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lngiiiz ve 
Amerikan 

'nurahhasıarı-
11ln. nutukıar ı 

Her r:i 
rtlura has da, 

Rusların 
tnuzafferiye

tinden 
Buvuk neticeler. 
beklediklerini 

bildirdi .. 
ftr Oako,ıı, :>.o (A.A.J - üçler kon. 
tı:n 11.naı dUn nariciya 1'cımlscrl Molotc. 
tt..

4 
l'lYaaeUnı:te toplar. mıştır. Lenin. 

l<cıııı lllUdanı mar<:şal Voroşllof da 
''?-ansta hazır bulunmuııtur. 6 
ıı_tıı 1-yon te,kıı ed1Jmtrtlr. Bunlar, 
~il' dcnız !tnvn, ıuı.kliynt, iptidai 
~Oıı~eler ve sıhhiye malzeme komls. 
~~ l'ldır. Bu kon:l yulllar cuma gtı. 
>"tçı !tadar Sovy<!tıer birliğinin lht!. 

trı'rını tcsblt t:decelt:erdlr. 
~llıı tlllz hey~tı relt Lord Ba verbruk 
~I: beYılnıı!tn bulı:r.r.rnk demlııUr 

.. ~ . . 
~ )'alz Ruslann şcrikı~iz. Biz buro. 

rıı tdıında bulunmak \'e mtıştcrck 
~~tllıı ana kal'§ı zııferl Jrazanmnk için 
°'-Oı: fedaktı:lıklar yopmnğa hazır 
llıJ,. lldı.ıgumuzu tsfuı~ etmek için bulu 

J 0 tuz "' .. li~el'ikan mura.hhu heyeti reisi 
"n Itıan da ounl::ı.r s6yJemlştlr: 

tre ~ Ve İngiliz mUttcflklerimlz Hit. 
~~ 8.roı gl'i§Uğtm!L cesurane mu. 
~~ de elzc ardıc etmeğc geldik. 
~~ etler tılrllğl t&rn!rndan kazanılo. 
>tı1ı ~Uts.ff.,ıiyetln Amerika için bU. 
ııı ~r ehcmnııyeU ''ıu·dır. HUküme • 
~rhe nı buraya, nlhr..' zafere kadar, 
'tttı t devattt ettiği mUddetçc elimiz. 
~ l tlen yardıı.11 yapacağımıza d:ıir 
'OııCteltılnat vermek tı,m beni buraya 

r111.,, 

IMürakabe Komisyonu.! 
nun f evkal3.de içtimaı 
T oplanlıya riyaset eden Vali ve Belediye Reisı Lofi Kırdar I 
Gazetemize izabat verdi 

ita/yanlar 
Ne1.son'u 

Yaraladıklerını 
bildiriyor 

Roma 30 (A.A.) - ltal. 

Yeni iran 
Sah nın 
bevanatı: 

Odun fiatı çeki başına ·50 kuruş indirildi 
I<'iat murakabe komisyonu, bu. 

gün 4 sa.at sUren fevkalade bir iç. 
tima kadetmişt.ir. Bu toplantıya 
Vali ve .Belediye Re!si Doktor 
Lütfi Kırdar riya.set e~lir. tr. 
t.imada validen başka muavini Ah
met Kınık mmtaka ticaret mil • 
dürü N ccmettin, belediye •kt!sat 
mUdilrü Saffet, mıntaka iktısnt 

Ruslar 
Lenıngrad 
civarında 
bıt şehrı 
geri aldı 

l\losko\·a, 80 ( !\ A.) - Cepheden, 
Kızıl Yıldız gazetesine gelen bir tel. 
grafta Sovyetıenn Lc.nliıgrad civarın 
da bir kUo;:l\k ~hri ~Urdat ettikleri 
söylcnmckt~alr. ~ovyctıır bir nehri 
aşmağa muvııffa\r. olarak nehrin öt<•. 
kıyısında kfıln buhuıao tu §ehri almı~ 
larl dU§manı ıız•k ".>!r meal\feyo ailr. 
mU§ler vo b:ltnn bir alııyı tahrip et. 
mişlerd!r. Bir gUı: zarfında 269 uncu 
Alman !ırkrumıdan bini mOtecavlz ns. 
kcr telef olmuı;ıtur. 

-----o----
Alman işgali 

altındaki verlerin 
bir kısmında 
Tehlıke 

vaziqeti ilan 
olundu 
~ ı·azm 2 ncı sayfada 

mlidürü Halıik, murakabe bürosu 
şefleri İffet Hnliın Oruz ile Muh. 
sin Baç ve diğer mutat komisyon 
azası hazır bulunmuştur. 

Saat 18 e kadar silrcn içtima 
neticesinde vali ve belediye reisi. 
rniz Dr. Lfıtfi Kırdar, matbuat 
mümessillerini komisyona davet 
ederek şu iza.h~tı vermiştir: 

- Ben bu işle yakından nlfı.ka. 
dar oklum. Gerek belediye gerek· 
se f iat murakabe bUroou, odun 
keslın yerlerine memurlar gönde. 
rerek va:r.iyeti yakından tetkik 
ettirdiler. Bir memurun yanlıR ra• 
poru neticesinde odun fiatları bil. 
diğ"niz şekilde tesbit edilmi§ti. 
Bugünkü toplantıda odun fintlan. 
nm, çeki başına 50 kunı.s indirlL 
mesine karar verildi. 

Bu karara na.znrnn evvelce tor
tan 435 kuruş olan odunun çcltisl 
385, perakende ise 560 yerine 
510 ku~a satılncaktJr. 

~~~~~~~~ 

Şark 
cephesinde 

italyanlar 
Muharebeye 

tutuştu 
Uoma, SO ( .\.A.) - ltalyan kuvvet. 

leri, son gtl!ılerde, Dır.:. epcrle, hu neh.. 
rin bir ::ıynğı arasında. bir muharo'IJt>. 
ye tutuı;ımu,tur . .Muh.ırcbc, birkaç 
giln sUrmUşıü:-. 1tnlyan fırkası bUyük 
bir enerji ile çarpı§mtşlardır. Bu frr. 
kalardan birinin bulunduğu bölgede 
muharebe· snhası, Rus cesetlerlle bn§ 

tanbnşa dolmuııtur. ltulyan kuvvetleri 
aört Sovyct fırknsr bkkiyeslne karşı 

"temizlik., nmellycsllc meşguldUrler. 
Şimdiye kad11r alınan eelrlerin sayısı 

beş bine varı:ıınk1.adır. Gıınalm gayet 
boldut ve müfredatı tcsblt edilmekte. 
dlr. 

İtalyan tayyar;ııe~ı on beş dllşman 
tayyaresi dU,ur~,i\şlerdlr. 

iNGiliZLER 
GEMiLERiN 
Selamete 

vardığını haber 
veriyor 

Londra 30 ( A.A.) -Ak. 
denizde, bir tiiccar gemisi 
kaybettikten sonra gidece • 
ği yere varan l ngiliz gemi 
kalilesine karşı yapılan ta. 
arruz esnasmda 13 ltalyan 
tayyaresinin tahrip edildiği 
salahiyetli bir kaynaktan 
haber verilmektedir. 

lngüiz zayiatı üç tayya -
redir 

[ Qüniinfilanusı] 
Ya mebus, 

Bir totpil isabetile sürati 
halilçe azalan lngiliz gemi. 
sinin Nelson zırhlısı olduğu 
bildiriliyor. Ne/sonda ölen 
olmamıştır. 

Amerika 
Ticaret Ya profesör l 

BU karnr eskidir \e Ankara 
rııibtcsna, Ünh'ersitc 5eh

ri b.tıınbıılda çoktan tatbik olun
mu-;tur. Şimdi karar Ankaraya da 
ıe .. mil ediliyor. 

l\febu'llt.':da profesörlük ncJen 
yan yana. gelemez? Büyük !\linet 
Meclblnln fikir a.damlanna ihtlya. 
<'1 \'ardır; bunlann profesörlük gl. 
bi yüksek bir Jlmi ihtisas derooe
&ini temsil etmeleri neden mah. 
Zllrlu göriiliiyorf 

Çünkii, prensiıl bakrmmclan, 
ilim Ye politika, hedefleri \'e isti
ka.metleri ayn ayn iki meslektir: 
ilim, herhangi bir fert veya cemi
yet için fayda mtiliha.7.ası olmak 
sızın, mutlak vo müC'erret ha1dka. 
ti arar; gaytıfii ameli değil, ilmi. 
dlr. Polltlka, bilakis, muayyen bir 
gnıpun \ eya <'emlyetln menfaatle
rinden \ 'e mu\·affakıyetlerindcn 

başka bir şey dü,ilnmeı. ilimden 
politikaya g~ilebllir; fakat bu iki 
ayn Jhtisasm bir şalusta toplan
ma..-;ı. ihtisas mefhumuna da aykı. 
n bir sey olur, 

Bu kadar da değil: iş bakımın 
dan, bir mebus • profesörün, lca-

t'uan: Bir Muharrir 
bmda !>abahtan :üi<ıarna g~ ,·akte 
kadar her glin fopla.ruı.bilen Bü
yi>'i< Millet Meellslnde hazır bu- • 
lunmak mlikcllefiyetiyle tedris ,.a,. 
zifesinl bir arada yapın.asma im 
kan yoktur. 

lfebus • profesörlerimb hu iki 
hizmet yolundan hangisini tercih 
ederler! Hakiki bir ilim adamının 
yolunu kendisi değil, hakikat için 
duyduğu bil~ ük a_şkın ,.e te<>essü
siln meşal~i aydınlatır, Bu yol 
~ıktır: haki~ate, yalnız haklkat.c 
~der. Bir kere oraya glmıls olan 
samimi illin adamı için, kendi a,.c;;.. 
kına ve idealine ihanet etmeclen 
l?erlye dönmek imkanı yoktur. Fa
kat ilim hayatına da politika yo
lıından ginnl~ olanlar varsa, on 
lar, hareket noktalarına dônmcği. 
kendilerini <'ezbetmiyen kuru bir 
ha"tdkate doğru !,rifmeğe tercih c
de<'eklerdlr. 

f • • 

gemılerını 

silahlan
dıracak 

HaydparK, SO (A.A.) - Ruzvcltln 
bugün Haydparkdnn Vaşingtona dö. 
neceği hab?rı verllmelctcdir. 

Ruzvelt bitaraflık kanunu ticaret 
gemilerinin s!la.Jılandmlmıuıma §imdi_ 
ki halde mllsait olmadığından bu gc. 
mlleri silAlılandrrabllmek için kabul 
edilecek en iyi hattı hareket hakkın • 
da. Hul ile Mr görUomede bulunmuıı • 
tur. 

Kongre liderleri de bu meseleyi ya. 
rın müzakere edecektJr. 

HUkOmetln, bitaraflık kanunu hak. 
kında ne yapacağını g6ııtcren hlçblr 
lşlrct yoktur. B.ı kanunu bUsbUtUn 
kaldırmaktansa değ'.,rt:rmcnin daha 
kolay olacağı tahmin edilmektedir • 

Bu karar, hakiki ilim adamlan
mııı claha iyi t.ammıunı1a yarar 
doğru bir ölçü hinnetini de gör. 
düğü l~in, her mrmisile yerinde
dir. 

Bitaraflık Kanununun ticaret gemi. 
!erinin sllAh!andırılmaıımı yasak et • 
mekten başka bu geınılerln harp mın. 
takalarına &irmelerlne de mani oldu.. 
ğu maltundur 

yan tayyaTelera tarafından 
atılan torpillerle yaralanan 

1 
lngiliz zırhlın 33.500 toni. 
latoluk Nelsonclur. 

SS,500 tonluk Nelson zırhlısı 

UKRAYNADA 
HARP 

ihtiyatlı bir 
devreye girdi 

--<>--
Macar ajansı 

Yeni inkişaf~ 
lara kadar 
malumat 

vermeyecek 
Budapeşte, 80 (A.A.) - Macar 

ajansı blldlt'lyor: 
Ukraynada yapılmakta olan hare. 

ketlerde müttefik ordular ileri yürü 
yUşlerlne devam ederek bu kuvvetle. 
rln bir kııım1 yeni topraklar işgal e. 
derken düşman kuvvetleri arasmdald 
irtibatları kesm.l§lerd!r. Devam etmek 
te olan bu narekeUer hakkında §im. 
dilik maUunat vcrilmlyccektır. 

Macar lruvvcUerinln bulunduğu böl 

Iranda 
demokrasıyi 

hukim 
kılacağ·ım 

Halk. düşüncesini 
açıkça söy~iyebilir 

Londra, ~o (A.A.) - Deyli Telgraf 
gazeteslnin Tahran muhabirine yeni 
ıran §ahı demişti.· k!: 

"Memlek·~tlıı l.:5tikt-ııli hakkmda 
dü§Uncclerim şu lkl kelime ile hWA.sıa 
edllebUir: D~mokraside terakki! MU. 
Jet, bazan hUkOmeU tcr.kid etmeğl de 
tazammun ~tse, lrr.deslnl ve dll§"llncc. 
sini izhar etmek fırs:.tına malik ola. 
caktır!,. 

Yeni İran §Shmın bu beyanatı, 
Londrada. memnuniyetle karşılanmı§. 
trr. Şu cihet de ehemr:ı::!yeUe kaydcdl,. 
llyor ki, İran idaresindeki dcği§lkllk 
mUttefikleri:ı nzlmll hareketi ncUce
slndc eski ııahm istifa ctmcsı üzerine 
hasıl olmu:ıtur. 

İngilizlerle 
Rusların 

istihbarat faaliyetini 
birleştireceği 

sanıhyor 
İngiliz umum 

müdürü Mo5ko
vaya gidıyor 

Lonclra, 80 (A.A.) - l~ 

istihbarat nezareti blldir1yor: 
İngiltere 1.Stihba.rat nezaretlle SoT., 

yet Rusya !Jrtlhbarat dalrcslnl mtı,; 
terekcn alAkadar eden muhtelif mc.. 
&eleler taııaddlls etmi§ bulımmakta • 
drr. 

Bu itibarla İngiltere lstihbanı.t ne 
zareU, umum mUdllrlerden S1r Valter 
Monoktonu r.ıeseleler hakkında m&yö 
Lozovskl De görll§mek üzere pek ya.. 
kmdo. Moskovaya izam edecektir. 

General 
Vavel 

Bağdada 
geLi9or 

gede dU§Inan bazı te~bbU.Slerde bu • 'l'abran, SO (A.A.) - Vavel, tayya. 
lunmuşsa da kolaylıkla tardedllml.§ re ile, Tahrandan Bağdada hareket 
ve esirler alınmıştır. Bundan baııka 1 etmiştir. SovyeUerle daııa ba§ka mu • 
her ikl tarafça da az topçu faaliyeti znkerelcr yapmak ıcap etUğl takdirde 
oımuştur. tekrar Tahrana dönec<'kUr. 

Necib· Ali Küçüka-
• 

nın cenazesı 

Merasimle Anka· 
raya g6tlrlldl 

üç gUn evvel kalb sektesinden vefat 
etmiş olan Denizli m~busu Necip Ali 
Kilçüka'nm ~ı bugUn öğleyin BU. 
ytlkadad&Jı Haydarpa~aya geUrllm.lş, 

ve 15 tttnt~ oağ!anan vagona nakle.. 
dilerek Aııkat'aya göti!rUlmUştür. 

Oenaze ı.stasyoLda bir bölUk aeker 

ve polis tarafından sellı.mlandığı glbl 
şehrimlzde bulunan da.hiliye vekill 
Faik öztrak'la Meclis Reis veld1le~ 
dell ŞeIDMttin Gür.alta)', lıfeclla idlıft 
Amirlerinden Halld Bayrak, ôrft !aare 
Komutanı Korgeneraı Ali Rıza Artun. 

_.Dennu 2 ncl sayf sda 
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f'll.. • 
JOıt, ta: 

Sanayı hayatımızda 
e emmiyetli bir arar 
1.'enJ ı;nn:ıyl hamle \ 'C Jcıı.rıırJnrıınızda.n biri, ebeımmly~tl ıılsbetJııdl\ 

rD!l e5ef hlr tcltdlr ~tmcdl. llbllr.ıkl kanır, s:ın&)I tı.s.yatmınm 

yU .~ime mllıverlerlnden birini teşkil etmektedir. 
.Bu lusa l5nretw, me3lt>ltl tedı l!!ltn bal<lı olrınk ure hemen bu 1 

sene açıl:ıcı.k olan mı>tllrclllUk §Ub !..ıden l h ""tm~lt IStl.)OJ'lıt.. 

Bizde m cut m otorC'Ulertn r..a ıl ) etlştığlnl tıep!.mlz blllrlz. Bunlar 
kendi lcendllerlne ~,ar:ık, blrtmc; ıımldne bozup ynps:'al;, kondl gay. 
reUerl \ C lstid.::t lan nctlccslnd .. , yahut bu r:ekllde' yC'tf~mlş tir ust!lnm 
l anında sanıı.t sahibi olmu,tnrdır. ŞUphem ki bn motörcu ustalıı.nmu.ı 1 
tıı.k!lir etn<'meğcı imldl.n l olttur. Elleri.'ıdekl bu nttm blJer.m tle ohnns:ıy. 
dı ııaıın)1 h:ıyntınuun ruühlm bir tıınıfmr.ı lı:ıllnl pekAl dl)ŞUneblllrh:. 

f!Jte hlllct\met bu ~ll 1 •lizcl yetl. m ğc blr nlh!ıl et \ '{'rm"lt ist('Jll}ş ve 
mtıWrcillWt &.'lnııtlnl bir ısube halinde me511"ld t odrlsatn baM!ıynrak hr.. 1 
men fn:lllyetu g:eçmf t ir. 

1 

l\totön-lllllğtın 53..':llytı:c, ztraatte, nan:ı. l~lerindc •;e bi'll&MAA bıırpte 

1 
n mfilılm rolll olduğunu dıı,nnUrsek mntö~ ~ lhtısns:ı rnptctmt\. 
Din cllemm!yettnt çol;.: d!lha iyi nnlanu, ohırur. 

EN SO~ DAKiKA -------· 
Eminön .. ude bir genç kız 

Denizde boğul nak 
tehlikesinden 
kurtarıldı 

Dlg1la amô ıe anıılarmd& Emln!S.. 
DCnde dola,an cenc bir kJz, bir a.ral1k 
J'flDl yapılan nhtmım kcnarm& gel .. 

HARP 
İtalyayı 

bir çıkmaza 
sürüklemiştir 

- Deyli Telgraf' dan -
Londra, 30 (A. A.) - Deyli 

Telegrof gazetesi ~inde 
~yle yı:ız.ıyor: 

On iki kadar İtalyan teiıriıı1u 
bombardmıan edilmesi ve Siçllya 
boğazmdı:ın Chel'Itı'niyeUIZ za.ylaUa 
mlih1m bir 'lngiliz kafilc:,!nln g~ 
mes.i birçok •kimselere ltalyanm 
gerek hava.da gerekse denlzde 1n.. 
giltereye karşı !clz bir vazl.yettl1 
bulunduğunu hatırlatacaktır. D''ş 
manlı:ın tamfmdı:ın ezilen Cermen 
müttefiki ta.rafmdan istihfaf ve 
istismar edilen ltalya, ittihadı te.. 
mln edilmeden evvelki devirden 
daha fena bir vnziyett~ bulun • 
maktadır. Harp !tnıynyx işte böy .. 
le bir çıkmaza silrUltlemlşUr. 

Uolçefitteld ltalynn gıırnhonu• 
awı t Um olınası hldiseaini ele a
lan bu gszetc Habe§Uıtıuıda hcnUz 
mevcut olnn birkaç mukavemet 
:DOktamnm hiçbir ehemmiyeti kaL 
:madığmı yazmaktadır. Mühim o • 
lan nokta bu bet.baht milletin e&ı• 
IJell pek dil§Uk olan maneviyatı ü• 
:nerlnde bu hA.dise:nin husule ge -
ttrdiği yıpratıcı tcsirdir. 

Taymla ga.zetcE. şöyJ& yazıyor: 
~ki Akdeniaden geçen 1nglHıı ka. 

ftlealnln zayiatını ltalynnlar niçin 
çOk g6ateriyorlar? Öyle zannediyoruz 
ki §lıxıdl cesareu iyice ktrı1mll' olan 

mi§, orada talI:an bnlıkcılan eeyre.. 
derken muvnzcneııinl kaybederek de. 
nize dU§lll~tUr. 

Genç kızlD çığlıklarını l§ttenıer 

rıhtıma ko:ttnU§lardır. Seyirciler ara. 
aından bir genç elbl.selerllc denize aU. 
ıar&k km kurtarml§trr. 

Fazla su y;ıtan kız baygın bir halde , 
esnaf hastanesine kaldırılmıf tır, t!a. 
de veremlyccek vaz\yette olduğundan 
henUz bUvlyeU tesbit edDememlıtlr. 

EDEN 
Çeklere ceıaret 
verici bir natuk 

siyle dl 
LoDdnl., IO (A.ıl.) - (B.]I.().) 

Hariciye num Eden dtin gece rad. 
yoda Çeklere hltıı.ben cesaret vericl 
b1r hitabede bulunmu~tur. Eden Cek.. 
ıerin blrUğlnl mothetmi§, bUtUn ser. 
beat kuvvetlerin, rlttlkı;e artan mlk.. 
tarda, faşistlere kallı seferber edil.. 
dlğin1 bildirmiştir. 

İtalyan mlıletlne mutaddan daha bU. 
yUk mUnebblh bir madde vermek ihU.. 
yacı varaı. 1n...<>1llz tebliğinde bit Uca.. 
ret gcm!.wun battığı blldlrllml§ ve 
hasara uğrıyan harp gemlslnln &Ura.. 

ti azalmışsa da muharebe kablllyetln. 
den hiçbir ııey kaybetn:edlği Uf.ve o. 
lunmU§tU. İtalyanlar ise ilQ kn.ıvaz6. 
rUn ''ınuhakıtak,, BUrette bnttığmı, 
blr .zırhlınm ve tasrih edilmlyen diğer 
bUyUk bit gemlnb, dahs kUçUk altı 

gemlnln ve bir de deııtroyerln cldd1 
hasara uğtadJğiiiı bildlrml8tü'. 

Tayml.B gazetesi netice olarak tıöyıe 
yazmaktadır: 

Şimdiye kadar esaaen lt&Iyaillar 
tarafından zikredilen rakamlar mUba,. 
l!ğalıydı. Fakat bu d!fa propaganda. 
cıla.r bl.u.at kendll~ri tarafmdan teaı. 
edilen rekorlan ltırm13lıırdır. 

69 
Meliha Oomal fena. halde UzUlU.. 

yor: 
- Ah Mahmut yanımda olsa •• 

hiç bir acı hissetmem. 
Diyordu. SaaUerdenbcri uyuya

madığı yatağından ka.att.ı. Tuvalet 
masasmm önUne gitti, işte bUtUn 
gençliği, güzelliği, bUtün gösteri • 
sinin sırn şu bir iki kutu ve birkaç 
kavanozun içindeydi. 

- Hakiki gUulı:ğin ne olduğu .. 
nu bilmeyip de doğuştan tokatı ye 
mi~ olanlo.r için bu gilzclltk vası • 
talan insanı tatmin eder.. fakat 
ben.Un gibi bir kndm için ne ncı, ne 
act ••• 

D ye dli UnUyordu. Mahmut A .. 
tayı görmek, iı;lndcltl end'şe>lerl 
ö' · m • i in çılgın<:s. bir arzu dl•-

1 ~Ceğim, di C !:~ :-::. 
nnı t ' ra.rlıdı, Muhaklro!k b:n.i t;:':.
dmnış z~edccek, 

Ve Umlts..zllk içlıtde-: 
- Aı'tı1t btktıracağrm kendim .. 

den. 
Diye mınlda.hfü ve koötlini bir 

dalla yokladı, imkanı yoktu o &c· 

ceyi yalnız geçirmesine hhkhı 
Yoktu. 

- Hayır, hayır, bu gece böyle 
yı:ılnız kalamam. Hastayım, onu 
muhakkak kollarımnı arasına al • 
mak istiyorum., ölilm tehlik~i ile 
kal'§l karşıya olsam bile Yine ae 
,gidip onu bulacağım. Esasen saba
ha kadar bu şekilde ıztirap <.,:ek • 
.sem muhal.."'kak ö!Urilm. 

Eleklrlği yaktı, aynanın kaJ'!lı .. 
sına geÇerek hatlarını daha ya _ 
kmdan tGtıdk etmeğe başladı. 
GöZleri bUyUyerek aynada ba5ka 
b'r kadının. mağlfrb ihtiyar kadı 
nnı hı:ıya.lini arıyordu, 

Bulamadı, hala gençti vo bir 
erkeği mtı.kenunelen tiı.t.mln ede _ 
bilirdi. lç!ııi kemiren ihtlyacm 
hızıyla ale'2.cele g'vindi ve çıktı. 

Maiımııt Ata Melihı:ı. Cemnlin 
ye.kınlarınd tenlıa bir caddede 
tir ap:u-tonanm zemin ika.tında o • 
tunı:rordu. Gece scriniğinde )iiril
dUf;rU takdlı'd~ l:a.lbindclrl hoy~a • 
ntn biraz olsun tepkin olacağını il. 
inlt etti Ve ylil'Ü~e!t Mahmut A. 
tanın oVifıe kadar ı;i,tti. Pencere. 
lcr kapkaranlıktı, ~curlar ara -

Sovvet 
tebiigi 

~loskova, SU (A...\.) - Sovyet i!.. 
tihbarat dalrealnln bugün 6ğle Uurt 
nl!§rcdilen !ebllği: 

29-SO eylal r,oocs1, kıtaatrınız, bü • 
tlln cephe boyunca ı.JU~ma.nla çarpı:. 
mışlardır. 

Amman 
tebiiii 

Ballın, 80 (A.A.) - Almcın orduJan 
bnelromand&nhitnın tel>Ut': 

Dlnyeperin d~uırJnLlakl harekAttn, 
ltalyan kıtaiarx, mULtm dilpnan kuv .. 
veUertni tmh~ etıni111 rdir Ve binlerce 
esir o.lınm11tır. 
Doğu ccpheı:lnin şimal ~sinde, 

b!r piyade t.U~t!nl, 2 ve 29 eylUlde 
§lddcUe mUdnraa ediJ&':1 bir düşman 

me\'zUnc m":IVntraklyt'tle httcum eyle .. 
mi§lerdir. 

Bu p!yade tümeni; 210 dÜfln&D blok 
bnV21JU hücumla zaptetmıpcrdlr, 

Hava te~kkllUeri, Hartrot ~rccam. 
de demlryolu nakllyatma mClaiaık su. 
rette hücumlar yepnı~ ve LcDIDgre. 
dın doğusun1'1d demıryolu tebekeel 
ile Murmanık demlryolu oebe!teai Uzr. 
rinde tahrip taallyettno dCTam etmit. 
Ut. 

1ngUtereye kartı eAV&§ta, Alman 
hav& kuvve':lcrl dün 1;ece ar-~ar • 
mouthun doğusunda 6000 tıtmH.toluk 
blr ticaret gomlsinl tahrip et.mı,, ay. 
nx tımgede oldukça mUhlm bir' deatro.. 
yer teoekkWU içinde yUrUyen blr harı> 
gemtaını tam bir laabcUo ~rmlf • 
txr. İakoçyanın doğu kıyı11r ile tngUtt'. 
renin cenup doğwıu Juyısmdaki 11 • 
ınanıar clvnnna d& b&fka llUouml,&r 
>'apılmI§lır. 

Şlınal Atrlkıuımda Stuka ta71arele. 
rl teıekkUUı:rl, Tobrukla rıbtımıan ve 
mUhlmmat d!polarmı bombalf.DUl}ar. 
!ardır. Sava, tayyareleri, AkdenJJ:de 
blr ticaret gemisini haıanı. uğl'&tmq 
ve bir lngill.z bombardnnan tayyareet_ 
ııı dU1UrmU~tar. 

Dll§man, dUn gece, Almanyaıun t'
mal aahlll tlzerlne &km y&pml§ ve 
bazı tayyareleri, Be1UJ1bı uaak dvan .. 
na kadar gelml§Ur. 

Rusların 
şiddetli 

taarruzu 
Loııdra SO (A.A.) - (B.B.O. 
Rua oepbealnde kil 7ıı.klafı1or. D9D 

lıloakovaya hafif mtı..1arda kar yağ .. 
mııtır. Rua ordcmmm maneviyatı 

ınUkemmcldl.r. l.ıf'r.ingrad mUdafileri 
mUtetnadl BUlt&b1! taarnıs ,apı:yor • 
lar, Rws donanması Almaııı&rm fetJ. 
rln yakmlanna gelmele:riu mani olu., 

yor. 
Merkezde Rus multabll ta&rNSU 

devam ediyor. Bu cerbeııln bir tıamm 
da Rualar Alman t&tık lrumandanı 

GUderl&Daan aw.ıı uwıtrık t&nkl&nn 
arasında Uerlemt:lerdir, 

Ukraynad&n aı haocr pU,yör. Ber. 
lln radyosu <1Un gece bU cepb6de Ruıı.. 
larm ~ok lrilytlk kttYYCtle taarruza 
geçtiklerini blld!~ttr. Mostova 
radyosu da cephenin bir kJ911lllld& Al. 
ınıınlarm geri aUrlllerek kendilerine 
2000 telel•t verdmldftlnl haber ver • 
mııtır. Ktnma kar~ §lddeUI hava 
hUcu.aıl:ırı yapılmaktadır, Fakat ka. 
rada llerley'.ş yoktur 

8mdan en ufak bir llJk bile su.mı. 
yordu. 

Uyuyor! .• 
Diye düşUndU Ve yaıklqarak ya ~ 
va.şça pencereye Vurdu. !çerden 
hlçblr 8e8 cevap vermedi .• 

- Demek ki uyuyor? .. 
Diye tekrarladı. Y cNden yavaş. 

ca pencereyi vurdu ve alçak sesle: 
- Mahıntıt, Mıi.hmut • diye 

seslendi, Meliha Cemal bir kere 
daba bu şekilde gfil.inlşU, Fakat 
o zaman Mahmut kendisini bekli. 
yordu, Bu kere içerden hiçbir ıtes 
gelmiyordu. Kulağını pencereye 
yaklaştırdı ve dinledi. Bir saniye 
8C>nm birdenbire içerden telefonun 
çaldığım duydu. Telefon Mahmut 
Atiı.ıir:iı. kacyolasmnı baş ucunda 
dururdu. Fakat Mahmut Ata te • 
iefona cevap vermiyordu. Nerede 
idi'! Ve ona telefon eden kimdi? 
GC<'enin böyle ilerlemiş bir saa ~ 
tinde, saat dörtten ronre. ona Me. 
llhnda.n ba§ka. kimin telefon et " 
meğe hakkı vardı'? Ve nihayet ne. 
r.cleydi? 

Melihı:ı Ce..'lınl asabiyetle od:ı • 
nm pencercsitliiieki demirleri san:• 
mağa beşlafü. Fakat sonra kapıcı 
veya komşular la.rafından görül • 
mclc korkusuyla çe'!dltli. KösenJ.n 
başına ata.dar gitti. Bliyticek bir a. 
ğaç altındaki tah'la kanepeye o • 
turdu, mantosuna sarıldı, bekledi. 
Artık şafak söküyordu. Şarktan 

gri)~e, griden beyaza, sarıya gc • 

-----· 

str :=t 

1ra111.vav 
seferlerinde 
Şimdilik bir değişiklik yok 

PraQd& 
Kurşuna dizilen 

generaller 
Lowh'a, 30 (A.A.) - Paz8~ 

gilnU Pra.gda kurşuna dizilen alt, 
Çek arasında, Çek ordusu~ 
mensup iki eski general da b • 
lunmaktadır. 

Bunlardan biri Bohcmr~ 5!i 
bık askeri kumandam gener ıı 
Jozef Billy, diğeri Bra tisla\'8~1 Bu sabahki ba:ı:.ı g:ıt2teler, Eminö. 

nU • Bebek, Sirkt>cl .. Yedlkuıe a.ra.ııın.. 
da tramvny sefer\erl.nln kaldmlmaaı.. 
na karar verfö1'ğlnl yazmı§lardır. 

Birkaç gUn evve: de bu ve diğer bazı 
hatlarda sc!erlcruı yatıya indirilmesi 
kıı.rarla§tığl ha~r ver-!.m~ti. Blrlbı.. 

rlni tutmıy&'.1 bu haberler Uzcrine bu 
sabah trıun\"ay, e!ektılk ve tuncl u.. 
mum mlldUrlUğfuıden tahkikat yaptık. 

Bu hususta en ıl"ğru malömat ve 
son vaziyet §Udur: 

Alamn 
gazeteleri 

Akdenizde ingiliz 
gemilerinin 
batışından 

Mühim 
~ 

• manalar 
çıkarıyor ~ 

Bertin acı (A.A.) - tık sayfalann.. 
da Akdenl.zdeltt 1talyan zaterinl bU .. 
yük harfli ba§lıklarıa tebana ettiren 
Alman gazeulerl lngillzler\D uğradiğl 
ağır zayiatın eheınmlyettncSen bahset. 
mektedlrler. Bu zayiat ltalyan ailı\h .. 
ıannm Akdenlzde İllVliz yollan için 
korkunç bir BilAlı. olduğunu göatermek 
tedir. İtalyanların muvaUaklyeti Aı • 
m.an mWeti taratmda.n bUytlk bir se.. 
vinçle karfl}a1lDU3tır. Almanlar ffLflst 
İtalya ıçtıı· iyi temennilerde bulun .. 
maktadniar. 

ı.o:ıcaı A:nz9lgv pzetMl Alman de. 
~ lngnıs kaftleterlDe k&l'fl 

muvaffakiyeUerini habrlattıktan ıon 
ra lngUtz aonanmaemm gerek Ati.an. 
tikte, gerekse Akden!zd& vazifesini, 
başaracak bir halde bulunmadığını 
yazmaktadır. 
Şark cephe81Dde İtalyan kuvvetle .. 

rtıı1n elde ettikleri nıu~attak.lyeUer .. 
den iıotıra ?talya.n tayyarelert de ~ı 
bir muva:tak.lyet kazanmışlardır. 

Şark cepbesi.ncSe İtalyanlarla Al.fnan. 
ıar Uç Rua !ırltaamı muhaaara ve ım. 
ha et.mlflerdir. Bti yenl muvarraklyet. 
ter dentzıei'de ve ~ark cephesinde ys. 
pılan mücadeleler arnsmdakl sıkı mU
nucbeUerl gi5stertnekte ve mihverin 
sağtaml:l;mt bir' keı daha ıtıtıat et • 
mektedlr. 

••12 Uh~tt,, gazeteıri eCY)~ yaz. • 

makta.dır: , , 
Yenllmczllk vô.sfıru 888Jlen kaybet. 

mit olan w daha geçenlerde CebelUt. 
tankta ltalyan hUctım gemllertnin ta.. 
arnızun& hedef olan lngillz donanme. 
sı yeni \'C ağtr bir dat'beye maruz 
kalmı§tır. 

17 ey1Ul günU İtalyan torpil tay. 
ya.relen içtn ,erem bir gl'ln ola.rak ka. 
lacaktır. 

çen renkler yUkselm.eğe oo§la.mrş.. 
tı. Geç kalmış b:r sarhoş geçe:·) 
~n Melihayn bir kUfilr sa.vıtrdu, 
ytl.rUdü @itıti. Bu r.eıt«Uı ve tenha 
caıd<icde evlerin siyah pencerele • 
rinin kör ve mnstehzi blr manza. 
t'aSl vardı. 

- Acaba kim? 
Melibd CemalJn beynini yakan 

'Sual buydu. Üiiı.ltsi.zlik ' 'e lilddet 
içhı<!c litriyonhl .. 

-- Aptalıfu, ben, apUıl. Sersem 
ve zavallr bir mahlıikum!. Mis gt· 
bi beni aldatryor .. Ve ben Jıi(>ıbir 
~ey götmnyor, h~r eeyden Şup .. 
he otm}yc;>nmı. Acaba kifrl? Ki • 
minle beni aldatıyor! .• Bunu biı .. 
memeti ·ÇOk daha isterlfn. 

Fakat lıakikatte ayni sualden 
aynla.nuyor ve bekliyordu~ 

- Acaba. kını! .. 
Ve vahŞi Nr hiddetle devam etti: 

-- İsterse Jk.l gUn iki gece her. 
!emek lazım olSun, beklly~eğim 
ve muhhkkök öğreneceğim; Bana 
yalan stSYlemeğe, beni 8.lô&tmağa 
teşeıl.1006 h'le edemi ~e?t ... 

Sonra. Melfüa Cemal lY.ırJ~a bl..r 
ümitle Mnııldı : 

- P~oreye kuvvem \'Ul'rnı:. .. 
dnn. Kmıi!illir belki de rahat se. 
klıı, derin bir uykude.d'tr. o tele .. 
fon da heriınldc h"yal olmalı. GE'· 
ceyarıeından eonr:ı kim tutup da 
Mıı.hmut Atayı arryaca.k. 

Tekrar pencereye koştu, Demir. 
Ieri yakala.dr, asabi haı;cketlcrle 

Tramvay 1dare&i bugUnkU vaziyetin 
yani bUtUntnmvı1y -,eterlerlDin nor • 
mal oıarak yapılabllcıuinin. daha iki 
ay devam edeb!.leceğiıllı kanidir. Fa.. 
kat lkl ay ıonra t'l\ndal bulunmamuı 
yilzUnden bir kı~ım, takriben 20.25 
kadar ara.bayı seferde:. kaldırmak ı. 

cap edecektir. Bu takdhde ıct'erden 

kaldınlacalt ara~alarııt tr.n ve \tapur 
gUzergllıındakl ha ti ara ~llyenlerden 
aec;tımesl tenılıh e'11tnV:ık tabildlr. Fa
kat ,ımdlde:ı v.u~•mı, n.lçblr karar 
yoktur ve bütün •nnlıır iki ay aonraya 
alt tasa.vvur;ardan ıı-,,.rettır. Hiçbiri.. 
nln tatbikine !Uzum k,.lmaması yüzde 
ps derecedo kUl"f'eU. ınuhtenıetdir. 

ÇUnkU tramvl\y ldal't'!~ Roma!ıyadan 

bandaj satı:::ı. a.lm1şttr, Bunların para.. 
!arı verllm~, bUn'n :ıaauo muamelem 
ve formallte!!i !kı::ıal tCllml~Ur. Yal. 
:na bandajlnrın Romaı·yadan buraya 
getlrtlmesi 11aJm;~tır ve bunların .oıeaı 
leketimize t!entzden olma~ığ't takdirde 
kara yoluyla nııki~ lçın Romanyaya 
b!r memur da gOnderti:n!~tlr. Band&.~ 
larm azami 20.'25 gUn iı.;!nde ıehrlnılze 
getı.rUeccıtt Um.it olunmaktadır. Bu 
mUddetten evvel gelrr.esl de beklen • 
mektedir. 13andajı.ar gf'ıdikten sonra 
da. se!erlerln t&h:.ldl o!r&!lı\da.kl l8 • 
sa.vvurlarm hiçblrlnln tatbikine !Uzum 
kalmıyacaktır . 

Necib Ali Küçükamıı 
cenazesı 

_... B&§tara.fı 1 nci sayfada 
kal, vali ve belediye reisimiz, mebus. 
larda.n eski Nafta \'eklll Alt Ç'-t'tln,. 

kaya, Denizli mebusu Fahri Akçako 
ca, Kaab.ar lıılllfit. Durak El'lurum 
emniyet mUdUrtt, ba11m blrllll ı.tan 
bul nımtakuı re1B1. merhumun akra 
bumdan ve dosllarmd&11 blrçolUarı 
iata.lyond& bulunmuıtur. 

Cenazeye vilAyet, Parti ve Basm 
Birlıtl latanbul mmt&ka.t adma çe. 
lenkler ~~Ur. ' 

Necip AUDbı kOçtUl kardefl Olup 
Donlzllden gelen bay Ferid n baca 
natı doktor T"11kh kaymblraden 
Cahit de ayni trenle Ankaraya g1t 
m~lerdir. 

işgal altmdaki 
memleketler 

...... 

Bertin, 30 tA.A.) - l>ragdan D.N. 
B. ye blldlrlllyor: 
Almanyanın Bohemya ve M:oravya 

hamısi tchll'te vaziyeti ila.n edilen 
eyaletlerde Hat 22 de t§ıkıann sön 
dUrUimeslnl emretml~Ur. B:ı ltlbarla 
oteller, sinemalar ve saire de dahil 
olmak Uzere bUtUn umumt mUe1seae. 
lerln saat 22 d~ ltapl\lt bulunmaları 

l!zım gelm}ktedir. 

ZAYİ - :>;Ufua hUviyet cUzdıınımı 
\'C askerlik vellkamı zayi etUın. Bu. 
ıup g~tıren filcmau.ı edilecektir! Ak.. 
si halde ye:ı.lsinl çıkaracağımdan es. 
k 'slnln hUkmtl yoktur. 

vedinci kolordu kumanda 
tiimııeneral IIugo Vojti'dir. f 

Londrada Çekoslovak umuıtl 
karargahına gelea habcr!cre .~~ 
re bu iki e;ener{).l cumart~ ... 1 !!tir: 
tevkif, pazar günCi muhnkeJ?e 
neticesinde mahkum eciim1~1e 
ve 9anıldığına göre evvelki ız~ 
ve.va dün sabah kurşuna dızt 
mislerdir. r 

Bunh:.ra isnat edilen ı:1uda ' 
kundakc:ılık yapmak ve meırırıı.ı 
sil~hlar bulundurma~tı. . hıl• 
Londray~ gelen dığcr bır ııı 

berdc Moravya ve Bohemva .
11
; 

mavesi kukla hükfuneti b~.,'~·ıı 
general Elias'ın Heydri~ ~ti 
emriyle tevkif edilerek şinı~ıd .,ıt 
Berline ooı'{ru yola c::ıkan d•J?' .rıt 
orada halk mahkemes~ em~ı 
lhz..ır edileceği bildirilınek tec11r 0 Londradakl Çekoslovak uııı. e 
mi kara~8.hı. general Eliac: 1

a 

arkadaşlarımn Londra ae te~!l ~ 
ta ,.e Bene§'in hizmetinde bu 11 

•• 

dukları hakliında Alman kavtı\ 
larının isnadlarını k~tiyetle ıc 
zip eylemektedir. 

Akşam 
Sohbeti 
Kadınlarda 
veni giyırTı 

mod9S 1 

A .~ŞAM ust ı. . 
ı~rden akın aıun ge• 

çen genç kızJart, kadınl~!: 
görclükçe. kış mevsimi ile b ... 
raber yeni bir kıyefet mod"' 
sının yayıldığını scziyoroı11,' 

b. ı• 
Çoğunun 111--ı:nu:!!. aba ıÇ 
mi mantolar .•. 

Eski zamanları hatırlı '. 
·1ı 

yanlar, h-.ınun aslını çok 1 tJ 

bilirler. Ancak o zaman :i 
k~yaf~tte. erkekler gezeribİ 
Şımdı kadınJ...,r ... Çuha S 'f 
bir kumaştan y:\pılmış getl1 

cübbeler vnrdı. Yakal•'
1 

Haydari Biçim dedikleri dıı, 
pedüz, devrimsiz ı~esilmit: 
kenarınıt da birkaç lcnt di~ ~ 
le zırh gecirilm;~fr Ekserıf 
dervi~leri~ sırhı;da göri.HJf 
dü ... Evde giyilenler kolsllı17; 
du. Kol yerine fii kulağı fJ 1 fi 
iki genit kRpnk, omuzl4lf1 

üterinden sarkardı. 
Şimdiki lı:adm mantoltıf 

d~, böyle geni' bi! cübbe ~1

1 
hı ... Yakasız... lJzun.·. 

l.ebteblcl ban Hl numarada 1 rı ' 
Mehmet ()emalttttn •0ttnftiir kadınların vücut kıvrım.a 

nı tamamile içeriııindc ~~~; 
lıyor ... Böyle bir kndım ar., 

Eanıtı, fakat i.,...rden cevap veren tarafından ıeyrcdince t-ı 
,.~ o •'fi' 

olmadı, yalwzca Mahmut Atanın çoban aanıyoreurmz. il~ 
köpeği Tfno havladı. den bakınca •li9 ; bir dervıe 

-- Tino sus .. Benim Tino.. G d .. d k'le'' 
Köpek Meliha Cemalin sesini 1yim mo t.sın a es 1 ı 

tanıyınca sustu. .. den örnek almak. kürJ;le~ 
O srrada kötenin ba.şmda bir de tatbik edilmiJ ama, P 

otomobilin durduğunu gören Meli- iyi neice verme!llİflİ. Bi~ 
ha derhal ihtiyatla bir kapı ic;lne lıaf ızanızı yorarsanız, der~!. 
çekildi, b h ,,. 

Bir saniye sonra ot()JllOb!lden atırmıza gelir: Eski aJIJ r 
~lahmut Ata ile İrfan ~yin kan• ne~rin ıamur kür ki erini te 
111 Muaf:.zez indiler. O zaman Meli- ıine çevirerek, f elike\:e ulı:': 
:ıa İrfan beyin bir haftadanbeıi mıt bir asllln gibi dilim dı11 seyiı.hatte olduğunıı ve erto81 tıU. Hm, ıokak1arda dolat~ 
nU geleee~hü hatrrladı. Demek ki genç kadınla.rı bilmez mi•' , 
Muazzez son sefbest geceen Mah-
mut Atayla geÇirmeie karar ver. niz 1 j 
m.işti, Bu kü!'k mantolar yeti, 

Mahmut Atanın ilzerinde smo • ll'lodaya hiçbir zaman uydl' 
kin varôı. Muazzezin saçları dağı· dı; fakat bir ha!<ikati me'! ~ 
nrktr. Geld!Jer, hiç etraftan çe • dana koydu: F.~kilerin P',. 
ktnnıeden Mahmut Atanın evine • 
ı.1rdilcr. Sarlıoş olduklan açıkça ınütevazi inıanlar oldujaıll 
c-örilluyordu, anladık. 

Meliha Cemal koşmak, hücum Neden mi? J. 

etmek istedi, fakat birdenbire Eıkiler, kıymetli kUrkter,.. 
du~ ve: ni elbiıelerinin İçinde ıak1Ji 

- Yiltüm... d Ş' d' • J ki"' 
Diye dilft1ndU, Böyle bir •tı • yor U'. ım ı ıae • ve ev • 1' 

rıı.p g~csinden sonra yüzü klm • tüyLl olıa dahi .. boynumll 1 
bilir nek~dar ~arap, neka~r lhtL &ırtımıza, belimir.e, yah~ 
)'ardı. AglamaK, yana.klı8rı ilurli. boydan boya vÜcuclum&.l 
den göz yaşlan 8.kltmak, yağmu• ı' k h k ·· c 
run çlç.eklerl gU&elleıt.itdiil !Jibi ı~r~ra.r er ;ae. goaterı: .. 
ancak genç kadınlarda gilul gö .. hır ıftıhar vesı!es1 sn·nv=· f. 
zünUrdü. (Dcumı \ar) 1 HIKJ.fET M()f.'] • 
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ah keme 
Blonıarında 

l~i SARKINTILIK, BiR GiZLi 
MÜNASEBET HADiSESi. 

re . 
~·hı _evlenen gencin çam satası -
~ çıngenenin aşkı -misafirlikten 
nen genç kızın başına gelenler 
~ tfıııtıı. ibne,ııut mahkemesine, f gezınl:'z, .d ,..., :ı:ıadcm ki, kardcıılndlr. 'IJ.n Vl'>tayılnden olmak U. O halde bas glt, buraı'~n. Ben ablan. 
'°Jı.1ı: e iııUknJ etti. Bunun iki le gezerim! tllyerek Dfmltrlyt koğmuı 

de 0rc.aım.ıa sarkınlilık, tur. 
b gizı.t b!r mUnascbctln Dimltrl l(orlrnınından ablasını ~mı. 

,_;: Yaralama vakuıdır. da bırakmııı, polise koşmuştur. 
hıııı.ıa lanıak hldlaealnden baJ Ahmet r".loks!yn He çamlar aı • 
Ilı h rı m~aaue a.nlat&lım: tında ve karanlıkta yalnız kalmca kı. 
~rfCtudeki göçebe Çlnge. ZI kucağın!!. :ılmı,, eteıılni berisini 
~ .\1 tçı J:lilst'yı:n, çadır kom. sıkl§tırmağ:ı başlamıştır. Ancak, tc. 

gıız bıtn bUtlln çingeneler a. cavl\zUnU llerlye g!ltilrınedcn polisler 
la ı, ~l!lğl ile maruf kanat yeti§~ ve kendisin! yakalamrıılnrdır. 
~ pı,ırnıır H &fll• tıanaya Ahmet d" h'"mcn cO:-ırıOmee-hut mah 
~· kemeslne sa ık<'dllmtıı ve duru~ması 
~ ftuıı gömlek oeklinde tu. sonunda suç:ı snblt görUlerek bu da \O: "hiç c:teğilso yenden bir ay mUıJdetıc hap.sc mahkCım ed!I. 
' ~ler. 'l'abU bu gizil mUna.· ml§tır. 
k~ Sllklnler1 arasında ilk Muhs.kem~sı blttlktcn sonra Ahmet, 
~il haılnde ba§latnIJ ve haklıındaki t'lvkı.t nıUzekkercsl kesl • 

G@ ıııp hudı.klanarak sepet. lirken hllklme yalvararak: 
~ ~UlaA-ıne gltmlııtır, Ali - Aman, dedi, madE>mkl ceza ver. 
~~! U.Ynıaz karısını çıldıra. diniz. Eyvallah, LAk:n ben yenl ev • 
lltınrıd ... n bir mecnuna dön • lendim. K:ırım bunu duyarsa kıyame. 

'11 ltrskln sepetçi bıca • tl kopanr. Ne olur krndlslnc benim 
lllarak HU!eytnln çadırı. bir başka suçtan tcvk.! edildiğimi s6y 

it Ulr • lemelerl için emretseniz. 
llaeyın t bu sırada mahalle • H~k!m pşırmı,tr 

.\~hn fa cıkmıgtır. Karı. - O no demek? Bunu vaktllc dU. 
l'I hüyle pilrhldc:tet gö .. eünUp bu hallı karıııttrmasa)•dm. Hiç 

tı• ltıe· yeni c\'ll adam böyle şeyler yapar 

1 Yorsıın? diye sormuştur. mı 
't,~tce~m. Kocanı görUp Abmedln, Lansmır hayali ile titre .. 

t llt lı!lı. Bakayım kanmla dlğf anlaşılryordu: 
it 0~rnekmlç bğrensln. - Oldu, bır kere f!ıtcı diye aöyıc.ne 
~ Ocaın mı sc:n!n karmla söylene drşanya çıktı, jandarmanın 

r-~ · Tuzııyayım da kokma. kc~slne cılerlnl uzattı. 
~bacaklı karıyı da no ya. ADı.tYt~ MUHABtRt 

'ile 2Jiy,Ol!€ar ·? 
- ı:._:ı-• ... ~ 

~l)ıı. aın. 
) t~·ll bacakı. scnıı!n. 

lbt}'l.'ııJZ-O tınk. 
~~ t:ıöyıeee bll§l&ml§ ve HU. 
~~th g!de:ı All, HUscylnln 

~ çı bıçağı'e muhtcllf yer. T aylorun vazileıi hakkında 
~~1Yarak yere sermiştir. 
~ 1tneehut UçUncU ceza 

ttr, e cluru:ınaın biten Ali 
• ~UddeUe hapse mahkQm 

1 tevkif olunmu11tur. 

·~· ~ oturar. J 7 yaılarında 
'ı1tı1 bir cenc kn:, paznr ak. 
~ ::ı le ıntUSf komıuaundsn 

t aıacaksranlıkta karşı • 
11,

01
1i<11nda bir genç çıkmıg, 

it Una girerek: 
4ij' ız. geı şöyle bir gezinti 

•UrUklemeğe bn§lamı;,. 

~Ilı 
l 111}' 1.anımryorum. Gelemem. 
,.ltı trek ınlitccavlzdcn kur. 

\tı le de lıt>hmct sarkın.. 
rın 

lı •g, bu:un Uzerln~ CU. 
~ Unan iri anahtan Meh. 
~na '1ldirmıııtır. 

Sovyetlerin harbe l•arışması, 
lnı:Utere \'e Amorllmnm SO\')'et
le:re yardnn etmeleri Papalık ma
kamını çok zor bir mevkiclc bırak. 
mıs olmak icap eder. . . 

Bütiirı bunlar bir nraya ~eliri
llrse ı;tzli ~izli bir 5eYler hazır 
fand1jhna hUkmo!unnhiUr. Umumi 
Cihan harbinin tarihi hu hususta 
b!zf ten\·fre hizmet. eder. Çlhan 
harbinin fll't< :z.nmıuıların<lanherl, bu 
ııulh arnştırmnlıırı bacıln.mı , muh
telif şekiller altında münfcrlt. sulh 
tekllfleı1 'ukua ~clml~llr. llnrbe 
ıtfrerlıen de\'let lerin "ftdetfı ilk va
rlf esi sulh çarelerini anunnlctan 
ibaret ~bi ı:örlinüyor. Onun için 

işimizi bir makine gibi değil, 
düşünen bir makine gibi 

yapmamız lazımdır 
E LIMI~: alJığımız ifleri bir maki

ne gıbı yapmakta el evam ettik~e 
ilerlememize imkan olmadığını bilmeli _ 
yfa. 

Muhakkak ki iıimizi mükemmel yapı. 
yoru.z; hiçbir ıakıaklık gö•termiyoruz. Bu, 
bizim ilerlememize hali bir hiiner değil _ 
clir. Dikkat edilecek nokta,, o iıi yapar _ 
hen aynı zamanda kalamıun da çalııma
sulır Bütün düıüncemizi bu İ§e haıretme
miz ve onu aynı mükemmeliyeti muhala. 

za etmek ıartile claha kı•a zamanda ya . 
pabileceğimiz yolları arayıp bulmamız, 

zamandan kazanmamı~ ve hatla uzun za
manda yaptığımız mükemme:iyetten cfo
lwr mükemmeliyete vardırmamız lazım -
dır. 

Hele yaptığımız i1 ii:r.eri,dehi tecrübe
lerle varılan miiıbet neticeyi M.Üesaeac sa
hibine yazıp bildirmeyi de ilımal etmez
sek, ilerliyen hamlemizin il'- müıbet adı-
mını atmıf bulunduğumuza i:tanabiliriz. 

CEMİYET TETKİKLERİ 

Bir Tapon ailesi 
nasıl vaşa:r? 

Fıkra 
• .... 
Doğru laf 

Glıııun ııl.}a.si \'&k.tbruu okW' _ 

kt•ıı ııru ra ıtli.}lt' d~düiümı-. o. 
hır! 

- Cnnını, derl:.t, ) !.Udı ltu devletlıa 
bu dı·,·lt'te lalkıım e~ıu<'tiinde 11ud 
bir :.~b••lı, ~ıasıı lılr wnua \'lll'. He.r 
\Ul<it ı•beb H' maıuı untnı;;a doğru. 

Hanı Ufüiııiıı '.>iri lilr horozu boğ. 
nuıya teşebbıı' ı'<lcr. n:.hçe tltlerhıe 
kadar yakla;ır. Hlr ı'-! lııakar ki k&h 
.} a oracıkta oturu~ or: ~inde de blr 
çifte \'Ur, Jioro:mn lıztrlne atıJsa. 

heme.o ~t!\1rlp ktvıdl .. fol haklıyacak .• 
~~,,., ;)ln.tş ha.}\'1Uır:ığı7112 yanma 
doğ'nı .) ür r: 

- UüzrJlın. Jahuı ~kerim, der; 
~ahant~ SC'Slnlzl bir dl'fa lift.ebilaeıu? 

1 Bu koıupUmıuıa sl:J.ınan tıoroz: • 
ı•ıık Jabıı ':lf'ıını acıır aı;maz, derhal 
o.tılır, ve ti;ı: -tt'n kl\hya h~blr oey 
anlamadan "apt.ğı gibi alır, dal 
ba!JlnlL retirlr. 

Horoz cır.ula öyle sorar: 
- Tilki karılt''i'• boı.I aldın, bu 

ılıığ haı>ın . ı gctlrdiıı; fakat kabeha.. 
tlh ıwı'l 

- B:ık, daha da lif t'diyor Tavaa 
~ gibi ımıaatlarm \"ar, bmalar ae-
111 ~ Ba~ında mücevherler ka4ar lal' 
mızı bir lbUc, SAna ae lA%mı ! Ayak. 
lıırmda gU~J gth:eJ mahmuZlar; Sl',. 

nln ne)1oef Şimdi .öyle bele, ben 
RDI yemly<!ylm de MiDi yiyeyim! 

Dotru l:\fa khn ~I' .ereMlmft 
kit ... 

NA8RET!1N 

"Şundan lıundan., sUtunlarını okur. 
ken aldığınL~ malıima.t ekseriya kısır., 
dır. Me.scııı, Japonyada plrlnoln en 
çok istlhlAk edilen gıdıı. olduğunu bl. 
lirsiniz de, bir Japon alleslnJn pek 
enteresan olan husust hayatmı etraff.. 
le öğrenemezsiniz. 

Zira Japon,vada üniversite tahsili 
olmıyan memur terli edemez, battA 
böyla bir gencin bilyUk bir mUeaeae. 
Y• memur olmur bile imkln haricinde 
görWUr. 

:~~~~~yt~:;;~c;~::b:~~;etin:~~~llne f iŞ UN DANI 
Tcruko, A\'rupaı elb!Jıeyi pek beğen 1 BLJ N DAN 

miyor. IAkln, kendisin~ kimono mas l l 
rafı da hayli yekQn tutmaktadır. Ta. 
ııeai blzlm paramızla 2!.".30 liraya ka.. 
dar varan Jıı.pon maşlıthlan satın alır. lıtc size vasatı bir .Japon ailesi, soy 

adlarının Sı...zukl olduğunu kabul ~
delim. EvvelA bayan Teruko Suzuklyi 
takdim edelim. 

Bu ooynn "Suzuki Sanm kanaıdır. 
San, hem erkek, Mm kadm için kul 

lanılan bir tablro!r. Ynlnız hariçteki. 
ler tarafından değil, ev içinde de kul. 
lantlır. 

Teruko San, §imdi 80 veya 32 ya • 
"ındadır • .Japonyanuı orta sınıf aha.il. 
aino mensup bir kadın.. Tokyo orta 
mektebinde 19 yaşmı\nyken tahsilini 
bltirmlşU. Böylece vasatı bir tnhslli 
vp,rdır. Dul_ldnq baaka GIÇek tanı.im 
etmek, çay meras!dılnl becerebilmek 
ve Avrupai yemek pişirmek usulu hak 
kında da btrltaç husl!Bt dera alarak 
malQmntmt kuvvctıendlrmi§tlr. 

Bugünlerde Avrupıı.l yemek JIİAlr • 
mek Japonyo.rta pek e:ııemmlyet veri .. 
len blr şeydir. Ger!,i eski usul hayat 
yaşamağı t~relh edenler, garp siste.. 
mine muanzdırlar. F&knt · garplılq.. 

manm önüne geçmekte arUk gecikmlıı: 
sayılırlar .. Bazı yerlr.rde, garp usulle. 
rlne h!ç vAluf olmıyan Japonlar ara • 
larında tenkide lr.ıc uğnyorlar. 

Tcruko 24 ya~ınn geldiğ'I zaman 26 
ya§ında bir aeUkanlı ile evlenml§tlr. 

Bu Taro ismini verdiğimiz Japon 
delikanlısı da, ev:wmeıı:nden iki scno 
evvel blr kumpanyaya ctrml§U, BUytlk 
b!r mUcsseS".:ln b::ılcr"c memuru ara. 
sında bulunuyordu. Bu itibarla gelir! 
yolundaydı c!eneböjJr. 

Taro, 22 ya;,ınd'lyke~ yüksek ticaret 
mektebini bitirir bltlrrrez doğru Unl. 
versiteye geçm!i ve orada da dört 
sene tahsll görmO~ o!du~u için bUyQk 

Taro, maaşını karıaı Terukoya ve.. 
rir. Ev mava.fm:, kontrol eden zev .. 
ccdir. lcap cttıkı:e Taro, kanamdaıı 
ufak tefek cep harçlıfı alır. 

Genç Japo:ı çlftııırt. Avrupalı çltt.. 
lere nazaran bir noktadan llstUn bulu., 
nuyorlar. Mesel! hiç ev dö§emesl at. 
mağa lüzum görmezlır. Bir Japon 
evinde c:tll§eme meeeteaı yoktur dene .. 
bilir. Mesel~ Japor., evinin istediği 

herhangi odumda U!'UyabUlr •e iıı~ 
terııc bUttln oda.lan aradaki Japon.. 
kO.rl perdeleri kaldırmak suretlle bir 
tek salon haline koyabillr, 

Yatakıar, i'er odanı11. içerisine yapll 
mıı olan bir yüke sokulur. Bu bUyUk 
dolap, ancak .yabaııct mlaaltrtere tah.. 
ala edilen hu3usl oaada yoktur. Ve bu 
oda, ula yat8.k C?dHt olarak kullanıl. 
mu. 

BeyZl oeklldekl bacyolan yıı. k6mUr 
nya odun aobaıl)lle ikl saat içinde 
tamamen ııntabillr. Herkes, aynı ın • 
cak banyo suywm kullanır. Ancak 
banyo tenekesine girmeden evvel, 
sabunlanıp, sonra da. ı:ttbunıarı Uzer. 
lerlnc:Jen sildikleri için, su dalma ter. 
teml.zdlr. 

•raro ile •reruko evlilik 'hayaUarmın 
ba§langıçlannd:ıyken Taronun elbise 
znıı.srıı.f1 Terukonunkırden daha !azla 
tutuyordu, ÇünkU Taro, btiyük bir 

modern kumpanyada. çalı§tığt için Av 
rupal elbise giymek mecburiyetinde. 
dlr. Fakat eye gelir gelmez hemen 
Kimono dentm Japo;ı usuıu maılahr 

sırtına geçirir. Kadm l&e, dalma milli 
elblseslnl giymektedir. 

Kimcmol&ra yaf mur damı ur dllfıne 
melidir. ÇllnkU onlar hiç yıkmmağn 

gelmez. Yıkanırsa d:-. l:!myevf aurette 
yıkanıp teınlzlenmelldir. 

Klmoııolann b!çlml v-e nzerlerindcki 
çiçeklerin ıekll, bir Japon kftdtnmm 
ya11ma glSre delfJlr. 

Gelelim bu Japon aUe.sln!n yiyecek. 
lerlne: 

Japon usulu yiyecek, mesela, çocuk 
larlyle berab~r be§ kl;illk bir aileye 
ayda, bizim paramızk 3:S.i0 Ura gibi 

bir paraya. mal olur. Ancak lUks 
nıasrar olmamıt:ı: prtlyle .• 

Japon yemeği, h~Ue, pirinç, u. 
cuz balık, Ud üç çeşit tızerlnden aebzeo. 
dlr. Ayn ayn tabakalara konulan bu 
sebzeler, turıu ve .salça ile birlikte 
sofraya getirilir. 

Et pahaıı olduğu içlrı pek az ldm. 
se et yer. 

Ucuz Qe§ldl do.ha sıhb.1 olan yeşil 

çayı pek çok içerler. B~lhassa yemek. 
lerden sonra yeşil çay içmek ldettlr. 
Umumiyetle bu tarz yemek, batt.A un 
ı-ın evll'rlndo bile a,ağı yukarı aynı,. 
dır. Milli bir t.egaddl tarı:ı. 

TecrUbeler gösteriyor ki, in· 
snn kam ölümden en aşağı se. 
kiz saat sonraya kadar zi.Hayat,. 
tır. 

Limon suyu, sirke için kulla. 
nı'acak herhangi b!r ı;:ey için kul· 
lanılabilir. yalnız, tursuya kut. 
!anılmaz. 

Bütün iyi mtrellifler, ekseriya 
çok yazı yazmış olanlardır. 
Şeksplr, Skot, DUma, Volter, 
Dckens, Takrey, Eolstoy, Göte. 
Kip!in~, her ikinci nevi muhar. 
rirler:in ~rlerlnin iki mialini or. 
taya koymuşlardı!", Hele üçüncü 
sınıf muhanirlerin ortaya koya
bileceğinden üc: misli fazla eser 
yazmışlardır. 

Amerikalı hik:lye muharriri 
Edgarpo, hayatının mühim bir 
kısmını ham.a olarak geçirmiş.. 
tir . 

lyi olduğu 7.amanlar da a~ 
değildi . 

Güne~in faydan 
Mektepte, muallim, talehestne 

soruyor: 
- Güneşin bize ne gibi f8J{da;. 

ları dokunuyor? -
- Hemen hiç! 
- Nasıl hemen lıiç~ 
- Oyle ya; geceleri ~l. ~ }.{t'hmE't bunun Uzerino 

~k kızı sokak ortasında 
ll t <I A'm ğe baglamıştrr. 

Ctyadı hasmış ve Meb. 
~~r~;;.k cUnnUmcııhut ma.h. 
'~it iştir. 

imdi de alttan alta sulh faaliyet. 
lcrinln mc\'C'udiyeti ihtimal hnrt. 
cJnılc addedileme-ı. l"aknt faaliyet 
ler başkadır. Semere \emH'leri i e 
blitün bütiiu baskatlır. 

HUseytn C'ahit (Haber) l 
bir kumpanyada ııı atması ~ orada 
terrlh edllmf'ııl rrıuhnklmlttı .. 

Bununla ~raber, ,~mdl, hemen he. 
men her 1kisl de aynı clbl!e masraCmı 
yapıyorlar. :~ira Ternkc da, kocasmm 

Eğlencelere geline;-:, Taro kumpıı.n. 
yadaki arkade~ıan ve bazan mUdUr. 
l"r'yle \>lrllk~e f'kııerlye. golt te oyna. 
mak ltlyadm:ı kapılır. Fakat hep blr. 
llkte, en ziyade sinemalara giderler. 

Japonynda gayet bUylilt ve mUkemmeı 
1! 1ncmll ı-•·· • 'ftrı vo.rdır En ziyade A_ 
merlkan !llın!erl revac;tadır. Japon • 
lar, tnriht vaknla.n ve acıklı filmler! 
severler . .Anc,?c !'On :!amanlarda her 
sinema mU~neseslnln bir de Japon fil 
mi göstermesi rneeb•ni ktlmmıştır. 

yor, gündllzlerl de.. 7..aten her 
taraf aydmltk!? 

~itle M:chmedln de suçu. 
~ ~~· kenrtısını ı ay mUd. 

hk~m ve hemen tevkif 

'~ .... 
~cu h~dlse enteresan. 

~ t Gıııı Oturan 1atavrl kızı 16 
ili~ 111ta puar ak.,amtnın 

ttıııu,. an lati!ade için erkek 

h ~·~ ile çıı.mlklara dofr\.I 
)\ :ltıtatır, 

tPrn r, tembul, fıkır fı. 
.... '3ö:, lece kardeıl ile gUle 
'\j"tk 

...._~ır.. 1.>n çemlarm arasın .. 
, '1tıı~ r1 Yan bir genç çık. 
>~ Y&nlıu:na gelerek Dl. 
lııı it illa. Yapı;:mııı:: 

it tıırı ne!'I oluyorsun! d'. 

\ ci 
"ba' Dımıtrl do korkmuş, 

~ite 11ltnıştır Dlmltrı: 
'R'ırıı Kardeııtylm ! dr. 

arasında 

Babam annem'in lurdrğı potu 
tamire r.alıştı ! 

- Annen latife ediyor, yav. 
rum ! Sen hc:r ij-OY olabilirsin bel
ki. Fakat, hiç bir zamnn hain o· 
Jnma1..sm ! Hiyanct, senin ruhun
da, varooıhı;,nda vok. Sen <:Ok 
munic:. cok merham'!tli bir kız. 
sın! Merhamet ve qeflmtin gir
diği yerde ''hiyanet" bu1unmnz. 

İffet Melih, anneme hitnp ede
rek: 

- Hnmmefendil dedi - keri. 
meniz cidden sizin ,gibi oınce. 
hassa ve zariftir. Ben şimdi\c 
kadar Leyla hanım gibi cluvgulu, 
anlavıeh, ve muhakemeli bir kız 
görmedim. Konuşulan muhtelif 
mcvzu':ı.r arasında kendilerini a. 
lfıkndar eden en ufak bir noktayı 
gözden kaçırmıyorlar.. Sizi teb
rik ederim doğrusu. Kızınızı qok 
gUzcl yetiştirmiş iniz! 

lffet Melihin beni, annemi.. 
yüzüne karşı methetmesi çok ga.. 
l'İP olmuştu. Anhem, Mclıhln bu 
nezaketine! 

- T~cki\r ederim .. 
J){)miye blle liltum görmiye 

cek kadar kabalık göstermişti. 
Maamafih. sözü derhnl..bnb~m 

alarak: 
- Oğlum, iyi yetiştirmek her 

ebeveynin vazifesidir, dedi, fnka.t 
iyi yetişmek, biraz da ~ocuğun 
kendi fıtri istidadı ve kabiliyeti 
mesele idir. LeylH. yarndıh~ı iti. 
bar1yle "iyi'' kalitesine mensup. 
tur denilebilir. İnsanları bence 
cemiyetten önce tabiat tnvsif e. 
der. 

A.kfiam o'muştu. 
Dönüyorduk. • 
Salı gtinii.. Saat 

rüde buluşacaktık·. 
ikide köp 

Neriman: 
- Allah <ışkına gününü, saati 

nı unutma! 
Diyerek mütemadiyen kulağı. 

ma f ısıldayordu. . 
Annem süz.gün bakışlariyle 

affet Mclihi kifi derecede tes 
bir ettiğinden emin bir tavırla 
kalktı .. Arabaların durduğu ye_ 
re do~ru hep birlikte yüriimC>ğ~ 
başladık. 

1\rac.Q.1arın önündeyiz 
Bir aralık İffet Melihin yUzü. 

ne baktım .• 
Aksamın hüznü kainatı nasıl 

sararsa. bu ayrılığın hicrahl da 
onun ~ehresine öyle ~ökmüştü, 

Ne kadar bitkin, ne kadar üz.. 
~iindii o. 

Babam iki araba tuttu, Birine 
~erimnnlu İffet Melih bindi .. 
Diğerine de biz üc;iimüz. 

Vedalaşırken. babam. lffet 
Mf'lihe: • 

- Oğfom ,yine bekleriz. Bu 
vesileyle Nerimana teı:ckkiir e. 
de&!m ki. bize sizin gibi değerli 
bir dost kazandırdı. 

Diyordu. 
Gerçekten de~er1i bir genctt o. 
Fakat. ne yazrk ki. karfimnda 

doğan bir ,2'iln~. Sadi .$Zİbi. onun 
da iradesL"1i bir r.nd..ı eritivcr. 
mişti. 

İffet :'\ Ielih babama: 
- Bu tanışmadan en ~k heı~. 

deniz istifade ettim, doktor ~y! 
Sizleri kazandım.. Sizin gibi ne
zih, asli bir aile ile tanışmaktan 
duyduğum manevi hazır ilelebc~ 
unutmaynccğım. 

Diye cevap verirken, gözünün 
uciyle anr.eme giilUmsediğfoi 
sezm<-ktc gçcikmedim. 

Ar~balarımız yan yana. daha 
sonra J<:nlamış caddesinde arka 
arkaya fibneie başladı. Onl:ır 
ünden gidİ}'ordu , 

Ann!?m arabanın içinde mm!. 
dandı: 

- Çvk temiz bir genç .•. 
Ben, kendimi tutmasam: 
"- 8vet. Çok temiz.. Fakat, 

ne yazık ki, sen onu da Sadi gibi 
ki rlctcccksiı~ ! .. 

Diye hn~·kıracaktım. 
Korkunç bir f.,·ianın henüz ilk 

perde-.i bile arılmııı değfldi, .Bu, 
adelft bir piyesin provasına 
benziyordu. Ve nihavet giiniin 
birinde piyesi, bir facia halinde 
sahnede görecektik 
Tıpkı Sadı ile oymman komedi 

dram Ribi. 
Ifomcdi dram diyorum. Ciin. 

kü. bunun hem gUlUnr sahnelf.'11 
\'ardı Hem de dramatik mecli!"
lerl .. · 

Ve bm bu piyeste c.e - ifükiı•. 
de <>,du~u ~lbi - dain";. il~:nci 
plô.ndn rol al:mlnr !!t~"tıı•1 :ı. b>ı 
lunuyorıım . Ba~ rol :\rınemınôı, 
\' e oovk !!;İ<lerse. l!alih:t. hu ~·c-

ni pi)'este de annem baş rolü ay. 
nayacaktı. 

1 hlamur caddesine geldlğimk 
znmq.n, onlnnn arahasr Kadıkö
yline doğru ayrıldı, . Ellerini eal. 
Jnyarak bizi selamladılar. 

Bit.de ellerimizle mukabele et. 
tik .. 

Annem e'indeki beyaz eldiven 
]erini salladı , 

Ben sadece - nezal:etsizlik ot. 
ma ın diye - elimi salladım. Ve 
ar".ıbnmız Fener caddesine saptı. 
Şimdi Bağdat caddesinden 

Göztepeye doğru gidiyoruz. 
A!}.nem. babam ve ben •. 
Arabada üç kişiyiz.. Fakat, 

bit· hancere<len teneffüs eder 
gibi, saki.n. sessiz, hatta hare. 
ketc:tz otunıvoruz. 

At abanın arn sır:;ı. vollardak: 
~ııkurlardo n geçerkcı1 yaptığı 
sarsıntı il sallanmamış olsak. 
bizi inlimat etmi~ üc hevkeJ sst 
nacaklar. 

Ben mUteessirim . Konuşmu-
oyrum.. . • 

Konusmak ta ıst"mıyorı.ım. 
Annem mı>m1:1:~1 • J{l)nuıflr.:ı. 

yor. 
\ t- memnuniyeliııl hı:;s~tUnllt· 

mek için konuşmai: i9tem!yor. 
Fnkat. bob(ttntı ~ olmuş?~ 
() ıl~!"n kor.u~U\"OI"? 
8tt ~c.-:ir,tt.len nr,'fM"ıGft Mı 

:.u!? 
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t:evıren: MUZAFFER ESEN 

- Zl hırincitf·şrinde vil • kontrolü huıuıunda çok ıık1 
)iidan ayrıldım, 24 üncü ak- emirler vermiıtir. 
şamı villaya döndüm· Bunu Poiıı•.:er sordu: 
size doktor da ıöyliyebilir. - Saat siz avrılırken kaç BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TIZPA 

NEVRALJi. Klftll<LIK Vf:. suru,~ Ali ULARl.~IZt JEllJi ~L ı<ESfti 35 Kızımın bana ar".ık ihtiyacı yazıyordu. Döniıfünüzde kaç 
kalmadan tabii onu yalnız ' Kadın samimi olarak ce • 

_ Hakkınız var, Jüphesiz, bırakıp dfö!CD'.ezdim. Ben vap verdi: 
leabmds gün~e 3 ka,e almabilir. Her verde oullu kutulan ısrarla iıtevinif 

bu meıele heci uldukça sıkın kızımdan ayrıldıktan ıonra - Tam rakamları hatırla• 
tıh bir vaıziyete sokmuştur. artık doktora c!a ihtiyaç kal• yamıyorum. Fakat gaz ben 

" ' ~ . . ' - ... . . . . .. ~ . . ~ '· 

Onun için hu vaziyette söyle· mamıştı. Onun için oradan yokken çok aarfedilıni!lti. r --• 
yip söylememek hususunda ayrıldığım tarihten eminim. Sanki ben yo!<ken birisi 11• Yatı Mektep~erine 
tereddüt ediyorum. Fakat Siz de bana inanabilirsiniz. lada yemek pitirmitti. Hem 

Yarım saat ıonra müfetti • de adamakıllı bir yemek: 
timdi heı §eyi soyliyeceğim, J 
aıöyliyeceklerim tamamile şin adamlannc'an birisi vaaı- Çorbasile, etiyle, sebzesi e, 
doğrudur. Bunu polis vası• tasile komştıla:" arasında ya • pili.vile ve t:\tbsile bir ye-
'taaile de tahkik cttirebilirsi· pılan soruıtı.rma.dan bekçi mek.. · 

kadının doğru söylediği an • - Ba§ka bir fey de gözüe 
niz. Hic!ise anlatacağım şe· 
kilde cerey:m elti, mister laşılmı§tı. nüze çarpmadı mı? 

Müfettiş konu~mayı A~ı;ur - Hayır. Fakat her taraf 
H~~~::;;··· kadının sözünü Sensburi üzerine nakletmek adamakıllı bak+ığımı iddia 
keıti: için kadına ba§ka bir ıual edecek değilim· Fakat ne 

sordu: ıöyliyeyim. Mutfakta meze 
- Haliday, mit1ter Akshor -Mistera Sensburinin hiz bula•ık yıkanmı• gibi bir hal 

Çooo.k nnıeektenlz: Yatak, Yorpıı " (larfaflarlyle l'atalı OrtüsU. 
Batıanlye, Havlu ve Bftruozlanm acu.aea maA-azamızdan alınııuız l11o 
tanbuJ SuJtanhanwm caıddNI No. f Tel: 206"..5 

URSA PAZAR/: SiPAHi oğlu HASAN Hrlc;TVV ··---9!!=----------IE • .__iL 

tun katibi midir? l' ~ 
_Evet, mister Halidaya metinde uzun zaman kaldı· vardı. Tavalardan bir tane- ' 

nız mı? ıi de yerini değiştirmiş'~i. Fa• 
aynı akşam eve döneceğimi Misters Nc.ta11, Artur Sens· kat bilmem bunlar üzerinde 
söylemittim. Fakat keşfiniz buri hakkında noterin söyle- d·•rmt"k 7.f\hme•ine değer mi! 
hakikaten doğrudur. Kızı· diklerini tekrariadı ihtiyar - Ya, raf!a bulduğunuz 
nun evine gittiğim vakit za· kadının, kocasının uzaktan paslı ;iviler? Onları da vil· 
vallmın çehresini. hiç beğen• l · 

ml§, her nevi otomob!Jden anlayan bir 
işçi, ehven •tcrctıe her nevi işi yap • 
mak iBtemek.tedlr. Ya:ııız iki sene ev. 
vcl kaza neticesi ku.lnk•arı sağır kal. 
ml§tır. Matoaa ve kitap ~!erinde de 
çalışab!lir. ıS.F.Y.) remzine müracaat 

d" Y" .. d 
8

. akrabası o an bu delikanlıyı laya döndüğünüz gün mu 
me un. uzu sapsarıy 1• 1• hiç sevmediğini tasdik etti. buldunuz? 
naenaleyh • 0• akşam orada 1 Müfettiş saf bir tavırla •,ek - Ya ogün, yahut da bir 
kaldım· ~~ ~~5! '~hah çoc~k· rar sordu: kaç gün sonra. Zira rafları 

,Ha ıımp.u 91d...,,,. (faderUecet 
t'erlm ll&nlan ita ~ \MJUIUWla pa 
rua 11~. s.ıeame celdltJ 
sladerat olna71.1ıDUJuW mallf1ll ll8'. 
mU &Dere urUı ~ ~ 

ıert lkla) 

Evlenme teklifleri 

• İtalyada ı.ahsll g!ırmUş, mimaı1 

işlerden anlıyan, j11A.r> vo çini mUrek. 
keple mlnyat·ır resimle• çizen bir ısa. 
natkA.r blr §lrkette vevıt husust bir 
mUessesede çalı~mak lstemektedlr. 
Taşraya gidı?blllr. (Cem.atör) rem. 
ztne mUracaat. 

lardan. hnu.1.n:dmıdst.er HaKl~d·a. -Peki, miaters Nolan, a• lıemen ooün tem;~Jememi•tim - t o :I' • Y&§ 32, boy 1,70, kilo 70, aerbcst • Llıı-:-nln ien şube!liLdrn mezun bir 
Y?1 evıne ~on eı: ı?t: . a 1 caba siz yokker. villaya baş• (Devamı '\"3.1') meslek Bahıb~ aylık ktlzancı va.saU genç, ilk orta ve Use talebelerine 
bın oturdugu yen hılırım. Bu k birisinin girmesi ihtimali T cı. 150 Ura olan, kimsesiz ,orta tahsilli matematik ve cogratya dersf verebillr. 
IUretle Ona dün akşam eve a mıdır? tSTANBUl. lll',LEDlYEst bir bay; 20 ila. 30 ~rı arasında KUçUkpazarl.la H:ıcıkcdm mahaıtestn. 
d

.. . _ 11 _ .. var . . 
onm~mıg . o c.~~u~u, o gun _Bunu tab~. bılerr.em. ş EH t R T t y AT R osu boyu ile mlıtcnasip, ııen bir bayanla de Tavanlıçe.şme aoknğıı;(S& G numara. 

de gıdem. ıy·e· ce .. gımı, ancak Kadının gözlerinde garip TEPEBAŞINDA evlenmek ıatemektedlr. ~P ve milliyet lı evde Mehmet Bayrıyı\ mllnı.caat. 
rt k d mevzuubaha degildlr. (U. G. 82) rem. • Bir ma'<lne usta11 aranmaktadır. 

cuma es:_ guuu a şam ev. e bı'r ı•ık pa?ladı ve derhal DRAff KISMINDA 
b l 

- h b d :ı- zlne müracaat. Aydıı. 200 llra vel'ilec.cl\tlr ı<:atlbte 
u unacagımı a er ver ım. .. d .. M·'fettı'ş bu ışıgyı ka· ı.10.941 Çarpmoo glinü ak!t&ID• • 2 k in ıı s r 1 dA 1 15 11 .on u. u 5 y••mda, umra1, oo yap ı, o u ar ca .• c:ı nue numaraya m . 

Fak t b ·· ·· .. d · Saat zos> ısa ..,, a u sozumu e yerıne d nla 'ılk konu•tugyu vakit de . t lise tahsili görmUş, e..ıebiyatı seven, racaat. 
getiremedim; bir gün daha g~rmüştü. lhti;ar kadın san• HAM~E.~ ~5 perde) içtimaı terbiyeye sah!JI, kibar ve te,. • sert da'<tlto yaz:ın eski ve ycnı 
fazla kaldım l . d k · k mız bir &ile kızı, y!lksı!lr tahsil gör. yazıları iyi bilen bir go:nç, hcrhangı 

. ' .. .. .. .. ki göz erın e ça an şımıe • lıti'kla·ı caddeıı'nde Yanı ayın 24 Uncu gunu mil§ bir bayla evlerıc-ck iBtemckte • bir mUcssesedc çntışm:ık i!:tcmektedlr. 
- l · f k ndaymıf gibi ba • .. d" ...ı .... ? erın ar 1 KOMEI KISMINDA dir. (Nedret 5:S) rcmAnc müracaat. 1 (ÖRZ) remzine r:ı:Urncaat. 

mu . onounuz. . 'ini iğdi. Pointer artık ka • 
Mısters Nolaı. parmaklan• d'S ından 'ou babı'.. u" zer·ınde ı.ıo.Mı ç:ft~tıı~oba.so"..~u al<pmı I f Ve işçi arıyanlar: • Erkek şapkacııığlr cı:ın anllyan bir 

1 d 0 '~ - ..... • 30 yaşmda, :Stanbuloa ve Ana- işçiye lhUyaç vrı.rdir. lstıyenlerln 1s. 
e say 1• • • • fazla hir şey öğrenemiyece • Kibarlık hudalaeı (5 perde) c1o1Uda aotörlUk -ve nıaklnieUik yap. tlkl6.l cadd inde oı Dumaraya mum 

- Evet, ... vıllayı ~!ste~.L~y "ini anladı v~ ba§ka bir ıua· ----------------~--------~ caatıarı. 

"Zevci"' 
Göılerlll' 

inanamıyo 
Ve on yaı dah~. 
göründüğümü so 

eaS;ı~ 
de?\ bir bari· "'ıd• 

kadır., diyor. An- o 
cak iki ay kadar e~~' 
g5U.erlmle ağzmıın eg--ııo-

ler ve bunışuklukıarırt' 
kikato "Yaşlı,, C6 
Bugün ise, bütün bu ç 
boldu ve arkadaşlarını 
kızm cildi gibi parla)c. 
yumuşak ôbn cildime.~ 
rıle bakıyorlar. Her ~~ 
dan evvel clld gıdası _,.,ı 
ren' eki Tokalan ~ 
yonım. Terkibinde 'V bftl 
sitesi protesörlerındeıı •• ıı1ıı 
dan keşfcdllen. genç~· 

ve cazip cevheri oıan \dl 
dır GUndClz.lcri de el 1,ıı 
~usatan, siyah nolc;µ 
ve açık mes:unclerl ~ 
yaz renkteki Tokalon 
nıyonım. 

gın gezmcge geldıgı gunun f t'. Beyoğlunda rrlkotej atlllyeslnde 
ıabahında ~illadan .. ayr~ldım. e .:.eç \:rmaya döndüğünüz dUz makinecl ve çırak kıztara ihtiyaç caat. 
Ve ayrıldıgımın uzerınden k't . garip gelen bir •ey \'ardır. Tilrkçe okuyup yazmak bil • • Bir avukat vıuım ,11 ~ 
·· .. • ··· b'ld. va ı ııze :ı- mek şarttır. (Posta. kutusu 2182> ye amele takip etm"!stnı buıtı 
uBç gun glleçı~kc_e d~ne 1 ım1: le kar&ıl.,,~\ınız mı? Değişmiş mektupla mur.\caııt. 

u sure e ı ·ı ,,.un gece ı :ıı; -:r ırnuanan oır ger.c. ıe ' 
.. d" 1.. k u b kt ' ve yerinden oynamış bir ıey • Kft.tlpıık ve satıv tıııerUe mcşguı cıt. vı rem:.ı!ne mUracsı<t....,, 

gun uz u rzrma a rm. d ? olabilecek oır .mynnu ihtiyaç vardır. ov. o·· d"v. J' . d var mıy ı. •On yedi yaşııde 
onw uguır. zan:abn,lde ınız e Misters Nolan bu suale Sultanlırı.mammda Marpuççularda Çar lkinc! sınıfını oitlrmt' OIJ 

tuttuum ı,tazl?teyı u um. ewe rnzı oldu He· §Ilı han 83 numaray .1 müracaat. ı,er 

M
.. Ak b k cevap verm g • •o k ı sundnn me~un v., no ~ 

- ıster eJıor"' u yo • 1 b; tarzı;ıa. rtao ·.: !Ile"?unı> <' :- genç, nwıu. oeo ay st.nJ c>örrn'\ş bJ " -' 
lu w h b 1 yecan ı .r • , 1 b h 1 \J 

1 
• it bir mUc.ssescdt veye devlet ı.şıerın. veya yazıcı olar!t!' '"ı\ıı:fll 

gunuzu a ?er a ınca sıze _ Evet, dedı" Havaga .. 1• e Sa a o' g e ve a şam t .. ~ 1 de çalışmak .ntc:ııek•eu•:. ( .$.) rem. 11, 
darılmadı mı. . . • . b ld H J in 

11 
t tedlr. (5. 1261 r1:rr.z•.ne ~ 

B . l h vazıyebnı garıp u um. a z e m raccl>l • ortttmcktcp sektıınc: 
-.- u ışten pa ronun a· vagazi saati oturduğum kat· I • Orta vaşıı Tanı!•J'.ca ,,-e tUrkçe ·.ll.nde öntımüzdcl<. sc•ıe.re ~ 

herı yoktur. Ben uzun sene... tadır. Bu saati hergün kon· Her yemekten sonra günde Uç defa munta:uman bilen oir oaya.., vı :Jir ıı.ı.e neuhncı yaşında blr-genı.: bUrf' 1e 
fer eJ yanında çaJı§ml§ bır t 1 t k •d t' dı"r z·ıra dişlerinizi frrçalaynıa 6 yaşından rokar. ço•u(;s. ııakablllr ve rinde az Dır Ucpetıe Cl\ ı," 
k d T 

"b l . ro e me a e ım · ders vercbtir ç.Jı tık!J: bır allenlr to • 

•a mım. e<:_ru e erım saye- m'ı•ter Ak•hort •aatler'ın ·emzııe En :)on ..>nkıkR' 
d h 1 h 

~ ·~ 0 yanındıı. orta ~ı .. r•ne ıe ()akmalı :stc. • H•• .. A ve ..,.t''"' e,;'fllt 
sın e er ~eyı patron ara a· cuaW> "" ..... 

b l d 
'l'IUtehassıs ~ vrupııd'" ı.l>J ervennenin doğru oma ı ............................ 1111!111 ......................................... , ............................ _................. r 

1 1 
lir yUkS"k nUh~ndıJI et 

ğım öğrendim. Döndüğüm ,roJe. ve hc.ııaplar cı:rwı:" 
k .t · t H ı·cJ h. H 'ka"' M h •k A • ıv.1.ı\ BUl\'İN'DEN ııı Va J mıs er a 1 aya ır ae· l ye Mühendis l41 l'emıln 

ne içerisinde bir iki gün yok- agrµ un l ag es l • Lise .'Il~zuntyet ttı!t~fl 
luğumun ehen:miyetsiz Lir ----- ·---· ......... .......... ·ek Bene Vl'lr

0 cek. ıuıkc.rı ~ 
şey olduğunu anlattım· Bun· (Dlinkü sa),dan denm) diğim zamandan memnun mu- "- Allabun, geri kalan bu ay· Gözlen, önünde boşluğ dıkiımı • ruıunmıyan 'ır ;rf'nç re: 
dan patrona bah11etmemcsini 11Ave etti: sun?,, rı ömrU de benim ömrUme ekle ti. San~i biı.ım orada olduğumu. ust muesscseıerdc. a .. tı'r 

- Bu ihtiyar yaşta, tek başı• "Eşek ağladı. hıçkıra hıçkıra "Allah da yeniden insanın ö~· zu unutmı:ştu. Sor.ra. hiç kim:..• ~mak".ııdır. fTokPbz re 
rica ettim. Katip çok kibar na kaldın ha! Alaha dedi ki: rünU uzatmıştı. Şimdi insanın ye hıtap etmiyerck: 
ve anlayı§h bir delikanJıd,r. lhtiyar. safdilılne bir tarzda: "-Bu kadar yaşayıp da ne ömrü k~ç sene olmuştu? - Bu suretle ınsan. evvela 
Ne demek istediğimi anladı - Ne diyorsun, dedi. Sen ihti· ola~k' Uana on beş senelik bir Delikanh gülümseyerek: Allahın kendısine verdiği otuz 
vo öyle yaptı. yarlı}acaksm. Fakat !;en ihtiyar ömür ver, Allahım!,, - Altmış, dedi. seneyi lfıyikiyle yaşadı. Yedi 

_ yerinize b&şka bir bek· değilim Olmıyacağım da. May· "O zaman insan Allaha: - Evet.,. Allah sonra nıa.vmu. içti, atma bindi gezdi, harbetti, 
· d · · d"? mun hikayesini bilir misin sen? "- Bana da on beş sene daha nu yarattı. Ona da otuz senelik düğünlerde oyun oynadı. kız 

çı gön ermı~ mıy 1 
• Delikanlı alaylı alaylı gUldü: ilave et, dedi. :\e olur, on eşek- bir ömür verdi ve hiç çalışma. sevdi ... Sonr~ eşekten aldığı on 

- Hayır, göı.dennemi!. - Ne maymunu? ten kalan beş seneyi bana ver.,, dan, hiç bır kaygu ve tac;a çek. beş sene zarf nda çalıştı, çetin 
Ben de döndüğüm vak"ı'~ ken· -Dinle öyleyse Yeri göğü "Allah r~zı oldu ve insanın meden yaşayacQ.ğ"ınr. fakat, o)u• bir hayatla, daima hiddet ic~inde 
disine bu suali sordum. Ha .. Allah yarattı, biliyorsun bunu! dediğini yaptı. Bu ~uretle insanın ratımn son derece çir dn o!ı:ıca. ~accl"ri uyumavarak. scn:etin' 
yır cevabını almca evi, bil- - Onu biliyorum, sonra? ömrü 1.ırk beş sene oldu. İnsan ğmı söyledi, biliycrsun: May. muhafaza etmekle geçirdi. Son. 

- Sonra Allah insanı yarattı iGin iyi bir şey oldu. değil mi munun suratı tüysüzdür, buru. ra, maymun gibi çirkin ve ihtı. 
hassa mobilyalı bir evi bo~ ve ona dedi ki "Ey insan. bu top- bu? şuktur. ta alnında tektük kirpik y.ı.r bir hale g-irdi. Onu ~örün~c 
bırakmanın hiç doğru olma - rak üzerinde sen otuz sene ya.~a- İhtiyar bunları söylerken de. vardır. Sonra Allah mavmuna herke<; ba7ını sallıyor ve ihtiyar. 
dığını söyledim. Fakat ne y~aks·n. !yi bir'. hayat sürecek· ·ikanlıya bakmıştı: mUtemadiyen herkesin ğözüne Iığ\vle eğleniyordn. 
yaparsınız. Gençlik bu! genç sin. Dünyayı senin için yal'attı. Hikayenin manasını anlamak ~rpaçağ:mı, d:ı.ima. duyduğunun ihtiyar nargilemin marpucunu 
(er bazı hususlarda fazl:ı ih· ğımı düşünerek se\'inç içinde ya· için sabırs·zlık gösteren öteki farkında değildi. Bu kendisiyle ellerinin arasında vuvarlarken. 

şayacaksın. Memnun musun?,, cevap verdi: alay edileceğini söylc<li... alaylı bir tavırla deli°k~nlıya bak. 
maki ohıyorlar. "İnsan düşündü. sonra: - Fe~ olmadı tabii. Delikanlı sordu.. tı ve: 

Pointcr: ''- Ne iyi. dedi. demek ki - Sonra Allah köpeği yarattı - Bunun üzerine. maymun da - İşte. dedi, bütiin bunlar sc. 
_Eğer, dedi, mİ!ters yalnız otuz sene ya~ıyaca~m. ve ona da otuz senelik ömür ver· Allahın kendisine verdiği ömrü nin de başına e:elecek. 

Senshuri evinin bekc . .isiz hal· Ne kadar az., di. Allah ko""'·~e deJi ki: reddetti \'e verilen ömrün yaln·z Genç sordu: 
lhtivar ooarn durf!u. d<>1 iknnlı- "- Sen daima hırç n bir ha· varısını yagam::ı.k istedi, değil - Pt.'ki ama. ~enin başına nc-

dığmı üğrenseydi, ş:: 1~esız ya bakarak. yat yacıayacak"m. Mütemadiyen mi? ye p;elmiyecek? 
çok üzülecekti. - D.r.liyor mu~un? dedi. ~hibinin mallarım muhafaza İhtiyar yan·ndaki kürtün ya. - Bunlar benim başıma gel. 

Misters Nolan müfettişin Öteki cevap verdi: edeceksin, her yabancıyı gözet. kıp kendisine uz;ı..ttığı na~ileyi miyecek. 
bu fikrini tasdik etti: - Dini' yorum. liyecek.;in, her yolcuyu tahkir e· yakmak için yerinden biraz doğ. - Peki ama. niçin? 

· - Sonra All:ıh c~eği yar:ıttı d,.ceksin, geceleri, endişe icinde rulurkcn: İhtiyar. itimat ve safdillik tz. 
-Doğru söylüyorsunuz. ve ona dedi l:i: kıvranarak, g"Lüne uyku girmi· - O da reddetti. dedi ve nar- ş:yan ·bir sesle: 

Onun için ben c!c bu işten o· "-Sen de. e.cıck bu topra,·ta yecek... gilcyi aldıktan oonra tekrar es. --Bana benzeven ook az kim. 

·ııat. 

* ıc va,md., ~sk'i"ıııt:' 1 
ı.ıyan -eıın,wn ~eı ;1.1/ ~ 
~ aramak~dır r<abrılı< 
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,1 

:aıışabUlr. Hup C -
nUracaatıa::. 

* YUksck lktı!i!lt ve tıcf 
linin blrlncı smn:na ıta>'1, 
>ğledcn sonraıarı 1:aı.ıını 
1lr Fransızca olitr c1S t 

ve !lanogrof:ye vaıu!tft re 
ıen cıe anlar ıS.b. 77, 

·ncaat. ~ 

* 'I'rıkot.aJ .. 112 ve ~ t 
ıe çalışını, .şçl ıu.zıartl 1" 

Beyoğlu scmtınd<' ot•ırt>~1 
lfür (Posııı kutusu ııJ. 
aıı.L 

* l!'r.ınsız met\tebıııl0 

an mezun c lddl bir ı;e!lC 
ak az bir .ıcretı... r!yRtJ"' 
;a ve lransızca cıerdıer' c. 
S M ,K) remzine murcı~I' 
* Attıturka ve: aıafrf." rJ 

.-emekleri pl.§lren bir ~ 
naktndır. htanbuldatı 

1 ıılir. (KUr;Uk parmakıtaP 
oda B:ı.yan A. N) ye ıJl 

mı haberdar etmemek için c- )tuz ~cıc vaşıyac~kmn Fena bir "Anh"or mPsun. köpek sızlan. ki vaziyetinde uzanıp bir nefes se vardır. dedi, Ben ne ec:ek 0 1
-

lirndc,1 gelen her şeyi yap . ...,"t s'ire.:eksin D:ıim:ı ··ük. mawa b<> 1 -ıdı: çekerken ilave etti: dunı. ne köoek! F"'"'k ve köpek Müteferrik: ~' 
tmı. "Uval tui!-11 dolu küfeler ta<1·ya "-O! bunun varm kad:ır bir - ?nsttn da yine, mavmundan olmadtktan sonra nicin mavmun KİRALIK KoNiı'oRLtJ 

_ ViJlada bulund~;-;.urnuz caks n Adamlnr ~ rıi kam,.•lı. hwat b:te ha"':>. yeter. k:ılan voı.rı C\mrii nkendi ömrüne olac~krrı•"rın? Niçin ihtiyarlaya. • Maçkrı.~aıasın d.,rd ,-
:. yacaklar. başına sopa ile vura· ''O zaman insan yine Allab:ı ek: .. nmesini istedi. cakmış·m? 1 c:ı 

günl-rin tnrihinden emin mi· . . d' . lhtı·var ..... n mu"ddet sustu (S ) numaralı dil rest .'!<ıvr ,ı cakhr. $:.na y3,1Jamak ıc:ın ver. de ı kı: .......... • . ON u odadır. Aa:ınsö~ vt il 41 
sini3? Bu nokta çok mühim·------------mm-~------------------------------------------.. cuttur. tçln.1ekller ve'Y• 
lıir. telefonla mU."'llcaaL 


