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m rkczlcrLııc doğru gt'nlljledl. 
l.a.rk .ı gunU s.-ılr.ıhın nltısuıdanbcrl 

"i•~n) .1, Amerika ,.c lngiltert• ile 
~ h:ılJıdedlr. Gelen ilk lubcrlero 
t~o dl'niz \c tı:ı\·n harı>lcrl Pasifikin 

~'ıt: lif S!!Jınl:ı.rmdn başlıınııştır. Hıı
"'1 tlc:ı.rct ve harp gemUcrlndoo bah
"lunn,:ıJ.-tadır. 

l•a.o;ıru, ve oorıup dnıldert .Japon
~ın goıılşleıne lııtlkametlort üzerin. 
' buıunrır.ı.kta olduğ'u için lı:vbln bu 

'" putla.nl.ı;ı olması biç de baJret 
~ W... .,y 4<-1thllr. ~...-~ ~ 
~!>akta istinat c_oderok lngUtere \'e A• ! 
~ya ka.rşı denlı.lerde ve Tayland 

~"ltıoo h:ı.rL"lıete gct)llll~tlr. 
te.aem .ıaponynmn ıosı deııheri df\. 

~ polltlka.sınnı hedefi Jaım:ı ı;Unr- J 
'tıı hUJanü altında bulunan satıaLv
\ doğup tıntmasmı t.cınılııden tbnretti. 
ltı&..1931 e knd&r de\-am edOn otokrat 
~ siyaseti llJ('\•kll.nl dnpon enıper
~ılne wrkottlkten sonra Japon " 
~~ lstilA yolları her tarafa açıl .. 
~~"·Acılan )'Olla.r Çin, Mançuko, 
""1c1 Asya, nındıçıııı, Tayıand, rm
~. ve oenuıı doolz.lcrlydl Çln hare
~ 91!Delerdenbcrl dm"lUD etmektedir. 
'a Konoyo hUkllmı,tl, istllA yolla • 

" ııntak biri tu.erlııde ha.rekct 
~ş dJğcrlor:I hnkkmdn ihtiyatlı 

\'l'IUunayı mu\-n.ftk gönnU,ttl. 
~ alyıt..."'Ctln e8<'rl obmk da Moe .. 
~ bit.-ıraflıl< ııa.ktı lın:ı..aia.nnuıt yani 
~)'8 Uzııkprktıı HıL'!J'UJ'B açılan 
"lif& '?-Pısını kn ııaro ıştır. 

karşısında 
Bitaraflığını 

iliin etti 
Bil.yük Millet Mec· 
lisinin l:oplant1sz 

Ankara, 9 ( A.A.) - C.H.P. meclis grupu umumi he. 
yeti bugün 9. 12. 194-J. saat 15 de reis vekili Trabzon me 
husu Hasan Sakanın reislij!i n de toplandı. 

Celsenin açıl rr asını miit .• ·--------
akip geçen toplantıya ait zn. 
bıt hulasası okunarak kabul 
edildi ve ruznarn-cde müza. 
kere edilecek bir madde ol. 
madığından içtimaa son ve. 
rildi. 

Ankara, 9 (A.A.) - Tür. 
kiye cümhuriyeti hüki\rneti. 
Türkiyenin bitarafhuını ta. 
lıaddüs eden yeni ihtilafa 
teşmil etmeğe karar vermiş. 
lir. 

Japonların 
batırc'ığı Ame
rikan gem si 
11500 tonluk 

LanglelJ 
Lorwlra, 9 ( A.A.) - İngiliz radyo. 

suna göre diln Japorılar tarafından 

Ha,·ayl adaları açıklarında bıı.tırldığı 
bildirilen Amerika tayyare gemisinin 
11.500 tonillı.toluk ı,:ınglcy olduğtt an. 
aşılmıştır. 

.Japon imparatoru 

Amerika
nın haro 

ilanı 
Vaşington, 9 (A.A.) - Ruz

velt, Japonyaya karşı harp ililnt 
kararını i.mzıı.lnmtŞtır. 

Amer.kanın 
Pasif ıkte il 

uğradığı 
ziyanlardan 

Bir genç Musevi kızı 
16 me:re yükseklikte 

5 subay 
n1esul 

tuiu1uyor 

Haiz silkerken 
sokağa uçtu 

Bastaaede ôldl 

KITALAR 
BUTUN 

KUVETILE 
Singapura 
yükleniyor 

Bombardıman 
tayyareler nin 

Siddetli 
bir akını 

---0--

Filıpin 
ada 1arır da 

91Amerikan 
tayyaresi 

tahrio edildi 
o o 

Japonların 5 
tavyaresi kavıp 

Tokyo, 9 (A.A.) -.tıı.,.nt«Juk lra 
ra.rgl.1ı ı te bllğ ediyor: 

Ja.P,Oll kıtaııı.n, §imdi Singa.pur çev 
resine hncum etmekte, Japon hava 

~'l'.ft~ '-"· ~ -- ... 
lerine ta&iTuz1&, ~k ta"81"9 t&b. 
ri? cylemektıedlrler. 

Slnppur 9 (A.A..) - BugQ:ı:ık11 salı 
eabahı erkenden, Japon bomba tayya 
ıeleri, tekrar Slngapura hUctmı etmı.r 
ierdlr. 

Serim, 9 (a.dyo) - Japon Ulllllllıt 
kararglbmm tıebütf: .. 

Pasifik Okyaııu.sunda vukubulan 
deniz muharebelerinde lkl A.merikaD 
drttnotu, Lexlngton tayyare gemi.it 
batıtılm?f, iki dritnot, ve iki knıvazör 
ağır buara uğratıımıştrr. 
Ayrıca iki İngiliz kruva.WrU ft f 

Amerikan ticaret gemli!! bıı.tınl.mı§tzr. 
Londra, ff (A.A.) - B.B.O. 
Japonlar dlln şimali .Malakaya as .. Bir mebus kongre

ye teklı f yapı ~ or 
... De\-amı 2 lnct •ytada Bugün Yüksekkaldırımda leci bir kaza olmuıtur. 

Sen Bcnova Frruısrz lisc3inln l<&l'§l -----~-----~------------

--''Bu mesuiler 
askeri 

ma.1-,kemeye 
verzlmeıi,, 

smdaki sokakta. oturan Yascfin kızı [ l 
Suzan evinin altı metre yUksckllğin• l ' #"-;,, • • • • IJ'I ~ 
<leki balkonunda h'.l.lı sllltcrkcn muva- '11.11"11..111 ..#V& #"111 el ~ı 
zenesinl kaybede rck sol•ağa uçmuş _ ~ 

t.ur. Vücudunun muhtcut yerlerinden ı 
<ığır surette yaralanan Suzan kaldırıl· 8 rum bambo.'ka idi: Bugün Alınan. 
dığı Beyoğlu ha.stnncslndc biraz sonra un un yarun ~·anında yer alan de\"letıer. 
ô1mtlştUr. ıtalya, Japonya, Rumanya. ve Çlnin 

Sonu bir kı!Vllı İngiltere ile beraberdi: 
lt'rall86 mağlUp ve teslim olmamış.. 
tı; ı·unanlstan Girlde \&rmcaya 

7 llkka.nundan beri lıoıflay- barpte 
~ halini Uk defa lltın l'deıı dapooo

~· J"ponyn Hlndlçtnldekl aakerl 
~etıerln geri ~lrtımesW, Çhıcle 
.""Uan kukla bUJcQmettn kaldınl -
'-n.ı. \"C Çimle harp halin.o n.lbayot 
~11lıneetnı ltabul etmodlği için, yani 
~•ıs den 1981 o kadar sUnın Jnpon po. 
"-~wıa avdet ctm00lğl ipin harp Vafhıgton, O c.~.A.) Haber verll• 
~ glnncnıl!Jtlr. digine göre. Eir .Ml;1l~nn mrbusu şl .. 

Eski Arnerika 
Reısic ümhuru
nun beyanatı 

N kadar lı.tiliya. nğra.mamışb; bu. e W" e ~ünkü gibi blt.ar-Jf dnnnaya.n Por_ 
l tekiz İngiltere ile birlikte 88\'&§tr• 

"~".POnya.nnı bu vazlyet1 kıuıpsmda. mail Amerlkn orılu bahrlyeslne men .. 
~rlkada taarru:ıa uğnwııı!l' bir de~ 1 _... l)f'\ıııuı 2 lı ..: ı "' t <111 

t.er.a.hurıorı gösterilmektedir. __ _.,;;;;..;;;_:...• --------
~mı böylece çizebllooeğimlz 

l!ııtı harbin 88ha81 nrrolere kad:ı.r ifı
~"·tıcl<.'CCt.."tir; daffiı bazı de\·letlcr cif" 

ı...._l_enı harbin kadroou lçlnda ter a • 
"""'1a.r nudır ! 
'-... _.. OevamJ 2 inci myfadO 

• n;ti!ilerenen 
tins3aya yola 

çıkar.lan tanklar 

"Alçakça 
tc:arruza 
uğradık 

V k " dı; 1"orvc.; i!<ga.J cdllmeml§ti \c araca ·: Alman ordusu MoskO\"SDIU (>nünde 
değildi, Böyle blr durumda Ameri. 
ka harbe girmiıi Ye A\TUpa kıt.ası. 

ı·amn: Bir Muharrir na büyifı< bir ihrac; kuwefi gönde. 

Bü ün A.ner ikanın 
bir~i~ini ten1in 

edeceğiz,. 

İki giin eneJine kadar, A\Tupa 
savaşma yanlış olarak cihan sanı. 
şı deniyordu. Y:ılnız Avrupa. de\'• 
Jetleri arasında 00.,Jamış , .e sür. 
müş bir harbin Us tüne dün~" mnr. 

, J,a,,ı 'uruln.ın:ıtdı. ı~akat pazar sa• 
' bnhuıd:ınlıcri bu i.ryıunetln nltıno 

1 
kürl'.'niıı Yll\ nrlak mlibrünü basa. 
hiliniııiz: Aıııcrjka 'l" ,Jııpon~ a du 
işe karı<ımcn lıiltüu ôlçiilerile te. 

ı l<cmmül etmi§ bir dünya harbi ic;ln. 
tlC)iz, 

Ne...·york, 9 (A.A.J - Birleşik A· · G~en clünya harbinde Anıcri -
j ınerika eski reisi mister Huvcr, şu, 1 l•nurıı nıiidnha.lcsi lngiltereye \ e 
teya.natta bulunmu11tur: ; müttdlklerine zaferi ç:u'°.nl~uk 1 C.'. 

"Amerika. topraklan Japonlar ta • ıniıı etJui~, cihan sın aşııu bil' yıJ. 
rcfından alçalcça taarruza uğranu~ ı dıııı daha !;ısa bir zaman i~lnde 
Ur. Kararımız gnyLt nrıktır. B'l knru. ı:,onnna getirmiı.ıti. 

n almat'l !cb:l.r edildik. Ellml.zdek! Uu sefer de öyle mi olacak? 
mevcut büUln '-asıtaLrır:n ınUcadeıe et neıı.; zafer yine tngil~reye , ..., 
mek mecburiyetindeyiz. Bu ı.stllQ.yı m\it tcliklerine mukadderdir; ta. 
yenmeğc mecburuz. 1stilt\.cılarn nere- kat Bay Çörçlll:ı de ~öylediği gibi 
de tesadllf edersek orada yeneceğiz. bu ~efcr C'iban saYn5mm (l:::k uzuıı 

1 

Bu vazifede mfllc!llrı vıı.!ıu Unl temin sıinne"'i müm1.iinılür. 
cde~eğiz. Galibiyet ve zaferi elde ede. Çiinkü, geçen dünya harbine A. 
c<-ğiz... 1 merlka müdahale ettlği zaman do 

rebllıui~ti. nu~n Amerika. o 1.a
man müttefiki olan .laponya ile 
harp halindedir. Sllnıtle hazırladı .. 
ğı ordusunu, deniz ,.e ha\·a lmv_ 
,·etlerini clalı;ı z.iyade ona katı:ı 
kullan:mıkfır. A nupa~ a bir ihraç 
kU\ ,·eti :t~ ırabil:;('cği ~üıı~ı,.lidir. 
Rtm:ı muktetliı• farzcdit c bllc. 
~eı;cıı ılün~·a harbinde oh1Ub'1.I gibi 
A\ rupa.nın ~imal ılenh:i, A.tlunlik 
rn Al>dmir. kıulıırı ıı.rtık İnc;ilterc 
\'e miittefi':dc;lnin hiklmiyetl a·· 
lmıln clcğildir \e kıtaya ihraç ya(. 
nıal< zorılıır. Ameriknıl'n Japon:rn. 
va kıu~ı kun et lerirıi ikiye bolereh 
hem Uzııksarl•fn onunla, hmc de 
.\' rupadA miln·er (levlctlcrilc ba<i 
etme~e kalkmak istl~·e!'eğinc lhtJ. 
mal ,·cmıcylı. 

Böyle oluncn, <.u \e)a bu taraf 
lehine acele bir sonuç beklenemez. 
\'ıldmmı nnclıran müthhı ı.ılrı>rf;ı: 
tlarbeleri istisna e<lilirsc, harbin 
Uzn:';;:<;srka İnlikııli, dün: n'!ITl fcL'.'
ltet yıllarını umtucnktır. (ünlili 
korı.-uıan en büyük ilıtllat , nktıa 
gelmfıJ bulunuyor • 

• 

Rus va 
Japonva-
va harp 

açacak mı 
Japon 

sözcüsünün· 
dedıklerıne 
bakılırsa 

Buna imkan 
görülmüyor 

İki devlet 
arasında 

Beş senelik bita
raflık paktı var 

Almanyanın 
Amerika ya 
harp ilan 
etnıesi 

bekleniyor 
Tvlqo. • ( A.A.) - Resınt aöm1 

Hort, Baam ıoptantı:.sında, Sovyetıer 

birliği ne Mihver devleUerinln duru • 
:ma h•klrmct• .az B6yli,verek e:zıcümlıe 
deaılftlr ld: 

Fllu1mce Japon • Sovyet mUna.ac • 
belleri, bltaratlık muahedeaine mOl
tenlt kalacaktır. 

lıL Hor1, bu muahedenin 00,, sene 
mm olduğunu be.ılrttikt.en eonra. tu 
lll!&ler1 UA.ve etmiştir: 

Almanyanm, B1rle.§ik .A:merikaya 
harp llAn etmesini tablatile bekll,o • 
nız. 

SörıcU, cenup Amerika dnletıertr 
den bahaederek §l1 aözlerl ~;rlemlf • 
tir: 

Bunlarm, Japonyaya h&Jl> 1lU et 
mek dellliğinl yapııuyacakl&nm mn • 
nediyonım. Ur.akprkta h1çlılr - • 
faa.Uert yoktur. 

Bori, Koralkanm barp UA.nms lıa • 
bul etmediğini ve Japony&DJD aDG&k 
Birle§ik Amerika ft büyak Brt.....,_ 
ile harpde olduğunu llAve etı:nifUr. 

Sö7.ctl, Fele~ Hlıı&atammn 

harp 1lAn etUğlne ' " daft' ll1Çbtr lııaller' 
olma.dığnn ~yleml§tır. 

Japon ların 
cenubi 

Siyamda ileri 
hareketleri 
Zorluklarla 
karşılaşacak 
~ 

Tayyare himayesi 
al unda 
Yeni 

Jsakvive 
kıtaları 

e-ldi 
~lugnpnr 9 (A.A.) - Bir tcbllğu 

u Jdlrlld!ğlnc göre. Japonlar ouu 
s.yamıı. ynp3C.'\klan ihraç hııreket!c • 
r1nl himaye mnltsadıle havalarda Uıı • 

... oım.mı ı Jnd •yf'Nl.i 



\ 

Üniversitede 
1 Fa1<ülte 

y da alaturka fasıllar Cemiyetlerine 
Aza seçimi 
başlıyor 

Bugün beleaiyede 
yapılan toplantı J:adyom:ımn beJ'g1ln blnız da1ıA ly1 \"ti dalın gQzel olmMı heplml7.lu 

bn..,o.n;ıısudıır. 1 
Şu alaturka. fn.ııılJ:mıan Jxımı'.ıtmek 1.st1yonız? On beş. ytrm1 dadDı:a.. 

Irk l;fr :t:uıla, lllzumund.an c !r1 beste konııJdaJ;-u lçl.ıı ml1' nedir, ı;;~rkılıır 1 Uıüverırltedo fa.kUlte cecı.lyetlerlniıs M u H TA ç· ASK~ R A ı LE l ER ı N E 
nn ar smG.."ı bir ncf ilk blr ı'!unıl<, hzı.tt!). bir ''rlJlr'ıll., yol;. 19Ç1ınlne buailnde.ıı. it.libaren l>aela.nmq • 1 1 

Ab.turlta fıl •!' rda. 51U"lul rm bu blriblrtno ı:-cçmeısl, bir cı:ırkmm L 
.rmrt.ru1 ve muayyen Glçllden faşma81 Adem borgilnkll ~ haline geldi. Oy• , tuSe<;lm komisyonu d~k.atım ri189t • 

Fransız 
H n:-ııçinisini. 

lcld. Zıa.nerulel~r. mesel.il, ıııöyllyeOOklert ~ ı;ar~Uıilln bll".lncl prkınm illt tinde profo!I&' Te doçenUcrden lef YA R D 1 M 
1
• ç ı'.N 

mıarnmı tA"b:mnlılf-n eonrn, ranJd lcen4Ilerlnl r.sptcdamemekte, bir $llnı- kil ed~Ur. 

hlYI bir laı.b3. bııjt::ı.rı nş:ıtı bcY,;tıJtrr Cibf p~ltt blltt\n nnlı:Mııey1 1 A:r.a ilmek iaU en talebe 11 bi* 
hançorelcrlndcn oo.ıı:ı~ğı edlvennelrtodirler. Ne olnyoruzT Aeıclcrnlz ne'l 

1
, ... eeç Ilı.il .. '!A --.. uı.ı 

Vişi F r ~n sası 
japonlar,a 

birlikte 
müdaf6f! 

edece,-; 

Tine ...... nun y e ...... aT" na..._ &• 

lleT harfin kendine ~u., on: tcsna :ı1 ıl nerede knldı! ıtı't'.r r.:ı.m:ın !.nl ~m kamı nana blldlrecaktiı'. 

1 
o o o o 

m~t d"ğ(}ge ~~ ycrlne dort, Jıatt.IL llç En.rla okunsun. Fıılmt rı~ o • ğ! Namzet o!atıi::k içln eu as iyi 

-kand•ığwm, ne öyloodl~ltıl nnlayalım. Leuot duyulmı1 d ll f ldlltede serke•Hği ne ta.. ' • 
F .... ~ N Dı\ tUKA ercce ve a ., __________ ...:ı::=.,...-----------ıı:ı:oıısı::::ıoıiıııı_. ( nmmam~ oımak !AnmdJr. 

Japon tebliğı 
D?J"'" H:ı§fan!ı 1 lııÔI •ytacl9 

kt,r !:lkarmağa t~bbUs etml,ıer, Tay 
Jand toı:raklaruuı. girm~!er, Hong. 
konga ve Fillpln nd&lanna havu hU. 
cumıan ynpDU§lardrr. 

Fakat bıı§lıca bava. darbeli! Bat'llt 
n.d:ılal"ınd:ıkt Uslere ltal'§IYdL Burada 
Amerika zııylat.mtn ilk zannedlldlğin. 
dl'n dıüıa mllhlm oldul!ıı nnin,,ılml§ • 
tır. Eski Oklahanuı. zırhlısı albura 
oı:nu~. bir muhrip havaya. uçmu~. blr 
çok kUçük gemiler hııs::ıra uğr:l.mıştır. 
:rnyyare mcydanlurmda bulunan tay. 
)'ar-ler de mllhlı:J h:ı.sa.ra. uğramışlar 
dır. Ta.mir için vcwt s-l!ndertımlrıtir. 

Bir miktar Jar-"n tavynresı ve de .. 
nizaltısı imha ed ımt:tlr. 

Tolcyo, 9 (A.A.) - !nıparntorluk 
mnuml karnrgAhmnı dE'nlz Jwrm.r bn
dlriyor: 

J)Un Filipin ad.:ıJan."ldA lba ve 
Clark!Dd b~va. U. lcrlnln bombardI • 
manı cs:n:ıarnda 2C Amerfüan tayy:ıre. 
ct dU_.llrutmU.Ş ve 71 tayynre yerde 
tabrıt> edlJ~tir. fı Jııpon tAyynrcs! 
nokf.and•r. , 

G cc, mUblm nıı'·"~ hede!\er ve ha• 
va ı:mumt l;r;rn.ri ı!ıl~rı llzer!ne yen! 
taarruzlar yapılm trr. 

n n on, o (A.A ) - İngiliz ıruv. 
veUerl M lezya ıı .ıınUnde Japonlarlıı 

h!U'p cttıt.ı ve .Tapı>n kuvvetlerlnln de 
Siynma bfrcilğt ııı ada Blrmanyıı.dakl 
İlll,'11 z ltuvv<>tıerl kumaııdıuu general 
Mc.e Lcod ncBrettlği g11n1Uk eın!rdc 

fi yJe d mı,ttr: 
r•rmanya ı.are., d nl% ve havnlr.n:n

c:: yapıl cıı•t h•rb:ın:;l bir dtlj7man ta.. 
ornızı.:nu <!efetmcğe Jıa.zırdır. Kra.U • 
~t dornnması ve lıs.va fUolarmuzm 

l'JrdIM• il~ kudreUmiZ 1k1 mt.11 ol • 
muştur. Mllstevllyi kmrccnğtz vo uf. 
lrunda b lıren t~dldi bir da.ha avdet 
etmem. k üzere orUıdıuı l:aldmp Dır. 
mo.nya.yı lrurt.arncağız. lJ:ı>mlelrot 

mUJ:ıfauı !çln birleşen bUtun. Bir " 
rno.nya. ırkl:ınnın ynnmda bfiyUk r'
t&nyanm ve Hind.stanm ~W as. 
kert birakıert yer nlmıo bu&unuyor.,, 

S!ng:ı.pnr. U (A.A.) - Uz:ıkşnrk 
ba.c:k.umnndanlığı tebliği: 

Pnzartcsi s~ba.hı san.t l,30 eula. 

1 
n:nd.-ı. harp gemileri refnkntinde 
tı:ı.krfbcn 5 tic:ı.r<ıt gemisi, Kata • 
b:ı.hru 5imclindc Keln..-ıtan :mnağ: 
~zır.s yoklaşnuşlar ve harp gemi 
leri.nln hima.ye6i altında. karaya ~ 

• ıror çike.nnağa b:ıela.tp.ışta.rdn-. 
Krtaıarmuz, derhal at~ ~ 

t.N'c b .. lfı.hare karoda, hassa ten Ka • 
r tnb:ı.hnı tayyare meydanı yn.k:mın-
1 ida., dddi çarp:şmal:ı.r fnki§a.f et • 
f~tir. 

Bu kanı:tk ve mUşkül müsade -
meler CS..'Ul.«smda, meşhur b:.rk~ 
li!nrlli birlik yararlık göstermiştir. 

Mütc:ı.k!ıben, onlarcn mil da.ha 
cenupta., on l:ao&r ticaret gcm!si 
Jbha gbzUkınllştur. 1ngtliz ha.va 
kuvve tJ erine me:u:ırp bomba tayyn 
releri, açrktakf gemilere, o.y qjtğm. 
d:., hücumlar yapmI!}lıırdrr. §afak 
eökerken, iki büyük gemiye isAbet 
vfild olmu5 ve bunlar tutu.!itunıl • 
DlWJtur. 

Gün ağa.rrrken müteaddit bomh:ı. 
tayyaresi ve torpil tayyare filosu 
bUcumn devam için havalcmmış • 
Ca.rdrr. Netice henli.ı: belli değil • 
dir. 

Şirrıdiyc lmdar tayyarelerimiz • 
den 3 U bu .barok§.•tan gcrl dönme. 
m· tir. 

S.Jrıt 8,30 da di!~an gemild -
nin arta lm.lı:.n h •T)Sİ, 5imale doğru 
~ .. i lr ı;i'ıi gori:nilyorlr.rdı. Bun • 
la:-, bil"k:ı.ç ihraç ,;<ı.l"Ji'l \"e karada 
r 1 er krtalan btrakmrşlıırclır. Bu 
lotohr, knrn ku\ vetlcriZni:ı: ta.rafın 
da..'1. tere'zlenmckk idi. 

Bu tannh hır BcanfOl"d bomba 
tayya:-csı t:ı.rafmdan yapılan keşif 
ha.T('1tcb, cenubi Tl\ylandda., Pa • 
t:ır.ı ve Singgom. b<ilgef erine nsıkcr 
~'lrtlm d.n nlduğunu · gösterml{. 
tir. &.ı ! giliz tnyyarcsi, 5 düema:ı 
n.vCl UJ.'l'Sl'cs'iıln lrllcumuna uğ • 
r.s.nrrşsa. ela ilssüne ciönmir!ltür.. 

Ja::>en t.aYr...rclcri ~u §eklJde !ı.ü.. 
t:tlll.ar ;>-r.~ış;aroır: 

T-...krlbmı ~t 4.35 de Japon 
layyareleı'bıdcn mfire-kkcp bir teş 
1ti~ Slıı~ııpur lıö!gP..f.i hooefıe..;ne 
hücum ctml;, fakat askeri tefdsJ,.. 

ltiçb!r b:ıa..ız: vcrilemeıniftir. •>0 

Mü!~.! ın. a ·şam b H!f! balc!e 1 ·ı i r a ayrı 1d1 ........ D(A.A.) - Fmcr·, '" • 

Hen uz k e reste be va n-· çinisi vaıısı e·ıılrlLI Decoux .i' •• n~" 

ı
Bı: sabah belediyede reis muavini Liıtli Aksoyun riyaset Ulndiçınlıılnln mu~ter"k m ıJ:ıro ;ı" · · ı d • ' ettiği bir toplantı yapıl17Uftır. Toplantıya Fen i=lçri, .su iş- takviye bususuncıaı.ı Jap:ın tek.U!ı 1 

nam es 1 ver l m e 1. lerj, ~, mu!Kuebe müılürle_rı_·_v_e_J_ig:.."'e_r_·_z_ev_a_t_..:iı:.....t_ir_a_k_e_ı_. __ ıta_b_uı_eım_ış_u_r_. ------
mtflerclır. 

yarı;ı akşama kadar beyanname verml· 
yen keresie tacir: eri tezaiandarııacak 

nn1:1::~:n~:u:r~
0

:t Askerlerimize hedive 
ayrılmış ve tıuıdiki ıçin Ankan.ya gön ' 

derilm!etJT'. Bundan ba§k&, yollardald göndermek yo 1 LJ n da 
na.kll).'tl.tJ ııektcye uğrata.: b&e& ve çu . 

Mlllt korunma kanununun Sl !.ne! 
maddcsln!n 2 inci fıkrasına uyula.rak 
latanb:ıl ve Ankarada kereste tieıırct1 
Ue ~tignl eden hak.lkt :ve hllkmt ber 

Mo kova
nın zapti 
lik bahara 

kaldı 
Lotıdra, 9 ( A.A.) - B. r.. C: 

Berlin radyosunda Alman sözcü. 
sü Moskovanın ilkbahardan cv
V('! zaptedilcmiyeceğini EÖ~ lem!~ 
ve demiştir ki: "Bu havalide kı~ 
vaktinden evvel başlanuc;tır • .Aft 
kerlerimizi I'hwya lcmının ve so
ğ'Qklnnrun eiddctine mnruz bı. 
ra.lanağa lüzum yoktur. 1 ening. 
rad'da şiddetli soğuklc.rdan as. 
kcrl hareket durmuştur. Burada 
Petrol bile donmu.~tur. N!kerleı 
donmak ' 'e yere vapışrr.ak kor
kusiyle oturmamal:tadır.,, 

• *. 
Londra, 9 ( A.A.) - B. n. rJ: 

Moskovamn lGO kilometre şimn. 
1i ga.rbisinde Knlinin bölgesh,de 
Almanlar büyük z.ayiat vcrcrel: 
c;;ekilmeğe mecbur olmuş1arclır. 
Aynı bölgenin bir mmtakasıntfa 
Almanlar bozguna u~ratılmuı· 
!ardır. 

Kubişeft.en gelen haberlere ~ö

§&hsm ellnde bulun&n çıralı n çıra. 

mz. çam ve kl!laıar :ıttrestel•rtıı mi.it • 
tıırmı birer beyanname Ue ~yete 
b!ldl,.meğe mecbur tutulduktan ma • 
ıomdur. 

lrurl&rIJ\ snraue ko.patılma.sı içlıı ıut...· , , K I y d c , 
kadarıa.ra emir verilml§ ve ıaaııyete. iZi ay ar ım even~er 
g-cçllmi§t!r. . 

Bu hususta çıkan kara.r alAlıad&r • 
!ara bUdlrlldlğt halde hentız ıebriırı!z,. 
den bir tek beyanname vcrUc:Ufi bile 
görlllmcm!§tlr. Halbuki bu ~ lç!n ve
rilen mUhlet yann ıı.ıt.şam ı-aat 17 de 
bitecektir. M:Wılel IJlttlğl halde be • 
yanname vcrmlycnıer ce:ı::ılandınla • 
caktır. 

Verilecek beyannamelerde eıde bu • 
tunan ker~..elerin mlkta.r, ebat ,,, .-r. 
ııafı yaZllacaktır. Bu huırustakl ka • 
rar, blr!nclk~nunda. nl'şrcdllmiştlr. Bu 
tarihten fUb.'ıren bfikfunet kercate!o • 
re elko:,-mu§ olduğundan ellerinde ke. 
reste bulundunnlnr, mallannı ba§ka 
bir ele srıtamryncaklardır. Am:ıık, be. 
rannaml'lerl tevdl ıçin verilen mtpııe-o 
lin blttlğt yarmdnr. ltlbaren 1~ ıün 
v.at';fında. hUk\lmet.Qe satın almı:rıadığt 
taltd~Nlc ııatı scrbeııt. blnılulacakUr. 

Satın alınacak kettstelerin değer fi 
yo.tmr, fiyat :nurulcabc lromlsyon1an 
tııyln edecckUr. 

Rusya ya 
giden 

Amerikan 
gemileri 
Geri 

dOndU 
fuıb1 1 (A.A.) - 1n.anılrr bir 

kaynaktan alman bir habere göre bir. 
tetik Amerlk& ~yr~ UıfIY:ln ve 
eov:,~tler b1r11ğ1nln Blberyıı. =biline 

doğru yol almakta bulunan bUtuıı 

bcınller, geri dönmek emri &lm~ıar 
dil". 

Türk -·Alman 
ticaret an/aşinası 
Meclisin ya,. ınki toplant 1s·rıda 

müzakere edıl~cek 

Cemiyeti,, iş b1rliği yapıyor 
It&hramıı.n ııskerlerlmizc gl!ndcrllC" l Halkrmızm kahraman erlertn'll., 

cek k~lık hediyelerin toplanması ve lu~lık hediye ıılmme'lt lluıre verecdl • . -··· tevzt edilmesi için Ktt.ılay cemlyeU lcrl pnnı ve eşya. nynlyat ma.kbu_.. 
!§birliği yapacaktır. rile almnc:ıktır. 

Para ve eşya. hesaplan Kmlay ~ • 
Ruzvelt yann bir nutuk mlyetınce tlıtuıacak toplanacak parıv 

·· ı· k lnrdan hlı; ktmııeye Ueret vesaire n" soy ıyece . gı1 

V 
• ) R it mıle h ;hır ııny veıiJmlyeceklir. Bu 

~mgton, 9 <A:A·. - uzve ı retle bu yoıda vapılcn tebcrruıar do~ 
yarmki çarşanha güıı.il, Grenvi~ sa. · • 
. u1 3 ,. _ 'b"" Uin .A "k rad ·ota.. ruı'lıuı dcıÇ.Tuya. mehmetçlklere banfll 

r..u..ıc ~ u merı a ) dll kti 
n tnrn.fmclıın nesredilmd.: üzere __ ec_c __ r_. ---------
bir nutuk söyHycecktir. 

Beyazev'e göre, Cllmhurreisi, Ja 
pon keavUzU hakkında. veısikalııfa 
mtlaten!t d11:luı. C"t.ro.fh izahat vere .. 
cektir. 

CUmh".U'rei>i, dün altş:ırn, ya.nm 

Şarkta 
Almar.ların 

::::ıt;=ını.ıın nı.ıtkumın_m_c_ı _._,~~-Beş aylık 

Tokat mebusu merhum ge. l 
neral Okenin ruhuna mevlid Zlgan arı 

Tokat mebusu merhum general Sıt
kı ökenin ruhuna lth:ı.t olunmak U 
zere 13.12.941 cumartesi gUnU ıı:ıat 

13 te T~v!'dyc cnmislnde mevlQdu 

_.. ıu~::ınUı 1 ırİt!i ..:.~ıuoa 

re Moskovnnm ccnutu rarbisin- Ankaradnn bildirildi~rıe göre, 1 faatine uygun g-örmüş, bu kana.
de Naçofomisk mmtakasında Al- Tiirkiyc ile Almanya &r:a.':lmda atla meclisin umumi heyetinin 
manlnnn tehlilreli bir ileri hnrc- ticari mübadele ve tcdiyl'lcrin tasvibine arzetmi§tir. Yalnız ik
ket! tnyy:ırelı:>rin y· rı?ımivle a_ tanzimi hakkında akıt ve im7.a tısat enc!lmeni tluı.smdan Bere 
k~ . bıra~ılmı<;tr.r. Ta\-yar<'ler oiunnn anlo..rr.na. ile bu :ı.nlaşmala- TUrkcr (Afyon) encümen tru!zba
ikı giln mutcmadı.yen _:\lmanlan ıara b.:ığlı protokol ve mektup- tasma rniitalcasınt şöyle kaydet
bomlnhv~rak çekılme~e mecbur 1 Jarın tasdikına dııir Jf.yiba Hari- miştir: Türk - Alma:ı ank::;ması 
etmi~lerdir. ci\·c ve lktisat cncüıccnlerindeı1 1ktisadt ve ticari bir muvaffa!d

geçc:-ck meclis ruznamesine alın- yet olduğu gibi iki dost memlcke. 
mı~tır. Meclisin yarınki (oplant1. tin harici siyn.seti Uz.erinde hüs
smda milz:ıkcre edilecc!.rtir. lkti- nil trs;r ed;<'i ...,.,ı. ;.Mttc o!an mti· 
sat encümeni mazb:ıtasında bu hlm bir muahcdedir. 
anlaşmalann geni~ bir tahlilini Bu anla§malar ticaı1 mUbadcle 
yap=n·ştır. Her iki encümen an- ~sn.ıııarma ba~lıdır. Vo y11z mUyoıı 
lıı.<;maları memlek~timizin men- lira gibi • 'lyllk bir me~!1ğı ibt!va ('. 

saııı)·oru•n ı:ı en eh<"mnıl~"()tll nvl:t.I\ o.•• t'% "u•• .IJ.,..,,.. 
ty..ıdıır. Yı•ııl hRrp h-nr,ısmd!l Ahı.ıuıyu ~ 1.- ~ 
nııı ve Rusyurın afac:ıldnrı vn:ı:l3 et, I IJ.. ... lJ 
b1Jh:MlJ8 Iluıı3mım t:ıt.a.c::Lğı battı ha• rwnu şas:ım 
rel<et harbin ~ ri 117.crlnı!A nıUceıılr l ı.-._ __ _ 
oın.ca1' tı r. 

AJmanyanm, litlü p:ıkt muciblrıcc 

müttefiki Jt!ponya. olduğuıı:ı gore bu 
harbe müdahale ctmıısl §3.rt dcğndir. 

E588ea Alnınnyıınm bo bs.rhe mUdıı

hAJCıSl na.uui bir r.ı:ı.bh"Ct n.l.'\Clllttır. 
Fakat Rmyıuıın mJd~İıaıcsı Japonya 
ibıerlnılo mlWslr olıa<'.:ıh'1 gibi, Rus • 
yanm Japon.;"a. 113 ~ı;-ul olması o • 
nuo Almanya ile ya.pa.cağr mfü-a.dcle.. 

ımıtiıın ya, herkes kfırı1tbld&r tetl' 
Uf etınc\rt.c serbctıtur. Fak.at "'9 ~ 
ııner r:orlanma,.., ab91IU"811, r.evkll il~ 
gelirse, hele lllUUltklülMm kal&ni"" 
de yoğnılup yoıntulııN& edeblr-"' 
sonra metne mal olur. Litvinof 

Ruzvelte 
itimatname
sini verdi 

Elçi Ruayanın Japonyaya 
harp ilam mesele~i hakkında 

bir şey söylemiyor 

V•gton, D (A.A.) - Sovyet. 
Jer Birliğinin Vaşington clç.lsl Lit. 
vinof. Ruzvelte tuma.tnaınesini 
takdim etmiş ,.e kcn.dhUc harp vn. 
zlyotlnfn heyeti umumiycsıl hailckın 
da görilşmll.,tt!.r. 

MUI!l.ka.tm netiecsindc Ut.vinof, 
RuJ5ynn:n Japonya.ya harp i~fın et-. 
mesi imkAnı ha.kk:ında. beyann.tta 
bulunamıyaoağmı gazetecilere ııöy 
lcnHştlr. 

gapur 5ehrlne dU~ bom.b:ıJarm 
binalarda b!lZI hasarl'lJ" ya~tığı '\'e 
bazı klms~erin öldUğU ha.her veri1M 
ınek~. 

Güne§ doğduktan sonra., şimaU 
Ma.teıyada 3 tı:yyare mcydanma 
h11.etm:llu yapı'!ıcı.~ da r;imdiyc 
tadar gelcn haberler,~ az: 
oJdnğunıı b!ldirmektcdir. 

Bu sabah Honf'.Kongdan bildirfl 
~i&1..'1e gôrt', Hcr.- .... ·:ong bblgesi rı'S 
keıi tesislerine hrıva hUeumlıı.n yn 
pl1m..ıştır. 

• 

C2nubi Siyamada 
Japon hureketi 
_..Bile~ 1 tnrJ ıııayfa()a 

tnnlllğtı temin tt;!.n çok b0y11k mlktaT'. 
da tayyare kulltı.n!'Ot§la.rdn'. Diğer tıı.. 
raftan Japonlar Kotabııhru bav& mey 
da.nuu kontrol edcbllm~1t ıçtn devam• 
1ı gayreUe?'de aaT'fet~lerı!lr. Dlln 
ya.pJJl!n bir han. keo1t h.sre~U esne. 
smds harp gem!lerln!n retıı.katlnde 

Slyıun sahillerine !neıı 2S &aker ytıklll 
nald1yc gcınlsl glSrUlmUııtür. Bunlıı. • 
rm t!nşpura vo Katabah.-ıı böJ,gc!e. 
rlne yeni Japon kuvvetleri ihra.cm& 
huırlanmıı.kta oldııklan &n!qılmqtir. 

Bu havatıye §imdiye kadar lhralf edı. 

len Japon askerlerinin takviye la 
ta.lan aldıkları ha.kkmda hiçbir ma • 
lQ:Jınt yoktur. 

Esasen s1.np.pur b~esindekl 3""" 
u teııakkUl!l yol ıurorUe pek nown 
vtızıyt)ttc o!duı:tundon bur:iliu"d& s'Jrat 
il ileri bareltcUcrl yıı.pmıı.k ihtimali 
lnC\"CUt d~ğCd.l.r. 

Tebliğ, Slnpp'lll" n KolalumperıJe 

son 2~ aat mı-tında. nsl11:4&dı11t det& 
la.?' al4.nı:ı lfL-etl v.:1ıcnıt 'C'6 hunr::: 
d& lc.e~ ~etıe:ı1 yapu t!i:~ 
tayya."1'ılin!A g~Jerlnde.n !lert gel • 
dl#lnl zikretmektedir. PS.UrU111 ııa.be.. 
lu yap:tan hava akr:unrfan S.)1\rı\ hl~ 

bir bomlxmrn attl~ b'ldirflmeml§ • 
Ur. 

diyor. Bu &lt§Verişe göre, mcınli:ko
timizden mütenevvi mall:ır Alır.n.nyn 
ya ihraç edllecektı.r. 

Ancak dünya b&rb1 devam ederken 
n hariç memlekeUerde mevaddı g'l • 

~aiycıı.!n nedreti hl.ııaolunurken lh• 
ra.cı derpl§ edllen mevad mey:ı.rımda 

zıcytıny&ğt, fa..sulye, nohut, mercimek, 
bakla, yumurta n -.ıre f;'ibl birinci 
dc:-cce~ g'Ida maddelertıı.ln de dahil 
bulunduğunu gördUm. Memleketimiz • 
de alelOmum .zahiren!ıı vo her nevi ye. 
mck ya:ıanıım fiyatı yUkselmif ve 
yUluelmekte olduğu a§lkArken. bil.bar 
M önUmtızdek1 kl§ mevs1mUıde halla. 
mızm qeddt ll:ıtiyacı olan yukarda 
zlkret.Uğf m rıda mevaddmm memıe • 
ketJmlzde kalmam. daha muvafık ola.• 
cağ'I mQtaleumdııyım.. Ve mUtnıeam.ı 
tcyfdc.:l !La.ve etmek ıetcrlın ki ft.Ude 
mcvaddı grdalye mevcudumuzun hl • 
ıuaye&i fı;ln lstihJ!kl tahdit etmek m .. 
zumu da hasıl olablllr. 

de de teslMh: olmıyıı.ca.ktır. 
.J&ılflnyanm X~ova bitnnıfiık' ~ 

nlwdcslndcn U;t:ı.f~· etmek lı.11yooeğl 
Dk.la ~lebillr. Fıı.ka.t İngiltere Rusya.o 
Dlll müttenkl sıfatllc .Japonya harbe 

girmedeıa u ııa.:ıt C\"•cl Ru!lyL'llD ba..cı.. 
mı olan RWD&Dya, Ma<nrfstn.n ve Fl.n
IAadJysya harp ll!n etmiş bulunuyor. 
laponya ise ellllılt tngllt.cre ve Ameri
ka De harp ha!ln~. Blnaenııleytı, 

lngUterenln ye Amerlknnm m mUes.slr 
tdlib ola.nı.k Scıvyet Ru.synyı ~apon • 
yaya ~· hareket.o ııcvkctmclerl 
nıllmktlndür. 

Bu soretlo '\"ıiadh-o&tolubkl Sov • 
yet ta1)'1U'Oler1 lld saaı l!)lado Jıı.poa 

11ehlrlfırl ve a&kert ve smal teı&blerl 

ll7.erlnde bUyUk tahrtp'ler 3-npablllrler. 
Bun& mokabll tn:.llkprkt:Lld lagtllz 
nt Amıerikaıı hııft kuV\"CtlCrlnln nıı>

mslrlltt bannnla mukaşcse ecıııemı.re
eek blr baldodir. 
B:ırada bll.bMııa n'311afı•;)1. ooğ"rafi 

5ILl'tlan lıesaln ka.trnak lkt!ıA eder. 

P . f k k• lla.r~lıı bu ht"ng!Uoe~lıılle l!u!lyanuı oı. 
8$'. : ta 1 z:yanlardan IJWl J11ponyanm olvım Moskova bit. 

1 t t ı • raflık nıua.bıeı}.ı&l bWdlml3r!.nl mu1ıA • m8SU Ü U.an SiJllayıar raia ec1ebllıbelert e~y ~Uçtur. I 
~ ~ ı bıd ... ~ ın:ntıeı1ıe ve Ameı1ka hutıaı4e ~ 

mp ~ ı11tbelt 8 .abaym ~ .. • Yet BusyadU h:tt.k6~ ~ ı.t!
tert m&bkane~ ftrllm..sıü ~ ~- aw:ya. p.rli.:-.ald ı:ı~cad6 • 
tekl!t e<*ıekttr. Btınlu meyanm~ 1ıeı7e bftltll't taJr4lr3e yeni cep~ çak 

Aaıerikannı Paaııtk dofu8t1 komuta • ı mn:ıcam blr vi.\Mt alac:ıktrr. 
nt :Klmmcl de vıı.rdn'. Pearl Harour l "tni htırp ımlhıı ootm t-0k U7..nlt1ara 
"!elA.ketl,,nin m csullyeti bu subaylara ın1rUp atnırlihr. 
lllt ol.duta 116)'1enmektedtr. SADRİ Et~TDI 

Itona,urken: ••- Bu lal olacaJ< -; 
bl gömıUyonı.,. yahat "Olıır gt 
SRıflOııyonım!" deriz. Size: ''- se' 
bu işi yahut görmUJ onun, yalınt _,, 
mıyommr,. dlyebllirlm. .Bandıt f1I 

ive, ne de grıı.mcr baJrımmılan •)1" 
rılık \'iV. Acalıa blru. lfle~k •'OllJI"" 
suluk,, e<ıkllnl bulamaz auym f,. "" 
Slz de bu ~te olunu.ilik r;6rilyor fijtV 

aunnz~,, dlldmt edlyorsuaıu. _..ay~; 
nıekııf;tln, "iht!m3l,, ve "nnıhteıneV 
oynatmak lstlyonua. '')lıilı~ 
in~ la1'mada .. oJaaı., n.r. F.-' 
banda dc.!ı:ı fmln bir dlilmle ~ 
vardır. Sonra "Uıttmal,,l etımıeıert -
mlzde "olnbllmek,,le de ltade ccJf!°"' 
ruz.. "O'ına.tlık, oıamaıJ•k,,Ja ot•!JO • 
ldLna blı~ e4eblllrfzı "-Bu rıJtll! 
ıenın olmazlıtJ nerecıer.. ,..ıaoı: 
,._ Olmaz işler :ırlmamda llmllr t°' 
ket.U.m- b!r mD&kıt a,lemcık '9~· 

* "'rer1mler eep laJavmu.. _,_ 
kull.Yıma dilJ lçln taramaları 

J) Fuzaxlye - \'anıayma, ~ .. 
~. !) Puıla - Aralık. 1) ~ 
- Tn.:ıı f) Feza - Uz.ay, IS) Q.aıe .. 
yan - KayıWDa. fl) Oılla - IJdi"' 
'J) llAlk3 - Sarım, 8) Ba.ııea - 0-
zeUJc, O) llAttı tatma - ~· 
10) - Batt:r mlJlıllaDI,, llD#.ı _..,,,,, 

•b-, hattı mn&taldnı""" l&tt OIJrlL ... 
rılı: ;ız;t. ddi:o ctzıt. -

t7hıa c~> 
Dnultme - ntınkll dl1 ka:emlt .. 

deki ""'ddc "scdde ''ııimdl dD~tınfl, 
!il"' ~ il " ;ıt ' 

yoruz,, d:ı. "_şimdi dO§UnronyoruZ·•• 
olacaktı • 
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ahkeme 1 

alonlarında 

!Bit VaA,ia , 2JaşGaşa 
~ .. ~ - - ,_, ,_,t:wwws.-

r-ıKıo 
wsu:-: 

Uyku oyunu 

ltm saaiini ç81mamı_ş, erk8k 
kendisine hediye etmiş 

/ lerilemek gaşa 
bakmaz/~ 

Zengin, lakir ha insan k~ncli kendine 
daima fU suali sormalıdır: 

- Hayatımı, )'Cll(fYlftmt naaıl yültMite. 
büirim? 

• 
Dünyada, geçen bir ıey yoktur. Bir. ôli. 

me göre inacan dimağı, kabiliyct'nin ancak 
-yüu/~ ona clerecuincle inki§al edermiı. 
Bir kinuenin on odalı bir ev tutup, bir ta. 

nuincle otunntm gibi. 

Tau.t~ ı;arip "~,larmdalı 

biri ele Trablua \-a1181 lZU't pepwbr. 
Papnm akrabalıınıdan J>lri dlj'er 

blr1ııdeııı dlnledftı fil ~~)1 an • 
!attı: 

- b.zct ~ ht>r gece arkf'!l ya • 
tar, f:ıknt bn%ı dl'fnlu da gfuıeıı do
fuııca.ya kadar otunırtlu. mr gece, 
~ 'ıUdt paşaruıı ocltıQıd:uı bir rO
rWtU ı,ıh:ooğo lıafıla.chk. ''Nedir, iM! 

o!uyonu!,, dJyc eorduğuımız \>akit 
pa.p.nın başağnsr: ırsız tanınmak daha fana, altın saati 

ana mUnasebe~imiz dolayıs·ıe verdi 
tancımoan doğrusunu söylevemsdi n,, 
~•t ~ bir genç km. blr 1 -.aU astm&k l8ted1l1n1 .OJtecBtUU. be.. 

il.yazıtta oturan .lakUp arka- rabeı-oe gtd!p 30 liraya eattıkl'll"UU, 
dıı.ıı Zehnııım evıne litmlf re .Basrt ile Rauturı da kctU olarak imza 

, bir kena.ra çekerek: l&rmı attıklannı aöyllyerek: 
lleaden bir ricam Yar, kardeflm - Bun. o mrada paralan &1aD Ke. 

• :.:iyetten 11onr& vermek Qzere bet ltra 
ll:at.a;t.urull&lı, aöyle elimden er ı..t..d1, aldı. Ben be, para bile alma• 

,lıır tııyııe hay hay yaparmı! d~ Meziyet bir ayakkabı alm.qı ben 
'l'&bi1 gelır. Biliyorsun benim evde yokken poıı.ceredcm at.mıf, 80DJ'a 

blr Uvey b6bam var. Her· gece gece gelip ayakkabUarı:m aldı, gitti; 
iş.siz, gücsüz bir adam. Evde - Şimdi Ke~yeUn nende oturdu • 

'-ııı.ıraa sa tıp sa vuyor. Blrknç g1lZ1, ğunu bllfyar mu.sun! ' 
'babaı:nda.ıı yad1&1r kalan lf"J al• Meziyet lkanıetgA.b MDedlnde yuılJ 
'-au de atmak 1çiıı ugraıııyor. olan evden çıkmıt n bQtiln arama.la• 

evde yokken aaati alıp kaçır- ra rağmen buJUD&mamlflr. Neticede 
O •taca.ğma, ben sata.yun .. Ba.o nı&hkeme, kend191nln ara.trl&rak buldu 

~caı ~ok. nılmasma karar vererek du"1§ma)'1 
>dl. benirııle berıı.ber gel de fWlU ba§ka bı; g1lne bıraktı. 

~Cut&ra M.t&lım • 
... a.rkada§ını çok dllrUat \'e 

u tanımakla berabtr blr defa 
~atı lhnl&l etmemi§: 

botru söyle, dcınt.oUr, bu aa.at 
ten beb3ndan mı kaldı? 1 

J.ek olınm kardeş, Beni hırarz mı 1 

Ne· diyorlar 
th . . - • 

\'ook ama, b!.r deta 110rayan, de- Mülakattan aonra 
._.l(~e llzım ba§ım yok yere der. Balldaa llOD.l'a Almanya ile Fran. 

linin? 8alUll ud·rbilmelerl , .• •ı. ve • 
lltn müsterih oı. Ben öyle teY rerek harekete geçmeleri lçlıa fe. 

11l. dakirbğl* hep Almanya tarafmdu 
Peki, haydi stdellm. gelmeıll li.Zlmdır. Alınanya bnrada 
lenç kız beraber çıkDUflar " pelkoloj.& dakikaya ~ll'IWI ve fay 

it Qat§ıdaki btr kuyumcuya gft. dah anda klD fedaklrJık yapma • 
. Kuyumcu, altınlı erkek cep mıotır. Viti devlet adanılan ne ka. 

evtrml§, çevlıılıl§ ve: dar dar dll§llncell oharlana ol1111D,. 
ao liraya alırım, ama. kenl gör lar, A.lmaıılarm kendi yardmılarma 

I& varUle .• dcmlft1r. ~ttfkoe daha fazla 'ihtiyaç dUflD&. 
Yetin ç&r§ıda tanıdık e:matı ~a başladıklarmı fark ve teın"1z e. 
• Ç3.reslzllk karpamda aklına debllecıek kadar göıJerl ;örür, Bu 

flıtır gelmiJ ıte. Zehrnya: ..,glin Fransız donanması da,Yrans11. 
Sizın evin karıı-uıdakl a.ttar hAled Ye llritatemlDlelerl ele -
11-e Raufa götUrselt ı,etıı oımaz mühim roDer oymyabilirler. Eter 

~ denıln "! <!cm~tir. Fran!lız mUatemllke kuvvetleri ve 
: r ranıuz donanması lngilhler tara. 

GıdeUm! demi§ \'C iki nç 1m: r:na get.fverecek oluna yalan Ak. 
u Hilmiyi de yan.arına aıarak I (1 eııiz u:dyetJnde değil. Atlantlk 

dllkJttıuna gitmtılcrdlr. Meziyet, \ e kara vaziyetinde de Almanya 
h. gelip giderlt-n, attar Basri ı ::ıeyhinde lı1Medi1eceh bir değl~ik
~ ile de arada hır scU'unla§tı - l.k derhal t.endislnJ gösterir. Ayın 

kendflcrine uynı hik !lycyı ar- 1 .U\"\'etl~rin Almanya ile birle~ 
lretU olmalnr:nı rica etml§tlr. 1 .. , ise Alman n>Uc3Clele gayretini 
lcabul etmiş, bir kAglda P.aut ile ~.;eyce bir mUddet da.ha uzatabi· 
r imzalarını atm:~lıırdır. n:u • • i 
Meziyete SO lirnyı eayr.ıış ıte ~ vaziyetin gitti\~ Myle bir 

de bunun bC§ Uı-a~mı ketll oldu- •lal alması bir Alman • Fransız 
~ tı~ye verm!ıı, beş lirası ile n'llll§Dla11mı 'zor~rmalıtadır. Al. 
~raya b.r çltt kundura. almı1'tır. ~nanyanm btltUn halyan taJeplerL 
"it tara.rt.a.n bu ı,1er olup blt.crke:ı, ••1 bir f.a,rafa atarak ve ken1i U!. 

larattnn da Bevazıt cl\·armda 1 ~<l\'Ynrla.nnı da anutarak Fransr.t 
.... _ ..... ..... • Andl lrınn i3tedlk1orl Csainle bir aulh ·uane..,, uwunan rya a • • • ol • 

blrtst Beyazıt karakoluna k • t :rtıan kab etmesı ldeta mağlı .. • 
\ot· °' 1 ! ıyetl kabul etmesi demektir ki 
nu· ..... f • -~# kti lr. ... _ ' tına da şlmd=kt halde intizar 010: 

·~un oto0 ..... çe rme '""'re O I . b 
~ ı :ınıaz. DU!l Çın a meşhur mil 

::.yel a dınd:ı btr genç kız a • • '·-tt ·uhlm bl ti 
'tau . ' l lk" t fü>UI .an m r n~ ce ~lana :nı c;:ıldı. d ye § ... ye te bu. d .. • ad ihtf l d · 
lıtt ıııası a .ıa zry c ma ahlJln 

~,~ur. c;e g~,oJ'hıftr, 
.~ üzeriııe Meziyet aranmııı, ta• Hllsey:ln Cah!t (Yalçm) <Ha 

\'e yakalanml§ttr. Gen~ kıs ya. bcr) 
a aaa.tl çaldığını ve arkad&.§ı 

Uc birlikte kuyumcu H!lmlye 
ı.... arnu, kefil olan na.art ile Rau
~ Ura verdlğtnl, Zohraya da b<!' 
it.. ayakkabı aldığmı, geri kalan 
"" Ue de kumaf al&r&k elblae dik 

le Uzue terzi Hidayete verdlğiııl 
~ ~tnıl!Jllr. 
bıt varakası ta.nzım oıunmU§ Ye 

t lumet.glha ra,pten eerbeat 
ıı.._llılftır. Ancak erteaı sabah ge • 
. ~ıa mllracaat eden Meziyet. 
'ti.. b yapan poll.8 memuruna atla. 

' Ya: 
"-rtık, demlftlr, her oey.i itlra! 
h karar verdlın. Zira hırsız diye 

dab& fena. Ben bu aaatı ça'. 
~dlrya beni kandırdı BeDJm I 
Gı. etti ve ııa.aU hf!dıye olarak 

~ utancımdan bunu ııöyllyemt
"-takat hakikat bu merkezdedir .. , 
-~httn bu itadesl de aaptolun 

~e tahkikat evrakı UdDci aulh 
'-&llkemeaine verUaı.ifUr. 

Sacide bunları söylediktea 
!'l<>nra, başka masalarda göz.".ine 
ıliş~n aile dostlar:mm yanına 
!coştu. 

Ne<'Jniye, Sinana döndü: 
- Çok kumaz.. Q>k ya.ma.n 

kız doğrusu. Seni na yapıp Ya.. 
J>acak buraya çekecek. 

- Vallahi de geünem. .billahi 
de <relmem. 

- Sus .• Yemin etnıe. Geldin 
:1P. itte. Ysrm da k.lttbe i.za o. 
l'lrsun. Meeele kalma.z •• Doetl~ 
ğunuz ilerler. 

- Hayır,. Hayır. Bugtlnkü 
~işimizin hi~ bir kıymeti yok 
tıJr. Sacide· onlarm vaziyetini 
vakından görmek. i~ yüzlerine 
~iraz daha nüfuz edebilmek mak. 
::;adiyle geldik bınraya. Bu, umu. 
'111 bir eğlencedir. Fa.knt, klübe 
•lza lomak meselesi l>UWütün 
;;a.,ka bir iştir, Ben lpbltil ol~ 
:nam, yenge! 

- Bu kız seni zorla bobstil ya
pacak ~ibi görünüyor. 

- ka.bil deiil, 
- Belki yan·lıyorum .. Fakat, 

"'Ama ô,.Yle şrelfyor ki, Sacide ro. 
lünde mu,'&ffak o•aea.k. 

- Ba.na ka~t bir rol oynad:. 
ifına m1 kaniain? 

- Ev~t. 
- Nereden anladm bunu! 
- Bakışlarmdan .• 
- Haydi canım, bu ~ir Yehim. 
- Hiç de '"elıim. değil. Ben 

Her YCZ§ta ~enJi kendine eonılan ba su. 

ale maale•el gen~ ha YIJ§ta, bir~an • 

.nın gene fu cevabı vac!iği ifitilir: 
- Benden geçti artık. 

O halde sizin için ilerlemek her yG§ta 

ve çağda kabildir. Mekteplerde yalnız al. 
labe öğrenilir. Fakat tahaili tamamlamak 

. içirt ömür boyunca ~alqmak lazımdır. 

Seksen yıl önce 
Istanbulda. bir gezinti 
Bu~ünden pek de fa. kı yokmuş galiba 

Silllhtarağa ve .K QğıthQnede1 

nasıl eğlenilirdi ? 
tatanbalun gezme yerler! o kadar maymca bakltal d!lkkArima gittik. O 

çoktur ki, bun.lan blrtt birer •Y • ! d& ka.bvoCiden den alDUf olaca.ki Çt. 
mak bir kitap doldurur. Ytı.z yıUar 1 roz b&lığUırrı her blrlne Yl!ml para 
içinde bir çok gezme ,.mert de renk l !.steylrıce her arlt&d89 b!rer det& baklf 
ten renge, kılrktafl ktlrta gtnn.ı,Ur. tık. lçtmlu!eD blrl. e1lyte karıı tnrala 
Yalnu biç §Upbe }Oktur kl !stanbulun oturan blr kebapçıyı l§aret ederek: 
en me§lıur gezme yerler!Dden biri K&.. - Bir de ond&zı ~ tadml 
ğıtbanedlr. Tarihte bqlı bafm& bir alalım. dedi. 
Alem yaratan n ~tan SadAbad it- Belltt kebapçı buıi111J1 blr adamdır, 
te lstanbul •mtlertnba tıu f1r1n ye • diye gitt.Uc. B1.r ,ı,'-Ababa otua pua 
rinde dotmUfbl. KltrthaneDiD bugün. iRteylnce, .tlt d6lunüt lted1 gtbl geri• 
kil halini her latanbullu bilir. Ben •il ıWıgeriye döndllk. 
sen )'11 Gnce burada yapılan gezınu • Bu gtbl gezme yvtertne stt.mek. 
Jen anlatacağtm. Bu gezinti hakkın. dıı,tlnlllllne eetaba& deme.kur. O gt1n 
da elde etUğim veelka tam seksen içiıı barc&D&Oak paraya pek de bakıl. 

yıl ~nce çıkan ,Cerldel Havadla adlı maz. Bakılmu ama bunun da blr de. 
-go.zetede bir geztnt.t yazan mektuptur. roc~ \'ardır. 11Wı~da: bl.r çi!t ~nl 
Bil mektuhu;, o silnkll aöylenlj ıeklL. ha.sır ou kurup. alınırken Sw.tıtara • 
nı anlqdac&W i*fi Jı:d)'U'alt aynen t'ada 7&ftm .... ._ .. -.... ldra 
yazıyorum. vermek, ..ıallat )'al>mak detu. bak n 

t,ıe mektup: aklın razı olamrJ&C&ll budalalık yap. 
"'Geçen cuma gtlnU 111cak bava ainlr. rr..a.ktu. 

lcrl bozacak kadar aıkmtıırydJ. Blrkaı; Bu sat:ırlan yazarkao fUDU da dU.. 
ahba.bla eğlenmek Uzere KA.gıtlıAnc:,-c §UnUyoruz. Seyır günlen hiçblr ge.zme 
dotru yollandık. \-Crlnde r.:ıll.skirat eatı.ımazken BllAlıtar 

Kn.rmlarnnızı doyurmak il.zere 61 • flğa ve Karaağaç gib! tıukcsin b:ışvur 
lAhtara,'llya gitmi§tik. SUA.lıtarağıı ! duğu yerde işret satıım&al bizi bay • 
gorçl oşl ouiur.maz b'..r gcztnU yeriyse reto dU~UrdU. Hn.llı\lltl Beyoğlunda, 

de ka.Jl\eha.ne Bahit>: adam bir ha8tra Pango.ltıda, Şi~lıde, DağtepesJnde 
on ıuır~ ve blr flnean k&bveye alt • (HllrriyeU ebediye) mUsklrat utmak 
~ para narh koymuotur •• MU§t.orl. mcncdllm~Ur. 
~re "Sa.la getdinlz!., yerine bu tlyatı nurada deniz kıyı.ama yakla§ıp kn .. 
aunmaktadır. Ei.::i d" ay1u ~('kilde 

1 
raya çıkınak lçin tam bir ııaat uğr~-

k&r§ılsyınca: • tık. Kıyı baştan bnşa kay&lrklarla 
- Mademki &det böyle ımı, ne ya. dolmuotu. Kcnaro. 1..-ıpağı atmak için 

palım. Dedik arna, ka.h\"Ccinln, yü - kayıktan kayığa atıoytp geçmektc:ı 
ztıntı buru§turarak. garip garip UstU. b::ı.;kıı. ı;are bulamadık. 

mtı.zU ~mı stıztneM. bizi stntrlerı.. KaT"'da biraz nefes alalım derken 
dJr<U. F.snaflığm Yazlfeııt mll§terinUı bÜstıUtü.n burıa.ıdık. ığılo atıla& yere 
hal ve şanına ~öre hareket etmek ?l- dllşınlyocek kadar lullabe.lık. Araba!&. 

bJr!erlni ite kaka bbe dofrıa geftyor. 
du. Btru lllOZ1l'a meaeteyl &illa.elik: 
Küçük kard8§bı1 g'e.7.dirmckte olan bir 
kJ'l araba çarp!lllf, çljn.lye k Jruea.. 
ğmdaltl toCUc,llıı öldllrmt\§, l:endlıılnln 
de baca.ğuu lnrmlf. 

Biraz sonrn arabacmm apUyelıer 

t.ıı.ra!ırdan yakalandı#I 81Sylend1. Bu. 
hcrl"C''Il eevlnd1rdl. 
Artık burada durmanm hiç mıuıur 

ka~DUJt,r. Kayığımm gt1ç halle bu}. 

dıı.Ktan monra ııakatlanmadaD Bebarl. 
yeyo geldik. .. 

Mektubun BOn aatır.ıan, ba t1IZıJlıı 
<>tomobll a.azaıa.rma karıp da o cnnı .. 
rln araba kazalanru, :tıurtınnn ~ 
yerlcrt kn~da o gUnle:in gezme 
yer erlni mukcye!e ettlrebllecPk 19 • 
ldldedW. İ§t.e: 

"Bir günJUk pzmentn nllıayetlndl 
edindiğim intıbamıı da JUJJOl'UDl! 
Şu kıı.hveclnin cdep.sizllğ1 n inat • 

sızlığl halka ildn edilme11dir. Kazaya 
gelince, buna ~ baf1ta ~cek 
olnıa.makla beraber araba hayvanları. 
nı alabUdlğine k<l§turmak. eolr.akta 
doludlzgln gezdirmek, ı:ı:ıerkep, odun 
beygtrlcr!nl tıa4ıbof bırakın&k dıı1ma 
böylo sakatlı'lda .. !a sona erer. mlyle 
eanatm bumunu larmak J~dır. Ga 
me yerlerinde herkes ellenmek s.t.e • 
dlğinden arabaları' da böyle yenere 
E.Okmıı.mak IAzımdır . ., 

Bu satırlara bir gey llAve etmek 
yersizdir. Blr J.:!şfnln b!ltUn blr p!bir 
halkına ntUıl ttrcüman olduğ".ı ap&§L 
ka.r görflnüyor. 

Kiralık ev aranıyor 

- A, lledl, gürUitünün no «tldn~ 
no bilmiyor mudrm. ~ 
-Hayırf 

- Paşanın, yMalma glrlyorl 
- IAf gUrtılttlyle yatap glrU.lr 

rnJ h!ı:f 

- Glrlllr itte! l'afl' Gyle ;inırl 
Herkl'.8 gibi yatap yatma, aUar. 
A tlarka:ı do geoellk ~I ha.aya 
fırlatır. E~r ken~I yatatm 111111 
orta yerine dllfeırkm fesi de 1D1p 
ı.,ına ~rao, ne Al.l ! Yok. keıoclW, 
yatağln ort3.mıa. dilş!Dl'l&, feal .. 
~ ~ btiyte olanoaya ka 
dar Df1'3ıpr, danır. J,~ g1trültuntm 
Mlı! 

lr.zet IJ&I& ba uyku O,fUDUIUI q • 
narken altmr, J'8f111cb~ P-* IED
~u, canım! 

Rüya 
- İstikbalini mahvediyorean, 

kendine acmuyorswı? 
- Deme yahu! .•• Ne yapıyo.. 

nım, ben? .• 
- Çalışnı..-:yorsun .•. l~inin ba

§Illda uywr.asan şimdiye kadar 
§ef olurdun .• 

- Evet ama uyuduğum :za_ 
nıan patron olmuşum gı'bl geli. 
yor banal .• 

Aaf k 
Parkta yanyana otunıyorlar

dı. Erkek §şık, ıkad:n ise likayt. 
tı. Erkek rnmldandı: 

- Kalbimde sana ayırdrğnr. 
yeri bi 1sen ! 

Kadm: 
- Ya, dedi, biraz öteye gidiµ 

kanepede de yer ayırsan f e.ruı 
olmıyacak! 

· ı:tuğunu bilmlyen bu a.dame. bir ders n hlç aormayID!.Z, üatüattt yığılml§ 
"'eremıyeceglmlz ve eöyllyecefimlz ber gibiydiler. Burada da etıenemlyecc • 
§eyin de bcsıraltı olacağı lçiıı ııatuk. tımlzl anlayınca bir yere çöme!dık. 

Slllhtarağııya kamrmlZl doyurmak Daha terlmlz kurumamıştı; bir va • 
için gitUgımtzden kahveci ele tutunP- , veyl&.dır koptu. Yüzlerce kişl blrt • 

Cağtı.loğ!~, Sultana.ı:ımet. Beya. I 
zı.t Fatih semtlerinde 3, 4 odalı 1 
kımlık ev veya apa.rt.maru olanla- - Beni yine o gazetecinin ~ 
rm gazetemiule Ahmet Cana mu .. , tiinc atta, aZeyhimM ya..."JIUJk ne 
:nıea.a.Uan. dcmekm.i.ş anlasın! 

dikkatlı bir kadmmı. Bu iş! ka 
dmlar da!ıa iyi anlar. O seninl~ 
konuşurken. ben onu tetkik edi. 
vordum. 

- Yalnız onu mu tetkik ettin? 
- Sen her zaman 2özümün 

önUndesin.. Maaınafih onunla 
konuşurken, sende de bir başka
lık vardı Sesinin tonu derhal 
<leiişmiştl .• O ne heyecandı?! 

- Şimdi beni bırak a canım .. 
Onda bir ~alık ~ördün mil? 

- Gördüm ya.. Seninle konu
şurken di7!eri titrer gibiydi •• Bir 
anda r~n renge girdi ve göz.. 
lcrinin içi ateş doluydu. 

Sonra birden Sinanm kulaiı. 
na efald.i: 

- Dedim ya. bu ktz kurnaz .. 
Çok şeytan b'r şey. Fakat. sen· 
sevivor •• Suna inandım bu!"ÜD. 

Sinan ic:fni c:ekerek ırtildü: 
- Eğer bu keşfin dofruysa.. 

kendimi a1datmadan sevinehili. 
rim, yenge! Ağabeyimin haberi 

Yazan: ISKENDE.R F. SERTELLi 
-

yok ama. sen benim derdimi bi. 
lirsin! &n çoktan beri bu kızı 
delice seviyorum. 

Fazla konuşamadılar. 
Ortadaki siyah tahtaya ŞUlllaı 

yazıldı: 
"Şimdi 1llübamüz menBuplar1 

bobstil. mua~eretince bir yürüyU~ 
yap(ll(':ald'lr. Bu -ttürüyüı:tc en ço1c 
mııvrı/f ak olanlara birer htditfe 
ueriltcekt:r,,. · 

Da\·ctliler lafı kestiler ve dik. 
k:ıtle ortadakimeydana 2'özlerini 
diktiler. Herkes biribirine şunu 
soruy~r: 

- Acaba bu yürüyüş. geçen 
günkü .ıteçlt:nıemindaı farklı mı 
olacak?! 

Bahı.:edeki maydan Vl'.nişti. 
lll{ önce eeksen kR.dar rene er 

.kek . .ss~ları taranttmş. uzun kollu 
ceketler i.?fym~. kırmızt boyun 
ba~ı ta:rrnış olarak ikişer ikişer 
bir tabur halin<le ldubün iç ka. 
nısmdan bahçeye çılonağa ba.cı-

ladılar. Bunların her şeyden %i
yade a.ya.klarmdaki uzun burun. 
lu ve sureti rnahsusada yap:lmış 
kw1duralan g-öre çarpıyordu. 

Bobstillcrin buradaki kıyafet 
teri lUzuınundan pak fazla mü_ 
bala~a edilmişti. Hele yürüyü~. 
1 • .en •. 

Adeta hepsinin bellerine birer 
t~knıe vurulmuş gibi, bir sakat 
güruhu halinde ~övdeler geride, 
l:Öğiia ileride, kollar nuzul isabet 
etmiş gibi yana sarkık yUriiyor. 
lardı. 
Bunların ge~işi SC}'ircller &l':!. 

sında pek hoş tesir yapmadı. 
Hatt! içlerinden birisi, kendi 
oifunu göri.lnce: 

- Evvab. '11 bizim oğlana 
"'aktn! Klü~ ~rmedı-n evvel hk 
te bôvle apt.8.1, mlna.sız bir QOC'llk 
değildi. 

Oiye sövlenmeie başlamıştı 
Bu ~eçit onlar için pek parlak 

oldu. Fakat. seyircilerin hemen 

hemen oğullan ve kardeşleri, ba 
zılarınm da niganltlan bunlar a. 
rasmda bulunuyordu. 

B.>bstil zihniyetini hazmedemi
yenl"r üzerinde tamamivle menfi 
bir tesir yapan bu yilrilyüşten 
sınra klüp reisi .Şinasi meydana 
çıktı: 
"- Hepsi gürel yürüdUler. 

Fa.kat iGlerinden iki kişinin yUrii • 
yU.sU şaheserdi. Kendilerine birer 
kol sa::ı.ti veriyorum ... 

Dedi .. İsimleriyle çağırdı. Or. 
taya çıkan iki kanbur bozmaı::ı 
gence saatler hediye edildi. 

Seyirciler gayriihtiyari olaraJ. 
bu e-ent'leri alkış'adı!a.r. 
Şimdi ba.hGcnin ortasmd!l.Il. 

klübe mensup olan genç krzlar 
g-ececckti 

Bunln.rin sayısı da kırktan faz 
laydı. 

Erkel.lçr gibi onlar da ikişer 
u .. ;şer binanın bahQC kapısından 
~ıknraic seyircilerin önünden 
ıe<:mcğe başladılar. 

Sinan gözi) le bu ~ için.dı 
Sacideyi anyordu. 
Nccmiv~: 
- Tei§ş etme, Sinan! dedi. 

eevt?ilin en öndeki safta fteliyor 
ama O kadar de~işmiş ki .. za. 
vallı kız diTXliri ve dümdüz ~il.. 
cudunu nasıl da iki bilklilm yap.. 
rnış! Doğru.su bunlar da zer:.e ka. 
dar akıl \'e mantıktan eser yok 

(lJe,•am • ' 
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• 8-~ 811111'8 rinde lf~ lrflı BIDDltllılımıu .... 

Jnk bana yolumuza devam 1 Glop gazetesi bunların fotoğ nun bu ısrarı yüzünden kese- diµmnlJ:i ~ 

etmemizi ve biraz · erde bir raflarını da neşretmek imka. mizin zaranna olarak mah • 
pusu kur 1amızı t I l f etti nını bulmuştu. zende gece gündüz elektrik 
Biraz sonra güzel ' i~ ;er bul- · Düşününce bu haberin pek yakmaya mecbur olmuthık • 
dul. ve f erlerimizi .... :.;ndür · ehemmiyetli olma.sa bile en· Jak, Silasın iki cani ile kar 
dük. Bek' 0 memiz yarım sa •. teresan olduğunu anladık. şı karşıya gelmekten korktu. 

·--------------.. SINGEB Saatierlala Meşbar 

1942 MODELi tten fazla r;ürmcdi: Sarı o · Bu Darnleyin kötü bir işe gi· ğunu iddia ediyordu. Bana 
4omobil yanımızdan geçti. rişmek üzere oldcğunu is!Jat gelince ben artık Jakın bu 
Biz de arkasına takıldık ve ediyordu. Fakat bu iş neydi? ~arabetlerinden bıkmaya 
bir müddet sonra uyumuş kö Esrar. Darnleyin bizim ara • başlamı~tım. O bir takım ru• 
yün göbeğine ulaştık. basma niçin bindiğini, bize haf huylar peyda etmişti, 

Elyot Halliho hanının ö • karşı hakaretamiz bir tavır mutfakta çalışırken sessiz 
nünde durdu. Biz de yolun bamıza niçin bindiğini,bize sadasız oraya kadar geliyor 
oteki tarafmçla durduh. Saat niçin telefon ettiğini, bizi ni· ve bir kelime söylemeden 
onbiri geçmiş ve lokanta çok çin bu işe karıştırdığını bil • ayakta durarak ban:ı bakı • 
tan kapamı~t : cam kapıdan miyorduk. yordu. Bu mütemadi taras • 
bir parçası görünen salonda Cinaye~in üzerinden yedi 

1 
sut fena halde canımı sıkıyor 

ı'.Nlko.ldeo onmuJ revluı.IJWe dayaıuklı 
ıve kullanışlı olan im Maıatin nu.klnosl 
lıususı olar.ti< 17 nıbl.n 07.erlndc imal 
ıL'd.llmlı; çok do~ru Mer ve hiç 5&,.. 
ma.r.. Saatin ıırkn knpnğında bir im.. 

ba.rtıUB •'l.oltoınotlf., ~mi vardrr. 

FIYA i 25 Liradır 
Taşnııııuı lp:ı.ri:j vuı.-uunda bir llr
UAveııte bedeU peşlıı ı;-i\nderUıll,;I 

tnkdlrdP. ı;a.;ıt goodnUlr 

Al>l~ESE DİKKAT 
bir iskemle üzer;nde uyuk • gün geçmişti ve biz hala ye· du. 
hyan bir hademeden başka rimizde sayıyorduk. Kurdu· Uzun bir münakasadan 
kimse görünmüyordu. ğurııuz nazariyeleri kendi. son;a günde 35 sent ~uka 

Elyot arabasından indi ve miz de beğenmiyorduk. Ni • bilinde köpeği evimizde bu
hana girdi, iki elinde iki va· bayet faraz;ye ve ihtimaller lundurmak 'hususunda uyuş. 
Jiz taşıyordu. Biltevis ismin. alemini terkederek maddi u· tuk. Fakat Siliis istediği va
de olan ve Jakın da bir par· leme dönmek kararını ver - kıt hu mukaveleyi bozmak 
ça tanıdığı hademeyi •.ıyan • dik. Bu alemde iki şahısla hnkkina malik olacaktı . Pa· 
dırdı, iki ndam biraz konuş· meşgul olabiiirdik. Annabel zarlık bittikten sonra herif 
tular; Elyot merdivenden çık la Bayne ve FranHen Elyot. endişeli ve hoşnutsuz bir hal· 

S!NOE Saat ~,ağazası 

•-~.STAN3UL EM.NöNO Cad. No. 8 NUe au 

tı ve gözden kayboldu. Bll iki şahıs bize meseleyi ay 
de uzaklaştı. 

Bi~·~evis handan çıktı ve dınlatmaya yardım edecek Bula§ığı yıkadım, 
san arabanın volnnma geçti. bir hayli malumat verebilir • parça düzelttim ve 

evi bir 
Sili.sın 
Röbeni 

1 ~(~ç~~~-~~~~~~ 
(Bo ımpoaa ekleııerclıl (ÖDderllöeeh 

111 uaaa ve it verme ua.nıan r.ıı 8on 
Uak.lkada paraau n~rcdileı.·cktlr E" 
I~ teKIJtı göndenıa olluyuc.-.utaruı 

ma.ı:ıtu:ı kalmak 07..ere .nrtıı Adr.ı11lert 

al bUdlnoeıleı1 Ulum.) 

- Hey, Bil! nereye gidi - di. Fakat bu ikisinden de bir 
kıy.metli köpeğini, 

yorsun? şeyler öğrenmek imkfmsız gezmeye götürdüm. 
Biraz şaşıran Bil tereddüt- gibiydi. Mister Elyot Nev .. 

·· d" (Deı·amı var) 
suz cevap ~er ı.: .. . • yorkta bizi yazıhanesinden 

- G~~a~a. Bır mu~terının kibarca koğmuştu. Biz Bay • 
otomobılını_ Lır8:k:1cagım. ne ile görüşmeye gelince vah 

- Bu muşterıyı tanır mısı şi bir Arkansas kendisiyle gö 
nız? .. . rüşmeye kalkmak bu kadınla 

- _Şuphe_,sız. Fakat bun· görüşmekten daha kolay ola· 
dan sıze ne. cak'ıı 
. Jak bir lahza teredd~t et- Dağınık gazeteleri toplıya 
tılden "'O ra cevap verdı: rak mutfağa girmek üzere 

- ~~na bak dost.um. Bu iş odadan çıktım. Silas birden· 
te tabu olmıynn bır nokta bire mahzenin merdivenle -
v:ır. Dikka•4 e~tim. Müşterini. - rinden çıkıverdi, bu adam 
z~ otel defterın~ kn_y_detme~r hergünkü gibi bizden para 
nız. Bu şartl:ır unhılınde ~ıs- istemeye geliyordu. Geceleri 
ter Elyota bır oda vemı• ye korktuğumuz için köpeğini 
hakkınız yoktur. . günde yirmi beş fJent muka • 

. Hademe meydan okur gı. bilinde kira lamı, tık. Silah 
bı Jaka bak'~ı: . gimdi bizden elli~ sent iste • 

. - ~na kendı od~mı ver- meye geliyord~ , 
dım. Bmaenaleyh mıster El· _ Fakat yirmi bes senti 
y~t ot~l. mü~terisi değil, §ahsi kabul etmiştiniz. ~ 
mısafırımdır... . . _ Ne yapayım misters 

- Fakat böyle hır şeye gı. Storm köpeğin yokluğu ba. 
ri.~m;ye neden lüzum gördu· na çok pahalıya mal oluyor. 
nuz: . . .. .. .. Yukarda yalnız başıma ge • 

Bıl o~om.~~ı!ı yuruttu: celeri ben de korkuyorum. 
- Çunku ışımden m~mmı- Cinayet Siliisın sinirlerini 

num ve burd!.\D kovulmaya de fena halde bozmus':u · her 
niyetim yoktur. Bu han mis. seyden korkuyordu h~l~ im· 
ters Kotesnaşın malıdır• ve ;anlılrta mahzene ' inmeye 
mister Elyot ta mal sahibinin katiyen razı olmuyordu. O • 
adamıdır. 

1 
Evlenme teklifleri: 

1 ~ Ya., 25, boy 153, kilo 55 açilt 
. ku.mnU aıı.çlI, ye~ gözlU, Ult tıı.lısilll 

1

• ma.zL9i temı.z, asil bir ailc.ııin kızı, e. 
Yine bağlı, dllrtıst ah.IAklı, Alkol kul • 

18.00 Program, ve memleket saat lanmıyan, de~'lct memuru bir bayla 
o.yan. 18.03 mUzik. 19.00 mUzlk: Fa. evlenmek lstemektedir. Ciddi tckll!IP. 
sıı heyeti. 19.SO memleket saat ayan ·(Sevil) remzine milracaat. '7 
ve ajans haberleri. 19.45 eSrbeat 10 ~ Boy 1,60, kilo 68, kara k~lı kara 
l'!ııkllm. 19 G5 mUzik: Oyun havalan. gözlUı beyaz mUtenaslp vUcuUu, gil.. 
20 ıı; Radyo gazete9'.. 20.45 mll.zik. zeı. :rıekl ey l§lerlndcn anlayan, tahııll 
2.1.00 Zlrnı.t takvlmt. 21.10 mQztk. sı. gOrmUg, aydıı. 00 Um t;eıırı ve 1:).000-
Sv Konuşma (100 sene önce nasıl ya.. liralık serveti olan nsll bir aile luzı, 

şıyorduk.) 21.45 mllzik. 22.30 memle- uzwı, boylu, yala§ıkll dllı1Lst, karak. 
ket s:ıat ayan 22.30 Memleket saat ter sahlbl, hlçb!.r veye mUptedll olm• • 
ııyan. 22.45 mllzlk: Dans mUzfği yan, ımllhendis, doktor, kurmay, harl. 
(Pi.) 22.55-23.00 Yarmki p~m clye veya mWkiye mezunu yahut son 
\'O kapnnrş. amrtbt. 2~10 yaşlarında bir bayla ev • 

~----KIZILAY--
istanıuı Deposu Müdür.ütiinde11: 

17.11.941 tarihinden itibaren memleketimizin her 
yerinde 

FEVKALADE OLARAK. 52 LIK OYUN KAGIDI 230 
VE 36 LIK ise 210 KURUŞA SATILMAKTADIR 

Bundan fazla fiyat teklif edenlerin lstanbulda Yeni. 

postane civannda Kızılay deposu müdürlüğüne bil-

dirilmesi rica olunur. 
:JI • •• • , ... ·~ _ ... - .. ' -- • • • ; 1 

lenmek istemektedir. Ciddi tekllfler ı. 
adc edilmek ~rUle bir ıı.det boy fo • 
tognı.tııe lFevka.ıM~ı remzine mu • 
racaat .• 48 

iş ve i~çi arayanlar: 
• Karakter sa.bibi, 11 nene Oltu. 

muş, mUhabere, dosya ve cvrıı.k ı,.ıe. 

r ne tamamlyle vakıf, daktllo bilir, 
Eski ve yeni harfleri mükemmel okur. 
Senelerce Maliye oubelerlndc çıılış • 
mı~. yU.kBck bir aileden 32 yqınd:ı 

b!r TUrk genel, çocuğunuıı, ailesinin 
JhUyaçlıınnı temin için herhangi bır 

mUessesede 1§ a.ramalttadır. Ke!ıııet 

de verebilir. (TalA.t) remzine mUra • 
caat. 

• Ticaret Uscsı eon sınırında.. mu • 
hnsebe ve ticari bUQmum bllgUcre va. 
1tı1, statlstik de yapan, elinde rele. 
ransı bulunan bir genç 11 aramııktn. 
dil', et. T. Kut) remzine muracııat. 
~ Evinde l>lr yazı makinesi ouıu • 

nan tUrkçe, fransızcıı, ve lng1Uzce 
bilen bir b:ıya.n günde bir iltl saat için 
1f aramaktadır. (Muhn.benıt) remzi 
ne nıuraca.at. 

:r- Hukuk fakWtesl müdııvlmleriıı 
den bir genç tıattada iki gUn !lğleden 
conra ve diğer gUnıer tam olarak her 
hangi bir, l., tc çıııışmnk !.stemekt.e • 
dir. (O.O. 9) remzine mUracaııt. 

:(o Altmış ya§ında bir bay kendLslne 

61Unceye kndar bakacak klmseslZ b!l' 
hemşire aramakhdır. Adrca: Cumar 
tesı günleri namazdan sonra Etye • 
mez tramvay durak mahallinde !tundu 
racı Ziya vaeıt.asUe makinist Nuaret. 

:f. 10 yaşında ortaokulun lklnct sı 
nırına kadar okumuş klmsesız bir 
ı;cııç, otellerde gece veya güııdUz kl 
t!pllk aramaktadır. lstlyenlerl.n sır • 
kecl Karesi otelinde (All GOl) adre.sL 
ne mUrııcaat. 

'f. Fransızca ve türkçe iyi bilen ve 
seri d:ıkUlo yazan t>lr bayan bususı 
bir mlleıısesede !§ aramakt:ıdır. Yazıcı 
sokak ŞUkrOeteodl apartıman 24/l 
:>:o. (P.B.) 

:t· Unıverslteye dc,•am eden Bursa 
ve Uca.ret işlerinde ~alışmış ve mu 

:r-?ıı::a::i;:::u::~ !9"'"'..:.-H--ı-.k-a_A .. y_,,emım="Cll]'"'IJ""----J--O--K--O--N---l--J--A------ı,----1'-a-k~-~~-;-_:----

yann sabah'Lcın evvel duyul • rr---- ----
masmı istemiyor. Ciinkü po • Bir akşam üzeri Robcu!e ben, 
lis niçin mahkemeye gelme.· yapacak bir iş bulamayınca ca.n 
diğini sorabilir. El ... ot bana sııkmtıc:ını gidermek için müzeye 

" girdik. Şimdi nasrl iznlı ederse. 
burada şuhsi işleri için bu • niz cdın, ya Da Vinci'nin Jokon-
Iunduğunu söylemi~ti. dasını daha yakından st:vreimek 

Bu delikanlıdan bundan içi, ydıut ta 'bu tabloun bir mil. 
fazla bir şey öğrenemedik. yon frank kı}ınctinde olduğwıu 
Şaskm bir h f e yutmak lı?ittiğıniz için bir köşeye saklan· 

.. dık ve müze kapanınca bu mc~ 
üzere kö:ırkümüz_ döndük hur şaheresi calarak sivı~:nnğa 

.Ertesi s<ı.b=ıh gazetelere muvaff n.k olduk. Ertesı gün saat 
şöyle bir göz a'.t1 1ı:; mahke • a'tıya kadar sokaklarda do1a.c:ı. 
me celsesine ·1. t•'"u ı tafoiıut tıl: 

d rı ab'.oyu saklamak mesele ın-
var ı, e~~tcc: c r ir ~y de k~rar veremiyorduk. Rob-.n 
kacırmamı ar 1 ' • mi c::a dasın, ren mi sa!<lıynynn? 
hadise5ini ~i!~ ynzl!'·. aı ea . "Ala. .ındr III" c.addcsiııin k .. -c 
Fakat C cp g .... _ ~ .... :n 'c heye b:ı ırn varmıştık ki, o csnad:ı 
caı.h bir hubcr vardı. Biı· rri~ lVii şapkadan güzel c;anatinr 

akndem·si m;; tahdcminden o1.ı 
gazeteci D r!' c.y · n lY ~ '· - c ·ı.nı l<ı sılan m ... hur b:r s.ıhıs 
giçtirdi ~ i ~ · ı bdr~ ·• · L y ' 1"- tı: Jo,·ond"''Yx ellcri-
burası ı:lro ~ '1l

0

"'dcn aln.ra.k: 
dar bir .. u - C'n:ııc sıı.n'a tkarlar EcrfYis:nc 
eskiciydi: · 1·v r.. def.il mi? diy" sordu. 

O ' v gelin d' ·+e numara 
lan ilıtivar 'ı · fün. 
mar. gün~ d ... , • Lir c: tıl - I<'nzln. konuc:mad n, sergide 
menin dü:W:~nu:ıf.' ,; ·l iği11i ij tc bir edilecek e~zrlerin Irn:bul 
ve elbiseleı·in: !., L ~-ırak c • ~ o!myiu~.büroyn 1 "C'nr J·en~; ini 
1 . clb. of v ~ h ,. , ta ın ettık. o .. nda vn~lı bır a. 
.ı ı:; ... ~r ~ ı ".•r ı - c,~.,.. '·z b·r r11•... :-. '>~] nu-

yorclu. Bu el' · ~c · . i cdc:c · 

marasmı verdi ve önündeki fişi 
doldurma.ğa hazırlandı: 

- Sanat~n ismi? diye sor. 
du. lla, durun, tablodaki imza. 
dan da görebilirim... ..Vinci". 
öyle mi? 
Arkadaşon Ro-ben başım s:tl. 

ladı: 
- Tablonun ismi? ·~fadam 

....• T>Oitrefıi''. Ama hangi mada
mın portresi? 

- Madam J ... 
Diye cevap verdim. 
- Pekfila. Pazartesi günü bu. 

raya uğrarsanız, tablonuzun 
heyet tarafından muvafık görü 
lüp görillmediğini öt;renirsiniz. 
'Müspet cevap aldığrnız takdirde 
ta.b~om\ZU sergide teşhir etmek 
hakkını ka?.anırsınız. 

Mlföarek pazartesi gelince sa. 
balı karanJığrnda. kalkıp, Sergi 
Samyma gittik. Genç bir memur 
dı~. Jüri heyetinin toplanttda 
oldu~unu hv..bzr aldık. Ayak u. 
c·ına ba:-arak toplantı salonuna 
1 :ıdar ilerledim, kapı aralığın. 
ın içeriye bir göz gezdirdim. 

1I yet fızalarında.n biri söz al. 
rmştı: 

- Sen?i için 6523 metrelik yer 
tchsiı; ettik. Simdiye kadar gön. 
r1cr·ıcn tabloların. 6240 metre 

23 santim yer işgal ettiğine göre Sergı kapandığı ~ün, satılma. 
281 metre 77 santimetrelik boş mava mahsus kalan eserler nra
yerimiz var. Şu halde geri kalan ı!Jında Jokontanuzı alıp mermer 
tabloları da kaıbul etmekte bir merdivenlerden meı~en, kıyafe. 
mahzur &ormiyorum. tinden Amerikalı olduğunu kes. 

Her müte.liasssıs rebinden bir tirdiğirniz bir zat önünrnü~ 
ölçü çıkarıp mütebaki ta.bJoların çıktı: 
ölçüsünü alına.ğa başladı. Son - Bu tablonun Jokonda oldu. 
tablolar arasında... Bizimkini • ğuu ve bunu müzeden çaldığınızı 
derhal tanıdnn. ".Madam J.... biliyonun. Fransızlnr belki, mü . 
mn portresi,, tetkik edildi. Ben, zelerindeki şahe:Mrlerjn kıyrne_ 
sergide tablomuzu tanımasınlar tini anlamamışlardır. Fak:ıt ee
diye mümkün olduğu kadar yük. r.ebiler hunları takdir etmesini 
sek bir yere asılmn.~ını teklif et- ğunu, bunu müzeden çaldığınızı 
mek fikrindeydim. Halbuki ro. bilirler. Esasen bunun aksi de ha 
lünde ciddileşmiye başlıyan Ro. tabloyu bir milyona Yerirseniz 
ben, tablonun herkesin görebile- alırım 
~i müsait biı· yere asılmasında. Tabii paraları alır almaz du
ısrnr ediyordu. Ertesi günkü ga- man o!up ortadan ka)•bolduğu
zetelerde hususi mütehassısların muzu ilave etrniyc hacct yok. 
tenkitleri neşrediliyordu. Derin 
ve hakiki bfr heyecanla Jokon. 
damız hn.kkmda serdedilen mii
taleaları okuduk: 

"Nihayet. B. Vinci İsminde 
gen~ bir sanatkarın (Madam 
.T, mm portresi) :ıdıdaki l'serine 
gelince: Orta derecede bir kıy. 
met addedilebilir. J.·1f amafih bu 
~enç san'atkannızın, biraz gay 
ret sa.rfetti~ takdirde istikbal 
de muvaffak ofacai!mİ zannccli~ 
yoruz ...•. 

Akşam üzeri vaktimizi geçir. 
mek için müzeye u...<Yradık. Lfıkiıı 
bu sefer de kalabalık bir kütle. 
nin muhteşem bir JokoDdayı 
seyrettiğini ııörUncıe donakaldık. 
Halbuki tablo meraklısı Amcri. 
kalıyı ben bizzat tayyare meyda 
nma kadar t~yi etmiş. Jokon_ 
davı baga~anna yer!eşt:irm~ine 
yartltm etmistim. Bu dünyada 
hazan ne garip hfı.diselerc 11anit 
oluvorı.17~ <1~1 mi? 
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EN SON 
MODALARLA 

AHENKTAR 
PARISIN 

\cNI PUDRA. 
RENKLERi 

nı.ıı bu ... 
nckJ ıı:oUo&· 

-'lfonlan 
mevıım rQC?IAırının yUz ve ' ti' 
n1n yenı rfl\Jtltrle ahenktar o'.10: 
lhım geldJttnJ gOsterıyor BU 
moda yenl pudr• renkleri de tJ:; 
Fnınsız gUzelllk mtltchossuı ~. 
rmdan k:al .. , pırosaya e"U!d·~ 
ur Burade bunları ancax To J 
pudrası:ıın ycnı ve caz.ip rcnJtl..ıl• 
aru:ıdı bul.ıbllırsinU Sc!la! ır 
zellik ve g:ıyct beya.ı ciltler ~ 
''Naturel, pudra şayanı lavsl!C"':. 
Ekseri ~nlıır ile •tUı ten!> " 
merlcrc ''Rosc.. uygun cellr ~ 
be bir parlaklııı. vem ·aa~ 
pudrası da ctımerl~r~ eazıp tı!I 
verir. ~<11 
' P~e· 7a.un eldıtıruz "11"~ 
nltm r!lmcrl.t4il~ ideal bıı .u·;.t; 
lmUz.at c.:dcr Bunlardan bsşk• dfl 
ıtalon puaraıl!J'mU. tll'm1ly• ıs• .ıı• 
!Ut lOm cdıCUUZ ı1Aho c.:ınlı, d ti" 
·aup n• a:ıtı. parlak renkleri " 
'fır ıtJ• 
fOkO}On tıUdru&, 'havtilL~d"" 
mış,. tı: ıt.I bu sayede on tı:'ı ~.ıı· 
ın~lcs•r ~-e lldcta tabii g!bl ""el· 
ıtır Ta:.e çıçckkrın csanslanle '
tlr ed[lmlştli: Terlttblnde "KtısJ.ıl 
Koputu" 'bı.llund~ iki ,. 
da.hı. ~le ıamaıı aablt dunır. T~. 
lor. pudruır.m yeni ve cu1p r e4 • 
Jerin. bemen bueüoded ~ 
nı.. ~ 

==================~~ tuıtıerat Ye mutıaııol>edeıı anıat~ 
gene: tabslllle mOtenaalp bir to " 
makta.dil'. Reteranaıar ve kelal~ 
rebUlr. CE.K.A.) remZine murs rf 
~ On!verslte tıp takUlteai ıaıe fi 

bir genç, orta ve ıı.ae taıetıeıe .ş 
(ktmya> dersi vennelltedJr. ısıtre 
8§agıdaki adreııe mııracaauarı. ııol' 

Kadıköy talimhane Mı.sır •' 
tramvay durağı 1..2 No. 1ı kat il ~ 
Bıı.,aran. ~ 

:f. Orta ikiden mezun. eski ~ f 
yazıyı bilen. dakWo yazan bir ~ ~ 
tıerhangt blr mUeaseııede çaı~ııı• et>' 
temcktedlr. (S.E.) remzine aıurıı.,ıı~ 

:r. Lise mezunu, eski yazıyı .,,t:P 
askerlikte Ulşlğt oımıyaıı. bir ta (J'< 
muhııacbcsiııde S ay c;aı~mış tıır 1 
orta bir Ucreue çaıışmak ısteıxı~ 
cllr. (Göçmen 11) remzine ınu ıl 

:r. Lisenin fen kısmından me:ıu' df 
genç, hergün saat 19 dan 24 do ı<' 11 
~ışmak Uıtemcktedlr. (14../.· 
remzine müracaat. ~ 

* Orta yaşlı, temiz ve terUpl~ 
türkçe, rrnnsızca, rumca bilen 'f" 
bir bayan, ev idaresiyle veya~ ,ı 
~ından bUyUk çocukların terbi~ 
me~ul olnblllr. Bayanlara ar~ ot" 
eder. (MUrcbblyc 41) remzine ıtJ 
caat. 
Aldınnız: ,. 

A,atıcs.a remhlert yar.ıh o~ 
ıruyuealaronızm o&mlanDa 1 
mektuplan ldarebaııemlzcten (pıtı~-' 
lan hariç) her C'ÜJl mbabıaa 6~ 
Kadar \"e ~'\at 17 den ~ tLidJ 
•ıın. ~ 

(13 l§m) '(N. EM) (Maro U} ~~~ 
(Cebir 6) (P. l. 24) (B. J.i.. ,1, 
(Kati 5)(0.K.) (Sata) (Pembe ıJ}~ (Y. Akm) (Üç yıldız) (T.K. ':;;,l 
(Boks pmplyonu) <M.A..K) j) 
(I..eman Y.) (Karde~ler) (1"-~1' 

35 Aydoğan) (27 F.G.) (H.Z· ~ı 
(Ençc) (Kara) (4 A.Fen) PcmbC si) 
(lş anyon) (tn,,aa.t) (Göntıl.~ 
s. Aydemir 44.ı c Emekli) l~ 
(M!mı) (Şerefli kız) ~ 
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Bugttn Haıtne 11 ele, gece 1 tJe 
tıUytlk Film Blrdenı 

l - Dişi l'arıa1 (TIUkQe)• 

2 - BllyUk vaı. (Stran). 

8 - K.IJ>g Kona - TDrltı;o. 


