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" - cinayeti niçin 

Ordaaan muıe111 1 CEKLER MI işledigv ini anla'tıyor RiNDE 
1UTUNDU . şubeler! için --<r.-

R UZ V EL T ı ngilterenin •• • A • .., • 

Kongreden eski Mo~~ Mudde~um~mı_lıgın j 

22 milyar / kova sefırı gaptıgı tahkıkat 
tahsisat istedi Bu suale 

• 1f 
Takviye 

kıtaları geliyor 
--<>-

Maliye na.zırt azami borç 
haddinin 100 milyar dolara 
yükteltilmesini istiyeceğini 

• cevap verıyp 
ve ingiltereye, 

Rusya ile ittif akda 
devam etmeği 
tavsiye ediyor 

Dün gece Galatada müthiş bir cinayet işlenmiştir. 
Cinayetin İ§lendiği yer Necatibey caddellİnde 239 

numaralı tatlıcı dükkanıdır. Maktul, bu dükkanın sahibi 
75 yQ.§larında Mehmet Alidir. Katil, 21 YCl§larında aobacı 

.·~ ~avadan yapılan 
· ~ Agır bombardıman 

söyledi 
\'&§ingt.on, 10 (A.A.) - Pazartesi 

gUnU Ruzveıt, fevkala.dc ahvalden do. 
layı kongreden ordunun muhtelif şu. 
beteri, için takriben 22.889.000.000 a 
varan tahsisat istemi§tir. Cumburre. 
lsi, deniz komiayonu tarafmdan gemi. 
ler inşası ıçin de 1J>02.000.000 dolar. 
lık tahsisat ve 2.350.000.000 dolara 
varan mukaveleler akdi için salAhiyet 
istemiştir. Orduya verilen tahsisatın 
167.000.000. doları hava şubesine, 

288.000.000 doları kimya harbi şube • 
sıne 13.2152.000.000 u topçu ve levazım 
şubesine aittir 

MaııY\l nazırı Morgentav, yakmda 
kongreden azamı borç haddinin 
100.000.000.000 dolara yU.kseltilmesini 
ve kn bilse bu ha.ddiİı. tamamen kaldı. 
nlmasmı istiyeceğlnl basm toplantı_ 

smda söylemiştir. Halen borçlanma L 
çin müsaade ecınmı, olan hAd, 
65,000.000.000 dolardır. Şimdiki bor • 
cun tut.arı 60.000.000.000 dolan geç • 
mcktecllr. 

Japolar 
Kantona 
çekiiilJ.or 

1000 d en fazla ölü verdiler 
Çungklng, ıq ( A.A.) - Kanton 

bölgesindeki Çin muka.bll taarruzunun 
neticesi, Vayşov ile Poklovun ietird&.. 

Brl8tol, 10 (A-A.) - İngilterenin 
sabık Moskova bUyUk elçisi Slr Stat. 
ford Krlps, Rusyanın Avrupayı bol . 
§evikleştirmeğe t.cgebbUs edip etmiye • 
ceği hakkmda diln burada kendisine 
sorulan bir suale cevap olarak demiı 

tir ki: 

çırağı Vehpidir. 
Muharrlrimlz mahallinde yaptığı 

tahkikat neticesinde bu korkunç ci • 
nayetin bUtUn tatsilMmı tcsblt etmiş. 
tir. 
HA.dis~ln cereyan şekli şöyledir: 
Tatlıcı Mehmet Ali Anormiı.l iti. 

yatları olan ve kötU temayUUertle ta. 
nman bir adamdır. 

Katil Lse ahlA.k.ı mazbut olmıyan ve 
anormal yaradılışta bir gen.çtır. 

Vehbi, Mehmet Aliyi Uç senedenbe. 
ri tanımakta ve stk ınk" göl'Uşnıektc. 
dir. Dün de Vehbi, ihtiyar tatlıcıya 

uğramış ve kendisine para vermesini 
söylemiştir. Mehmet All de: 

- Bu gece bana uğra, sa.na ihtiya_ 
cm olan parayı Veriı':lm demiştir. 

"Sovyet h Uk Qmetinln Avrupada di • 
ğer hUkQmeUerln işlerine karışmağı 
katlyen istemediğinden tamamile emL H!dlsenin bundan sonraki sa!hasm1 
niIQ. Komünisllikte birÇok hayran ka. katilin verdiği Uadeden nakledelim, 
ıınacak şeyler vardn-. Aynı zamanda Katıl cinayetini şöyle anlatml§tır. 
i:ısanm kendl memleketinde görmek - M~hmet Aliyi Uç senedenberi ta_ 
istemediği birçok şeyler de mevcut_ 1 mrmı.. Kendisi beni dUn gece dilkk!. 
tur. Bir memleketin sistemini ve usul. nma davet etti. O bu dUkkAnm üs -
ıerini herhangı diğer memleket e sok_ tUndekl odada yalnız yatmaktadır. Ka 
nıak imkAnmzdır. Şu cihet şUpbesiZdir nsı gittikten sonra, ben dUkkAna gir. 
kl eğer müttefikler zaferi kazanırlar. dim ve yukanki odaya çıktım. Meh. 
sa Avrupada en kuvvetli devlet pek met A ti yatağında yatıyordu. Bana 
m:ıntemel cılarak harbi Berline yer. da - odanın köşesindeki kanapeyi 
leşmek surctile bitirecek olan Sovyet. ayırdı.° Dereden tepeden bir hayli ko_ 
ıer birliği olacaktır. Eğer !ngilizler, nuştuk. Gece yansı bana arkasmı ov. 
Ruslarla dosta.ne bir lşbirllğl. ta.kip et. mamt söyledi. Ben de kalktım ve ar. 
mezlerse, Avrpanm istikbalini taylD kasını ovmaya 'ba.§ladmı. Bu 111rada 
etmek sovyeUer birliğine düşecektir. ant bir hareketle yataı"tmdan ftrladı 
sovyetıerin siyasetine k&r§l bUyUk ve bana tasallQt etmek için saldırdı, 

_.,. Devamı 2 inci sayfada _... Devamı 2 ıncl sayfada 

L<: 
Yukarıkl reslmlerdo l<a.tll Vehbiyi ve cinayetin i5JendJği ytJrl görüyorsunuz. 

baskısı 
Johor • Bahru 10 (A.A,) - Dome! 

ajanBI bildiriyor: 
Singapurde. Jobor _ Babru şoscsinln 

doğusunda karaya. çıkmağa muvaffak 
olan Japon kuvvetleri, düşman 1ruv • 
vetlert arasında. kendilerine bir geçit 
açtıktan sonra mevzilerini sıkı surette 
tutmaktadırlar. 

Tokyo, 10 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre, Slngıı.pur adasındaki hareke.ta. 
Japon kitalan, adanın en büyük köyll 
ve bir yol ka.vuşağı olan BukittJmanı 

1 tamamUe çember içine almışlardır. 
ı 'Iokyo, 10 (A.A.) - Japonların Sin 
. gapur adasına çıkış hareketini hazır. 
1 ıamak için yapbklan itinalı çalı§m:ı 
1 cepheden gelen bir raporda okumnak. 
1 tada. 

Japon kumandanlığına bağlt servis
ler karaya. çıktşın en iyi imk~nla.n 

dUşmanm zayıf noktalan ve daha bfr 
..... Devamı 2 inci 1&yfada 

Şehir M e c 1 isinin bugünkü topıa·ntısında 

MEZBAHA RUSU,'4U 
KABUL EDiLDi 

dı olmuş ve Japonları Kantona doğTu 
ricatıerine devam mecburiyetin~ bı _ 

rakmt§br. 
Pazartesi gUnü akşaml neşredilen 

Çin tebliği diyor ki: 
Japonların 5 §Ubatta işgal ettikleri 

Vay§ovun geri alınma.at 7 şubatta ol. 
muştur.Vayşov işgal edilmeden evvel 
batı şlmallndeki te?ller üzerinde şid. • 
detu savaşlar yapılmıştır. Aynı gUn 
diğer bir Çin kotu daha garbde Pok_ 
loyu geri almrııttr. Japonlar 1000 de.n 
fazla ölü vermişlerdir. 

Vişi 
hükumetinin 

Gen erat 
Romel'e 
yardım 
et. ne.si 

Am:ı~::a~~r~~;~nce Et fiyatları 
0

yu·· kseıı·yor 
trasnatlantıgı 

Normandi 

merlkanın 
Moskova elçlllllne 
A miral StQnley fQyİn edildi 

Londra 10 (A.A.) - B .B .O: 

Amerikanın Moskova elçillğine sa. 
bık delliZ kuvvetleri kumandll1!ı amL 
raı Stanley tayin edilmiştir. 

l.'E~İ SEFİR K11'mm T 
VDffngt.on, 10 (A.A.) - Amiral 

Vilyaın Standleyin Moakova bUyük eL 
çlliğlne tayini, tasvip edilmek üzere 
ayan meclisine bildirilmiştir. Amiral 
Standley, 70 yaşındadır. Kendisi, Fran 
sa bUyUk elçLsı amiral Leahy ile bera. 
ber diplomatik vazifelere tayin olunan 
eski Amerikan donanma şeflerinin L 
kinclsldlr. Amiral standley, geçen 
yıl Rus, lnglUz ve Amerikan delegele_ 
r1 arasında Moakovada yapılan görüş. 
melere de ~tırak etmişti. Amiral 
1937 denberi emekliye ayrılmış buıuıı.. 
ı:nıumıa. rağmen, son zamanlarda A. 
merikan htik~metı için başka bir va. 
ılte yapmtş ve Mkim Robertsin reis. 
iiğlndekl Pearl Harbur hUkO.meti tah. 
klkatı koml.Syonu azasından bulunmu§ 
tur. 

ingilterede endişe 
uyandırdı 

yangını 
-o---

Gemi yana .. 
yattı 

Londra., 10 ( A. A.) - B . B. C: 
Muharebenin iptidasmdanberi 

Nevyork limanında nhtmıa bağ • 
c/ I lanmış duran 85 bin tonluk biiyük 
f e 1 Noı:nıandie vapurunda dün saat 16 

1 ~a Yangnı. çik.nuştrr. Yangın ~O 
aa.kl.ka içinde gezinti güvertelerı • 
ne sirayet etmiş ve çok büyümüş.
tür. Yangın çıktığı srrada vapur-

Amerika 
görüşmeier 
başiadı da 1500 kişi bulunuyordu. B ir kl

ı;ıi kayıptır. 73 ağır, 93 hafif yara.
lı vardır. Saat 23 de yangmm önü. 

Lond~ 10 (A.A.) - İngiltere bil. ne gt>Çilebilmiştir. Zarar mUhiın .. 
ktımetl Vişinln Ltbyada bulunan Ro. 'ı d.ir, En az 5 milyon dolar tahınin 
mel yardımını bUyUk bir vahametle _,,.1. Vapur k • h ra • "'11 ıyor. pe agır asa 
görmektedir. HUkO.met, bu mesele ~. . ·tır 

dl V . . 11, s:!ramI~ . hakkında, §im den 1.§lden bazı sual. "' 
1er sormuş olan Birleşik Amerika ile Yangının bir asetilen meşa.le ~ 
acele görüşmeler yapmaktadır. Frab. I ı!i.nden çıkan kıvxlcmım salondaki 
sada.n veya fimall Afrlkadan gönderiL 1 parlayıcı ma.d~~eri tutuş~urmasm. 
dikleri katı olarak bilinmemekle bera. dan ileri geldigı za.nnedilı.yor. 
ber, Tunus yolu ile Romel kuvvetleri. Normandie vapuruna 12 blri.nci 
ne otomoblller, kamyonlar, gazolin i;anun 1941 de Amerika makamla. 
tayyare benzini, buğday, şarap, zey • rr elkoymuş, vapurun l.c:ımini La.. 
tlllyağı ul8§kıımıo olduğu ııa.ve edil. fayct'e çevrilmişti. Fransrz mü • 
~ w: Devamı ~ inci ııaytada 

Bulgaristanda 

3 casus 
idama 

niahkum 
edildi 

Koyun etine 9 kuruş 
zam edildi 

Şehir meclisi bugün toplanarak belediyenin yeni va. 
ridat membalarına kar§ılık olabilecek mezbaha resmini 
kabul etmiştir. 

Bu ücret dolayıslle et fiyatları bir 
kaç kuruş artacaksa da belediye yap. 

--<>--- mak mecburiyetinde bulunduğu temiz 
Bunlar İngiltere, Amerika ve ilk işleri, itfaiye ve hastanelere yar_ 1 Gn. Vavel 

Çan-kaq-şek 
ile görüştü 

Yugoslavya hesabına d.Im işine devam edebilecektir. l 
çalı§ıyordu 1 Mezbaha licretleti 1938 .de kaldı • ı 

Sofya, 10 (A,A.) - Askerl mahke · rılmış ve belediye 500 pin lira tu'tan 
me İngiltere, Birleşik Amerika, ve Yu bu parayı almamıştı. Yalnız hUkO.met I 
goslavya. hesn.bına çalışan Uç casu.eu l bir defa 400 bin lira yardım etmiş, ! 
idam cezasına ma.hkftm etmiştir. Bun 1 belediye bundan ba.§ka yardım görme. 
lar Pladne gazetesi eski başmuharı-iri miştlr. 

Dr. George Valkoff ve kardeşi Vassili 1 
Valkoff ile Bulgar bava kuvvetleri ~k 
nisyenlerinden Emile Stratetfdir. 

1'enı Delhi, 10 (A.A.) - General 
Vavel, pek muhtemel olarak bugtln 
öğ'leden sonra, mareşal Çankayşek'le 

~~~~~o~~~~ 

Alman. 
Tebliği • 

Berlln, 10 (A.A.) - Alman orduları 
umumt karargAhmm tebliği: 
Doğu cephesinde d\l§man anudane 

muharebeler neticeainde yeniden ağır --= Devamı z lıDel • yfada 

Halbuki yeni zamiaı· dolayuıile 
görüşecektir. 

iki Yunanh 
öldürüldü 

bütçenin mUvaz,enesı bozulmuştur. Fa. 
kat yeni konulan resimler hUkftmetln 
yapacağı bu para yardımı, v~ yeni 
yapılacak ta.aarruflarla, bütçenin denk 
leşmesl kabil olacaktır. Yeni ücret j 
tarifesine göre Manda etine 2,15 kuruş 1 
manda hanç diğer bUtUn hayvanlara ı Atına, 10 (A.A.) _ üç aaaı ellre.n 

9 kuruş. ' ~iddetı1 bir mtısa.demeden aoara Jan • 

Yabani domuz etine 3 kuruş, ehlt darmalar, Tosalyayı tedhi§ edee ilci 
domuz etine 10 kuruş ve ~llftmum ke. çete reisini öldllrm.11fl~. 
silmemiş (manda. hariç) hayvanlara 1 28 kişiyi öldUren şerirlerin ,......,_ 
4 kuruş ilbe edilmiştir. Bu tarife neş. ma.ları için yarmı milyon draJ:md mtı. 
r1 tarihinden itibaren m u teberdir. · Wat vaadedi>mi§tir. 



• 

:ı - EX SON DAl\İKA - 10 ŞUBAT 19.ız SALI 

Şlngapur harbi Alman ebllil Norman ı ENSON DAKiKA Mahkeme Salonrarıncra 
~ Bastar:ıfı l inci sayfada E.- Baştarnfı ı inci sayfada ~ Baştarafı 1 inci sayfada 

ok teferruat haldonda. tam malfunat ve kanlı kayıplara uğramı§tır. Kuv • rettebatı birkaç hafta evvel va Küçük llanlar Çuponu 
tde etmek için gece gUndUz çauşı • vetleri.ınlz tarafından yapılan taarruz purdruı çıkarıIİnlşt.ı. ı liu vupoııa eklenerek ~önderlltoeeı. 
)rla.rdL Bu hususta yUzUcUlcr önem_ hareketleri mevzil muvaffaklyetlerle 

Ne-wyork, 10 (A.A.) - DUn gece ış arıima ve iş venııe ua.nıan En Soo 
bir rol oynamışlardır. Bunların ya_ neticelenmiştir. Dilııı:nanın on altı- tan_ içind-e çıkan bir yangmdan sonra bu 1 Uald~ paraaız n~re<IUecektlr. l!lv. 
rlıkları bu ihraç hareketinde bilhas_ ıu tahrip olunmuştur. l 

sabah devrilen Normandl büytik yo . lenme tek.Jttı gondettn okuyuculano zikre değer. Nıtekim Hongkongda Hava Jmvvetlerimiz, lrnra orduları -
cu e-emisi şlmdi suyun 17 metre derin_ malıfuz kalmak Uzere stırlb aıue.leri 'bu yUzUclller gene b!Syle hareket mızın mtldafaa hareketlel'ini destcklL ~ 

KAÇINCISIN. 
KAÇACAK _\ff Ş·. 

liğe vardığı bir yerde sancak tarafına nl bUdlrnıelerl llzmı.t 
nislerdi. Ay doğmadan evvel 'hilküm yerek ıınUessir neticeler almış ve pike ' B t ı • k••t 1 "' de 

,,'ana yatmış bulunmRktadır. GörUnjl. Eülenme teklifleri: ı ' u yaş a ev enmenın o u Ugu·· on karnn'ık ortasında bunlar, düş. tayyat.Clcı':tmiz yaptfüları snvaşl&rda " 
.. 't k. tı ıiH! göre med esnasmdal•i yüksek taz. * Boy 1,68, kilo 60, 28 yaıı,ında· ın sahiline lrndaı· yüzmilşıer, orada doğu kırım sularında. muvtu. a ıye e ~ 

·un dcrinlıklerinl ölçerek ihrA.Ç için düşman gemilerini bombalamışlardır. yik tulumbalat·lle iskele tarafından gc kumral ve 60 lira maaşlı devlet ı b a . t B k k 1 1 
mlisait yerleri tesblt etmişlerdir. Leningradın önünde düşman mühiın ce çikılrılan suyun te8lrlni azaltmış • memuru bir gene: Evine ve eşine . ura a iŞ e, eyaz saçın, a sa a ın a 
lar:ın ~ _tird\Jtlcr! llı!be1'1er, başku_ kuvvetlerle aptığı çı"kış tec§bbfülleri tır. Gemi 0 esnada d:ı _şlddctıe yana s:ıilık ve evi oJan bir bayanla evlen l 
ndanlık için eşsiz bir fayda temin neticesiz kalmıştır. Topçu kuvvetleri. yatmış bulunuyordu. Üçilncü bölge de. nıek istemektedir. (Gülyapra~ı) aAlem•e knpaze olursun lf• ' ' 

i "- niz komuta!lı amiral .Andrevs geınlnin rcmzı'ne meklupla müracaat. ti '\iştir. ıniz Kronstaddak! mUhtm asker ue • 
L'okyo, ıo (A.A.) - Son gelen defleri mu\laffa'kiyctlc topa tutmuştur. "bugiffi kurtulab.lece~i Umldinl tshar * Ya:ı 36, kazancı ve mevkii iyi lılr - Acaba kaçıncısına. Raçat:ak,hAklm 
'erler<ı gôrc, Jap011ıar dUndenberi Düşmanın toplu halde yaptığı fe\I. etmiştir. bay, sarışın, olmıyan 20-30 yaşların .• hey, ki şimdi benden ayrılmak için bu 
gapur adasının muhtelif noktalan. kalade taarruzlar esnasında 25 ınci da blr bayan.la evlenmek istemektedir. 1 la.dar ısrar ediyor. 

durmadan trckvlyr kuvvetleri 'Qı ınotörlü vllrtembrok pıyaae 'ttllntıni Belvacı cina eti (İstanbul A.D. pusta ırutusu :SO) ye Benim ise ona. nasıl ba.kt.ığnnı 'Dll. 
"l?llAlar(.jır. Dlln işta.ı cdllcn Ten. ve Flaman 'lejyonu 'bilhassa. lcmayilz rnilracaat. • :ı.35 tlln Kasmıpa.şa. semti bilir. Varımı, 
'ı. hava alanından Japon lmvvetıerl etmişlerdir. ~ Başlarafı 1 inci li3)fada * Yaş 28, boy 150, kimsesiz, ev işle. yoıcumu ğruna ihaTCadım. Son defa_ 
;J c nup lstilmmctlndc Singapur nerıın, ıo (A.A.) - Alman ordula_ Kendimi kurturmak için b<ın de ona rlnl mükemmel bilen 'blr "bayan, evine aa, evimi 3 bin liraya satarak para. 
nine doğru :y;,ırUmUŞ'lcrdlr. :Şiddet_ rı ba!}kumanda.nlığırun hususi t(lbliği: -saldırdım ve aramı;:dn ~lddctll bir bo_ ba,ğlı, uysal, açık esmer, şişmanca tan eline saydım. 
ırnhtı.rebelcr cereyan ediyor. Alman denlzaltılru:z, Atlantlk deni. ğu.,ma başla:lı. li>tc bu csnıtda elim bir memur bayla evlenmek istemekte. Halbuki, o! Param varken bana kar 
Japon :fun,·a kuvvetleri, düşman mev zinde biri topçeker olmalt flzere fı0.500 bilmiyerek Meh}Tled '.Alinin gırUa.ğına dir. Subay tercih edilir. <Şen 28) rem. ~ı çok iyidir, amıL .. paralarım 11Uyunu 
erlı'i lı !ha sa bn.taryaltı.rı ve bun • tonila.toya varan 8 dll~an gemisi gitmiş ve onu bog·muliunı. Öldüıumı. z:tne müracaat· 137 çekti, mi karımı arada bul. Gömlek, 
- arasınd ı c?.climlc ııdanın doğu şi. batırmışlardır. J.llğer bir büyük gemL görünce korktum. Kapıya koştum. * Yaş 24, boy 160, ince yapılı sa_ tleğ·i;,t!rirıS"Ibi dost deği_şt1rir. 
.ıl burnunctıı Şangl topçu mcvzilerlni bir torpil isabetıle ciddi hasara uğra. Faltat kapı killl.liydi. Anııhtil.rı aL rışın, orta tahsilli, temiz ve dUrtist bir Eh ne yapahm, y~ amk altmışı 
sılasız b\lcuma maruz tutl'nllli.tadır4 I mıştır. Bu gcmllertlen 34.500 tonilato mak için tekrar geri ..ıö.1dtım. Mey • bayan, 25_35 yaşında t.alıailll, tnco ruh. buldu. Tek evim bozulmıısm, -saadetim 
r. tnglllzıer, Şangiyc iri çapta top. tutarında G sı ~ımali Amerika -sahili danda. anahtar falnn yd~tu. Cebinde ıu, ciddi bir bayla evlenmek istemek_ t;'açmaem diye hepsine göz yumdum. 
r yerh.şltrtnhkırdLr. önünde batırılmıştır. olmasI ihtimeJinl eüşllncrnk üsLünü tdlir. (24 Melike) reınz!ııe münica - Her seferinde ağlamasuıa., yalvarma. -
DUşman yalnız tayyare karşıkoyma - -•~- aradım. IEllmo kUı;\fü bir anılhtar geç_ at. 88 \\na dayanamaınm, b1r daha yapma _ 
tışlı1rlle il<Ufn. ediyor. f;llmdlye ka . s et tebli"'l tL Bu, kasanın anahtanydı. Kasayı Aldırınız: mak Uzere kendisini affettim. 
r hl~ir 'haila mulıar.ebeıı! olmamt§. OVl' B açtım, iÇinde yUz küsur lira para Var.

1 

(?al. ELKAR) (Fransızca derııl) (Ş.) Vaktaki, artık ol.imde, satacak, sa_ 
ır. Japonlar, adeta eltin düşman tay. L\loskova, 10 (A.A.) - 'o"yet ı;ect> dı. Paraları alatm. • (E.Ş. 1202) (Zaran) (Gül) (T.N.) j vacak bir şeyim kalmadı .• Bl.Zl.tnklnde 
areıeri bulunduğunu zıuınetmiyorl::ı.r. trbllği: Tekrar kapıya koştum. Xçı bir (Va.tan 55) fM,K. 122) '(G1ll yaptaıı) de tıı.haımmı.ı kalmadı. 

Orta kesimde j>a§lıca ada istihkt'ım_ 9 ııubat gilni.i kıtaıııı ımız taarruz türlü açılrruyordu. Mtltlıiş bır '...korltu (A. 5) (F. 'K. • M. 9) (Saat.) Şöyle u ?Ok, ayda elime S0_35 -lira 
arına karşı 'Snvaşlı1ra. r;ııiııtnlştir A- 1 muh~ıebelerı yaparak Uorlemişlt?r ve ve heyecan 'içinde idim. Aklıma kç • (Türkekul) (Yarar) (F.G.D. ) (H.N) geçer. Binbin bereket. Bu zamanda 
la miidııflıer-1 ekseriyet itibarile Ma_ 1 birçolt mcskt)n ma.halli i~maı etmişler. penklerden birini açarak kaçma~ g~l .(F.Z. 33) (0.P~. 2072~ (M.K.A) bunu bulaıruyanlar da var. Hallmlm 
lezyada \iııvamlr bir rlcatc m.ecuur e_ dir. di. Tezg:lltln altını.la tnıran bUyliıt bır ( A.Ahmet) (O.K.) (Nadıdc) (!Akta. ~iıkredip hanım hannncık yaşıyacağ'ı. 
rillm!ş olıi'n kuvvetlerdir. Bunun da 8 Şubatt.H 5 Alman t.flyyn.resi hava anahtar gözüme 'rıişU. Bu kepenklci'in tay) (T.R.B.) (Mehmet 3:1) {G. Mine) na., een kalk, .ına.b.kemclere ba§Vıır, a. 
manevi kuvvetleri üzerinde tesir yap. muharebclcrlndc dUşUrUlmu:}tUr. Biz anahtarıydı. Hemen kepengi a.çtım. (P.1. 24) ( S.B. 12) CY. Akın) (Leman vu.katıara avuç dolusu para. yedir, 
tı~ı şUphesizdiı·. ~len ,lıFLbcrıer, 3 Layyıtte kaybettik. Şimdi, hlfil!'!eyi tekrar wıibit ettiği. Y.) {Denk) (ŞeVki şen) (Be.h~r d'Unyanın ma.sra!mı yap ye balla da 
20.000 ncfeııael1 ılirekkep olduğu tah O miz şekilde ..ruııe.t:.ıtlml: ç!çeğ.i 1) (!ş ~O) ( :Akytb) (İncı) yapttt. Hanımm. gayeai ID1?ı imiş"? "'Ay. 
min cd.ıen dU~mıın ınıvvetJerının biL KripS'iD be:yan&tı Neoatilb.CY caıideıılndc devriye gezen (35 Aydoğan) ~Göl) (İmren) (Işık) nlnıa:"it .. ooşanmak,. niçin 1 :Attık~-
has.sa 1.8 ıncı tnglllz ttlmelıile 9 uncu ,..,.,, .Saı:tarnfı 1 inci s:t~.ıadft. polisler, tatlıcı Mebınct Alinin dllkkA.. (Güneylinin deniZctsi) (0.S.){N. 4.97) nim gibi geçimsiz, evine bakmaz bir 
Avustralya. tilmeninin bak{yelerfuaen ha"...,_..,,,k duyo-iakla beraber ~ğer ı;ında. ışık yandığını gormUşler ve (R.K. 14) (Şerefli kız) (N. 28) adamla. aşryaıua.unııı. 
ve gonül!ll efradla. 23 üncü tuğay ef_ .,.~ saat 2 de bir gürültü duymuşlardır. (Turgut) (Y.Ş.) (25 Sedef) (R.P. 35) Hayır efendim, bayır, Maksadı o 

A vrupanın yrn!dl'n in-insma biz de iş_ T 
radın~ mUrckkeptir. dft" .Bunun ü;r,erine d\lklduun kar§!Sill - :A..B. 84) (B.:A., 32) ( AS. emiZJ{alp) d·~ı. :rı.ı:ak.ııad:r .. maksadı, gene kiınbL 

tırak cdcrııek bu yeniden in:~yı ...,,ıı ,.,.,, 
Ranghay, 10 (A.A.) Şimdiye da. be~iyerek işin aonuııu beklemeye (Çlişkan Akansel) CM. Altçay) (G;M) ur, elin N.ngi lltrifilQi beraber otur. 

t ~ı ldu""'• ıyi yapabileceğiz. K ma.1) 
:kall.ir dU;ımesi 'htif alara 'blib ı o •15u Rus hUk!ımiltinin diğer JıUkQmotle - ba.§laml61ardır. (Çankaya e mak Hem de bu sefer kocasının iz • 
anlıo•ılan Singapurun suırutanun ~tr 1 saat tam 2 do kepenk açılmlş ve ç•lh: KO"'m'"'-"' acmdan lfoı'Itrnadan ra.1iat, ra1ı&t bu _..,, rin ·ıııerine mlidalialc etmek ıstemcd - B k A .... ...,"'5'.--: 
:ıa.at meseıc$i 'olduğu n!lkeı1 mlitelı.ae. ind • bir ""en~ h'"endislni dı§an atmıştir. e Bayan (C.D. 2) ye; Satih-adreııiniz ,,,. ... it bir ha...,..,.t stırmek. ği hll.kkmdaki sBzlerl Uzer o ıSTarıa. o 1 ,,..,. .,,_ 
SISlıır tartı:fmdan ileri ııUrülmc'ktefilr. duran Sir Sta.t.ford Krips demiştir ki: çı1.cr bu meçhül adamı ynkalıınıış a.r bulunmailil"I ijliıı iIAumız ..ne§redilme - Meğer, 11 sene evvel ben 49 hanım 

Bıinlar :TannTı .zafcrin!n kaU oldu • v<: nereye gittiğini sormu§lardır. Veb. di da. 24 '"'"'m"-y"'en, "bu -et& ıı:ıru ka. .--·· Rusların kendi önlerindo muazzam . ,, _,, wo. .a ,, ..., 

jtunu ve Malezya cephesi komutanmnı ı hektar bl: Şa.dan Emre) rep:ızilıı mektup yazan dmla evlenirsen korkartm, ileride, ~-
daha <>lındiden isminin ttstxü makam. işlen vardır. Ve milyon arin·cnh oL - Ne yapayım ps.ram yoktu, hırsız ''aya ..... ·. Sarih adresiniz oıma..ı•lh i,.;n "&Z - ....... , ... k sa.ltalınhılel~me epa. 

,. araziriin ve yUzlcrce şchr arap lık ettim. Benı )-'·nJaym ·. " _.... ""6' ,...... ,, .......... ,.. lar tarnfınd'an, mabazıı İngiliZ Kale - . ...,.. di d' Ad · 1Z1 bil -"· , •• u.. d~"tum .,,.. ikad~r masmdan •sonra bu Jııler dı!lta bU)'ilk Fakat ..... ,·çı·ıer ,,_,,,blnın· vazlyetın· i ila.nm.ız neşre ·ıeme ı. reınn • ze ·w.ıd11un . ., "-'Jen ...... ..... "' sinin r,ulmtuou tac11 l~in ileri silrtHdtı. ..,.;!> v.,,, ıA-dı 'da d ..,._, ·· ı · 
olaco.ktır. Rualann ilk vazifesi, kuvvet 

1 
dirmeniz tı..e.uı.ı r. Ot:.• .. soy emlO· 

ğünll lrnydcylemektedirler. li bir Rusyaya V'C stral.eji makmundn.n şüph~i görünce, dUkkA.nçı. girmişe~- F.&ka.t.. Evet iı~ gene karımda.n 
Japonlar Tengab lııı.va 1llanınm doğ emin hudutlara malik olmakbr. dir. . l lı•--------.---......... _ı• I .memnunum. Bati !lliz:-ııöyleyin de a.klI 

ı·udan doğruya doğusunda ve- Sl.ılgapur h l . Tatlıcı Mehmet Allnln mosmor o - F 1 k r a lrır ................ t""llt'l11'n evine dönırlin, bun. Harp sonrasını nek Rallm a çaresı, 1 ·~ ~ -... 'J •.t· 
"ehrinin tıon su depolan ist.lkametln - 1 tı . mna. cansız yş.ttığı görUlUn~ mese e ce. ~"•k yuvam.xzı bOzma.ıım. Yoklla, 
'" tnğilteTe Amerika. birlefilt deve erı - :n:ı;;:na:nw .,~ 
tle ilerJc·meğc devam eiUyorlr-ır. Btsyıe. . ll/<, 1 da anlaş nn\aşılmıştrr. . ben katiyen, ama, katıyen diyorum, 

! .. U ıtraS d ki ana ve Sovyetıer bır ı;1 ara arın - .... ~,.......,, .Mehmet Ali evlidir ve Uç 
cc §(ihh'll! de'ı'ı z tıı:ıs m ıı. ma ile ti!slıı edilecek hal çaresidir. .-a.Mu.ı lı6kim bey, kım.dilıinden ayrılmam ve 
yolu kesmJş buıunacıiltlaTaır. Slr Statford K.rlps, §imdi yapılmak. yetişmi§ çocuğu vardır. İki kız ço e.yrılmıyaeaıtun da,. 

lngillzlCYln geniş nJsbe'tte taliribf1t ta olan ask<!rl lıareka.ttnn da bahset . cuğu evlidir ve dı:Una.tları iyi tanın İki yolda§ dağda gld~rken önleiine ıHakiktElll ak sal<allI olan ihtiyar ko_ 
yıı.ptıkla.m sanılıyor. Umumiyetle cm. mı .. ınsanlardtr. Oğlu ise 26 yaşm bir kurt Mbar. ınlrbi korlnfilıUı kar. C& bunlan söyledikten 'Sonra. ıhbya, !\ · miş ve demiştir ki: ,, ~~ 
şıinUldUğimtı göre, sokak muhardbe erı Rus stratejisi Alman hUcumunu dadır. le dun tnlne girer, ımrtlda ar4ı tııra gir. lriliye 'erine nturdu; O .kadar heye. 
yapılması ihtimali varaır. Askeri mil_ bitkin dllşürllnceyc kadar geri çokil- ı MakluıUn dıı.matııı.rı ~ayınped~r ~ 1 mek ist.erse de arkıMla;ı-ğtı'(İlp.kUYl canıa.nmıştı ki, ihtiyar~a. inzima -
tel•assıslnr Japôn1artn Stngnpur taar. eve ~manı ge!lncc Rus ye<!eklerini rinin parasına. tamann öldürüldü~ ~ rultfuıilıs.n yakfilıir; sahvcrme-z.uay. men bu sinll're bUsbütUn fazla titre -
ruzunu t V"r:al!l.tle sUratle yaptığtnı be. Jn 6 ·ıkkQ.nunda ı çünkU 75 _yşında olan M~met Ah · \"B.n debelenmeğe, ortwtğl tocatmayı&,. meğe bô.Şlıryan elleri ale baStonunu 
lirtmekted'rleı. İngiliz ağır toplarının muharebeye atmakl~. 75 ~· Uvari nin anormal blr temayUlU olamıyaca_ bqla.r, 'lçerde Wilan: masay:ı., mra}'.R qa.rparak yanına yer. 
ateşi alhnda bulunma!İırma rail;pıen Moskova muhn.rebesıne ın s . - 1 sö ıemektedirler. ı ,.._-... ii.ld 

--ı ntn atılmıu:x haklundnkl emri, bızzat ğıp . y -Ud' .. elumurni muavtill.e - - Aman 'ar.._.a,, ne .., .. pıyo.rWııf leştir& . 
. Tıqıon 'kilvvçtıerı kcındi ağır tqplo.rı i. Stalin t elefonla verinlştir. Bu hUcum . HMıs~yke .. 

8
•m" 0n"' ur el koy.muştur. tozdan dumnnllıln bôi':UUlum?., deybi Dııvacı olıtn Iransı kocasının bu ifa. 

<;in ntevz lcr hazırlamnğıı. muvaffak bUtiln ~ark ~phesl Uzerinde A'.lman ge nnden ~ d dit doktor 1 cc adamcağız: • - desine biı; kl2ırıa1D11. acıdeee salonda '" 
olmu~ınr. l1 d lti ıı:ı.rp ormanlar içine . 1 t kil eyle Cesedi muayene c en a _ Sen dua. et, der, eldelq kuyruk'. ki kale.balıktan 'Slkılnııştı. Onu de. ön. 
yerlcı:-tiı erek lstectlklcri gibi yer de • fi çekilmesıne baş angıç C§ - Enver Karan defnine ruhsat vermiş. ıe-ek i"in l<acırsuım her lt'ı!mdB aa.mi " 

1 
d rnl!ltlr. kopmasın. Eğer o l{opıuıak olu!'llll ... ,. 

ğişlirmek lt:ıl;:nıtım bulmuş ar ır Fikrimce Stalln, 1939 ytl~ıncl:ı, tir. tozu duilıam sen o valtlt görursUn! ine doğru gUlUyor ..-e : 
. F.ransa. ve İngiltere ile bir n.nlnı;;maya K. K. Avrupa. barlri. hal'elditı ~ acabB - GörUyorsumız artık bunamış, ne 
varmak için samimi surette çalışmış - --...:......---10>=----=--- bu !ıa.flıada. mı! 'NASBETNN eöyledlğ'..ni bilm.Jyor, diye fısıldıyordu. 

• 
1 

L !'ldr.ı, O (A.A.) J lngiltcrc mL 
rallık dalr&slnin tebliği: 

tngıl.z Akdeniz !ilosuna mensup de. 
nizaltıl:ı.rımız, orta akdenizde ıro:<:man 
lc:ıfilclerine muvaffnkiyetıe çüncü bir 
taıır"uz yapnuşkı.rdır. Ağır ytlltili bU. 
ytıı· blr ma!z('t?le gemisi refa.katilftie 
silil.hlı bir ticaret kruvazörU olması. 

na 1ağmcn torpillenıni§ ve İb:ihnlml§. 
tır. Tnyyare ve torp.(1o mulıı'iplennln 
kııvvrtli lılm:ıycs!nde bulunan bu ge. 
ll'il rden en bUyU'gU torpillemnl.ş ~e 

knU olnrak kntmJ§tır. Yi!ıe beş muh. 1 
rip ve tayyarelerin himayesindeki dl. 
~r bir düşman -.karu&s! ara.sında üç 
malzeme gemisine torplller atılmış ve 
bun 11 dan birine isabet olmuştur. Bu 
son taarruz·ın noticesi tııyln oclilcme. 
mi tir. 

Llr.ıdra, 10 (:A •• \.) - Londranın sa_ 
ıfilıly!!tli muhrillcrlnden bilölrUlyor: 

tır. Mm-affak olamayınca kendisi-de '\Genç bir edibin konferansı 
IAJrııruılata mukavemete haztr olmadı_ 
ğmdan .;Atmaeya ııe anl~nıayı mıza. 
lamış ve Rusların Almanya. ile <;arp;ş. 
mak zorunda kalacağı zatmln için der 
h~l harp hnli üzerlnden hazırlıklarda 
bulunmalt içln her şeyi.bıı.re~etc geçir -

~tir. 

Japonlar pek muhtemel olarak Sin_ 
gapura 17 Jtilometre mesr.fede bulun. 
maktadır. Faltıı.t vıı.ziyeti aUra tıe de. 
ğiııtirmek için Japonl:1rın §Clıir isti. 
ItaıneUnde hangi nolctaya kadar il4?r. 
ledlklcrini tam olaralt söylemek muş_ 

J;:Uldür. 
Londnıya gelen hflberlere göre, bazr 

yerler birçok defaw:r el değiştirmiştir. 
J8l>onlann sker !}\kardığı 'Su.ngei -
:Mandai ve Bungei • Karanji ara.sın -
daki mesafe 3 kilometreden fazladır. 
Bunlardan ilkl Singapura glöön demir 
yolunun tam şima1lıide \'C §OSetıin tak 
ribcn bir kilometre batısmda !tliçUk 
bir dirscktir. Müdafilerin çok dar bir 
saba içerisinde tutunduklan ve Japon. 
Jarm mahalli UstUnlUitll temin etinele. 
ri mU11kU1 .oıdağu kıı.ydc:dllmektedir. . ' 

Genç ~irlerimizden Sabahattin 
kudret, dUtı gece ')tüksek muallim 
mektebinde "modem şiir., hakkında 
kıymetli bir konferans vermiştir. Kon 
tera.ns >fl.la.ka ile dinlenmiş ve çok ıstL 

_.,__...:......--~o--~~~-

DOİUM 
Gazetemiz re&&anıI \fc 1ii.i'!tAo13ı 

,...affet Sa.kaba.~oıın dün saat 
·~.40 da Haseki h'astancsinile . bir 
erkek evladı dünyaya gclmıştir. 
!~evzad:n :ı.dı .Doğan Nur S~a~
şı konmuştur. -avruya. uzun om'.1r 
diier. anasuiı ve baba.!lınI tebrık 
eder.i.z. 

----o·----
T~1ekkür 

Kızımız ve e~lm be.yan Samime E. 
kcner'in doğuınundn ebe bayan Gönül 
Aksuya gördüğtlmUz liyakat ve haza. 
kati igin sonsuz teşekkürlerimizin ib_ 
lAğma gazetenizin yaraımmı rica ede. 

riz. 

. 
d!• "'.Jer·ını·.zı· ~ırç~ lay:lnı z. Fl<>r yeme'kten sonra günde 3 defa muntazam-an ,,_ T ..... 

.. 

:\:'.azan: tskender F. SERTELLİ 
-12--

Sa.at bir 'ba9uk. 
Sinan evde yemek yerken söylem.. 

da iakeleıalı:ıe saklaşınca, .kotranın or. 
tasında. uzan::ıuş bir kadın da gördü. 
lçine blr şüphe 9lr41 . 
Kadını uzaktan tcŞhis edemiyordu. 

Diyerek dürbünü elinden bıraktı. 

yor: Slnanın rengt dönınil9, kıııu oyna 
~ ml& aftilleylmClen t.!lefon iCl. mııtı. 

lnedl. Şimdi neredeyse yeıırel<ten dal • Şimdi ·De )ap&eaktı f 
..esine --döner ve benl arar, Kendl"lne Nll.zhetıe (Bal Jıa.lt:uıı) ~lrnti'lt l-
aşağuJakl boğııhı:İIJ5 çocuk aeıtedin • çtn bop,zlçinc kıı~.an Sacldo ,tnx1ı de 
ilen baJısdince k.iıllblllr nasıl ~ıra. • (bobstil)leı:in ırelsi ile mı gönöl eğ · 
C..'t.ktır. Arıııtan bey dUn gece bizim lendlriyordıı?. 
eve gftya. blr muhaflz memur tönder. - şu kotradMd kadını mutlaka ta. 
iniş .. yöziinıi göremedik.. Aoalp ıoıer nmıalıymı. 

ve akıl erdlremedlğlml7. dolaplar hlUA Diyerek ceketini gtydi.. hlzmetçL 
dönüp dunıyor. Botanl'deıı doktor ye ...ıfindi: , . 
nız:ı. müremndiyen ağabeyimi anyor. _ .eea. ııeş c.:ı MklUa 11ııı1rıı. döne • 
Jşte yine bir telefon. DaJreden arayın ceğim. Biraz 1.81.:e lf'ye kadar L>ılyorunı. 
tledirtı .• eğer ağaooy'lm hastaneye gı_ ı\.j;"nbeylm tıeletonln a.rarsa, tiemen dö. 
dei6e çok f8ıa olacak. ~Wllı yen • neceğiınl ve tekr-ar aranasını söyler. 
gcci~lmin='bılı;ma neler geldi! Ve öa. 11ını 
ha. da' klliıôiUr 'ileler geleeelC?! Bu - Peki bayım .. nasıl iıırerııenl-ı.. Bu_ 
i11ın sonu nereye val'llOıik bıikah.ın. gUn ııtkıjama kıWar evde mi oturaeak_ 

KÖRFFEZDE Bm KOl'RA 11ınn '? 
GEztNTtst Sl11911: 

Sinan evde t.eleton ookliyedunmn.. - Evet... 
Saat üç, Diye başını rıaU:ow:Ir. Dlirbüınll ceke. 
l\Ioda körfezinde kırmızı y~lkenU tinin cebine Hktu.. w eVUeu çıkh. 

kiiçülc bir kotranın 11Bnğı yukarı volta Slnanm maksadı kotr:ı.dakl J«Mlını 
vurması Slnanm gözline çarpınu,tı. t.amnmJrtı. 
Kırmızı ;yelkenli kotra. Fencrbiıhçe IJ'am.Nn ne olamk .• ıw ;vapn~tı~ 

1 bumuna kadar gidJyor, oradan teki'ar '.Buan lamdi de ilmi)·ordıt. ~t: 
1 Ka.lauıı.' iskelesine do~rru dönerek l\Io. - Wç eJmaua. i~kl 3üphiıled 

da iskelesine geliyordu. atanın. 
Sınan dürbünü l!!line'aldı.. 1Di3'Wdu. Mırılclaır.lrak ;rokUJfan 
- Bu itotiftyı dA 'Y~i götliyorwn. IH.eleye ibldi. 'TanıdU"ı k&~çılal'd&n 

ller şey boynmrr ımm., yetk~nlliln lcır_ lıhl iidDde amuytirdu. 
nuzıya. 'ti0ya.na1ğını ~,.mem~tlm. ıtınıiın kaiyUqıJya s(mlu: 

o ne?! - Şıı kı.imm ytıll(tnli k~ kim. 
ı · liofrunm dfünenfnc1e otuifl.n ıtüm dfr •• blllyor mumuı. f 
' 

0 l'llüp rcf81 Şinlı51yl' b4!nzlyor. • Kaylk!)t gllldU: 
Slıiım dikkatle bıilru., \:e IA1>tra Mo. - ~ri.ım:rlles onu'llfml • 

35 yaşından biraz fazla göatet1yOT. 
du. Temizce giyinmişti. YUztlnde çok 
llğrqtxğ'ı, kB.§llll a.ldıl'Wğı, Wrme çek. 
Uği belli oluyordu. Fa.kat gene de kcn 
disine gUzel denemezdi. 

Müstehzi bir gUIUmMyişle aya~a 
kalktı: ve: 

- Mahkemede bile bana. bu iftira. 
tarı atan koca.ıııda.n a)rnlm&yı iııte • 
mekle ne kadar haklı.olduttJmu görO.. 
yorınmuz. 

StıyledlkleHnin hiçbirisi ddğru değiL 
d1r. Ben §iı:ndlye kadar kendL8ini 'ne 
aldattmı, ne de evden kaçtım. İleride 
belki bafka. biriaile evknmeğl-dtt§Une. 
biltrlm. Bu da benim Mkkiin değil 
mı? Da.ha genç sa.yı1mm, Bu r'bunak 
gibi dUnyaclan elimi eteğimi ı;ekmodim 
ya .• 

Sonra bana bUttln va.mu yokunu 
harcadığını söylüyor. Hangi varını yo_ 
kunu •. "lfır ta:no ı;llr1!k c?inl\kaidctmek 
istiyOT. 3 bin 1iraya aattim, "fla?alan 
eline saydan, aıyor. Ne 3 bin lirası 300 

llra zor wiidUer. Onu C!a. kenlliııi yedi. 
Hem daha başka neler de neler .. Bu 
atıa.m \bu kadar ytış!Idrr ama, benden 
başka iki kansı daha vardır. Kazandı. 
ğı 35 lirayı bana mı onlara mı: verecek 
Pay etse her bli1.nllze kaçar lira 'llll§Cr 
Hem daha fenası. Bir de memleketinde 
kann varmt§. O da yaltmda .geleoolt4 

mı: .. \ 

Eh siz olun da bu adamdan artık 

ayrılmayın. Vallahi burama geldl, M. 
kim bey. Ne para verir, ne pul, ben 
~aııı.ımasam alitnallah, açlıktan öle.ce. 
[i'im. 

Bıktım, .artık bu adam~ .. ne olur, 
lıcni boşayın bundan .. 

,Kadm, hüngür bUngtlr ağlsnınğa 

baıılamııtı. Reis kendisini susturdu. 
Ve kendisinin ikame edece#i phiUcrı 
dinlemek üzere .muhakemeyl bagka bir 
güne bıraktı. 
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SAKtRKOY 
BEZ FABRiKASINA 

Kadın. Erkek 

DOKUMACI 
ve Anadolu mbrlkalarımız içln 

tornacı, tesviyeci, dökUmcU, modeL 
el, plA.nyacı, uaM.lan almacakbr. 
Ücretler dolgundur. İmtihanla li. 
ya.kate göre tak<lJ.r edilir. lııteklL 
lerin fabr!Kıiya müracaatları. 

yor. Şurada ye11l bir klDp açıldı :Ya.. 
Ha.n.lya (bobl!ltfl) kWlibti 41yotıa:r. 1fte 
ıorruun rcl!li. 

Sinan bir sigara 3-'ııktL 
- Başımda fena bir a.fn vıır. 'Be. 

ni §U koyda blraz dola,tır bakJW:m. 
Hemen kayığa. atladı. 
Kayıkçı da zaten müjt.erı 'beXllyor. 

du. KUrcldere sanldr .• Deniz hamam • 
ısrı himsından açıldılar. 

Kayığın dllmenJnl Sinan küllanryor 
du. 
Kayıkçıya bir ~Y ııeidinlıemek için 

ikendisinı lıll:ı tutuyor ve ıtotrıının 'tlir 
)'aptığı saha.ya. doğru Uerllyordu. 

Sinan ,.gözüne slyaJı gün~ göZlllfiL 
'nü de takmıştı. Onun kim olduğu.na 

uzaktan taııımık 'pek lmlay dl'~lldi. 

~ananın maksadı kotranın döndUğii 

noktada yanmdıııııD. g~mck we i!)lnil6kl 
lmdmı yakından görmekti. 

ne.ytl•~t bir aralık sonlu: 
- Bayan.. si:r; de o k'iılilp lllll9mdan 

tnı!llTilZ '? 
- ADih göaterineiAn. ~n aKllmı 

kaçrrmadım. 

- İıtlt de biliDıwı. Bu bir pnpa.gan_ 
dadir • .o o.dam btitllıııı modalı 6JflD_!!leTI 
bobsttl ya'pmnk t.stlyor • 
.- Ne dcmc!ctlr bu bobstllllk, bıı • 

:ytnı? 

-ınıınu ımlamial> ~ok ,gtiç. ,nır ke. 
llmo ile: Aptal1ık dlyebilhün. 

- .AptnUık -mı dl"ttinlr.~ Aıı.·cıtarın. 

İlenlzollerin, spo"-"-llann i.-uli\pleri var 
ıunıı, ( Aptallıır)m kulUplerlnl yeni 
i1UJ1Uyonim. tnan ıaptalhğlle öğünlir 
mu 'hiç!? 

-:'Bu.na atınill3kadıır-ben dei§D§I~. 
rum. Ne ıtcyeyim? Öğllnilyorlar ~te .. 
Biittııa aptallar bir ıamya toplaıuw _ 
tar .. t~rer.lnden b1ıi akıllı ~1- hıı 
optallara boş o~. Ve )ete bö3le lmt 
ralarila kadınlarla «ğlenlrı dımıyor. 

.( DtfUdlnı tXLt) 


