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Roscttinin nutkundan sonra Yar 
~"s, a!kış.Jar urasmda l!;Umaı ter: 
kPtınıştir. Grenviç ayarlyle saat 21 
·~c cnlışmalara başlanılmıştır. 8o. 
Jn.}a şansölyesi l\.façicndo'nuıı ı,ıuı• 

750 gram ekmek almak için 

Ağıc 'ş nıü
esseseleı i. 

Amele mevcuaunu bildiriyor 
1 

Çöpçüler ağır ı 
işçiler arasındadır ~r , 

Ekmek karneleri verilmeaine bütün kaza ve nahiye 
lerde devam edilmektedir. Henüz Eminönü, Alemdar 
Fatih· Beyazıt ve Aksaray, Kadıköy sem'derinde karnele: 
rini alamayıpta muvakkat karne kullananlar varsa da 
Boğazici, Kartal, Pendik ve Bakırköy civarında ka~esi z 

Almanlar 
kimse kalmamıstır. 
·ŞclırJmızo sonrad:uı gelen veya b<

ya.rınaınıı nl ama."XUJJ 018.Dlıırın ndreslcrl 
bildfıild4,~ ve yen! vcrtıcn k!ğIU:ı.rı 
doldurdultları takdlrüC', u.l~kadnr mc. 
ınur veya. ookçllcr, bu gibUcrin evle,,. 
l'lııl', mU\"9.kluıt kıı mc brrakmaktadrr. 
lnr. 

Mo!!1'f>~ roplıetıhıdo So\ ye1Jcrln geri ulnıağa JUU\lJffol .. olduklan yorlert 'o 
ta.anız bttı..-ametle.rfııl gösterir ha rita 

Cenubi 
Amerika 

devletlerinin 
Ağır ı~i ~lı Uran mUesseşeierdo. 

jktısu.t. nıUd!lrlilğilne, bu gfb1 mtlstab- A ... r yda 
demlerini bıldimıektcdlrlcr. önnmtız.. .. a a 
d"kl hafta içl:iıdo ağn- ~çiler ha.klan 

~~;:~:~~::-hl... bir bava gazi Askeri tazyik 
görduğunu 

iddia ediyor Velisarov. borasa patladl öJyc Aranhayı konCcr:ınsa dıthnt 
başkan scçme1' teklifi alkışlarla ka. 
huJ ed!lmı~tlr. Aranba, lçşekkül et.. 
ınfş bu inUllnbın şerefi tamamen 
llletrıleketine ait olduğunu sö~ledi!.. ~ 16 (A..A.) - Yan remli 
ca •oonı, Pı~'fli rRrolını balt~11,:>:1.T4~:'il:iltyı11-.lıiılll ~: 

da sitaylşlerdo bulunmuştur. 'Btr?C:ilt CleVJctler lıa.rlıci)·e nıızrr 

~ınıarıya iıe 

harp aleyhtarı 

Lindberg 
Yeniden vazifeye 

girmek 
istediği halde 
Orduya 
ahnmıyor 

Bir ticaret 
• • 

pro1esıie 

uğraşacak 
\ ~ 16 (AA.) - Ha.r1c,ıe 

.1.ızın Sl:1mson, L!ndberg'in yenSdllı 

.. ızmete girmek lçln yaptıfı mtıracaet 
I lkkmdJI. demf§tlr ki: 
Sabık Albay, BirJ~lk devleUer or 

..usu hava kuvYeUerlnde yeniden tul 
Wr vazıto almıyacaktrr. LtndbeıJ', 
harbiye nuırlığınm &llka duydufu 
bir ticaret pro~ hakkmdn teknik a.. 
raştmnala.r yapaeakbr. 

BUDA PEŞTE 
KONUŞMALARI -
Macar ve 
nazırları 

Bunun üzerine Sunıner Vels onu muavininin R.io - de - J anerio 
nıüteakJp Unıguny şansölyesi Guanı öa nutkunu söyicrkecı .&&terdJğ\ 
birer nutuk söylcmislcrdir Gunni · ihtiraz ne olursa olsun AJnian. Si
fnfiratçllık tcınaym'ıerinl · takbih ya.si mahfillerindeki kana.ata göre. 
ederek bir kıtaJnr :mısı harbinde bu demeçte, kul"5lerde dC'9'1inilı su
lıitaraf kalrnanın imkı'\n,ı;rzlı~ını nn- rette hiMedf.le:n cebir ' 'e iktisadi, 
latnııştır. sly:uıt ve hatta 8*erl tazyik.le,ce-

15 SOnkıinun gün.U, .Jutaları:mız 
ıraı·b::ı. do~'l"tl ilcrlemckte devanı 

_... ~'&D.lr 2 ııci sıJ)fBda 1 
Bugün Aksarayda az kalsın facia ile n eticelenmek 

Karşıhkh 
birer nutuk 

Hatip sözlerine şöyle dtwam et. nub A.m.eri.ka devletle.rirıb:ı durumu 
üzere olan bir havagazı boru patl•muı hidiaeai olmuıtur. verdiler - ---------------- 1 Sabahloytn Kema.1J>8.fa caddeamde 

rııiştlr: iJzerindc teeir icra etmek ve bu 
Yapacağımız iş, yalnız Amerikan devletleri hiQbtr surette cenu.b A· 

tlevletJerlni olakadar eden meseli'.'. merika kıtiıamm menfaatine U)"Dla. 

lere rnliohıısır değildi r. l\füuıkcrclc. yan ka.mrlar ala:ıağa mecbur et
rimizio sasını b~criy~lfn muknri. mek teşebbüsü sezilmektedir. Bcr
rle-ratı tr,şkil edecektir. lin,dc bir kere da.ha şu cihet blldi-

Guani, Amerika hari~i milletler rilmcktedir Jd, birleşik devletleıin 
tchaalarının gayrimeşru faaliyetle· tazyikizıc boyun eğmek, cenub A-
1 ini~ hukukt hfikürtıler bakınımd::ın me:rih devletlerinin ~i vcmil 
lcvh~d.fai ve adli haberler mübade- li ülaa elemek olaeaktı:r. 
lesi ıcın bOrolar leaislle 6 inci kola Dic• taraft.&ıı, bu arada burayıı 
~arş.ı müe~deJe etmek here aabıt:ı gelea muhtelit haberlere daya.na
teşkılatı vucuda getirilmesini tek.. 1* Bertin.de tlU ir.Ubs belirmi,tir 

1 lif etmiştir. Cuani slSzlerinf ~ ld. Rio--de--Janciro da yanlm 

lıilirmfştir: Rooeoveııt ilo b1rle.5k devletler rei-
Kendı hesabıma mnt9lırns --.. siııe ilham verenler değ'tl, fakat 

JekeUerle diplomatik münasebetle. ı:.ynr Za.ınanda, kendi rnille t.lerlnin 
rin kcsilrnedığinc d:ıir muştcrek bir tııeJıfaatJerini olduğu gibi Roooc
kıırnr verilme inde mahrur ı:ömıü- ":ell'in nıantaatJarma. kurban etme 
'oruın. r;_c .h~r bulunmayan mcsuliyetle· 

Guaııi, tecavüze ~7a~ an lıt r !1- ı:r..ı :tntidri:ıt bazı cenub Aınerik..~ ı 
rucı·ikan memleketinin mulıarip !e. sıyruıet adamları da gayelerini iz. 
~ Dc\.-anıı !! ncl ııa;)·fa.ııa lıar fll'Sa.tmı btılına.~t.udn-lar. 

Malayanm şnrhmda Negrisen eya. 
Jetinde faalıycte geçnıiilerdir. Ma_ 
la.yanın ga.rbmda bulunan Negrl • 
sen eyaleti. Singapurdan 2Q() k ilo
ml'tre uzaktadır. 

Singapur. 16 (A •. A.) - Cuma 
tc-bliğı: 

Singapur 
muhare
···besi 

DUn Negri • Scm.bilan do~ Rngttnkü toJılantJdıın ik1 fµtıba 
da yapıldığı bildirilen mcvz:i mu _ · 

başladı 

Japonların 
6 tankı 

tahrip edildi 
ing&pUJ', 16 (A. A.) - O. F. 

t: Pasi!ıktc Slngapur muharebesi 
haşlamıştır. Japonlar Mala.ka yn. 
rmıadl!.S'Dda J ohor evnletine gire. 
rek süratıc Singapur ·ll7.erin.e yllril• 
Yorlar. İngilizler ,kuvvetler'.ll:İll ge
ıi çekildiğİni kabul etmekle bera. !:· bu hususta tafsilti. t vermiyor. 

l ...onclra, 16 (.>\. A.) - E. B~ C: 
MaJtY.ada Av:uet.ı:alya ~rlcri 

'"'"h',a'"";i;i.; ;;ti ' ~ 

sademelerin son safhaları Sirafim. y ••k k lkt t 
da l:uvvetleı;intiz ~üş:manm al tı u s e l sa ve 
tankını tnJınp etrni;ler ve J apon ı 
kuvvetlennc ağır kayıplar verdir• e · • • 

mı:=· v, ave< "'Yl"'•l•ri il• T ıcaret mektebının 
lıimare edilen Japon kuvvetleri i. 

~t== =: ~ : 59 uncu kuruluş . yıl! kutlandı 
Cephenin batı kısmmda düşman:. .. 

la bazı temaslar elduğu bildiri} _ l:üksck iktr.sat. ,.c ttcarct melttebL 
mi!ltir. nin 59 uncu YlldönUnıu bugl1-ı saat 

yoktur kutıa.nıru.,W-. 
Umumi durumda bir dcğiaiklik ı H te mektebin kont'craruı salonunda 

TaY.}:a.relerinıiz, Sungei Bingi'de · Mektep mUdilrü Nihat Sayarm kısa 
birkaç mavna ootırnueJar v e bur' bir hltabcSiyJe menuııme ba§ia.nmrştır. 
lamıı da sııltaflaıxıışlardır. Nlhat Sayar nrektebtn kuaca tarUı~-

Sungei Patanfdc-ki hedeflere .sini yaptıktan aonra mcsıcld mektep. 
tAY.}ıırelerlmiz tarafından taarruı:. !erin önemi hakltmclakl mUtalcaıarmı 
Jar yapı:Inuıııea da havanın fcuahğı ~ylemlştlr. 
neticenin görilnmeeirıe mUeait ol . Bundan r:onra Pa.rli Reisi ~t 
~tn-4 , lılJmaıoflu yflksek fktJırat ve tlea""t 

• 

mektebi mezunlarının \.'ll&lfclcrlnf an. , 
latrnı.,tır. 

Re§a.t l\1Jıllaroğlundan sonra pro!e. I 
sörle.rdcn !ı!okl\! Hikmet ve Osman 
Fikret tc laı:ı:l hitabelerde bu1unmu:. j 
lnrdır. , 

Talebelerden Nej::ıt .Muhs!noğlu, öz. 1 

can ve lbrahlm de blrkn.ç s<ız s5yle. 1 
ıni!ikr ve d:ı.v~Wl rle t.a.kbcler mekte. 
bhı Talts1m gazinoswula tertip cttıg. 
a.çya. iltmt§lerdir. Taks1m gnztnosun- 1 

&ltl çııı.y «;ok ,,~~lf gcçmlştlT • 

Ci6 numaralt evbı önünden geçe.nlcr 1 &da~t.c 16 CA.A ) _ Maear 
etrafa blr gaz 'kokusunun yayıJ.dığm.r l • · · 
hlsaet.ml§ler ve derhal vnzlyetı nl.~ks- baqeklli ''e haricjlyc IUWn De Bar_ 
darlııra. bildl.rm.l§lerdlr. 

1 
doasy, dlln ak§am taJyan lıarlc:lye .DL 

156 nwna.rn.ıı evden i~eri girildiği r.ıı.. ZIT:I Kont ç:iyano şerefi.ne bir akfam 
mıı.n bu evtn Mhlbl 56 yaşlarmda Ser. ziya.teti vemıi§t~. Zlyatettc blrçolı: 
ver'..n baYrrnı blr vaziyctt<": y:ıtt:rğı &'6- Macar slyııst ~yetıert, Alman "" 
rtllmU,tUr. İtalyan clı:llcriylc bir tok diplomatlar 

!çeri girenler de gaz tesiriyle ııer. haztr bulunmu,tur. 

~mlemi§lrr ,.o Scrv'-'ri gflç1Uk1c dı. De ~ossy, ,!'cmeğinkta,~ 
an çıkarrnl§lıı.rdrr. d~ s ylcdiğt bu nutu ~ 
Yapılan tahkikatta hıı.vagıız;r boru. tan ile İtalya amam.da.ki doatluk m ti. 

PatlaclI,... 1 1l lı na.eeh!tlcrlnl hatırla~ ve ~lr ınun b• nn aş mıı r. ki · 
Bereket Yersin borunun gUndUı: pat. i:rogün ld.a.ca.rlstan n1dıım lliW:ı; 

'ına.Bl : o sırada evde yalnız bir nanlm.l§tır, Macıui"~• ~diye kadar 
;ış= ~8:8I btlyilk l ılr facianın doğudan gelip tehdit eden y:ılacuılt Ye 

~ dlnsizllk zcha.ntsfne kar§ı koymak Pı tmda.dı Blhhl otomoblUylo hastaha- bir k defa a tı:n bi ""·"""- de AT 
ıcye kaldrnlan Scn·crtn vnzlycU tehlL QO Y P 0 gi wwı>.... • 

U görlllmektedlr. ıı..ıpa nıcdcniyetlnln müdataa.ıa içllı 

HA.diso üzerin~ bcledJyc !en heyeti bUytlk miltteflklert ltaıya TO AJm.uı. 
,,ıkıı. mahalline giderek tanldkata ba§. yaBugUrun Y11J1Jb8§lnda. mUc:adela ~· 

n, mllJiterek zaten elde etmek ı.1mL~tır. 

Bu i§to §irketln blr ihnınli görtll. içlıı eski askeı1 mezlyctlerinılz.e gtlvc
düğtl takdirde ~rkct hakkında takibat nerek ye.nlden b!rUkt.e Ç&l"pifl)WUZ. 

Kont Çlyano da Yerdilf cnaptıı. yapılacaktrr. ltnıyaıı • Macar doaUutu Gesrind 

Alman 
tebliği 

fB?Ur etml§ ve §unl&n aöylemiftlr: 
Bu dostluk her zaman, İt.&lJraa dl. 

politıkasınm temel ta§larmda.n bılNI. 

nı ~kil ctmJLıUr. Yillar ft .hA.cfıaeleT 
bu dostluğu ancak daha ta.zıa ~ 
tlnıu§ ve kuvveUendlrm1ftir. BO.Jtlk 

Uerlio, 16 ( \ • .\.) - Alman orduları mUtteflklmız Almanyaıım y&mbl.fmcJ:ı. 
b:ı§lrumandıınllt;'l?lm tebl!.ğ!: yaptrğunız harp, geç1D1B UU'l&rd& ıra. 
Doğu ccphcslnin merkez ve lnı 1 carlstıının bUyUk bir l§t1nı.kiyle yapı. 

keslmlndc muhtırcbc!cr devam etme:. lan mUcaclclclcri hatırlatıyor, Ş1Jnd 
tedir. Cephenin §lmal ltcslmindc du..-. İ de ıı.ru:uıeıerı muhafaza etmek ve bol. 
manm ehcmmtycuı sUrort kuw ti rl • şevlkllğl.."l garp mlllcUerl cemaat1 içi 
16 yapt:w bir tqo.rruzı:ı. imr 1 ~1:·~- ne ı;lıınes:ylc atır bir darbe veyıı 
~ DC\1l ., ş · • Avrup:ının mıı.ne\1 blrllB'fnl yeııldc:ıı 

-~--.._. ____ rnı __ .. _1_1e_ı _sa_~_ı_11<1a_·_ I kurmak maksadiyle bir çarp~ 

Bir Muharriı 
ar-kadaşzmzz 
Birkaç gündenbcrl, gripten nıhııt. 

srz olan ''Bir Muharrir" arkada§muz, 
birkaç gün !~inde GUnUn Mtması 
sO.tununda mztnıcı konupbllccrğinl 
wnınaktadır. 

Arkada.smuza seçml§ olsun deriz. 

luıtılmL5 bulunuyoruz.. DUnya tarthlrı
de, genl§ll.ğt \'o uzunluğu baknnından 
memlekcUerlm1zln §lmdlyc kadar yap. 
Uğı harpler itinde buı;Unkil De rnuka 
jo-CSO cdilcbUeoek b:ışka bir harp m 
rol! yoktur. Fakat, başlangıcı bu de
rece yllksck \•e bu derece kat't 11. 
mahiyet göstermiş bir harp fhndlyl! 
!tadar ynpılmamı§lır. Yıllardanber 
A vrupn üzeıino çökmek üzere hit.zn" • 
lıuıınış Sovyet, ordula.rnun tefkll eUl 
gı tehdidi yokctmek i~ <;&rp?f1rJr.erı 
ıı:rm zamanda demokrat dmetlmllıl d 
~orm: Te bımları ~ 
hıı.ı:rr.Janı,oruz. 
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V unanistan
Vugoslavya 
anlaşması 

Loadr9, ti (A..\.) - Dlplomatık 
mahtillerde blldlrildlgtne göre. lııgtıı.z 

hariclyeainın Loııdrada ımzawwı Y\L 
nan • Yuıoeıav &Dlqmuw aamı.mı 
ıurette t.uvıp etme.ı, Balkanlarda da. 
ba Uıllkrarb temeller atmak " aynı 
zam&Dda barpt.en 80DJ'a yakmfarkta 
c!&ba lyt bar teıklllt kurmak maka. 
dlyle J&pılan bQtUD dllrillt tefebbllale. 
re tanı mtızahereunı nrmek bahllnde 
İll&1li& bUkCUnet!nlD kararlı 11mlDln 
çok açık bU bcUrthılnl tqkll eylemek.. 

tedlr Bu mClhlm tİölpDiD relaJu " 
ma.takbeJ &1)venUtt. IGpbala. .lqtJ. 
tereAlD menıaauert kadar ...ıı,._ 

UJle de aWcalı bulUDdutu 1111' .....ıe 
ctbl liJrQlmelltedir. 

italyan 
tebliği 

-. u (AA.) - ttaıyu orduları 
Ullluml kararsa.tamaa 111 DWD&ralı 
tebqt: 

8ollwa .,.. Ralfa19 ~ 
mubaretıeıer devam etmektedir Batı 

811'e11&1kta - 1k1 tan.ita '°"" full. 
yeU otlDUflW'. 

llaJJ&D •• Almu .... lnlnetıerL 
nba dQDkQ fullyeU MDUUlda dllfma,. 
na ebemmlyeW ~lar Yel"d1rilmlf
Ur. DQpau lloU&rtyı. uker topluluk. 

lan ... &luDlan •• mitralyöz ·~ 
lerf7.. dalttdnuftır. Blrçok motlJrlU 
Ye malLlna1J vuıtaıılra llabet olmllf 
" t&brtp edllm1fUr, Birçok dUtm.an 
tayya.relert yerde tahrip olmUf •• )'L 

lulmqtır. Oc Hurrtcu tay7.,... cııı. 
fOı11lmllfUlr. 

K&lta ac1emıd•kl haY& a1&nlarmm 
lıombe!enmur mutat f9küde ...... 
etmı,Ur. Llm&Dda clemlrU pmben 
bataryalara tam labeUer ll&Jdolua.. 
m111tur Kibftr bomba tayyarelerı bD.. 
1Gk Glçtkle Tallpller .......... w 
t&brtbat~. 

Alman tebliği 
--~ .l _, ., .... 

m&D plJIMlıl b0111g\l 1' .:mkADUDda fld 

c:ew .malaaıebclerden 8CIDI'& ehelWDi 
rew aıer mc•1'! ltlal •urılf 10 top 
bUy&lk m.lkWrd& autralyOz, bomba ı.o_ 
PU. yQ&lerc. Llltek ft 860 bayvu 
zapleUDiftlr. DQea.ıaA 1300 dea. ı&a.la 
ölü vuıw.ur. 

Teodoı.ya ve Kerç clvanndakl gemL 
.ıer Uz.eruıe yapııaıı bava aıu.ıı..tan ea. 
U:IUMS4 1500 tonllll.1.oluk bir cı~ııwı 
aerı1& taf!b b&UrLlllUftlr Dl.ter bir IJU 

yUk t.afıUa clit•r blr muhrip cWıll aıı.. 
retle Jlaara qratııau,t.ı.r. Be)'U<leıu,. 
&in batı luuıaluıd& SLalln amlLuıJwl 
blr bu.zlura:ı geawıl bU' çok buwlıl>Jar 
LlabcU) le clddl surette aak&UA.ıın:ufur 

16-11 80D.k4nwa ıeC1lal aavq tay 
;yarelor~ lccUlerenuı d gu luyuıı..ıı

d&kl UmaA ~rıııl bo beluıı•I". 
dır. Yllk8ell faruuara "'1'çok bo a1&r 

tabet etmlf ur. 
Atrika ıilluı.Jillde cfUJman de.ola " 

kara kııvveUert vaaıtaaiyle Soliwn ke 
ıl.wlnde ve haıyu tıaıertni boıtıl.Mlla 
DıAfa devam el !fUr Batı Slre.a&ik 
te ebemm1)'eW biçblr hareket olma 

qtır. Alman Stuk&larlyle Savat tay. 
JUel•rt dllfmaD t.aflt kollarmı ,,. 
81reD&ikte Mana MatnaJa c:1VIU'IDda 
bava al&Dl&rUlJ bombelamıılvdır. 

Malta adumd&kl dllfmA.D bava a.. 
lanlarl,yle t.ıhklm•tma kartı f&Pı.lan 

mutat t&arnWAra cec:e ve gUDJ.U 
rıuıvatfaluyetle devam eJilm tır Al.. 
maA tatıt tayyaroeırt ıa .onkAııun..ıa 

Akden1a O.stUDde keııdllerbıe taarruz 
etmek LIU,ren Ul1 d~u .. .awbrl_, • 
t&yyaruuıl dllf UrmQf •nhr. 

Bf 10 konleraa11 
._- llattararı 1 DCI •yladıl 

JJkl:J edıJmemeai lekllflnde de ba
Jun muşlur • 

Son olarak s&s alan M~ks'1c~ 

Sov eller veuıa
rovu aldllar 

Mahkeme Salonlarında 

'' Perihanın ölmesini istemez
dim, kendisini hayatım a ar 
seviyordum, fak at ne çare " 

iLE. SABAH, öGLE VE AKSAM 
Telgraf Muhabere Bilgisi olan :Ik mektep 

mezunu memur alınacak 
1- ldaremJz İnllnhallerıııe Wr mektep mezunu Ye t.e çat muhabere 

b0g1at.oe vl.lul olmak Uzere alınacak m&afl& veya Ucret.I,& IM.IDIU'lar 1'ln 
mllaatı&ka lmt.Uuı.ıu yapıla ur 

2 - Mllsabııka.da mu &U&k o1aDlarm ~ WLllı ..... JWtu'Clıt 
memurtyet k&bul etm ıert W'. 

Maliye Vekaletinden 
a - KO..bakada ak aıılara SGM •)'111 1tanwl hOlrmQne 1Gre 

10) Ura a DO ura veril ce 
' - 1 re m a Urlk decell bat bat bakacı .... 

mtıftZZI, bakıcı .. mllveullerlD ao )'&§ınd&ıı ene! ld&ftye lktJ.ıap •t.DUf 
ol.malan ıarttzr Eski nikel S, on .,. 20 parabklann tedavülden 

bldınlmaaı hakkında illa 1 - idare barlctnden mflsabakaya pmek w..y w 
llllld nlbl. 1, ıo n 20 paralddarm ,erlM dUtetU blr brtlf1u1da'1a brem 

• paralrklar darp " plyuaya k&tl miktarda cıkanlmll oldutuDdaD •k! 
ldU1 1, 10 Ye 30 paralıkl&na IO.t.MI tarlbllldeD _,.., t.ed&YGldeD Midin&. 

JliUnde bWwıan uvalLkat m muvakka Mlucı " mU'llllıaileı1ıa 

•.VW memW'IJl kanununun ' tıncU m d .1111de1'! prUan JıaJa ......,, " 
deYlet htsmet.ble ilk dıtfa a!maceklarm IO :J&IDU pçm 'U lllıJ llWltn 

- llararlqtınlm11tır, Jtmmıdr. 

lle&kar ut&k paraları temmu M2 tarlldDdeD ımıu.a artdl t.ed&.at 
etmlyecek n ba tarUateD itibaren ancak bU ... mlddeae J&hlıs 11aa-.... 
daklarUa CUmburlı-t llerka b&üuı fUbelertM " ~ Merl&a 
llenk•• tubul olmrJU,....,.... Zlraal bUllall fUllelıld IAntmdu lııalMI 
edUılbdeoektlr. 

• - Balat ldaftde ma.taladıla olanlard&n mtıab&ll&J& ıtrmek wteı. 
,...ıer 21. fi bat. Nt carp.mlıa sODU akpm•m 1r.&dar yatma bU 4Wekcı 
ile .,. idare bari da Jı er de yine mezkQr tarua akp.-. 
Jladar dUeqr" e bir kı. lmllb&ıua icra ... , .... p 
T, ~ merka il mtıracaat edeeeklırdlr. 

ll:UerlDde ba 1itü panlardaa WluD&ldal'la lııanl&n ............... T - KQaabaka t P. T, T, merk.es mUdUrUlkJertade muhabereden ı 
Qamburvet. Kerka balakaa "Zlraat benk'• .. bı's"\ae lıtllclll ec&&r=·._. 
llAD ownur. ( IMIO$) 

• Şubat. NJ ptıplDbe a .... , ıo da umu.mı bllcll.,.. 21 f!Ab&L N2 
cuma glln aat ıo da ya ( 4 6) 

..... - .. lıteıll lılr ......... .............. , 
- Bele lılr ... ..... ... w 

... ....... ......... .atla ....... 

.._..,. ....... IMM mn' • '· 
Glldepe1I .............. IJcdlr ..... 

etllllMtl'-.ıt....,.... 
...... 1ılr aralık tonlııu -~ ......... ,., ..... -. ... .....,., 
- &ft&. -- ,........,,__ 
-Yaedılıl..,._IWlıalltt-. 
-..,..,.,. o .. ......,... .. 

... ...,_. lr rtnde de 1111 tetlrlll& 
" ı eoeldlr. u_.... ld. ...,_ ......................... .__ .. ,......,...... ........... 
~--· ............... ...., 

- Jla7a'. Y1nd din ....... '* ......... ,... .......... ... ................................... 
• llallıl JOIU: 

DOKTOa& Ollllf~ ..... 
TAftl.UGa ................ ...,. ..... ............. 

u.. lılr ............ lılle ..... 
1 d ıqw .... lalılrı 

- ArsrJp "' - ...... , 
.,. 1111 • 

-.: 
-~~ ...... - ..... 

- ...... _,. elaMll... ..,.. 
...... , ••• , .. ~ lıllD ..... ıı: • _ _. .... , 

&lıılaa 

E§;;= Hınletler KHkO 
Al'llllıla ıa • ........ ........ 1 Çe'rireD. llUUJ'l'D Ul2l 

....... -60-
- ._ ....__ ..... ..,., aaleftut del Fakat atıldım" 

.........,.... .......,...1 Ohlerlllla lak aolula a 10 
ı.t hı a Pi ara tb, Ro ı 

- •tıııt t :v _,, t11 10 a •e e bal 
- a.,.r .. ..._.. tir tir ....,... d11: Kapı71 wrdum. .. ..._ ._.>.,_ _,.. S 11.S 

l'Ulll --. tlk.mqaa csacla imi& wu C"8p 10k. Eler SOi! san oto-
..-. Sem • .,,... .. hhrnf mobıl eki adamla beraber git e-

- a.. • Araalarm pçld cıldıllr• m fSC orada olm sı lbımdı Pakat 
• ball& Aeı7I,.,.,.... llelkl.... kapısı aralıktı Si s ı bl cok em. 
lmJr,. lnınetlftdr. • nıyelslz b r adam tapwnı k l 116. 

141 koridorda htksu _...,. clelEtor meden cıkıp ııtmes , 
- ile ~ llalalr ayak n._ Vur una •• )'ta de• 1e1Jettd m. 
l8Dıle clokter - Dt Wrbl cllll6a Roben n ed 90nra yeni bir s sız.. 
clröttUk&ea ...., .. aua ...._. ,.. ilk. Etnarta ıarlp b r ı1 hil 
plmewne kanır ftdl& kQm sürüyor n parlak un ~ allına 

cb afaçl r nnılcanı aıı kesllml .. 

.......... ıw=_.._ ......... 
.. ıaflnıralllal'dl. 

Geee., ıu& oa lld llatıak. R'dnbr• 
bıllar a)'alda. Jlemelnlerdea lı&d .,.........,.....,..: 

-~ lılr ........... 19Pllıı 
....... ........ olduta ..... .... ... 

Odııfa ............ artnn -lülrw_p.-_car.. 
~ ....... _,_.... 

8aldr derllal eajelmlyoamıa plrar, 
... kayraataata ... !adı. Bir ,.. 
.. ~denin babft m nsmm bl 
lııllıl ....,._ ......_: (DeıHUJN ...,.J_ 

benziyorlar. Burada •nlıi tabiat 
nrlne bir Uyalro d konı Ter Bir 
tdım ıer"led"m-. Sonra Nd dea 
kuvnlli blr ilca beni il e ltl 

K ilk o urma oda na lird m . 
Mulfa ıa k h ot n Ro n :renl.: 
den IO uda Od 11 in arımla L 
nışllr un, karmabnş t emle-
ler ka.-.ıLR1ı:11.. 

yeni dH'°'tH'ltlT' 

l.r.•ı.ıer·--

S 7ab bir lil etrafındaki hel'1Q 
kararttı. Dayılrood m. fakat t treye 
litreye )'alala SıUbın 
do ru yü m. nıan•lım 

lerimJ tapadua: 

xıx • 

Colt raman aonra blktua Bat D 

,O tlJ n son ışıkhırı oda eri ad• 
ki korlıunc kıırm kon 1 mer • 
melsizce ıydınl:ıtıyordu Ye kan 
m c delenin ialarial •• korkune 
ces dı ıekrar ı6renJı tllred m Ka.. 
Pıdıın çıkmak lf a ,eriye çek lir. 
lren yum114Ak bJr c sim Qzer nde 
kaydım.. yere Wıl hını "' al 
pwta.. biraa uzakta bir kahve cez, 
nsl Ye kınk lkJ fincan_ lJd fln.. 


