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48 saatlik 
Muvakkat 
karneler 
DERHAL 
DEGIŞTJ: 

Sovyetler 

irofu 
geri 

aldılar 
Lııadra H (Bedy0 eaa.ı 1,U de) 
l>an gece yarım Moskovadazı. neşe. 

dilen re.m:nı Rua t.ebıtği: 
13 eonka.nun günü kıtaatım.ız, cep. 

lıe boyuıı.ca llerle)'i§lertne devam et • 
nıı,,Jer ve Sınolenskin 130 kilometre 
cenubu §&l'klslııde klı.in !{!rot ve M:o. 

Ja.takin Ya.knılannda bulunan Gorok.o- f 
vo dabU olmak O.zere bftzl yerlcrt geri 
~. 

• •• 
Laadra. 1& CA.A.) - B.B.o.: 

RJLECEK 

Francala 
büsbütün 
kaldırıldı 

• 

.\.o.kam 14 (Hu.sw; mubablrimiz_. 
don telefonla ıınıı.t lD) Memur vo ınOs 
tahdemlere verllee-0k fevkalAde za.rn 
projesin! hlllro:met buglln g'(:Ç vakft 

BüyUk Millet Mecllslne \-Crmi§tir. 
1 .lt,evkal!ıdo hallerin devaını mlldde-

ı 
tince ayıık tutan 170 liraya kadar O

lanlar için vergi ve tekıı.Ud tevkl!a.h 
1 çıktıktan sonraki ita mlkdarmdan 

yüzde 20 si ve ~!ık tutan 170 lira.. 
dan yukarı ol.ıuıl.oır için vergl ve tcka. 
üd tevklfah çıktıktan sonraki ttrı. 
m.lkdarmm yilzdc 15 sı n!.sbctiıı<kı Z!LDl 

yapllaca.ktrr. U.yilıada. zo.m görecelc 
memur ve müstahdemJcrde.n ba§ka o
la.n!arm görecckkI'.l zam mlkdarma il· 
1d hükümler vardır. Pdoje bUdce en. 
cllmenine verUnıi,tir. 

n 
Lenllıgrad cephee1Jıde nztyet, Rwr. 

l&l'Xtl le.tıiııe ~at ediyor. Şimendi • 
fer hattı llzer:tn~ bulunan Tiltvtıı ~ 
Ti De diğer bazı Lstasyonıarm gert &lıu 
l'MP!nda.Jı ll0!1.r& LeaiDgnı.d.tıı dt§ Dla.. 

haneler1Dl, Ruayaıım diğer &ksamlyJe 

bafla.ınak 're Lenlııgrada yiyecek " 
dt#er ırt&ddeler g&ıdermek koıa:vıat • 
lltı§ur. 

Dlhı BtıOe Kuybi§efte resmt Rus 80:.. 
ctıll!1 Lozatııld, ALınan1arm Kmmda... 
kt '9U1yeuertıı.ııı MoSkovanm gaİ-btn. 

Ekmek bu sabahtanberi 
karne usulü ile dağıtılmaya 
batlanmqtır. 

Bu acbepten dolayı frrm -
lana önündeki izdiham kalk 
mq, lıalk rahatça ekmeğini 
alabilmiftir. 

lst:ınbul Vali Te Belecli1e Reisi 
· Lötri Kırdar, kame usulünün tat .. 
bikatına nezaret etm•k icin bu sn. 
hah bazı l~ftişler Yapmışlardlr. 

Alman çiftliğinde 
bulanan cesedin 

B ytla 1. 

Cenubi Ame-
1 

rika. devletleri
ni harbe 
çağıran 

uça 
Singapur 
üstünde 
50 Japon 

bombard_ı a 
tayyaresın·n 

dekizıdeıı da.ha .lJi ~ğmı,, Httler 
ile g'ener&Ueri &rUinda.ki lhtillila.rm 

..\lmanıa.nn uğra.mı., olduğu ata" zayi. 
~tan ilert geldiğini eöylem}§ ve son 
gUıııerde Atınanıarm Ub'l'adığ"J zayiat 
lıakkınd& bazı raka.Jnlar vermiştir. 
1
4Z'>taktye göre Alınanlar 2.901 tank 

l26 zırhlı otoınobil, 4,578 satıra, 2, 727 
havan topu, 2,763 tüfek. 12,036 tay. 
:Yare, 10.295 btııiklet ve moto::slktet 
tahrip Odilın.ı§. Al.mantara %00.000 
~"en fazla P.ayta t YerdJ.r1lın.tştir, 

Jl.USY ADA Gtzı.t BlB stLAU 
'1' APJL.IYO.R 

l'..ondra., H (A...A,.) - B.B.O. 
t>o.n gece 1ıfoakova raayosu, RQ.sya_ 

da gi3l.I bir BUIUım YllPıll'IUL5I!1a ba§
laı:ıdı#mJ vo bu 81Wun lmaıt. §imdi • 
den dört fırkayı techiz edecek surette 
arttığım bUdirmf§Ur. 

RP iÇiNDE 
A ERiKA 

Fiyatların 
kontrolü 

· hakkında 
Yeni kararlar 

alıyor 
Va~inuton, U. (A.AJ _ Ruzvel~ 

ılltatbuata beyanatta bulunarak fi • 
~all'.ırın kontrolü hakkındaki ka • 
•un layihasının ayan mecllsi tara .. 

1 ~an kabul edilen ;şekli ile bir enf 
.~~ona $ehcp olacağını söyJ('miş • 
ıır. 

,. 11eisicumbur ne zirai ınalısulat 
1Yatlarının Jüzumun<lan fazla art. 

hıılnıasın:ı dair üyaııJaıı Oma.hey 
larafından :\ \lPıJun te>klifi, ne de 
ltir:ıat nezaretine koııuluıı azami zi 
kal rnahsuMt fiyatbrını reddetmek 
hakkını verecek olan !!yandan Bank 
lı~ad tarafından yapıl:ın teklifi t:ıs. 
!r:ib etmediğini söyieıoiştir. 

Ruzveıt, memnuniyeti mucip bir 
J'>roje hazırlamak üzere 1\y:ın azası 
~~ hiriikte nınzakerelere memur e· 

1 ı!cn mebuslarla sörüstiıktcn ı-onrn ıtl ....... __ • 

•""!Jr.Jl'latf~ bı1frımnnşhır. 

-,Bu teftişe öğl:eden sonra re.is ın 
aTinleri devam etmi~lercfir. 

Bu usulün ilk tatbikinde bazı ku
surlar olmuşsa dtı derhal bunlar 
izale eılilmeğc çalışılmaktadır. 

Mesela, bazı fınncıtar karnelerin 
1 den 13 c k~dar olan kısımlannı 
kesip nlmı,Iardır. Bu yanlı,tır. zira 
gelecek aym ilk gününde vekllet • 
ten karne gelmezse bu 14 kupon 
o za.m;ın ııarfedilecektir. Allkadar
Jıınn derhal fınncdara müracaat ~
derek kupon1annı geri almaları JQ. 

rımdır. 

Bundan b:ı~ktı bıızı kimsel~r kar. 
ne alamamış bulunmaktaydı. Bu gi 
bi şahıslar nahiye müdiirlüklerine 
müracaat ederek, karnelerini almış 
Iar veya, herhangi bir yanlışlıktan 
dol:ıyı ellerine geçemiyen karne 
yerine 48 saatlik muvakkat karne .. 
Ier ,·eritmiştir. . 

Ea gibilerin e !l.'I karııelerı de 
derhal hazırlauıp verilecektir •. 
Diğer taraftım ruıınela im:tlatt 

kaldınldığından hastası -.e kiiçük 
cocuğu olanbırA <fohi frani:'ala ~e .. 
rilmiyeeektir. 

Bugün 
·gazetemiz 

4 
Sayfa 

Bu adam, bir uri fabri
katörü Patrikyeftir 

Rio 
kon/ eransznı 

Jaoonlar 
sükAnetle Dün gece M tUlaktaki Alman gazinosunda cereyan 

eclen esrarlı vak~anın tahkikatı devam etmektedir. Gazi. 
notla ölü olarak bulunan adamın hüıJiyeti tesbit edümis. 

be lıvor tir. . f 

Bu adam, un fabrikatörü Patrl .. .-------------.. 
kiyertir. , 

Patrikiycf dün gece Marya isim 
li bir kadınla eğlenmek için bir tak 
siye binmiş ve do~ru Masl:ıktaki 
Alman gazinosuna gitmişlerdir. 
Fabrikatür. geç vakte kadar bir hay 
Ji içmiş ve gazinonun bir köşesine 1 
c:ekilmistir. 

Gece 'yarısından sonra P:ıtriki 
ycfin yanında bulunan kadın bir il 
aralık nyıılmış, döndüğü zaman 
sevgilisini ölü olarak bulmuştur. 

Hadiseden derh::ıl jandarma ve 
müddeiumumtJik haberdar edilmiş 1 
fakat yapılan ilk tahkikatta bu ölü .. 
mün neden ileri seidi~i tesbit r:di. , 
lcmeıniştir. ı 

Cesedi muayene eden :ıdli~·c dok. 
loru, morga kaldırılmasına lüzum ı 
görmüş ve ceset morsa kaldırılmış 
tır. Morgun vereceği rapordan ı;onra 
hadise aydınlanacakhr. 

Alman 
tebliüi 

Pravda 
aze esi 

Bir gün içinde 
400 Alman 

subay ve erinin 
imha edildiği
ni bildiriyor 

Asker ve 
maizeme 

dolu 

1 O O den fazla 
oton1obil ve 

kamyon ahndı 
Moslwua, 1 ~ (1lt\.) - Pravdu grı. 

zeteslnin batı Cl'lllJfl rrrıhe~iıırlf'l.d 
muhabiri yazı:ror: 

Alman kıtalaı ı llıı" tasıı rntunu 
hoş:ı çıkarmak ve yrmı hatlarda 
kuvvetlenmek için bütün gayret -
'erini sarfediyol'lar. 1~ sonkanuntb 
Almanlar, birliklerimize karşı ye. 
ni kuvvetler çıkarmışlardır. Ytıpı • 
lan ~!rHctli hir snvnştn düşnı:ın 11 

!:;ır k'lyıpl:ı;a uğrnmışlır. Gcplıl'nin 
-~ He\ı.nır 2 ıu•1 i'ltlyfllda 

1'okyo, J.j (.l.A.) _ Hükiınıct :sö~ 

cı.isü, Japonyanın Hio konferansı 
um o.cılmasını ınutlak bir sükunetle 
beklediğini yabancı basın nıümes 
sillerine söylemiştir. 

Sözcü demistir .ki: 
T\onfcr:ınsa işlfruk eden cenubi 

.\.uıerika rocmleketlcrj mümessille
rinin siyu:;ct sanatinı.leki maharet 
leriııe itim:?dımız vardır. 

Söv.cü, Rio konferansı lıakkıııJa 
dahn baş1a ınütalea ileri sürmek is 
ıememiştir. 

Amerikan 
kuvvetlerinin 

bir n1uvaffakiyeti 
24 saat sllren topçu 
dleUo andan sonra 

Japonlar 
ağır zayiatla 

çekildiler 
J~oodra, U (.\,,\ ,) - Vu.auıgtoııda.ı.ı 

bildirildiği..-ıe göre 1-"'ilıpinde Ameri!rn.11 

kuvvetleri n-ıilhiın bit· muvaf!aklyct 
tazann11;;ılar, :?1 sa:.ıt sUren bir tupçu 
ı;Uellosundlın sonra plyadelcrı ele dahli 
oJrnak tiıerc J<ipoıı zırhlı b~rllklcrinl 
ağır zayiat ,.Pr<Urcrı>k ı::-eri ııüııkOıt _ 
ıııilşlerdlr. 

Tot."Jo, ı.ı <.\.,\ .> - o.r.ı. 
Japon tayy!l:-elert, 1',ilipin lstıkame_ 

ti.na gitmekte olan Amerikan gemJierl 
görmUşierdir. Bu gemiler tahliye em. 
ı1 ft.rildiği t.&kUirde Gt&dü.I A.mılri • 

l:an garıılzonunu alm~ğıı memur edil. 
dikleri ı:aıtl'l:eQi.lm~ktedlr, 

tOLUNU 
KESTi 

-ı>·-

Şelarl san na lr dar 
mldalaaya 
söz veren 

ili • 
ın .. 
er~n 

cesa e • 

ar 
{ Sir4Japur, H (.1:.) - Carşamtr.lı 

ı-'iinü Singapurda neşredilen bir Jeli 
Jığde deniliyor ki: 

Dün Singapur<! hücum eden du~· 
ın:ın hava kuVTeti, b:::hriyeye men 
::q, 20 a\'cı tayyaresı refakatinde 
takı lbcu ~O bonıba lııyyaresinden 
murekl:cpli. Yüksekten uçarak yal.. 
la~an tayyare teşkilatı, avcıJar ta 
ı·afındıın yolu .kesilmek sur~tılo mu 
kabele ı;.-örmüş ve bir düşman ta~
yaresi tahnp edilmiştir. Diğer : 
tayyarenin daha t:ıhrip edilmiş '"t 
blrr.;0klarrnın hasara uğramı~ bu • 
lunması kuvvetle muhtemeldir. Şinı 
rli nlınan raporlar, basaratın hafif 
olduğunu Ye lakriben 55 kişinin öl 
<liiğiinü ve yaralandığını bildirme:\ 
tedir. Bn rnbalı Slugapurda bav:ı. 
f:!hlikcsi iş::ırcli vcrHıniştir. Bomb 
,lfllı.Jığın::ı dair şimdiye kndar hiı.. 
hir haber gelmemiştir. 

f.ondra, 11 ( ~ı.A .) - Höyter A • 
J.ııısınm :ıskcrl muh:ırriri Annali~t 
y:ızıyor: 

Japonl:lrın Singapur üzerine ~·ap 
tı!ı;Jarı ilk büyük :ıkının tesirli sn • 
ı ·etıc püskürtüldüğüne dair olan 
haber, rok cesaret vericidir. lngi • 
!iz avcılarının şimdiye kadar Sin • 
sapurda ih!fyat olarak muhafaı-.ı 
edildikleri au!:Jştlıyor .Eğer Japon.. 
Iıır, Serenbandda müdafaa bıthnı 
y:ırmnğ:.ı muV"Sffak olurlara hedef 
llıbnk Johorda k6in Maan aeçmff
Ieri kuvvetle muhtemeldir. Bu 

~~._.,, ... ~ 



ıa 

kac 
ıe tal 

!Bit, ille nofita 

Radyoda hikAye 
saati 

.Kadyoda bllalye sıwtl. )erinde blr 
(A.A .adlrtkıaallk ve ctu.eı bir Joatle. mo. 
aake dera hlkA) eclUğlmlı.IJı plrl olaa Halit 
f1 k& Ziyanın bir blkAyeell~ bftt11ladı. Fakat 
r. Na ne yazık ki muvaffak olamadı, Rad 

'olıınnın bafında bu "8atl merakla 
hekU.) l'n sanat bC'Yeakhlan bUe, dili 

ar meyi çevirmek ve bafka bir lıttaa.> on 
da kendllerlııl metıul edecek bir mtl. 
:dk veya ı-Uolla mevzularma dokuaaD 
bir baber anmak mttbnrh tinde kal 

aa cldar. 
Bir defa: Radyoda okunacak blkA-

md 
un 
btı 

(' 

• t 
ta 

. ( 
b 

yeula ayn blr teknltl icap ettlfl uau. 
tulınu•· Yazı clW Ue konrııtına diU na 
81.1 ayn ayn tel lene. n bazılaruuD 
bütün gayretine rağmen aralannda 
llUll clalml blr ayrılık mevcut kalocak 
-. edebi bir ldtaptaa alıp mikrofon 
lkı ana geçlrcllğtmlz berbangt bir bl. 

k. e de, aynı ıekUıJr, kulnktan cllnle
me tıaualanm.ıD ~bir vakit atmbl 
edemlyeceldk. 

HlkA.> e, edebi 1&Datlama • mQfldi 
mdilr. Bö.> le olıJutu alabette, ber çe. 
fit mevz.u, bu tUrlü okuyucu ber Jaf. 
ta lnsııa ve ber mubtellf ••an., tekli 
~ bqka blr &eluılk .. t.er .. Eter rad-
7omuz., bize bJkAye dinletmekten çok. 

lıuıınm11 edlplerlmlzlD blkAydertnl 
lıuutm:ık latlyona, hiç otmar..aa bua. 
ları ıJerla bir tetkike tabi kılarak. rad 
7oda bu ite en elverlıll blkA) elerl ~. 
meUcllr, Bu bJkAyeler oud olmalı. 

ndyo dlnle~lcllerl ıaaaaJ blkAyf'ltt .. 

lerT Bu tUpbeab. ki blr lbtl11&8 meee 
lealdlr. Fakat berbalde ıaıu lılkAye L 
Jeri dlnletınete ~la tahanlmWU 
:roktur. Bu clııa bll<Ayder mükemmel 
lllr edebi kWtUrle dolu kııfalar lçla bl. 
le rııdyod:ı manasız teJAkkl olunmat
llall:Ud ) aulardır. 

EN SON DAKİKA 

M la11ada 
ingi,iz kuvvetleri 

çekiliyor 
Lonc!ra, 14 (A. A.) - B. B. C: 
M ynda 1nglliıı kuvvetlerinin 

rı"at.: devam ediyor. İngiliz tayya. 
r eri Japonlarm ifg tinde bulu.. 
~ n Singura istasyon le limanına 
laru"n!Z etmişlerdir. Japon tayya. 
ı-e l'ri?Un yaptıkları altınlardan 
S purdaki zarar ehemmiyet.si?~ 
dır. P:ı.zartcsl gUnU en az Si.nga - • 
pur tir.erinde 6 dllşman tayyarM! 
tahnp edilmişt..r. 

vı~ı. u <A. A.> - orı: 
Mal:ıynda Japon Ueıi mUfrezele.. 

ri Snlangorun cenubunda klln 
mmtakaya girerek milhim bir mer 
keze doğru ılcrlemektedirler. ln • 
giuz r, ricatler nı kabul etmekte, 
fakat nereye çekilcUklerin! bUctir
mcmcktedtr 

sını;apor H (A. A.) - Şimdi 
liğreni d ğinc göre pazartesi gUnll 
Japonlar tarafmdan Slngapur Uze.. 
r ne yapılan akınlar neticesinde 
husule gelen h sarlar ehemmiyet. 
elzdir, 14 ölU ve yaralı vartlır. 

Japonlar salı gUnU Singapur O. 
ıerın b ska akınlar da yapm şlar. 
u. da zayiat ve ha.sarat hakkında 
henilz mufe."881 malümat almama. 
mı r. 

Ona mukavemet etmek elimut: 
deAılı.lı. Brni otomob lıne Jerleş. 
tınlı ve J :ılnıı otomobil ku.lanmıU.
ta nıe'igul ol:ırak yolun uzunluAun
ca bana lıı.:bır şey sorm:ıdı. 

c orkelıydim; Jakla lclefond 
1ı:onu~mak istiyordum, Ann:ıbellıı 

nın 'ucudu bü~ ilk bir e.ıeehlı. nı. 
n:ıen:ıleyh onu bıışımdıın savmıy• 
\;oror vcnlım. Ona: 

- Ne iyi ruh:u bir ınsansı • 
dcı..lim, raket bu ıcurunuıu fen• 
kullanm:ık ıstemem; beni eve bıra
kır sonra işinize 111Jcrsinl1. 

- J\öşkıınüzde bir dukika bile 
yalnız oıurmıınıı caiz deftildir 
Ev,·clA siz h:ıstasınız, sonra köş'.c 

tchlıkelidir. Her türlil illraz bey. 
budedir azizim. Kocanız gelinciy' 
.kn l:ır kö~kten bir yere ayrıl:ıca.c 

dt'ft l m 
l\fun:ıl,a$:ıy:ı devam elmek için faz 
Ja la' :ıhiz olduğumd:ın k:ır:ırımı de 
Aı st rrlım ,.e Jaka' Olm ı il rln e 
vlnılen trlcfon •mck istedim. B ı 
sır:ırl:ı z:ıten t:ım onl:ırın kö$k0 ö . 
nOnl' gelborduk: Annıı ·ll:ıra ol 
mohıll durdurma:oıını rica eltim. 

- Bir dakikacık, dedim, uf 
bir 1 im Yar. 

- Siz arabııd kıılınız, lşlnlzı 
en ~oreyim. 
- Jmı,tınsız bu lfl lenden başk 

klm'ie gorcmez. 
Annabclla tereddüt eder glhl ııö 

rund ; r at durdu, otomobilin ki 
pısını açtı •e beni eYe eıden .>·oldı 
ıaı·eri~ le tftlı:lp etli H:ıvnd• llkbr• 

ar d:ıltt'.llanıyor ve J k'ın hOcum 
.radılı onıwa 7._;llHmlye b4J!ı .... 

Aman 
te liöi 

BnUn, 14 ( A.A.) - Alman ordu. 
Jarı Daşkumandanlılı tcb!ıli: 
~rk crphesinin cenup kesimin

de duşmanın bırçok hücumları püs 
kiirtulmüşlür. Sark cephesınln mer 
kez ve şımal kesımlcrinde ••ddetl; 
muharebeler devam etmektedir. 
Dün de dlişın.ın, topuçunun atışları, 
Alman kılalarının mukabil ve hava 
kuv' etlerınln laahyctlerl nellce • 
sinde kanlı Tf' a,!tır kayıplara uar .. 
mıştır. 

Şımal buz denizinde !UIYaŞ taJ 
yareleri 5000 ıonı!Moluk hır llcuet 
11emısl batınnışlardır. 

Bir denizaltı şiddetli hOcumlar • 
dan "Sonnı Allanlikle tutarı 21.000 
tonilAto gelen ve kuvvetlı bir hl • 
m•ye kalllesi içinde seyreden 4 U 
caret •apurunu batırmııstır. 

lngillerenin doğu sahıllnde AJ • 
man sant tayyareleri, günıJQz bQ. 
yük bir f:ıbrlka:ra ve lıman tesisle
rine biiyük bir muvdfokı)·elle hD 
cum etmıısler ve 8000 tonı16toluk 
bir ticaret vapurunu batırmışlardır. 
Aynı bfıyfiklükte dıAer bir gemi, 
L ı mbalarla ciddi hasarı ulramıı • 
ıır. 

Şimali Afrikada duşman kendı 
deniz kuvvetlerinin yardımlle Sol. 
lum kcsimındN:I Alman • lı•l>-.ıı 
rr.evzilf'rine yaptıltı şiddeti! hücum 
iare dev .. m etm1$tlr. Satı Slrenol • 
kad:ı her iki ıııraf keşif •e topçu 
faaliyeti, yapılmı$lır. Alman savaı 
ve Stub tay~·arelerı tnııllz kolları. 
nı, otomobil lop'uluklarını Te tay • 
vare meydanlarını, bombalamışlar
dır. Malta ad:ısında La Vıılelte ıı. 
manı ve fnglllı lay)·are m~yı!anJa. 
n te~lsleri ıece gündüz han hO • 
rumlıırına uftnımıştır. DOşmnnın 3 
bomlı• t•yyaresl bu sırad• dllşOrQJ 
ınllştOr. 

ıngll'z açall'arı 
S agaporda 
_.. BaıtarafJ 1 Dcl •)'fada 

dlrde elcle me,·cut bOliin 1 nıılliı 
tayyareletlne lhtiyac hbıl olııcak 
tır. Zir:ı, Japonlıır karşı':ırında tank 
ların ilerlemesine çok ıou'inlt dal • 
f(alı hlr saha bubeııklart.lır. Bu iti
barla Sıngapurda mevcut tan'Bre 
meyd:ınlan sııym önemli bir Amil. 
dlr nu hUSU'llD bllyük Brilanya mu 
harelıesinin bidayellnl hotırl:ımnk 
ra~·dnh olur. 811 muharebe, raz'a 
miktarda lhlly:ıl tayyare mt') dnn1 
mrvrut oldu,!tu tdkdirrle flcri h:ıt 
layynre me) dnnl:ırının l...ull:ınılmnı 

bir h:ıle ııetirllmesı bir <'hrmmiyet 
ıırZt'lmrdiJUnl f(Öslermiştlr. llol:ın • 
dnlılnrın ırl:ıli birtok t:ıyyore mr-v. 
d:ınlnrı vcırnrle lft'lirılik'erinl bill
'.\'oruz. Dtınlnrd:ın b:ııılnn Stnııarn. 
rıı gnyet ynkın noktnrl::ıkl Sıımat
rnda hıılnnmak ııcrektır. 

Oejarli bir ·avae1mızı 
kayba tık 

Ddterlı havacılarımııdan Vüzbn., 
'' Nedim Tınaz, bir mbddeıtenberi 
mliplelA olduğu hıı:oıtatıkt:ın kurlu 
lamıyorak evvelki gOn verat etmiş. 
tır. Nedim Tınaıın cen:ızesl mera
simle knlctıı ılmış •e Karııcaııhmet 
meıarlıAına dernedilmlştır. 

M<'rhuma Allııht:ın nıhmel dllf'r, 
ailesi erk4nına laziyellrrlmlzi bll
<..ı rlı. 

yordu. 
Hanrt Olmstld 1rapının l\nOnd., 

tıörilıu.lü, elinde bir bal:lcı rnııkaı.ı 

vardı. 

- Telefonunuzdan htlfr.cte ede. 
bilir mi) im? dedim. Tcldonunuzu 
açtırdınıı mı? 

- Biz bumdan giderken telefonu 
kcc;tır ılC) iı. Bu ıuret'e kış ve ynz 
larirt'lcrl arn!lındııkı f .tnn istira . 
de ederiz. Siz bu rnrkı bilnıil or 
mmıunuı? 

- R ira ederim, ban• çnhukçıı 
telefonunuzun olclu#u yeri söyleyl• 
niz. 

- Korldor<hı tam arknnızd• f•. 
kat m0<11aııcle ediniz de evveli\ şunu 
ılze sÖ)Iİ)l')'lm. Kocanız da yarım 
saal encl telefon etmişti. 

- Jıık bana buraya telefon mu 
elli? .• Niçin buraya? •• 

Orkemden şıışırcn, llonn Olms. 
tıd adeta\ utandı: 

- Sizi arıımnl· için hurrı'.\·n fole
fon etme:!I fak:ıt hPr iki trl fnn 
•Y•• fube llzel'inded.ir. Siıın çıu.aı· 

H •• 

kazançları artan hernevi müessese 
ve fabrikalardan 

Yüzde 15 nisbetin
de bir v 1rgi alacaı"-

HUkümet anormal zamanlann lın ladığı gtinlcrdenberi kazu~lan 
artan her nevi rullesscsc \e fabrika sahiplerinden kazantlannıa Jtb. 
de on beti olspetlnde bir \erı;i ahnağı knra.r~tınDJf \'e ba baauta 
hlr kanun proJcsl hıuırlanınğıı bııt;larnı§tır. 

ProJe Jakmda Meelloıe c\ kcdilecekttr. 

R lab lac ası 
tabk~k tı 

Ankara, 13 ( A.A.) - Cumhuriyet 
Halk Pırl11J Meclis gurupu um 1101 

he) eti buaıün 13. 1. O 12 sııaı l!ı .ı 
reıs 'e!ılli 1'ra!Jzon rnebu5u Hasan 
&t1nın reblıiııoı..le lophındı : 

Celsenin 11 asını mu .ıp il 
vtklJ Do' ' r nerik r ydıım ilk defıı 
söz nlarak Refoh npuru hıldı~esl 
nln şlmdl3·e lcac.lar geçen tnhltt:.aı 
sanıuırını hQlllsa ettikten sonra la 
kibııt Amiri 11fatlyle rene! J\urıııaı 
n5kanlı~ının 11on t:ıhkıkat netice 

'""" tıı n o 'l"l\il 
nan iki mebusun dthl ioıtlcvnbı ırı. 
ıumu hasıl olc.lulu kıızal bir ka. 
rc.ı lı ıdc bıfdlrmı, !Julundt 
irah ederek Re' h vı;pu u hftdbesi 
llıcrln • DilyQk Mıllet 'Meclisi d:ı 

hllt nlznmn ı h i'·fi.,,krinl' ıı<Sre 
«rrt"1ren mnlömatın lh7nn ldn t..ı. 

ldknt evr:ıkının P ~Ok 'tilki Mt'<'ll 
ıl nlsll#ıne tevrll eılılercj!lnl hll ilr 
dlkltn !IOnrn Jft'('<'n lonl~ntl\·a ali 

ınbıt hüldsnsı okunda. 
nunu müteakip ruznameye 11'1! 

rek Jl:ırıci) e Vekıll Şükrü Saraçot 
tunun son Oç hurt:ı znrfıntla ee ·, 
l;ıın eden dün)'• hActl!leleri flzetin 
dckı lzahah dlnlendı ve bu iıııhaı 
unıııml he)elln tıısvıblne iktiran 
ederek nıznamenln diller m•ddele 
rıne ııecilıli. Uu ıncyıın•la V•n me 
busu lhralılm Arvasın otobüs ltlel 
me işleriyle nırııAul Belediyeler 
h:ıl.kındakl t:ıl<rlrine Dahiliye \'eki 
li f'aık <htrnk ve hıanbuJ melıusu 
~eneral K6zım Karabcklrln kışın 

o~ıık R0nlerı!e tren yo:cularınııı 

lıllnı ve tehlikeden lrorunmas 
için alınnıası IAıım ıeJrn baıı Ac• 
teıllıl rler hakkındnkl takriri ne de 
MunııknlM \·cklll Amiral Fahri En 
gln lnnıfınıtıın cnaplar verlllll, Ye 
hıı mevzul:ır llzerlnde slb •lnn bfı 
çok hallplt'rln mllla'C'nlnn dinlene 
rck lonlnntn-n snn •erildi. 

iki ev daha çöktl 
Dlln aı kabın birkaç kişinin h•. , 

yatına son verecek bır lnlı t.I ın va. 
ka ı olıuuş, bereket versın ıa) ıı:ıı. 

sıı atlatılmışlır. 

Çöken ev, Ortııklh•de, Tınnıtcpe 
soknftında 5 nunııııalı e~ dır. Enle, 
eY sııhibl \'wmr Osm:ın ıle kiracısı 
Rondn' olınok Ozcre iki aile olur -
maklndır. 

Bakırköyürde 

Donmuş b;r 
çocuk cesedi 

B&kırköy(l.nde oturan Cemil admda 
blrlslnın 16 y~larındakl çocuğu Yu. 
aut, Oç gün evvel blrdCDblre ortadan 
kaybolmtJJ, zabıta ve Jandarma t.o.ra. 
tından &l'llştırılmıığıı bıışlıınmıştı. 

Çocuk nlhayet dUn devriye gezen 
jandarmalar tarııhndıın Bcı.kırkö.) d . 
varında Kolcu !ı41ııtata'1ın Kireç oca 
tmda soğuktan donmuş olarak ouJu.ıı 
muftur. 

Yusutun kut avlamak makaadile 
buraya geldiği ve soğuktan bir Kogu. 
fa ıufma:-ak donduğu anlqılmiflır 

Ce.!!et morga katdırılmıttrr, 

Ahşap ve hayli Tlr•n olH bina, 
son > .ı~Jn )uğmurlar ) üzunden dün 
bırdenlı re snııa 11(.)la sallanmat .. 
bıı,l.ınıış ve lılrkac snnlye sonra d:ı 

olı.luğu sıtıl çBl.ııı0$tflr. Du sırada 

ev h:ılkınclıın hırçok kisi evde bu. 
lunmuktaydı. Sarsıntı Ozerlne hep. 
sı de kl'nılılerfnf e•n bavllyle so 
kofta ııtmoAo ,,. c11nlıırınt kurtarma. 
~ıı muvıı rfıı k olmu~'ıırdır. 

Çökme o kadar şlddetlı olmuttu: 
ki bıtışıktekı 7 numarolı evla de 
yan du,·arl:ırını çökerlnııstlr. 

Vakayıı zabıta el koymuş, 7 nu. 
m:ıralı evin de tehlikeli oltlutu 116 
rülerek derhal tahliye ellirllmlşlır 
nu ev de snnki bekli)·ormuş ılbı, 
bo~a'ır lıoş:ılmaı cökmüşlOr. 

Du suretle hıçhir klm~enln bur. 
nu kıırıam:ıclnn Dil lılan ,·aka eıra. 
fında ıııbıtaca tahkıkola b:ı~lanmıt

tır. 

Masut bir n:kAh 
TOcc~rd:ın Dıy Osman Aytu ile 

tı .. ran llıııflenln nlkıihlan Dc>oAlu 
Alııııcıdıılr" e~lennıe nıemurluAun
d:ı tnrareynhı bırcok dostları önün. 
de nıktilıl rı icra edılmiştlr. Su -
dcı'er temt'ıınl ederiz. 

ÇEViREN: MUZAFFER ESEN 

roltın sesini de tanırım ve onun 
uıun uzun bırçok ı..lefular öııiıguııu 
duyunca sizın dışarıya çıkmış o'. 
duijurıuzu tııhmın eıtıın Birkaç s:ı• 

ni3·elik bir lercddullen sonra ce~:ıı> 
verir<ıem i)ı bir iş )op:ıcn~ımı an. 
1at.lım. Kocanız telefonda sesınıı 

duyunra memnun oldu "" ize ''D. 
lnmla bir h:ıbcr gondcreh ' ll'cl'gı 

için '>C'\ indi. Her hnlde bu y:ıptı. 
~mı ış sızı de sıkmanıışlır, ı.:ıııı 

rım. 

'lüphem, gn3 rı munyyen bir h:ı.. 
tıra do~u3 ordu. OJııı-;ııd'e t.lık 

dık ba'<lım. 

- Demek oluyor ki bızlm eve 
lDpıl:ın bir telefona sız burncl n 
cEvııp ' rdinlı. Şiiphc 12' bu bır 
hıııın b:ıi;lıınmış telefon mn'.ın. Ja. 
rında müınkündur. Fnl :ıt köy tele. 
fon·ıırının böyle gornbetleri de ol:ı. 
c::ıı-tını h ç d ı Onme • ım 

Duvara dn\'nndım. ellerim ını 

ınbi ılon r ı• ııı. 

- Sll:h El in 'ın ellc(oıau do a'linı 
batla 11U ~hdu' 

- E'f'ct, 0(' teJeron malrfnH1 bir 
telle çalışır: Sıl:is, sız ve kölenıı. 
Ad:ımcaOıı beni bunrlan eok IH. 

kel\!nınlş sanılorılu, ııra yeniden 
bir sürü ötur dilcmıye koyuldu, 
ben sÖ\ eılıklcrlne kulnk bile ver
miyorıhım. Sil~"'ın Vf' Sahte zenci. 
nln a.) nı adam olduAunu ve tele
fonl:ı niçin çabuk cevap verebildi. 
l!ını anl:ımış bulunuyordum. Olms. 
tıd'ın tell"'"rı'1 zlnelr ıı ek"llc haJ. 
kasını ıc,kll ediyorı!u. Zira Si!A"'ın 
cvlnıle olu.,11 anc:ık telefonda "Or-

lle cev:ıp verışi snye"lnde IHh o. 
unnh !i}ordu. Fakat ,ımdi tunu 
ö~renmls bulunuyorum. SllAı evı. 
ne Rilmt'cten de s:ın'<I evlndeymlt 
uıbl trleh n edehll'rdi. Jak1 or. 
m nrfıı h:ıvılmış bır-ıkarak hacıık. 
lrının blltun km·,·eth le Olmstld. 

le rln evine rtrı~nı gitmi,tı. Telefon 
ıı ııırıı" nı duyuneu ber.ım c-ıııtır. 

l ıt mı nnl:ı1111~ hlr Jcnrnr~•1hk d•. 

1 ı-:ı ~l'" rm ı~ '"' "I •' '"":ıl "' " '" 
ol:ın an.,hl r 11 nı.., ı ıı .... ·ro pvine 
gırmlt ve bana teJeıooı. en• 

ıtalvan 
te!lı~aı 

Roma, 14 (A.A.) - İtalyan or. 
iuları umumi kararg!Junıa 051 m~ 
maralı lehlııli: 

DQnkü gun zarfında Sollum-H 1-
ıa:ya kesım ndekı mevzılerlmıze r 
şı ban, l.'.Jra ve deniz bomlı ı tlı. 
manı tidt.letle dc~~ın etmı:Jtır B ı 
Sıreııaıkadan verılecek hıçb r m~ 
hım haber yoktur. 

Alınan hava kuvvellerı, Deme n 
i obruk Jmıan lt'sl lerıne ve ld). il· 
re meyd:ınlarına hilkım kuvı;t" r
e hOcum elmişlerdır. 

askıva 

Bir Amer kan 
tayyare 

gemisı da a 
b' tırıldı 

Orta ve çok iri çapta bomhıılar, To1'yo, U ( A.A.) _ imparator -
hederıerıne lsnbct ederek ~k bu • h uı u nl arıırglıhının teblıAı: 
\'ilk lıas:ırl:ır ynpmış'ar ve lesı 1 r ıı vnyın garlılndekı sul rd• bir 
le drpolıırdo 8l0nı, yanp nlar çıknr J:ınon deııızııltısı 33000 tonluk 
mışlar.dır. Tank ve latıl lopluhık • ı 1 ton lipınde hır Amerıkan 
ıarına da le ırlı tubeller ol u ı r t vııre «emısine ik.i torpil laabet 
iki dll,man to yareıf düşOrfllmilş • ettırmıJlır. 

•ür
1
. rıı 

1 
k fi 1 Du deniıaltı bir dQşman muhrlbı 

talyan tayyare 0 :ın unr nıo ın:ırruzund:ın kurlulnııık lcia 
ıir dü,man koluna çok alı,; 1 n r ile dalmak mecburıyctınde kal 
·üreUI bir hücum l:ıP rak b~ kı dı n' n dolayı tııuııre gemlslnl1.1 
'rrmlş, TC bu kolu imha cim 'il r. ı nı ıc:rıt edenıemıcıır Dunun 

MOI 1 t karvııkıt yüklO 25 > • " • 1 mma ve n ' . la b rnlıt'r denızaltı d:ıldıktıın son. 
den fazla kamyon hıı,a.)a uçmu$ n 1ş·1ı1en iki $hldelll lnfıl~k Ame. 
otomobılle t&~ın:ı~ bir balar\'a t:ıh rı a: semı~lnln l.ıatmış olması ihU.. 
rlp edllml' •e nıufreı:ler d:ı#ıhl • m:ı.lınl kuncUcnd rruekletlır. 
mıştır. 

lıah an n ~ 'm n tar.. arcll'rl ,.,,l 
luJJ birçok defa bombal:anıışlardır. 

• 
H:rkof'un 
işgalini 

Aımanıar 
tekzip edıyor 
B~rlln. ı• ( A.A.) - R:ırlcofun 

Sov1et kıt•lan tarafından lş1;al e • 
dlldifıne dair Amuıka matbuaıır. 
da tnn .. r eden haberlerin hl(bır 
esası olonadı~ı sallihı) elli Alman 
mahrı:ıerinde söylcnmekleılir. Du 
mahfıller, bizzat Sovyet resmi ha • 
berter aJ:ınsının tebliıtlerlntle bile 
bu nevi bir h:ıber bulıınmııdığını 

belirlınektedirlcr. 

Şanghayda 
bir i gıtiz 

• 
a1ansı 

Japon 
kontroıü 
aiiında 
çaiışacak 

Tolı:.110. 14 ( A.A.) - Stefonl: 
Royter aJonıı bi\rolıırının ) eni • 

den Şanghayda açılışı hııkkında 

kahine ııtıhbarat servlslerının söz. 
eOsD demiştır ki: 

"Sanshaydakl Rö,>ter Aıansı nı. 
lı:ıklk8 bu ~hırde servlslt"rıne boş. 
lıyncnktır. Fakal Japon konlrolü al 
tınılA<hr . ., 

nrmlştl. 

Dıı elen bire ev sahibine döndüm: 
- J;1k'ıt11 konuştunuz, alü ... :ı.:c..-. 

rede JıU. 'l l>ı:r1.ı:&t )aııuua ııLm .w 
!lıııo. 

- 1-":akııt bu lmkllnsı:ıdır, mısters 
Slorıo bana Nevyorklau ııreııh: 
dı.ııııııck uıcre olt.lu.,uıau 5'0) lcrııc.uı 
teııbıb elli. Uant.lc\lı,)a ııdeıueıuı~ 
ler ve bundan çok c:uu aıkı 
ıozu ı.) or. 

- Dunu ben de anlıyorum. 
Şııorl, ne yapacaklım1 Ucrhal 

Polısı haberd11r etmek akıllıca t) 

fştı, fakııt Sıandıt J;ık'la lıcr:ıb~r 
trendeydi, Harkvaysn Ka6skıle tlog_ 
ru yol• çıkmı!}tı. Nöbelçı po'is ou 
ışten ne anlart.lı. Fak:ıt ne olu:.>a 
olsun hcrlıalt.le ynpıl:ıc:ı · en ııkıl
bca it polise telefon etmek olo
c.lu. 

Koltuklan kalkmayı denediA 'U 

nkıt, ıeminde benımle benıb r 
ka'kıır ııbı oldu ve mu\•aıcne:nl 
bulmak için bır mlhldcl dunıp b,.k 
lemiye ll'rcbur olılum. Dl•glln hA. 
dlsel re .ıAklm ılbl .. ISrllnen ıeu
dQf SIJAl'a yeniden fena lıır O) un 
oynıyaeaktı. Eter leJrronu bir rt • 
kllca evvel ytıhal bir dakika soara 

••• 
Tokyo, t• (A.A.) - imparator. 

lu~ uıııunıt karargahının lcblıılı: 

Dir du'jın:ın denlıall111 10 sonkA. 
nıınd:ı Çın denızınln cenulıunda hu 
ı.uku düHI kaideleri hılilhna 5167 
tonluk ll:ırlılr. 'laru h:ı!it:ıne ıemı • 
"S n b 'ırını~lır. BulOn hastalar n 
G ı ı ı mu'>lesnıı olmak Ozere gemı. 
nln mürclteb:ılı kurl:ırılmı~tır. 

Moskova 
gö üşmeleri 
ve Türkiye 

f ngı1iı harlcıye nazın Mlaler F.
d nln !\foskonya seyahati 11rası-. 

da, Ankıırad:ın Mo!lkovaya hareket 
elmıs ve şimdi Ankaray• d6nmilf 
bıılıınıın Jnglllcrenln Ankara bil • 
)'ilk elcisi Slr Knatclıbu.11 Hugcssea 
dOn :osko,,. se •ah11H .._......_ 
rl hakkında muhtelır suııllere cen· 
ben ıazeıecilere tu bepaatta ba • 
lunmuştur: 

''- A. lnglltere Hariciye nasın 
Mister Eılenln Avam kam:ırasınclald 
be)'Dnatını okutlunuı. Dunlııra fas 
ıo bır şey ılüve edecek deliJlın. 
Mo:oıko\ nda Stalln, Molotor Ye Edea 
ar:ısında yapı'an konutma!Arda 
nıüıtdık devletler arasında harp 
sonrll9ı 1$lerine de temas et.lllmlı • 
tir. Gelecek sulhOn bazı esaslan da 
bu meyıındıı gözden ıeçlrilmlştlr. 

D. llılo\l;;o~ada Turkiytdeo ancak 
en ı..loslane bır şekılt.le konuşııbılır
tlık, o)lc konuştuk. Es:ısen konuşma 
meu ılarının an:ılılıırını başka 
meseleler teşkil edı)ordu. lnııl:te • 
renın olduğu gıbı nu!\yanın da ... 
zu:.u kunellı bir Turkl)6 ıormel • 
Ur. 

C. Son l\foc;kova t6rOtmelerlnı• 
bazıl:ırına hen de ı,ıırak ellım. Dd 
lçlinıolıırd:ın bırınde Sovyet Har .. 
ciyc l\omlscırı Molololla uamııde 
"' m ulı:ıvere geçti: 

_ t ııklıllı lelılikede oldulu za 
m:ın Turk yenın v:ıktıle sıl!ılıa sıınl 
dıılını ve nıuc:ıdcle) 1 kaıandılını 

bılı)or unuz Uö)le bır 1elılıke bu.. 
gün de tekerrür etıiftl takdlrt.le Tür 
ki,)enın ~en elen ıllAha sarılacııJınJ 
eınınım. 

Molotof kendisinin de aynı n -
kirde old ıAu cev bını verdi, • 

D. Sıze tı~mın edebılırım tJ Tı1r-
k13enın Lı ı:;un u bıt:ır:ıflık ,·nıı)et 

Jng llcrede oll.lu~u kadar nu )ada 
du lamtmr-n t:ı!lvıb od lnıekte, ma 
nası ~ok iyi takdir olunmaktadır. 

Frav a ı•~ c t9' 
d yer ı. 

n 

almıt olu)·dım hat bo, olocak ie &aıtararı 1 •d •l-flM!la 
bu hazin tklndı faciasının cereyan r IJ r k nııı e de ~im nt ra 
'ekli t•mamlyl de!tl,ecektı. Fakat j şıılıl lll bir d. rbc ındırnııştir. 1\ • 
telefonu e!lme aldıftım vakıl iki •· zılorrlu e,rleı , bır gun zarfında .ıo 
r! m blrlblrly)e •frtdeUI biı m a. !. iman sub ~ ını ~ e erını mha et 
kata,a ı r1$mi, bul 1n1 vorlard u a eh 
'i J"r,. 1 bir tnn ~ini d r h 
fi m F ' ., r.ı. ,,,., 
bir otke ıle koouşupmh1 

( De1HU11ı oar J 



Bir e 
• • • 

SUll l va 
"Has anı, nişan? sın h~ş görün cg 
diye ne oldu ise b·z·m y ·zu 

zil' ere, e t ri ere o ~ 
r . bile .. 

değil mallar 
" - Dır lyıhı. ynp3)11u, dcdım de 

fıruu bu f~lerı ııçl ını h!ı:kıın 1 
)'oksu Lıu kııllıoın bövJc sili lı ıcl', 
IJ ~ suı ırı , 

O UHUllU bıJ cyıJını l 
eıılıırileriını ' uç o cıuııııı 
1 . • aır;ı sıra l üzüklcrıııı 

lnkccJı kalınlı bilczıklC'ı ııııı, lı:ı~p;,ı ıı ; 
s sın •o. l"lı-
•ın . v ... ın, f11l ın )akışlır 

dıyc kcntJhinc vcrır mı)tlım? 
du Dıı~ocı ~ııtJın o kadar lıaAırı)or 
1 ' .kı, korıtJor<lan seçen bırçok • 

' • v ayı nıcrak ederek sulh ...... 
ıunhk • • '"'z ıııcsıntJcn lçcrı sırı)or, s.ılo-
au .. ~ıncıılıınç dol<luruyordu. 

ya~l:ırındıı knd.lr, uzun 1.ıoy!u 
lomtıuı loıııLuı cllı, eski moılcl kıirk 
ınıınıoıu, bo.şorlülu Lır kadındı \ ıı 
IUUd:ıkı SUçlu k • • 
ü . sene ızın lınndi) se 
:erınc atılıp sn~larını )olmcreccl, 
lıl) clı. llidılelıııden lıurnun<l..ın 

Aolu)or, her lllfının sonunda 
lini !-:ışına doıtru '' \1 ah heliisın; 
Tcrııın., şcklinıJe sııllı)ordu 

llıikım: ' 

T - Hıınım lıu ıan rı ı.nrıık dn el • 
ıını yanı es:ıs htiıJı-s yı ıınlnll 
Jıııarındı.ı bulundu. 

zn - Pckıyi, Pclu)ı olthım, ben de 
len onu anlnlı) ordum, ama, nasıl 

kı, tuz uz, huher'!IZ rış olnuız , mu 
.koddımc i:ı ele iM olm:ız, der er. 
de hani onun için- Ne)sc, bu kız, 
lkı ay mı dl)e)ım, üç ay mı di)"C • 
7lıu ı~ıe o kndar C\Vcl, benim CH· 
mc kiracı seldi A . • ııncsı ılc kavı;~ 
etmiş de, ayrı otunıcnkmış. Mc 
başının ıcınde ne lıın:ıırJıklar var 
•nış .. haberım olınnınış. 

Eh, )'Üzü göıü duzgün bir ~ze, 
acıdım; 

- Ce b~, ne verlnen ver. işte 
~u otl:ıcıktn otur, dcdıın. 

P&kat <lutıa bir harıa ama hır 
lınrııı dcmcıJı. Ne kııdar komşu <.I • 
lıkaıılılar vnrsn hepsini Lıaşl ıı çı 
Jrordı. no,lodı mı size dedıkoı.Ju 
n.uncıı yıllık naııım;ıım beş pnrn) o 
ı:utlcccktl . llcrucn kendisıni lılr kö
ı,eye çcklim: 

- .Kızım, bunlar ne hal. nen 
hunlnrı lnlıammtll edemem. llerucn 
eekılıp hurndan gll! dedım. 

Ellerime eleklcrlme yapıştı: 
- Aman tcyr.erı~im, ben elllm 

!\en clıııc. \'allohi de bılltılııcle ne 
diyorlarsa hepsi yalan. Yalnız ben 
~undurocı Alımclle ıscvlşl)oruın. 
l.vlcıımcac knrıır ~rdik. Yııkındn 
1iktılılıınocanı:ı. 

k İki gozü de, hani ikJ ~me. Bel. 
1 doaru Ml)lü)or. Ilır )uvo Jm 

IUl"S4 L • . ' cııııu de l.ur lıb5eru olsun 
dıye dCi~uı11Juıu. 

- Elı Gylc ıse mesele yok, kıum. 
Dedim, ben tlc elirııtJco geldılh ka... 
dar yardım cdcrım. 

- I::kıilk olma, leYt.eciftlm, dedi. 
'Ren senden yardıın olaruk bır şey 
ıstcınlyorum. Sadece Alııncllc bu 
«ece BezıııcAc gidccc~ıı Esvabım 
Yok. Scuın ycşılli eut:ırinı ver ıl.ıu 
'Jeccllk giyeyim. 

Uırisi tlcsc, ki ıı npl:ıl kan, hııdl , 
secc erkcLlcrle ı;czıııcğe gıtnıcsıııt' 
es çık.ırıııı) or.ıun, .) a crın ıru lpcıkli 
yeşil enturını nt tlıye vcrırsın. Val
lııJıl tuınr elini şapıı:ıd:ık Öperim 

ı . 
lcr ne hııJ l.\C, entariyi vertlını 

H~tlı ruııhzun olıuıısıo tlı) e birka~ 
~uıük, ikı lnnc de lnl dk vcrdiın, 

- Jlııdl kızııu, sıı, ) ızlln kıı:ır 
moıoın, ııış:ıllalı Y:ıkında da evlcnı : 
aın sılıl Mnleı le de duıı eltiın. 
• llıruıcı defusıntJo namusu ıle sil 

tı, uıııuusu ılc 8c.tJı, v c: lıu hal Lıır 
lkı, üç lur kuç dcfu dıauıu ellı. l\ı. 
hıı)'cl lur guıı, lurk:ıc cııtı.ıı ııui 
ı ı ~ u~ us e 81) ıuış, ., laııc: l uz.uı;uııııı eli 

• ı.· L ı. 
ruıe, ı.;ı ııllın ılcııı;ımı koli 1 ııı.ı 

leçırmış l.111 ~·ok kı) ıııetıar eşyuJıırı 
nıı dıı hır Lolı\'D ) aıup C\ den çı • 
mış, gıııııış. Gu.lış o gıJış 
. - Ueıuek ceuılııııuır1Jınasın1 ı 
Uyor:ıun, 

- Ucn maU:ırımı ıslıyorum, oe • 
&asını Allnlıtan Lıulsun. U nu ne 

- Pekiyi, Yn sen Fotınu ne ılı 
~ecek:.ın b:ıkıılııu T • 

Hemen 1.ıır sıııııe ynkın suren d • 
•acının M>ılerıııı, bıışı önuııe eg,, 
kıpkırmızı kesılıoiş, bir lı:ılde scs
~ız sessıı dınle)cn sene kız, nynfhı 
nlktı, parmnğını Hnyrı1 e) e doaru 

'1zıı to.rak: 

- Uu kadını görü'-or mıısunuz h" J • b ·ım bey bu kadını. Allah kımse)'ı 
unun cılınc du~hrı <'"in l\C'nılıo;ılc 

•ı . 
,.. llnı dört kocası boşa cll .. ınııı-

ırıı, da hepsi sclftmeli öteki dUn 

'~ Wlm~ Ben 1W ,bö)'U, ca.da • 

l:\ısııca hep 
} landır. 

Sı) :ıh başorlu ü uzun lıo> lu gü 
zelcc blı bCnç kızdı. 

- Den ek bo)lc bır şey olınndı. 
- 1 ul.ııı olnı dı. E~ ı do,·ııcı ol· 

ııak Ur.111 crı c, asıl IJen dO\ :ıcı 
oluı um. Çu ü lıu ı..aJın, beni bıış. 

ı n çıkardı. lgtal etli, soıırıı d:ı 
o'\ le so' l.ır :ıtlı 

plı ne elli, nnnemın a~ 
ır , burnund :ı n çıktı, hc

nı ıh evl ndıımck uzcre yanına 
aldı. l\undur:ıcı Alımcı benı gör -
muş de SC\ uış, C\ kıııııek ıslı) or .. 
mus. r.ıknt hırn:ı denemesi llızım 
mı~. onun ı ı ı de Hn) rı) cnın e' ıo
dc lıirk:ıc gun olurnıoılıymışım. 

lşle bol lece lıen. kuııılurncıyıı 
pı.. 1 ) lı ı al cllirdı. Sonın 

da yalı. smı M) ırmıık ıçın bu ıflı -
ral:ırı allı. Jl:ıl!Juki ben hiç bır şe. 
yını :ılrn:ı dı.ıtım sılıl. aıınC'n ın cvın 

ı.lcn elırdığım iki bohça eşyıımı 

kendisinde bır:ıl,lım. 
Lanet olsurı, lııdnr şey lstemİ)'O 

rum. F~kal beni tJerllerınıl rnhal 
b r -;ın. 

D:ıv:ıcı kııdın yerinde dunımıyor, 
lir:ız rlmek, b:ıılırıp çnııırmnk lcın 
ycrınde bopln} ıp, zıplı:1 ordu. 

Nih:ıyct nı:ılıkemc suçun m:ıhı 
yelini emniyeti sullo;tlmnl şeklinde 
görerek nsllyc ceza mahkemesine 
ı;ömlrrllmesl için dosy:ıyı mOddei 
umuınt!ilte lndcu karar verdi. 

AT>Lll'E JIUll \DiRI 

'ŞUNDAN 
BUNDAN 
Ahırda yatsın da görsün l 

Amerıkada bir btı.kim ga. t 
garip bir knrar vermiştir: 

Bir adam, hnyvn.nlarmn. fen.ı 
muamel.a ettiği için belediye ta 
raf ındnn mahkemeye verilmiştir. 
Adamın suçu sapa.mı. koştuğu at· 
fo.rı gece ac: susuz yaıtınnnk., er. 
tesi snbah da. tekrar -.ıpn.no. ::to· 
şarak, !Tlrbac:la dofrüp zorla c:a. 
lıştırmnk isteme- · dir 

Hô.kim, bu kar.JS!z adııma lAr 
ceza verımeyi düşilnüyor. F~at 
ovle bir ceza vermeli ki, diyor. 
adam bir daha hayv:ınlara ft!na 
muamele ynpmnsm •• 

Hnkimin ,bu düsünce ile bulup 
verdiği karar şudur: 
"Atlarım aç susuz yatnıın Ye 

~ışt rmak i&tıyen falanca VıL 
iki gün aynı ııtlarm ahırında 'l· 
tıp kCLlkm:ııfo m:ıhkOm cdilmı • 
tir. Bu mUddet :mrfmda atldf 
merada başı boş otlnyncaktır ... 

- Aynı kudret ve mucizeyi dokto • 
nın bt.ı) nlnde de goııtA.:roccğiııdeo 

mlo mi laf 
_ l'Uz.de doksnıı dokuz eıntııtm. 
_ O bulılı: Uk ynıııtucuk ı.o bunu 

yapmıık ve duktoru ölii.ındcıo kurtar 
m:ıt,tır. 

Siruuı ı;ttlerek U~uı ettf: 
- Bu madde.-) ı, 811.) dıltlnnnıun eo 

baı)m:ı ko) ııın.lııımıı. ~) Aıdnıl l 
Tnh:ırı1 Konıl?>Crl buuı blr• içiyor, 

boru de mcw yl;yurdu. 
Sln:uın : 
- l'c.,ıu~. dedi, blrln<'J nındde bO 

ol ıı.n. llemco dokt.uru tı.-d<n l.> tı tııı.olı
yalıın. 

- t.> ı ama. kadm td:ıJ ve rığnbeVt. 
mı c~lne •okın:u kL. ımıııt.de bir 
kuvvet var mıdır bunu yapıuıık lçlıı1' 

- Hele blruz. dü,llnellm_ elbette 
bu ıcuvvctı buln.cn~ız. 01.ııuu.aa bl2 de 

S. dını tebdil cdcrU.. 
Slııao: 

- Bunu ancak siz yapablllrstnlz, 
dedi, Sacldenln e.ııncsl bem ı;uk cilrot. 
ld'ı.r, hem de pok korluıJ< bir kadındır 
Ona: (Kocan ölunıe. in.il olnmk seni 
tevldf cdeccğlınl) tanrııda bir t<'hdlt 
ıı:wunn:ıkl:ı ı, koln)lıı.oır ııaıııyorum. 

Sahir baımr salladı: 

- 4te o mmıı.n mesel kalmar.. 
Bl'n de hemen aşıyı wtbUı ederim. 

Nocml~e: 

- Bunlnnn hepsi g\\7.el. dedi. Fa 
kat doktonı taıavl müddetince ueza 
rd aU.uıa almalı. Zl.qa bu kad&a mira.. 

a ?JaşG.aşa 
~ ~ ~ ~ -

a 
ez 

Vaktile bir Yunan filoz.olu zamanının 

büyük adamları i~in §Öyle demi§ti: 

insan, hatadan salim değüclir. Herke. 
hataya pabüir ve bu hatadan doğacak le 
nalıklan diğerleri kolaylıkla affedebilir 
ler. Yeter ki yapılan hata/an. yapanlaı 

görebilıinler. 

- Bunların büyük adam olup olmadık. 

lannı, ben hata yapıp yapmadıklarile ele. 
ğil, yaptıkları hatayı görüp cörmediklcri

le ölçerim. 
Yapılan hatalarda ısrar, alledilemi;ye. 

cek bir kabahat olur. 

- ŞEHR N iÇİNDEN 

- Oirmcll ,görmeli, hnklld ft 
cn.nlı, 55 o,dlo agD"lığmda iıki met
re uzunlugundn. Gumell, görmeli. 

Hııva olJukçn soğuktu, pardos~ 
me burunmü.ş, l:xı.şınu önume eğmiş 
Yüksekkaldırmıd:ı.n Kara.köye doğ. 
nı inerken nereden gcltliğin bil • 
medığlm bu invct, beni zınk diye 
durdurttu. Tnnımn.d;ğım gUr bir 
Sc.s miltenuı.diyen: 

- Glrmclı, görmeli! Bizde yn.. 
lnn yok! Hn.kild deniz cruınvn.n! 

Dlye gelen geçc.nln mcmkmı 
tnhr k edl)ordu. 

Evet, ı;irmell ve görmeli. Bu 
hnvnda bir deniz eanavann.ı scy -
relınck herhalde keyifli olnca.ktı. 

Etrn(muı bakmdığı:m va.kit, blr· 
çok klıruıcnin, kepenk lerj yan ln. 
cUrilmlş, kapı eşiğ nde, bir mnn • 
l!nlm etro.fmu eırolıı.n.mış llç kişı• 
nln bulunduğu caıuıvnr ) tağ na 
~rdiı!'inl gördilm. 

Dllkk:\n önUne ynklcı.']mı:şt.ım 
Şivesinden, Tilrkten gnyrl oldugu 
anln.şıl:ı.n bir kndm, cnnavnruı 

"menej cr,. ine şöyle dl)ordu: 
- Ka yn\'nl.m, OOJ kuruşa ca.. 

ıuıvo.r olur? Topktir n ir ' 
- Ne topiği madam " Hnki1d ve 

canlı. Cinneti, görıneli' 
- Kırk paraya olmaz? 
- Olmnz mndnnı, 
Ust dudağı yeni terlemiş deli. 

ımnlılnn hntrrlntan lhtlynr kndın . 
söylene t!Ö) lene "çeyreği bny:ldı, 
çcrlye ginll. CL'"111Cfl ylc beraber 
lçeruen bir böğilrtU &esi gelmesi 
bir oldu. ZBhlr, .. hakiki ca.nnvnr .. 
mn.dnm cennpln.rmm teşrifinden 
pek memnun ve mthzuz olmuştu' 

Ke;pt önUnde erı can ntacnk pn.. 
mrlığı. Yüksekkaldrnmm hakiki 
s:ı.klnlcri ynpryor. Bunlnrm, çey • 
r(;k ve cnnnvnr korkusu ile lçerl 
ye övle bil" glrlı-;lcrl var ki bunun 
seyri lc;ln keyfi yerinde adam, bir 
lira bile verir. 

"Canavar,, m en u)'!'al ziyaret.. 
ı;lleri rum vntandıı.şlann b 1hasse. 
kokonalandır: 

- Ah vrc, korkazaybn ma go
rC7'.ek ben! 
Bıçkm ''mencjcr" istlfini ~ 

mndnn: 

llA konmnp amıctm'1- Bu 9efer koca. 
•ını 7.clılı lc üldllrlir. 

l"eıncı,tco soıırn.. 
Aıtlaııın bir oe.> lcr dilşUndil~nD MI. 

tto klw)ugcr Snblr a,>u{;'ıı kııiktı, ve 
eski 11rlmt1uşuıa bir slı;-ııra uz.uttu 

- liafıında J eıııl pliıılur kurıuakla 
m&,1ı;ul ı;lbl örUnU.)onıun, Aaloocı • 
tun! 

- E~et. Bu iti l'ez.r1 b1r ıtekflde bıı.I. 
letmck ol\ elinde) Wı. 

- Nıı.ıılT .. 
- uır emrh11kJ yaparn.k, S.,clde 

alo baba ını tı.ıı.stanc)'e Wlltlctwck.. 
Necmiye: 
- ıunıtcınmel bir fikir, dedi, işte o 

r.amnn zehlrlenmcJ< tehllkesl knllll3L 
Ve Sahir aşısını tın.stnlled yapar 

Sa.bir ce'np verdJ: 
- F.'et Ou buluş dl eoek yok. E 

rcııko\ n le H'nı çıl n blr klı<:Ult haıı 
tanenin hlbı dostumdur. Hcıuco ııiın 
dJ om '8 telefon ederek blr yatak &.. 

vrtalnn. Ondaa ~ lıU baa&a oto. 

- Oriste mnda.m! 
- Ko.kohrononahl.s! 
Biltün bu kibar lfıflnn ben, 

Yilk:!ekknldrnm c.aruıvarınm huzu• 
n.ında öğrendım, aıcağı menğma 

ı 
................. y~~·:•111111ıı11 11111111 

J{eşat .AtallMut 
dumn.nı Ustllndc daha ne "açmıız,, 
la.r var ki onlan yazsam gülmek. 
ten katılırsma.. 

Fnknt bir tan~ini de ynmındmı 
geçcmiyeceğim, ne olursa olsun. 

(Şunu da s3yllycy.inı ki buraya 
ve biraz dalın ~ kadıı.r oku. 
V2Cağıll!Z sahneler henüz "hnşmct 
lQ canavnr, m huzuruna kn.bul e
dilmeden, yani çeyreği t03lnmadnn 
cilmle knp~ seyrettiğim sah. 
nelerdir.) 

Bir ıı.dnm cnnnvann taııtmdnn 
'i o.dım ilerde durmı:ı.dıın haykırı

yor: 
- Sizi belcdiyey haber verece 

ğlm, sizi po11.'3c ha.bcr vereceğim. 
Jnzhar Osmann haber vcrcceğ m, 

utanmn.zlnr. 
Cnna va.rm l1ç muhafızı, gayet 

soğukkanlı: 
- Çek baba .;ek! 
O stmda mektepten 8.%8t obntış 

kilçUklCT: 
- Yuu. Enavfe bak! Ma.üıar 

Osmnna Mn7.iınr Osınana! 
Kapıda ÇTıfu'tknnht Y8fJ8J1 deli 

kanlrvn sordum: 
- ,Ne i~tlyor bu tı.dam! 
- Ric; efendim. lc;erlyc beda. 

n aldık sonrn da ~buk cıknrdrk 
diye k rlemiş, 96v0p 8tıyryor. 

- Bdvle fçerlve bednva giren
ler c:ok mu! 

- Hııklliatrn ~4"'r-!t!. bedava 
brm...l<Tvontt görstln, Fakat bazı 
kUlhnnlnr kRhbal•k nrtU!mda i<;C"r J 
ve kaçma'r tst·,,orlnr. İşte bunla• 
ra hlc g(iz acttrtmrvoruz: 

- Dlıh\11.!vc kaç 7 

- BMI lnını~ ! 
- Maktu mu 7 

- Mn.ktu. Ak.~s patrona b~ 
snn verlvonrı. 

ırı -
v r! 

Beş kunJo verdim. içu.ye gir
dim. 

Yiüaıekknldxr.m canavarmm yn. 
tağı pek miltcvazı: kargir, boş bir 

araja benziyen mobilycsiz dük 
kAn, dllkkanoı dip tarafıncb içi 
ç·nko döşennüş bUyük bir snndt:c. 
Bunun içinde de bir .. canavıı.r. 

Talunln edersiniz ki caruıvnr de"' 
dikleri sa.dece bir (balık) lir. Fok 
hnlığl!... ( 

Bir delikanlı, ynn yn.nys suya 
gömUlmUş bet.baht balığa sopa ile 
dokundu. bnlık hi bir böğürme ile 
ırt üstü yattı. 

- Kızdığı ııeyler vn.r uu? 
- Bazı n&nlnrn fen.n halde le 

zryor ve bıı.ğm)or. 
- Bunu nerede yn.kaladrnrz ! 
- 'Üç sene evvel Mn.rmnra.d:ı 

yaluılıınmıştı, 600 liraya patron 
satmnldı. Şimdiye kadar 86 viUiyet 
.stezdt 

- Dem~k eermnyt'yt çrknnn.TŞ., 
- Kaç sermaye" Yalnız. ge _ 

çcnlerde burnumuzun dilıindcld 
bir pnnnytrdn Uç bln Ura ktrdı, 

m fuardaki balık bu ol. 
IDMID! 

- Evet. buydu .. 
- Şu hnlde şimdiye kndar on 

bln llrndan fazla klı.r getJmiu o • 
mooktır. 

- Evet amma mnsnıfr çok. GUn 
de yalnız 30 kilo balık yiyor. 

- Ne bolığ't? 
- Ne bulUJ'B&. Torik. istavrit. 

1>3lamut, uskumru. 
Bu kıı.dnr konuştuktan sonm 

gazeteci olduğumu söyledim. O 
znmnn baıu:ı birruı daha ehemmiyet 
verdiler ve şerefime "cannvar,, a 
bil' zivafet c;ekWer. 

- O kadar ruı.zlıdrr ki, diyor 
lnrd1, b:ıhğ'D barsa.klıı.ruıı çıkar • 
madn.n yemez! 

Ba.kton: dedlltlerl doğru! lyi 
bir nhc;ı kndm gibi, balıklıın ağzı 
ile tembllyor, b:ırsa.klanru çı:knr • 
d.ıktan eonnı yiyordu. 

Benimle beraber, "huzur,, da 
bulunan blrkaC: kişi de ha.'j.meUCı 
fakat z.nvn1Iı YUkşekkaldrnm ca • 
navnrmm bu o::ıhane gö~terisinl 
görmek şerefınc na.il olmuştu! 

Ya.ı.an: ISK.ENDE.R F. SERTELLi 

moblU ~tfrfp fşe bnşlryalım. 
- Ben de bt.Yıu d~UJıU) urdum. 
Dl) CD ıabarrt konılııert pwdJ octe. 

U,>dL 
&hlr telefonu nçtı .. gecclcrt cı:ııma 

blMlwııı• inde yııt.nn doktor atım Çe. 
tln,>olu buldu., illr yatak t.cmln ettJ. 

Atılan ile) de Kndıkö) bcfodlyoıılne 
t<'lefoııla bir tuuıtu ıınıb.'\51 lstccll. 

lııler 3 oluıın girer gibi) dL 
ilk pl6nt1a doktort.lll ll.urtuhnaama 

çnlı~ılııcaktu. 

HA A OTOMOUtlJ GELDl 

lllAn pencerede bcklly ordu. 
Necml,>c mcmııundil. 
- oıı.. ~u kndma fınıat vennlyece. 

th. Dolctor kurtulursa. o da utanem.. 
dan ytizllmUze bakaınıyacak. 

Dh t !Wh 1 nh ordu. 
Sahlr bir ıırıılıl• komisere aordaı 
- Ka.dm. koca 1DJ tcMllm etmemek. 
wal'ıı;ıııl11~=1,,. 

Necmiye de bo en~yt blııır etti: 
- l'• •'ban koauııw tııısıanc k&,e.. 

terinde 6lmt.,.lne rar.ı değlllm !,, denıe. 
Alllnn gö:ı..lerlol açtu 

- llu cmrlvul'I lwrşı ındıı onlar 
ııracaktıırdır. Siz bu lıtl bnllB hını 

km! &lcscle.)1 bclııka tekilde bnlkd ce.. 
ğlm, Si:ı görUnmc)in sakın. 

Bu sırada Slnno pcnrereden yı.v 
9a IÇerl,>e bll.,mı çevirdi: 

- O\omobll geliyor .. 
Aalaa derhal pkıııımı giyerek •o 

kata (tktıı 

-Beo 11etleeyt ııf:zetelefonla bildi. 
rtrlnı. \'Bpadltuıuz ~ln programım 
eoo rn eı ıerl:z. 

lln tn otomoblllnı karşılayan tnt- r 
rl lıoml!ıerl ııotore kendini t.aoıtnıı' 
tı. Otomobil Sacldelcrln kapı ı öollD 
de durdu. 

A lan kapıyı çaldL 
N«mlye elf'ktr kitti e!Jndllrdtı. 

dU, PenccreWıa iglndul eı.r.W teoelll;ÜI 

edl,ı odanta. 

IUv:F - S 
_ ............................... ~ .... ,,_,""-'~ 
ııkra 

Yatak oe okak 

Zabıta berteri n11M11Dda okuduk 
Illr rhO§ evveltu akpm karlar 
z.erlndc 111.np kıılwı!J. 

n rekf't lod r ıı\d ~ 

tir nl<şam eı;veı ol Y<h poyraz dal 

~ile t:ıuı ~licudunun ne tarafa gl 
dip lstlnıbat.c çekll;U~uı gürOrd ı 

Bir \O.kiti r, gene ı.ruh un bir 
S le hta dU muş kaim 

, den biri ~)le dcmlıı: 
- Yıı.hu l bele ıu rtı 

caıtn dilşmu, ~ntıyor, 
bak? 

- Rakı dl'dllderl murdar ey bö3 
loolr 1 te.. lnsruıı rezU ru va eder. 

Bunu duynn ımrb0t;ı ya\'&§Ça baııını 
ldırmı : 

- Amnn, deınJ,. kabAbııu hiç de 
rnkı,a bulmn~ın? ltnhabnt onda de 
~ l.ıend ? lctlğim mman J'lltnğ'a 
d~mem de cblma böyle okağa dil 
!!<'rlm! 

NASRETrtN 

BıliYOR '?) 
USUNUZ 0 

Avucunuza dikkat edin! 

Ba..,Jadrğınız ışte m~vaff ak <T 
labllecek misiniz? 

Aşık m:.sınız? 
Yoksn bir aşk macerasma mı 

•r anıv rsunuz ? 
Kiminle evleneceksiniz? 
HatW ismi nedir?.. •· 

El çizgileri ilimde ne ifade 
eder? 

Eldeki c:i~ilerin insanın talı. 
hini ve kaderini anlatmağa ya.r9 
dun etllğini sbylcrler. Bu şüph~ 
sız ki fala ınanacak kimsenin 
kalmadığı asırda itimat edllecclr 
bır ~v değildir. 

Fa.kat, böyle hurafeler, ekseri• 
ya avlan de;rıt, yanlıştır. El falr 
meselesi de böylediı Bu....<Yfin :ı 
vucumuzdald ri7.gile. üzcrınJe 
tetkikler ynpmış bir~k nlimle ... 
var. Onların bize ö~ttikleri, e
lin doünıdan doi!'ruva ta' hioizı 
n.nlnmn?n varnvacairr değil, nı. 
ı..umuz'a ve srhbıtimf .. Je afak 
dar olduJhıdur. Sıhhat ve ruh 
hallerımizin yapacnğrmız işleri~ 
alakalı olduğu şilpheslzcıir. 

Bunun ic:in, eldeki ç•ZJ!ilerirı. 
dolayısiyle. bizim istikbalimizı 
bildirmeğe biraz varachn kabul 
edilebilir, 

Mesela, hasta olan bir ada· 
mın bnşlndıiı bir ışi bitiremıva 
ceiri ~ayet tal>itdir. O halde f' 

lindeki c:ızg-ılerd<"n sıhhatınin 
bozuk oldufunu an1adı~T7. bir 
kimseye "ba.şladrı?ı işte n· af. 
fak olrunyaıcabnı. sbylıy ıh 
riz. 

Her elde beş muhtelif c:f,...ırl 
vardır. Bunlara: Kalb, baş. sa~ 
det. ha.yat 111e ke.der ~lerl adt 
verilir. 

Bundan başka bir de bitein 
m'zde üç çizgi vardır ki sıhhati 
mizi ~östermeğc en ziyade b~ 
lar varnr. 
Buı <"ilerde bu çi~ler bir te 

değildir de parça parcndır. Me
sel!. kader çiT4'.!iSI bar.an ikiyft 
avnhr ve sonra tekrar birle~ir. 
Bunu iyi bir aşk macerasma ifŞ&. 
ret s:ıvarlnr! Bazan <dl ~ne ka• 
der c:iz11isi bir harf klini ~in'. 

Doktorun knpıamı lılzme~ kadal 
~b. 

ıüan bcmno ıcertye dalc!ı.. 
Şimdi dul•torun e\•fııde olup btta ., 

teri uuııu:uı lııltıyorlw'dı,, 

Aalıuı çok kurıuı:ıca dl'Vr&adıı 

- Sıhlılye vckOJctl, doktorun hıuda. 
htıoı let"811Urle bııbcr nlmlf.. llM'!lll'lk. 
~lun kt"ndlslnln Ettnı..öı) tNıed. 
ne otıkllııl ve orada tcdıHiıilnl kt1yor. 
lıır. Bu ~in lAkllılııe heni n.ınur et. 
Wcr. Hnııtayı hemeo ıtmctı b&lllaneye 
katdırncıığız, 

Dııdl, ve bu ııazı rl y(lk!M'k ee.1e 
sb) ledL HasUı doktor, komlM'rin llll 
ler"ıdı·o mlltchn Is olnıut gibi mmn. 
nun gorUnıl.l ordu, 

Dokturun karw birdenbire Pfll)a 

mı:ıtL 

Necmi enin tahmin ettltf gibi: 
- Ht"ll kocıımı tınstnnro1e g ndcr • 

mek ı tcmt.'dlm. Evck! kendlstllf! 
iyi tınkı~orduk 

Dcd.l)tıe de. Asl:uı111 katı bir it 
Ue: 

- Götnrmeğe mecburuz., ba) ~ Bl 
dm elimizde bir tcY ok. HUkt.ınetin 
verdlj!'l emre ka"'ı t'llnmez, 

Dem 1 lizerln kadm bllsbllttln a. 
fallıışnııştL 

lllzıootçlnln rdmıOe Allan, dolr 
torun koluna girdi.. 

Roh dö ş::ımbrınn ıııınlıın h&lltayı im. 
cakl.ur ~lbl kollAnıun ara rna &1aralr 
kapı,ya D14.lrdlr 
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b!r .. ,. .... 2 )'aflDda ooeula balrmtık 

EN SON DAKiKA : :ı:.:r;: :e::~·....:: 
de ~llf&bWr. (JC,0.R.) ........_ mDra 

Kiiçük llinlar Kuponu caat. 
• 17 Jaf!Dda, Ol'ta 1 clea q..nn.. 

<• ...,._ eklmeıS ~11 meu dakWo kummd&D meaun tıtr tıe 
it .,._ " it ftl'llll' ll!nlan ita l5oa yaıı, reaml veya bımııd blr aıa-. 
Deldhcl9 puua aetredllecektlr. gy. de ab&btan ak§ama kadar Ç&l•flMll 

..._ tllkllft sölldern oku,J11ClU.1arm ı tat.emektedir. {G.lıl.) nmsble mQra • 

....,_ llalmall ~ ..,.... adn8len caat. 
al lılWlnDllert 1181m.) • 18 1&fmM. orta IJd19 lradar oka. 

Eolenın. telılillm: 

•• JBfDlda orta boylu, narin ,.._ 
... açık kumral ac;lJ Yeoü göZltı, 
w lflertnl .171 btlen bır alle km; ya. 
il OCU8 t-.1 s9'mfyen, memur .,.,. 
llılrbaDll bir pıealek ahtbt blr ba7. 
ı.a eYteıımek latemektedir. (26 •· 
del) NID&JMI mtlracaat • 107 

• r., ao, boy 16&. kilo 68, bir u. 
eıaretbanede uatab&§J, oet t6 Ura 
JDUf11 llılr bay, .. reni bir aileye 
memup, tıtru gtlzel, balık eUnde, 
mlteaalfp Ytlcutlu, bir baya.ııla ev. 
t......k a.temektedlr, (Gör al) rem. 
slM mllracaat • 108 

• Y&1 d. ooy 170, kilo '70, hukuk. 
§il &yhk pı1ı1 200-300 lira olan, ay. 
nca m " 10.000 Uralık eervett tıu. 
111D&D bir ~y. uzun boylu, mlltenaaıp 
YGcutlu. yumuplc buylu, ytlkaf'k t&b 
slllt ıen. piyano çalar, fraıwzca ve 
almanca konllf&D 2Ş.30 yqlannda 
fJI bil' aile km tle evlenmek llte • 
mektedlr. (A't' 1) remzine mllraca -
at .109 

• il )'&flllda, UZUll bo7lu, genlf o. 
mllllla mOtenutp Ytlcutlu, kumral " 
JceataDe gö&ıQ, mUeııaeııelertn blrlDde 
100 Ura maqlı bir bay, Y&fl 80 dan 
yulıan, gQael YtlcuUu ve dolgun o• 11. 
1erlndea naıayu dul blr bayanla ev-
1ea.mek l.ltemeJltedlr, B'ototrafla (Tur 
pt) rematne mOracaat • 110 

muo. renınmıı mae.e.elerde .. Aaa. 
doluda mllbayaat fllertnde. oa'•Po• 
btru dakWo .,. telefon aatralmdaD 
anlayan bir genç u bir Gcfttle .. ara. 
maktadır. (lluammer) remslM mtl 
racaat. 

• LlııenlD blrtncl lllDlfmdaa çrbD 
bir gene; km, berbangt bir daire .. ,. 
mlleaeeııede taludllyle moteııutp tııtı 

tı aramaktadır. Daktilo da b01r. (8.V 
Çamlıca) rt"mzlne mllracaat. 

• B!r bay. en tyt tekilde " ı.teal 
len yere gttmek ırureWe matemaUll 
•e ftztk dersleri •ermektedir. Aka 
rayda LAleıl apartmıaa 7 numanda 
(1.T. eflOna) müracaat. 

• Ticaret lfler1Dden iyi anla7Ul. 
tranaızca, ve aımancayı 90k tyı bllea 
ve gQnde 8.4 mektup d:ıktDo ya.zatılJe. 
cek birine lhtlyaç vardır. Taliplerin 
BeyoBtu Galatuaray ADATW' puaJ 
No. 3 (Mod Eva)ya mllracaatıan. 

• Ortaoltul 8 llnctl BtDıfta blr g--: 
man YUiyetinlD bozukluğıı. dolayl8ll• 
u btr OcreUe lıergOD 6gteden _,. 
çallfmak tstemektedtr. Rlyaztyem k1IY 
nW ve yazım ı,ıektSr. (Kmltan) rem 
ztne mllracaat. 

• Ortaokul ııon llDllfm.ı dnam edeD 
17 yqında bir genç, Ofleden llODJ'IL, 

çalıımak tızere berbangt bir daire n 
mOeııııeeede to aram&kt.ıdlr. (l.B.K.) 
remmıe mtlracaat. 

• Tllrkçe, tranaa.ea Ye alm&nea7J 
~ bilen lD yaflDda bir genç, ~erbangt 
bir yerde çal!fmak ıatemektedtr, tS. 
Altmel) rem.stııe mtıracaat. • 

• OrtameJrtep mn•,mu, 11 88ll8d1r 
mr ..... mot6ı' tamln:tlJtı .. maki. • Balen yOklek, lktiat " ticaret 
IUtll yBY>mlf, QDI amanda lataııbul mektebine devam eden rtJUfyat lan. 
dllD elallJetaam•U bir fOfGr ber.bugi Yetll, daktllo btlen btr genç tıcaret • 
lllr fabl1kad&. makini.ilik tamtrcWk hanelerde veya buswıl mGeeee9elerde. 

' ' mubaaebe ve mub&ben lflerlDde Qa • 
",. p6rlL aramaktadır. Kumkapı lıfmak ıatemektedlr. (A.0.) remztDe 
Jlumtne batma maballa& Jretbl Yunca "---t. 
Dllncaat. 1 m~--

• U. 9 dD &11..t TU179tt dol&)'181le • tık t.aıuıl1ll. eekl ve ,_ı JUl1I 
qnlmJf, uau:ı mllddet muaWm 'n!Jdl mUkemmel bUen. muhabere ve mulla.. 
lllf " tanar- mulıulpUtt yapDUfw sebe toıertne vlkıt. eerl dakUlo yuuı. 
_ _.__. il W. dakUJ bU.ua lı6r 28 PfJDda, Ciddi. namustu bir pac. .. J__ UYYe o .,._. ,,.. ll.....r ma.-...,. tteu.t 

lıQ lf aramaktadır. Ak.saray kOçOk haned\l çalışmak Jatemektedir. (N. 
linsa caddelt No, 28.1 kat ı te UuJ'f'f j • 28 da orta kw :suııu, ıa 
ülıulula mUracaa&. yqm . o me 

• u.. lO ıJn tudlknam•" 21 aııe motör .,. makine tamiratı lbıerln 
...., ,qm do ameU ve nuaı1 olarak çalJllDlf, 

da -alam vGcutıu b1r pnç berhangt tatantıuldan eblı79W btr pnc;, makble 
bir il aramaktadır. (Taıınbllirı rem. tamiratı veayhut beJ1ıangt bir fabrika 

*9 mOracaat. maldniaWk " fOförUlk ;rapmalc 
• l'rauı& u..lne dnam eden bir istemektedır. Adres: Kumkapı llub . 

.-C. dOrt tıuçulltaıı 80Dr& Çallfmalr stııebatun mahallesi teuı odalar ao • 

._... it aramaktadır. lluilaturadaıı kak No. 3 te B'.Y. Baprana mtıraca.. 
da Ular Ula tıeııua) reımtDe mllra.. Ozer,) remzine mOracaat. 
cıu.t. at. 

• 11 11lflDd& orta taUIUL ya.am il- • Bir Türk bayam, orta. u.e ft tl • 
lell bir TOrk km, mOeueeelerde, bQ. ntvontte talebeetne ebven prtlarla 
l'Olarda n,-ıf. Y&fl lf1er1Dde c;aııımu buawd traneızca dersi Yermek late • 
a.temelcted1r. 26.80 liraya kanaat •- moktedlr. (l"raıımıea deni) remzine 
der. Ke!U de vereblllr. (Tllrkekul) müracaat. 

l"elUiM mtıracaat. • Uııe bire devam eda bir genç hu. 
• 17 J'&flllda. ortamektep maunu auaı fıztk deral almak ıatemektedir. 

lılr PDC. mııbuebe •e yazı t11er1Dde Ehven Ucretıe dere vermek tetiyenle. 
aJS1ID blr OcreUe çatıp:ıak ıatemek • r1D (!ıL Elkar) remztDe mtlracaatıan. 
t.dlr. fil. A.kçay) remzuıe mtlracaat. • 18 yaomda mall vaztyetlnUı bo • 

• YOIE.mk tkt1at ve Uic&ret mekte. zukluğıı yUı.llnden ueentn btrlnci ıımı. 
1ı1Be clnam eden, Ucart btlgllort mO • tmdan aynlml§ btr genç, reamt n;ra 
Ummel a.taograft usulllne vlkıf, huırust bir mUeııeeaede lf aramaktadır. 
dlkWo bllu bir ıenc; buutl mOea • (!ıL Kut> remzine mOracaat. 
- " tk:areUlanelerde 6gteden ecm.. • 18 yqmd&. akp.Dl im eanat mü. 
ıa il aramaktadır. (B.A.> rematne tepıert blr1Dcl auutmdan, mail nst19. 
mtlraca&L t1nin bozuklutu dol&yıalle ayrJlm.lt 

• 18, J'&flDda. ailevi YUlyettnlll bo. bir bayan, berbaq1 bir mo.mııede le 
aaldutu ytlsOncSen orta mekteblD b1- aramaktadır. (B, K111lak&n) remzbıt 
l'IDel IQUfmdaa aynJmq blr genç. va. mUracaat. 
at tıtr Ocreue, berbangt bir moeaae. • Fen fakWteadne devam edeD bir 
de it aramaktadır. l Vatan 66) remm. bayan, llae •• ortaokUl kız taJelıelerL 
ne mtıracaaL ne ehven Ocretle ftzlk, kimya Ye mate. 

• Tlrkoe. &imanca " fraııamca b!· maUk dersleri vermektedir. Ul'.K.lıl. 
ı-. PJel 11911 daktllo yuan bır ba. 9) remzine mtlracaaL 
~it aramaJıtadır. (ROSA) remztne • 18 yaomda. Ukmektep memmu btr 

~ u..ınden mezun. muha bayan bertıangl blr mtıoueeede 11 ara. 
maktadır. (B. Kuakolafe) nmzme 

•111 .,. fl'&uıaca71 ıyt b len btr gene;, mtıracaat. 
lfClıedeD ıecmra berb&Dgt bir mtleueae. 
dl it aramaktadır. (2 N) remzine mll
ncaat. 

• Sabablan bqlayıp, alqamlan 
eYIM dönmek bere. ev !flerı ve ye. 
IDlk JBpmaauu bilen bir ba)&D lf ara. 
maktadır. Yqlı btr baya da bakabWr. 
(A. 1) NmslDe mOracaat 

• Lta onuncu auutta okuyan, eski 
tarkoe19 u çoll YdkJf. eıektrtk tealaat 
lflerlnden. biraz da teknik reaunden 
Ulayan bir genç. tah81.I ve maıweunt 

temin I~ ötleden ıonrıt berb&Dgt blr 
ma..e.de lf aramaktadır. (Ey ka. 
der) relDSIDe mtıracaat. 

• Ortamektep UçQJıcı. amıftaıı ayrıl 
1mf. rt:raatJU. lnrnetlf. yazw gtlııel 
,.. 1ılras da dalrUlo bilen. ıe yqmda 
1ılr ba;rao. reem1 busust btr mOea&eee • _,. ....,.tb&Mde mGnastp bir 1§ 
-lltMlr. llllUyac;) n:msuıe mO 
neu&. 

• U.. ceuneu auırra kadar oltumuo 
tene. dlıcQD. blıu franmc& bUeD 

AlJınna: 
Atatıcta remlzlerl ,.udi ola ._ 

kuyucularımmn aamlanDa pleB 
mektuplan ldareluıaemlzdeD (puar • 

lan hariç) bergtln •bütan GtleJe. 
kadar 'Ve 9Ut l'1 dell .,.,. aldJnm. 
lan. 

{Y. Akm), (Be), (0.K.), (Emekli), 
(Aktatay), Leman Y.), lMuhaberat), 
(Denk), (36 Aydol&JJ), (2'7 P'.G.), 
(Karde§ler), (Bahar çlçeğl), (P. t. 
24) (K.T.) (T.R.B.) (F.A.) (Ak. 
yüz) (H,N,) (İş anyan) (lıl, Eltar) 
A. Bay Ahmet) (Ful) (Nadide) (Saat) 
(G. Wno) (L.K, 79) (Ş.Ş. 27) (K. 
K.A ) <F vkalddc) (Kuşlakan) 

(Roaa) (S.B 12> (T.N.) (İ,) (Hayat 4) 
(Gllne§ll) ıK.A.A. ) (T.t.) Eguhma) 
cKuıkortgel (S.T. 2) (Vatan M> 
(TJ. Egluna) (Hayat '> 
ll'rana!ZC& hocası) (Medtg remzine 
gelen mektup a.ckMlne gönderDmlotlr> 

Drkiye Clilnllurıvitil 
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a..M ~ z. aa.n S--na... 
K.U Aabert SU.-
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01.42 ......, 

21.71 ...... ou... 
OLU Zebra Ms a 'ı 
oc.ıa Kvlco ~ ., ,. 
00,18 Ali Nallll 
02.u ı..eı Dmdu ......_ 
K.12 B. a.:ıp 

O&.ıa il.acar " 
00.Sl lleluDet NaO ~ 
OU2 Yalso PelJpt ıruat.t 
06.2' Kulalar ... 
Ol.1! Ahmet .,. 
Ol.12 tbnblm Kudl;ale 
oa. 12 B. 8s.rÖ 
Ol.12 RU80 ft N..._ 
00.M il. l'add 
OUJ R. lılutQm ~ 
OU2 Gelepçl z. 111tbat 
00.0S Mıptıfa R1fat. BfNfpqa 
OU2 N&d KGaak 
os. n Bobol' Alu:rsıld 
20.n IWfwcbrus 
00.0& 
oo.ae 
oozr Ahmet. a ..... osıddm 
01.12 
00.U 
01.M 
03.o2 
OL73 
01.fS 
oı.ae 

oua 
Ol.il 
OU2 
0&.12 

00." 
00.90 
02.88 
00.U 
00.12 
Ol.28 
00.lt 
ILM 

3.2f 
M.71 
oua 
00.11 
OG.88 
00.18 
00.21 
K.12 
02.98 
01.19 
OG.24 
"-12 

21.81 
OU2 
04.18 
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