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tefekl\lirü de hiUa Akdeniz 
\'e An·upa dü~ünoc i mfüynsmda 
öltüye vunılıınııyor. Hintlbtan 1n. 
gilterc ile anl'ı~ınadı, Fakat Hind 
şefleri Japonyaya nteş püsltürıiyor 

ıa~ndi Japonlara mndistan:ı do. Hind kongre
kunmnymız diyor ,.e Japonyamn sı·nı·n l<ar. ar 
taamız emeli be. lediğfnc delil o. 
lıımk da. Çine sim1i5 olmasını gös- • • 

tenyor. pro1esı 
lru an Gandlnln bu sözlertnl din 

J~ktcn sonm dnha başka nın:ntı- 1 • ---o---
kı neticeler bcldlyor. Hayır, Hind. Müdafaamız için yabancı 
li kafasında hadise hiç de böyle d 1 1 · · 
tr.18.kki edlhniyor. Japonynya Hln. ot bul" akrıl'l! bgel mesını 
distruın ı:;chne <lt'nlyor. \'e Japon.. te ı e ı u uyonız 
yanın hak truıonad.ığı söyleniyor, a··, k 1 k 
fakat UfndlUcre .A yııyıı doğ"m ta. ece o~SQ 
fan Japon selini du.rdurmnk ic:in 
bir ed yapmayı ta,·sJycyl bile lü. 
zumsuz buluyor. 

mnd kafası ele ba nnyor. Fa 
kat •nsnnlııra hftap etmiyor. Gan· 
dinin bu mi tik, bu anlaşılmaz ha. 
ttketl ) anıt tfa <l h çok i\ "'l'UfJah 

Evlerimizi, tarlalarımızı 
mütearrıza vermiyeceğiz 

--0--

M ı ma ıarım 
tste m 5alt 

kar dan ı 
ayılan Nchnı d.'\. hemen hemen 

B) Dl eyleri öylüyor. llindi tan 
lstlklfll istiyor. n .. o anlamak 
mHmkUn<liir. Faltat bu istiklalin Allııtınbtuı. 2 (A.A.) - Cuma ak. 
ili.h ız, kuvvetsi~ fedıddlrlıksız • §ııml lilnd kongresi komitesinin lçtL 

elde e<llleccğine hıanmak nasıl ma.ındıı teklif edilen istlklAl ı.ateğl hak 
mümkün olnbillrT kmdnkl karıır projesinde denlllyor kl: 

Bu uzun zaman fstlkl:'llden, bny. Komite Hlndlstanm herhangi bir 
rakt:ın uzak Jmlmamn , e hatta yabancı millet mUdııhaleııı veya LBU
bımlam alt cvgiyi unutmanın tn. lAsı sayesinde hürriyete kavu§acnğı 
bii neticeleridir. 1 tndali 1Undli flkrlnl reddeder. Eğer iııUlt\ vukubu· 
f;Cfler A\•rupa fabriknlarmda yapı. ıacak oıursn buna mukavemet etmek 
lan clr.ili btcil! :&lon eşynfarınclan 2 ncl sayfada 
b!rl sanıyorlar. Eğer böyle snuma. o, ___ _ 
salar, onun muhte,•nsınıı, ruhuna 
nüfm et eler t.ehllkedrn bn.h eden 
ler, tehlikeye karşı koyııeak tc.<1 • 
birleri de ~~ lerler. Bir türlü ona 
dilleri \"nrmıyor. Ynlnız scd h:ılin 
de bir denize karşı " akın ~ehne" 
diyorlar. Bnnon lfntle ettiği mana 
Seri knlmı~, teJclimUIUnU ya.rntmıı. 
mış bir cemiyetin hnzln manzara • 
Mdır. Bu hazin mnnzaruclnn mtılet. 
lerln lstlldlU, herkes ı tır:ıp du 
yar, bjr neli insani 'e \'födıın aza
bı hJ der. 1'~nkat bunun mesulii 
lDndistrunn so yaı biin~ esinin kö
tü kuruluşudur. 860 mi1vonluk 
koskOC81lll\n bir insruılıl< pıı~ıısı bu 

e}>P-ptcn lıenUz lstlklil mantığını 

kılnıyamıyor. 

ali 
te 

Hava üsleri silsilesi 
vücude gatiriliyor 

---<>-
Bundan sonra av tayyareleri 

de kendi vaııtalarile 
Amcrikadan Avrupaya 

gelecek 

Ankara bu si m base esi ile Haber 
gazetes nln aplı ıarı anlaşma zerine 
Ankara At yarışları müşterek 

bahislerine lstanbuldan 
iştirak ıııümkün olacak 

~lerhum Prer..ıses Nevchıın:ın zevci 
Veta.yl ı.ade Feridun pa,a, Kırıkl<aledı• 
yapılacak bir hastahane l~ln 60 bin 
Ura teberru etmiştir. Bu yUksek ha. 
miyet 'ahlblnln merhum U\'CCSl Pren. 
sea de blr müddet önce Tl1rk ordusuna 
blr milyon Ura glbl mu;ı.ı.zam bir ııcr. 
\·et teoorru etmlstir. 

Bugün, bir nrko~unrı, Ferldu.n 
Pa.,ayı e"inde z.lyaret ederek görU:t. 
mllştür. l\IuhıırrlrlmlLI bUyUk bir ne. 
uketle kabul eden paşa, yaptığı işin 
bir vatan borcundan başka bir oey 
olmadığını söylem!J ve söı.lcrlne ııun. 
ları U!ve etmıstır: 

- Yurdumuzd:l blnlerce &ID(')e ça. 

ıı,maktadır. DüııUndUm, ki bil lşçllerlıı 
ı;oluk çocukları bakıma muhtoçtıdar. 

Onlarla daha yalwıdan nlAkadar ola. 
cak, d•·rtlerlne devıı. olııbllecel' bir yu. 
va llz.ımdır. Hediyem bu \'Btnn yav. 
rulnrınadır. 

Mubarrlrlmlz eu euall ııormn&tur: 
- Bu gibi teberrulann ;)11rd 6I~U. 

Unde faydasını kabul ettlğlnlıe göre 
zenginlerinı.lz için ne dU ünUyorı;unllı.: 

- Zenginlerlmlze refah ve ııaadet 
t.emcnnl ettikten sonrn hayır mu 
~!erine ellerinden gelen yardmıı ha.ttA 
tazlaslyle eslrgememclerlnl tiwslye e. 
df'rlm. Der zaman vata.o borcuna öde. 
mek için çahı:acafı7.. Fakat bugllnkil 
dünya ah\.ıılJ karoıaında bu n.tlfe her 
zamankinden fada otmahdır. ırerldun 

Paşa, her fırsatta bil gibi teberrular 
da. bulunmak l.stoolğinl de &Özlerine 
t!Ave etml!Jtlr. 

Rom el 
Kafkas taarruzunu 

idare edecek 
T.ondrn, 2 (a. n.) - Deyli He 

rold snzetesinin V~lngton muhıı.bi 
rinln bir tclgraf:nn ;!Öre, genern~ 
Rommcl Kafkas istikametinde A 1 
man tnıı:rruzunu idare etmek üzere 
Libya<'l'.n aynim.Iştır. Bu knra.nn 

r l Hillf'r -- Musolini mUlaktı.tı esna 
~ da. •erild" i öy t · •. 
~. 
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Fransa 
iktısadi sahada 
·eski mevkiini 

alacak 
--0--

Maretal Fransızları sulh, 
hürriyet ve refah yolunda 

çahtmaya davet et\i 
Thler& 2ı (A.A.) - Mnre§al dUn 

Thlers belcdlyeslnln balkonundan 
Fran81Z ana vatanı ve deni§ 8§Jr! 

Frannz ana vatanı ve deniz a§ın 

ben bir nutuk söylemi§ ve bu nutuk 
radyo ile ne§redllmlştır . .Mare.,al bun· 
dan önce Sen • Etyen, ı<omentri nu • 
tuldarlle l~ beynnamealnde verdiği 

direkUtlerl halırlatmıı ve bu beynnna 
~ Devamı ı ncl sayfada 
---~o~~~~ 

Amerikan elçiıi Vi§iden 
ayrıldı 

V~I, 2 (A.A.) - Amerikan bUyUk 
elçisi amiral Lihi dUn akşam se.nt 22 
de Vi§lden ayrdml§tır. 

YA7..A.N: 

.Jul Rom ıen 

Yarbay Nevman erir edildi 
Londra, 2 (A.A.) - Sen Nıızere 

karşı yapılan tnarhızdıı mUfrezelerc 
kumanda eden yarbay Nevman esir 
edllmlştir • 

Hitler - Musolini 
görüşmesi 

--<>---
Bir ltalyan gazetuine göre 

Avrupanın 
mukadderatını 

değiştirdi 
Roma, 2 (A.A.) - Ste.ranl: 
Popolo dl Roma gazetesi Duçe lle 

FUhrerln buluşma.le.rı hakkında ı.ıu 

mUtaleayı yUrUtUyor: 
Zaman son derece ısnemlldlr. Tabi. 

1dlr ki iki glln görüşmeden sonra ve
rilen kararların §Umulu bllyllktllr. Bu 
ilkbaharda mihverin a.aker1 te§kila.tı 

mükemmel surette hazırlanmı§tır, ~
glltcre bUtUn UmlUcrlnl kt§a bağlamış 
tı. Fakat kış umduğu noticelerın hl\:. 
birini ona vermedi. Musollnl ve HJUc. 
rln her bulu~alannda Avnıpanın 

mukadderatı değlşml§tir. 

Bu görll§menln ncticeslnl doııta. dil§· 
mana tarih gösterecektir • 

ÇEVİREN: 

Lütfi Ay 

Ba siyası tefrikayı HABER gaze
tesinde büyük bir al4ka ile takip 
e4ecetln!ze em ı n ol bilirsiniz. 
Bu mühim hitap aslında beı yüz tane basılm1$ 
ve Türkiyeye ancak beş adet gelmutir. 
HABER'in bunu temin edip okuyuculanna ver. 

meıi büyük bir muvallakiyet ıayılmalıdır. 

-
~-' """ -

Blrmanynnm harekAt snhnsmı ve .Jıı.ponlar tarafmdaan işgal cc1DJllğf 
blldlrDen l\lancıa.tayı gösteren harita 

Birmanva ceo · es:ndı:ı 

ingiliz 
v e 
·ndistana 
doğru 

çekiliyor 
-<>--

Mandalay tamami 
işgal edildi 

Londra, 2 (A.A.) - Tokyo radyo· 
su Japon kıtalannın cuma akpmı 

Mandale.yı tamamen işgal ettiklerini 
haber vermektcdlr, 

:;J ;;O 

Arkanjel yolile 
Rusyaya yardım 
\'n"'ı on, 2 (A.A.) - Unlted 

Pres blldirlyor: 
Siyası ma.hflllerde blldlrUdlğinc g!S. 

re, bUyUk Britruıyn ve b1r1e~k devlet. 

merlkan tayyare
leri Rangonu 

bombar ıma etti 
!er gelecek aylar içinde SovyeUor bir· 

Londra, 2 (A.A.) - R,liyter ajan. llğlne yardıınl.armı bllha.ss:ı Arkan • 
sının askert yazan Analistin mllta.ıe. gelsk yolunun açılmıı.aı dolııyısUc ,ge. 
ası: nl~ ölçüde arttıracııklardır. Arkan. 

Blrmnnyadan Londraya gelen haber gclsk limanı gerek liman teslsntı ge. 
ler vnzlyetln neznketlnl bildirmekte rekse demlryolları bakımmdan Mur· 
devam ediyor. Bu haberlere göre Jıı. I mnnska göre çok daha elverişli şart. 

_ Oe\11mı % ncl snyfoda lam maliktir. 

Laş o' 
Zaptı 

l'a:r.ıın: BiR MUHARRiR 

J APONI-.\RIN :ınpt cttilderl 
Lasyo schri, ne ' lnı:;npur 

knrlıır. bUylik, ne müı;t.ahkem, ne 
de 5öhrctlldlr. Fakat U7.nk cloj;"ll 'e 
dolnyı ile dünya harbine te-;iri tia. 
kınımdan önemi fc\lmliıcle lıül ı:.·. 
t Ur. Rangundnn o;onrıı Birman) a. 
uın merkezi haline gelmis l\toıull.'!. 
lay'ın doğu ~1malinde bıılunnn ı.ns. 
•o batı ~!in'iu fok kapr;ıdır. J<n.n 

J • 
undan gelen \"e Çan~I ay.Şck'e 
ınlzeme n~ldcdcn şimrndifcr ~olu 

rnrla bit~r. ı.nsyo ile Çun~ King 
.rusınrla iki bin kilometN'JiJ• bir 
~ose \'ardrr. 

Japonlar bu yolu ke til<lcri için, 
bC3 senedetıberi Çinlil(>rin nnı'kfl. 
, -einetlnl temin eden müttefik ynr. 
dnnlarını artık imldin. ız bir hnle 
sol•mu~larclır. Hlndistıında Jlimıı. 
laya ctekelrinde Çung J ing'c bir 
yol bulunduğu , rh ayet cdllrli, fı:ı. 
kat bu haberin ash olmn<lığı anlıı. 
,ıldı. 

Ln~yo'yı alan Japonlar, Blnnan. 
yanm ~imalindeld dağlar anı mda 
sıkışan Çan-Kay. ~el' kmi·etlcrini 
~lmalden \"e cenuptan çe\'innl ter. 
dir. Çine ~eldlmelcrlne imkitn fiıı. 1• 
mıyım bu kuvvetler ya te Um ol. 
mak \·eya hnha edilmek tehlikesi 

lı;lnflrdir. l<'ııkat La yo'nun zaptın. 
(lnn sonra beliren telılil;elcrln en 
lıuyüğü J.ıponlann batı Çlndeki 
bil;ı.iik Yunnan c~·aletine yakin mı:; 
o?malnrıdır. Bu cynlctln 50 mR.. 
yonlıık mü li.iman nhıılisi Çin dU,. 
mamchr ,·r. on dc.~uzımcu nsrm 
sonlarına kıı<lnr Mecusi ('inlilere 
l>arşı JstUdfıllerinl nıUdııfn:ı etmek 
i~ln harbctmi5lercllr. Japon ordusu 
bu eynlete ginucğc muvaffak ol. 
uni;ıı takdirde, dolmz gün li;Inde 
lsgnlinl tıı:nıımladığı ('a\'a ad ı. 
nın müslümanlan forafmdnn gor. 
ddğU ~·IU'(lmu görebilir. Bu ihti
mııl, zaten bütün ynrdrm yolları 

ltcsihllği için petrolden, cephane . 
den \'e dl~er h:ı.rp malzeme inden 
mnhnım imlan Çan.K:ı;ı.·. ~ek'ln do
nımunu biıyiil\ bir tehlike içine 
!ıo1>mustur. 

l .a~ro'nıın zaph, Binnanl"n'nın 
on mukıwcmct mcrhezi l\lanclnla. 

ym dn müdnfn mı hem<'n Jıcmen 
imlransız bir hale getinllği için 
Japonların ö·ı llindist..<tn hudııdunn 
ıln;ı.'nnmnlnn şans11H artınyor. Böy. 
kcP Cin tN>rld 'e Hindi tan teh. 
did ~dilmcktedir. F knt yn6"1llur, 
h:ıtak ve hsı talıl; mc,· imi gclipJ 
çattığı için Japonlarm altı aydan l 
c\'\"cl Hindi tnn üzerine bir hare. 
ltct ynpmııh l i"miyeeeklerl kesti. 
riliyor. Japon orfl.olnn olanca km·. 4 
'ctlcrlllC (.'ung King Uzerfnc yü'k. 
lcnclıncccklcrine göre, beş sene. 
den beri lstiillyn lml'Şl knhrnma.cs 1 
kars1 lmyan ÇnP.1\ny.c:;ek Çini bti. 
yük bir tdılike i~ine girmiş bula. 
ııayor. 
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ar · is örülme- Roman 
merakhlarına j 

ırsat 

ahkeıne Salonlarında 

"Şakır şakır akan 
kanlarımı istiyorum!" 

ı:ı 

ş a si uolluğu 
Shtop ı (A.A.) - lkt gündenbcri 

Sinop llına.nuıda şimdiye kadar görül. 
memt, mebzuliyette hamsı avlanmak. 
tadtr. Deniz harns sUrUleri Ue dolu -

ŞA 
~·nsıngtoo, : (A.A.J - şımall At. 

ıAntlktc b r hava Us crı sus.lesi .. -ucu. 
dıı. gcUrilmckt edlr. Bu sllslle Lnbra. 
dor, Grocla~, lzianda • Farol adaıarı 
ve İskoçyadan g eçecekti. 

BUyUk ~ba t.ayynrclerı lngıltere. 
ye kendi va.sıt.ıılarile gidebfllyorlnrdı. 

Fakat av tayyareleri iç n AUaııtlk de. 
n1z1 fazla gcn!;ıtl. Bu tayyareleri ge. 
m1 ne naklctnıck ıcap ediyordu. Bun. 
dan böyle bUtUn tayyareler bu G.slere 
uğrıyarak A \'t'llpaya gh1ccekıcrdlr . 

Bu yeni tlsler olmnll Atlnntlkte dUıı. 
mnn denlzalularınıı. kartı yapılan ha. 
va devrıye faal!yetlerınde bUyUk rol 
oynayacaklardır. 

areşaı Patenin nutku 
~tanıtı l ne! ıı:ıyfada 

menl.D tatblklnde herkesın l§ birliği 

yn.pm38mı isteml§tir. 
"Patronlar, i§çilerin herhangi bir 

r;eklldc istismar edilmesinden vazgeç. 
meli, leçllerde smıt mUca.dele.ei zihni. 
yetinln devamına meydan vermemell
dir. lierkcs hakiki l.ç camlnlan kur • 
mağn çalqmı:ı.lı, l~timat başarılar vtL 
cuda getirmeli, sıhhat ve içtimai yar. 
dmı işlerinde bnşanlar elde etmek y0-
lunda. herkesin birlikte çalUJmıısı için 
gençlere mahsus ç&l!§ma te!'ld!Atı kur 
matıdır. Mar~ bundan sonra kUçUk 
&IıAtlarm Fra.n.eanm canlı kuvveUe • 
rlndcn biri olduğunu s!Syle~ ve Fra.ıı 
mıım lsUktınlde iktisadi aahadakı mu 
sııbakada. mallannm evsafı 1t1barlle 
eski rncvkilnl tekrar bulacn.ğını i!Avo 
etmiftir, 
Ma~al eözllnU b1Urlrken, herkesi 

hariçte sulhUn avdetin! ve hürriyet L 
çindc rota.hı temin etmek yolunda 
ÇBllfIJl&{;o. d!lvet cylomcyUr. 

Birmanya cephesınde 
na,ınratı ı net snyf 

ponla.r Mandala.y v.e clvarmdııki lngi· 
llz ve Ç.ıı kuvvetıcrını iki teı am • 
saıda bırakmak lçln Lll.flyodnn cenu. 
bo. doğru yUrUyorlar. 

Mihver kayııakıarından gelen blr 
habere göre, 1ngi112 kuvveUcrl Hin • 
dlstan ı:·ıdaJuna doğnı çokllmcktedl.r. · 
Bu iddiayı t eyit eden bir haber gel • 
memiş olmakla beraber böyle bir çe. 
knme ihtlm&l dışında det'ih'llr. Her ne 
kadar mQttf'.!ik ':JvveUer burada çe. 
kllme hareket ini kolny1nştıı·acak el • 
v rig\i yo11 r bulıun•yorınnıa dn cıuu. 

mıı.n da nynı zorlukla kaı'§Ilfl.§ıı.caktıı': r 
General Aleksanderin umum! karnr. 

g!hmd!l.n gelen yegft.ne haberde, ~L 
tefik kuvve•Ierln Mendcinym 110 iti. 
lometre cenubunda bulunan MelkUln 
bölgesinden geri çekudlii t>ildlrllmek
todlr. 

Yeni Dclhl, 2 (A.A.) - Resmen bil 
dirildiğine göre, Amerikan bomba u. 
çaklan Rn.ngonu bombıı.lnmrşlnrdır. 

Tokyo, 2 (A.A.) - Domcı njansmın 

bildtrdlgine glSre Japon kuvvetıcrl 

M!nda.nan ad:unnnı cenup batı snhllln 
de Pollclurur yakmmdıı muvnrtaklyet. 
le karaya Çlkmı:lardir. Bu kuvvqUer 
Kobıbıı.tonun 16 kllometro cenubunda 
A~ 'dün ele geı:lrml§lerdlr • 
~I Delbl, 2 (A'*.) - Zannedildi· 

gm_, göre general Alek.emıderln Mclk. 

tenada.n dlln haber verilen rlcatl es. 
nasında krtnlan zırhlı tayyan:ılcrden 

mlltqckldl bir sed çok teslrll surette 
htmaye edecektir. Bu kıtalar Manda. 
lay etrafmda yeni bir cepheye çekil • 
:m!ş olup bu ochrin doğusunda Çin 
lmn'etıertlc teml\8 hnllndedlrler. Dl • 
ter bir ktlçUk Çin ordusu Taungovi ne 
~ arasmda fullyct hıı.llnde tıv.ı 
de Olmklng ile irtibatı kesumı, bir 
haldedlr. ÇUnkn Japonlar Ltu:hloya 
doğnl llerledildcrl sırada Lollcntn ge. 
rlstnden dol~mıelar ve yolu tp l et. 
m!şlerdtr. Şu noktayı kaydetmek ge. 
rekttr ki İngiliz ve Çin kuvvetleri bu 

dur. Tacirleri 1~1 fiyntlıırla mil.bayan 

yapmaga oo~ıam~\ardır. 1lk parti aev ı 70 kuru§luk iki romanı yalnız 
klyatnın bu hafta başlanacakttt. 1 30 kuru§a almak istiyorsanız 

ııakit geçirmeden Vakıt Ki. "Anlayışh Reiz vesselAm, şipşak işi 
kavradı, 25 papel cezayı bastı" 

Haydarpaşa lises·nrleki tabevine müracaat edinir.. 
Bıı romanlar, Türk cöebiyahnd:ı ilk 1 

maç nı:ımune- ol!ln hllrilnıl!ldc heyec:ıntı. 
Haydtırp&şı r6~i me.zunhı'l" tak! a,k ve macera romanı "Kafkaıı n:ının· 

mı ile ilse · uı!umI ' arasmda yap:Jnn nı., ile bir nııır evvelki lstonbıılun <:"'' \'n~lı kadının ldd.laııma gül't", suı;hı, ı yın r.-ız. bf'y, dedi. :Se ııöyledlftnl bil.. 

5 3 nJ l h
• b ~-ı.. 1 nı<'rakh ll{jk .. e maceralarını ıuıl:ıtan gooo \'akU bll'l!J'Llık ~ksadile evin" 1 mi,> or. 

mnc: - m.ezu ar e ıne ı.wıug faka • Ba. 
tir. 4 ~1 OO bayrak ynrrııındtı mckteb 1 "Kaft!S arknsı .. dır. pencereden girmiş, t blr ,ey ~-..- _ 'Se! ! .. bunak cıs ktıo.mJ~ ••• 

ıamamıatır. Kndm erUısl g\lnU l:;ıln na bal<. bana .• boıı t;özUmb, 10hbetl-
tnkım_ı_ıta:ı::ı __ n_m_rn_ .• ~-·---- Bu ilanı kesip v akıt kütüp. forkına '\'&l'DICA kendltılııl pollS6 t'.ab<'r mi blllr bir kadmun. 

esi hanesine getiren her okuyu. Hrmek istemişti, ~tc kı_yamet dı• -ScJı sus hıuum, '"'n lconuııırken 

ta kon cu, 70 kuru§luk iki e&eri yal- bliylece kopımıı.ıtu. 0 ımrıı;tı nıı? Uem srn öyle llerl 
ı.snı;tarıırı ı ncl ..U"f.ad:ı 30 ku l b•t k · Ad:lm C\'lİC!A koca bir ııaldırm.ı ile "'•'rl konusına Mehmet, burnaı mahko-

~ nız • ru~a a a ı ece ıu·. .. · 
gerektir. Bu muk avemet nncak cebir. UstUnc atılmı., kadını ynralıını:tl• llitc. ml'. Ne sö)llyec:okeen, edcbll cdebll 
aiz bir ~kilde ve işbirliği yapmamnlt mı,, fıı":at etnıftnn yotl,cnler yW.ün. ıınlat! 
suretilo olnblllr. Zira Brltanya hUkQ 

1 
den bun rrrsnt bulamamış, nlha)et - öyllyecejim ou ki. relz bey, bu. 

mcti mıut mUdafanın mlllet tıırafm. ! Ankara at var ıs 2rı mlişte- o hı~ln. blr kö;,Nto dunın U7.UD btr ,,adının .aylf'dlklerl hep ıftira. 
dan hazırlanmasma mani olmuştur. · eopa;)"ı kapmı,, lmdının kııfıtsuıa ;ıld • l\ı•ndlsl ya"lı bir ka.dm, roocleyln 
Mlltearnz ka~ıSJnda boyun eğemeyiz. reK baıı slerme ıstanbultian dctle lndlrorek ba.:ııııı yaraıı,tı. llıtı. bir tılurdı ı~ıtmlıı: 
Ve onun emirlerine itaat edemeyiz. • 

1
. k .. l Ü la "k yar kndı.ıı, di~slz nğ"ınıı ynya yaya: - Vay twlmc hırııız girdi. Dostlar 

Eğer mUtearrJZ evltrlmlzJ, tarlalan. \S ıra mum ( n o Ca - Ah evltıılıru, ntlı, bllnıezslnl:t ne JCtlsln! dlye blltUn mnballellyl aa)'k. 
mızı almak isterse multavemet için ÖC'J'endiğimlzo göre, .Ankara. ılkba- imle ~idim diyordu. Gö;derimdc )'ıl· l:ındırdı. Sabahleyin do gelon polisle. 
göstereceğ~mi.z gayret neticesinde tı. hu.r at ya.nşıurı bahılmUşterci<lcrinc dızlar dondu, döndü de {ltrnklı:adak re: 
lecek dahi olsak bunlun vermemcll • tstanouldan ıştıra~< mUmkUn olacak· )·ore yın-urlanarak l•enıliıntlen ;eçtlm. - Ntı dersmlz deyin, be'!\ kompllll 
yiz. tır. ısoııra kc.ocUmc G'cllnre başım, ı;ü • :\lehmetten urt~ltnlyornm. Evime o 

Karar projesinde şu sözler tırwc e. Ankara. muhasebe! !ıususlycsi, lı • :ı.llm kanlar içinde tınrıılt(lla kadar ı;U. glrn:;otir, dcınb-
dilmektcdlr: tanbulun al yan§la.ruıa gösterdiği ıı • tım. oradn da ycırct-ğlze y:ı:ılı\"'IU'- Ölilr ml\!iün, öldJrUr mUsUn, Tdz 

Brltanya bUldımeUnin duru.:nuna JA.kayı cevapa!Jl bırakmamayı dUştln • '1ın. bey~ 
bakılırsa mUdahalesaUğl.mlzden bat • mUş ve lıtaııbulun l>&lal mllştorek- L&pora balmı.'"lyın ı>l:z. e\'lı\dım. lote IJeı\ ııttlm: 
ka herhangi bir yardımnnlZ.'.l fbUyac; ıere, Ankaraya gitmeden {4tirak ede • lkl ellm ynnıııuı ~elsin, ki sı~e doğnı. - Be kadın nlrln bana tftlra atar. 
olmadığı anıaıılıyul'. BUyUk bir mad. bllmelert 1çtn ıstantul gllCtelertııdcn sunu süylilyorum. 1 ponw dediği ılbl ın. Benden Mcdlğln nedir, diyecek 
dl varlıl}ın mUdııfaası için Hln~tana spora ve at yanıııı.rmn sayfa. ı baltada ılc~U, ~ 1 ayda kondlnıl oldum. 
ya.baııcı ordular çağrıldığı hıılde, biz. ıarında mUhlm lt.r ye~ o.yıran HABER zor topl:ı;):ıblldlm • \'ay """ mls1n bunu diyen, bıı~ln.-
zat Hindistan bu uğurda kulıanılnu • rcfiklmtzlo bir anlafl!lıı. yapmıotır. - Peki ne ı .. Uyoraun ,,ı.mcU bn •· ml\.'1111 mı bana atız dolwru l-i!dduaya. 
yor. Hindlat.anm mazldo edindiği toc. Haber re!ildmlz1Jl cumarteal veya <Jamılan ! Sonra da Uzt'rtınt" nhldr, ben de kt!n. 
rübeler yabancı ordulnn memlekete pazar gfuılerl, Ankara muhasabc! bu. - Kanımı ıstıyonım, evIMım. kanı. dlml koruma!< ı~ın g~rlyc ı:ekllloee, kö 
sokmanm Hınd menfaatleri için za. susiyeslmı telccccğl alparl§ trıgrafları. ı:nı.,O ~erlere ııatur pkır lcnn al J,nn. ' ıecıe dumn AOJ'ft tın ı:ıa dli;ttü. yarlL. 
rıırlı ve Hind hürriyet davası lçln leh. nı nazıı.n itibara alarak bu s1pııri§ tel. larıau.. landı. Bunan U:urlnc de: 
Ukcll olduğunu ö~nm~Ur. grafmdakl mlkt.An satıımq glb1 bah· -tyı ma, bu adam tıeıı1n kan•n - Bana ı-aldırmn ~e••tl, bml 6ldl\r. 

Allatıııbıı~ % (A..A.) - Hind koın- sımUşterek hesaplarına dahil edecek l~edl yaT Ya ~uu lstcrsln, -usa. dUl diye tıa:ını ~[;ıra )·enı dili tli; 
grcB1 komlte.slne verilen ve fstlklll is· ve yanş neticesinde kazanan sipariş. na tazmJnaı vormestnL. korkuııundıın bayıldı. 
Uycn knrar dUn komite tarafından !erin lknımlyelcrinl gene Haber ga- - Eh ~te l>f2ı do o seı:ıln dediğin I t~te rel7. bey, wzly~ bıı mf'.rke7.d.,, 
bUyUk blr ekseriyetle kabul edllml§tlr. zctesl vasıtn.slle tevzi cttırecektır. &eyden istiyorum; cvtJl.drm, yani hiç Şlmrllc "ı:r ISU!nwnl:r. beni asın. 
Rela Mndras kongresi teorıl komitesi lsUuıbuldaki yarış mernklılnnnın dcğll~e dol.:tor, llllç paramı '"erslıı dı·, 1 1.hıulan sonra dlnlencn phltler de 
kararlarının aynı gUn tetkik cdllece • balısl mU§tereklere uaşıı i!Jtlralt ede • yü:r.Uııu r;ejtanlnr görslln. Ceı..'l.ıımı da , tıalılıoı Mehmcılin JrCt'Cleyln C\·e ı:r . 
ğlnl stiylemlştir. Bu kararlar mllslll • bileceklerlnl Haber , 'Eetcsi fd~e.si hem senden bulAeak evl!dun. hrııı ı ilii:\'Lnl gUrmedilderlnl Enılnr.ye bı~k 
maıı b.rllgin Palöstan hakkındaki ka~rıa:ıtımcak ve U4 edecel<Ur • j do Allnhtnn... 1 ~ekmediğini söylcc11ler. J\n•· •• 1' hr.psl 
isteğin lrnngre komitesi tnrafmdan Ancak, bu hnzırlıklarm eksiksiz ya. HAkim bundan sonra , uçluy3 cı: :1· 

1 
de oııa tle başına \ı.ırdıı;•unıı gürmiış· 

mUs:ılt karrılnnm!U!I ve şimdiki fevka pılabllmeısl için zamana fhUyaç oldu. dU. Suçlu, ortn boylu, tılmaı:, gfü'lrrl lcrdl . 
JAde alıvııl dunımunu kar§ılamak tıze. ğundan İstanbul halkı, ancak fıldır fıldır dönem birisiydi. Ost!l.ıı .. e· Neticede ın:ılı.kcıne de, milddeluma· 
re mllll bir bUkthnet kurulması için Anltara yan§larmın ikinci haftasmd:ın ki elhisedcn b:ılrk pulhın dul~.Ui •. 'i'or minin talebi ,·cçhile bıllıl;c;ı Mı-bmedl, 
mtı.slUman birliğin fikri sorulması tav ltlb9.ren bnhsl mllştercltlere iştirake ve ağır bir b:ılılc ı·okıısu etrafa s~ılı. ııntlooe döğıuck ııuçun\l;ln '.:5 Ura pnra 
styMinl ihUva etmektedir. imkAn bul:ıblloccklerdlr. yord:ı. • ! ceuısına ç.al'ptı. 

Ankara mubasebcl hususly~ıı.nln H!'ıklnıln: IUl'hmet d15::rı ı;:I' arken sevlııını,. 
40 bin se e eııvelki HABER refiklmizlc yaptığı anıaıma. - Ne diye<:ckstn be~alun. 'Me!lmet '! ~ülu~·or ,·e nrlıııd .. il rmn: 
lıayvan i•hcletleri ya. göre muhasebcl hwrus1ye her pcr. l;l1r , h;ınm:n, gc<-e vaı,u hırır..ı:lılı çln - '.Nenıt' l!'ı1..:m nnlııy:ı lı relz .,. so.. 

şcmbe gllcil saat ikide, yanş p rogrn. lblr 1 _;ımı~ııln, lcendWııe bıçnh C ·I• • IAm diyordu. Şıpın l !, \'a1Jyeotl kavra. 
mmı Ha'ber gazetesine telgra!!a bH. nv . in, eme sop ile döğilp bft ın . dı. H ml':1 25 papel ceınyı b:ı~h. Atlılb 

Uyon, 2 (A.A.) - Bir tilool ınşaa. 
tı sırasında 40 bln sene evvel yontma 
~ devrinde yaşıımlj bir takım bay. 
van lskrlE'tlt!rl butunmu tur. 

Yağlı güreşler 
Ş'"hzo.dcbaşında, SUleymanlye ku • 

lUbll lokalinde, yağlı cUreııer tertip 
edılm!ştlr. ~k!r4ağ11 HQseyln'n ve dn 
ha bırço!t tanınmış pehllvanlaiın ı:

tirak edecekleri bu mUS3bakalnra 
yıı.raı ba~anacaktır. llUsnbnkalara 
saat u de ba§lan:ıe:ıkut. 

Sa ıhk Ev 
Usklidnrda Doğancılar park. 

alt kapısı karşılf."!'!\daki kö ede 4 
oda, bir sofa, elektrik, terkos, ay. 
rıc:ı cnc!deyo nazır bahı;csmdt 
kuyu~u olan bir ev ~tılıktır. MU. 
racaat yeri saat ıo . 13 ara.sı Vn. 
krt mntbaasmda Orhan. 

dlrecekUr. d::ı.n .> arnlıımı::~m '! Ban hl'm tıızml- 'nr ti · • ·ıı.:J &ö.rll,rc)1nı. Bun.ağın 
Haber ga~ctc .1 b..ı programı. cu- ıınt vcrlndn, hem de b:ıpııe ı;ir lıı dl· ne c'l'iııı ~ırıllm. Ne ııcndlslnı• bıç:ıll 

mıı. günltU nUcha.aınüıı ne!fl'edecck ve yor. H1'!1'... ttl:tlm, nma, tepe-ın ~ır.m<".a ~pııyt 
o gUndcn IUbarcn de bahsi mllşterck. Sözleri Uzerlne: b:ııtrna tide~ lvNdlm., 
lere ı.,,Urak etmek ıstıycn!edn slpar!ş. - Siz ba hannnın s<nı~rine bakma. ADUtı~ ~IUJLUllRl 
ıcrlnl kabule ba§layacak, topladı~ si. 
p:ırtş pıiralarını İ§ bankasm.da muha
aebcl ııurusiyc nıJrna açılacak bir lıt· 
eabn yatıracal;. ve bonkaya yatırılan 
pora miktarını muhıısebei bususiyeye 
telgrc.tıa blldlrecektir. Muho.aebel hu. 

1 
su3iye, 'tıımkanın bildlrdiğl miktar dn . 
hl'inde, Haber gazetesinin slparl§le· ı 

1 I rlnl' bo.hsl mUfterck hesaplarına dahil 

Permanant Y,aptırcı=ıık Ba,-anların T{:ızarı Di.hkatinc 

~lktaı Köy lı,:lnd.- S"neh•rdcnbe-rl ç:.ı!ı t:;\'i ayrılarak 

nlAkasını k mi Ur. YeıılJ~ • ııçlıjl'ı dll!:lt "!uıb ı;ııl•şın=:l.t:ı nl:tuğtınu 

s'.lym bayıınlıım an:eder. 
Il I~ Orta IJ:ıhı;e cııdd~I nu.,·ifü Gakk.11 "lir 'd'erl hltl,lğlndr 1 

edecek ve yanııların sonunda, Hnbcr 1 
ı gazetesi tarafındın alparlo edilen bl. · 
! Ietlerle, lmzaııanların bir biltı.nı;osunu 1 ~~~~~~~~~~~=~~~~~~~--
1 buırlı)1tr&k gazete ldnrehanesloe gön. "'" r~ n ~ " 

derecek ve ı., bıuılwsaıdakl tı~tsn, ,- ll..c.tlHö.IH 

J 

1 ödenmesi ICRf' e6eo ikramiye miktarı •. -
nı alAkadarlnra tenı edllmck llzcre 

1 
~zcteslnln emrine amıı.c!e bulun:lura. 
cakttr. 

: ~~------------------------
.._ _________ .._ __ a-__ mm:ı:=ll Perde ve Sahne 

ll!C:i::z:!DIE~mZZiJil!ll!illim!li?ilil!lln 
1 

(Perde ve Sahne) nln mayıs enyısı 

.Bü~· Wultırc B yııı:. l'ark lilll'l.i• ıııı!:ı D<'d • \'us?ıf n.!rni~I" maıııC ~alı ile 
litl.sallııdcl•I ,raluım :ıre:ıları IC\'llld<'n htc.ııl)ul dllr;l\\nc:U tel'n dıılrı:ı:ıl 

tanı..fmdAn açık arttırwıı ile .,& mnyıs 9U ıı:ızıırte&I günü saut it teıı 
16 ya l.adar ıs:ıtıtacağı illlnolunnr. 

Bilet p.işesi için b ya.n 
aranıyor 

Bır sinema bahgcsi için hesap 1§. 

!erinden anlar gişe mer.:ıuru ba 
yanıı lhtıyaç varClır. Tııllplorln 

berglln s:ıat U le 16 arasında E · 
1 mlnönU halkcvi bUfeslne mllraca. 

at. 

1 bir ç0k kıymetli yazılllr ve zengin re. 
I &imlerle çıkmıotır. Tavsiye ectertz. 

Dfinkll tetrlkamız, blr yanlıtJık 

eseri olarak karl§mtDbr. Bııgtln dU. 
zelterek ne§l"Cdiyoruz. Okuyucul&rı. 
mızdaıı özür dileriz. 

Dosya No. 91%/621>, m nh:m. :; ;ı : •· :;:ı rıPtrn:llr. 

Muka 
-22· 

r 
Yazan : ıSKENDER F. SERTELLi 

harckeUe.r esnasmda nncak kendllerln. ZA Y1 - Bursa askerlik ~ubcslııden 
de:ı Ostttzı kuvvetlerle karşılıı~Uklan ıı.ltlığım ve Boğaziçi Yeniköy yabancı 

1\crlm paşanın knnsı kt'ktledi: 
- Ne dedin .. ah.!ıı damat mı!' 
-Öyle ya. Şııhll<anm o bay1n;!'l Diyerek, paşanın hanımum kolonya 

serpiyordu. 
l'ibl, buraya plmek istiyordum. tyt 
ki gf'lml&im., Fel!lketln bUyUkıtlğUnü 
iz tıllcıuez-'linlx. Onu ha.na ııorunu;r.. 

'Zll\':ıllı ııne:ı~n:ım on tundllr od:ıııL 
na knyınnıp bilngllr hilngUr ııtlıl·or . 

'.l'~rz.l i.'llıırlkıı, Şablknnın ıuuıesloe 

ve yorgunıuktan harap ha le geldikleri nskerllk ııubeslnde mukayyet ııskerlik 
zrun&?l düşmana toprak bırakmı"lar • tezkeremi zayi ettim. Y~nıaıııı alaca. 
dır. Son ficrl harekeU esnasında Ja • t'1md~n eskisinin hUkmU yoktur. 
pon kayıplannın çok ağır olduğu, or. I B u •a1Jçl • ~anyer TUrbe sokaiı 
du mevcuUarmm yüzde 20 • 2 lnl bul. nunmru 93 le!ımct og.lu HnUl 
duğummıcdllmektedir. 1 Herelm~IS t<wellütlü (16621) 

.. 

ı.oc:asr .. Vedat. 

- Anınn hem lro bcnı.etm~ olmıyıı. 
o;ın •• bu, senin nnlAtht"'lm gibi hayır. 

"17, llh!Altur. bir genr değil. Bl:ı:.lm 

paşa titriyor onun ü tüne. 

Ş11hlkıııım ann091 dayanamadı, f'Hn. 
deki fotoJtl'llh yere attı: 

- Aman yarabbi, ~imdi n•·ı~ "' 
düşüp bayıJııcal('ım. Ba ne talUıll a. 
dam böylt•. Blr.lın bey de o:::ı:ı Oııttını
f nz kondurmazdı. Hc.rlt namusumuzu 
bea paralık yaptı, 1'1ekcslnl kııpnnıza 
lmdar getirdi. ıtız.mıı soydu, ao{,'llnıı 

tB\1!'di. Bu, kopuı:;-un, st'r erinin biri. 
dlr nyol!., 

Kı>rim paşıınttı hannnıııın üzerine 
blrd nblre fenalık geldi. 

Btly!ıı ıtüncşll bir ı:ilnde lofuıılllya 

al~n elbisesi dlklldl°"l bir sırada lbu 
lkrcce hnyal tnktsarına u~ranıak ne
fttl. ne korkunç bir tnll~lzllktL 

ftnl Marllta: 

- AllllUI haıum cııdl, ııe oldunuz 't 

KöS)i.t.e kalfa, h.lunetçl. mbaflr kim 
varsa, bepst ~raıc celın~. 

\'odadm fotoğrnb yerde duru~rdu. 

E ld emekcbr kalfalardrut biri: 
-Am:ının btdm damat be:Jin re. mi 

yerlere dU,mt15 •• 
Olyr.rek lotoğrafı nlıp plya.ııınun \i • 

tllııe l•oy:ı..rl.en, (l:lfjtll!ln hanımı geniş 
bir nefeo; nlaral< f;"'ndie «t~cblldl: 

- Çocuklar b:uı:ı bi~ lokman m . 
hıı verlnl1.. 

Uorhal ~1lrım fincıı.n suya lokman 
nılıu l<nrı,tırıp '\'r.rdner. ~dl 
hfro:t daha nı,;ıJdı: 

- Oh .. tılrılenblrc fenalık geldi. A:ı: 
knldı tıkanıryortlum. 

Sonra Şahikanın nnnC'Sine döndü: 
- IS<'n de ıt)iud:Wberl gelmedin, 

gelmedin ı!e tam böslo mtuıim bir m. 
ııuuıda u&rııdın il hom lro ! 

- FPn:ı mı ynptıoı '! Kr:ı:ınt7.m ha. 
ıı dl\ btnlmkl gfbl nteeo yan:ıcaktt, 

({~ ctındllr içime lılr eeyler do:tnuı 

lıaln:ı.."lQ bir tavırla bakh: 
- Uanımcfendlnln DtlflCıdnl neden 

ıcaı;ırJımz. hanımrJğım: böyle meırot 
bir aıunı:r.., 

Sartıyh hıınım, teninin sözünü kee
U: 

- Senin bu le.re ııkhn ~rmn. 

IUarllaı! SM ~ne bcık •• biz banııob
frndl ile konuounsz. 

Mıır11.a ııustu. 

!\luall oın ıınncel, ııroyJı 

l<ulafm:ı lğflcll : 
hllıımun 

- Amnn hem5lre, bu mesrle ara. 
mıUJıı kal m •• kimse duyınaauı. 

Srııırn hlzmet~llcrc d6ndt1: 
- Haydl, IElnlzo balnnız., merak 

edll:ıt'f'I bir ~ey yol·. 
Hlz.met~llı:r ):ôlva f&'!f .. odadan 

tıJ•hlıır, 

• 

EN SON O {iKA ~ 
Küçük ilanlar Kuponu ~ 

' (Bu kupona cöndertleccı; 
it arama ve iş verme Dlhılıı.n En on 
DaldJrıub ~ ııeşredllccektlr. Ev
lmmo :ekllft clinderea okoyucabrın 
llllafU kalmak ll&ero ...nıı adresleri. 

Dl bftctıri:neleri Llznn.) 

El1lenme teklillmı 
* 25 yn§ıııda 50 lira maq1a bareme 

dahil vo ileride tek:a~UOk: hakkı olan 
tıtr devlet memur\1T(DD,, Hayatta hiç 
kimsem olmadığı gibi Mkcrllkle de 
&JA}cnm yoktur. MOskir&t kullanmam. 

mıa. göz!Q, -~ 1.61 boyundayım. 
Musikiyi seven 'Ve biraz geliı1 '1.-cya 
bl.r evi bulunan 18.20 ya§larmda balık 
etinde sarl§IJl veya kumral ma.zi.sl te. 
mız bir kızla evlenmek !aUyorum. Fo
toğraf ve mektupla (R.0. l~) rem.zlııe 
müracaat. 

• Yq 81, bo7 1,70, kllO 64. klm.ee. 
llU, l1.8e mezunu blr bay, iyt aileden 
bl.r baytı.nl& evlenmek ı.stemcktedlr. 

Alacağı bayanın blr m buuınmuı 

§arttır. (J{lmseaiz) remzine mllre~ • 
at_ 801 

• :r.s yqm.M. orta boytu nartıı ya. 
pılI, flÇik kumral saçlı, yqll gö%1U, 
ev iJlerlnl lyt bilir btr aile kızı. yqı 
~ ı geçmlyen. memur ~ mea'lek 
sahibi bir bayla evlenmek l.stemekt• • 
dlr •• 302 

I § ve İf çi an yanlar: 
• Hesap bilen bir bayana thtlye:~ 

vıırdır. Sultanhaa:ıaın Marputçular çar 
oılı h:ı.n No. a8 e mil.ra.caat. 

• Orta )'8.fh k1mseslz bir bayan a
partıman kapıcılığı, eski turkı;o yazı 
l§lerl ve amballl.j l§lerlndc çallfmak 
istemektedir. (Yardım) remzlno mU. 
racaat. 

• Allevt vaztyetlnln ozul;luğu y\l • 
zllnden llsc.nl.n iklnei aınıfuıda tah8Ul
nl terkeden bir genç kıZ, resml veya 
huau.sl bir mllcssesed?I la aramakta • 

dır. 

• Çocuksuz bir kankoca herhangi 
bir mlleııscsc veya apartmıan~ ml1 • 
nuip tilr ıı aramaktadırlar. Erkek 
asansör kullaıımum.ı bilir, Beyuıtta 
Koskad:ı 18!5 numan.lı tırnı<ıa Ahme
do mUracut. 

• Sıuıata merala olan. keııdlstne ev. 
ıa.t gibi b:ıkllCBk, 1y1 ahiAklı B. 16 yaş 
~annda. k1mse81Z b1r eocuk aranmak. 
tadır. Be§lkbl§ Haafırm c:ıddcşl 159 
numıırada Saetçl Sadıka mtıracnat. 

• Gllzel aanı.tınr akadcm1B1. ytıksek 
• Bir bayan eıb1aeo1, 1yt blr çırak 

veya :yardancı bir b&y aranmaktadır, 
~lkt.&f tramvay caddeaUıdo 8' nu. 
marad& Terzi Fehmi ôzkanbya mora. 
caat. 

'tc t<etll gösterebilıaıı, emln, 10 evra. 
kı tamam blr genç; matbaa. ga.zete ve 
benzeri idarehıı.ne!erde odacılık ve a.. 
yak ~lal aramaktadır. (Sipahi), 
remzine ml1raca.at. 
Mütelemk: 

• l{lmse$\Z. iyi ahlAklı. ort&me'kte
bin sekizinci suufmd.a okuyan 16 yı:ı.. 

~mda bir genç, k~d1stnl a.aker yet1;ı. 
tlrecek, hayrnever bb: aile aramak • 
tadır. (Vatana muhafız) remzine mU
racaat. 
Aldırın~: 

AG:ıfi'ıda reml:z.lerl yazdı 
ııu)ı.ıcularmm:m namJanna 
mektuplan ldatthanemtzdcıı 
larr hartı;) hcrgtbı 9&bıılıtan 
l.adnr ,.e s:uıt l'1 den 600.rn 

LBrı. 

o. 
gelen 

(par.ar. 
agıeyc, 

~ 

(Clddt aözvu) (Pemlıe gül) (S.S.)1 

(E. Ural) (K.N. Kehtap) (Y.Ş.) 

(Y,U.N.) (2,2,4") (B' .B',) (KQtpmıc) 

(H.K.) CC.K,) <A.L) (B.Y. ~)'&~· 
(Otıuı) (N. 2lS. T) CA.0) (Emekli) 
(.Anlatalım) (Clddl) <I. Şenkan) 
eser.en ~) (Na4fde Ti>) (Tmıab) 

(El) (27 S.R) (~O){Scmlrtımlıı) (Neoe) 
(R.U) (G.lıl 19) (R..8) o(R.R.G) (27:5) 
(LimaD S) o(Re-.m) (Devlet ~)) 

- Ben biraz yata.lnm azaDaJ1lD.. 
iz d yan.anıla otmunaımr- Gftıl 

genlf kon~ elımz mı'l 
Odadan ~- Twsl llnrllca im • 

maolıırı Mftnnm 9sttbıe 7ll1111S& -11· 
f;!tyOrdO. 

llarlkl\ bir llr.Jlfıır eeanbtl ama. !3la 
iç .> il.ı:liııil ıwlayaımmıştl. D~ leleri 

geri kıılt1<'.ak diye ~ edlyol'do.. 
Kö lrtın au katladakl Uıti. 

yar lıııtra ile beeleme lmJar4aa btrl 
yavao )'nV'al k~: 

- Scılat beyin haamdl lılru dedi • 
l•ocluyu sever ,kalf.am 1 OeUr gwıl 
me:ı l.fmbOlr ııeleP k&ıqtrrdJ,. Blzl~ı 

lı nundendlyl s!nlrlencUrdl lmcU d • 
~at k odıunna !)e).1lcUa. Allab ,.·er" 
do gene bir mMele f:l]ana.sa.. 

- Samyh hanım a.kh 5'fllda hlr 
hanımdır a lnzun ! o bot yere IAt Ü). 

lc:r m!T 

- Gtıllba bldm damnt beyden b:ıtı· 
setH. 

- l'ook •• o~ tıııhısetu , hf>o dl' 
aenbıle berııber2a Derun ki, multıı • 
ka blr ded!l<ot!u yııptı. tn n hlı; U:ı it! 
mrl.-k gibi bir J:t'ndn nrlın !.."lı!a .,uı 

si./yJeı wl ': 

(Dc\'amı rnr > 


