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Çanakkale boğazı 
üzerinde 

Vali ve Belediye Reisinin 
başkanLığı altında yapılan 

bu toplantıda 

Gelecek ayın kart tevzi 
şekli kararlaştırıldı 

Yeni bir bliro 
· teşkilatı yapıllyor 

_ıaponıarla 
elDirliği e d en 

BiRMANYA 
BAŞVEKiliNiN 

TEVKiFi 
Amerikada 
ehemmiqetıe 
karşılandı 

Birmanya 1 

ingitiz Hindislanı
nın kalesi olarak 

tanınıyor • ' .. 

Sovyet biklmlyetı 
ala ıngtltere llük1l· 
matı taralıadan 

taaııacağı 

Bugün İstanbul vilayetinde vali ve belediye reisi 
Dr. Liitfi Kırdarın riyasetinde ekmek kar.neleri meselesı 1ııgDtercııiıı 4Tcru. MaoıJCStcr ud.ı ---------- -

Çinlilerin 
müdafaası 

devam 
edecek 

üzerinde mühim bir toplan'b yapılmıatır. 
1 Şehrimlzin iqe ~lerlyle meııgul o. ----- ----------------- - - -

vel'Uen ~ soıı lıomba.rdmıan tnnareo 
lcrindca biri 

lan vali muavini Abllttlt Kınık ba§ta 

1 Haberi yalan ! 

olmak üzere, bUtün beledıye rds mua. 
vinlerl, emniyet amlrleii, l.aymakam. 
lar ve n8.hlye mtld1lrlertnln bulundulu 
bu toplantıda, \'ali, ı. rt tevztatmm 
ne gibi sebeplerle vaktinden evvel tat. 
bilt edUemediğinl 17.ab etml§ ve ba 

~J Otllı;°'ıı• 19 CA.A.) - Tas ajan.!ı veSlleyJe tc§kllA.t tamamlanm8daıı tat_ 
ı,,ıd,riyor: bik edlldifl halde, nutusuı:ı ytlzde bf. 

.tzveattya gazetesi g6yle yazıyor: rinl bUc te§lrll ctmly.ecek niabette 
Tara!sız memleketlerde beliren ye. karnooiZ kalan vatand&§larm da.h!, 

n1 temayüller J~arşıamd.ı Hltıercller nahiye ''O kazalardaki geceli gfindUzlU 
telAiıa 4flem~lerdlr. İsl'içrc, rs .. ·eç, m~58.\ say~lt!de ~S raat tdnd~ ttt'tik 
ftl *'- lbeırıl•llet*~ k~ kUnırı r [ _.- Denmı :ı ntt •;ftlıilj 
:valmaya bql.ml§tır. 
HltıercDer yent A vrupanın her bu . 1 

ca.ğma aynı tnatıa faknt dihiı. mu,.·af. 
~yetıe yeni bir haber yayıyorlar. 
Bu h&lx.'rc g5rc Edenin Moskova mu. 
zakereıerı t>:ra.sındu ı;;tlya lngııterc ile 
$ovJeUer btrllğt Çanakkale ve Boğaz. 
la.rm Ruayaya verilmesine uyu~uş _ 
lardır. 

l3oğa.cl&r hakkında Rus ı>azarlığı 
yaıaınnm W tler vo Rlbcntrop taratın. 
~ ortaya atua.ı:ı esltl bir manevra 
olduğunu ya.Jmz biz ve lngillzlcr değll 
lllzzat Tflrk etkArı dı:ı. bilmekte \1C 

r...u.Jıu:ııakt.adir. BUUlıı Türk devlet a • 
•!.J.mla.n ve gazeteleri, Türk cfk!rı u. 
s..;un zamaı:ıd&ntıerı biJlyorıar ld, TtirkL 
:;enin So'Y79tıer birUAi de&11 böyle bir 
tehdit anc:a.k BlUer Aimanyıı.ınndan 
gclmckteyd1 ve gelecektir. 

!5te bunun lSIDdlr kı Eden 8 soıık~ 
;uund:ı A\"3JD ka.maı·uıncıaı ı demectn. 
~ hakJ:ı olarak mtlttCfıltlcrin zaferin. M ar eşa l 
Qc.u Tllrklcrtn blçblr korkuau olmıya.. 
c:ıgmı vo ı.ıoskova görüşmelerinde I 'V f / 
'l'Urklyedcn do3tÇa tıaıısedildiSlnl .söy. , A Q Y e 
J.cmlôtir. L1mu berhaıdc TUrldye ı B d t d 
100llllluniyctıe öğrenmıııtfr. u apeş e e 

GöbeLSin bomba.at Türkiycde paUı. 
,Ya.Illllml;itir. 'l'aldp edilen llcdcf belli· 
cUr. Ycnf.Iglyc Uğnyan ruuercileriD 
i tibanm tarafsız mcmlcltetıcrdo ve 
bllbaasa Tlk~odc y~ltmck ,..e Al. 
lila.21 Jatnlııı'Ulln yeııUıııezllt;'1 mefhumu 
ııtı 01"tadan l:.u.ldıran Sovyctkr blrlit;i. 
ne olan itUnadJ sene IJu mcmlckctlcr. 
Ye ve billms:?a TQrkl;>cdo baltalana • 
,:aktı:. 

Budaı~tc. 1U ( A .A.) _ .Ma.re{.al 
Keitcl yarın resmen Budrı.peııteY1 zı. 
~ı:ı.rct etmesi beklenmektedir. MumaL 
ıeyh \ılr nıUddct Mo.carist.ıuıdıı. kala. 
ca.ktır. nesmt mal1f1Uerdo ına.rcşaım 
ı.u ziya.ıetinln gcı; n sene Macartstan 
barblye nazırı general Baf'tbıının AL 
manya ziyarctlni ia.dc ınakEadlytc ya. 

pıldığı bclirlllmektcdlr. 

üniversitede yardım 
görecek talebe 
iLERiDE 

Mecburi hizmete 
tabi tutulacak 

Cumh'llriyet Halk Partisi tarafından yardım görecek 
talebeler, :mecburi hizmete tabi olduklarına dair birer 
taahhüt senedi imzalayacaklardır. 

3 Mihver dev
leti arasında 

yapılan 

Askeri 
anlaşmanın 

Tokyoda 
akisleri 

Berliu, ıu (A.A.) - DUn Bcrlinde 
mü11terek dU§mana ı~ alınacak ted. 
birleri tcııl.>it etmek t1zcrc Almanya, 
lts.ıya ve J aponya ar~mda asker1 bir 
:ml8.§ma a.kt.cdllmlfltir. Bu anl&§Dla 
Almanya ve ltaıyo. namına genelkur. 
may rclsıerl tara!md3JI, J aponya na. 
mma <!a genelkurnuı.y murabbası ta. 
rafmdan lmzalanJnı§tır. 

__. Devamı~ ucl &a.)fada 

örneği bildirilen senede gorc ta.11?be. 
lor yardım gördUğil tıılısU acneıdnin 

blrbuçult katı mecbur! hlzınet yapa. I 
cakl&nnt şerefleriyle temin cdecclt.. 
lcrdlr. 

Talebe gönderildiği nıcmuıiyetten 

ayrılmak istediği yahut vsazltoslnden 
gıkarılma~ı tcabeturen bir suç ~ledı. 
gt takdirde 788 lncl muaddel mcmurill 
kanununun 64 üncU maddcsl hfildlm. 
!erine yapılan masrafı ltanunt faiziyle 
birlikte &ieyeccklerdir. 

Beyanname dolduranlardan bu ~aı L 
ıa.ra g6re yardmu kabul edenler bir 
dilekçeyle Dekanlıltlara mUracant c. 
dcoeklerdlr. 

Borneoda 
Sara vak 
sultanlığı 

ingilizlere 
satllmış 
mıydı? 

----0-

_Japon lar 

Japonlar 
Sing~purun 

Bütün kara ve 
demir1Jollar ı
nı kestiler 
Japcn tebliğ1 

Çemberleme 
hareketinin 
tainamle-ndı
ğını bildiriyor -
ingilizler 
·41 yaşından 
aşağı buton 

Sing~purluları 
ASKERE 
ÇAGJRDI 

A.ınate.nıam, .Ut (A.A.) .... St.efalti 
Londradan bfldµ11lyor: 

ı 
1 
I 

lnglltero ba,7vekAlet dai..rc8ı, Bir· 
manya bqvekiUnJn tevkif edUdlltnt 
blldlreD bir demeç neoret.mı,tir. Jılu.. 
malleyb, Pa8ifl.kte muharebaıdlı ıı.,;. 

langacmdanberi Japon makaınlarQıle 
telDSBta bulunmaktan suçludur. • 

v .. ıngton. ıa <AA.> - oo: 
Btrm.aııya ba§?ekttt ua.vamn ~ 

flnt ~ .Loadnı haber!, ~ 
A..meı1k& ga.zeteıer1nbı ilk~ 

bUytlk harflerle nqredilml§t1r. l!!:V&
st mah!illerde bu tevklt ve bu k..,.aoı 
!ie&bettlren aebepler. heyecuı ~ • 

mU§tur. • , 
Siyasi mahfiller, Çinltler1.ıı müeMa.. 

lflyl devam cttlrmeaino ve AD&'J<> Sak. 
ooı:ı harp malzemea1ı:ılı:ı Çwic K1ııc 

lnıvvetıerine g&ıderllmeahıe tm~ '"· 
ren Blmuınya kıtaslylc met1ıur Bir· 
manya bilyük yolunun cbeıwııJ;yetbrt 

J'aydetmektedlr. kıkert :mOoahltler. 
Çung King ordularmm, ba§ka kesim .. 
!erde kulla.ıulabilecek yQzblnlorce .J•. 
pon askerilll yerinde tuttuıu k&Du.. 
tlndo bulunduktan gtbl Bin:ııan~ 1 

da İngiliz Hindist&nmm ön.lbıll 6rtal 
Uerl kalesi olduğunu fllve ct:meJcW_ 
dirler. 

Berlinin mııtaleaı 
llerlln, 19 CA.A.) - D.N.B. bildiri.. 

yor: 
Birmanya ba§vcldliniıı tevkif'iairı 

tngillz metodlarını tam mane"IJla 
glSsterdlği burada bellrt.Umektedir Bir. 
manya ~zctısü memleketi lçln dcıaUL 
yoı:ı hakkı istemek gibi Dlabeteı:ı ıno. 
tc\-a.u bir maksatla tosutcreye getmlı] , 
bulunuyordu. 

Gazeteler Bimuuıya ba§velcilintn 111. 
gUl:ı: Zllnamdarları taratmdan kalı& 
lılr istihza. ne ka~Iandıtnu ka:rdet. 
mektedlrler. 

45 lacı Bf nd lırka· 
ııaıa telllm olmaya 

1ta11a1111ı 
bUlllrlLJOr 

Doğu Asyadaki aoıı detlfikliMe~. 
•ıo1c_, o, 19 (A.A.) - :M dezya. cephe. tın.seblyle Birma.nyalı ınurallh8ml 
:;lndı:n bildlrlliyor: memleketine d<Snnıeaf, Londrad& Jll. 

Ani oıarru: dil§man hauarı gerile. zumıu sayıımaktadır. aarnıu,or it• 
rlnde meydana çık~ Japon lruvvetJeri, baklkaltc. lngtıtere Trak ~ ıra.· 
Singapur i· t!l:ametindc btltün ka.ra \•c tatbik ettiği muamelenin aJDJDI Bir• 
~ Devamı 2 acı eayf&da 1 ınanyaya da yapmaktadır. 

Gôrillfiyorı.ı Hıtlcri ıı ~ki usulle. 
rl hic bir şel;c )aramaınıştır. Yal
uu: bir kışi)1 İ!>ll'inJ etmek gcrck
tü-. Eskı bir Ameı;ıkan diplomatı 
hell.i i5liycrck belki istcınbcrck 
IJerlinin yalanına muzaheret sös. 
tcrmekte lereddüt etmemiştir. Bll 
lımerıkan diplomatı <l:ıh::ı Liı· ko.c 
gun evveline gclincc:rc kadar .\ roc
rikanın Türkiycdcli ı huyü!.: elcilik 
roakamnıı it-sal eden :ı.f~c l\lurray. 

Mareşal 
Bravçiçe 
Ameliyat 

jfapongadaki 
Mısır 
Diplomatları 
Atakonacak 

k~:~~neJa Bıçakla vur~lduktan 15 gün 
200000 liralık bir sonra olen adamın dır. 

Bu dlplom~t ''Amerikan Baltimor 
Sun" gazetesinde son günlerde neş. 
l'edilen demecinde söyliyccek b:ış. 
kıı hir şey lıulnmJrııı-; ve llillerci. 
Jcrin iftlralarmı tckı arlamıstır. 

Mac l\lurray, So' ~ rtle>r Birlığiııc 
hrşı Alınan taarruıund:.ın 1:\ n ·l •..ı . 
:Y-4 ueşredllen belirsiz tebliğlere et · 
yanarak SovyeUer Blrli~inhı Türki. 

• !Je(lekJ zaran na olarak Boğazlar 
hakkında pazarlık yapma;;n tcşeb. 
1ıüs ettl! inl söylemiştir. Macmur. 
ı-., Ritlercl propng:ındoya iltih::ık 
~ldnıckle yalnız g(jJüuı; "c rnun,ısız 
~ ~ıı::? nc1 ısn~ftıd" 

Yapıld'ı 
Bcrllıı. l !J (A . .t .) - D.N.B. bildiri_ '.l'okyo, lD (.\.A. ) - Japun resml mukavele buldukla K lı k . 

yor: sözcil!i1 Horl yabancı basnı mUnıessU. • ar l s l mu a eme 
:r.ru~ nl \"o:ı Bı·.ıuchlch'c ameliyat ıerl toplıuıtısmda AmcrJka ltnYDa ;ta. •dd• d 0 

yapılmıııtır. lki aydanbcrl dC\'Wll Cde:ı rmdsn ~1kan \'C bir Amcrllt:ı.n dcn!z:ı). r1111 1 ıa e ıyor d ·ı · 
l>alb rah,1Uıızlığııuı, 1nğmeıt ameliyat tısıntn 'fO)\yO körfczlnı.lc üı• Japon e l ı:gor 

lok~ o, lı1 (.l,.\ . > - norn .. oda 10: ı ncuc inde m mnuni:ı;ct vcrl.!d!r. Ma. torpUJendlğtnc • il ol:ı.n h, vadl. 1 
41a ıl. 

r 1 ~i olm. l• Uz r1.1dlr, ıvh t u~ııtı •. 1~ Jı.'ıber,, olarıi'\ \llElflandırnu 'l:e ıı ten 'd n h bı,.ıl ı·o or Japou 
:ıv\"etlarl .:aıavıı..- htil:uıu&ttnır. 1\ • 

ulr teaav!yc nıuhtoçlır. !zil ys.nnıadaSı acıt;mda yalmz h-UçUk salannda, ı;:;avarak Kralmm geçen 

~ - .bir gemiye taan'\IZ edlldlğtndcn ha martta 200.000 1ngU1z lırası mukabl 
Bir ln] İliz denizaltısı battı beri olduğUnU illvc ctml§tır. lindc memlel:etlnl ln~Uzlere sattığını 

Londru., 19 {.\ • .'\ .) __ J\ miral. Mısırda nlıltonulan Japon cJc!liğı er. b1ldlren b,r ru1ıa ma ve ikası eıde et. 
lık, "Pu ... ens" clemzaltı gemisinin ı:e.nma ait soıııyn cevaben Hlro, :Mı. ml~lerdlr. Bu lıusustaı.ı mUzakcreıer 
&e<.'iktiğini 'c zayi olmu~ 5a:) ılma- ı srr dJplomauarınm daeynı muarocıe. Durr Coopar t"ıııfmdıı.n !do.ro cdllmlr:· 
sr i<:up ettiğini bl}Aiı:melrt.edir~ t ye tub! tutulacaklarını bildlmıi~tlr. ı tır. 

:l-" • ~ 

Bu.gün blıiııci ağır ceza. mahkeme. 
El bir cinayet davaımıa ba.1laml§tır. 

Bundan t>lr mOddet evvel Paı:ıg&ltl 
kar.:ı.kolu lmmtser muavlnlerlııden Ta
lA.tı lta.n1ı ?\edime çala ile tıacajfm. 
dan yaralam~. TalAt yıu-nlandıkto.u 
on giin sonra ölmU~tu. 

Bunun tlzeriııc. Nedime liı;CTr ~ 
maznun olarak tnldf ecfll-.U. 

Nedime bug11.akO rMMll r t & 
f:6ylc deml§tir: 

- Kocam TalQtm bafka lıll' q6.. 
1 m1,Up kalktılml ~ 

llll'"'" ~ ~ .M .......... .,. .. 1111.... t 



l 

• • • 
ışımıze geç 
gidiyoruz 

1WJm cfbl aerbeııt meslek hlbl..si. 
Saat dokuz buçuk, ona doğru ev. 
ı;ıluyor, ft kendi kllodlnJz..e Jliyle 

o.raunu: 
- llerbalcle tnmvaylann kain lxllık 

•:ılııııyaca#I zaman! BUtUn güç 
.ııtbl lıı8ıuılar nJhayet aeldz bu. 

guk, dokuzda lşlerlnln mda. olııcsk 
larma gUre arabnlar da tenhadır! 

Fakat, bir de dnnı.k yeriDfJ geliyor. 
U% kJ tramvaylar lkım lkDD ! 

ber De kadar bu kaJAbalıp az araba 
etmeP.lın teelJ1 vana da. arabalann 

fUJa olduğu r.aman1an da bUlrlz. Her 
halde euna hlO 1Uphe edllmeeln ! L 
m1ze geo gidiyoruz. Bugün ınunvay, 
:rarm kar, übUrgUn lın1U bir ağ. 

ynnl, bep baluuıe, hep atlatına
s! YegAne baklkat olan blr y 
• faz.la Ç!ll~maktan llrktUğUmUz, be. 
le oylruya ve yatak keyfine d l'lkün ol. 
do#omUZdttr. 

EN 

asın tekz"bi 
ı.-- Battan.fi l nci )fada 

ğıl aynı zamanda eski bir Amcrı· 
D diplomatına yuraşmıyan bir 

lunır.1a da dlişmüş oluyor. 
Bununla beraber HıUercUer ııfı
ınde örülen bu münferit ve bek_ 

inmodık takviye, durumu deftıstır. 
ek M'le dursun, bitaraf memle. 
ellerı tehdıl ettf~ıne dair B rlinin 

aydur uğu çirkin yalanlnn 'f'e bu 
"8lanların akamcıllnl bir bt daha 
elirtir. 

EN SON DAKiKA 
Küçük Uanlar Kuponu 

(Bu kupona eklenerek gönderilecek 
!J arama iş verme UAn.lan En a 
taklkadA p:ırasız neottdlll'CCkıtr. P.:v 

me &eklin gönderen okuyu('ulann 
ıahfu2 kalm:ık Uz.ere sarih ~ 

nJ Udlnnclcrl IAz.un.) 

'Evlenme teklifleri.: 
• Yat 24, boy 17, kilo 158 kumrtl 

ıklı, mazbut &hlWı, kendini her 
vdlren, yük k tahsil önr. 

\1i mevki sahibi bir genç, 17.20 ya 
11Dda güzel, tahlllll, gllrgWU clddt, aa. 
mimi bir bayaDla .. vlenmek letemckte. 
dlr, fazla ~l§man olmama.ııı ıırWe 

Fotoğra.fla ( Ölmlyccek &Ok> reuızine 

ınt1ııı.caat - ııa 

Uclınnrz: 
Apğıda romlzlert yanh otan o. 

ta)1lcularm;ın:m oamlıınna elen 

mektupları ldarebanemlz.den ( zar 
lan hariç) bergün bab\alı öğle)C 

kadıu' ve 17 90ora aldırma 

lan. 
(Y. Akm), (Se), (0.K.), (Emekli) 

(Aktatııy), Leman Y.), (Muhaberat), 
(Denk), (3!'i Aydoğan), <21 F.G.) , 
(Bahar çiçeği), (P. l. 24) {T.R B.) 

,A.) (Akyüz) CH.N.) Uıı anyan) 
Jd. Eıtar) A. Bay Ahmet) (Ful) 

adlde) (Saat) (G. Mine) (L.K. 79 ı 
K.A.) (KU§lakan) (S.B. 12) (İ§I 

tJJayat •> (Cün~l ) (M.A.A.) (TJ.) 
guluna) (KU§ko~e) (S.T. 2) (V 

an ~!'i) (Tl Eguluna) (Hayat 4) 
(ll'ramızca hoca.ın) (H 0. Bc\imtl} 

.K.M 9) (G. M.) (Ttlrkekul) (lb.. 
tiyaç) (Turgut) ( S.V.) (Anlapıım) .. 

u Çılgınlar 
Y&aD: l KEND.lın F. SllliI:KLIJ 

-54-
- Bırak onlan 1md1, gtıullm! 

• .,ııa mı oldu 'l Blrknç gtiA gezdin .. eğ. 
lcndln. Dllnynıun haberi bllo olmadı. 
Yann 84bah evin dön r ve annene 
muştuğumuz yalanı tar ın:.. 
• .__ HJo de UmrUnıd böyle mlllhfl 

yalAıılar kıvırmıııılD.I bccuemcm, Bu. 
011 emin ol ki llk defa yııpac:ığun! Ah, 
ben IUUiıl dilıitUın eenlo tmağın.ıı f !,, 

.. _ Ne tuzağı, a canımın iti T Her 
fi')' nuınla oldu •. Oeun ro gld rkcn 
eenJo af;rzmı bumunu bnğl.:ı,ıp bir çu 

valın lçloe sokm3dım ya. Kendi aya. 
mğmla tıpl§ tıpış ytırlldiln 1 il ın bu 
o kadar llz.Wecek bir ICY mldlrP Ben 
bçmı,orum kt.. 8001 delice ven bir 

un. \'e derhııl ııenlnl evlenmeğe 

)aaz.ırım. Zaten bizim kulüp rcl5lmlz d 
bl~ (Siz a.ııcak blrlhlrlnhc !Ayılt bir 
~nlz!) demedi mil'" 

Necml1enln kıllbı • bu sötlcrt dln 
erken • kop3rok gibi çarpıl ordu. 

-D mek ki artık her Ş('y bltml&o 
Dl)erek, marukeD koltup kendlııl 

ttı. 

lr de bu konuıım lard:ın ç ı mll 
teesslr obnuıtu. li':ı .. :ımı geriye ceke 

k: 

19 60 lli.A.NVN lDU PAZARTE 

6 daha az·t 
başrnda ka aca 
Stokholm. 19 (A.A.) - Resmen 

bildiriliyor: 
tsvcç ordusu başkomutanı ba en si 

1Ah altında bulunan askerlerin muay 
yen müddetten aıtı ay sonraya kadar 
vazife baııında kalnıalan emrini ver. 
ml§Ur. 

- Ba tarafı 1 Del yfada 
To~o, 1B (A,A.) - Gazeteler Ber. 

lln Roma • Tokyo arasında yapılan 
ve yeni bir devre açan tarihi bir hA.. 
dlae sayılan aakeri anlll§maya alt 
haberleri bUyUk har.ıer e n ııretmckte.. 
dlr. 

rokyodak Asahj Shlmbotuı gazete 
111 §Ulllan yazıyor 

"Y n muka\ e bundn.ıı evvelki 
mukavoleler1n tam tatblklnl temin e. 
decek malı ycttedir. MUttctikler, elmdl 
ııskert h da 1J beraberliğini 
tahakkuk ett re ek mevkld dlrler. Bu 
da UsUerı.ne aldıkları harp gayelerin 
uıa,,maıarm mkl'ln v rec kUr 
Aakeı1 mul<av le eçeıı llkktuıund 

yapılan ittifak paktının mantık1 bir' 

De CCS dlr .• 
Yomltırt h nbun gazct s törle di 

yor· 
''Yeni paktla., UçlU pakt dcvleUert 

bütün dünya ka?1IBmdA mtlit.crek ve 
ımraıJmaz cephelerini artan bir kuv. 
vetle tahkim etmek karnnnı almııı 

l:ulunuyorıar. Bllylellkl lngtıtere vt> 

Blrlc§ik Amerika imha edilecek v 
yeni dünya nizamı kurulmll§ olacak· 
tır." 

Kohownin Shinboun gazet.Ml yazı 
yor: 

"Aakcrl mukavelelerle §imdiye ka.. 
dar üç memleket arasında mevcut 
81yaS'l v manevi vahndakl dosUuk 
mtınasebcUeri daha dcrlnlcşUrilm 

Te teyit olunmu tur Bu ol yla da an. 
~ıldığı U%ere yeni nizamm kurulması 
artık tahaklruku çok beklcnllmlyecek 
bir gaye olmuıtur." 

Fıkra 
·=:::::ı: 

Var mı? Yok nıu? 
An:Mloludu neşrolunan mccmuııln.. 

rımu.dao biri, ki bir si tekrar. 
lıJ'anık ruhun varlığına Vc.)ıı oklu 
ğunıı dair bir mııknlc oeşrettl 
ln~lığııı csklml.)cn dnvıı.lııruıdıuı 

biri de budurı - Rub \-ar mı, y._.1 
muf 

lllr mecll te gene bu mo' .t• d:ılı 

konuşulurken altuı yUz.Uk ve altıı 
ııı bir ungtn: 

- .Ben, dem1'), ruhun ıne' codl) 
tine, ve ııı nm ôldlllctM ,,onnı tek 
rnr dilnyaya gelooeğlne lnn.nnnl:ır 

damın. H:ıttA Iı ırda ruenı !Jehr 
nln attın w ümu,ten mamul bir 
buza i!1!J vıırdır ki lı;tc o buzııgı bu 
ı;lln benim nef loıd ya)t.)or! 

Mccll tckller: olurdu, olmazdı! 
dl.>e mllmı.ka.şa ederken bir\ dtıl nı 

- Doğrudur d m !I, bcu ınanınıu 
ÇilnkU efendinin UzerlndP o z.n•nıı.nıı 
pldlgtın olanık lılrtok nltın ve ı;U 

g:orllyonunı 

NA RETTlN 

mi lcr.~ J te, her tıınmmamıı te,ek. 
kUllln içine bltto ve her ~) c burnu. 
nu soknn gene kızlanınıı.m 50nu bu _ 
dur. Arnerfkı:ıdl\o ı;elen bu m:ıcernpe. 
rest adamm açtığı lrulUptc bllmedlğl. 
mlz daha klmbillr ue fnclal:ır geçi • 
yorı 

NUzhetle elde t Uç buçuktan 
50flra, IUılanu:ıtııltl otelde geceyi ıe. 

çlmu.'k üze.re snblle doğru tndllcr. 
&hlr: 
-Amnn, bu rezaleti inan duyma

sın .. yllreğlnc iner. 
Dl) erelt, koltukta lld bUltlUm yatıın 

ve h!ldlsed n ÇOI< mUle<'sslr olan karı. 
ıunın bumuna eter koklattı. ş:ııını.ıan 
ru uğuıturdu, 

ecmlye biraz koodlne geldi. 
Sahir: 
- Şimdi ) pılnr.nk bir iş \"llr, d!'Cll 

bizim Aslanı bulnp m el :, 1 telefon 
la olsun nnlatmnk. 

- Bay Aslan bu ~e ıı:ıaıl elini U2'.ll. 

taca.kf 
- B:ı.sbaya~ uzatır .. Bir kert' genç 

bir krıı iğfal ederek, kaç gUndllr alle-
lnd n uzn.ldaştırdı .. Bu ıCe<'A!YI de Kıı. 

lnmı tıı bir otelde ~'r'('<'Clder. 111(' 

olmnzsa otelde bir b:ı k•n yapıp yo1ın.. 
lartıı.r. 

- Fena bir fikir il m:ı, mesele 
bu saatte As!.ıı.rır bulm ıktıı.. 

-R 1 <I mlld lrlyetf' ı;itm 1ttr ile 
le bir nrıı t:ılmlıın. 

- Z9.ıın"tmeın ama, :ınyalım.. 
telefona açtı.. .Aıolıı.ıu 

z 

lncl H.nd tır 

ren teslim olma 
Vlşl, 19 (A,A ) 

ıara karşı eldd t1I 
gösterml§ olan AVUB 

00.şlamt !ardır 

mukavt'm t 
aıya ar lt' 

Nöbetçi lconıl!K'rt, S:ıhlr telef odan 
on CC\"Ubı \ierdl: 

-Çok nıü taccl bir ış lçln "lor 
nız ( ... ) oumanı.)u t 1 I n l"dlnlz. 

Umnnm kJ bu gcc omdıı ır. 

Sabir mUı!Orl.) ett.:n aldığı numarn 
Yl açtı \iC Aslanı bul:1u 

- Seni rnhat.ııu: tUlm, A lan ığıml 

- Evet- ;il 
yun. 

eririm 
kal dun, 

ra 
or 

n r3 olmnsına nığmeıı bu miktar hayat 
lıuğı karşı mda kOçllk memurun 

;ı. .Un ü h!lflflottcl ml'lh!yette değildlr. 
:l'Wtsel' mBll lı meınurlıı.ra dnha u nl8 
bctt bir zrun yapılmıo oldu ro halde 
n tutarı n fa:z.la olduğund:ıa, elle. 
rlne d!ıhA çok para geçecektir, 

60 Ura tlcret alan kUçük bir mcmu 
nın n «ınn yupılao uını mlktan tak 
rlben ıo Jlrnyı bulmakta buWl muk.a. 
bil d:ıha az ol hettt> 7..am r;UrmU olnn 
~e ml'!84'1A 400 Unı Ucret alan blr m • 
ıu un gordtlğıl zam ınlkt.ıın '6 liraya 
ki ı m ktadır. 

nu tıur tlı Hıpılau f.,,.1aıınde zam. 
ç..lk uınmur dınruıını Uetmt'ktl'n 

:ı -adr tunnt pnhahlığı ıuı.rııısuıdft hiç 
ilAtı oloıı, n yük ek dereceli mc.. 

mu un hA çok ı,ıoe mnıış tı ılUD 

ktndır. ' 
Rtı me ele etrafında bcnUz katt im. 

mr verllml~ değUdlr. l\leclls umumi 
etlndP df' lıu ) olıtıı tlddctlı uıUn 

• 1 tnhmln olunmaktadır 

i toplantı 
naştarııfı l ncı yfnda 

ğinı ve umumlyeUc kart uaulU. 
nU TUrk.ıy de ilk defa olarak tatbik 
eden bir viltı.yet olduğu :~ide nüfus 

ıteti ve mesahasının genlfllğine 
eıı fcvkall!.de §llyanı memnuniyet 

b r neti almdıjpnı bildirerek meıı&I 

da l nnı tebrik et.mı, v te§Ck. 

kayıdları esasmn göre 
v ritm karrur ettirilmlşUr 

Bu bu sta balkın daha bUyUk bir 
alabilmeleri 

• 
- Ber. 

Çeviren . l\IUZ FFER ESLN 
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- Dıı d ı Lin<"enln hiç bir tarafı, 

.. ( ı bo3lc bır k. \Sı.dnn son_ 
l l ol ıı ili cııd şesı cllıısc ılc· 

ı r k olııı lı.)dı. çuııkü kıın 
ıuh: oları ellH'> ·<sı) le herkese so. 

nl.ı l'lllı) ~l'egı lnhlıdır Bu leılhiri 
1 .sızın kı.;n bir zuıııan ıçın bı-

J "I :ı orı :ın ka:) lıoluşu bence 
an ım:ız bır ŞCl dır. Şımdl düşu
ıı.ı ı uııı f.1301 elbı~esinl nasıl de. 

lıı clı 1 r'l 
- 1 1 ı ıırab. sındn bir valizde 

1 e \ dı. 

- Ar a bomboşmuş F:aNIJ bek 
ç ı bu noktnyı gııycl knl'l SölH'-

benim 

ik · sa te ya <1n, va et r, i comşus n 
marifetlerini sayıp dö.<en ihtiyar. 
sonunda ne dese beğenirsiniz? .•. 

Davacı yerinde bir ona kız: bulu. 
nuyor, suçlu, )'erinde de kara kuru 
40 lı.k bır kadın, kucağındaki üı: 

aylık çocuauyla oturu)ordu. 
Hakim, sarı atkılı davacı kndın:ı~ 

hitapla: 
- Ee anlat bakalım davan ne. 

dlr? dedi. 
İhtiyar kadın, atkısını düzeltti. 

Sıı~ dirsc~iyle )anındııkl polur, tos 
toparlak kızına bir dirrek vurarnk 
kendisini )'anınd:ın arn ıklaştırdı 
ve dişsiz: oiızını O) na tarak: 

_Daha ne ol un evllidım, daha 
ne olsun di~e konuşlu, bunca yıllık 
molınlle nııınusumuzu a) aklar allına 
::ıldı, bizi hüluo konuya komşuya 
karşı rezil kepaze elti. 

- Rezil, kepaze mi etli . Niçin ve 
nasıl'l 

- Ne bile\ im a oıtlum, ne bile
yim. Ortada incir çekirde inı dol. 
durur bir sebep ol'>a bari. Kan aç 
kalmış, blz:den hırsını çıkardı. 

- Kul:ı~ını dos doğru ıuı hıınım. 
Lt'ıfı ne uz:ııtıp, dolıı hrı) orsun' 

_ Hani di)ecdJim, şu, ki yııv. 
nım, bu kadın bizim kı ı bir türlü 
çekemez:. Eh ne karlar olsa blzım 
kız biraz gıızelccdir, mıılıollenin gôz 
bebelıidlr. Herkes kendı ini e\·er. 

İhtiyar kndın bunları sôylerk•n, 
sarı mcnlosu, bodur bo;ı.·lu, tostv
pıırlnk km b:ışını yere e~miş, lu~ 
kırmızı kesilmiş bir halde: 

- Amnn anne sen de? der gibi
lerden anasını dnrıük.leylp duru. 
yordu. 

lJıtiyar kr.dın ise ald..rmıwian de
am edi)·ordu: 
- Jşte evllldım, bu kadın bizim 

kuı bu yüzden çekemez, türlü ve
sileler yarolarnk bizlerle sık ıuk 
kavsa eder, dunır. 

O ııımanlarda dıı d:ıhıı, kame mi, 
.ıart mı nedir? Hani şiıudı ekmeği 
mlz.ı rııbııt rnhııt oh) orlink, ışle o 
kCıJııllıırı dnba da~ı ıınıııuı.şl:ınlı. 
Ekmek fırındıı nah sııı:larım kad r 
bol. Ama, gelgclclim, aç goz.iuler. 
den, 1,; e yüzer yüzer ekmek .>I. 
riktireolerden lceri lrıp almak 
ı met o mu) or u, ·1-
Efcndıceğizıınc sÖ) lh C) im, .ıL 

haycı, kızım bir rırma, ben bir fı• 
nna gidıp nöbcl ıutıuk, sıraya gir
dik. E' velA ben fırındıın taze tn"e 
tıkmış, ve dumanı üslünde bir ok. 
ka ekmekle eve dundüm. Biraz son. 
ra da kmm bir ol ko ekmekle köşe 
bıışında öründü Fııkat-

Görunur, görunmez de bu karı 
al nl, mosmor evinden dışarı uıtra.. 
dı: 

- Amanın do~ll r. Şu mende
burl::ırıı bakın. ~na, kız nbah sa-

Q nın olumünden bir ı ı od si ol• 
dUBlloU ısbııl Cdl'Cek h çbir sel ıı 
bul:ııno) ız. ~lısters Kot snn, Dıırn.. 

leyin ölünıiınü 1 ı)c ılır, foknl bu 
vnzıfeyı Elyolun k::ıhul ellıfıı ısbnt 
o unnınaz. Dıscr ı rnf ıın ı:ı•.ot bir 
suç orı::ığı olıın Sıl" ı n sıl ~e niçın 
ohlürurl 

_ Bclkıdc sizli bir ııebcp var 
dır orlııda 

_ vKbul edelim. Fa' ot bu Ö\le 
olııncn mesclt·nın b:ı 1 n bir h:ıl 

şcklı knbul elnll'sı 1 zım •c'lr. 1 orn 
TivinınEtı tnblodıı ne ynpncnrıız? O 
ne oldu" 

- Öldüğüne lnnnmnor musu. 
nuz? 
sıandış kelimelerin üzerine bnsn 

b:ı ı: 

- Oılilkıs derli. ı en 1 ' il 
dının öldurül<lılgu c niıın r 
nıçin ölıltirülıluAunü \'C no ıl öl 
llilnil bilml:)'Orum. lJcr şe)dl'n ev. 
vcl cc.,rrlınln hah ede somülınüş 
olmnsı da mümkündür. 

- Fnkat kemik p:ırçr ı ... 
- En meşhur mütl'hassı lor bile 

ald::ın:ılıilırler, sonra bu roM.c bir 
kemik parça J)ln m 1 olncn 
vaklım yok. 

Hnrhay sÖ7.~ k n tt· 
- Ynpı'acnk en -:1 

len r ' 0111 ,. 1 1 
si ile bil it?nre me 

~ınndı, bnşını ıın11ı}·arıtk bu mO 
tıı..l.e2lll ta.sdik eUi.ı 

bab bulun fınnlan dolaşıp e-rlerlne 
kınek taşıyorlar_ Biz ise bir okka 
ekmeği zor alıyoruz ... dıye haşladı 
Kızım: 

- Hıınım sıına ne oluyor Diz ca
nımıza üşenmi)'Or, gidip alıyoru&. 

lsıersen bu bir okknyı sana Ter&. 
lim. iliz Rkşama yine alırız. diye. 
cek oldu. Faka! bu eli bayraklı a. 
dın, bu guzelim söılere kar;ı ne 
dese beiıcnırsiniz:r 

Yok benim kızım, kocasını a.. 
ynrlmak için lilrlQ hileler yopor, 
sabah akşam yon çıplak kapılnrııı 
da dolaşı ış. Yok gece yarılanna 
kadnr sokaklarda erkeklerle be' a. 
ş:ı"'ı, beş )'Ukarı sfirler dunınou.ş. 
Daha neler de neler-. 

- Demek ,şimdi cculanduılma.. 
s.ını isli)orsunud 

- Hayır, canım, hayır,. 

- Yo'll-
- Bız çoktan banşlı'k 
_ Allah Allah o holde ne diye 

böyle iki saat çene çalıp duruyor
sun' Ho)di bize ka)•bcltlrdiAln ~ 
nllen duşünmfiyorsun, fakat ken.. 
dlnede mi acımıyor un hanım! 

_ Du yaştan sonra kendime nt 
acıyncotıım evltıdım. ne acıyaca. 

flım, bızlm bir ayağımız çukurda 
demeklır. 

Fesliphsnallah banıtıltıq.ın 
daha evvel söyleseydiniz. itin.iz 
çoktan biler, giderdi. 

- Ne yapalım evllldım, onı ~ 
nıık, co'uğo (OCuğu .,.ar, sanllı.. 

Neyse. Haydi ,muhakeme 
blltl .. 

- Allahlnn dert görme evllıdım, 
havdi Allı:ıha ısmnrladık-

lhllynr kadın, konu,urken heye. 
C11ndnn arknsındnn koyarak ayakJa. 
rına dolnşnn atkısını yerden aldı 

başına sanırak kız:ını kolundan tu. 
lup onlar ön~e. kavga ett"'·le'rf ka.. 
dın arkada dışarı ('ıkıp tııler. 

ADLIVB MUHARIRI 

Vurulduktan 15 !Jf D 
sonra 61ea adam 

Baştararı ı el •yfada 
yet bir g11n onu metrc81yle beraber 
l akaladmı. Kocaınm metruı beni gO. 
rUnce ekmek bıçağiylc U%ertme y1lrU. 
dU, ben de o sımda maaanm UatUnde 
dunuı kUçUk bir çakıyı eli~ aldım 
ve kocamın bacağına dUrttUm. Fakat 
kocam yaralandıktan aonra yalnız bl.r 
deta hastahaneye gitti ve paııauma.n.. 
larmı lbmaı etmesi yüzünden öldll • ., 

Mnhlteme kadını dlnlcdlkten eonra 
morg raporunun tetkiki IClD dUl'UfDIA 
~kn bir gUne bıraktı~tır. 

- Hakkınız ur, forazl)elcrle b 
ış n ıçlnden cıkmıya imktın yok. 
bırıo;inı ıe~ kif edersek me elenın 
bulün kıırıınlık noktalarını ıydınle
tncoı":ımızı umıırım. 

F kol ~a~sınıte övle oçık bir Orıh 

dıı uıııl nı.)ordu ki Jak ve ben bo 
şupbe knrşısııııJa enıJışe duyduk. 

Röhcnı nıuıf.ıkla h ıp etmek ted.. 
bıı ıne IJaş vurmu ıuk, zıra bu hay 
\ n bır h )lı v:ıhşl ldı; h::ı)vıınırı 
k:ıpıl ı tırıu:ılı:ıdı~ını ve h:ırıf hant 
mi d ını ışıltını. Jak ~emmi ver • 
m k içın bızim ~anımız:dıın ayrıldı. 
Koram gerı döndüllD vakı iki po. 
Jı5 memuru pallolonnı gı)iyor r
dı • 

r oııeklen boh cııtm: 
- Bu h Hanı evimizde ı;nltlu)a. 

h 1 r n 1\ ız? 

5tnnıJ ş glilQm eyerck cevap ' r 
dl: 

- Nnstl lsıersenlı ~yle ynı>arsı
nız emın olunuz ki kımse çıkıptJı 
s z:ılen kör>t>lıl lstemı ecekllr, $&)et 
h ~\"on c;lıf bıklırnr k olursa 8 lde 
bonm::ık ta milmknndOr. 

(.Dewmı VW} 
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