni sevseydiniz... zırlamrl-cn vakında annesini va. ·~mzıne mektupla murııcaat etJll 
kızın ölüsü bile iyice tanın- ıine ıyi çalı;iiinalarmı ve uslÜ yan yabancı bir mahlCık gibi _gö- Öyle mc.yQs ve muztarip nından ayrılncalt olan kızını ku rL r> 
mnmıgtı. Bu ölünün Jan ol. durmalnr.ru tavsiye etti. Çocuk. riindü. görı.imiyordu kı Şa.z.,ye, suküııe- caklamak arzusuna kanıldı • * Ytıkselı !kt.Lil\t '' tı<'sret rsı',tı 
duijunu cli~çisi ağzındaki ku· lar mürebbiyelerinin refakatinde Sizi el' an seviyorum ve haya. tini muhafaza edemedi: Kızının cdn.sı~a doğru yü.rUdü. ııoın ırıncı sınt.ınn ıtuvııı. ou 'Jıt 
rond"'n l· .. es.._f ........ m

1
• 5~1•• Sonra gittiler. Ş~ziyc tekrar romar.mı tını müddetince seveceğim. Bu- - Sizi scvmeaı;.;ınıi söyleme. Ayakların-in. terlil:!er oldu~u İ<;in ğıeoen soııraıar: caı:~ıuu ıstcl1l~,., 

... _...... ,.. okumağa. başln.dı. nu, uzun müddettcnberi serbest yiniz. Sizi sevemem, sizın karı- hıc ses c:ılımıvordu. Koridorda ur Franınzc5 oııır :ıut.ıo ııuı 
genç kıza ait bir bilezik le Pek az sonra kapı çalındı ve o!duğunuz ıçin artık söy]emeğe nız olamam, çün!•ü hayatla be. kız~arznın seslerini iE:itti. Küçük ve •tanogrıı.rıye vskıltır murıa.9eİ 
ıoudan çıkarıldı. Ja.n kotesna· hizmetçi kadın odaya girere.1- cesaret edebiliyorum: Benimle nim annelik vazifem var. Bu kızı, abla mn odasına ~elmiş, 1~0 oe anıaı cs.ı.. 11• ren&Zı.ııt 
şın boi:tt1ldufruna lıerkes inan haber verdi: evlcnmeği kabul ediyor musu. vazife uğrunda her türlü feda.. kom• ... ryorlnrdı. !crittilclcri onu 0 ılcaaL 1 
dı. Fnka\. nnesi buna bir tüı• - Cezmi bey geldi. nuz? karlığı göze alacağ"ım. Fakat kadar hayrete düşi.irdü ki kori. • ~ski yazıyı mOkcmmeı tıtıeo. 

I:uyursun He} .ecan ve endişe içinde ce- sizi scvdi~imı, benım de sizin darda d'lra kaldı. Küçük kızı .ıı.sebe.ıen an ayan o:ı.ktiloyu ıyt 11 

lü ir.41namıy~rdu. yalnız Gelen, otuz Sekiz lm·k yaşla- vap bekledi. Ş::ı.ziye, yavaşça gibi ıztırap çekmediğimi söyli- konuı::l' .. ordu: ~an. nuıtuk taıcıı.tesınoo o1<uv61' ~ 
ır.eaebde şagırtıcı bir no1.~a rında, esmer ve zayıf, ı~ı·rar ta- konn.,.tu: yl;!mczsiniz. :.:ne;. tabstllne devam edebıırncll 

• v ...,,. - Buradan v~ımıda lmrhıl~ \fil 
vardı: Bülün teşe üslere, bü· vırlı bir adamdı. Halinde bir - ~r!lest dc;tilim! ca.Tın i~in tnlihliPin Ben artık aıı~mnk thtıyııcındadır. B!r " ti 
tün araşbrmalnra rnğmen ~a.hcubiye~ ve etreddüt farke. - Ba..ışkasmı mı se\-iyorsu. Cezmi, meyQs ve kederli bir büsbiitli•l ya'mz kalaca~ım. ova bir tnccnr yanınııa ogıedt~ 
genç L.,zn:ı ~;ürk mantosu bu. d1Jmekteydı. E~cla h~vadan ııuz? halde evden çıktı. Şzziyenin _ Evet. ~ana <;ok acıyoru..'Tl. rıınrı ~ıııınşblllr lA.'l 23) re 
I ld O •. d sudan konu.~tu .... onra tıtrcycıı Bu kelimeleri ö;ie meyus bir karnrmdaki kat'iycti anlamı~. Burada iı .n can sıkmtıı:ı ndan rıllracııat. ti' 
un:unaz ~ u.. gu~ en son• .

1
. bir sesle: hayretle sonnuc:otu ki Şaziye ona Artı~ onun için hiç bir ümti • 2.; ya~mrtıı tstantıulda bir 'şl. 

ra anne!jı hafıf tertıp aklını - Ziyaretinize müsaadt! et. do·":-ru ellerini uzattı. itiraz yoktu. boğulacıık r,:bi o:u:\·or. Biraz ~e~- .anın eıektnıı tamir ışıerınoe ct'I. 
t Ih'· ' d b ki b k b- "k b' ı· t f eti' Yalnız kalan $aziv·e tekrar e. be'3t cl::ı.b;ım k, haynta kar?'"':ı. ı n b bl ııes,t"' oyna r. .yar ı-;a mm u me c ana ~ uyu. ır u u ı: bilmek i('iıı b'lna kim talip olsa r ~ene. er angı r m CI"' 

manici b5.ln devnm ediyor. O ta bul~ndunuz. dedi. Siz.inle ko.. ' münasebet! Siz r,ıldırdı- !ine kitabı alcı·. Fa':nt gözya~1~1 ·eN.TUn muntazamaD 5 9l1Rt c:aıış• 
- ht S 1 nız mı?. okuma~ına maniudi Evet, Ccz. tereddüt..,ü.ı h.hul edzce'·tim \ ıı ı ıı 

günan birinde kızının rık:p n.~'7maga . ın.u. ~~cı;n. ızc .~: c.r "' Nirnnlımm ail.:si t>rık ne.,eli in.· ,.a remz ne m racaat. ~ 
. w• • .~ soylemek ıstedıgımı kz .. rettigım_ - u halde? Koca.nızm hatı. miy:e evlense mesut o1acarını ,.., ..-: ı.; vaşında askerıı~ıe ııı~ıKI 1, 

gehy.c~eccgıne samımıyctle zl biliyorum. Aksini dü.~ünrrıek rasına hüm1et mi'? bilivordu. Iztırnp ~e!rmekteydi, sanlar ... S"n de ara frrn bize ge ıyan. ortamtkt<>b!n tktncJ fll1 
• ~ 

k d • c- Le.• · ı· 1 · · t ~ f lirsin. bera'·er gezeriz. ,,. anı ır. zo!mn·zdan şüphe etmek olur: -:-azive bnr:ını salladı: u ·ın ev at arı ıc:ın van m C- adar oııumu~ eakl yazıyı b11tO r 
Biraz sonra Hnrkvay biz· Sizi seviyorum! Hayır, bayır! - Hayır. I~ocam benim 1ı::m, dakarh~a pi~:-iı.an dn'tildi. Iztı. - Evet, evet. Beni valmz bı. .k•ııo ya1.an ,..ır tı:ıy ı.ş arsrnı"'tl 

den nyrıldı Jak ve hen otc,• Bana cev::ı.p vermeyini4 kalbim. bck'ediğim gi' i bir erkek olama rap ~e~~ecek, bunun!a beraber ra
1
cmo. ..• 1 l"r.cm!J yalnız kn!mnk · u -q321 rcmzır: mıırıır.ast. " 

b
.11 ,,. I .. • 1 w .. .. deki' eri söylememe mfü:aade cdi dı. Bana ne sa.dı1{ kaldı, ne de vazifesini yapacaktı. beni iir':ü~~·- Jr. Z:ı.vnl!ı Anr.e:n ! cı lüksek tshstlll bır s;:enc ı~ 

mo 1 w. toy mezar.ıeı onu~· niz. S'zi on senedenberi, ilk !'Cr- ıhanetl~rini saklarnaı'fa lüzum hal'buki onu n" kadar EJvcriz tame:Ctep tnıetıeıertne hesap -~ 
den geçıyorduk, bu akşam o- diiğüm gundenb~ri seviyorum. Rö-dü. Bunu h('rkes gi-bi siz de Şaziye analık vazifesini. feda. - Sevmo~ o!ur muv:uz? On~ ımya tı.zilf dersıerı vermek ".'; 
[ülcrin hu sessiz evinin ka • O zaman yeni evlenmirıtiniz. biliyorsunuz. Ona evvela ilk kurlıkta ve Eadakatlc yatJtı. S - üzmemek için bcr f~d<?l·ar1ır7a kteJ.r. <M.B) remzine mursc"., 

'tt"k K ·ı · S · t ---2 ıh' rren"lı'rnn · b"t·· · · .: 1 el"rce ı... t ·ne h"d' razı olurum. L;ı';in evim.zd~':i .., pısını ı ı . otesncıs aı esı • ızı arumuz.uan ev\c ıç sev- r- " ..-• ·un u im '«ı.m1 mıvcuv e n - '"ya mm ycn-a ·. ı<;e- tı Yüksek ıı usıı.ı ve ucarcı "'/'_ · ı k ı I l 1 rn:mıiştim O zamand:ınb ri d • sevmiştim, sonra sevmeme'!e !erini kızlanmn ufak tef k has havat tu tclıanmıul edWr ~:b! • k bt ta Jc!JI nın mezar ıüır.ı c ~y ı t a . . . . . - - de.1ildi. • Ju:ıa:::ıtıriara mpanmı. ·:ıı.:c o uyan r ı:enç, or o " 
b ld 1 J d .. sız1cu b~ka!lmı sevmcdım. A"'- baR1ndım. l{en:limi . imdi serbest tahklan, imtihanlar• t o!:il etti · · · • r r.e ccb!r .tıendesc. nzık ve ııtf 

u . u !. anın rı:~z:1'?1?',1 a L.·rı Jn b~n bir <;oklarının anladı,::1 bulmnvıf:ıım onun hatırasından !ki küeilk kız biivüdü. Çoc• I:luk: ralıib., Prc b'"'nziyorduk. ı:rnh""<I dt>rsıerı vnmek •steri'' 
zer nde :;o.dece oırıcı.t kızı- mtinadn. bir eğlence telfil-:!d ede. değil: iki c:ocu~um var, tan genç kızlığa geçti. Şaziye - E~,cr nnn"m CYlen<-c\·d . •. (S"n!tay) remzine murneır.9'° 
mm hrlJro.sma,, c:imlesi ha. mcm. Kocanız arkadaşımdı, o- - Fakat b:?n onları kendi €;O cvlfıtlarınö:ın m~mnundu, f da.. h<ıvat mı~' u l·adar vclmnı::ak ve .A./,/rrınrz: 
zılmıı; mermer Ievluıdan • .. a - nun~a evlili~nizin deva.T.ı miid. çul::Jar m gibi f:eı:ecefrim. Size karlığı bor;a g-itmenıişti, c erle· !.-Ikıcı o mıyura!ttı. Ba.1:amı GO}t '\o::ı~-ıda l'f'mtzıert vımh cıtııı111rıı nıdık. detiııce llşikanc ne tir nazar. ::.e pek ı::ok bC'nziven bu sevimli co rivle iftihar <.'<lcbilirdi. ~,cviyordu. Onu;1 l atırn .. ınıı hür. myucuı:ınmızın namınrınıı · ıt 

1 

S • • d ba d~ s"ze kendimde bak gördüm. c·ukları esasen cok scvivonım. Hic bir zaman yaptı~ fccl"- met e<ier 't l.ı'r d·>'rn. cvl nm di. , t ıP" ., 
onra s:sız se asız ara · Hattil hayalete dalmağa bil~ Onların fü·ey b!lbs.lın değil, ha " LU.ı·=n n!n la C~..;:ni b~vle evlen 

11011 ııp:::ın ııııırı•hnnı•mızal•ıı uC1~ 
mıza gcldık. cür'et edemet.lim. Sizin ne saf. kiki bn~h'arı olı:ı.ca~ım. karlık dolayısiyla p:rma::ılık e:;-vdi b';im havatım:zı yc~·!m- arı hnrlç) ber ı;Un ~hııbtııP r11" 

Jak cleııiz henarındnn dfü .. • ne temiz bir kadın o!du~nuzu - Sözler;nizın ra.,.,.;;r.ivctin duymadı. İ'k zamanlar .a ıcvan saldıktan kw·tarm ı:- o!nc~· tı. mdar \"C ~nt 17 
den onra ıılıfl ,. 

b. · 11· k b t · ·· d -ı. t · T "k" hissi duydu'{u anlar oidu, ı:.1rın A'l 1 1 • ırn ._ .... memizi teldif c~ti. Bu yol bir ~'.lıycrum. il.Ilı ae. u e?..1ı~ı- en şfü'""e e TY'"·orum c1 ın ço b ı ece r.-c-zın .ere, U" o .a7..::a 13 T ...... ) {N. EM) (Ma.ro 4l) < ...... ..ı 
<•u kaı-Q•smdn s•z<> adeta ı;a cuklann1 babalarını övle sever. u myanı bm:tırmnc:ını bi'di. sık sıt?- iııcm"'l'-'a ·~ • b'1C'cel•t:k. ~ '"- •· az uzal-tı F-,·at ay ıı:ı<Yıncl ,.., ı:z . ·~· . ·w:- . • Cezm" ,., C b·r G) 'P. l. 24) (li V"..., 

.. • .. ~ • " C6 karttı. Yapabıleccg!lll yerrf!.nc !erdi ki; Rimdi !:ir hn.c:1rnsmı ha. ıyi seviyordu. onu Ee\'lll"k. Cocuki1.1°u::nuı:; ve cnc-liı~im:z ..... 
çok tatlıydı. Vnlmı bu mev· teıc if kocaruzı terkedip her.imle b'llarr v~:-:ne kovdt•cnzru gö-ün- ten Va.v{e"emiyC'rdu. Fak"'t bu dört duvıır ara.smt1a ::re"tt. B'. c "

4
) <~afBl <PembC alll 

simde ku.:mmlda yıkan:ın çift cvle~enizdi. Halbuki coeukları. ce krr''Tden hrırn"> olacaklar- aşkını sakln.mıısını b"ldi . Sonra zim d"" b:ı01·;. g"O" kız'nr g;oi ya. (Y. Akın) (Uç yıldız) (T$. ıı 
ler gÖ&"emiyccc::tik, yalnı~ nız vnrdı ."~ ~u fed~!dirlığa _ra~i dtr O 'aı ·n ne Irnn~,. hassas ol. za"r"a.,la bu ıztırııha dn alı~tı G"·"'ln~a h"!:lrnnz v rdı, {ü.:mıın Y.; ~Kar~~i~:~" (l:;J'>-
derin ve ror.:ınn~~k bir melin- ol.,l)· :n n·z ı::ı.n beı:ı kuvvetlı .. bır dt•ı:ı .. ,. rıı• b•ı,...,.,e.,siniz. Kcd~'t'İi ı-ıf111n ıarıP"a ''~ev· ili ~a1i .... C".ı .'"'"'" c'orı U ve hl" , , ... ,..n ı; ı.~ ~ 1 ıfl.., ş rf 
k · r -ı I l , f b" M1da eevmcnız lrztrdt Boy le C"cPklar·.,..., knnıı v2zifemi cocukln:-ırn ! dive di ünUyordu kıra lıı"'i.1-" r w ... ,.r,.., '· •·atn~c bC , .. 0 11 e !~r~.1 ae1!1nK. cna ır bir aşk i!e m'.!vcut de~ildi. avorn"'k irtcrim Bc·.,•m irin ar. Onlar !cin ~::ıı:ıdetimi ~eda E'ttim k:ı...,a"'ilr. Mır 11 .. nıvordu: CD.l~:?) (!{ara) <4 A.Fc:ı) r ııı 
~e.,. ıldı. Şımdı bur d evh sükfıtu tercih et. tı~ o•" .... ı-m snr<'!"'t1eri!"lden bl'lcıh Ukin onlar bu fedakn.rlığo. Ui- - r".o!t "~"":! Bnuu on S<'ne e\·- · ar.ı,anı tA.N. 23> <aıı;'ıı 
t'1t bir l~Ik gÖl·ÜnÜycrGU, Bir ı t:..,.. tr.t· nba ~ t'.l'ane kat!n."J.· ı:ı:- ~ :" "";C"\'Z'lt:lJl'~S oJn.maz. Ben ~·ık .•• ,, ~} bilseyflim... S. Aydemir '4J <Emeklı) l !Ilşaş' 
'--h d b ~.:ınc) tKızılsaçu kndm) 0 ~ ı.;.a çe ortasın a ve ütün va· 'B ılts şampiyonu> (Kat\ 5) ı 
diye baldın gri boyalı yüksek (24. Şcrc.tll loz) 


