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MAC.ARJSTANDA geçen ı.c • 
nedenbcri <lo,•:ım eden ıd

yui hidisele.r slirprlı.lcrle dolu. 

dm. 
1nt.Uıa.r eden başveklklen sonra 

amlral HortJyc daimi \ekil oı&nı.k 
oğlu scçi.lcll Banlos hükumeti de 
sıhhi sebepler behane edilerek U•
tldar me\'kiinden ~ldldi. 

Macaristaııda olup biten i5lerin 
yalnız harici meselelerle alakası 
olduğunu kabul etmek yerinde ol
mu.. Bize göre Macarlstamla ce
reyan eden siyası hidlseler har:'.· 
er mtinMebetler kadar iç sosyaJ 
meselelerle de ilgiHdlr. 

Macaristanm harici polit&ası 
Ahnanya ile, Roman~ a ile, İtalya 
ile sıkı bir surette aliılmlıdır. Va
kıa bu üç de\'lct de üçlü ııa.kta 
lana koymuş bulunmakta ve bu
gtba liılr cephe üzerinde harbet
mektedlrler. Fakat bu dmletler 
ne derece tek cephe üzerinde bir
lik ,;tcuda gtirirlerse getirsinler 
aralarmda bir hayli renk farltlan 
\'ardır. Bu renk faı~lan zaman o
Jur ki büyük t.ezatlar halinl alır. 

Ma.carist.an bü)ilk harp sonrı:• 
~mdanberi kü!;Uk bir cle\•let ola -
n.k İtalya ile hoş geçinmeyi, Ro. 
manya ile . hesaplan halletmeyi 
ı:aye edinmişti. 

ttaıynya nazaran Macaristan 
tıpkı eski Avusturya Cumlmriyeıl 
gibi bir hudut mesel<'5iyd1. Al· 
ınanya içln de ayni tıeYlcr varid
dl. Mihver teşekkül edinceye ka• 
dar Macaristan İtalya için Tuna
ya uzayan İtalyan styagi nüfuzu
nun bir parçası teliıkki edili~ ordu. 

Almanya da bir zamanlar Avus
turya ve Macaristan ldn bu ı.ckil· 
de dü5ündüğü için Almanya-ttaJ • 
ya anl~alıı.n uzun mUddet geri 
kalmıştı. Mihver tesekkUI ettik~ 
ton sonra da M:ıcari tanda İtalya 
!ı~.mpatlsi devam etti. lac:ıristan 
daha dyade İtal~'Sn si~ asi niifu
zunun tesirinl taşıyordu. Fakat 
1989 harbinin sartlan Orta Av • 
nıparun muvazenesini dcj;riştirdi. 
Harpte haklın bir nn!ıur olan Al· 
manya müttefikler arasında )eni 
b~r muvazenenin yeni icaplara 
~re kunılmasmda amil ol<lu. 
Meseıa Macaristan Romanya ile 

dihlUarını ancak bu scı:dlde hal • 
lettJ. Ve Maear Rivaseti bir )'1\n

dı\ll fiili kuvvetlcrlft, bir t.a.rnftan 
harp zaruretlerinin tesiri altrnda 
.RM'llnc teveccüh etti. 

Rus harbi rıkbğı zaman Yaziyct 
bu m<"rkezdeydl. Alman • Stwyef 
hnrblnln ba kış nlclıb'l şekil 2\ltı<'a
ristanı bir hayli meselelerle kar· 
fiiılaştınrus \'e hüldimC'tleri miiskill 
imtihanlara SC\ketmi!'!flr. Maca
ristandan önUmüzdcl,i llkha.lıar 
tn:ırnı:r.u idn müttef"k sıfatlle is.. 
tcncn şeflerin l\fncar i'kti<lnr mev
kli11ce pok iyi kar<;ılan~adığı sHy
lentni!ilti MCFela. Macarı<>tanm ilk 
hııhar· l~ln 35 tiimcn yeni asker 
ih:r.an işini \'e il,tısadi knyıınlclan 
Alman erkanıhnrbl •e<;I rmrine t.er
kctmeyi kabul ettiğini, fakat 
bonlarm yanmd:ı ileri sürülen ba
:r.ı tekliflerin Hortl tarafm<lnn ka
hul !'dilmemi~ oldufu biri "t; ay 
C\'\"Cl muhtelif m('nbalıırllan •"· 
rarh Heri süri;Jmü~tli. 

~Jne,arfst:ı.ncla n.'liblil• daimi ve
klf)fırt malmmı bu Mdlı;;cJC'rdC'n 
• onr'l ih•h<> etlildi. Bunu <ln B !'• 

1
'l" hi le· MC>'inin ,. • · mcsi t:ıkin 

rtti. 
OIF'" Devamı 2 ocl sayfada 

Merkez J 

Cepnes.nde J 

2000 alman 
Subay ve eri 

yok edildi 
- -o 

Bir mııstabkem 
mevki alındı · 

Mo<;l;o\a, 10 (A. A.) - Gece• 
vamı neşredilen Sovyet tPb ği: 

Mnrtm dokuzınıcu günü kıtala• 
rımrz ılüşma.ıun mulmveınetini kı· 
!'arak ileri h::ıreketlnc devam et • 

r.:i9""' Devann 2 ncl Myfada 

Kazalara yeniden tohumluk dağıtıldı 
Trabzondan getirilen patatesler 

yakında tevzi edllecek 
Ziraat llderberllll dolayıslle kazalarda '-§ian'MI yazlık ekim 1ıfWt .ar. 

atle Derlemektedir. Evvelce YeıJllköy tohnm ~ lsta.syonundan a1ınaa :u 
ton IDJSU' kazalara dafıtılmıt. ve yeniden 15 ton slpa.rlf eıcUlmlJUr. 

Ay.rroa Trabwaclaıı getirilen patateeler de tevzi eclllecek '9e SWvrlılra 
tohumluk nohut ~etlrllecekttr. 

A,yrıea kazalara yazlık ekim için muayyen n:dlcterda tahsltnt vertlmlt 
•-e yarclun yapıJmıım. 

Bundan lınoka alınacak nıabsu.lün her aeneden fazla o~ talımbs e.. 
dllmckte \"e bunun için bütün tedbirler almmalctac1ır. Aynca kargalar'\"& dL 
Je.r hQf&.r&tla mücadeleye baı•anmııtu. 

"işi 
hükumeti 

K üçükpazarda 
iki sarhoşla b 
s a bmr kov __ 

bir vak'a Madagaskara 
6 harp gemisi 

italyan tebliği 

Atina ile 
Sisam ve 

Rados adalan 
bombalandı 

Bekçilere ateş eden iki 
arkadaş nihayet yakalandı 
DUn gece KUçUkpaz&r halkmı blr ı •okağma gl.nnl§ler bu aokakta oturan 

hayli heyecanlandıran e.oteTCJıan bir Sepetçi Mehmcde: 
hA.dlse olm~tur. 

AbdUUO.t:ıf ve AbdUlali isimli iki SL 

ırtıı biraz içtikten sonra KUçUkpazar. 
da Yavuzairıan mahallesinde Türbe 

Hındisianda 

ihtilal grupu şefleri 
tevkif edildi 

-o- -

lnglllzler bir lsya. 
nın inine geçmek 

için ba tedbiri 
aldılar 

Brulgkok, 10 (A.A.) - K.alldlta 
radyosunun dUn verdiği bir habere gö. 
re Hindistan ileri Bloku reLsi Serdar 
Sardul Slng dUn Hind.lsta.nm millt mil. 
da!ıınsı kanununa tevfikan 1ngiUz po· 
Jlsl tarafmdan tevki! edilml§tlr. 

"tterl Blok., Subhaa Chandra Bolle 
taratmdan tesis edilen kongrenin radt. 
kal bir ihtllAl grupudur. Serdar Sar. 
dul Sing bu grupun Hindlatanda ııağ 
eli mesabe.!lndcydl. 

Bu mUnaacbetıc Bangkokun Hind 
mııhflllerlnde işaret edildiğine göre, 
Bozen!n beyannamesi Hindlstanda de. 
rln akisler husule getirmiş ve İngiliz· 

ler bir isyan hareketinin önüne geç • 
mek için Boze ile altı.kalı hareketin 
§eflerlnl tevkif e1!Dek zorunda kalmış 
lardrr. Bozenin kardc§i Sarat Şıındra 
Bozcnin geç~n ilkk!nunda tevkif edlL 
dlğl ve M.l! mahpus bulunduğu bu mn 
nasebetle hatırlablm::ıktadır. 

Riyom davası 
-0--

Almanlar 

Tetkik edilecek 
meselelere Ait 

Listelerin tamamen 
eillşttrıımellDI 

lıttyor 
Rem, 10 (A.A.) - İsviçre gazetele. 

rl R.lom davasınrn Almanyada. husule 
getirdiği aldııler hakkında tefsirlerde 
bulunmıya devam ebnektedlrler, 

Tribunede Geneve gazeteaı diyor ki: 
Bu da.va lnkAr edilmez aiyut blrr 

ehemmiyet kazanmrştrr. Almanlar 
tetkik edilen meselelere alt hazırlanan 
listenin tamamlle değı,,tırilmcslnl ıs 

W- Devamı 2 Dcl eaytada 

- Seninle konuşmıık istiyoruz, din. 
lemezsen kendini ölmUl bil.! 

Deml§ıerdir. 

Sepetçi Mehmet mUthlj korkmU§ ve 
- Benden ne lstıyorsunuz? demi§· 

Ur. 

Bu iki p.lus, Mehmedin tannnadığı 
bir kadından bahsetmişler ve eğer bu 
kadınla &llkadar olmakta devam eder. 
ile kendisi için iyi olmıyacağını aöy • 
hmıl.§lerdlr. 

Mehmet bu sözler karvıamda hld. 
deUenlnce lkf arkadaştan biri taban 
cumı, d ğerı bıçağını çckml§tir. 

O aırada hAdileye §ahit olan bekçi 
Rulm AbdUUA.tit ve Abdlllallnln ya. 
nma gltml§, iki kafadar bu ee!er bek. 
çiye dönerek: 

_.. Devamı ı ncı •yfada 

1 
3üncü 
ilkbahar 

Yuaa: BiR MUHARRiR 

H ARJJİN IJk yılmdaııbcri, 
A \"l'llpa, ilkbahanıı m, 

Pıaftalannı !JÜphe, korku ve mc• 
rak içinde ~-:ışadı. 

Harbin birinci llkbahanna gl. 
rcrken muamma suydu: Polonya.. 
), istila ettildcn S011ra bütün kı~ 
mevsimini esrarh bir durgunluk 
lçind(' g~iren Almanya nereye 
t:L.'\rnız edC<',ek? Balkanlara mı, 
batıya mı? O ta.riht{' Balkanlara 
yUrU)il,Un askerlik ba,mnından 
bU;vUk bir değeri yoktu. Müttefik
lerin propagaıı<lası, Alman onlu• 
liunun batıda bir taarnıza geçmc
'inin imkan haricinde olduğuna 
btltUn dünyayı inandırmak için 
nck:ıdar dellJ ursa hepsini orta.
ya sUrliyordo: Hollanda ye RcJçi. 
ka üzerinden taarru:r. edilemez, 
~ünkti HollıındahJar ıııu bentlerini 
açarlar ve Alman ordusunu boğar
l3r. Pransıı Uzerinden <le tıınrnı.ı: 
~ilcnıez, çUnkU lUııJlno 'e l' enli. 
mez Frans17. ordusu 'ıırdrr. Jlar
~· birinci ilkbshnnncla Alman]ar 
btrk•ı; hafta l!;lnde Nor\'eçİ fstllü 
ett~ten !!onra llo1Janıfa "" Uc)çf. 
ka Ustiinden Fransn:n\ ylirü tiilr r 

Harb!n Jkincl llkbaharma girer• 
ken muamma şuydu: Almanya, 
üçlü pakta gimıesile çıkmıısı bir 
elfuı Yugosl!ı\•yımm ve pecılnclcıı 
ı·unanistanın u~t üne yürüycct'J.. 
mi! Karşı taraf propng:mcla.,ı, bu 
&elu de, Alman ordusu Balkan-

ara. 
ol 

Çin hariciye nezareti 
sözcüsüne göre 

a 

ilkbaharda 
Rus-Japon 

harbi 
muhakkak 
başlayacak 

Ç-unklng, 10 (A.A.J - Çin hariciye 
nezıırctl !KizcUsU radyo ile yayılan bir 
demeçte elde edlleıı ma!Qmatm ilkba. 
harda bir Rus • Japon lhtllA.fının vU. 
cudunıı muhakkak nazarlle bakıımaga 
mllsait o'du.,""1.ıııu blldtnnı,,Ur. Sözen 
Moskovaya yeni bir Japon elçlıılnin 

gönderilmesini, Havay taarruzlarm • 
dan pcko.z evvel Kurusunun blrıqlk 

Amerlkııya gönderllmealne benzetmı,. 
Ur. 

Jara yurumcğc kalka.rsa ınerka
<lcn u1.aklaş:ıcağını, yollar Jdla.. 
yetslz oldaJ;u için bir sürü ikmal 
:r.orlııltlarma uğnyaenğmı, büyük 
hlr kuv\'etle tnarru:r.a mu\affak 
nlıımıyacnSını ,.c Yug061a., • Yu
nan - lnglliz mukavc-metJ önünde 
parç:ılanu.a6'1nı lddi:ı ediyordu. 
Alınan ordııt.Ju U~ günde Seliiolğe 
vardı. Uir a~'ll kalmadan bütün 
\ 'ugoshn ya ve Yunanistan, sonun
ıla GirJ<I Mlasllf' beraber istila 
olundu. 

gönderdi 
-0-

Amerilıa, Fran•aya gıda 
maddeleri göndermediği 

için 

Filonun barelletı 
bakluada Amerl

llaya maıtmat 
vermedi 

Va§lngtolı, 10 (A.A.) - Vaşington 
doplomatik mahfillerinde birkaç baf. 
ta evvel Dakardan Uadagaskara mu. 
tevecclhen altı Franaız hafif ınuharc· 

be gemıatıiliı hareket ettıtı teJ edll. 
mektedl.r. 

Blrle§lk Amerika hUkQmellnln, 
Frannz tlloaunun harekeUeri hakkm. 
da Vl§ldeıı istediği tem!Data memnu. 
niyet nrici hiçbir cevap aımadığı ııa· 
nılmaktadır. Vl.Jl, hUk1lmetl, Amerika 
gıda maddeleri ve diğer malzeme gön. 
dermlye devam ettiği takdirde Fran. 
eız tlloawıun harekeUeri hakkmda 
V&flngtona malOmat vermegı kabul 
edebileceğini bllcµrmııur. 

Fransız hUkOmeti, aözU geçen aev. 
klya.tın durdurulması yUzUnden ken • 
dlalnl artık böyle blr taahhütle bağ. 
lI görmemektedir. 

Madagaakarm hlmayeal meaelemne 
alt olarak Vl§inln aldığı durumun, Al. 

_... l>e\·amı 2 ncl •ytada 

Blrmanya yolunan 
llapatıımulle 

Japoniar birinci 
hedeflerine 
ulaştllar 

- o-

ikinci bedelte 
Hindlilerin 

Atinada iki ev yıkıldı, iki 
kiti öldü 

Roma, ıo (A.A.) - ltaıyan Ol'dıM&.. 
n umumt karargt.bmın 64 i nam.nıar 

tebltgi: 
Slre.naikte 1ki ta.raf araamda topçu 

ale§i teati edllm.1§ ve kefil faaliyeti 
olmU§tur. Hava birlikleri Tobnık iL 
manmı ve dllşn>anm geriAılııde btıfka 

bir ma.h&llı muvattakiyeUe bomtıaıa • 
mı§l&rc1Ir. Bir ticaret va.punına tam 
isabet kaydedl1mlş ve 4 tayyare yerde 
tahrip olunm\l§tur. 

DUnkU tebliğde kayboldtıgu blidlri· 
len bir tayyareml.z dönm~t1lr. · 

Mihver hava tefkllleri Malta UmdDe 
tahripkar taanuzıa.rma devam ede • 
nık yerde bulunan b ir t&yyare,.e ate§ 
vcrmi§ler, adanın deniz Te hava te.la. 
ler!De birçok tam laa.beUer lrajdK • 

rniolerdlr. 
Bir lnaillz tayy&l'681 Rodm ..., a -

sam adalan üzerine rutc'ele blrbç 
bomba atm~tır. Huar yoktur. 

AUna ,ehri üzerine ve c1Tann& da 
dll§m&D &eri bir &km )'apm.lf i1d ntll 
yıkılnuwııa ve iki Yunanlmm mm..t.. 
ne aebeb Olmll§tur. 

Krup fabrikaları 
lngWz tanareıer1 

tarafından 
bombalandı 

Loacl.ra, 10 (A.A.) - Haber alm.. 
dığma göre, bOyük Krup cephane tab. 
rlk&lannın bulunduğu Eııen §ehrt tn· 
gillz bomba tayyarelerinln dUn geceki 
ba§ııca hedetilli tO§kll etml§tlr. 

UarlJin UçüncU ilkbahanna glrj. 
~·oruz. Bugünün muamması ela şu-
ılur: nlrlnc1kiııunun 7 ncl günün ı ..., • 
denberi Alm:uıyanm ilin \'e t.ck: 1 a acagı vazı-

Londra, 10 (A. A..) - İngiliz 
hava kuvvetlerinin Franaade Al
manlar hesa.bma çalışan mUesse '" 
~lere taarruzu devam ediyor. 
DUn gündüz avcı rda.katinde tay
ys.reler şlmaU Fra.nsada Bctun ya 
kmmda bir elektrik santralına ve 
s..ı.nayl müesseselerine taanıız et
miştir. 5 Alınan avCJ t.ayyaresı 
dUşUrUlmU.~tUr. 4 İngiliz avcı t.a)
yaresı geri dö~i§tir. 

rar etmelrtC"n çekinmediği doğu .. h • 
ecphesinin ilkbahar taarruzu han- yet mu ım rol 
gi ay, nerc<ll'tl, nasıl ba.'lryaalk HARP 
\"C ne sonunç \·erecek? Kış llle\"8İ• oynıyacak 
minin büyUk bir bölümUnU mevzii 
müdafaa s:waşlarile ıreçlreo AJ.. 
man ordusu, ka~ı tarafm iddia 
f'ttiğf gibi önemli kayıplar vermf~ 
o!sa bile esn~lı sevklik-eyş nokta
lannclnn hiçbirini terketmemı,_ 
tir: Smolcmık, Harkof Almanla• 
nn elindedir \'e şimalde Lentn
~ra<l, cenupta Sl\'a.'Jtopot Alman 
muhaqııra...cımdan kurhılamıımı~tır. 

lngiltereye günde 12,5 mil 
)'On sterline mal oluyor 

Loncl.ra, 10 (A.A.) - Resmen bil 
dirildiğine göre, 800 altı hatta içinde 
mlllt mUdataa maaratlan günde M 
buçuk milyon lngillı; lh:aaını bulmak
tadır. Harp İnglltereye günde 12 bu. 
çuk sterllnge mal olmaktadır. 

Amerika, İngiltereyi 
Hindistana tam istiklal 

vermek için iknaa 
çalışıyor 

..... Yazıcı 2 ncl aaytada 

Londra Şeytanı 
\',arm ll&balıtan ıu..,._ HABER~ forma halinde verilmeye 
tı&tlanacak olan Edpr Vallaa'm Londra Şeytanı lslmll zabıta roma.. 
nmm blrlncı formaamı dün okuycularımım vennı,, bugtln lçln de 1. 
l<lnd formayı verecejimlı:l vaacletmlştlk. Aııt'.8k llAn vaziyetimiz do. 
layalle gazetemizde ba&1ln lkiDel formayı ftıl'elllt:yonız. Bu ~ 
ki fteAlmlzl tutarak : 

Nn7.nri olarak Martm on betin· 
ıl .. Avnıp:ı Ru.cıyasmm budan çö
ıüllir. Tıınrruzun daha 90nra, be'• 
ld de May15a doğru ba§hyaeağmı 
kabul etmek lilmngf'llyor. Böylece 
zamanı aı c:<Jk tahmin etmek 
ınlimltiin oh.n bili' taarrurun ilk 
lredoffnl \'e ~on nctice51ni kestir· 
oıek zordur. Moskovaya mı, Kaf. 
kaslara mı? İki tarafın hıwrhl< 
derecesi, taarrnz \'e müdafaa pn-

~1 Rerlir~ Btnlnn bllmiyoruz \f' 1 2•1nc•ı formayı yarın verece,..... .. hu harbin h<'r bahanndn olduğu 
ı;ibi merak içinde bekllyonız. 
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lacar Başvekili Alman 
istifa etti taarruzu 

.u u 111••J1 • 111 Nisanda baş
aat auan lalrtl• 

........ ıe (A.A.) - kıtJılyetıl ltyacakmış 
.,.. Jr&J'ft&kt&n QreAU170l': 

Sıhht durumu yUzUnden halen sana· 
~da bulunan Macar hUk~met re. 

Badosat a&lr ıecul devlet natbftıe 
':W&lfumı ftr11ll§ttr. 

Bud&Peıtte 10 (A.A.) - Eaki ziraat 
nasır Nikolu de Kaltay, yeni Macar 

blDe8Jnl tefkil etmlftlr. Münhal olaıa 
!ıarlcl1• -..ırııtı bqvekn taratmdan 
derabte ecllleOekUr. Diler nezaretlerde 
dellfikllldel' ,oktV. Hmraaıet bllgUD 
file 1lzerl meclla hU'llrlm& Q$&c:aktrt. 

itina Belediyecileri 
...... ,.. aeıet11re-
11ne allllade bir 
taldo ... derdiler 
Atlııla ~ ı.t.Abul beli~-

- ~ hediyelere mukabil 
MlklL1lr ~ blrt1kte bir Yat 
l11aaıJa talılo .,. bir albOm göııdermlf • 
... .. ~ baCOıll beledlye. 
,... .... edDmlf ft lll'llbatalı&ll için 
mplptlılromna~. 

.A.tlaü ~: x.kıçlal'lnda 

Avustralyada 
..... ••oUll .. 
~ ....... 

Tam tahrip 
Aılbrl ............ .Japcm 

itt'ttinkarpmldaba 
aalllıifet verilİJOI' 

Stokholm. 10 (A.A.) - Bir İsveç 

gazetesinin Berlin mubablrinlD bildir. 
diğ'Me Söre DOneç ve Kerçte ııc:detli 

kar fırtmalan devam ettiğinden bup 
barekAtmda durgunluk vardır. Bazı 

noktalarda karlar eriıneğe başlamq • 
tır. Karlanıa erimMf 81r&sl1ld& Cenif 
ôiçtlde ı.arek.lt yapılnuyacatı aaı..pJ· 

JDJftrr. Karların eru:ne-111111 laltamma 
~ dOrt ll&fta. val'dlt. 

Buna llllnaıea, "",WC Alman taarru· 
zu Nisan toflla!'iJldlD Yeya Mayu baş 
langıcuıd&D evvel baflayamaz. 

----o----
Birmanya yolunun 
kapata.masıle .. , 

Vlfl. 10 (A.A.) - Japon kU.vvetlerl 
Rangonu aldıkt.all .onra Btrmanpda 
lletl harekeıtae devatn ecUyort&r. Ran. 
ıounun 11maıt prbl81nde Kinf&radan 
lllUblm 0aııUııe ~ OllDUfJ&rıltt. Bir. 
muyada hava hlklıiliyett tamamen 
Japcmlana •"nclecHr. 

Laaclra, 10 ~~:sonun talı.. 
~esine dair ı.mDt ha -

Talqo. 10 (A.A.) - Diyet m.c&l 
12 martta tcUmaa davet edllmlftlr. 
BafYekU Tojo bu mODuebetl• bir ma.. 
tuk .07llyeak, b&rtıl,J9 ve babrlJ9 DL 
zırlan h&l'p vaka1&n ı.ıkkmd& ı.tla&t 
vvecelclerdtr. 

Japon mahlUlertade TojoGUA tıeıa • 
na.tma. 1ım11•n Japon Jdlkbı•ttnln 
Holanda Htndl.ltaıu, A9'Utr&lya ve Ye 
nt Gineye karp tanı hareketine d&lr 
aöyU,.cıett .ıssıere btl)'tlk

0 

bir ebem • 
mlyet attedtlmtktdll'. 
A1Dı ııııı HolaDda HbldlatanDun 

te.sllm ohnuı bldLHll bltb Japonya 
da kutluacü ve ballc Jwopte ma u • 
kerıer ve ,aralı aauhrlp\erm IJ'i Olma. 
lan lçtn a. tdeG*tll'. 

Bül .... 11..-aı 
y llSl)'OI': 

Anglo -Sakson 
at aminin 

zenginlikleri ber gelmiftlr. Bu habere göre doMar, 
bbtnn t.ellıder, tasfbrebaneler, kaçı. 
rdamıyan maktneter tab11l> edllıntı • 
tb'. Nihai zafere alaımalarına 

Delhide Mf&'fdUıen blr tebült röre kafi gelemiyecelı 
Rangcmun tablS)ıMIDe CWDIUUli ıruno 
karar verllml§tlr . 

••• 
Saygon 10 (A.A,)ı 
.Blrmaııyad&. Tok)'ODUO dOn zaptmı 

bUd!rdfİi R&1l80ll febrl, Pepyu a1mJf 
._ cenup batı da Raııgoıı • Prome de. 
mfl'7ol1m& dotru Derlemekte blllun • 
... Olaa JllfClll lataıan t8l'lllmdD ta· ..... .._ ......... 

Blnllu7&da deTlıat merlrabdD Ja. 
,. Cll'dalan tara6nıılaa lfPll • 

~~tldllDl---
1ıltfrmektedlr. 
BJrmaıa JOlUIUa llap9Mme•ı 

tcıfndell ibaret olaA blrlDcl Japon 
biden ba aaretıe netloulne ul8fllUI • 
t17. 

Uzak dıol)l mahtlUerl, ._ muh&.. 
....... Nkl ele kla olM61 ... 19D1 
bil' ....,. ,&Vdftlat ... bum ..... 
• ... .,.... .. mtlJıtttaıda ......... 
ıa ................ t 1 llJll'! 
m~.W.,.•lı"lme•---.. 

Japonlar 
Carayı tamamen 

işgaJ 11tiJer 
::~-

cDerbdn BiDdldımm mtıtteak ..,. • 8arPDt 10 (AA.) - Son ..... 
......,. lıllddll1 J..,aü tQID. 1ID7lk ...... gen. caw. ldlmnn blmellı 
BritalQa ~ mll9v1 ..... tamamı .Japon 1mftet!etl tanımdan 

,.S. mmmele SOrm•ll Dk fU't oıarak l§lal edilmlfUr. Kerka ıe ıı' r dMI ,.paan lld. ... 
&le .ılnDtlt olduklan malOJDdv. l)On mmml vali Van Mook'UD J'e.. ltık bir .,.. • .. tloMIDııle .....,., 

DeDaqe tıelm1k bir llqet pdlr • leıurık JllndiltınmdlD tanare Da kıtalan 2.000 AJman mıb&7 " ...ı 
mele ıwv ftND Bbiefllt A..aa &1ftldltJ w .Adellılde sttull otraJI· 1* ·~· aa m11hanbe _. 
MJrOmeU. B1Ddlıltua maddi ,.... mlf'lr. llblde tılrııat --- llsa1 ..... " 

.Nllla79* ,,..._. r , •• ,...._ ....... _ ................... . 
&Qrdar, ......... __ ..... 

..... ,,. tltlılr ........ ... 
tela7ı lravplltlr .... , ........ .... ... ......................... . 

• ._._ .... Pli ......... , ...... . 
..... .............. kn p 

................. ..... .,.,.... ............. ., 

.._ ile ..._ wwwll ... altı 1 nıW 
p .... 

- Allllllla 11 ı ar •· _ .. ...,w.. ............. 
Bil kolı ......... _... _k lın 

......,_.....~._.. .... 
wattltbıalMellmeOI ........ 
~· Memarlar c1e1'11a1 dtHd•n 
•ıettirmala ......... ~. l'abt lmln'e 

- 1llr '" ................... n-
... Vt' rt. _....,. polllıledt 118. ...................... ...., .. , . 
dar, Juwtlleln., ~· 2"A -
.,.., •o rt lleaO be' ..,... I& 
,... tul ................ ....... ...,.........,_....: 

- llfıe. ..... bine ._..... ..... 
- sMncıe. blıw .............. ............. 

.......... ile Baıtar. 11Dı'*'6 bir 
pellld M1lll bllw9 llehmlJ4ur. ArtıılE ...................... 

- - ~ ........ Jıl oldu. 
Kaim llMmi;roı'am. Jla lmlWeıl ....... 

..,. ......_. ve 118 ldleJe • 

..... -. A..-r. ........ -

.... taAıllr ....................... .. 

... imine lrdbll ...... .. .... ............ ..... ,.. ........... .... 

.......... kura ...... ~ 

... ... ...... 1 ,,,.,., ı:ltfl 
......-ı 11 •••• 
................... 2 ...... ..................... 

.. ftll'dlmJs 1la7dM' ....... ...... 
- ımo ................ ........ 
Mll.Je wıkfdncl elma --·· .... ft ........ 

........ 11 (4. A.) - Aws. 
falya 111119 ..... 4ID topluaa• 
ıS .ı...-. tanıfladau Yelli Gi• 
................ Uılerlae .. 
lmı•t teeillel'1 .... ·utmr. 

._. ....... alt ftldallr& lnaeAllDek illa llldae7 ~ c0n. N-ır Nazllv pek 1ııb1U1 1QUttard& 11Up •T -111 
&Jllll amada bgtıUın bUktmeU BID WIUUlll ftdld, BaıdoenglD dlftllllDI m&1JelDtllf1 bJbe~. ...,_ -----~----..,..-o:~--ı--------...... --.--..-
~ lJdld&n fUl• tatla..,...... fakat~ adalım 4llv Ja • mumda tahrip edilen .. w ap\edl. ..... ·--.. S, :kılır San • ut• J r • •I• lıir , n k .,._.ilk 

'\\~.......,.. b\1iQJI 
b l'E ate. 8a ........... al 
-- telld altMlda1

• l - ...... 

~· -·-· 2-~ ,..... cııelue4I. llmdl •1 G 

aerJııliıl a p - H 3dr.,, 
"llf.•(A • .&.)-A~ 

aa we ., taıaı- lılllll mllıı!a
,.., tedJ 1 1 ti aJlpektedr. S1*Jcy 
B 1 ..... ,.,. •ıı'«k w dller bil-,. ....... -- ...... . ............ ......,. -lllla 'llJl&•n HL •: 

ıı-ı...- .... lmJr&DJanDaa blcelMI 

- topımtı ..... 4~:ra Ja&rp 
miNlllll ... ~ toıpn.k1& -
~ "tam ta1arJp,, ~ tatııad 
AUmalDe u1ııal m•bm&n .... 
~ 'JWlldltlr .. 

Kt""'M'ra, 10 (.A.A,) - :A.W8tra1Ja 
hlıı1ll1 1il1dlrl7cıl': 

ı>aa :r.t • lla....,')'e ıapl4ıll 
blldlrDeın J' ... Jıaft aJnnmda tnmD.. 
ca telefat °"""'Jlbr, ... aJmımm 
karp JroJma .. n. pQa1dk111Jm&lln 
c1m ICIDl'a flldr ..... aeronen dtlf.. 
man tanaı-t kaÇmala mecbur edil.. 
mifllr. 

lnglUlt ~ Yd Qllae gn19· 

lerlndekl dllfman gemi toplulukları 

Ulllrlzııde btlf UQUl)arr J&pmtfl&l'dJr. 
DOrt ~ &Y. ı.nare.ı 'bir IDllb 
tanarllll1n• t&fZTU& etmıııene de da. 
~. 

Kam1lern, ıo (A.A.) - e&n. ~ 
n 1>rake A.vutnlJ&.la&va kuvwtleri.. 
ııiA Japon Jqtal~ Yeni Gineye 
grkanlman ftlnl ebemmlyetıı IU!'etie 
feclktfrdilderiııl ııöyltmif ve Tlmdır
dan v• Brttalqça kadt.ı' •lalı. ,. • 
.... ~~din bllka ... 

blya Pf!O~. ~Mıula ve Lej 
dQpı&n ~ evvelfd ıa.. 

emaauı.da ~IS bin mınlk dntl~ 
11-n yaptiklarmı llAve etınJltlr. 

Naau. 4Wlttil;va hava kuvvetleri· 
'1n zayiata utranuf bulunmaBJD& raf. 

e: hai'ekitm, bilb• •• yerdeki 
ta~ ta.arı-uz M\nmm. 
~ .......,.itllal.,. 

e. flall,.ıat bir mtlddet iCln azalt 

~---· 

rail bir Maısıet ....Dek "'8n 11lllaa ~ mu. ......... dnatll ettik. ıea 1ı1f tvp 'YVdlr. Ba oephenkı ....- "!!fl!'W ... 
-..-......,.. ler2rll ~· blr keatm1nde mU.tahkem bir .. .,.. .i ~·~ 1,IMll _,,... 

1>11eır tarattu. (lımld• n4JOft a Batavyanm ve Svabay& dems aı. karp JIPılp ta taamıl • aauv&tfakı ~ . ..,., 1lılrt6 -~ fıeltl 
B1D4 mmetlne, ÇIDU1edrl 1""111 -.ı. llllD8n ifp1lll4ıa --. .Tapoa kir · olmuftm'. Bu taamm emumda ie ~tin ~ ~ 
mGflıer* diavaıs faal.'* .ureMıe mi. .,.,.,. .... Jıl1dlrl1dlllM •Oce. aılQa llllldılr "" 1aldl, ....., a... ,...... ctnam ecm.ctJt om:r. ~ neti 
abilınt etıMll ..,_ bir ldtap ıap. • ....... .Tqoa kd&1arrltdaa mink • otomaltlf ttıtk ._ _..... a•• e• ......, ve 19edla ~ uıa 
.......... • ... ., IDlll lldeGeı'IDe edpıll ba1uD.. Btr miktar ......... ellr.... emA 1tbbadltt ............ n.rtt 

Çin :raa,cı.a 1DJ19 dt1Gr: m•Wıııtııt. ,,._,..... ~ Ilı' • k&lJI'. 

'9dlt"'ı Wlk 1ıa aureUe ebedi n_. 1ıtr tıe1et. bllf 1ılld İl:lllllS Al aıı w M'Dl ~ 8erUa mua&Mıl flfll 
Jdbııılfellıııı ....... 111......_ -. .Amerikalı 7lhat AvmtnJ18l! Olmalı: man ta ini ._ .,..: 
daa __. .A~ Br '*1t t· asere, andoa(ltn •traımda Cll'PllUl •~ VlcbTde lilllaktfN 'edtJn ....-ıu 
le 8'abayanm dQfmMl ft laporılarm takrlbeD 100 1ıbı ldllJDt 'bir bnet Bertbl, 10 (A.A.) - AJın&n ordulari tldacl clei'eeede faıcat teııllk•Udlr. Bun 
,_ı ~· __. ÇlkanDalarl flddttli Jmııf.ıas w prtlllS t.ıim olml&a ID'IC bqkmıland&Dlllm t.bUll: lal' biç klmeeyt mtmn•m •t.meclm 
~in •'*nn..,. .., .... .,.. bar Jr.almlfbr, ŞUlf 0811lıM'nde • ..,.. dlD de bit ..,.._. u~ 18tUcranm .,. 

• • * .Mked m0P"'°""" sen. Ct..a lda.. bir ~ elde etlılDeden taar.. haUt nuarmda ltlbU'ml WdiklJe da 
,..,...,.., 10 (A.A.) - ıtaııgonun mm :mtlcSafaa,a memm' lllltltWlk or • nızıarma devam etmlftü', lılerlr.es tce. f8reoeık malılyettedlr. 

bJbm 1ıllcDra ubı1 tebUI -:vıe de daJannm :ııuvvet mevcudu ldg'blr za. 8lmltlat cnu~ ._. tıllkllW,.. 1ıa llUler Maobrlellt.n .... tlll.. IOJte 
:mektedlr. maa llO bJD1 pçmemlftlr. cum kıtalan 'blrka~ hat Userlnde bele- ~: 
Rangcın tlMt1• ....,ur. Doklar, O.vada banket J&pe.D Japon ti • me19DIDlf olu me'9Sllerl .,....,. •· ıttUtt.m aebepletlnl tıe dolaJ1llr'le 

petrol tuayeıbuıelerl ve ırabrlkal&r da mW.ri:D.ln ...,,_ tıaJmnmdaD mıub. nudane mu:ıcanmetlne ...... 7&flDJf mubkeıne UflW&rllu tudlt !l1llUU1l 
tqmd...,.. lmiı:lnellde blCDD te- \'fllMtln Ul&m&ll pek U muht.eaıe14lr, !&l'dlr. 8oYJeUer dUıl U t,anw llQ. 61 l'r&nlni h1lJıOmeUbln .--.sıa 
•ille!' tamamen tahri.p 6d1Jmltle!'dlr. bebzılolerdlr. Bir tek Alma .,,... maJlaftt takcllte ..,.,. ... ... u. 
Bant el ..... 4lle~erl Jt9811. Prcm .......... ..... dQpıelidftb'. Almlıtl1& htıctmetl ıarmak s.tıedlll 
aynbf 1* 1lm1ndıa Talı:bJUda ........ ~ • .A.lmlıD d8Dla Jalvntwl &anllMla pyelert elde~. 
gMJıntı,ıerdlr. nn,nanm baftf mu. ıaatlllrı fJm&l lıulS ....... ,.,.ıu lanll&l lada•uk•&!IG 1 den 
kawmeU 1'a •ball •'falmut .,. &Wl • e•ı_. 18uJaıfpJet1mbr a)'llat Hu1 ----,---• 

gekilme barekeUmlS muY&ffaklyetle Komik N aş 1 d cıvanacı. '* 8oYJ9t ttoaftt wpuraau Fransaı 191Dıleri .. _. .._. ......;::--· ... -
el ..... tedavi altında ~--=-=-'~= .......,,."*'*'bir Ruzv tin 1'uı"U l'D1JDlll&9I. ,.. Dmbdf -~· 

Loradra, 10 (A. A.) -· B, B. 
C: AmetlU CumlıUl'J"fitl ıtusYtlt, 
an bir 111m* IO)tlall&. a.r • 
hurreiBJt .Amel'Ula lı&Umrın harP 
Jray?ttine ~ sitayltle 
'bala8etmlt ve demietlr kıl: 

A•AJDerlkanm muharebe e..ıı.ne- • 
~e vulftllo1 bıkki'• x~ı 
tı;in çok !:abeıyonız. Fabl'!talar • 
d~. ııwtenlerde bUytlk blr faali • 
yet vardir Çlft4'Jer tusumııa )iye
cefi tem&i tehi her taıı bldm • 
~. Eml.1l ~&ccii8' bJr teY 
nna o da Amerika hatkınm hi~ 
Ur aman gözlerinin yJlqwhjıdrr. 
Arııerl~ı: vunııun bir a.u ev • 
Vt:l y&r.llllıU:na çalJpyOfİU. 

Onümilzde lilç. yonıcu ve zah• 
metil günler vardır. Bu rinleriiı 
~k-.dar afır ve ~ç olaeapn ı.h· 
1Jl1n .edemeyis. Ancak '>alıolDa-. 
harbin kuanılmaama bafismah • --

lff1mJi ~ waatk&rl Nqılt Öll • ....... Mdlııada Mı Bd tanır lmlll Dert p1dlll n lıv.atkrla XadlplD 
ea...lüka4; S'lncleaberl Bakırköy em • t~ "tllmm'tltut. AY ft ftD Bla4 oıs;aa• ı da lıt&! .Japoa Dıllıll 
.... .ıaiJTt baatarJı911Ade tedaVi edil. mulllıfebe ta-.- .._,,. ... M .... - )altD9 ~dm -- edUJDe1D91l .,,,, __ . ---- ............. ~ 
tnektıedlr. ba1daan lıısWs Jatalarm ~ 
'Hı•kıra 9Cll1 r••••raa ~o. prJd 81renalkte w !tlulb...,_. ,_ .._ 16 <&. A.) - 81111.ıt ,Al.re 

fl1l Jlk"18lifo .keadlaln1 IDU81Ue eden bJıid& bam h& ... ~ tı1U • ~ ~ ~-Jcr,le 
~ nıuttllf ı.w1,.ıen u&· rus •tmttıerdlr. Tolınk ,._ ..... d&ı *9 b.'ll pek ,....... 1* ı-. • la&...,......,_ mırtt bUblil&ıı bll1'* .... UOlftt ..... Uaerikan Jıareqtl ~ .. 
lf ...... 10..J6,. tedavi edildikteD nl' '* lıoaılıa u. • ....,. ...... ... ..... .. ••ti!!· :J!!fl!ll:.I 

I01ıra ----- duaeı.Gell '" "'' mıttn' brp 1lfl)Maiı IMIUi ~~ maıııa. ~ Jceodllbd Jautane. 'f~ haw. INıılllbel "• ..... -- -- ,.,.... ...... ... 
Cl6-1ıeela11 .-~r taraıuıdaD .er- tloUDlde Katta Jiaw _, , r iliıı tll •ttı hlkbletılnin. ~ iDlbllll 
l •'JQedk. N&lit Owna wı fifalar .....,1 cıl4Gt llWra ~· tetiUer vudli'. _.... ~ 
...._ 'Herla. Aftlkamh prp .W ılflcta tu. .._...._.. Jalll•ll t4llrl .._, 

00 - ııyett:e bu1uDan AIOlaa a ııı 1•n L ne .....,.... :::nr:: 
IJJO Sırp fOCUlıtntı l•oi~ kl9l petrol ceıeW oblıa'lt ...,. eemaa ff&ilii;t; 78JIİ tedDlftW 

6akoeak 27.000 tonluk dett dtlfm.. ........ ......, ıt (A.A.) - Jlll1ru mi&. 
.. ........ 10 (AA.) - •ı y1ll bnttrmı§lat'dır. ~ -'dl 'iılJielı laMiımtam '* 

muht&O iırp çoeufu pek J&Jtmda tr lnrtlll' bomba tanaretert 4Gn gece tıaltilalM ~ ıiiııbrl.- blf. 
vtoıe taraftDcWl kabul ed!ltcektlr. gatbl Alm&Dy&da Mm D'&Jttlltre t&• 11& l!O ,,_.,,, 1iha ~ • 

tn1on kıınJhaç cer:ıyeU Ue ııraı ama etmlfl•l"dlr. JK.U aball •t'Ullld& ra ıODff ~ ~ ..... a. 
mabmJNI arurnda bu mevzu etrlıfm. 6lenter ft ,ue.l&Mft1&1' ...raır. *' ~ 11111 _.l'llle strtp .....,... 
da Wt .,,. ... ,.,mqtır, mıımaı tanueat d~ottlr. • ,.ak oli!ufmnı ~ttt • 



HiKAYE Çeviren: CEVAD TEVFiK EN SON 

Ruf us N orcross Cinayeti 
Bir*- Gllttl, ,.mı ~ Ro-

c.m ~ yatajmm ayak ıı.. 
cUDda JsMMdUdiktea cıa bq g\1n 
gUD ...... 08Dl. eükimotk Brod • 
vq o.Warmda dolao~n, polia ha-
iyesl Bcrna.r Vuzla ka.r§tlaştı. 

Polis hafiYeel, hayrete düşen 
Jir iJı.san rolü ile sordu: 
-Vay .. Coni Kenıanl Sen mi· 

ı.n ?.. 
Keman, ~ bir amümiyetlc 

... evap verdi: 
- Ti ken.cUsl.. Dostum Bcrnar 

Vum, ııaarkm ?. iyi misin? Bir za.. 
ınaıılv Senjorj ~ poli:!lik 
Yapıyordun. Yoksa gene bir cani. 
Jıı peşinde misin? .. 

- Beş eenedenbcri N evyorltta.
''IJJl, diye Vuz cevap verdi. Polis 
ha.ftyeaiyim. . 

keman, polls hafiyesinin omu -
zuııu dostça. olrf&'iıktan saııra: 

- Çok iyi. gok iyi.. diye eöy • 
'cn.:1. ' 
Vuı (iU teklifte bulundu: 
- Gel, Mililer kahvesine glde

lını, bir kö§eye çekilip oturalım. 
Sana söyliyceok bir eözUm var. 

Saat, ancak dörttü, ticarctha • 
n'C'Jer, memurlar:nm yalta.Ia.rmı he 
nUa bını.kmam•tı. İçerlek bir yer
de masa bulmak gayet kolay ol -
nıuttu. 

Keman, gayet §!ktı. Daimi eo. 
ğıılrlrwnldrğı tıserindeydi. Hazırcı -
daA ucuza almmıe bir elbise giyen 
Slllb polis hafiyesinin kar§ısma 
geotl, oturdu. Vuz, birkaç tüyden 
itıaret olan bry;ğını ok§arll:en, kar 
swndaki adamı, küçük gözleıiyle 
stizUyordu. 

Xernana sord•ı: 
- Şimdi ne 11le me§i"UlsUn ba. 

ka1Jm? Zannedersem Scnjorj şeb. 
riDden aynla.lı bir sene oluyor. 

- Ben a:lmdi balar madenleri • 
nin ..ııamıarmı sa.tma!da va.kit ge 
çJrlyorum. Bugtlnlerde yauhane • 
yt 11Ç11Cağnn. Doetum Berna.r, de • 
mek bilfı. polıs.n ha. Evet, hatır. 
byorum. Öt.edenberl bu meslefe 
kartı zaafm vardır. 

- E.'vet, Senjorjda on l5Ckis ay 
talıftrın. Sonra, N evyorita tayin 
cdlklim. Her şeyden evvel büyüt 
Saratoga otelinde yapılan soygun. 
culuğu ya.kından takip ettiğimi 
sana söylemek mecburiyetinde • 
Yim. İlk defa ol:a.raik, senin bu gf.. 
b. Jtlerde ta.banca kullandığnu gÖ!" 

rilyonım. Söyle bakalmı Conl, ni
;in Norkresi öldürmek lbudalalı . 
ğmda bulundun? 

Xernan, söylenen sözlere ula 
eheımmiyet venniyerek önll.nde du. 
r~ kokteylle nIA.kadar oluyordu. 
Birdenbire sevinç dolu bir zekA te 
bessümU ile polis hafiyet'ini eib -
dükten sonrn: 

- Sen bwıu nasıl keşfettin? 
doetum Bernarl .. diye sordu. Hal.. 
buki, cinayeti ışlcdiğfmi göstere • 
bilecek hiçbir izin mevcut olma• 
ciığma knni bulunuyoroum. 

Vuz, maca.n.m Uzcrlne kUC}ilk bir 
altr:ı kale'n koydu. 

- Bu kalemi sana geçen sene 
Serıjorjdıı Noel hcdiyeai oJaraJr. 
vermiştim. K&lcmi cinayet odasın 
da blıklum. Bw:ııdan sonra tel8.ffuz 
edeceğin her kelimeyi not etmek 
~·etindo;im, . bağlı ~~ • 
ğum makama tak<tim edecegnn. 

Kenwı., eöderine dewm ede • 
ret: 

- Aman, dedi. Bunlar, dıem• 
miyeti haiz ıeyler değildir. Zaten 
mllcevherat otelde, valiz.imin için
dedir. Ve bütün bunları sana söy. 
1 emekten nlçlıı çekinınediğim.i an. 
latacağmı. Bunlan sana anla.tm&k
la hiçbir şey kaybet.mi§ değilim. 
Sohbet ettiğim adamm kim oJdu
ğunu bilirim, aziz dostum. Semin 
bana bin dolar borcun var, ve sen 
bu parayı tediye etmemekte de -
vam ettikçe ben de rahabm de ~ 
mektir. Beni tevkif etmiyccelmin. 

VUT.: 
- Unutmadım, dedi. O gün, 

bendıon m&kbuz almadan bin dola.r 
verdin. Bu para tam vaıktinde. Ye'" 
tf~U. Eve geldiğim va.ldıt, ıcra 
mcmunı ncre<kyse mobilyala.rmu 
ecıkağa yığacaktı.. 

_ lote Bernar Vuz! •• Dünya -
da ihir namualu adam va.nıa. o da 
f!CllSJ n. Bu yilr.dttıı beni tevkif et• 
melr için küçük prumağmı bile kI.. 
pP"dAtamazsm. Çünktl alacaklıyım. 
Ben insanları, kasa.la.mı kilitleri 
gllli tetkik ederim. Ganıonu ~ -
ğır(.mcaya kadar rahat duracagını 
Umtt ediyorum. Birkaç seneden • 
~ri milthlş surette susnıa:ktaymı. 
Biraz viski içsem poli5in itini a
zaUmıı:ı o~. Fakat .işten ev 
vel foki kullanmıık Mla adetim 
dcğlldir. İş bitince mesele değ!Şr. 
Taıbi.i eski arkadaşnn Bornar llc 
içmek ayrı bir zevktir. Ne olu • 
voısım?.. \ 
• Garson 3işelcrlc bc.raber bir de 
mtoın getlrdl. Gidince Vuz tees • 
siirle m11eoa.nm ilzcrhddd &lt:m ka
lemle oyruya.ra.k: 

- Hakllf!m, Coni, dedi. Sana 
karşı bir şey yapamam. Eğer bor. 
cumu ödenılş olsaydım, mC80le 
değişirdi. L6Jdn ödeyinceye ka -
dar... Coni, bu benim için gayet 
m{lşkUI bir eeydır. MaHtm ya vazi
yetim ... 

Keman mUZAffer bir eeele: 
- MalOm ! .. diye haykmir. Ben 

lıat btum Bernanıı himayceinde 
olduktan 80lll'& istediğim kadar .i
çebWrim_ 

Kcrı:ıa.n mütemadiyen içiyordu. 
Bir tehlikemin mevcut ola.bilceeği
n i dilşünm.eğe bile ten~ etmi
YCll adam alkoılOn 1;e6irlyle §.Ün -

diye kadar ya.ptığı birçok aoygun. 
cuLuklan eıı ~ tafailAtına va.. 
rmcaya kadar anlatmağa bqladı~ 
Pol.le .hafb; esi, karemmd& durarı 
eaıWlfft adeti nefret etti ve f:V 
velce itorıdiıline atiuldaflık etmi 
obnesmdan adet! utandı. 

Keman bitme tilkenme bilıni -
yen 80yg'mlCUluklarmı anlattık • 
tan l!01l1"a polis hafiyesi söz ala ~ 
ndı:: 

- AnlqıldI, dedi. Sa.na kar51 
Acizim. Fa.kat, ayağını denk aJ, zi
ra gazeteler Norkros giylo pek 
fazla alAka.dar olmağa ~ladxJar. 
Hatta, polisin lciz bir vaziyete 
d~ğilnil ve cinayetlerin gün • 
den ~e ~alchğnu ileri s\ltii 
yorJar. 

Bu habe.,., Kenıam kudurttu: 
- Gazeteler benim umurumda 

bile değil!.. diye bağırmağa baş . 
l&.c:lı. Zaten ;yudıkla.rmm yansı 
rekl!m, yarısı da §8.ntajdir. Za • 
ten oolar bir isi ilurlerlııe alsa
lar bile ne oluyor l'l8nki. Farzede• 
l.{m ki polis atlatilm.-ş olsun. On. 
lanı ne oluyor. Deı-hal muhbirle
rhıi vak'a mahalline gönderirler, 
bunlar da sa.bahtan ak§ama kadar 
bitJ§ik meyhanede içtikten sonra 
meyhanecinin kız.mm rerunini ga. 
zeteye b&Ra.rlar ve cinayeti işliyen 
adiUnm nişanlısı o?duğunu iddia e.. 
derler. F..a.htı.tma bak dostum Ber
nar, L90yguncuyu ele ge~ireeek her 
halde oolar değildirler. 

Vaz, sti~ftnetle itiraz ederek: 
- İşler, ma.lf.ım ya, her zaman 

nyni şekilde cereyan etmez. Blr
pok gazeteler vardrr ki polise pek 
bllyUk yardıml:ı.n dokunmuştur. 
Mcecll, "Sebah yıldızı,.. 

kman: 
- Sebe.h yrı&zr mr? .. Diye aöy-

Bu siz'n tidetinfadir. Yeshur bir 
:aninin sizi telefona çağırması her 
halde fuıabmızt bozmuştur. Şunu 
bılinfz ki, gnzeteniz bir rUzglr ı;.• 
ı,ı.ırt.meslnden baskıı bir §ey değ'l
dir. GUldUğilııibU duyuyorum. Fa
kat haklı oldutumu heriıalde atz 
rie bilirsiniz. Muhbirleriniz, Nor _ 
krosun annesinin ~lbiaee"ıı<k'n ko.. 
pe.n düğmeden herhalde bfhaber -
<iirlcr. DUğme bendedir. Kndm:'.'lt 
elinden yUztiğünU ~tkartikC'n, düğ
meyi yllJrnt zannederek koparmı • 
tmı. Yeter artık! Alaym aıraaı de-
ğil. 

Vuza dönerek: 
- Konu~tuğu a.bonen.in tele

fon numa?'MDU eantnld&n sorar. 
ken herifi yakaladım, dedi. Ada • 
ma royliyec:e'k bir iki sözüm daha 
var, onlan da ai>yliyeyim de tı;()nr.ı 
gideriz. 

J.IUteessl!ım Coni, falmt bu sefer 
elimdetı.n. Aı'kadaşlığmuz mute -
her detildir: No:ıirroı.!Un ölilmil se.. 
ll1 elektrik ııand:ılyesine oturta -
Cakhr. 

Bemarmu tanırmı. Ve Rimdl s:rh -
haline i~elim, kardeşim. 

Vnz, Ani surette sıçradı. Sonra, 
kenıi! kendine konuşur gibi eöy • 
lendi: 

tendi. Bu Y?khan ne olduğunu 
§imdi snna g(jetereceğ.fıın. 

üc ednn ötede telefon odası 
v-ardı. Keman :içer! girdi, kapJda 
ıı.ç.ık biraktı. Abone dcfter.iıni b
nşlırdıktan sonra srurtrah istedi, 
oradan da "Sabah yıldrzr,, ru aro· 
ciı. Vuz caniyi g6z hapsine almış. 
t:r. Ke.rna.n lronu.,ınağa bo.şlndı: 

- Allo, evet benim, daha bu -
radfı.yıın. Şantajdan a."-Iyan g1: -

zctenizden korltup kaçt ğnnı zar.· 
netmeyinlz. Kırk ~ekiz s:ıat zar -
fmda beni ele geçlrec ksin'z .. Doğ 
?ılSU bu sözleriniz beni pek fc.zln 
gUldürli}"Ol'. O lmdar yUksckten 
atmaynı:ız ca.mm.. Yillcsek ailelerin 
bo6anma. lşlerlvle, ka~"bolan kö -
peklerle uğraşmrz ..• 

Keman, gtihrıeğc ıbqladı: 
- Hiç k.orlnna, do6tum., o e.skl 

!1ana1m henüz beni tcrltetmiş de • 
ğUdir. Llkin, arkadqmı Bemarm 
m4lt.eJnadi:,·cn ~imden koştuğunu 
kfm aklına getlrebl.lir?.. 

Bin!enbtre eli ccıketlnin altında 
kayboldu. ş~ sUra.tlni andınuı 
bir hareketle Vllll slllhmı adamın 
eline d&y&mqtı. 

Keman, telq etmeden: 
- Çocuk olma doaum dedi 

Ceplerimi ka.rıttınyorum.' Evet. 
timdi anla.dım. Bir oenWmen iç~ 
Yedi teni llzımdır. Dedikleri pek 
doğrudur. Bak, Yelefimin cebi de. 
1 ilı::miş. Siıa.hmı cebine koy da be• 
nl dinle. Kalcıni yele~min cebine 
koyınuştum. :Maksadını, blr muca. 
1cie 'VUkuunda altın kalemi düşür~ 
n:eınekti. Ne çare ki, bu tedbirim 
bir fayda. temin etmedi. İ§te, Nor 
k:roa da bir tabancayla beni teh. 
~t etti. Onu susturabilmek içhı 
..>u işi yaptun, &nlıyor mmun? 

Kansı, g!SzU anUnde ıntlcevhe -

- Evet, eğer bu }'lftra.yı 86.lla 

ödemış olsaydım, ve sa.na borçlu 
olmasaydım, vazifemi Y&PD18ma, 
seni vaknlam.anın NevyorktaJd bil 
tun banka.larm hazin-cleri bile ma
ni olamazdı. 

- Biliyorum, biliyorum. Dedi 
Kemnn. Zaten bu yli7.den :ra.hatm1 
ya... U 

Polie hafiyesi devam et : . 
- Birçok inse.Dl.ar ıncsleğlmı 

ba:kir görürler ve dOiilst bir mes
lek olarak kabul etmekten çeki · 
ıııirler. LAldn, ben bu vazifeye bU 
yUk bir gunırla atıldım. İşte ben 
de nihayet, evet, vazifemi nunat 
etmiş oluyorum. Ben polis hı:ıfiye
siyim. Böyle olmasma rağmen sc .. 
ni avucunum ic:;inden Jcaçmyoııım. 
Çünkü sana borçluyum. I.Akin, be 
nim için art.Ik bu meslek yak.ıf
maz. Belki limanda kendime bir 
fı bulurum, Bin dolan alabllmcık 
için dahıa. çok beıkliyecebin Coni. 

Kenıan, mtıateJW bir gülllfle: 
- Beni bekletebilirain, dedi. 

- "Saba:h yıldızı,, değil mi! 

- Fare kaÇinln bir kedi gibi 
kudurdu, diye Keman ~:ılendl. 
Ve ahizeyi yerine bırnku. Şimdi 
dootum Bernar, eğlcn~cmizc de 
vam etmclt Uzere ba ıta bir yere 
gidelim. Malüın ya, tren vaktine 
k!.dar eğleneceğiz. 
Öğle yemeğini bir Brodvey lo

kantasında yed'ler. I<el"lUU'I nC'şe 
içinde bir prC'ru! gibi &'lfuna sok. 
na para sa~ryordu. Yern~ktcn 8on
NL birkaç saat slnemada va.kit fW 
ç·rdlter. Nilıa.vet şampanyalı bir 
0kşam vemeği Yediler. 

Snnt üç bu~ukta, matbıı'llarm 

bn:ltmduğu civarda b7 gece kah • 
vesine düştiller. Cani, durmadan 
mace.ralar.nı anlatryordu. Vuz da 
bu mUçkül vaziyet karş?Smda mce 
lcğinden a.ynlınak mecburiyetin • 
Ö'8 bıldıimdaın bOyUık bir ıee.Gr 
~ kıvranıp dunıyoıdu. 

Vu:r: birdenbire mmldandı: 
- Bu -.attc hiç tmklm ...,. 

111_ı? AcaJp şey, nebdar ~ • 
ilah oluyor? 

Yavq ya.vttŞ etra.f aydınlanma. 
ğ1L ba.oıtam~. l>'-prda vücut bu • 
141'1 ~ gecenin stikünetini IMU'• 
r;a1I) omu. İlk tnı.ınvaylamı g'leır
t.ria.--ırııdan sonra, 6il tçU l erin ve di• 
(;er sa.1.ıctlarm un.be sesleri ioi -
lil:meğo ha.şlndr. Ve nihayet mil• 
\•erıHcr gazete tttmaf,a ba:ilndl _ 
lar. Böyleec sa.bsh olmuatu ••• 

Vuz, glll"SOft& beo emt vererek: 
- Bir ''&ıb:lh Y?ldır.,, d~i. 
Henuı ~an çrttan gazeteyi 
'ne a <lr, ve ilk sayfadaki bllyük 

runtoıu yazılara Ateşin b:r nazar 
tfetH. Sonra b1r ~ &UratJy. 

1c cebinde?l Mkardığı bir klğrt 
P&r<;asma bir şeyler laı.raıamağa 
~841. 

- Ne havadis? .. • diye Keman 
tic.>rdu. 

Vuz, karalııd!ğı satrrla.rı eanlye 
okudu: 

"Sr.bah Yıldızı direktörlüğüne, 
BııgünkU gazetenizde, MJstcr 

Noık'r<run canicıini yalcalıyana ve
rilec •ğini il!ı.n ettiğiniz bin dolar 
rnUkufatı Con Kcrnanm emir ve 
havale!tnC Odemenizı rica ede • 
r -m.,, (Bern:n· l'uz) 

Polis hafi ·esi, A.ni bir sıçrayışla 
kclepçcıyi can "nin bileklerine ge • 
irmişti. 

- Ccni Keman, dedi. Artık ö
•cttlk ! Kı:ı.rakola g'.debiliriz zaruıe 
icrhn ... 

,Hu lcupollll ekJenereJ& ır6Dder~ 

it arama ... it t'erme Ul.n!an tlll Soe 
O&klluMla paraau Deıtredlleaelrttı. EY. 
mablua kalınaJ& bett 8&l'ÜI acanı.ıert 
ııJ blldlrmeJert l&&ım.) 

Evlenme teklifleri: 
• Ya, 30, boy 176, kilo 7~ SO lira 

maqlı blr bay 16·22 yqlarmda, ev ı. 
şinde:ı anlııyan, lyt blr aileye mensup 
sarqıın blr bayanla evlenmek istemek 
ıedlr. Fotoğrafla (TAll l) remzine mü. 
ra.caat 190 

• Yq 28, orta tahsilli, asil bir aile. 
ye mensup mUkemmeı ev lşlerlndeA 

anlayan blr bayan, u §i§man, esmer 
315..38 yqlarmda, içki kullanmıyan eo 
lıra maqlı bir bayanla evlenmek is • 
lemektedlr. Devlet Diemurlan terclll 
edilir. (26 Sezen) NlllZlne mUrac:ı. 
at 191 

• Yq 85, boy 1615, kilo 615 ııeroo.t 
meslek sahibi dllrUat, sabırlı, yakıınk. 
1.ı, fyt ahlAklı, hayatı anlamı, kimse. 
ılz bir bay; terblyelJ, dtlrUlt macera. 

1 pcreat olmıyan, hayatı anla.mı§, bir 
bayanla evlenmek !ıtemektedir. (H.. 

D.15) remzine mUracaat. 192. 
• Yq 26, boy 171, kUo 68, yüksek 

tahsUll, )'&lapklr, ciddi ve mağrur, 
rumı bir dairede ııso lir& maa,lt me
mur btr bay; konforlu hayatmı kendi 
kuancı ile temin edemlyeceğl ıçfn, çok 
zengtn bir baya.nla evlenmek ı..temek.. 
tıedfr. '(lılayt Tmıa> NıulDe mUraca.. 
at. 198 

lı arıyanlar 
• Orta mektep 8 fDCf llDl!fa kadar 

oku.nu11 eaki harfJert Ye blraa d&kWo 
bilen bir bayan lfiyle Ye t&Jı.IWyle mu. 
ııulp ıumJ veya bulwıl blr mUeıaııea. 
de çalı§Dl&k tatemekted!r. htt)'elller1Jl 
(Bq Can) Remzine mtıracaatıan 

• Yeni tOrk097t bilen elektrik test. 
ntindeıı ,terkm tealatmdan, mot6r, 
yatcılıtmdaa. uauörda .,. deııiacl· 
Ukten anlayan btr .. ,. ...mı .. bUIU.ll 
dairelerde veyabut apartım.a.n kapıcı.. 

lığı yapmak tatemekt.edlr. Adı'M: ~ 
dik Ankara caddeal No. 118 Kutata 
Çevik, 

• TecrObeU bir but& ~ lhti • 
ya.ç T&rdır. Jenak67 TelWca..U 17 c» 
bayan Beblre19 mektupla nya bizzat 
müracaat. 

• Orta 8ten çılmuf, bir genç, az bir 
DcreUe aaııat 6'renmek lçlıı berhangt 
bir elektrikçt yanmda çalıJmak Uıte. 
mektedir. (Ôllprmen) NmZlDe mnra. 
caat. 

• İktl.aat faldlıtame dna111"8dn 1)'t 
lnglllzce n muhaa41J>e bUen bir genç, 
öfledeıı llOlll'a herhangi btr mlleaeesede 
çallfDlÜ 18temektedlr. (H.lıl. 19) rem 
Z1De mllracaat. 

• İpekU. JOnJD ft pamukla memu. 
aaı birine btr mGtaba- boyacı lf 
aramaktadır. Adree: V.Jıl. poırta kutu. 
su H16 Gelata. 

• Kuht.llt orta okullarda ötretmen 
UJc )'&pıDll llllmll btr OOlr talebe yetir 
Urmlf bir bay dlDeıu lctD tlCretais 

olmak O... eb'ND ~almanca " 
nya&lye cı.nı ftrmelı: ı..temektedl:r. 

{İyt öfNUr) l"elUIDe mtlnc&at, 
• l'Ua1 Tntlk kal'defba otomolıll ft 

makinist okulundan mezun bir &'ene. 
garaj veya denıs motactertnde ca1Jf • 
mak ı..teımktedlr. <filli) nm.zlne mn· 
racaat. 

• lT 1&1mda tllanelrtep metımıu bir 
g"enç berbaagt lıtr mae-11 ile mOnaalp 
bir ı,, •ramaktadrr. Ol imim) remzine 
uıQracaat. 

• 18 yapnda U.. 11 den taacttkna.. 
meli bir genç, malfetmm tendlıt tçtn 
catıımak iatemektedir. 1'.Dı.J'.,) ıeauı1ne 
müracaat. 

AlJınna: 
Afatıda remldeıf '9alr ola .. 

kuyuculanmızm aamlanaa re1e9 
mektupları ldarellanemlaclea (pazar • 
lan harto > ltergtın .._..,.. 111e7e. 
kadar ve 11&&t ı, dea 9111119 aldırma
ıan. 

(T ecrübelil (Gülhan) (C.R.) (S.G. 25) 
(Ciddi) (ll'erbunde) <Y ••• ) (lıf..K.A) 
(Deniz 18) <27 Dider bulunur.) 
(El) (Kemal Çankaya) (l. Şenkan) 
(S.U.4) (Yedek denizd) (H.T. 8) 
(AnlMalım) (B.A. Sev. Tap) (c.D.) 

(Şen yuva) (Gülhan) (C.R.) (Oran) 
!Deniz subayı) CH.R.K.) (S.S.) CM.Z.E) 
(Gene Rehber) (C.M)(Kıııl saclı kadın) 
(Ayla) 

a.t kutusunu bo,."tlllttığun halde 
'lesini çıkartmadı IAJdn parmağın. 
ciaki ytldlğllnn • çdrudığmı vakit 
€.ğJamata başladı ve bu ynzUğU bı
rakmam için Yalvardı. Ve cSSMD 
:ı.'iizUğUn taşı on dolar bile etme~· 
lı. Seo.·giliaf.nln hedıves.i olsa. gc • 
tek. Neyse, elime ğcçtrdlğim mü_ 
cvherat on beş bin dolar kadar e. 

der. 
Polis haflyeN: 
- Bu hufru&ta hcibir teY eöyle· 

.. enı<mi&l alze ten.btiı etmiftım, dt· 
c.. 

Hatta sana parayı aldığıma dair 
makbuz verlrlm. LAkin, sen kabul 
('UneZsfn. Sana bu parayı borç 
vermekle ganslıymışım. Neyse, b•J 
bılısl kapetaınn. Yarm ilk trenle 
garba gideceğim. Ora.dn mUcev • 
herler! satabilecek bir yerim vnr. 
Haytil, bardağı bitir bakalon Ber. 
na.r ve surat asma. Bu &cee sc • 
n'nle mükemmel bir eğlenti yapa.. 
cağız. Senin aziz meslekdaşlann 
cis biElerf araya dunrunla.r. Hem 
de bugUn pek hal'tlret.lm var. Fa. 

Ba.ııa yazı iııJ.leıi müdürünü veri -
niT.. Kiımzı tarafından?.. İhtiyar 
No'1ı:rosun caniS taratınaan. Yazı 
~lerJ mildUrll 8iz m.isinız? Pek &. 
lı. Norkrosu öldüren de benim. Ha 
Yır, haYir... Kesmeyiniz. Ben her 
cinayeti üstüne alan dell mera.k • 
lılardan değilim. Zaten kimseden 
~e koıictufuın yok. Bumda arka• 
ca.şını ola.iı bir polis hafh•csilc eğ 
lenip içi}•oruz. Yannı da· hesaba 
Alacak ol~ Norkrosun 8lilmU 
on beş gUnU bulmuş demektir. Ba 
na bir içki mi ikram ediyorStmuz? 
:iapmayın canı:m, sırası mı? Sfae 
gayet milhim bir ip ucu veriyo -
rum. Adrellim mi?.. Yok, hayır. 
J.'azla Icaı;ıyonnmuz. Ba.tm, niçin 
fıbe telefon edi:voıımı. CUn:ldl, ba
na dediler ki, bu g'bf cinayetleri 
cözmek ilıtisasınwnq. Durun, du. 
run. Daha bitıned.J . Size şunu söy. 
liyeyim ki, gazeteniz böyle eara • 
rengiz bi~ cinayeti c:'Szmek bır ta
rafa kalam Ama köpeğinin kola}• 
hkla ele geçirebileceği bir caniyi 
t.!Je yanm yamalak aklmızla ya • 
kalıyamnzsmız. Ne dPdiniz' Hayır 
cfen<i ım ... Yanılıyorsunuz. Tn ken· 
ttfsi evet Norkrosu öbür dilnya • 
va gönde;en. Te.ma.ı:!l. EUtUn rnU • 
cevht>rler otelde. valizimin ;ı-indr. 
dfr. isterseniz y~rm vazın: "He
nih: otelin L!mlnt ötı"cnemedik . ., 

Baş, Diş, Nezle1 Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kasar 

lcabındııı Günde 3 Ka,e ..\ fınabilir Her Yerde Pullu Kutulan ltırarla lıteyiniz. 
~:A : .. ·- .~ • ~... . . . 



b 

h 
d 
d 
ö 

' 
ı 

' 

-nhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Tüt· n e müskirat mamulatı için 10 - 3 - 942 tarihinden itibaren tatbik 

edilecek olan satış fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 
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Şehir Tivatroaunun 

ili~ 
URAM KISMINDA 

PARA 
fYa1a.n: Necip Fazıl Kmakilrek) 

Bayanlara --o--
Cemal Sahir gecesi 

MOJDE Bu akşıım zengin program, Şehir 

Bu tasarruf devrinde eskidi, boyaııı Tiyatrosu Komedi kısmında Şehir Tt.. 
soldu renglıı1ıı modası geçti diye kıy- ' yalrosu ııanatkı!.rlan ç A R ~ 
metıı yUksek okuyucu Ml\7.eyyen , 

Bestek!r SalAbattln Pınar, Kemant 

El Çantalarınızı 

bir k6ş Ye atıp terketmcylnlz. 

Atelyemlz lııtedlğlnl.z renkte elbise 
lerinl:ze uygun olarak eski ÇA..'\"f ALA 
RINIZI fennt suretle boyar ve yepyl 
nl yapar. Arzu edlllrae model, forma 
astar değl§tlrlleblllr. 

Adres: MODA BO-:"A EVl Galata 
Hasanpaşa han, No. 2·8 Mumhane 
caddesi • Kanı.köy. 

Necatı Tokyay, Kanunt Ahmet konaeri 
HALK OPERET! tam kadro ile 

ZIRDELİLER operetı 

lngilizceden Türkçeye 
Rodhavzın bir JUgatini cdhı

mek ist.;voruz. Satmak isi.iyen'"· 
rin \'AKIT Kitabe,inc gctlrmele
ri veya !?Öndermeleri. 

Nev'i 

Sipahi 
Samsun 
Yaka 
Çeşit .. 

,. 
Boğaziçi 

Yenice 
Serkldoryan 
Bafra maden 
Gelincik 
En AIA 
Tiryaki Kalın 

" ince 
Birinci Kalın 

,ı ince 
t;çüncü ince 
Hanımelı 

Halk Kalın 
Köylü Kalın 

" İnce 
Doğu 

ikiz 
Yeni harman 
Subııy 

Asker 

P.:n arı 

Bafra 
Tatlı sert Fabrika .. Atelye 
V inci Fabrika 
V inci Atelye 
lI inci KöyUl 
Yerli enfiye 
Türk pipo tftUlnD 
Pipo tilUlnfi 
Isfahan bohça 
Isfahan I 
lsraban ıı 

Tol"09 
Moda 

Esm• 
Florn 
Marmara 

Paket 

20 lik 
20 .. 
20 .. 
25 .. 
50 ,, 

100 lük 
20 .. 
20 .. 
20 " 
20 ,, 
20 " 
20 .. 
20 .. 
25 .. 
20 .. 
20 .. 
20 .. 
20 " 
20 ,. 
20 .. 
20 " 
20 .. 
20 .. 
20 .. 
20 ,. 
20 • 

20 Gramht 
20 .. 
25 .. 
25 .. 
25 .. 
25 .. 
20 • 
25 .. 
20 .. 
ıoo .. 
~00 .. 
25 .. 
25 • 

Ad erli .. 
• 
• 
• 

Kurut 
~ 

55 
;o 
50 
60 

l20 
240 
40 
30 
25 
25 
25 
25 
2• 
24 
22 
20 
15 
17 
u 
11 
11 
9 

14 
55 
18 
s 

25 
18 
18 
15 
14 
12 
10 
20 
45 
75 

300 
28 
25 

17 
8 

96 
22 
25 . 

Nafıa Vekaletinden 
ICJulltmeye konulan 11: 

1 - Ankara fehrinde yapdac&k olan Ankara §ehr'f llğım testııa tma a t 
lmal~t ve lnf&&t Te teternıatmm muhammen kqıf ~eli vahidi fiyat eııası 
üzerinde 7101808 lira 87 kuruştur. 

2 - ıı:ksiltme l&.S.942 tarlhlne raııtıryan pe.zartest gtınU Mat 111 te 
Ankarada au lflerl rel.lliğt blnuı içinde toplanan su ekıılltme komıayonu o. . 
dumda kapalı zarf uauUle yapılacaktır. 

1 - lstekl!Mr, elull~ §artnamest, mukavele projesi, b&ymdırlık iş. 

lerı r•nel p.rtnameat, umumi su lfleri fenni şartnamestıe hwıus1 ve fenni 
prtnameleri '" projeleri &O lira mukabilinde au l§lerl rela'ıltlnden alabi. 
lirler. 

4 -JClul.ltmeye ~rebllmek için ı.ııteıtmertn 226789 ilra ıo kuru§luk muvak 
kat teminat vermut ft ekıJutme.n!n ya.pıla.cağı gUnden f'n az Uç gün evvel el 

lerlnd1> bulunan .,.tkalarla birlikte bir dilekçe ile ııatla veklletlne mUraeaat 
ederek bu lfe. m&Uaa olmak Uure ve•lka almaları ve bu ve•lkayı ibraz et. 
melen p.rttn'. Bu müddet içinde vutk& talebinde bulunmıyanlar ekıılltme. 
ye lftir&k edemezler. 

:i - ı..teklUerin tekllt mektuplarını ikinci maddede yazılı •aatten bir 
saat enellne kadar su l.flen reiallğlne makbuz mukabilinde vermeleri ıa.. 

zımdır. Poatad& olan gecikmeler kabul edilmez. ( 421. :168) 

Bu ıarada Sablrln arkumdan gel -
..-ktfl olan Hbeyln biranda pzden 
kaybolınuıtu. 

Bl\ııeytnJn korkup kaçmakta bakkı 
~-ardı: 

- Bm doktoru llGllJ'& nuıl oı.. bu. 
turam. "imdi yakayı ele wrmmln 
manam yok. 

Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

Dlyt!fttk 9"11mıtt1, O,. ki, doktor, 
HÖl!flylnt llOll noktaya kadar koruya. 

c:sk - e&dbıde daranıktı, 
~ laıçtıldaa 8Clllra nereye pt. 

SAHlR çı;'l'l'JJSİN ELİNDEN NASIL 
KAÇTI'l 

Klmyııger Sabir, HUseylne va.udt>t • 

mı,tı... Clballde oturan bunak anneeL 
nl çok kıs:ı zaınaııd:ı kendi UAcll<" teda. 
\I cdcoel.tL Hli5e)ln, dol.torun söz.üne 
inıınaral< o gece Sabir! Kuzguncuktald 
lıatakhnnedon kAçırmağn muvaftak 
oldu. Sabaha kar11 arka kapıdan ikisi 

bembt"r çıktılar 
Sahir lrnllnrı çözWdlUrtm sonra, BU. 

ıseyt.nc sordu: 
- Kanm ve knrd~im ueredelcrf 
- Onlar Ust katta. A) rı ayn odalar 

da lııapeedllmlıttr. 
- •n •ı ela kurtara11Ul% mıyu; f 
- Kabn değil. Çilnlrlı llııtkatta be-

nim gibi :ıl nen. el! slllhlı Uç bekçi 

vlU'da. Onlarla uğl'&§lll&k sıok ~. 

Kan ıl'Hcl\lUr .. nrtııhk birlblrlne girer. 
lkl!dnı de harcarlar.. yazık olur. Siz 
canınızı kurtarm ıfmclL Oıılan llOllra 

düşUnlıröır.. 

Ya'-at yavq knnıhıktaıı S"IQl"rek 

J<u:ıı:uncuJ!a tndllrr. Rahlr düröıtt bir 
adamdı. .. IIUseyln bir kere llÖz vennlf
H: 

- Yaptığm bu lylllfi WJutmıyac&. 

tnu-
Dlyordu. Kıızgunruk iskelesine gelhı 

ce, uzaktan grl('n bir komiser görcltl. 
Sabahın alaca karanlıtmda karfılaftl. 
tı ltomlııere aelAm vena: 

- Ben doktor Sabir. Gtlmrml llbo
ratmm ıeft.,im. Sizinle çok mtıblm ve 

çok müstacel biz mesele hnkkıllda bir 
dııklkaeılt gö~blllr mlylın 'l 

KOllllllıler ~ Selllda ~ 

~: 
- Nedir bu m8b.lm "" mGBta<ıel me. 

eelef •. 
- Bir oetıe mea • d, uıklm. llmta. 

kam&da eoktanlııerl faaliyette buhman 
bir haydut cıetNL 

Koml9er -.au sDbrelı: stUdD: 
- Çok e.rken lmlkm.......- baJllD! 

Gafflıe, 1111& ·~ IQ'U70JWDasf ı 
Bizim JllM'kpdmb daldlbıde oetıe de.. 
tfl, Mr JSbann ,..akfJ!!lel bDe faall;rete 
g~ez. 

Sabir, koml9erba kolundan llllmda 
tuttu: 
- Ben aldı IMlplda lılr e+•mnn ~ 

tenin ellnlk9 ~ lnatalılılm. ile. 
nJ cllnJeytn, Yoksa polla mtldtlrtbllln 
evine WefonJa bldl8eJl lıılldlrlllete .............. 

Uf 

Bu belD clefOdL Eter esrarenrtz eve 
rtttt:rme, oraclaldlerla llepel Domlt 
olMalrtr.. Zat.en doktor 8alllr de bu lb. 
u-11 clGtlllerek ~ davraıunak Ilı 
tlyordo, 

Komtllel' itin ciddiyetini anlaymm 
bOtQn lllel'kftdeld memarlan kaldıl'dı. 
Blrbo dakika ...... mallat JOlmlU ft 
... •rcldar. 

s.lllr: 
- Bu evde benim kanm ft karde . 

tim de mallpmtur. ilk öncıe onlan kur 
tana.. 

Diye lıafmyorda. lla .....- yoku. 
tm bqmda ~ lılT ka eoetıfa IM'Y. 
da oldu. 

Komllile'r, bu fG('Uğıı sordu: 

-· h ... lllrklı ... ~ . 

Satıı Uyatı mlda
ıaa vergisi dabll 

Nev'i Santilitre 
---- --
500 lik Rakı 

45c ilk Rakı . . . . . . 
.a30 lık Hakı . . . . . . 
Votka . . . . . . . . 
Konyak . . . . . . . 
\'ermut . . . . . 
Sofr:ı şarapları 

(Şişe depozitosu hariç) 

Misket şarabı • 
(Şişe depozilosıı hariç) 

FıcıJı sofra şarolu 
1 Suma 

. . . . . . 
il Suma . . . . . 
Bira şı~elı • • • • 
(Şişe depozitosu lıariç) 
Bira Cıçılı . . . . 

Birinci sınır likörler . . . 
ikinci sınıf likörler • . . . 
Saf ispirto - Fıcılı • . 
Yakılacak İspirto - Fıcıh • 
Kolonya ispirtosu - Fıcıh • 
Kolonya • • • 

Saf ispirto Şişeli . . • 
Tunlet ispirtosu • • 

( 
( 

( 

( 

( 

( 

( 
( 

( 

( 

( 
( 

( 
( 

( 

( 
( 

( 
( 

( 

( 
( 
( 

( 

( 

( 
( 
( 
( 
( 

.< 

( 
( 
( 
( 

( 
,( 

100 
50 
25 
15 

100 
50 .,. 
.;ı 

15 
100 
50 
25 
ıoo 

50 
25 
70 
35 
15 

ıoo 

70 
50 

340 
200 

70 
200 

70 

Litresi 
Litresi 
Litresi 

50 

Litreal 
100 
50 
25 

100 
50 
25 

Litresi 
Litresi 
Lilreal 
50 
25 
50 
25 
ti 
50 

440 
230 
125 

78 
315 
165 
85 
58 

245 
130 

70 
270 
145 

75 
245 
135 
70 

180 
135 
110 
160 
110 

50 
150 

70 

40 

•BO 
400 

30 

52 
S60 
200 
100 
800 
175 
90 

130 
65 

13f 
12 

7• 
li• 
8 • 
62 
70 

Nafia Vekaletinden: 
lks~ıtmeye konaıaa iş 

1 ı - Niğde su ıoterı ı inci ıube mUdUrlUğU mmtakuı dahilindeki as ı.. 
taklığının kurutulması ve Sarımmklı ııuyu tevabUnin :ıalahı illeri 
muhammen keşif bedeli vahidi flat esuı üzerinden 48100I Ura 18 

kuruotur. 

2 - Eksiltme 27.3.94.2 tarihine rutıayan cuma günü ııa&t lll de Ankarada 
Su İ§lerl Reisliği binası içinde toplanan Su Eksiltme Komiayonu oda. 
ıımda kapalı zarf wıuuıe yapılacaktır. 

a - lstekl1Jcr ekJ1.tme ıartnamea!, mukavele projeal, bayındırlık lfleri 
genel prtnamesi, umuml su ı,ıerı fennt p.rtname.ıılle hu.wual n fenni 
prtnamcıcrı ve projeleri (24) Ura 0:1 kur'Uf mukabUlnde SU 'ftıert 
Relsllğllıden lli&blllrler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için i.ııte~lilerln (22990) lira (lll) kuru,luk 
muvokkat teminat vermeleri ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
Uç gUn evvc! eUerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekce Ue 
Natra Vek&.letine mUracut ederek bu ıre maluıua olmak üzere ve.ıka 
almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri §&rttır. Bu mUddet lçindcl ve 
ıılka talebinde bulunmıyanlar ekıılltmeye lgtirak edemezler. 

15 - 1.ııteklllerln tcldlt mektuplarım ikinci maddede yazılı saatten bir -. 
at evveline kadar Su İ§lerl Reisliğine makbuz mukabilinde vermeler1 
IAzımdır. 

Po.stıı.da ol:ı.n geclJuneler kabul edilmez. (11569-3018) 

ili gördün mü 'l 
- Gördüm amca! Bir siyah otomo . 

bil yan tarata eaptı. lçlnde adam do . 
tuycla. 

_ ı:~ llaydutlan kaçırdık. 
Diye söylenerek e-.1n kapıama Mil 

cb. Memurlar bundan ceearet alarak 
upryı zorla açıp içeriye gtrdller. 

Komlııer gtlldtl: 

- Ayol.. bu evde ydJardanltert boe 
... ft orman bekçileri yatardı. Bu 
bblce en emin bir evdi. Böyle bir ev 
ll&&d baydut yatağı olablllr1 

Sahir eevap verdi: 
- Demek ki yıunlm1t11DIZ, komllllPr 

bey! banlya. nerede o emin bekçllert. 
111z1 

Ve yıımnık)armı ınkarak ha)kırdı: 
- Siz aylardanberl burada ne clna 

yet.ıer döndtlttlnUn farkmda blle detti. 
elnJz. Kazpncalda raba& nla&t uyu 
.......... uz. 

- Rica ederim, vazifeme teeavttz 
etmeyJn! 

- Ben klmleabı vazlfeelne tecavüz 
l!Clecek l&IAlılyetıe bir adam clıelfilm. 
8lıdeco hakikati eöylDyoram.. Şlnul 

teminde Amertkadan selmlı bir boblUI 
'.\(odada bir kutup açmıştı. Bu adam 
benim kanım, kardetlm Slnanı ve beni 
baraJa ptirtlp llatıMfl,. lelr.-ce ,... 

tı. Şa'8a lllmlnde bir cıellAdı vardı.. 

Ben bu ~ sababa kart• buradaa, 
bir bekçiyi kandırarak kaçtım •• onuaıa 
beraber yolda glderkerı •ize rutladllL 

- Bmlmle kartılqmau.ydllltz., C' 

hayclntla beraıı.-ı- k&('AC'.:lk -yduls! 

- Onu :canJcola. göttltN-e:Ctlm. " 
onun kurt•ılmıısı ,..:-uı., bu ~~1 ,.f<r 
lhlıar eckoa:ktlm. Rııt'hukı <' "6.-"tn \ • 

ka9tı. 
Evin her tuafmı IU'IMbbr •• 
Sshlr 1ılr boclrunnı ~rek: 
- ı,t.e ben geceyi burada toprak ıı • 

tünde yatarak ~ıttm. dedi. 
Kmnlııer, baydutlarm bu kadar ~

bak tmoablleaeklerlnl talmdn etmiyor.... 
- Malla llazpneuldıı ..... lllr 

"e l&kJaa .. emlarT! 
D17ol'da. Sılldr: 

- Yolda rutladılmus im ~IUt 
...... bir IQ'M otomolıll ile ~ 
aı lll71edL 

DeJ1noe, kcıml9er: 
- Bu kn, bizi tatll1mak ... oaıar 

tarafmclaa kanclmlmıt olablllr. 
Dlprek lmı derbal lııaldlll'lılıa ..... 

katlamala mtlacb: 
- Dotru söyle büaym1: °""'" •"" 

batka ne aöyledilcr: Yaır,,. tıoö.vı.....-

tlmdl Pi ~ «lillllJ k"9ellf'ilrıa. 

(DllT-J eat) 


