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Görünmigen adamın peşinde 
1 

i ·vride camlar ırmlan evin ilk 
kini doktor neler anlatıyor ! s 

MART 1942 

PAZA 

Şark cephclllnde Alman koyakçdarı 

emir 
keşfe çıkmndnn evvel lcomntandan 
alıyorlar 

Bir Sovyet komiseri 
yazıyor: 

Siberyadaki 
20 tümen 

Sovyet askeri 
Babya doftru 

hareket emrini 
sa ırsızlıkla 

"Tam on gün her gece 
yeni birşey oldu fakat 
kimse · görünmiyordu,, 

Müttetik~er 
Avrupaya bir 
Çıkarma 
Yapabilirlermi ? 

Sovvet kaynaklarma gör"l 

ÇarDışmalar 
gıttikçe 

ı ~·man kaynaklarına göre Yazan. KADRİ KAYABAL 

Yazan ~ SADRI ERTEM 
v A§lNGTONDA bir loplao-

fola Sovyet el~si Litvinof 
<\İ.r nutuk söyledi. Bu nutukt.a müt· 
tefikıcrin derlıal tanrnı:za gtıÇ1Dc• 
~erini istem~. özüne ~)le devanı 
etıuiştir: "Artık taarruz zanuını. 
<111'. Biz Almanlarla me,.;ulken 
basım ndlletkır de taarruza kal
'ı.a;lnrsa znfer (]aha. §İmdlden bi. 
.t.İm tnrafa. geçer. Vakıa düşmaın 
liıOn 1\ylarda 200 mil geri atı.ık, fa
kat bizim onu kendi Jıucludu f~i • 
ııe, nerJioc hatta d ha ileriye kıt• 
dar sünn.;miz ve atmamız içl.n 
IUtıer kU\' \'etlerinln iki)e oolün
mcsi bu işi o knclar kolaylaş~ 
"1lktır ki bundan hepimiz mem
nun oll\ca.ğız. Takdfr ederim ki bu 
'.ta baQ tehllk er ,·ard!,r.. 1'"'akat
Hltlcr tchli eleri giize aln1ıu;aydı 
acaba bugünkü mumffakyetlcri 
kazanır mıydı f Ona fırsat kazan.. 
dırmak en büyük hatadır.,, 

Litl lnofun bu nutku muttefik -
lerin harp iyn.&etJnl açiktan açığa 
tenkit etmekte ve Av.rpa):ı eler ., 
hal asker ı;ıkanlmasmı lstcmekte
llir. 

1ngiltcrenln Va§ingtou büyhk 
"~İ i lord Halifaks radyoda Ame
r='ka halkına. hitaben söylediği bir 
tıutukta tngtltcrede hnrp hazırbk
l"nnm yüzde seksen nispetinde 
arttığını A\'rupaya. para.5ütçü hü.. 
cumlan~m sıklaşacağım söyledi. 
İngiliz görüşli ile So\·yet görü!}ü 
arasındaki farkı bu ilci nutuk ba· 
riz bir BeldJde göstermektedir. Bu 
nanla beraber IJtvlnofun nutka 
Jngflterede ve AmcrlScnda tn.a.r.ru'l; 
lehine bir hava yaratmr~tır. İngi-
1i7. ve Amerikan basmmda taarruz 
l~indc ne rfyat gÖ7.e ı:arpmal.'1a • 
dır. 

Netekim Amerika fıyiuımdan 
Albert Ha.nas ".Japonynya hücum 
edelim,, adlı bir makale neşrede
rek LIMnofun i1erl Urdüğü mllta
lcanm Amerika bakımından ta
ha'kkuk seklini srama.ktadrr. Müt
tefiklerin taarnıza geçmesi fikri • 
nln tshaldrulnına mini olan blrt.11-
~ RelHıpler vardır. Bunlan tek -
n ık ve ı>olltfk olarak ayırmak 
rnlimkiindUr. Avnıpaya bir ihraç 
Y~pmak bahis mevzuu olduğu tak. 
dırde bu ordunun hazırlanrru_ş ol
, ııası 'e haz.ırlandıktan sonra da 
.\vrupaıun herJıan"i bJr noktaı 
~etirllmcsi lazımdır. Böyle r.~: 
or,lu, İngiltere adaJannd ki 
ı n an ı:e • 
emez. • u ordu ol~a olsa Amcrı .. 

ka<la vucuda Setlrillr bUyll! h 
te olduğu gibi AtJ '. ' a.rp. 

antr~n nşa.rak 
A ~'rtlpa cepheslnj ktırarlar. Fakat 

limen 
gölünün be llyor ı 

şiadelleniuot I ..;enubunda 
Almanlar cepheye Sov etlerin kütleler 

yeni takviye halindeki hücumları 

Mosko\ıı, 22 (A.A.) - Slberya as 
kerl konseyi üyelerinden Tugay komi 
ser! Kusmin, Krasruı.ya Zvczda gazel<'. 
sinde çıkan bir yazısında diyor ki: 

Siberya, §ark cephesine iyi talim 
görmUş yirmi tUmenden çok fnzln n". 
ker vermeto hazırdır. Bu kıtalar. 
muhtelit biçim arazide ve cophedek 
§artlara çok benziycn şartlar altında 
hazırlanml§tır. Birliklerin §etler!, sa. 
Vll§larda §Öhret kazanmış subaylardır 
Batıya doğru uzun bir scyahata çık. 
mak emri, herkes tarnfmd:uı sabrı. 
sızlıkla beklenmektedir. 

kıtaları getiriyor püskürtüldü 
Kızıl ordu bfltftn 7 baltada ya ıla 

engelleri bertaraf 67 b Y b cum 
ederek ilerliyor maval a olama ı 

Berllm, 22 (A.A.) -D.N.B:nin 
askeri kayna.klıırdan öğrc_'ldığfoe 
göre. ilrn.en gölünUn cenup doğu. 
sunda oldukça mühhn bir noktaya, 
<fü.5man piyadem, topçu, tar.k ve 
hava kuvvetleri milzaherctlyle kit~ 

Moakova, 22 (A.A.) - Çarpışmalar 

gittikçe ışlddetlenmcktedlr. Almanlar, 
§iddctll mukavemetferlnc rağmen, Kı 
mordu birliklerinin llerl hareketlerine 
ma.n olamıyorlar. Kızılordu birlikleri, 

son be§ ıı.lt.ı gün içinde hazırlanmış leler halinde hUcu.mle.r yapmıştır 
mayn tarlalan, dikenli tel örgllnerl ve Her srnıftan askerler ve S.S. Kt·. 
daha bir çok başka tahkimat gibi en.,. 
ge~ri bert.ara! etmektedirler. p lJiC"\ • .,'.O talan. uçaksa.varlar. mUznhereUy. 
be günU cephenin bir keslmlnoo §iddet le, büz gıbU souk bir havada biıf· 
11 muharebeclrden sonra dllşmanm bir tnlnrca ~-ren çarprşmninrcla bü~Un 
müstahkem noktası ele geçlrilıntşUr. So1et hucun_ılarmı geri pUskürt· 
Almanlar, bu muharebelerde, kaybolan ~~§ erd._r. Dlişm~ Abnnn hat· 
~\"Lllcrfnl yeniden ele geçirmek gay- ..cw~ amsmda stzmaga muvaffak ol 
reUyle bir gecede bir dU~c karvt hU- dı.;gu noktalarda, Sovyet kıtaıla.n, 

karııı hUcumla.rla geli atrinuştır. cum yapmıolardu. Fakat Sovyet plya· CUr' tı· k hU 
1 

:la 
desi, bu mevzileri ele geçirdikten 80il.. • e ı lll'§I cum nr ve ~c;· 
ra, topçu ve maklnell tllfek kıtalannı kın hücum un~armoı harekıitıy· 
da bu mevzle kadar çekmcğe muvat. ~ım~'?ctlerc ağrr lmyıplnr verdi· 
fak olmuş ve bu suretle muvatfnlnyet.. ıştir. 16 _eonıkii.nunda.n. B mar· 
ıe mevldinl sll#Jamlqtırmıotır. ta kadar yedi hafta süren şiddetli 

Muharebeler, cephenin diğer kesim. Dcvnmı % nl'I sn~-tnda 
_.- Devamı .t nel ııayfad:ı 

S I ngilter.ede 
Hüseyin uat Veni tipte iki 
Yalçın öldü d 

Doktor HUseyin Suat Yalçm'ın bu. estroyer yapılıyor 
gt1n vefat ettiğini teesmırıe haber al· Ba gemilere yen Poorı • Har, 22 (A.A.) - Röyterin 
dık. HUscyin Suat Yaıçm Edebiyat 1 Pn.sifiktekl AmerJkan kuvvetlen nez· 
Oedidenin taninml§ bir slmıımydı. HU· SllAblar dindeki hususi muhabiri bildiriyor: 

ıso bin Japon 
muharebe bölgesin. 

en uza laştırddı 

scyin Cahlt Yalçm•m ağabeylst olan konmaktadır Ha.vay, Japonların 7 ilkklnun b.ls· 
merhum 1871 de Mollagtlranl mahal. kınının sebep olduğu sarsıntıdan sur. 
lesinde dOğmU§, ilk tahalllni Balıke· Londra, 22 (A.A.) - Amirnllık da. aUe sıyrılmakta ve istikbalde b8.§ka 
slrde görmllşUlr. Beyazıt rll§Uyesin· ireslnin bugün teyit ettiğine göre, 1n· bir hllcum ihtimaline ka~ı mUdataa· 
den çıktıktan sonra 18 Y&§Dlda mW •• gilterede iki yeni destroyer sınıfı ln§a larmı sUra'tıe kuvvetlcnd!rllml§ bulun· 
kiye tıbblyeslne glrml§, 19 YB§ında dok halindedir. Bunlar, "q., ve "U,, smıfı maktadır. 
tor diploması alarak Midili! Belediye gemnerdlr, Havay gnıpunun esas adası olan 
beklmliğlnc tayin olunmuştur. Bundan Brltnnova'nm denlzcillk yazarı dl Mahu, şimdi, tanıomı§ her tip kuvvet_ 
sonra muhtelif vazifeler almış olan yor ki: li mUda!an vasıtalarına maliktir. A· 
HUt!eyin Suat Ynlçm son zamanlarda Bu yenı gemiler hakkında sarih ma. danın §imal doğu ve cenup batı kıyıla· 
(GUven) adıyln kurulmll§ bir kollc.ktlf ıcımat vermek akbil değildir. Bu m· n boyunca uzanan biriblrlnc muvazi 

~-

.... 

HiTLER 
Marf!§al Runstecl'e bir 

mektup gönderdi 
Bertin, 22 (A.A.) - Hitleı-, e. 

yil03tikten sonra mühim vazifesine 
yeniden lxı§la.ya.n mareşal Von 
Runstedt'e ordu şef muavini gene
ıal Schmund vasrtas:yle hususi bir 
mektup göndermiştir. M. Hltler, 
bu mektubpnı:ln, samimi bir dille, 
mareşalin sulh ve harp zamanla. 
rmdaki biiyük başarılanın belirt. 
rnoktedir. 

§irketin başında bulunuyordu, Hiç bir nrtlardan her birinden knç birliğin in iki dağ sllsilesl, hemen hemen dikine 
zaman n'"'" ve sıhhatini kaybetmlyen şasınm bitlrllınek llzere bulunduğunu k•- Jtom:ı, 22 (A.A.) -1taıyan orduları 

...,,- kıyılara inme ....,dir. Honolulu Ue mt ka '"·-·-doktor kalp sektesinden gözlerin! ha söylemek de mllm.kUn değildir. Bunun. Pearı _ Bour deniz UssU bu fkt silsile umu rarg.....,uu 6:59 numaralı 

ltaıyan tebliği 

Akdenızde 
4 İngiliz 
denizatısı 
batırlldı 

yata yununm:tur. Merhumun cenazesi la beraber şu cihet bellrWeblllr ki bu da ht 
1 

' tebliği: 
..,.. .A V ld arasın ve mu eme olarak dUnya· Sircn

3
lka'da hat+.----yarm sabah 11,6 de Beşlkta§ı.a. a e ge.ınIJertn egrok ln,şasmda gerek sil!h· nm en kuvvetli surette tahkim edllml~ ~ sokutmağa 

çeşmesinde Dr. Yusuf Ziya Pap.ıım l larnıda birçok yenDikler ve eyillkler kı hattı üzerinde bulunmaktadır. 1 çalışan dll§man kuvvetleri cür'etli pi 
konağından kaldmlacak, o.,.._ • · gem er, cuu. n.re Havay mUdafaasmm iki esas dava ha rd t si ... ~ ....... . A ...... e na 1 vardır Bu il dA-•- h ıca.tı yı ko bombardıman hal't'.ıtet1eri ........... ... 
mazı T"crviklyc camlsiiide kılındıktan cephesini V\1 gemi kafilelerinin taalf dalın ınnA in 

1 
va o usunun e rli yardmıtyJc 

...,.. . k t al smı, a, "'9" meselesiyle beş c sQra'Ue pUskUrtUlm"atur Ta aonra Ferlköy mczarhğmda nııe ma · ye anıoı genlşle§llrmck maksadiyıe kol meselesi te§ldl etmıotır. Şimdi 1 
1 

kta ça k ~l ·.. YYlU'eler 
beresinde cbedt istlrnlıatgAhma konu- , yapılmı§ Yent si!Ahlar olarak esaslı bildlrlldiğine göre, altı ay için kA.fl yl . a çal ~!::_okra hml yot.az ateşi aç· 
ıacaktır, bir rol oynıyncaklardır. d ml§ ar, .,. zır ı vası yı tnhrip 

yecck toplanmıştır. Havay adalann a etm!Şler ve diğer bir ok 

Bugünkü lıava 
.Japon aslından 150 bin ki§! vardır. d 

1 
bırakmışlardır. Alç larmı savaş 

Japonlar batı kıyısı Uzerlndckl muha· xiirtıs tayyaresi dil n;:ın avcıları üç 
rebe bb1geıerinden tamamlyle çılmnl· Bat Akd nizd ı: Uşlerdir, 
mış olmakla beraber, bazı tenltltçller, 1:rı 1 

e: 
1 

e YYareıerımız ke§lf 

b?Yilk harpte oıcıub'U ııekil<le d • 
n_ızler emnlyetJ milttcllklerin : 
lın~e de,..fldlr. Atlantl'lc mo1ıa.re • 
h!'<lı bizzat Atlantlğin na.~ıJ bir 
~hlllc<" Jçlnde bulundub'llnu l<tpat 
ecler. Amerikan solannda bile gö
ze ~arpan mih\·er dcnlzaltılan y 8 • 

pılacalc nakliyatın nnsıl tehlikeler. 
le kıırşıJaşacsğmr .-rö tcrme~e ka
fidir. 

llkbaharm başkıngıç günieri P.asatJıa.ne bir kaçgUne kadar ha . 
olması lazmı gelen son ild gün vanm dilzeleccğinı bildrrmektedir. 
zarfında havalar birdenbire degjş. FIRTINA YÜZUNl>EN BlR KAZA 
miştir. DUn akşrun başlıyan kar, DünkU hava yUzUnden bir deniz 
bugUnde fasılnlı şeklide devam et. kazası olmuşsa da insanca zayiatsız 
:ıniş, lstanbul karla örtübnüştUr atıawmıştır. 
BugUn suhuoot derecesi vasatı 0 : 28 tonıuk (İhsanı HUd:ı) motörU SU 
larak Sifıralt:ı 3 dereceye dlişnıüş. leyman kaptanın !da.resinde olarak bU 
tür. ytlkadııya giderken Rumeli karaburnu 

binlerce Japonun muhtemel olarak hA. uçuş Ye yer _en tespıt edilen ulak 
JA Havayda kaldıklarını belirtmekte· tonajda iki lngıuz birliğine hUcum et· 

mişlerdlr. Bunlardan biri havaya uç· dirler. öteki e nlh 

Havay Japonlara karşı mU.Sbet ha muş n -c•r ha.sar verdirlJmfştlr 
reket u~ \"llzifeslni müdriktir. Jn Denizaltı ka?'§ı koyma vasıtalanmız 

Akdenlzde • İngiliz denlzaltı gem181 Pon iaşe yollarına karşı cene.htnn hU. batımı 
cumlar, bundan böyle Paslfikte mUttc daha l§lardır. 

Libya çil e 

Hür Fransızlar 
italyan ileri 

karakollarına 
akın yapt tar 

Be§ ltalyan tayyaresi 
tahrip eclildi 

Londra, 22 (A.A.) - HUr ~ 
sızlar umum, !ka.mrgfıhm~ ~ 

Ubyn çölünün cenubunda gene. 
mi I.eclerk kunıa.ndnsmöa hür F
ra.nm kolları, mu.rzuk'un doğusun. 
da Zunla Tcmesna ÇCVresinclc oo
Junruı İtalyan ile-r.i lknrolro4ıınna bir 
r<Jonda bulunmuşlardır 

İki eheınıniyctli. ~olun ka-v
~ noktasını teşkil ~en hem seı,. 
!la Brach'da krtrua.mn."z !}iddctli 
muharebelerden sonm lblr kamko. 
tu ele geç.\r!nişlC'f' ve Yolda milhi
ımruı.t ve benzin getiren İtalyan 
~ kollarmı da Y\l.1takınuşlardır. 

Krtala'rnıuz bı.mdan eonm piaıı 
muclbhıce üslerme danmü§lerdir. 

Bu harı:ı.ımt esnasında mUttefik 
ınüna.kalesma tehdit~ düı,:aıan 
karakol ve hava nıeydmılarma dıa 
bir snıı aknılar yapıbmş ve mfh. 
Yerin beş uçağı tahrip edihni.ıJıtir. 

Brezill}ada 
Japonların gizli 

teşkilatı varmış f 
Bir ~ok sücih ve mühimnuıt 
stoklarına malik bulunan ba 

tqkilat 
Diğer t4nıftan bu nakliyatı 

muhafaza edeoc'ii filolnrrn mevcudu 
da harbin b:ışmdanberj bir haJ·Ji 
7.ıwfata uğradıklıın l!}in taşıt işİe
ri iyi bir şeldldc himaye edllemtt. 
A~'.nl 7,runanıJn. müttefik filolar 
bl~ck denizleri tntmaı. mf'f'burj. 

De\•anu 2 ııcl B&yfııda 

7.ıınıan z::ı.tna.n tipiye çevrilen He Podtça arasında sahile vurmuş, 
hava mUnakaJAtı aksatmamıştır, ve b:ıtmı§tır. Motörde bulunan 7 tayfa 
I'ramvayla.r ve vapurlar muntaza. yüzerek veya yetişen sandalcılar ta. 
ma.n seferlerini ya.,pnuşla.rdır. 1 rafından kurtanlmışJardır 

fik strntejlslnin esasını teşldl edebilir. 
Cenup batı Pasifik müttefik taoau 
~ki komutanı amlml Hart, BlrJtŞk 
devletlere dönUşUnde bunu ima etmiş. 
Ur. Havay, bu gibi hareket için clzenı 
Us olarak ele alınmalıdır. 

Meksika hariciye nazın 
Arnerikaya gidiyor 

l\lcksllm, 22 (A.A.) - Meksika b3· 
rlciye nazırı Padllln, pazartesi gUnU 
Blrle§ik Amerlkaya gidecektir 

ır blcam plAnı 
bazdı ormq ı 

IUo • de • Jaııetro, .U (A.A,.) - Bre 
zllya ajansmm bndlrdf#IDe gen, llıı.cJ 
Pnulo ahnllsinden aslen .Japcm elan ııdr 

l>t'vaon ı nd r.ayt.da 
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Gö .. nıy ~uiam peşinde Mal< Artur 
nupınıerden 

mot6r otla ayrıldı 
Japon muhribi kalileyi 

göremedi 

B· ştnrnfı J ncı • ytada 

cğlencelı ne bulunabilir kı? 
G-runm·yen \dam,, nı csrorr 

I ~ ek v~ cereyan eden vaka
lann kn.hram nlatıyla kcnuşmak 
için bfr hayli emek snrfetti.m. 

Bana, öyle hoş ve garip ~eyler 
anlattıbr i, bunları okurken sı1 
de r!ülecck, fakat l:clki de ... Evet 
belki dE'; korkacaksm1z, Artık bu 
sizin telakkin'zc ı.almı~ hir şoy, .• 
Ben sad"?Ce duyduklnrımı oidu '?u 
gıbi nakledcc \ \c mc. .!lcnm iç 
yüzünU nydml tah"!.mek irın uğ 
raştığrrn ıralarda gorduklernni 
anla.tnca~m. 

Bu yazıyı okurken, bır zabıta 
romanının c-srar dQlu satırları a
rasında dolart(;rrnIZ1 zannetme 
yin, Hayır, vnlmlara kend'mdcr 
lUç bir y katımıyacağım, Y clnız 
gtmu iliıve edeyim ki, bütUn b..ııı
lara (boş f;Cyler) deyip g~meli 
Cflnkü bugünün genç luıfası hu
rafeleri hiç b'r zammı knbul cdı... 
mez. E ... ascn hunun böyle olduğu· 
nu bildjğim'z ıçin (Görünmıyen 
Adam) ı kendimize Im!Vzu seç.tık. 

GôRlJNMIYEN ADAM'IN 
iLK ZiYARET FJTTll'Jl EV 

lstanbuldan Silivriyc gidenicr 
kasabaya girerken asfalt yolun 
BOi tarafında.ki iki katlı tuğla CVI, 

hafızalıı.nnı biraz yokladıkiıı.rı 

takdirde hatırhyaca.klardır. Gö
rünmiyen Adam'rn ilk musallat 
e>lduğu ev; işte bu evdir. Görür.mi· 
yen Adam'ın yaptıklarına o za· 
maıı bu evde oturan Doktor Şem
settin Öget §8hit olmuş. Yirmi se· 
\iz. otuz ya.'.)larmda bir genç olan 
doktor dedi ki: 

- Bir gece evimizin arka kapr 
sı çalındı. Açtık baktık hiç kimse 
yoktu. Belki rüzg!rdır dedik, Fa
l at bir müddet eonra aynı kapı 
bu sefer da.ha kuvvetli vuruldu. 
\cıp ba.kbk. yine hiç kimse yoktu. 

Aradan yarım saat ya geçmiş, Y2 
eçmemişti lti arim kapının yanm · 

dn bulunan pencerenin camı bü
yuk bir şangırtı ile parçalanw. 
Ve o gece başka bir ses duymadık, 
Bunu herlıangi bir münasebetsi
zin yaptığmı tahmin ettik. Fakat 
bir gUn eonra aynı şey tekrarlan· 
dr, Bunu diğer günler takip ettı. 
Bir gece elime elekkik fenerini 
·ıldmı ve kapının arkasına saklan· 
dnn, Bütün dikkatimi toplamı§
trm. Ge<'.C yarısına doğnı ki.ılağı· 
ma hafif 'bir ses geldi: 
-Taık ... Tak ... Tak ... 
Emın olabilm& için daha h17lı 
rulmasını bekledim. !ki üç da· 

ıka sonra, aynı ses daha kuvvetli 
bir şekilde tekrarlandı, 

- Tak Tak ... Tak ... 
Derhal ·kapının küidini cektim 

e el'mdcki elektrik feneriyle et
rafı aydnil!attını. Bir şey görtlilği.r 
rnu tahmin eda'sıniz? Iı.,akat hiç 
hir şey görmedim. 

Tam on ~n sabrettim. Her ge· 
cc yeni ıbir scy olu~<mlu. Kapı w 
penc.ereler aynı zamanda. vurulu
~ or, fatkat bu i~l<'ri yapan görün· 
ıni.iyordu. Jandarmaya haber ver· 
~kt n lba 'm qare kalma.m!§li. 
R•r • ~ bütün t nrdıklar eve top
\Pr "I ~. Janwm ·I r da ellerinde 

renerkri oldu!hı ha.1de evi 
·. Giınoo b tnu , ev Jmr:ın· 

lıı., 1 :ürtinmüf?tlı. H :r.'z n 
k\ a, ke5ihn' tr'·. U ı b' tı 
JG~tı olunea. fenerleri "'!i k ve 
rdiha.tunızı kacıran n üı. eb~tsizı 
yakahyaca.ktıl,, Bö;ie bi.ıti.in dik
katimizi topladığımız ibir anda ku· 
laklnrnn 7.a su sada aksetti: 

-Gwn 
Ev b r ;uda aydınlandı. Biz içe

nde jandarmalar dı§anda bir 
g-tıl~o an; orduk. Aynı §iddetli ses 
anki tf.r.imlc alay eder gibi tek· 
rlandı: 

Gum ... GLim ... Güıu ... 
Fakat heyhat... Meydanlarda 
c bir fJ0Y yoktu .. 
Bu görlınmiyen adam, çok kur' 
z bir f1eY olmalı. Yahut da ... 
- Evet yahut da, 
- Cinlerin perilerin ba&kmına 

Ncvyorlı:, 22 (A.A.) - Avustralya 
başkumandıı.nlığmıı tayın edilen gene. 
ral Mıık Arturün Fillpın adalannda 
Batnandnn ne suretle ayrılmııı oldu~ 
bu kere blldlrnmlştır. 

C ncral luınsı .. kUçUk oğlu ve 21 
klş!Uk maiyeti ile martın 11 inci gUnU 
gruptan sonra adadan ııUrnUI dört 
motörbot tle ayrılmıştır. 

BUtUn gece Japon gemi ve tayyare· 
lerine hiç rastlanmamıştır. Generalin 
motörü bozulmu~, dlger motöre geç -
mi t'r. 40 dakika sonra bu motör de 
kafileye iltl!'nk etmiştir, 

ll:lnc ı:OnUn akşamı uzaktan bir 
bır Japon muhribi görülmUştllr. Fakat 
muhrip lmflleyl görmemiştir. 

Nihayet motörıer mu:ıyyen noktada 
kendilerini b kl!ycn uçan knie taY)'l\
relt'.?rl !le b rlc mlşler ve bunlar gene. 
ral ile maiyetini nlıırak Avustrnlynya 
götUrmUılerdlr. 

Malta üzerinde 
14 Alman taryaresı 

dqirlldl 
Londra, 22 (A.A.) - Son 2 

gUn zarfında Maltaya çok ağır ha· 
va akmlan yapılıru§tır. Almanlar 
cuma gecesi hücuma ~lamışlar, 
hücumlar bütün gece sUrmUgtür. 
Geııi1j mmta.kaya bombalar atı1-
tnD}tlr. Bir miktar s:vil halık yara· 
ls.11JDI§tır. Uçaksa var toplar 8 
bomba, 2 avcı tayyaresi dUşUr· 
m\lşler, 6 tayyareyi basanı uğrat. 
mışlardır, Bu suretle Almanlıann 
14 tayyaresi imha edilmiştir. Ta· 
arnızun ge rı1t olmasına rağmen ha· 
16r azdır. 

Bir Japon gazetesi yazıyor: 

Avustralya için 
iki yol vardır 

Biri relab, difteri 
ilim ... 

Saygoo, 2Z (A.A.) - Ja.pon Ti. 
md Advertiaer gazetesi, göyle 
yazıyor: 

Avustralya, 1lu yol a.ğzınlladır. 
Bunlardan bin istiklll ve refah 
yoludur. Ötekı Felemenk IDndis· 
tnnmm takip ettiği muhakkok bir 
ölüme götüren yo!dur. Japonyanm 
i'Jteği, hür ve müstakil Avustraı · 
yanın büyük doğu Asya refahına 
:iştirak etmesidir. 

Londradan gelen basın haberle
rine bakılrrsa lneiliz hükümet mer· 
kezinde.ki bo.zı 28kcr! m\lıfahiiler, 
Avustralyanın ilk Japon hedefini 
teffltil etmediği mutnleasıpdndırlar. 
Bu milşahitJer, .Japonlann gele· 
cekteki hru-eıkctler için Rimali 
Avustrolya.da sadece üsler temi
IlinC çalışacaldarı, fakat müttefik· 
!er Birmanyayı t•llerinde tuttuk 
lan müdd~tçe Japonlar tarafından 
"<>n aylar zarfında alman bUtnn 
mevzHerln dcvrunlı bir tehdit al
t.mda bulundurulacağı fikrfnı ileri 
silriiyorlar. 

H ırvatistanda 
Mecbarl asllerl 

hizmet llaaaaa çıktı 
l'.ağr('p, 22 (A.A,) - HırvaUstanda 

mecburi a.skerl hizmet kanunu çıkmış. 
tır. !{anıma göre, Hırvat kuvveUeıi, 

ordudan, alvll muhafız ve uat.&bD.§ı 

tqkillerinden mllrekkep olacaktır. 
Jandarma, orduya bağlı bulunacaktır. 
Orduda hizmet bir aerettlr. Yalnız oe· 
retli vatanda§lar, orduya girebilir. 
Hizmet, 19 ya§llldan 55 yaşına kadar. 
dır. 

~ad_ık d rnek_ IRz.ım geli~or. F~~ .. Bavay adalanadald 
i cın ve perı denen bir şeyın 

cvcut olmadığını ilim ve fen ka
ul ettiıfünden yilM! ilk şeyi kabul 
<lıyon•m: Çok kurnaz bir adam, 
imıi rahatsız etmekten zevk nlı
} r. Bunwı için bu evden çıkmak 

ı unda kaldxm. 
Doktorun anlattı.Jclannı dikkat· 
dinledim, Zihnimi hep bu (Gô· 
nntiyen Adam) meşgul ediyor-

lıı. Karar verdim: Şu mahut evin 
yüzUnU öğrenecek ve (Görün· 

lıy n Adam) ın eara.rını aydınla

lap onlar 
Sıkı nezaret altına alınJdar 
V~lngton, n (A.A.) - Havay ada. 

larmda yaoıyan Japonlar casusluğa 

meydan verilmemek Uzere sıkı bir ne_ 
zaret altındadırlar. Havay adaları 

eski askerl kumandanı Vaşlngtona 

gclmlıtır. Kcndlı!I Havay, Honolulu, 
ve Peral _ Harburun Japon hatıarmı 
yandan vurmak için atlama tahtası 

VlUl!!eal göreceğin! ııöyl<'ml§tir. 

t ak-tım. Fakat hundan evvel bii ============= 

~ 11atıarafı ı acl •yflMla 

yetio<lc oldnklan için ha nakli lr 
lerl güçleşir. 

Harbin ba.'jındanbcri tasıt ge
mflrrt kaybı yttluıt>k bir !le\ iyeye 
..;ıkmı~tır. Bu suretle gemi mikt&n 
her ~n biraz daha aza mqtır. 
Na.kil \'aSrtalannm azalmış olma. 
-.ı bugün müttefikler iı;ln hluedi
len bir tehlike balindelllr. 

NaklJ vasıtalan günden gtinc 
:ızalrnakta dc\"am ederken beri ta
raftan da modern bir ordunun a
ğırlığı artma~daihr. Büyük harpte 
bir tıimcn i~ ha!rcdllen nakfl 
nsıta"ı buglln belki de bir alaya 
aocak ltlfi gelmekt.edir. Deniza~
n Dı\kllyattn bir neferin t>e, ton 
ağırlığa sahip olduğu bef;ap edile• 
t'CI< olur~n bir milyonlnl< bl.r ordn .. 
nun Anuı>ayn nakli işi bugün 
me\cut olmıyan t~ıt ,·asıt.ıılarmıı. 
ıhtiraı: giı terir. 

Bu tclmik o;cbeplcr yanında İn
giltercnin A\TUpaya bir çlkanna 
Jıııreketinl fazla benlmsemef;inl 1-
t'ftP ettlren hirtn1mn sebepler ela. 
ha mevcuttur. Bu l!lebeplel'd•D bi
rki tnglltercnin \C Ang'osakson• 
hınn heniiz milyonluk ordulan ida
re citec-ek tcsldlittan. zihniyetten 
mahrum olıriıılandır. nonunla be -
rabt'r sfya-:fi bir endişe de haklın 
Anglosa.ksQn sosyal zihni)etl ile 
Sovyetlerin hayat l,e1!\kklleri arn
omı<lald bllylik farktır. 

Biribirine intrbak etmlyen, biri
birine ut olduklım ht\lde blribirle· 
rile tali sebeplerden dolayı nnl:ı•· 
ma.ya mecbur olan rejimlerin biri. 
birlerini sonuna kadat' mU,lafaa 
etmoleri bcltlenemc'l.. 

Anglosakson \"e Sovyet 1'5birH
ğinrlc daima bu noltta göze çup
maktadır. J..lhinofnn ·ela nutımn
d'l t.cnkft et.mel< istediği nokta 
budur, 

Fakat hu nokta rejimlerin blln· 
y~Jerincleld husur;iyet vo tez.adın 
ta kencli~dir. Bu sebeplerden de• 
ıs.~, bir A\TTIJ'lll ihr:uıı henUz ba
his me\'zuo olamaz. 

Alman kaynaklarma göre 
liW" Baftarafı 1 ncl •ytııda 

muharebclercre, 67 bUyUk hllcum 
ve 29 oldukça ehemmiyetli teŞeb· 
t:üs ger. püskilrtlllmUştilr. 33 
karşı hücumla düşman geri atıl· 
~ ve bir cok defn tamamiyle 
imha olunmuştur. Sovyetler, ya.l· 
rm 1bu mevzi ile hemen dolayla· 
nııdaki difter Alınan mevzileri ö 
:nünck 5557 ölü vermilJlerdir. BU· 
yük sayıda &li.h ve harp malzc 
mesi. ele geçirllm;ş veyahut tah· 

EN SON DAKiKA iı~aiıkeme Salonlarında 
Küçük ilanlar Kuponu 

(B kapoaa eklenerek gönderlleoea 
it arama ve it verme UAnları l!:n Soa 
Dakikada paraatt ne§redllecektlr. Ev· 
leame teldll1 g5nderen okoyuealarm 
mb.fuz kalmak tıure l&rlb IMlftılllerl. 

aJ bHdlrmelerl IAmn.) 

Kızının çocuk 
dDşDrdDğDnD haber 

veren baba ! .. 
Evlenme teklillerı: 

• Y&.§ 35. boy 170, kilo 80, kara göz 
ıu, kara kaflı. beyaz tenli, mtıtenulp 
vUcuUu. ince ruhlu, fen, fub, ytlk.Mlc 
aileye mensup aau, bUttın manuUe 
ev kadını, qlni meaut edebilecek va... 
zlyetı ba1z dul bir bayan, kendtmd 
refah içinde ve lUka Y&§&tacak Mr -
bcst mealek sahibi, tUccar, mUteabhlt. 
doktor bir bayla evlenmek l.ııtemekw_ 
dlr. (Merih) nmzlne müracaat 21T 

• ~ yqında, flttııanca gtızeı yUs.. 
ıo, ciddi, lyJ huylu, okumUf, !aktr, kim 
ses1z bir bayan 8CMO yqlannda ken_ 
dtnl geçindirebilecek, mtınae'ft yap • 
ınamu ae"11 bir bayla evlenmek ıate_ 
mektedlr. (Mllf!ik kadın) remzine mu 
racaat • 218 

iş arayanlar 
• Herhangi blr terzi yanmda ifÇIJlk 

ve uııtab&§ılık yapacak kabiliyette bt 
rincl ısını! bir TUrk terzisi 1.§ aramak_ 
tadır. (H.N.T.) remzine mektupla mU· 
racaat. 

• 17 y~mda orta tah81Unl bltirml§, 
biraz daktilo b1len genç bir kız. mil· 
esseselerde, bUrolarda münasip bir lf 
aramaktadır, (Ayla) remzine mUra· 
caat. 

"Bu yaıa geldim, artık torun 

Jiye •eoilmelı 
Saçlalar lld kadmclı, Blrlal ima 

boJlu, ....... a.,örtülO, '6 )'llfla
nllda dlferl de azuacıa boyla, aarlD 

T8catla, sür.elee )11zltl, merbNt &anrtı 
u )"qlanncla bir ıeac lluı4IDdl. 
Adı Fatma olaa ımç law1m oocuk 

clGtürmek, ebe .. clltert de ooeuk 
d~ IUÇWldaa mazaUIUlalıar, 

Fat.a. dort bet .eae&lk evll)'dl. Fa 

kai buwr. ratmeJı beDIU blr OOCUk •
bibi detildL Nllaayet birkaç ·~ enet, 
kan koeaam alclığı bUttln &edblrlere 
ratmea pbe kalmıı&ır. Her aedmule 
ne kocası, ne de kendlıa.I yuvalarmm 
ııealil'I olaoak olaa :>•••rulanıu düa· 
7&7A setirlllllt'k lstememe.ktecllrler. 

DtlfbmütJer, ıaouumtl&r ve Diba· 
yet çocuğu nlclınnağa, yani dqğnıadaa 
öldUrmeğ'e karar vermlolerdlr. t'akat 
klmel' Soıı uın.'lnl:ırda, tazelt!lerde 
okudukbrma gbre, hcrbanıt bir dok· 
tora n:ri1rıu'ıaat& da cıeearet edeJnell!M· 
tecUrler, 90(ltlk iki, U9 aylık olaM&. 
bunuıı da kolay1111 bulmutl&nbr: 

Mahallfllertnde Hat.kıe adında blr elle 
Tardır. Fatma derbal bdaa kotDl1l1J: 

• Orta mektep 8 inci mııfa kadar _ Aman ebecltım, ben ba çocuğu 

okumuıı eski harfleri ve blraz daktllo j doğurmak ıııtemlyonım! Aln-er ıunuı 
bilen bir bayan l§iylc ve tahslllyle mU· demlıtır. 

nasip resmı veya hu.suat bir mUeueac_ Hatice, muvafakııt etmiş ve ll5 Ura_ 
de açlı§mak istemektedir. lııtlyenlerln ya pa:t.arhk ederek çocuğu alnıağl ka· 

(Baş can) remzine mUracaatıan. nırlaftinınıflardır. Nihayet ameliyat 
• 17 yaamda, malt vaziyetinin bo_ rtınu !ı"lmie, Fatma eoonln evine gtt· 

zukluğtı yUzUnden lise 2 den ayrılmış mıııtır. 

bir genç; resmi, hususi mtıeaeeaelerde Eğer Fatma.ııın lıabaııı olmaııaydı, 
veya ticarethanelerde lg aramaktadır. belki de iş biç ıe meydana ~ıkıİıaya. 
(Ş.U) remzine müracaat. caktı. Fakat lazlıınnsı dlblya,a bir 

• Eof mal ııahlblnin yemek, çama_ ~ getlrmetılnl dört gllı.le bekllyen 
ııır, UtU ve ev hizmetinle bakaca.k, ko. anneelJle bllbuı, Fatmaıun )'&Vl'U)'D 

caSI apartman kapıcılığı yapacak co_ dilftirtıMte karar venUğtnl lltrmJ;nce 
cukwz bir aileye ihtiyaç vardrr. Birke. fena bıllde eıtnbmtlardlr. 
el gar şefi Bay Zekiye müracaat. Babaın Ahmet ne paba.sma oluna 

Mütelnrilı: olsun buna mami olmaia karar vermlt 
• Kiralık moblly&lı oda. aranıyor. ve derhal karakola başvurarak: 

YUksek Ucret vertıecekUr. Herhangi - Koşun, lcıum çocuk dtı,tırllyor. 
bır semtte olablllr. (M:.O. 107) remzine Ebo Hatlcenln evinde.,, Belki kwm da 
mektupla müracaat. &lOr, aman (:abuk olun! dJ)e bağırmıs· 
• En çok J4 yqmda. bir genç 1'Urk kı tır. 

"zına ihtiyaç vardır. Bir aile yanmda Pollaler n "inen ebenin evine g1tmlır 
ailenin çocuğuna arkada,hk edecek JrP.9f.I de ı, i)ten geçmlttlr. Çocuk •
ve baıılt orta ı.,1edyle utrqacaktır. ımmış, Fatma bayım bir halde yat 
tııtı~nlerln (Ad) remzine blr mek· 'll&ktadn'. Polla v&kaya vaziyet etm{ı 
tupla müracaatları. ~ Fafmo hnstaf'.aneye kaldmlnrıih 

Aldırınız: ebe yakalnnm~tır. 
Aptıda remWeri yazdı olan o. NUtayet tahkikat hltlrilmlt ve her 

sahibi olmak, (Dede Dede) 
İ•femez miyim?" 

lkl kadın da aaUye alımcı ceza mah 
kemeatne Yerilmlftir. 

l' aka& tlQldf ma&kelllede kadullarııı 

lk181 de IDkAr eat:rorlardı, !Ebe Fatma 
ya kat'i)llll ll!Ü1l"hMP etwedlgl.iı , 
l•'litlll!l da gebe ol.mıulltmı. sadece bir 
rahim hastalığı için kencllalne muraca· 
at ettiğini töylUyorda. Dolr1or raporu 
ıae. müdahale vakf olduğunu T&u:ror _ 
do. 

Şlmcll eahl& olarak Fatmanm ..._. 
81 dlDJe.necektL Ah.met 60 )'9flarmda, 
beyaz ııaçlı, beyaz aakallı bir adamdı. 

- Hiç bir tel den haberim 7ok ı de
dL nc.a kızuuın cebe oldutumı bile blJ _ 
DllyonJwn. 

- Dikkat et? 111 baber venm llemla, 
polisteki ifaden de burada. Şimdi aeye 
yalaıı möylftyonım11' 

Ahmet, Jbae i"Mtımda ...... ed1)'or 
du . .Nihayet relaln daha bir ç.ok acı 

eözlerlne elay•n•rn!Mlı: 
- Evet, diye ltlraf etti, ben baber 

vercllm. Fakat Fatma ela Dllaa7et ev
IAd.ımdır. 

- Gllz.el, takat nammıuna, Ylcdallı. 
oa yemin ettin t 

- Evet, e\-et biliyorum .-e her ~ 
ııöyll\yorum. Çocup alclı.rclılar. Tonr 
numu göremedim. 

Bu ya,& geldim, torun aalübl olmak. 
dede df!de diye ııevDmell lstemes mf· 
yhnl' 

Burada yine kızDll dU.,tıne.rek: 
- Fakat ben de )'1UUlnnf olahUlrbn. 

dedi. l[ızımı gebe mnıyordam, Belki 
de deflldJ. Evet. evet baldkat b6yle. 
dJr ... Gebe değildi ... 

lhttyar adannn gözlerlDden ldmlle 
nln f'arkedemedJğl blrlrae damla ~ 
artkı. 

Neticede mahkeme, k~ndlslllm eetaa 
detin! kAll cörmlyerek maltallemeyl 
diğer ııahJtlertn çatınlmul lda, lıqka 
bir gtıne bıraktı. 

İhtiyar baba, bu bAdlııeclen moara la_ 
ZJyla gnllba konn§'mnyordu. Zira Fat· 
ma ebe ile koridorun bir tanfma. 
Ahmet de dtfer taratma dotru ytırU 
mUsler, kalalıabp kanfmıtlardı. 

ADLIYJD MUHABiRi 

OlruyuculArdan l\L S, e: Alak21nıı:a 

~ktlr ederim. 
A. M. 

... ________ kuyucuJanmızoı namlsnnıı l'elea tip olunmuşhrr. 

Cankırı Belediye Reisliğinden: 
Sovyet kaynaklarına göre =~= ~C:-::ı'.:t~" <:.:~ 

_... Battaraıı 1 ncl lfllyfadıı kadar ve saat n den •onra aldırma· 
!erinde de çok şlddetıldlr. Bir imtıka.. lan, 
mette bir darbe yiyen Almanlar, bU. (Semlraml.s) (Dentz18) (C.R) (Sezer) 
tUn kuvvetlerinin geri kalan kıamını, (Clddt) (Ferhunde) (Y.Ş.) (M.K A ı 
tehdit alanda. bulunan başka btr nok. (C.R.) (Eclar) (H.T. 8) < Anlaıa· 
taya nakletmektedlrlcr. Fakat Sovyet lım) (N,U,N,) (El) (Ayla) (C,M.) 

orduswıun darbelert muhtelit latlka. (A,L,) (M,Z,E,) (A,Z,X) (H.R,K,) 
metlerden indirildiği için, dUııman, ak., (26 Sezen) (M,Z,N,) (30 Perlhanl 
!es içinde hapsedllmtı bir hayvan gibi <Emeltıl) (S.S.) (25 E.) (C.M:.l 
bir taraftan öbUr tarafa koşmak zo. (Ad) (1, İ§kan) (B,l, Kaya) (Hollvut) 
nında kalmaktadır. (GUıeryUz SS) (İyi ~ğ'reUr) (H.K. 218) 1 

Almanlar, mUtbl§ akyıplarını ört.. 

Çankırı blediyMine alt evrakı ınatb•ıa ve kırtulye a§altdakf şartı r 
içinde 9.S.942 tıı.rlhlnden itibaren (15) gUn müddetle açık ekırtltmeye kon 
mu§tur. 

ı - Be ed:yenln evrakı matbuası muhtı.mmen bedeli (900) lira kırtas 
yenin (600) l!rn olup elektrik fabrikasının evrakı matbua muhammen bede. 
il (700) liradır. 

2 tht\l yı lcatiyesl 23.3.942 tarihine mUSadü pazartw gUnU sabahle. 
~·ın saat (101 u Çsınlm·ı belcdıye daire inde ayn ayn yapılacağından talip 
ıerln ı yUzllc yedi buçuk) n sbetlndcltl pey nkçelertnı yat.ll'dıklanna dair 
makbuz thrıu: <>tmelt suretllc 1ştlrak ed bileceklerdir. 

3 Fazlo W fs1lflt nlmBk lallycr.lerln hergUn belediyeye oltahen \"eya 
tahrJren ınUr:ı~aat etmeleri lllo olunur. (3418) 

--·----------mckUzere, muharebeye, durmadan, tay 
yareyıe nakledilen yenı askerler at.. 
maktadır. Bunlar araaında bir çok 
yardımcı taburlar!& hava piyade kıta. 
Jarı da vardır Junkcr tayyareleri, 
çenber içinde bulunan bir garnizona 
yiyecek ve cephane dolu çuvallar at· 
ınağa çaııııınaktadırlar. Fakat bunla· 
nn yollan topçu ve makineli Ul!ek 
birlikleri, Sovyet hava kuvveUerlyıe 

ıııkı.ifbirl.Jgt yapmaktadır. 

. .. .· . ' .. ,, - f' - .. r 

Alınan pUoUarı, Sovyet av tayyare. 
ıertnden kurtulmak makaadiylo apğı. 
dan uçmakta fakat buna rağmen Al. 
man hava kuvvetlerinin bUyUk akyıp 
!ar kaybetmesine mlnt olame.makta· 
dırla.r. 

-~------~:-----~~·-
BrezllJ• 

... Baftaıab 1 Del 88yfada 
§aha, Japonlarm Brezilyada.ki teokl_ 
11.tlai'ı hakkında mUhim i!patta bu· 
lunmUf ve bQtiln Japonların tUmcn, 
alay ve tabur halinde te§kll~Uandırıl 
dıklanıu ve bunların subay kadrola. 
nna da malik bulwıduklannı söylemi§· 
Ur. Bunlar aynı zamanda gizlice geU· 
ritmi§ birçok BilAh ve mUhimmat stok_ 
larma da maliktirler -.c mUhlm ııtrate· 

jlk merkezlere karıı yapılmaaı muhte· 
mel bir hUcum pllnı dil hazırlıyorlar_:_ 

DOGAN 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatızma 
Nevralji, Kırıkl ık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
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nul, Sa.eldeyi tervetl tela elde etmek 
iateml~tl. Bunu temin edlncıc oUpbeelz 
vo pek ta1>U olarak eaneelnJ lluml e.. 
dtvermııu. 

- Eter kocanı bunu yapana, ya _ 
nn mokakt.a kalırız. Şlnuı o uman 
)-üzllmlbe bekmaz. Zaten kocamın baa 
talanclıtı stiDdenberi yüzUnll benden 
pevlrdl. Bu ela cötterlyor ki, bu herif 
para, .ervet dlltkünUdUr. Kızmu ko. 
la7ca avladı... ve beni prl pliDda ba
raktı. 

Diye lıiiyleniyonlu, 
O ak .... k0mıtalan autr eYde bir 

arkaclaflle ytliuıt-k Mlllle koauıurken, 
pencere acdrtL a.ctdeala a.alllıel lrolak 
verdJ ve OUDlan duyda: 

,ey meydana ~ .. 

Sacldenla anneet banlan da7uacıa 

llrperdl. Demek ki ldıuyapr Sabir de 
ba itin jçlıuleydll ........ Çftlele1'f 

birdenbire kllltlemalt stlıl bklblrlDe 

&'eçmlttl, bir 19)' eö~, apmı 

bırak a(lllll70nto. 09-q. lmlm.nçıdL 
lar ~ Ye lllHıae .ofradaa kal· 

lap ocluma ~ 8-Jde o aklUD bu 1 

lan c1u,...... ollllrdı. f8pbe J'OI& ki, o 
da anneııı ıtW ita d1en aefrel edecek 
ti. Fakat, ....aı lazm kalbini çalaD 

bu herif - dlmağnu Ye !W!!Mke • 
meelnl de felce atratmqtı. 8ladde bir 

-ele daha vardı. GörUnmiyan ra işin iç yüzünü anlamanın daha Sigorta Anonim s. irketi 
Adam, Silivri~ üç saat mesafede kolay olacağını düşündüm ve ııa· j 
ulunan Haraççı köyüne d~ mu raççı köyüne gitmek için bir ara- 1 

hte bu ihmal yUzlblden de SeddeD1D 
ıu111eel meaeleyl lncıekmele mecllar 
kalımı, ~iki de kıııkançlık yüdndıen 

ı;;ınaslnln hayatı ile uzaktan, yalmıdaa 
alAkaclar olmağa baflamıttl, ll8eMt • 
nın lylle,meal de onu dü,uadth'Gyor • 
du. Hasta doktor akll muanenetdnl \"e 

hufıt.a11mı bulun('G, ortada dönen flnl. 
dal,lars anlayacak •• ~iki de aUeelnl 
bllllln Kenetlnden mahrum <'dccektl. 

"- Doktora .._taaecııen laıçıırmak 
lst.emftler .. pabfhWa bir lllltlla bu . 
tayı ~. N.,.e, doldeıun .._ 
Ilı VU'llllf. Olla llllgtlıa 90D m)ıbl)'ona 

yapma.~ ............ ~ -
Ydalılllr, Baydıdlılr - ~ 
lateml)'wlar ve öllbnünU bekllyorlardL 

teJ ..... ,..J'OI' ft etnfmda olup bl
temı.t da)WWW)or, s61'1d7wdu. 

allat olmuş,., Köylülere yapnıa· ha tedarikine başladım. Eski biı ı Tel&IOD: No. 24263 
dığı şey kalmıyomı~. Bereket yük arabası, «:arnurlu, bozuk oy; 
ersin köytüılerimiz uyanık iMan· larda blr hayli çırpındıktan sonra 

'ar. Onwı ~ §eyle alay c. Haraççı köyünden içeri girdi. Ya 
livorlanmt. nn bu köylülerin ağızlarındaı: !1t· 1._ ______ IWl.li·-... ~-----. 

nun fdııı bu~ gittikten 11<>n !ere naklcdeceğ-im 
S,te. Sa<'ldenln ann"'I tıu tbtlmall 

dl•,ıınnrk. kıvıdl krııdhw: 

Artık ber feJ' •hpldı. Bu, blr .ene.o 
te konımk meaeleıiıldtr. 8ulile ortecla 
bir lnıkladır. Şlnul onu lsteclltl gibi 
0J1t&tıyor. Fakat. biz bu eırn vaktin. 
dfl ke,tettık .. elbette f'Oll yalanda her 

s.lllr o alıf&ID k1mlDle lcODaıtU)Or, 
yukanlald mözı.t ldme anlatıyordu T 

8aclde odamna çıkar çıkıJlliz kapı. 
11nı iç taraftan sttrmelcdl. Kanolıı!!ı 
nm kenanna U7Allclı: 

(De\"nmı 'ar) 


