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Mihver :devletlerile 
ilişiği 

kesmemek için 
Şili ve 

Aijantinin 
.Ayrıldığı 
noktalar 

JUo • De - ...... lro, 20 (A.A.) -
Şilenin, Birief1k .Amerika il harp 
hllltnde bulunan devletlerle mUnııse. 
betler maeleslnde .Arjantinin yam. 
başmd,a UlDıle yer wdı!;'t h:ı bert bu. 
~11n işltildlgi '\'akıt, bazı kimselerin 
Yapbfı ıtbl bunu ~eıımcdik bir 
AQ41Ae olarak te1&kkl etmek her no 
1•n4ır ınfltıeıa.ıaıı Sae do, bu haberin 
kwıi'ı:ı:ıuz,s .mabtDlerinde kuV\ııeUı bir 
~r u~ da muhakk&ktır • 

<le~ı ŞW, mihver le dlplomaUk 
.nıUnaııebetım.n ... lteSllmesl Jll"O,İeSlne 
~W' t va~ a1qml haklı ı;tlttcrmek 
• ~ ~ntıq.ın a:~ı •bel> ?den 
bU~ 1ıiafka ~ sJ.m .stırmek.. 
troı.r. JAkın Arjaatm, artık y:ıım,. 
değDdl.r \'e bu, huMtt'n Pe.runun bu 
:rıte!ele hakklnda ileride yüpilacıık mu.. 
zal."e!'eleı- eaoa.'UDda. nlacağı dınum 
ı: kkında bir hllküm vcnwğc kafi dt'. 

ildir, 

Arjantin, kendi ~·umunn sellcp o. 
l ıu '• ıırazisl d&hUlnc:fo yabancı bli. 
) k camlalarm ezcnmıe ltaıyan cnmi. 
r nnı mevculllyetlni llcrl sUrmektc 
" masuıa mukabil ŞDI, bWıas~ a.ske. 
11 rnahlyette bir mWllha::>.a gütmekte. 
diı-. Bu da, mUDasebetlerln kesilmesi 
halinde totaliterlerin kendllerlnı hU. 
tlln Ame.rlka. kttaıılyle h!U'Jl hsllnde 
ia.rzederek yapecaktarı muhtemel bir 
taarruza karp koymak hueusundakt 
n>&.icll tmlcAtıenhkbr. 

ltalyan 
Genel kurmay 
Başkanı 
Değiştirildi 

"°819, 21 (A.A.) - ltaıyan genel 
kunaay 1-pam orgeneral Vario Roab. 
t'-1. lldrıcı ordu komutaııııgttıa, iki.Del 
ordu komutanı orgeneral Vlttoria 
Ambnıloda. İtalyan ~ kllrtnal" ba.,. 
aııJ.ttma t&Yizı edllml§lerdlr. Her lkl 

komutan ~ VVJfeleriııe ha§latnı§lnr. 
dır. 

Şimdiye kadar )'enı genC'l kurmay 
b.:lfikanı orgenenıı Aınbroaio'nun ı~o. 
ınutamnd:ı. bulunan Lklııet ordu ,Yugruı. 
la"l'aya giderek llıh-atıstanın ve Dol. 
ınaçyanm bazı bölgelcriıı.I fııgal ctlnfıı. 
ti, 29 Dldcinunda, Duçc gE"neral 
Attıbroaio'yu l:abul etı:nl§ ve gE'ncr:tl 
Duçeye, l§gal nltında bulunan arazide. 
ki vaaiYet J:ınkkmdıı malil.m:ıt ver. 
ınijU. Bu gGrQpneda, Muscıllnr, oı-ge. 
reraı Aıııbroalo'dan, Sırp kOlnünist 
ve ihtllllcllı!rinln fa..'\llyetlnl ~abulc<:a 
l'O?la erd!l'mealııı istemişti. Şimdi bn 
l i lkincl ordunun yeni komutanı or. 
genera.ı Mano Roatta uzerl.nc almış 
bulwauyw. ' 

ıı Almaa aıllerı 
Şark cephesine gitmek 

iıtemediklerinden dolayı 

....... dlsllml• 1 
Loaara, 20 (A.A.) - Röyter: 
Sovyeı ajans.ı tarafından ''erlUp 

Stokhoımd:ın gelen haberlere göre tS2 
~.~eri Rus ccphe.!!ne gitmek 
~rlndPn dolayı Llhle kutlu. 
--.ı.tır. 

ılaki ııokl ıl.ırııı , J,c;il, oJrhığu gi; k<•)Jlı• ) nıılııLilir olup olrnndığı, 
Jüı~ıt IJ<.'\'•llln.ınlc•Jc-riıulı· ;ı'>u - lliislnı:>,ronı kuş(', trlür, mürek. 1 

rn;~,l!~ş:::· ... ı, .•• J,·i~ııı .... ıı,o. n: nı~::;~~~~ı:~ğ·ı~·~~:~:~ ~~~~~~!~~;;~~~ TelaA. şa mahal yoktur 
1 - ı~iıı"iı c-lı''ıdı. lo ıHın.ııı ·• be~ amınmrJerindcki bu eksikleri . 

ğı.rlıih, top ndrdi, toııunun k ·~· t:ırıı!'lm!am, ı.. tizcre :w soııktınun 
npruk olduğu. l'tJ2 c;· lı güniı nnt 14 ten illbnreıı F b ~k l b l b l 

::.! Bobin tı::ılındt'.'l.ı 1 :~·ııl r,\ı. en c~ <: ~!;a~ba gı.ioü sıınt li ye a rı a ar o o 
Bc•Liıı ndC'di. hobuıl.1 ır!ı ı, İJo. kad.ır Lu ı;; ırlrı Valdc bnnındn 
binin • b'ndı, ıut>cıııu l;l!.;. ''· ıi,, ret ofj i umum rnüdıirlfı~ine 1 

c;o•ton ··~·· ''"'"" """"'' """"'""•n ınn oluno•. şeker çıkarı yor 
Beri in 

bildiriyor 
RUSLAR 
HARKOF 
ÜZERiNE 

Cebelüttarık 
boğazında 
bir infilak 

B-.ıgün vilayetin tebliğiyle sehrimizde şeker aatıtı 
menedildiğinden bazı kimseler yersiz bir tel&şa dütmüs
tür. Cünkü memleketimizde seker bol olduğu gibi fahri . 
kalar da bir taraftan mal cıkarmaktP.dıtlar. 

":ı"almz p:yııs:ıd.D. ba7.ı vuıgunctılo.r, 

B ir lngiliz 
Malezyanın cenup 

1 1 batısına çıkan · 

lter <.lnrlıf.~ olacağuw. dııtr blr BDoy!a 
çıkarmıı ı r \"E' halk tıı bunun ti.Zerine, 
!112tıı mal clmıyn baslamlftır. Piya...'13-
da l.ıu gıbi §:lhıslar h:ıltkmüa takibata 
gcç!.lfX'c&l r;ibl, stok ynptığmdıın §Up. 
helenll"'nie•In d~ cvl r nd ramnlnr 
yapılacaktır. 

BOyüK 
kuvvet

lerle 
taarruza .. 

geç ı 
RerUıı, '!O {A .. .\ . ) - H • .S.tJ : 
Al!k"r.i bir kaynaktan iitı~ııllcllğiııe 

göre, ıs sonlu nuncl Rovyetı lmv\·et. 
lcri Hark()f dcığuıundaJ<.i .A'knıın mev. 
zilerinc taal'MJ?. H.fin 'bUyUk l.ılalarıa 
luıl'ekete gaçmiglerdlr. '?'Aııkla.r ve top. 
çu ile ımvveU<'ndlrilınl' ultı Sovyet 
bölUğU b1r noktada. Alman h&tlarma 
taarruz f'tml§tiı-. Alrnan a.'lkeı ıeıl dili
me.ur nğır ?.ayiat \'erdl~ttk puaktırt.. 
m1Uılt'rdtr. So\'yetlcr hu. l:eslmln hlc;: 
blr tarafında .Alm.'ln hatlarım ıielTlle. 
l(.e :mtı\'affak olamamışlardır. 

Sovyet 
Tebliği 

MOflko, ıı, 20 ( \ .A.) - ~O\'yet gece 
tebilg1: 

• • 
gemısz 

büsbütün 
harap oidu 
AlgC'rlzııs, :?O (A.A.) - I>.N.ll. ce. 

bt·lllttarılt limanında bulunnn UOlılı 
1.!tr lngillz balıkçı gcmls1ndo çıkan fn. 
tilSk 1.1%eri.ne gemi tamamen harap ol• 
mı tur Mnrettl' tln.n 11n h<' • {ill'IJ.l\cı 
on ki i de telıUkeU eurcıtto :ı·nralnn. 

mu•tıı. Ynkmd:ı, bulun:ın birçok harp 
f:l'rnUcri lmsmcn eidcli h~ rn ugramı~ 
lordır. 

Japonlar 
s•ngapara giden 

Demiryolunu 
kestiler 

:rok.ro, 20 (A.A.) - Mıılezyanın cc. 
nup oohsın11 çıkl\nl::uı Jo.pon krtalıı.rı, 

cenup dogu isUkameUnd<ı :'ı'.PPt!kl::m 

ılı' 'tli bir m ~vrı\ U'1 lngUiz lıUY\'Ot 
l rlnill r:cnt lıat;t.uu keamJtler \'tı sııı. 
ı;npur'n giden demlryolı.mdakl mUna.. 
lmlfita son \"erml§lcrdlr. :Mllstahkcm 
~ Devamı 2 ncl ııAyfada 

Karaya oturan 
Kurtuluş vapuruna 
Bartarma teşkil· 
larl gönderildi 

Hadisenin önemli tafsilatı 
19 aonkô.nW1 ~LlnU kıttılıımn.ız Al • Kızılayın yal·dımını Yun anist ana götüren (Kurtu. 

man ordusunu garbe do~ı-u surmeğe }ue.) vapurundan bu sabah saat beste su l.:elıiz alınmııtır : 
devam <'t~Jerdlr. Dllsman n~ır ka. -s 
yıplnrıı uğramaktrıdır. J{ıt:ılsrtn.l.17. ile. "- Erdek civarındaki Hayırsızada önlerinde batıyoruz !" 
ri bar-eketlerlnı- de\'nın ederek mtıtead Bu haber nzcrıne Umo.n ıelsllll der. 
dit meskQn §ehlrlel'f J~g:ıl ctml.şlerdtr. e• b k•ı• hnl hnreltetc geçmtı;; \'C Ç:ınakkalede 
Mojalskin takriben 20 ldlomrtr" dn.'h• ırmanya aşva 11• bulunıın {liOtn) tahll.llye gemisine 

"' ~~.. · vnkn mahalline: hareket etmeııln\ cenubunılo. l•llln Vero~o. ''t- Smolenka k h kk d 
f!ltikametlnde I..:Ol'!!l'O\'O thlı·teıi bun. nı•n tev •ıt•ı a ın a j ılldJrmi3t!r. 

Trnk \•npuru d.'\ bugUn saat 14 te lıır nrasmd~ır. 

A 
·uarmnrnr1~kı H.avırsıza. da is••'·-mat•ft~ ıs sonkrınundJ. ha\':ı ku\ \' ti rinıiz, ' - "'"' \.üU{ '" ......, 

S Alman tankını plynd \ nı:ıtzemc m an cloğru sUm'tlo yola cıkmıştır. Trak 
nakleden 550 den fazla otomoblU, rnu. vapuru Kurtuıuıun \'aziycUne g/Jre 
hlmIIlllt yuı·ıu 8.'J5 oınbayl, 13 tane harı'cı'9e icabeden tedbirleri olacak \'e \'tıka 

ltnkkmdn umana mnlCUn:ıt \•erecektJr. tayyare ı:a~ıkoym:ı. mıtuılybz t ~\·zıı~ 
tın 

' 

,., l\:urtuıuı:un kaıııyn oturmuş olması 
n! tahrip ctm!Jı, & dcmlr)O!U t Şl 1 nazır ıgın ln muhtemel görlllnıekte :ise do .Uk tel. tutu11turmuıı, l lr mWılınmat deJ.ıOSllC 

çur •• •• • • sizden sonra ycnl hlç bir nııılQmnt a. 
bil' akk3ryal:ıt deposunu hav:ıy:ı. u go~ UŞU • ımamamıştır. 
m~. 5 Alman piyade tlimtıı ol da!!ıt. • Gem! dlln nkg:ı.m Ustu ı>ıre limanına 
_n_1'..:.'_'_·e_k_ısı:n __ en_ımh_a_et_mı_:.,~t-l_r ·-------...:•=::::~_r_u_••_' _2_n_c_·•-~....::..~·-111_11_a gitmek için Rıdvan l:optanın ldaresln. 

3 üncü Devlet Resim 
ve Heykel Sergisi 

de hareket ctml§U. 
Tavil zadclere alt olan Kurtuluş sL 

gortnlıdır. ıtızııay memurlo.rından Fe. 
ıiclun \'O S.:ı.ım <le gemide bulunuyor 
ıardL Geminin sahiplerinden btıi Trak 
\'3puruyln \'aka mahalline g1tm.işUr. 

Ogrendigimlze gbrc \'ilttyct, ~keri 
bir iki güne l:od:ı.r bu usule tabı tuta. 
uıl~ snttıro.cnktır. Bu usule gör<ı kah. 
\'ehılneleı, şekerciler \'C ~'l:.cr sarf e
den mue .. seselerle. bııll:, blr nisbct 
tl ıhlll.ndC' ş ı,er olacnkl:ırdır. 

.\ nkıı.ııı, :?11 (f~n SO.S J>AKlKA 

muh:ıhltlndPıı) -. Görülf'n lUzuın 1.1.zc. 
ti.ne me\•cut .r.cker mJl:lıı.ruun teablti• 
ı:nak.sa.d.l~·ıc fltok}arm be)·aıuıameye 
tabi tutulma ına mUtedalr hoCINlhu. 
yon karotı, Veknter heyetlnce kcı'tıbt 
o!unmuııtur. 

Bu ltıuara göre 20.1.9f2 salı gtlnU 
sab:ıhıncL.'ln itibaren Bsı;vekructı:e ta. 
)1n ve tebliğ edilecek zamana kt\dar 

! ,;e!fc.rın alım ,.e s::ıtımı menedllın!ftır. 
1hcaretle fştıgal eden bOtQn haklld 

,.c hUlroıl ı;:ıhıslari.a tienret m:ıks:ıdly. 
lo y<ınlarmdı.ı !ieltcr bulunanlar \'C ş . 
1-:erl imal ettıklcı ı maddelerde ltullıı
nnn bUClmum hakil:i ve hllkmt ~ıs.. 
lar ,bugün Uc:net.hano, ma~'llZt\, ı1Ult. 

l:l\n, depo, nnbar, ıabrlkn ve lml\IQt- • 
hnnelctinl komisyoncu \'13 aoentE'ler do 
\"C":ılr yerlerde me\'cut şekerlerinin 
clnslE'.rlnl, mlktnrl."U'Illı 'c bul\mduk .. 
Jnrı yerleri gösterecek blr tıeyanna.. 

rneyi .y:ırıııld ~.ar11:ımb:ı günU nkeamı.. 
no. l:ad:ır bulundukları yerin en bU. 
~11k mlllklye amlrlr.<.> makbuz muk:ı. 
bruııde vereceklerdi:-. 

TUrkiye Şeker Fabrlltaları Anonim 
1 !:ltkeUnin fabrlk&l"l'JDd \'O ~ınrtn~. 

lti depolnrtia bulwuın !I k<-rkr tıcy .. n. 
nameye tabı tutulmanınkta<lır. Karar 
bugUn merlyetc girmlıJtir. 

Singapur 
OstOnde 
15 tayyare 
düşürüıdü 

lul.~o, .?U (.A.c\.) - 1mparatorJ • 
umumi kararglıhı blltllriyor: 

Siııgapuro.' gitmekte olo!"I .1 p:.ll 
bombıı tnyyaı-elerinc t:ı.nrnız t bblk ı 

EUnde bulunan 20 tngfil.z avcı ton o 
resinden 15 i Japon a\'Cı ta\"\' ı krl 
tara!mı!an dil~UrUlmU11tUr. 

Slngapur'n. yapılan akın <.>snnsındn 
tnyya.relerf, adamn bntısındakı m •n. 
lte?. Ul!silıie \"e dahıı askeri hcdcfl"re 
fo.zla miktarda bomba ntnııııardıt 
Birkaç -akarynb."lt sornıc;:ı tutu§tuınıl. 
mt11tur. 1kı Japon tayyaresi noksan 
dır. 

ingiltered~ 

Yunanis-
tana 

yardım 
edelim 
sesleri 

--0--

Gazeteıer 
şöyle yazıyor 

~'Yunanhlar inancı 
sarsılmamış biıı 

miUettir 
Oaan kurdal11 
medeniyet lçllİ 
çarpı,ıyorm 

Muazzam 
güçiüklerı 
9enmeligiz 

Yunanistan ın 
ıstırabını 

azaltmahyız,, 
Loudr:ı, :?O (A.A.) ·- Gaz.eteler, Yu 

nnnlstanm ıaı1esı n eselesiyte pek ya. 
ltmdan meı.gul oLınaktatln. 

Nevs Chronlcl .. gn2etetıl. b:14vazısın. 
dn dl~or ı:ı : 

İngiliz hUl:Qmctin!.n §imd.iy& k.ad!ır 
Yunanıstan:ı y~yecck gund~rmem nre. 
~lesini dikkate elmamı~ bulUIUDası 

..agılacalt Mıydir. İggı.l aJtnıda bUlun. 
mayan FrnDSa için bu mesullyetı nz •. 
nmızc alrungı rcddettlk. Fakat Yun • 
nıstnn i~In \"aztyet çok bajkadır, Çtın 
1:11 Yunanllltnn, hem bl?.lm mUttefi. 
l:Imlzdlı, hem de bozguncu.ıuk \'t' ':ı. 
.sn 1 lniığ1yfo Mh1lmllş bir .A \>rtıpıı. 
ru ı kuvrntınc bir mlsol olaraı: ı.ır.l'lıı 
r"aı. ıdrr. Yunanistnwn azmi., uım~ 
r:mr:ıplıır de\•tes!.ne rağmen .sars;,ın; 
rn t:.r. Yıuınlı.istnn; htçbir ll%Il'.Uln M 

d krıtt n ayrılmamı§ w Qul!llng'l t 

doğumıamıştır. Yun:ınlstnn 11k dtf 
• ndısının ynrnttığt bir medeniyet ltlrı 
~tsıı«>tıe muc dae.I.? devaııt -ediyor. o 
mcdcnlyet ki, biz de onun UğrUnd:ı 
cçrpışıyorı.ız. lngilt.ereyıe Yunanistav 
rtısındnl•i uzun dostluğu da unutma. 

malıyız. 

Muıu.zam gUı;:lUklen yenmeli '\"o Yu 
r>nnıatan tarlhirıln bu en karanlı~ 

l!Unlerlnln fecaatini ualtmaııyız. 

italyan 
tebliği 

J:ıım:t, 20 (A.A.) -ltalyan or<;\Wıı.r 
ttnıuınl l•ararşAhmm ~97 num&r.alı 

tebliği• ... Devamı 2 ... ,.... 

Yarın Güzel San'atlar 
Akademisinde açılıyor 

Yarın '•GUzeı snnn'tlıır bJrLği" 

"rnUstnkil ressam \'C heyl<eltraıılıu 

birliği', "D grupu" ve hlı; bir gnıpa 
mensup olmıyan ressam v heykelt.. 
zıışların cst'l'lerlnden mürekkep Uçtuı. 
cU devlet resltn \'e heykelfl"a§lıır ger_ 
gW., QUzel S:nı.ıı.Uar Aluıdeıııl8!nde .a. 
çllacakltr. 

Seıgi saııt U~tc nçılacakttr. M ı 11~ 
J:etlmlzln apğı yukarı bUUln tan.aı
m~ re.samnırmm e9erierini ihtlva e. 
deoek olan bu aergi uzun bir mUddct 
nçık kalacaktır. BUtuıı saııa•t merak.. 
ıııo.rmm görmek isf.tteceklerinl tımıt 
edi)WUZ. 

Alman 
tebliği 

Berliıı, 20 (A. A.) - Almnn 
{•l dulnrı baslrumandanlığmm tebli· 
ği: 
Kırımda Tcodo.syarun §imal do. 

ğusundn savaşan dUşma.n kuvvet. 
lerl doğu)"n doğru daha fazla geri 
nttlmışlard?r. Cephenin mcrltcz ve 
şiıDal kesimlerinde ve Donea kıs • 

Sığırların dişlerini 
sökenler 

S': .D9nımı :ı Dd 8a1fıl4a 

Ba?.J celep!erın keslml yaaak edilen g~ muda .. J ... 
ıarı.nı sa.klamak mabadl,.._ cll9"'1ıll *"'t1'*, • ..... ,. !llrft1del'! • 
lalılmı§t.t. Belediye kooıdlzıuyon kararma göre bu ,PbQeı: bakkında. ta
kibat yapacak ve MbteJıklar tevklt e4Jleoekt1r. 



·-
$eke 

taııbaJ viliyetlndf. t.ebll e fm.dan verilece beyannamey .. 
llDmlşth: dercolunacaktır. 

1 .- 2.0/1/1942 Sah g\İAU saba.. 4 _ 2011/942 sabahmc!an cY • 
l.llndan it barcn şeker il1mı ;antmıı veı satılm.ı§ ve mUııterblne teslim 
~·nrı ahire kadar menedilmiştir. edllmek Uzere yola c;ıkanlmrş. vanl 

2 - Ticaretle f tlgal eden bU• \Y.!Yi n elinden çıkmış ve mnşter:. 
tün hakiki ve h\lkmt ııahıslal", ı·. ye vard ğı gUnU tnldp eden gilnUn 
en.ret ma.k.sad1le nezdlerinde ııeker akşamına kadar ikinci maddede 
bulunduranlar, şekeri imal ettlkle_ yazılı şekilde ayrı bir beyanname 
ri maddelerde kullanan b'lflmum fle bild rilecektir. 
hakiki ve hUkml gahmlnr 20/11942 5 _ l'ilrklye geke-r fa.brikalan 
oo.ba.hı ticarctlıane, mağaza, dU~ anonim şirkettn'n fehriknlarınd.ı 

~a:::~u:.ba~o~~~:c;e a::: \•eyn ckmrl
1
ndekib depolarda ~!bu; 

· d 1 1 rd j nan §e er er eyannameye uı. ıun nezdın c ve sa r yer c e d ğild' 
mevct t şekerlerinin cinslerini ve e ır. 
milttaı, 1"1ru ve bulunduklan yerle• 6 - Beyanname vermeleri 1lL 
ıi gösterecek beyannameleri 21 /1 zımgeldiğı halde beyanname ver. 
942 ç rşambe gUnll akşamına kP· med'kleri ve beyanname verip de 

r bulunduklnn yerin en bUyUk mevcutlarını noksan r:"6sterdikler· 
mUlk ye memuruna mn.kbuz muka antaşılan1n'"ID icap eden yerter'n• 
blllnde vereceklerdir. de mllli korunma kannnunur. 

S - 20/1 942 sabahından ev- 4156 numarnlı kanunla muadde1 

vcl sat ım olup henitt mUf}terll 0 • 65 nci maddesi mucibince aram3 
re teslim vey gösterdikleri re- }apılarnk ba.luar:mda muktnzl ta -
lere sevkedllmlyerek s::ıtrcı elınde kibatta bulunulacağı tebUğ olu 
kalmış olan ek~rler satıcı tarr.• nur. 

z E ELES 
Büt~e ~ncamerıtna'e alıye 

huz.urlte Vekiıinzn 
uza ere edııdz 

Anltanı.d!W haber verildiğine gô
l'e, maaşlara zam hakkmd.,kf kn. 
nun projes!n n diln de maliye ve
klllnln huzunı ıle bUtçe cncUm-.. 
&inde mUzaker"~ine devanı olun. 
muştuı. 

Proje blı iki güne kadar maliye 
encUmenlne sevkedilecektlr, BUt • 
~ encllme!l nde kuvvetli hA.Jdm • 

A iK 
Küçü Hanlar Kuponu 

(Bil kupoım e.;dcoettk göndcrlket-.. 

ıı antfll!l re 15 verme llloJan En 

f>aklknda p.:ı rnız nctttdllecıektlr Ev 
t".llllH! tekllfi ;underea okuyuculan:ıı 

ahlur k. lmak Ur.ere rtb &drelllen 
ıl Udlrmeıen lwm.) 

Evlenme teklifleri: 
• Yq 24, boy 17, kilo 68. kumral 

yakıfıldı, ma.zbut ahl.klı, kendini her I 
kue aevd en, ~Uk k tnluı11 e. ı 

iyi mevkı sahibi bir genç, 17_20 ya 
lflllda gll%e , tahsWJ, görı;WU cfddt 

mimi bir bayanla evlenınek lat.cmel.te. 
dlr, to.zıa .:aman olmamam şarUle 

i"otoğratla (Ötmiyecek aşk) remzint
mUracaa . 118 

AlJ,rınız.: 
ı(M. ELKA.R) l1' .. nuwzca. deni) (Ş.) 

tK.ld.Accle) (Zaran) (Y rarı (An.. 
lqalmı) (Vatan 6lH (Ölmiyccck aşk 

11S) (Turgut) (H.K. 1121 (25 Sedef) 
(S.V. Çam ıca) (F.K.ld. 9) (Saat) 
<t. T. EglCuıa) (Ful) (Fevkaltı.de 
(H.V.) (i'.G,D.) (H.N.) (F.Z. 83) 
o(O.P.K. 2072) (R.P. 861 (lıUC.A.) 

(A.Ahınet) (O.K.) (Nadide) (Akt.a
taY) (T.R.B.) (Mehmet 315) (G. Mi.ne) 
(P.1 2<i) (t:l.B. 12) (Y. Akın) (Leman 
Y.) (Denk} (2t Şereru ku:J (Bahsr 
Ç1çcgt 1) <:t, •llH (Altyüz) 1nct) 
(86 Aydogan) 

Çı g n! r 
• Sl!KTELU 

5 
&aı.KUl.elln" bo'ıWQy IUU, As1aıa.. 

t ,-atat.3tmm Stnlda geoe 
n kapumzın tinUDcLıo gcçtller. 

- Daydl, Allah nı!ıstlık v 
8a!ıU te!ef 011 kapadı. 

ecmlyenlıı l~I tlüt.>ordu: 
- VaDabl u kızcağua BCJ)'Onım. 

Nlbayeı bap.qa bna1ıuı be1Aat gele. 
cıek.. Oecıeyt, DlIJ1l ~d Halam., o 
Hıııdııı ~ kanııko1da ceçfrecekl •r. 
Aman mhb1, 1u.ı rcmıet •. ne kepa 
8ı0llk.. .. 

- Evet.. 118 ıeuooı.. ı ne kepazelik 1 
Pakat, bcm bunwı bir qk c11lnoU ol 
dutwıa hfUA fııınnamıyorum, 'ecml.)e. 
dflm. Da ~ tçhıılcın bir çapanoğlu 

cztracatr pllba ... 

ecmt,ye fazb dbJıı yonıın lünım 

girmeden elelrtrU.lert ~nd rdll. Y 
\'q 3"t\'"8J lhtlmtn çıkarak, )atak oda 

larma glnlller. 
Sn!ılr oyunurkaı: 

-Yn.rm. CD dolgun ve teresan 
bir gUıı ol:ıcntı, dl) ordu • D~ktorwa 1yl 
l~l lhUo il \'Br., NllıhetJc 
clCllln bo.skmı .. bakalım bu baskındıuı 
neler çıbcak' 

-Öyley • ilet gündUr 
tir olınmMDım ııebebi de yann 
nla~ 

- BeDee bu tfmd1 ........ 

lan bir ııkır. ıoo llraya kadar o. 
lan ayl klara yUzde 25. 170 IJrnyo 
ktldar olanlara yllzde 20, ondan 
sonra da yUzdc 15 znm yopılmnsı. 
dır. Bu suretle kUçUk memur'ara 
daha fada zam yapılması rnfmkUn 
olabilecektir. 

Öğrendll'r'mlze göre hllkOmetir: 
pro.ieS'lnden ba.ajca, fakat onun e. 
saslanndan aynlmıyan b'rçok mil. 
t.nfo3lar 15ne eOrUlmcktedir. Bu a· 
roda ı;ok çocuklu atlclPre çocuk • 
dcdine göre fazla zam yanTJmaır 
şekl de v rd r. Bu, ~lmd"H'« ka 
't:ul edı im ese bl' ~ ilerde evli ve ço. 
cuMu memuriara birtakım ko' 
lıltlıır gösterilmesi ve muafivetler 
te:nin kuvvetli bir lhtimln dahi 
llnded'r. 

Netice itibariyle kanun herha • 
de i5nllmllrdcltl M1nlerde çıkat' t 
ve Şuba.t :ma81Jı 2!Jlmlnruı verfl,.,. 
ccktir. 

l=ıKrc 
::ı:::·.:::::•:: 

M .hur tiryakilerden biri 

l'Drllılıı ınıydettlği m bur ba:u 
laıbve tıryakJl rl \'ardır. Knuı kn 
Mollııude Atnullah efendi dP onlar 
~ blrlJnılş. 

Cevdet tnrUılnde olmduk: UlrgUo 
Babını, 'e o.rz od:ı ııı ıorılıınılmı ı 

Atauılnh efendi b:ıllf blr keı1e 

m11ye dalmış! Fnknt bir arnhk bir. 
dl"nblre U.) 4 -nlt ve kendlnl evd , 

tiryakileri• dol 1 konsğında mnnede 
rek: 

- Kahve etırhı 

Diye el CJrpmı 
Knymıı.Jmm nldr Ahml't ıı Lı •: 
- \ 1 1tln yorulduk, drunl~ btr ko.b 

ve içecek kıı r tencffU mek lJı1 

olur. ll;ı suretle d l\tnl!J\\ ı Ollllırnıl t 
vettPa lro rt a 

dı: Nllı.lıet, izdl\'BÇ \'IUUil ( J:uı 

ldrletml'i·· mıı avereJerlnden bu ıuılıı 

ılıyur. 

- O halde bafka b1r 11ebeb an tu 
ltb.wn var mı t 

lr karyo uıa u.andı: 

- Ab yanum, ben artık lu rm 
klrU D'lamu kanştırmaktao ft. 
renlvonım, Şu ku. il.de-ta elimizde bO 
)1ldll gibi. Kaç ytldır onlarla ke>mfU 
luk yapıyoruz. Of:ldl, 'Yakur, bB)!ılyetJ. 
ili taıur, Wetl Def lnJ B)aklıır albndıı 
~etmez, basılı f61efll vo munuslu 
bir gflıl armLIDlt bilen lıılr k11.. 

- y lmcllt-
- Böyle bJr lmm DJ ğı $Gll1Ura 

gireeettnJ katlycn akhmdıul cedrme:ı. 
d1m. 

Necmiye: 
- Aman, :Yavat kolUli:ılım dedi • 

o uyanır dıı ı nıırmıu.ı duyur ••• 
ve ııocu#Un yUreğlne lnu. 

- YUJ'ctfoe mı iner T 
- Öyle Nihayet onuıı da lu.ctl 

nefsi, b:ıyelyetl nı tnm1ano st1lrıd 

tılr lmibt var. 
- OJddM onu &e\1J or nıuydu T 
- Seviyor dr.mek <l 1!\fnu! a f:e. 

ıill'cltfm T Bf>.n her l1 çoktan !INJ 

yordum ama .• 

- Ned b:uıa ba.bM?tmedln ftfnıdlJC 
kadArt .. 

1isbet bir teY elde 
dum. ,ıertmı sü,ıeylp ttı bir 
*"'1kodu yapmtlktau ı;ıeldnlyordam. 

- ROi' neyw., artm nyayalun. 
R ~ lıkdM c1r&ymsıı:ıa. 

ıor 
tsıııtaraJı 1 ocı saytacıa 

mevzıın mQdataaaı için yapılan bil§ 

uca m VZilcr iş al edilmiş ve dll§ma.n 
§tddeW bir mukavemetten sonra dağ 
Uk ormanlı~& sUrUtmll§tUr. Bu arada 
çevrilen dUııman kuvvetlerinin bUyllk 
lusnunm imhası. mubarebeterı eUra'U. 
ve muvaffakıyetle devam etmektedir 

Johor Babru §imalinde takriben 30 
kllometred bulunan au teaısatınm 

tlmdldeo Japonlann eline dll§tUğtl 

aöyıcumektedJr, Bu eureUe Slııgapur 

eusuz kaltnı:o bulunmaktadır. 

Tokuoı 20 ( A.A.) - Mikado Al
matı mllletıne bir mesaj göndermiş 
ve düşmanın Uzak Sarklan ko{tul. 
ması snallnln yakh:ı$mııkln oldu
~unu bilhos a blldlrmlşllr. 

Melburn, 20 (.t.A.) - Genemi 
Gordon Henneıı, hava nozırı Ford'o 
aşni}ıdoki raporu göndermiştir: 

lmparalor!uk Avustrnlyo kuvvet• 
lerJ düşman ha kısı knrşısındo çe. 
kllmelıe mechur knlnn Hindlı kıta_ 
tarın bulunduğu fuar bölgesind, 
duruma isllkror vermek üzere ora 
.va 11öııılerılmi !erdir. Rıı kuvveti•, 
mevzllerinl işgal eder etmez. duş. 
mon lnnklorın yardımı)lc şıddeı •• 
bir hücumA geçmişlerdir. Kıl:ılorı• 

mız bu hile.umu pQ kürlmücılerdlr. 
:;ıııı sahnhı düşman )enlden hü 

cuma ı:!l'<'mı, hOcıım ı lcr r ııcıkfi • 
tolrrü51ilr. Avu"ilrıılv:nııor \1nleno. 
dıı milkemmel harp eımel 11."!lırler. 

1,ft'lburn, 20 f A.A.J - Hflkiımc'e 

~elen ~on hııberler dıırumun bil· 
htı'l'""l havn )Drdırnı kHnvet.,f71'1t'n 
den dolnvı vehim olıtni!unu ı:ıB~ter. 
me-ktedlr. 

&ı tarafı 1 DC1 &aytada 

Agedcbya ve Marsa Brega arasında 
yapılan muharebeler esno.smda düş. 

man kııvvcUer! pUsltUrtUlmll§ ve tıazı 

ınll!rezeler esir edllmlıtir. Bir mlktaı 
zırhU vas talar tahrip oıunmu tur. 
ltalyıuı ve Alman tayyareleri düşman 

gerilerinde ve Malta ada:ım tıuı.li 

) .tte bu'unmuşlardır. Torpil tnyyo.re. 
.ertınlz doğu Akdenlzde kuvvetle bi 
maye edilen bir dügmo.n kalllestne ta
arruz ve asker yUklU bcJ bin tonlıl 

todan Cazla baclmdekl bir gem.ye tsa 
bet detm 'erdir Alman ta~yarele 
rl Tobruk açıklannda bU,YUk ton:ıjdn 
bir gemiyi hllcumla hasara upo.tm -r 
tardır. 

lngilız tayyareleri dlln Patemo ve 
UınUnlye. bUgUn de Catane ve vıu.ı 
niye bombalar atmışlardır. Telefat 
yol,tur Ha r ah mmlyetırtzcedlr. Cıı 
tanede tayyare ka~ı koyma ate,ilyle 
bir tngUız bombardıman tayyaresi dU. 
oUrülmtıştor. 

• • r mesa 
Loudrıı., ZO (A.A.) - 6.8.(). 
Vazltealnden çekilen lnglltercıılıı 

Moskov bUyUk clç:.el Slr Stuford 
<dips, tzvcstl.}'B gazeteahıde Kus bat 

ma hitaben bir mesaj ne~retmt§ bun 
c!a Kwı ordularwdan hararet ve Bitıı.. 

!141• bahSetmJ§tlr. Bu mesajda deni 
vor ki. 

"Sovyet. onıu.au, ıuodlyc kadar m ğ 
ıQp oımamıı Alman orduları lle mut 
te.bklcnnl y vaş, fakat emin aurett 
mağlOp ediyor. HIUerio gururu sızın 
l(ıUe ballncle muk:ıvemetiıılı: knrııısın 

kınimıotır. BUtlln dUnyıı sizin zafe 
tınl.z.1 IU\ıı edıyor. Biz kendimizi stzlr. 

mUtteflklnlz.l görmekle gurur duymak. 
tayız. Aramızdaki ittifak daha zlyad 
kuvvetlendlrllmelldlr. 

cllkkat edelim. Çocuk. NU.Z.hete-1 
d man olur dm gider ftltar. arada 
•tırnltO çıkar, ~e blzlm bQ ınu:ı a 
nr . 

DalRJ O ~dana çıka 

ı.ııık. 

- Ziya.Dl )'Ok bWın ~u duy 
mum. 

Nea:ınl)'(l ,.atarken birdenbire h:ı mı 
kaldırdı: 

- Aklıma bir veY geldi, rcl-

tlm1 
- Allah at!aııa aklmdaklnJ yıı..rı.11!.\ 

ıııakla! ne dlnlemeğe, ne d konu !Dil 

ta l!M'~m var, Pek ) orguııum. hn> dl 
bt!IDl.'D uyuyalım. 

!:R'.l~S1 SABAH sm ı:r.ELı o~·: 

UY ANDIN l\'..l ':' 

Kimyager hlr ~ Vf\nl ııvnn 

mıaıı. 
Tcltıfoo zili acı aca ~lı> <•rdıı. 
Sahir telefona koııtu: 
- ı\Uo.. Aflo.. ll(!Il mı o, slıuı<'J 

ı;unt • e baberter var.. 1erlıabn 
tertınbaM uyandım • e dedln1' Ştınrt 
Kndıktsy merkezinde rul~ln 't yu, Df' 
mck ld, bu geee3 I merlr: d~· geçlmıl 

ter, yle mlt \ ' \-nh. ı t buna 04-ık 
mlltee lr oldum.. batın ko.d:ır ~ 

de plnelilem ler drmek 0 Pek9 
laf, !M'lll d '11(.\ onun. 

1:\n tdetoolu t!llılsrı nnlnt: ğa 

Londra, 20 <A. A.) - B. B. C: 
Diln g "'e Rangonda neşredihn 

resmi bir tebliğe göre Japonla,. 
Siyamdı:n Birmanyaya karş· hare
kete geçm 'şler ve Hind Okyanusu 
llzerlndek" Tavoy limıınmı ve tay. 
yare meydanını ele geçtrml lerdir. 
Tavoy, Sıyam hududundan 50 kilo.. 
metre mes:ıfede bu adlı nehrin ha• 
Ucindc bulunmaktadrr. Janonlar 
burasını ele geçirmekle HJnd Ok
yanusunda bir Uma.na malik olu 
yorlar. 

1 

Berlln, ıo (A.A·> - LıUn Almo.n 
narlclye nazırlığında, Blrmanya baş
vekili Sav'm ngw..ler tarafından tev. 
Kiti haberiyle al.Akalı muta.ıcatarda 

buluoulmu~tur 

Almso hariciye mnhtlllerı.nde lngll 
terenin Birmanyaya bpkı Irak ve 
lraııa yaptığı aynı muamelede hulun. 
cıuğU söyı nmekt.cdır. Muhakkak ki 
lnsuızıcr, Sav'ın 1ngüterede edınd.ğı 
ınUbalıı.n Bırmanya milletine bildir 
meslnc ı:nıuı.ı olma n ıuzum u oulmuş. 
,ardır Snv, mcmıeketl ıc;ın. dominyon 
ııto.tUsU elde etmek tızere lngıitereye 

gltml§U t n g l l t e r e d e 
basın, 9nv'ı kahkabıııarla Karş:_ 

amış ve lnglllZ makam an da ıtendL 
ıııyle alay ettikten sonra onu Bırman. 
yaya geri yoilamamı;ııardı. Bu nmda 
PllSiflk bnrbl bagladı ve Sav'uı Blr 
mnnynlılara kendl emellerlnln Londra.. 
da nasıl karşı'nndığmı blldlrmes1nln 
bnUr.e geçmek fcabcttl. 

Ba tarafı l ocl SD) fada 

mındn mUdafıın muharebeleri de • 
mm etmeltted r. Muvaffakıyetle 
~anlnn hücum kıtalnnnm savaş_ 
.an esnasmdn, Slova.k kıtalo.n dUş 
mn.nn kanlı zayiat vrrdlrmişlcr • 
~ir. 
Doğu cephes!nln her tarafmd&. 

k ıuncn çro zor artlnr altı:ıda 
hareket yapan hava lwvvctlerimiz 
kara muhnrebelerlni kuvvetlendir_ 
mlş ve h'm:ıye etmiştir Murmar.sk 
demlryotu birçok noktalarda bom. 
ba 'sabetlerilc kesilmiş ve sarn·~ 
1ı vagon!nrdan ibaret bir katara 
ateş verilmiştir. 

Afrika şimalinde her UtI taraf• 
tn keş f ve topçu fnollyetJ olmuı:ı. 
tur. Slrenalktc kJyJ yolu boyun 
Ilınan te isler ne muvafrakıy etli 
hava akınlı:ın yapılmı.5tır. Agcdc
bia cenubundnki çevrede İngiliz 
lerin taşıt vas talan ve Mker ordu.. 
&il.hlıın bombalanımşt r. 

Malta adasında Valette ı,ıehrlle 
İngiliz hava al!ı.nlarmm Alman 
savaş tayyareler tarafından bom• 
bn.lanmasma d~\'run ve eh mmi • 
yetll tesirler elde edilmi§tlr. 

u os'av 
• 

er nu 
J.ondro, 20 (A.A.J - 'ugosl:ıv:1a 

Kr:ılı Pıyer, şerefine ver len bir 
ille 3cme[l.ınden sonro slhl dl~ı 

nutuktu, bııbnsı müle\CU 1'ra .\ 
lck nndr'ın \ ugo lav) 
JO\'Rkl n ılllfokına hm u b r ön m 
\•erdl~ini ve bu lkı m ınleket an:ı 
sındakl ıkı sı).ıst ııılııı sc lerııı 

orta ve cenup doğu 1\vrupnsı m l. 
ellerınin hepsi için d.ıhn 1)1 olr 
tstıkb:ıl hazırlı~ııconı kona ı n1c 
bıılunduAunu ü 1 nı şiir 

Çeviren: IUZAFFI P. f 

-64-
- Mıı;tcrs Ko cı.ııuş evınm usuı• 

uz olduHtıııu, gece hJ) c t>ri ı uğ.. 
ı ııgı Lulunduğonu ı;O;) lcı, fnl ııt 
nıuı.addııratın kendıs nı bu eve 
lınt;l d 1111 ılın deruı. Şııudı o-
vın •il .ı ı teu ugursuL oiduğu•t 

bcııım de lnıınnc ğım elı)or ~r. 

tıl, mı er Kole~nıışıu ı ı) le ıığr.ı

şacuk kun c knlmndı l\lısteı K.:ı 
le ıııış uldu, ı~ ad:ıınlnrıııd ın blrısı 

öldıirüldü ölekı de oı tndan kıı • 
boı.Iu Bız 'Sadec pa\ )onu kop.ı.. 

dık ve buro ını LI dı/l nı7. tı,ıl k 
bıraktık Fakat mulıtcmcldıı kı 
nı!lhk mc mi ters 1'.olc!lnnşın ışle.. 
rınc bakmak üzere yenı m met 
ler tayın eder Onun için bizim 
cvdekı eşyayı le bit eımemız g rek 
l dlr. Şımdillk Allnlı::ıı rııııı lodtk. 

İki polis memuru knpıdon çık,.. 
)Orl:ıı dı, o vnkıt Jnk Annnhell:ının 
conta ını hatırladı ve onu aramak 
ızere koştu. 

- LQtfcn l(Cçcrkcn bu çııntııyı 

AnnnlH lla Ba) ne)t" verir mlslnu:'t 
onn nkş JD burada unulmuş nr. 

Blltün mcrok ve ıece llsürnü7. 
ı nğmen çnntoyı açmomı hk. Fn1<nt 
Slendicı c ntoyı açmakla bir m h 
zur g rınedi. Ç ııt ıdnn beş dol r 
l· ikı b 11: 101, m'n dt 1 

pujra kuııı u t ı 1 

-
ahkeme Salonlarntaa 

n av 
"Her genç kadın gibi ben de kocamın 

benim e m ş ul o masını, bana tat ı 
s~zler söy emesini is eri ••• 

Neclfı ıie Soıl ıkı sene kndur ev. 
çeJ evlenmışlerdır. Fnkol bu ıkı se
ne ıçındekl 700 kusuı guniın en ıız 
600 UııU kavgalı geçirwl§ler, hnltA bır 

defa ıııda da boş:ınruışhır, tekrar 
- tecıJııJı nıküh - c)lemışlerdır. 

Necla, ınce uzun lıo) lu, guzel lıl
kın cok sınırli bir kadındır. Koca_ 

ı ıse aksıne kısacık boylu, dar o 
muzlu dar alınlı bir dclıkonlıdır. 
l'\ısknnç mı kıs .. nnç .. Znten kn\ga 
!arının ıcmeJi de, Saıdin hep bu 
kıskaııcııgıdır. 

Saıl, ı~cclayı çıldırasıya sevdllii• 
nı ııbylcnıeklcdiı. J\arısınıı perde. 
!eri kapalı bır odnda hnpseırue-ıı:, 
pencereden baklırmnmıık, yonın:h 

) ururken, uır g:ızinodn, sırada oıı ... 
rurkenı berhnngı bir yabancı) in 
göz goze gelmesine to.lınmm!il ede
memekteclu. 

Nihn)el Neclfı bu hayııta toham. 
mtıl cdeınemış, kocasının son defa 
barıştıklorı zom n hediye olorak 
.ıldığı radyodn dahil olmak llzeN 
C\ deki ı.ora eder eşy:ı.l:ırın hep ini 
s:ıınrnk Anadoluyu kncmı~tır. LA. 
kın bu kaçışta hcı bnngı bır erke
ğın rolü yoktur. Nec.A sadece, ar
tık S:ıltle ynşo)amıyo.cniıını anla. 
mıt ve kendisinden ayrılmış olm:ık 
için kaçmış:ır. 

Foknl Salt pok tabii karısınm 
e\•gılısıyle kaçtığı zannına knvıl. 
mış ve soluğu kcrıı!,old:ı ol rak: 

- Karım, dostuyla 1 oclı, eşyalıı
rımı do çaldı, kendisini bulunuz. 
dıye şıkft)eıtc bulunmuştur. 

NeclA arnnmış, tornnmış ve Mt• 
dıınypda hır ponsi:tonpa yakolıın
mışlır .• 

G!'nC kadın burada bir ırllessese. 
ye klltıp ol rak clrmiş, ynlnız başı
na raşnmnAn bno;lnmıştır. 

Tabii ehrim'ze gclirllml , moh. 
kemece levkH olunmuştur. Mahkc. 
mesi de\·om ederıken kefalete rap
ten lnhlıy~ olıınmuş ve o da kendi. 
ıne bu r nn'ıAı ( ') )ııpnn kocası 

aleyhine boş nn.ın d:ıvnsı ocmıştır. 
Dünku bo nnmn mnhkcm ıne 

1'• bir ıya etıe gelml olan 
Neclnı ynnınd~ı kocasını göstere. 
rek: 

- Artık, bununla birlikte yaşa. 
mamız.a lmknn )oktur, hliklm bey, 
ben gencim. Kocamın benimle meç• 
gul olmasını, bana tallı .sözler sÖY-
1 meslni islerim. Fnknt Salt ,bu hu. 
usıo bir koyııdnn farksızdır. Biı 

Neclı\, yanmcbkl kocasını göstere. 

- Saıt bız de bö}le l 
maz mı? di)ecck oldum" 

- Ben zuppe dc!ııllrn. Erke 
Böyle şe)ler l p m n! dı>e 
mı tıkııdı Çok kı knnçtır da. 
yuzden )'ldığ m dn)aklnrın da ha 
dı hesabı )'oktur Sonra b na kt 
dıslnin eş)nlnrını ç:ılıp ka mışı 
dl)e de irtirodn bulundu H lb 
snıtıAım ve beraberimde g_ötilr 
~üm bulun eşyalar benim kendi 
yalarımdır. Kcndı inın bir ı~n ~ 
hile satmadım. Er g ç, y ı ı 

:r.ıı mnhkeme<ıl de bunu nl• 
bana beroeı karnrı vcrcccktır 

Velha ... ıl ho nnm mıza kar 
meniz! isterim. 

Salt ise yaplıRı işlere n ı ı 
rnuşı bir h:ıld ) dl 

- Den Neelddan .}'Mir 

mlyorum. di3c ağl mağ9 
Ancak beni bırakıp kaçmasına 
dım. Eşyalarımı dn ımışh. B 
tarın hep 1 b oirndır Kcndı 
bir enı:ırJ 1 bile yoktur. 

EvvelA bir erkek'e beraber 
tığını zannclmfşllm. Fakat 
bunun o h olmadı~ nı o •rend 
Diğer d:ırnrr:dnn da vazsecec~ 
selsin, evinde oıor an. artılr bu 
cukluk1an hoppnhklan da bir 
rafa bıraksın! 

Neticede mahkeme, hıtl 
celbi için mohkcmeyf b:ışkn bir 
ne hırtı'ktı. Ne<"lft h zla mahkem 
çıktı, koca"lınıı bir dem blle t 
madan süra'tle yUrQdU, g1ttl. 

ADUl'R 11U11AFJ 

TRAMVAYDA HEYE.C 
Bir kücük hadise 

Blrkcct • Yedlkule battmda fil 
18 numaralı tramvay Beıedlye 6 
ğuuı gcldlfi zaman, tramvayın 
bulunan haJk arabanm aıtnıruuı 

mao çıktığını görllncc ı.ramv yı 
mı,ıılardır. Vatman ve blletc:ı bl.I 
mazım aebeblDl arayınca, penc r' 
raaun sönc3Urüımed n atı 

cı oıcıu ı mı~J .. rdlr 

lıwıun 0% rine tramvaya b'.ll 
ları:na devam etmişlerdir. 

ZAYİ - latanbul emniyet nı 
lllğü d6rdUncQ şubaden aldııtıın 

12823 .ayılı ikamet tezkeremi 
ttm. Yenıstnı atacağımdan 
hUkmll yoktur. 

a , le, Grip, Boma.tiz a 
Nevr: ljı ve Baıon A~ntımoızı Derhal K 
lcabındıı P.l de 3 kaşe nlınabilir TAKI ITI.ERfNOEN SAKININIZ 

HER YE DE PULLU KUTU! ARI ıSRARLA tSTP.YtNIZ 

kıılcmı, ııllın bir slganı nğızl ı "' 
Annabell i1Q El) otun koli ol bir 
resmı cıklı; lıu re im bir parklo "'" 
lınmışlı, iki çifl mesut görünüyor. 
lardı Bizde J la bcrııber vnkUy. 
le 'ievişırken ynı )erde aynı ş 
ilde bır re im çıkarmıştık. 

Jak cele <'t"le, Sll'ndişe: 
_ Rıca n fi ı, re nıı çıuı .. 

tua koy11nuz? 
Standiş ce\ap verdı 
- Rl''ımi çnnto.ya koYn)'onıırı 

fnkot çaııl:ıyı gölOrmüyorum. Du 
kodın benden ziyade izin nhlı:ıbı 
nız oınyılır. Ve çonlayı nlıp gölur. 
rnck ıze evi e uğrnmo.k c k<'ndı.. 
'ltyle konuşm 'k icin mnk~mınel bir 

'iile olur. 
Bö) 'e bir lecı uLcyc girl 111) e hİ\' 

niyetim )Oktu Zaten nn:ıbcllnnın 
Elyot ile kol' olıı re mini gurür 
görmez ebe ılnı anlnmadnn bu 
kadınn acıma' a bn l:muştım. 

Fakat Stııncli.ş bu meuun dair 
daha r zl onu madnn çnnloyı hı· 
rtklı Vf' QI llf 

xx 
Jak nomıo.l bir 
rünfi)ordu. Odo 

da korestekı bır tı) ı ibi dön{iJJ 
doloşı)ordu Bu HIZl)'Ct beni bir 
hoyli öfkelcııd rdı, fokol Jak bi~ 
ora'arda olm dı. Bir müddet slikQ 
nelle radyo di ılcdi. Son haberler 
ne Elyotun ne de sarı otomobllln 
bulunnbildı~ın ani lı)orJu. Jnk 
bunu oDrenıncc dfıı;tnevı çevirdi ve 
't>nı..fc od o;ın11 ffl!'Çti <ınon emel; 

odasındo.kı möbleyl ımıldut 
işitim c ne :> aplığını görruel> 
Oray ectım. Kocam duv 
tabloları indirmiş, lmdıde 
serili lıo.lıyı kaldırmış ııllın 
yordu. 

S bırl bir esi : 
- Jnk, dedım, bir takım 

cıl r cvıınızı Jı:nfi derece e 
etıler. Şimdıde sen ortalığı kn 
mı)a k~Jktın. Yok a bu \f 
d !ılık mi? 

- A~lıma bır şey idi, 1 
- Ne ge.dıtlıni orabllir ıı 
Jnk tereddüt etli: 
- Senı tel l ndırmok i ı 
- Bu <'Srorb tovır herhııl 

nirlerııu lçın hır kuvvet il 
dır sanırım. 

- Peki, oylc j ıınn d. 
yım: Znnnedf:> orum kı cunı 
ı EIJot bu e\ de saklı bir r 

mak lçın bize sırdı. Onun 
ımlomodı~hna kani olduğmıı 
)'Dl şe) ı ben 1 c fetmclı: i~th 

Bu farozıye benim de zıhn 
egçmlşlf. Fcıknt ben buna ı 
vennemış bu düşunc yl zıh 
koıtmu lum. F kot lıu özle 
tikten onra g6züm0n 6nilrı 
>otun boynll bir dnh cnıı 
kan lekeli açık bir rı elbı 

evımlze ttlnnek için !.'!!( nln IC 
lıAı jtındc gQrfillO üı:c~ )fııO 
nO f(Grur ıb olu ordum 

Boğuk bir esle Jak•a ce\'111' 
dım· 

ı.. 


