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&arada Barbla 
!1111 Bir Salllası 

lar ve Ege yolu 
üzerinde 

Bomaaraaıa 
oy11.ıjjacatı rol 

nedir t 
Billuef, H (A.A.) - Rador ajan.aı 

\llldirlYOr: 
Kurentul gazetealnde doğudaki ö _ 

l lr 

11ev1m1z vardır . ., 
Gazete yuama f6yıe denm edi. 

yor: 
''Rualann Balkanlar, 1.staııbul ve 

Yeni bir 
hükumet 
kur uqor 

Peten, Darlan ve 
Lavaı toplantJlar 

yapıyor 

\·i~l, 14 (A. A.) - Marepl 
Pete n, Amiral Darlan ve M. Pi· 
ye r 1.-ava.l toplanmışlar ve yeni '" 
r.ıellere dayanan bir hUkfunet kuı. 
mak işine kars.r vermişlerdir. Peı
§embe giinli mareşal Peteo, amJ.. 
raJ Darlan ve reis La.va! yeniden 

Hlnd lideri Ncbru 

Ece yolu Uz.erinde bulundutumua ve 
Yaua: SADRI ERTEM Rua yayılmıı.aını durduran 20 mUyoıı 

1 
toplanacaılllal'dir. 

"' <\'. 
ı Boma, H (A.A.) - Radlurpe ltaL 
ı yan ajansı bildiriyor: 

Nehru. 
ingilizlere ateş 

püskuruyor 
fftıı.'T Okyanusaıada yapdao 

deniz muharebelerinden 
'1aaan 'iODUÇlar hiç <le mllttefikl • 
llll lehine dellldir. Japon donan
._,, artık Jllııt Okyanusuna gir
lldt, Seyl&nla Akyab anamda cl
ltt O)'Dayor. Kolomboya yapılaa 
laava akma cmnlyette babalan d~ 
~ kuvvetlerlaln yardımı lle ı... 
~. lliDt Olty&Dmnına ya
..._ salchnı ilk adımda Kolombo 
"-ine ateıt açacak bir hU,iyet 
"-etmittir. 

Ll.tiııllk b1r Md tetkll etmekte oldu . 
~uz olayını detlfUremeyla. Rumen 
unaurunun kudreUi bi1 devlette t.op _ 
lanmuı artık blr mııu temayUl del'U, 
b1r Avrupa cerettdlr. 

lılalaki f(Syle demJ1Ur: MUttetıkler 

1H2 de teraziniıı keteeine bUtUn kuv· ı 
veUerinl atmalıdırlar. ÇUnkil doğu 
cephe.il harbin lkibeUni bu aene tayin 

edecektir." 
G&11lllyor ki, ba§vekilin Romen mil 

let1nin ödevi hakkındakl .ıssıerı ple
cek hakkında blr faraz!y~ ...!.ğ.l, bu . 
g11DkU cerçeklerin Onoeden MSyleDJDelli 

---0--

lngilıereden ancak Hindi.ta. 
nan ıeralıküine mani olmak 

beklenebilir 
-<>---

Hint liderleri 
Deaia maharebelerlnha ba 7ml olmUftur. BugQn aakerlerimls ıeııif 
~ ıeıılt mlkyuta kara har .. • 

1 

Rws ııteplerinde dQpıanlan devirmek 
lleuerinİ beeJemek ve ba veMle için 71-pılan mtlcadele19 ı,tlrak et.. 
ile bul yollan 11....-, bul...._ mektedlrler. 
'-kalan llUkat eUiımek p1..aaı -----------

IUll aeplleılade 

Kafkas 
, kıyıları 

Bulgar kabinesinin 
istifa sebebi 

I Son Lava! - Peten - Darlan bulut • 
mUJ hakkında Vlflden gelen haberler 
burada hiçbir hayret uyandırmamak.. 
tadır. Eaaaen bu bulU§ma Fran.au al. 
yuetının gereklerine tamamlle uygun 
olan mantıkt bir olay te!Akki edilmek 
tedlr ve Roma resmi mahfillerinde, 
sebebi çok iyi anlaşdır bir çekingen.. 
Uk göstermekle beraber, Vl§lnln bazı 
hareketlerini aarih olmıyarak göfie -
ren ııebeblerl ortadan kaldırmanın 

Fransız hUk1Unetl için acele blr gerek 
olduğu blldlrilmektedir, 

Petenin kendJJıl üzerinde bUytık bir 
nUtuzu bulunduğu sanııaıı huaul ka -
lem mUdUrUnUıı i.ltlfUJ. ki kablDenin 
iaıutamıa bir ba§langıçt& _ önemli blr 
belirti tefkil etmekte ve blr del1flklik 
olacatm• göstermektedir . 

Amerllla aracıııcıaı 
ve rardımmı da 

reddettiler 
~ etmıelrtedir- lapon do .... 
..... JDat Okyuauswıa ginnelde 
~ denhlere yayılmq olu tn. 
&lllz ve Amerikan donanmaları a
"-a adeti bir kama gibi sap • 
....... , oluyor. Böyel bir barekt:· 
~ jpıln edeoell fa7c1a De olab'• 
lür 1111ıe bir hareketin tem.in""t.:o 
dtJeeil Dk fayda lliadlstaam, Ç&
... A.mel'llıa ve bgtltere Ue lrtl
..... tA!mla ecJeoek mtıttem rııo. 
h ikiJe ayınmk, oalana birllll
'i ltosmak, 1"unm netleellnde de 
Q-. ın.cu.taa vuıtulyle göre
l"tf JUC1anm kıymetini llfıra .... 
dlrıııekur. .. vasiyet llİlldİlfUJ 
•• Ç"ml ge~ mUJldU bir da. ............... 

llbadlı.taa IUlllerbıln lapon 
dcıa.nmumm ıa.troıuna tabi oL. 
..._ bu bölplel'ln bir nevi abla
"- attı ~ ıtımesi demektJr 
ili, ba ne BlntWerln, ae ÇlııWerin -..,.aaa anma delfldir. ilindi .. 
._.. MhDlerlnin mDtteflder için 
~ blr Ule gelmesi ba sa
~ lapoa atlfnaaa tıbl olma.. 
._. lrolaylaft:ıl'MÜ valyetlerlıı 
~- Mbep olabilir. lapoa 
~mm Hint 0kyan11811Dd• 
~ serben dola.,abllmek fır
~ balclaktan sonra eski Japon 
~Uertndd birlnlD Perl 
~ bukmmdan bir gön son
.. 16yeldltl Wr nwtakta Uerl aür• 
lltlit gayelere varmak laıeın.-i de 
~lr. 

liq elki bafvekil laponJUlOl 
a_.,. körfezine kadar gidecejbıl 
~Jtyorcla. Ba.,vekilln bu mUt.aıe. 
~ bir möddet 90Dl'a reeml 
:"'POn sözdlsD tekrarladı. Mefhar 
~eelf 11e;yyala Sven Redıı de 

lt.k Şarkta bu harp bqJadıiı ~ 
...._ Rangoadu llOlll'a Çlae fay. 
~lahlleeek ve mtltteftklerln 
;.. .._llllllJDa tavunt edeblleeek bir 
~ kalmadıinu söylemitti. 
~anda bu metbur !leYYM .____.. _,..,..bir eski Çin yo-
--... da harap olmakla beraber 
-._cat olclulunu 16ylemltti. 
tı-..,._ epe7 uman evvel dilC'• 
dlİ.._ lllndıstuun Umanlan tecrit ~ 
~or. Çine yardım eCmebe 
~er ieia bayati bir zara. 
~ • Ba ~bepten Çini bedye
hlr Jol iınünı ancak Mkl Çin L. --.:-hlldar. Ba yolun IOD Uma • 
~ela IMa gldlıle mUtteflklerln 

' ~ tahmin edile
....:.;. ~ ...._.. Çialn sukutu, 

ltalqa 
Nis'i istıgor 

. - . --o-

Bir faşist 
bomba
landı 

Lavalın kabl.nede hAklm bir rol oy. 
Londra, H (A.A,) - Eski Filof hU. na.ması imkA.nma gelince, bu meaele. 

lrometinin isti.fası Londrada, Alınan. nln bl1haasa Fransızları ilgilendiren 
ya tarafından verilen emirlerin eaki bir mesele olduğu ve bugUıı.kU ıartıara 
hUkillnet azası tarafından kabul edil- , uygun bir h~met tetkll etmenin 
mez tellkk.1 edildlftnia blr dellll ola - kendilerine aıt bir 1f bli'landutu bildi· 
rak tefsir edilmektedir, rilmilktedlr. 

Yeni De1bJ. H (A.A.) - Pandlt 
N ebru, dUn verdllt bir dameQte ez • 
cümle deınifUr ki: 

Koqn ileri gelenlerinin, mutavas 
aıt aıtatile, .Johnsonla iaUtare ettik 
lerine dalr olarak Kırlps taratmda 
Kara§lde söylenen aözler hakikate uy 
gun değildir ve yanlı§lığa mahal v<ırc 
cek mahiyettedir. EvVelce de .ayıeu . 
fim ıtbl. bUyllk Brltanya ile olan mu 
zakerelerde mutavassıt veya hakem 

Fraama oba-1clı ı...u- 175 Sovyet tankı yolsuzluklara karşı ::~:::..;:::::?: 
!::.':::U~!.or-- tahrip edildi Belediye şiddetli tedbirler alıyor 

1 
~ - • .......... 

lideri 

= :s-;:4l:'ı::'ut= ı.=:t!~~ ıe:: ordulan 1 iltanbul belediyesi tefti§ heyeU, 1 Bu teltiflerde görülen bUtUn m&h· Çunkıng boşaltıhyor 
uılftlr ki: "Nil ltaıyaJ& dölMOektlr, Kerç ya.nm adumd& ve Doneç bav. lqe i§lerinde ve bilhaua fırınlarda ek. .zurlar ortadan kaldırılarak ifler aıkı ÇuDJdaı, H (A.A.J _ vnıtecı P.retı: 

Her ne oluna olaun hedeflml.&e vara. sumda dtlpn•nın hafit kuvvetlerle mek kartlarının kontrörUne b8.§lamıı- bir lnzıbat altına alınacaktır. HUkQmet, mevsim gelir gelmez baş 
catıs... 7&Ptıfı maballt ehemmiyette taarruz. tır. Tettiıler esnasında, ve bundan son. laması beklenen Japon bava akınları 

• • • lardan batka önemli hiçbir hareket oı.

1 
ra vukua gelecek bUtUn hAdlselerin ihtimali karııamda son iki hafta Jçin. 

Zllrlb, H (A.A.) - Myter: 'DWIUfUr. Tu·· rklerı· n mesullerl !1ddetıe cezalandırılacaklar. de 60 bin sivilin bo,altıldığmı bildir. 
Fqlat Uderlerlnden :raruıacot. Re. Alm&D a&YBf tayyareleri bombalar. 1 dır. mektedir. 

gtme Faclata gazete.inde İtalyanın la Kafku 1a)'ı llmanlarndaıı birinde 

:::nı:o~~·kJ•rl m...ıeme :::.vyet gemlsinl hasara uğ. ingiliz yarahlarınc 
Franaıslarm geçmlfteki ve flmdikl Dotu oopheıılnin merkez keatminde 

barekeUeri Hbeblle, İtalyanlar Fran· AJmaıı kuvveUeri, muvattaldyetle ba. gösterdigw i insanhk 
aa hakkındaki emellerinl merhamet - pnJan taarruz bareketıerl sırasmda 

ms blr ,ekllde idame etmelldlder. birçok mes~n yerleri 1fg&l etmifler. 
J'rama ölUlerl.mJsdeD Ye muaaam fe. '"dlr. Bası noktalarda dllgmanm flddet
daklrlıklanmısd&n meeutdllr. J'raD • 11 taa.rru&lan ve tanklarla destekle . 
sanın yardımı olmaaaydı, ın,tltere nen htıcumıan pOıkUrtUlmUttUr 
harbe katıyen batta.mUdı. j W'" Devamı J Del aaytacıa 

Londra, 1' (A.A.) - lnglll.z tıumı 
tamirden tskenderlyeye gelen lngill.z 
~alılarm nakli hakkında tafsll&Uı 

haberler neşretmektedlr. lılUbadele •
dilen eslrlere yeml~ler ikram eden ve 
ae\lgi gösteren TUrk halkının gtı.zeı mu 

Lokaııtdiaırırnızda 
Çe~id Bollu ~ u 

Eski Galatasaray karakolu 
belediyece yıktmlıyor 

1 
amelesi, Tl1rk memurlarile TUrk haL 1 
kııım ahlAk ve insanlık meziyetlerinin 
bir delili olarak büyük bir sevinçl• B UGVN Ankara radyo.un-
kaydedilmektedlr. <hn duyduk: Londradau 

l \"erilen habere göre. 1ngllterecle 

Bu'gar Başvek·ıı·ı ıoı<anta yemeklerinin çejidl uç 1 kabıı iodl.rilnılstfr. Balık ,.e et 

iltanbul umuml mecliBl bug11n top. 
ıanarak, ru.znameaindekl maddeleri 
mUzakere etmif ve Galatasaray kara. 
kolunun atın alınması tekliflnl kabul 
etmifU. .8tDa 81.DOO liraya .atm alm· 

89 parça ekmek 
kartı saklamış 

Beyothmda bir kahvenin aahlbl bu
lunan Niko Papayanlnln fazla rolktar 
da ekmek kartı tedarik etutl ve bun· 
lan kullandıl1 ihbar edilllıif, dllkk&ıu 
buılDult:ır. Yapılan aramada Nlko 
PapayaD1nin •kladafı 89 parça Son
lllk ekıuek kartı 'bulunarak KDU ko • 

llUf ve ~~. gelf,e mani oldllğU ve 
bem de çirkin manzaralı olduğundan, 

derhal yıkılmasına karar verllmlftlr. 
Bl.namn araa.sınm Galata.saray lisesine 
verUme.ı de dllşünUlmektedlr. 

Alman tayyareleri
nin ingiltereye akını 

Londra, 14 <A.A.) - Hava ve 
~ emoiyd nazrrliklan tebliği: 

Japonyanın Berlin ve Anka. lmftada bir iki gün \'erilecek, sa. 

ı · · k b at 28 ten sonra lokantalarda ye-
ra elçi erını a ul eUi mek yauk edllcct4rtlr. BUtllD zl. 

Sotya, 1' <A.A.) - Ba§Vekll ve ha- yııfctler kaldmlnuştır. Ancü fe\'• 
rlclye nasın Filo1' dUn Japonyanın Ber kallde hallerdeki resmi ziyafetler 
1ln bUyilk elçisi general Oşlma §ere • müstesna. 
tine bir öğle yemeği verm!§tır: Japon lngilterede bayat pahalıhğı yüz., 
diplomatı bu yemekten sonra uçakla ~ 40 tır.Blz 1nglltere gibi ht.rıı 
Atmaya hareket etml§tlr. , ve abluka iı:lndc değillı anunn 

Filof .Japonyanm Ankara elçlal Ku. 'fürkiyede hayat palıalıbğı yüzde 
rl Harazı da kabul etml§Ur, 21\0 • 800 de~inl buldu. Hiç te. 

Et fiyatları 
düşüyor Az sayıda Alman tay~reai ln• 

gitte-renin doğu §imalinde, bilha..-
9& sahil bölgelerinde pazart.eei Son gUnlerde §ehre fazla kasaplık 
Salı gece6i faaliyette bulumnu~· hayvan gelmeğe ba§ladığı için et fiyat 
Jardır. Bir tayyare, memleket içüı lan dUşmeğe bll§lamıştır. 

~uaa: BiR MUHARRiR 

da muhtaç olduğu gıda maddeleri. 
al bnlmakta zorluk çekerken, lo· 
kantalann barıı ve refah zaman 
lanndan hiç farkı olmayan bol çe
şitli yemc4l yapmalan milli ikt . 
sat, milli tasarruf \"e milli konııı· 
nıa preıudplerfmlze tamamiJe ayk 
ndır. Plyuadaıı gıda maddelerini 
loptan cekcn lokantalar, yalnıı 
kendi müşterileri lehlne, bUtüıı 
memlekette erzak kıtJığı ,.e kifn· 
yetslzliği yaratmış oluyorlar. Ne 
den evleıimiıı~ kifl m.lktardıı 
lmlunamıyan 5eY lokantalarda bol 
bol \·ar olsun <la, bütçeleri mllaalt, 
mahdut bir zümre, lstedllf yemek
leri, istediği mP1darda yiyebJlsln ? 

1...okAntalarclıı yemek tabdid 

~ teettcB temin edilmiş 
t-. · -..r t&rarta.n Buraya ka• nmma mahkemulne vwümJfUr • 
..... le1"ileeek lılr Japon donan. 
!'illa~ Alm&nyaya da em. 
'-' -r Mıaa.t PPllUI obeak
.. -.,. ~ •ltteftlderln SoVJet 
~ n 1aPtddan yardmım ye
._ \a Jo~ .... karteddlr. Bas
~- lapon nUfanna tibl ol. 
' ...._ aa.. .. yuun da tecridi 

de, batı şimal lstikll.Dletin-:Ie, az Bllha.BS3 son haftalarda 220 ye, çı. 
çok uz.ak bir meeafeye kadar uç. kan kuzu eU, 110 kuruşa kadar dU§ _ 
mqtur. Bir çok yerlere bombalar mllştUr. 

rcddüt etmeden biz ~ bu tedblrl' 
ba,,·urmalıyu. Hayat pahalıhji;ı 
demek, anın talebe nl~petle az ol
maaı demektir. Mademki Tilı"K~ 
~ e<le gıda maddele-ri ~k pahtJan. 
makt.adır, mademki hUkfımetimiziıı 
~filli Konınma prensiplerinden bi· 
rl de. anla talebi denk getirmek 
ı~in istihlaki azaltmaktadır, öyle 
lıııe nP. duruyoruz? 

Orta lokantalarda SO • 40 oe§it, 
bUylik Jok:ıntaıaronızda 80 • 100 
.,etit yemek ~'ardır. Bu bolluk n&
rede görttlmUt? Hangi zamanda
yu:, hllngl ~ ~indeyiz! Lo
kantalar ve lokanta mtişterlleri 
için <le bunu döttlnınek zamanı 
çoktan ıelmiftir. Balk bakkallar· . 

yeni bir ıey değildir. Harbin b:ı. 
şmdanberl, muharip ,.e gayrbnu ~ 

harlp her Avrupa memleketinde 
bu unl konmuştur. ÇünkU lokan. 
talan serbest bO'a.kmak, çg,·alın 
dibinde lylr geniş bir delik aç• 
mak demektir ki i~lnd.- mnhafau 
ccUlmek istenen .ı,nda maddeleri o
radan bol bol a'inıı gider. Bu delik
leri kapatmak li:mndır. İşte tat. 
bikı, teftlşl son derece kolay bir 
tedbir, kj gycla madd~erl pf,_-. 
mıza btty\lk bir ferahlık gettreee. 
ğinde hi~ şüphe yoktur. 

111 daha .. r=•'Jetli bir ile! aJ. 
mıt olaeaktır. .1&p09 &mum .... 
nm Hint Okyanaınma girmJı oım.. 
51 ha bakımdan çok ebemmlyet.U. 
dlr. Bana harbin yeni lllr ..ıllMı 
aJemek mömkllndllr. 

:.tıı:n.-ıu. tnsıonca ka)'Jb fazla d~ Fiyatıann hayvan rolditl nlsbette 
liiJse de bir ka.c; k:Şi ISlmtıştnr. 1k1 ucuzııyacatı tahmin edilmektedir. Bu. 
Mhi1 şehrlnde, bilha.Ma lke.met.gii.lı ı gün mezbahada kesim yapılmamıpa. 
larılıı bazı haarlıa.r olmuş, fakat da, yarınki keslm için binlerce kuzu 
b1çblr ta.rafta, bu huarlar bü• j gelmektedir. Sıfır tlyatıarmı <1a ya-
yük ö'çilyU bulamam.ıştır. km.da dU,ecefl aannedllmekt.edlr. Te.reddut etmiyeUm. 



S - EN SON DAKiKA - '---.-

Veni telef on ve 
telgraf ha ları 

yapllacak 

--r 

-Mahkeme Salonlarında EN SON DAKiKA Polislere ateş ed n hırsızlar 
Gcıçeıı cece. Şehremininde Uç zabrtıı 

memuru Ue 1kl Jl!\bıkalı hırsız arasm. 
da bir ııDMı düellosu olmU§ ve hırsız. 
lar kaçmağa muvat!o.k olmU§1tı.rdır. 

Zııbıta memurları bunların da ça • 
lınmııı rnıı.l olduklnrmı anlayıırak evl 
ba8In15lar, ancak bunu gören Sadettin 
Uo arkadll§l Sıı.dık derhal tnbnncala • 
rmı çekerek memurlara ateıe ba§la • 

mı:şlardır. 

Küçük ilanlar Kuponu 

(811 &mpoaa eklenerek ~ 
le arama ve I~ verme llAnlari ita 8cNi 
Daklknda p:ırasız D~~. ı:v: 
ıenmo t<lldırt göııcleftu okuyueuJarm 
mJıtuz knlnuık Uzere l&rlb ..ıre.lerl. 
Dl blldlrmclerl l!Uım,) 

"Günah benim 
Ankaradan haber vorlldiğhıe 

nazaran, MUmıknlfit VeldUeti ile 
iki ecnebi raket nrası telefon ve 
telgraf haÜarmuzı nlfı.kadar eden 
tki mukavele imzaln.nmıştlr. 

k . ? 
ıme ne. ,, 

Blr arkada§lmIZID h4.dlae :ınııballlnde 
yapbfı tahkikata gl:Src hAdl&e eliyle 
cereyan etm{3tlr. 

Zabıta, blr zamo.ndanbcrl, hır~ızlık 

suçundan dolayı Sadettin o.dmda bir 
•abıkalıyı aragtınnaktadir. .Nihayet 
ıtendlslnln, Şebrem1ninde Araplar so -
kalmda. 4./1 numaralı evde oturduğu 
teablt e&J.mtı ve bir komiser Uo lk1 
:polJ.s geçen gece evi tarusuda bagla -
mııl&rdlr. Saat 11,80 doğr\ı eve bir 
ıaıwn daha G'eldlğl g6rUtmUJ ve lce· 
ttyo otomobil 14.atiklerl Ue t,rlkotaj 
JD&bem..S eokulmu~tur. 

Memurlar da ltenıUlerlnl yakalamak 
maksadile nn!lfçc yarııbyarak mukn. • 
bele etml.şler nncıık kendilerine ı.sıı. • 
bet ettlremcmlşlerdir. CUretktı.r hır 
lltz.lar böylece sllUı ata ata karanlık. 
lara karışarak kaçmağn muvaftalt 
olmuşlar4xr. 

Bu mukııvclelerlc, gittikçe al" 

tan telefon ye telgraf muhabere 
hatlnn es:ıslı bir ecltildc kuvvet -
lenecek ve bugünkU ihtiyaca ce -
vap verebilecek bl.r hale getirile
cektir. 

lı anyanlar 
• 26 sene telefon idaresinde muha. 

bere memurluğu y&pmı§, mnteh&SSıs 
dakWo ebllyetnnmeıd bulUDan, fran_ 
ırızea bilen bir bayan, 1§ aramaktadır. 

Odasına kadın atıp muhabbet ediyorsa1 
ev sahiplerine, hele pofislere -~oluyor?! 

Bütün bir semti gece w.kU sUAb 
sesıerile heyecnııa dü,Urcn Sadık ve 
SadetUnln bugün, yann yakalanacn.k • 
lan muhakkaktır. 

313 - 331 doğumlu hiç askerlik 
yapmıyan gayri musr mler sevk ediliyor 

Bu mukavelelerden birincisi ile 
İstanbul - Ankara arasında 15 ye. 
ni t3lcfon ve 5 yeni telgraf hattı 
yapılacaktır. Y.ine bu mukavele fit• 
mitine göre, 1.stanbul - Avrupa c
rasmdn 10 telef on hattı ve 3 tel
graf hattı inı:tı. edilecektir, 
Yukand:ı ı:a.yclığmuz IJŞlat 750 

b!n liraya mal olacak ve 6 ayda 
b!tm.iş bulunncnktır. 

İkinci muknvele ile de Ankara • 
fzm.lr ar"smda 2 Anlat • Ada.na. 
anısmda 3 telefon hattı in.<:a edi· 
1 ecclrt.ir. 

Beyoğlu Yabancı askerlik şu 
aninden: ,.. 

lstıuıbu1da ya.ba.ncJ ibulunan ve 
~ye kadar ihti.ya.t olarak celp 
ve sevk olwımatn11 olan {Trak 
ya hariç) 813 ilA 831 doğımılu 
sığlam ve saka.t gayri müslimler 

, Japonlar 
Loadra ve VIJll•ı· 

toaa gldeoell 
I.oııdra. litı (A. A.) - Tokyo 

radyosunda nutuk a6yliycn bir 
Japon sözcUsü demi5tir ki: "Har. 
m. V~iııgton ve LondTS.ya kadar 
götüreceğiz. onl~n &!yMetlerini, 
ltültUl'lerinl yok edeceğiz. Bunl::· 
rm verine biltnn dilnynya hffr.im 
o1acttlc Japon siyaset.ini koynca• 
ğız,., 

londrada yemekler 
tahdit ediliyor 

Londra U (A.A.) - HQkilmet otel 
''e lokantalarda yemek paralarmı tah 
'11<ID karar veıml§UJ'. 

Lokantalarda belli gtlürdo balık, 

av eti ve tavuk veıilmell yuak edile. 
cekttl'. 

silah altuuı. alınacağmdan Bey 
oğlu yabancı şubesine kayıtlı 

ı •. , t i°"' e ı;; 

Nisan 19~2 günü şubeye gelmelc 
ve n1e2.h~ ::.,w;;u !} .. lmcy<.:.uı ı 

aklanda kanilni muamelenin 
tb"k cdil~i iF" dl ,.r 

Riom davası 
durdu 

Burul.an böyle vazifelerine 
ihanet edenler arcqh~lacak 

Bu mukavelelerden birind · bir 
Alınan şirketi, iklncisi de bir ln
giliz rirket! ile ~nptlm ştr. 

Posta umum müdürlüifü a}'l"Ica 
Anka.rn.da }"<ıni ve büyOk bir t,el -
fon s=uıtral; inşa etmek içi! b r 
proje haz?r'mn.Şır. 

Bullapcı:ıte, H (A.A.) - :Macar a. 
jansı bildiriyor: 

\'!il. 1'l (.\..A.) - Rlom Q.o.v::ısı bu. Harp divanı Gyur §clırlndc bir brp 

g(lnden iUbarcn durınu,tur. Mnamıı. • ı fabrlkaS? maltlnel rln'n havaya lılma 
!lh, dav& yUksck dtvo.ndıı.n nlmmamış m tqebbllsU. alt bııltal:ı.ma mu • 
ve resmı gazetede çıkan bir kanun, ı b:ı.kcmesini bltlrml§. Karımııı vermi3· 
cllvanın salA.hl.yeUni gcnııııetm!Jtir. Dl. tir. 'Oç kl:f ölllm cezasma mahk1km ol 
vcuı, lmdiyc kıı.da.r, clıııı.yet veya cll· 

1 
muşsa da bunlardan birinin ceza.az mil. 

r\lın i§lcml§, ytüıut dört cylUl 1939 dan cbbed kllreğc, lklnclsüı!n cezası da ııs 
evvel, .ulh haliUı:lıın harp hııllDe ge • GCDe hap;c lndlrilml~Ur. 
ç~ lnt.aı; eden b.arckcUer esnaıımda -----· 
uhdelerınde bulunan vazifelere ihanet 
ctmL.cı olan bazı kimseleri araştırmak 
ve m

0

uhakeme etmekle m\ikel!ett.t. 

(Kordl) rel'll%lne mOracaat. - Tak, tsk, tak.. 
• Orta S te okuyan Anadolulu kim· na ft441etll kapı çalınmAsı ll:ıerlne, 

sesiz bir talebe, herhangi bir mUesse. malıbubcelal karŞ111ına alıp, lı:uzu plr· 
ecdc eMt gibi çıuıomalt iatemektedir. zolalı, taze sarowıak, yal:lne1 dolma 
(Y.Sl r cmzf:w mUmroat. ve bir yanm kllolult üzüm,kıu ue·ak. 

• Ailevi vaz.lydinin boZukluğu yü. pm aafaın yapan O<ıman Ö:t.en Y'-'rln. 
cilnden ortn S ten çıkmtf bir genç ya. doo kaUuuN "e knpıyı :ıçmı,tır. Geıeu 
§J ve tc.hslllle m:ltenas!p bir iş ara_ ev Bfthlblılir. 
mo.ktndır. (~ NeJa) remzine ı:ıura • _Hayrola? 
caa.t. _ Ne bayroLllı • .BJ ne hal 'r 

Müteferrik: - llııngl tıalf Halimizde no \ıır ld •• 
S \TILIK AltSALA.C - Allat\ Allah.. lien bnnıı ımbırl:.u 
o OskUdard& Doğruıc:l:ır yokuşu ver yarnbW. DaJın ne olsun, ~ ııhu bl7J 

b8.§llld , bozıı.cı::ım yanmdakl arsa. ile mahallcllye rezil, kepaze cftin. Ilemcn 
KadıköyUnde çarıı içinde S5ğııtJUçeş. bu kadını al, g!lfür. Ve yarmdan teı.l 
me çıkm z rokaktakt lkl evlik ıırsıı yok bu evden de çık. 
satıııkbr. lsUy nlerin Haber gazetesi - Afll'ltıı.i:ıs.l.:ı sen onu. Ne doetaınıı 
b:ışmtıretUbi :ths~ıı mfüııc:ıatl:ın. koğar. oe ıle odadan çıloırıın. Hem ıJ. 
Aldınnu: zene oluyor, yahu •• lılz blu eltc .o. 
Apğtclll remlzlul yazlb o1aa o. rll%, burada .. 

1myueU(ıınmnın ııamıınna g-~cn Hunun üzerine ov sahibi: 
mektuplan idare~ (.-u.r. - Sen şlmdl r,örllrsfin, dlyett.k rıUr 
lan u~) bergln 8&ba.btaa öfleye. hiddet dışarı çıkını~. doğru karaluılıı. 
kadnr \·e saat l'7 den onra aldırma ko&ma~tur. Karakoldan, ev sa.lılblne 
lan. bir bekti verrınıtş ve h~ ~ilim· 
(Tuıu.b) (Denız 18) (333 E) <Yıldız) gl.lııderflmfı;Ur. Ancıık, Osman <>ıen 
(Ciddi) (Uygun) (Y.Ş.) (K\ltapbane) 

1 

bu mllddet :zarfmda ııtnlrlnden kn i"h 
(H.K. 213) (KJm!e!#:s) (A.Dlqa. lerl blrlblrl arl~ı sım yuvnrl:nnı, bu 
lım) (N.U.N) fEl) (Ayla) <C..M) lıınmııktndır. Ken~?'J ve kıı.dını: 
(A, L.) o(lıC,z.E,) (Nadide 79) - Baydl karııko.a. diyerek alıp gll 
(Ad.) (İ, tf)wı) (B,l, Kaya) <R.U) türme.k ist!yen bek~ P..ahmlye, büebti 
(Ynut bir yuya kuralım) (28 Sezen) 1 tUıı lazoıı~ ve : 
lSesu) (B.R.K.) tS.B.O.) (Görgtlltl) \ - Hele seni blr Rnrnkola giSndere 

(Yqllg6z 19) (K. 88) (K.N. Mehtap) ~ylm, de ben ı;onra gellrlm! dlycrel• n.. 
(Emekli) (S.S.) (llllberra) (A.G.) zerıne atılmış, uıvaDı bekClyl bir hayli 

(2248) (GUlçin) (Penbe.,""Ül) (Bahar) d~tmU.5tUr. 
(A S,E) Bekçlyl bu .suretle dıprı çtlmrun Oıı 

- ' man gene odasına dl.lnmUş ve hJı:bfr 
mer otmarws "'bl eı;-tcnceslnıı devam 
etm1şUr. 

Bekcl Rahmi ise k&rAkola ko5mu<J 
ve ba41D& gelen~rl aıılatmışttr. B•ı \'a. 
dyet karp.&mda bu serer lkl pollA me. 
mnnı cöDderlhnl~tJr. Ancak Osncuı 
polis memurlarına da k17.1111S: 

- Yahu ae adamllU"lllDU. be~ Bir 

Keza. yemeklftl Uç ltap o1a.r&k tah.. 
dit edecek bil' emrin DefZ"l tıeklemnek 
tedı"l'. Otellerde otmanlar v41yalmt ge
ce çalişan m~c:r® bulunmllıtr
dan ba§ka kimselere sa.at 23 n. IOil. 

ra yemek veril!Desl dit ye.ali:: edile • 

Bundan böyle, yültaek divan, <l ey. 
101 1939 tarihln<!en evvel veya sonra, 
bu sureUo yaratılan durumun netice. 
ıcrhıf vahllnleıUrmegl hedef tutan bıı. 
rckeUl!r yapantan araıtrmmk ve mu· 
J!8kemo etmekle de muvau&f tıuıur.a. 

caktır. 

Alman 
'Baştarafr 1 net S!lyf~ 

Baı, Dit, Jleale, Grip, Bomatlwma 
Nenalji. 1tmkl1k 99 BatCha A~ 0erW Emer 

tUr!U blı.I rahat bml.lrma4mız! dlyerek 
bmılardıuı lılr tanesinin tlzerlno atıl. 

~ w Jr.cncllsbıl döpeğe tefeb?>lla 
cdcreiı: ""1letıııl, a_ntmcslol koparmı , 
blr u;ı;U k~ Uo do. t:lbklr etmt:ıtlr. 

~ekt.-r • 

Cephenm şimal keslminde bir dllş. 
man kuvYetl sanlmış ve )'\)k edBm.iş • 
Ur. 9-lS nlSan zarfında doğu r.ephesln 

b!wDdı ~· 3 llUWl(Ur. TAE.UTr.ERlHOtJf SAIOONIZ. 
HH •ERDE PULLU ICUTULARI ISRARU llTl'lllıllı 

Bir ihtikarcı ~:r~75 düşman tankı tabrlp olunmuş· Nafia Vekaletinden 
Hususl tebliğ ile de evvelce tındı • 

Yal<alandı rildlği gibi Alman denl..zaltılan ve sa. 
1 Vaa;J ~teri diŞnan malzeme ve 

Go.lata.sarayda K.ıiz.antem pAB&jJ.Il. iaşe deniz mtınııkaıa.tma :nniden ağır 
da 40 numaralı dllktlnda lmlldııra darbeler vurmuıılo.rdrr. 
malzemesi satan Kaplk Dubanyanm Şimal buz okyanusunda, denizaltı • 
800 grımıhk bir paket be.kır çiviyi 180 tarı MurmlUll!k llmıı.nmdan ayrıl:ın 

k~ ııatmaaı lcaı> ederken 460 ku- bir knlllcye taarruz etmişler çe 1!.200 
TU§& sattrtı ihbar edBm~, bunun Ou· tonrıtlto tııtıırmdakl lld Amerika yük 
rinc bir ctırmUmqbut tertip edillniJ • gcml.sfnf batmnışlardtr. Bu lkf gem!. 
tir. Kapik n paltet ~lYfyl 96 Hra 60 den blri d· hA. evwı Alm!ti tnyyarelerl 
kurup. satarken yakal&.nnllft?r. Yapı. tarafından hns:ıra uğratılmış bulunu· 
lan aramada 16 paket çivi daha bu. yordu. Diğer taraftan &&\'8§ tnyyaı·e. 

huımtl§> bu ~viler ele mlllae!Me edlle- leri ayıu knfileye dahil dört bin ton!. 
rek auçlu adliyeye teallm ~Ur. ıa.totuk bir petrol gcml.slnl bstırml§ • 

Ne ıru ateş püskürüyor 
lnr ve dlğ'er bUytllt bir ticaret gemisi. 
nl o derece hasara uğratmışlardTr ki 

Bıı§tııratı ı ncl 511)·fn.da bunun kaybına muhakkak gi5zU ile ba-
arzusunu gösterml§se de, mtızal:ereye kılabilir. 
katly tnUdah:ı.le etmemlştlr. Hind Atlantikte, dcnizalt.ıın.rımız topye. 
mc "leslnc kııruı gösterdiği :ıltık.adan ktUı tutan 104 bin tonllO.toya yükııc • 
dolayı kcn~ mlltefeJdı:l.dıl, fakat len 12 dllşmaı: tıcııret gemisi hatır • 
blr hıı.l çar ili aramak hıısusuzıda ta.. mış1ıırdır. Aralarında yedi petrol ge. 
nl bir rol oynıynmazdı. misi. bulunan bu bUytık gemllerln İ'.e. 

Pandit §ll sözleri nave •tm2ftir: men hepsi Ameril:a d~t;ıı kıyuıma pek 
Kırips, Hind mescleslni ııaııetmek tı- yalanında to .. plllenmi~1c•dir. 

Eiuılltmeye konulan ~: 
ı - Mc.lıı.tya su irlerl ~incl 11ubc mlldUrlUIU mmtakut c!ah!llnde §I. 

mnten ·roımıa çayı, prkan Ordozo deresi, ccnuben Det"me kc.nnlr, ga:-1,~n 

Beyl1:rderesl arasınJn kaıruı tııkrlben 25000 hektar grmlt' ğlndeld ll~n 
ıurcngl §CbekeıılDe mllstenlt temye münhanlll haritam ile bu o~aya akı.ı.n 
dc:-clerden fdareee lllzum göıillenlerl.Dln ecrtt.v.ari lıarUalw'nan ~sı l~l 
muhammen ke:lf bedeU vahldi fiyat efillBı U.zerlndeu &lO.OU hr.ndır. 

2 - Ekalltme 4.5.942 tarlhlne rasUayan pa.aartuı gllnti stı t 15 ~ .An. 
karado. su işleri relsllği binası içinde toplanan au ekailtme koınlsyonı.ı oda· 
smda tap:ı.lı zıı.rf usullle yapılacaktır. 

S - !Jt.ekliler eksiltme §artncuneal, mukavele proje.al, baymd.ırlık tgl.crl 
genel şartnamesi, umumi su !Şlerf teıuıl ~amealle husuııl ve ıenııı ıart. 
nam lerl ve pro!elcrl 4 lira. mukııbUIDde ıu l§lerı rcLsUğlnden alablll.rı~e:. 

4 - Ekslltmeyo girebilmek için istcltJllcrin(52M)llralık muvakkat te>Ui 
nat vcmıesl ve eksiltmenin yapılacağı gUnd.en en u üç gUn en-m elle.rinde 
:>uıun:ı.n ve en as 5000 hekterbk bir arazlııln TııkeometrcUk. hnritaıımı ~u. 
va!faklycUc yapmı~ olduğuna dair vesiluı ile blrl!kUı "b1r dUe.kçe ilo Nııfl& 
vckAleline mUracaat. ederek bu f§e mal!sw oUnak Uzere veslka alm.ala.rı ve 
lıu vesikayı ibraz etmeleri §&rttır. Bu mUddet i tn~c ve~ taıeblnde bu!un 
mınyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin tcldi! mektuplarını lkinc;. ı.a dodc ya.ıılı aut.ten bir 
saat evveline kadar su ıeıerı reisliğine makbuz mukablllnde vermeleri 11· 
zımdlr. Postada olan gecikmeler kabul edllm9. (23l>l.f182) 

• ha bu lk1 mımıurıuı karakolıbn 

ımdıı.t olarak lstedl.klerl blıialtı memur 
dıılıa gelm.lj ve bunlarm da yardmılle 
Osmnn kulcnrak ~namk dostu 
kadınhı. ber.ılter karakola götUriUm\}& 
düa de dllulime§hut ıısllye yedinci 
oe~ mahkemeelne verllm!§t!r. 

- Cbllm eter ortada bir ıUıaaJı var 
- .. re MiL. fillr,e, bele pollıılere 
- elıqıor ... lıu lıaBma ptlnllk· ........ 

IJlm41 ~ polWıı JMDl'eU alım • 
da adliyeye c-etlrllmı, olan Oiiman 
Oz.eıı daha malı.kemeye glrmeden ev. 
voı bu IOJ9 bayret edlyumq clbl. 
dı.~ OT abllıille Çl)upyordu. Daha 
laAI& tamamen ayıJmuplft oldllğu iş 

p.leıiııcJen ve kıpkırmızı IMırnwıdan 
a.ulaşılıyordu. 

1~4J81 ile beraber lıuluaa.ıı kndm 
da. bualıu ~tlrllmliU. Ancak, suçlu 
doilldi.. Y!Wua pbltllk edoeektl. Ka
diAt ~ll&iUıü, müeoblyettm ötürii ~ 
ii..uı.Q Uö ıılu Akı eanDl3t hldiıle ile 

l alıl.ka.ılu detllml pW blr kBııecle bek
U.ronlu. 

~lhayet. lıılru JM>uıu Oanıan, mahke. 
~ ııeku1ılu. Dftvaeaları dayak attılı 

zere Br.lbuı1n hUktuxııetlnf.ıı artık hiç. S t te ı. ~ı 1 ŞahUaı: 
bir te§cl:ıbllııo g miyecettııl aöyledL O "' - Şimdi ne yapacağn, Ncclicığun '! 
Bb, Britanya hUlı:tlltttm4ell hlc bir Londr::_ H - sro t 15 l Radyo) - ıledi. 

addes Uç ·r m 
te bblla bekleml)"oruz. Ondan. yalnız Sovyet eeoeyar ı t •bı:::, cephenin Neci~ önüno bal•ııı-ıık mmldawlı; 
illndlat&nın sly:uıl ve iK.t.lsadl terakkl. blrkııç bö ı:. il' • t !.\l"rDZ lıııreketlcrl - Eve dün~ırm.. 

.7. Yazaı: lSKE 'DER F. SERTELLi 
a1De mani oımaaı beklenelJllir. Bence, olmue \"fl t>ıızı meskun yerler o.lınmı~. - Evet •• eve dfüıeccğlz. Falmt, bu 
her Hbldllnin ,~,her türW teca. tır. Ec,,Y:u ~izde bir may:ı toplama ne tal.15itllk ... Bu ıııe rez:ılctı!. ~ 
vllae, eakt ve y nl her tı.ırlü tNıakk.U- ge.m1sJ bııttrı.lmlııtır. Lcnlngrad cephe birkaç gün olıbı .• bhl lr.ıradıı beJdet
me mukanmet etmektir. ııbı.de Almanlar 9 bin ı::ı.blt ve nefer menin manası ,·ıu nu Y StiyJc.nco ı;üı.. 

onılan nel~ edeccğlru. 

- Son ı.ükmll Kde ve.ıiraW, ŞaW. 
kal Acele e~. Bu Vb(. itlerde. WGll 
lllsaıu dain~ aldaQr. l'1ut.e-dll elına.k 

Yeni J>eUal. H (AA.)_ Reis Ruz. zayiat ve.:m lerdir. Geç~ cumartesi lerıı lılanmnk icap ederse, o buı"Uıı n- ve azap görmek «erlll•tlr. 
,·e.ıtln mUm.oıısill &lbay JahD&onw:ı. İn· Uc nllıayet 1,-,•Jl\ll ııydn Almanlar 1203 l cb,la ~olt erken gelmiş,. ynhut klıubl. 
;iliz Hind ı::ıllulc.erelerlnda ~ tayyal' ltll;· "tı::ı.l:lerdlr. Bun.ıı. mukn_ Ur, belkl de hlç gltmeo1l~ Bann lstnn
rol gimdl mUno.kq& konuau tqJd1 et" bil Ru:;~nrın tayyare kayıbı 31• tllr. bula. glilllomm dlyo ynlıın söylenılıs· 
mclctedlr. - B:.ı.un dürüat gör<l:ıen ve cl altınd:uı 

Sir Staf!ord Kırtps. albay Jobnaon. Mühim bir konf er anı bln tl\rıa dDJ.a\·erclcr çm ırcu bu n .• 
dan ar&Ct olarak hareltet etmeliııl la. Df§çl. m •"--at. çene ve ağu: cerra • damla L'arı: maoıalıydmı, NcclA! Be • 
tedlğlni Hind mllliyetperverlerine aöy. hlsi p ro!c:aörl1 Or ZJya Cemal Aksoy ulm kııl'llluı.tlnı büyiil\tür. Bu sefer do 
lemlşti, fnl:at Nehru buna şlddcUc iti· 16 • ._9'2 perşemb9 gllr.U aut 17,30 !J3!)aın beni aııtuttı. 
rar. etm!§tir'. da Em!llnil bnlkeTiııde (Atız Ye dl§ - Oelo dur baknlnn, .,.ahtka! Bel· 

Nebru, Hind, 1idcrlcrinln her klm bakmııı.tzl m· z ra.rlnrı) mcvzuunda ld \"<'rdlğln hükümler y:ınlııt vel'B JU. 

tarafmdan olarım olsun bir aracılık ı bir kor..Ce.ranı ..-erecektir. • lı;dir. Eve gldrllm- tnı ~am iskele 
veya hakemlik istemediklerin[ aöyıe. Kon!eraru:ta proj~ksiyonla mUtead. çol< kıllnbalıktı. Banın insan bumda 
mf:tı.r. dit resbnler vtıııterllecektir. blr!birlal gerc:ektcn bulA.maz. Delili de 

Bu.nwıla beraber Nehru, .Tohnsona Herl:e4 ge! 'ltur. CTC gftuılştlr. 

Hind (31erlne ilgi göstermcsfnden do • - Bu, b& zayıf lbt!mal olmakla be. 
layı mbınettar olduklarım UG.vc eyle. ZAYİ - U:.n l .. ı.:Malyeslnden aldı. mber, gidelim .• 
nı~tfr. f1Da 1%17, 1218 1219 numaralı büyllk Urzlı hızlı Nia.m yolunu tuttular. 

Şa.lt.ikanm bnbtttıt 1Ktl"-4ia GRPU. 
yordu. Knlarm ynlnu ~eldljlııl görlin. 
ce kq1anm fl!lttı.~ "°lendi: 

- Şahika.. ltMllln yek ma ! 
- Hayır babı& •• Son vapura kadar 

bekledik, plmedl .. 
- Belki vapuru ka~tır, yav • 

rum, Olabllll'. Ya& ctinJerl gnrdur. 
S0ın \.-S.(>Ul" ku).)l'iWea ıteklal :fl.nDl p!~ 
kalkıyor. Gllneıt o unııııa lut•k bata.r. 
tıı.n bir- arkadaolle WıL ta.tuı., soa 
vapuru knçırıftJ'lr. Zlyamı J"lllıı Veda~ 
biraz daJgm blrt ~· 
Şahika ajla)'MÜ ~ ~ 
NeclA onu yahıDI lmwan$ılc ldeme

dJ: 
Azad dıı. §llyle deml§Ur: ~ 2119 numarııl• !'l\~k nJ.san ayımı - Gidiyoruz. Fakat, cmlıılm tU eve - Atlama, Şallikn! Göz ~ 
"Hiç bir iti~ Amerlka.n ııracılığmı ıılt ~ ekmek kartmu za;,l ettim. Yo. de gftJJlSlll!Jtlr. o kımı;ıııı aldatıruık - yazıktır. Oaları Wç dl> ~ lıiı'st 
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ınl§Ur. Bu anımı reddedllmlııtir. ela HaM1te To.aa ae, hlo b1r lllizlln• tiıanmıyacatmı.. ve 

etmly~! 

- Geno bll' kadın, k.._ tıua1uı . 
dan aJdatıJdığ'I 111UD1U1 da a.tı._ ..... , 
ııe zamaa nilıi.ı', Nedielloot Baa aa. 

ııa ''biz tallsl:ı; ku:larız .. ,, ~erim de sen 
llUUlılllıızt>In ! 

- Htıyu·- .Bu.ııa lnııwıııyaa ı;en in! 
Ben tallair.U,tl.ıııe her zaman inauıı.ıı • 
J:udanwL. Bu bir -.ıl;-ua meselesi. Ta. 
!bık. doğm:ık. Fakat, tali.fılz. dofdunı 
diy&. ıumdlmı öldürecek değlllm ya. T ! 
ICocadan n:ıslblm yola;u, ~ yaııa • 
raa. Sen ele bu fehıefe)i lUmetsen 
me.ele kal~. llJç &r.a.ln:ıe.ın ! 

lkı arkndıı~ tam s:ıat o:-ıdn ıı:erh·e 
gliüer. • 

~hhlkanı.n ar:ınetıı soğukkanlı blr ka. 
du&dı_ KIZUUll atladı#"Jaı &örUnce gUl. 
cUi: 

- laauı Wyl6 11açıua ıeyler l!:ln 
~ıırı dökor mı, a )'aVrwD '! Cuıuıta 
Jazık cloğll mi! Yana seıır elbette; 

Bay Sed&t ı.ıı.orcıaa yemek ocıuı. 

D• lodi: 
- Ben ele geclkUnb. .ıye merak e. 

eliyordum. AJUımıla.n '6yle bir ecylcr 
de g~ değildi.. Vedat belki ınz.. 
luı aiJıul, bir pdnoya gijturmli&tl\r. 
lkılk1 orada bJra &çlyorta.. da. onun JglB 

gecllrtller, diyordum. 

ŞüJka pcooereıılıı &ıii.ııe oturdu •• 
~aUdl: -

bekçi KuJıml ile polliı memuru Ahmet. 
U. Her lldal oe <>smnnm 1aarnttuJJll 
ıı.nl:ıtarıık ceulundınlmasuu bted! 

ler. 
Bundan sonrn Osmana ııc dlyecrli 

soruldu. Osmıın: 
- r.i e dl,) eyim. efendim. dedi bun 

larm ıınlattıklarmdun blç bJJ ô1ll1 lııı • 

Urlamıyorum ki, 
-Nedenf 
- Sarbo,tum. 11em de çok.. 
- Hi'.:blr ,ey de mi hntırlamıyor 

- Yalnız l>ekQlllln geld!l'I~ o 
mm, eonrnaı ba1anık blı pade l1t ot 
tWO.-

- ı' ıı.ııa ı .. 
- l.'ekl bek!:l ae dPdl f 
- Hakktnlb il ~et \1lr 

1..-ndın almı .. m ! dcdL 
Hıılbukl ortaııa bl~hlr 

kadını estfdpnbfori t• ıı r 

°'" 

Dün gece de evime dll eı e ttlru JW 
.ılıltlı oturdu!,, hem d r, hı>m 

tP.11ı tntlı mııhnbt>t't rdh-ordnk 
Sonrn ben bekı;lyt de4fl o twnl dı> 

dü, Polis de do~'lllt'lt istedi... 
Bundan sonrn :Jhtt oı.araı. dinh>" 

C\ sııhlbl, O~ırutnm hlr odtıVT klral 
dığını, fakat e\'e kadın il( ~ı :!nf' tte 
il<' dlılr vt'Tdlğt ,.fü:e rağmen unu t 

auyarnl• her x:ım:ıu odn,ııuııı kadm1 

aldığını llİll lı-dl \'e bekth1 Mal dfJ 
dUğlln~ anbttı. D\L-er şah1t1Pr dl' n1 
m yokla ifade verdiler. l\!ahkeme. 05 
mnnm dostunu dlnlclD<'ft ll\zum ı.ı 

bulduğundan kadın ç;ığrt\mıı.dı . 

Bu ııun:Uc Osnınnm suı;a sabit ol 
muştu , Muhkemt' kenen lnJn ı ııy 1 
gUn mflddetle luıpts, no ıını dn il~ 
pnra cc:rAşı l>demc ınr ka.raı'hl tıranı 
h.'\kkvıda derha! te' kir rolbekfrr~ 
kcstl 

Oışan çtknnlnr.;ıl tevl.1fhaneye '8 
türtitmek llzcre J:ıudarıt!tnı1 t~ttm l 
dllf.'n Osmnn. h!lra ,·aıh Hl lmvr.ıyıt 
ID!lmıı, yayık ynyık: 

- Van •hl IJu işten bir f!C~· ıırılıı.r' 
madun. glHI. dlyo Sôylcnlyro'ı1u. 

Dqstn <>!.-ııı l.ndm ı~. nnW:c!i:! 
kead!slnl !.· ~ını~ıır~ı gi.J-rUnO(' ~ 
tan adllyf.'lll n t kru ıtmıştı. 

ADLJTE MUBAB1Rt 

ı $1kAyet er J 
DDe 

Karn veren menmr 
nerede ? 

lllkme&ln karta. bağl&ndıl:I sUııdt 
bert muntuanl blr surette ellmi%e ' 
len kart maaı..t bugUıı aynı 14 
olduj'U halde alamadık. HergUnkü "ti 
racaatrmıaa kup bu itle mc;gul o 
memuru burada yok yum gel diye t 
güne kadar bekledik. Su H annu oıı 
bunun haldanndaıı birer parça. 
meklo karnımızı doyurmakta.yı.z. Jı.( 
b& daha ne gUne kadar buJrmmıjf 
:ıneınuru bekllyecellL Sayın gazeuf 
bu haklı flkAyetlmlzl derç etm-1 
bu l§letıe mefgUl olan U&t11n ~ 
na.sarı cllkka t1n1 celp •dersen.1% ı• ~ 
dllr elimlZG geçmıyen ıurtımm bfl 
alDll§ olablllri.z. 

bt.Hdll.J caddeal 80/U No. tutul 
A.ll \'8 &sa 

-Vedat adam olmaz. baba! lY 
anlıyorum: Sen onu benim gözllme ,t 
mak, onıı banıı bir yıildıih hap 1 
yutturmak lstlyorswıl Fakat o J 
blr hapa benz.lyor .. Gllnlln blrmc'Ie li" 
whl.rle~1p mahvedecek. 

- Dur bakalım canım.. geıme4' 
lıllkUm \"crınek doğru mudur? 

Saat oo bir olmuttu. Nedi. e~ 

gitmek Uz.cro &3'aia kalkm15tı. wr4' 
bire küP<Un Unllnde bir ayak pıı.ut' 
aı duyuldu \"e ince blr eritelc llCll1 -1' 
eeldl: 

- Şahlı.a... sen ma.&a pcacercdO 
turn.u '! 

O no ! t Bu Vedlldm Se$lydl. 
Hcl)!ıi birden seal C}dufar: 
- işte geleli .. 
Şahikanın babaar aeslc:tdl: 
- Buynnın oflum. ır. pinıi.z of11 

yoruz.. 
Neci& ş.'lplack: 
- Nerden çmtı bu \'akit -" 

beyf! 
Şahllra 50kaldaıı CÖ:&UDU qıtlfl> 

yordu. 

caddeden fılr kadın p~ "'' 
cıtmıatı. 

NoolAmn kulalına ı.tlldl: 
- Girdlla mil giden psıpyı ~ .. 
N ecIA yu \1lK& batını 1Jal1adı: 

- OOrdU.m.. kap&dao ayrılclıl-'' 
(~va.mı 11:l#·J 


