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Refik Saydam 
HükQmetinin dör
düncü yddönümü 
IlugllU" Rcfil, Saydam .aUkOmcUnın 

1kt1dar mO'I: kiine gelL~inln dördllnc!l 
yıldöntımUdUr. 

ğuşması 
Japon 

kuv vetleri' 
ikt mevki daha 

aldılar Ot yıl fı;lnde harp lfeU dilnyanın 1 
bu tarafııu Jmn \•e a.t~c boğduğu hal. 
de, 'l'Urldyo ctmfmı sanın bu ntc;:ı "8ta.\ lıı, .!.'i ( !\, \.) - f!('Smtn bilı.li. 
aıaın IÇltıdc bir br.n~ yurdu halinde rlllyor: 
r..alllllfur. Jn~on 1 t;\ wtlcri l{endnrı vo Balık 

OOktor Refik Sıiyd~ bUknmeıtinin Papıı.n'a t'll mışlardır. 
iktldan cllne oldıgı üç ~ne cweı o!. 

1
. Felemenk garnı.zonıarı dUşmnna !d... 

c!ug'U gibi, bugün de gUr hır sesle d • <!etil bir ınu?;a.vcmct gtiıı rmektodlr. 
~-oruz ki: \•33 Mı.e t;elnıeylnce b'Z :Ratt\\iR, 25 (A .) - Son 4~ s:ınt 
sava.,_'\ gltm1y~ğl.:ı:, Bııgün ancak IY.l. ?.arfmd.3. c nup ıc;Uknrnt'Wld"' ı.~cas.. 
l13 U:,1n a&\"~~ McmlekcUmlz sar boğazını geçme&;"' UfJl'bils cdcD 
barp dıplda kıılmakl:ı. beraber dllnyn. bllyUlt blr dtllman d"nlz kafJeısl, mut. 
da ıstırap çeken lnlanlarm acı ve ı;ı. lelik bava ve denlz Jm\"V<'UcrlDln d • 
7.ıl:ı.nn..-.. ortak olmaktadır. vamlı hUcumıarma mnruz kalmıııtlr 

Doktor Refik Saydam tıUkQmctl bU. Hollanda tıavn ltUV\-eUerı 23 sonkti 
yUk b1r inan ve gUvctııe d!SrdllncU yı. nun öğleden soJU1L bu kafileye tnam.ı. 
luıa ı;ırmektedir. za b:l.Slaml!itır· s Jnpon gemisine 12 

t 
tam 1.s::ı.oot olmuştur. 2-s sonk9.nunda 
~ .F•~ ve Anıcrlka ba.vn 
kuvvetleriyle Amerika demz birlikleri 
tarafından teıuarlamnJ4tır. Boğazların 

Rusqaya 
Hıı.vn ha.reketı esnasında iki bllyillı 

Japon denlZ tqıtı tıatinlm~ ve dl.ter 
ı.kisi vahim surette ba8&l'8 upUlmış.. 
tır. Bund&D bıı.şka bir J apon mubrlbl. 
11e de bomba isabet etmı.,Ur. 

YE.Nl 
IS1ANBUL 
MEBUSU 
SEÇiLDi 
Açık oLın J tanbı:l mebusluğu· 

nn Maliye VekGletı tetkik heye
ti ret 1 ismall Hakkı 01 .. ümen 
1) 

• .. , 
enızli rncbu hı ~unn Il~<ı\ ckll1eL 

mlistc r mun\inl lla~d. r Olin· 
\"CJ', 'l'olınt mebu luğu~:ı. Tlc3ret 
Vekitletj mllste~rı llallt Nazmi 
fü.nıir \'e Jçcl mcbac;luğunn da 
Burım ,·alisi Refik ıtoraltt\11 
Parti nnmzcüi olBrak gösteri!· 
mi,lenll. 

BugUn ı:;ehrlmizdc, Denlz\lt'le, 
Tokatta \'e tc;elde seçim yapıl
mıstrr. 

Şehrimizılcl..i se(İm tlnl\'el'Site 
bins!;mtl:ı ynpılnucı, nsm7.et gö te
rilen fr;mall Hakkı tllldlmen itti· ~.,), 

--~-..._ ....... ..ıu·_.., 

Avustıalqa
da heyecanlı 

bir gün 
O rdu 
nazır ı 

Ford 
Biremirnam 
neşrederek 

Halkı 
harbe 

· hazırlan-
mıya 

çağırdı 
Hük0.11et, 
akında bu kılanı 

bir hücuma uğrı-
acağını bildiriyor· 
MellnıTn, 25 (A.A.) - A. 

~.ıstralya ordu DUll'I Fani 
halkın derhal m~ 
hazırlanmaaım Ye ....... 

tecbizatının tamamı.v-nv. 
nı emretmiıtir. 

verilmesi 
meselesi 

• AY.?1 kafileye ynpııan deni% bücu. 
mundn blr Japon ;cmtsi ııavaya uc;. 
ıı:ıuş b1r dlğ'e1'1 batmak uzere terke. 
dilml§tir. Fena gö~ oartıan t.aar. 

-- ı Stırl( C<"pheslnd~ Almanlar ••• 

Bakkal!ara makar- Amerikan 

HükGmet Avuatral,_... 
pek yakında bir taanua 
kartı koymak mecburi,Jetia. 
de kalacağını unmakw.lu. 

l."Ondra, 25 (A.A.J - B.&C: S 
\"UStralyo başuklU Cartla losUaeı. 
den, imparatorluk ha11> Lablaesla. 
de A vustralyııya yer nrilmeslnl ı. 
te-mi$lir. Aynı ı:ınıanda fqll ... 
ve Amerilı:.nya baş vurarak AYUS&lı 
rıılyanın · ındııfaasınıo kuYYeUe-a. 
•lirilmesi lc!n yıı .mda bulunmıı!a. 
rım, harp mıılıemesl, tayyareler: 
deniz birllkleri gönderllmeslal ~ 
dirmişlır. Avustnılyada bGUia D '
\•etler seferber ediliyor • .'.w·tnı&. 
l·anın Vaşington sefiri dDmı Ameri 
kıı cümh-rrcisinl :ziyaret edene 
A ,·ustralya ba,\-eklllnln bir metıa-

· Amerikan elçisi :ur~cticealnl mllphedeye mAD1 ol. 
DUşmanm bil bb' sanı bOcuaıl&ria 

beyanatının tah •t topyek<Uı Uç gemlsinln muha'kk&k ~ 
rı rette ve d!SrdUnUn muhtemel ola~ 

bnttlğt, 12 tanesinin do basnra uıra. 

edildiğini söylüyor dı~ taı::~e:;~D= UÇ3ll kA 

\'a~ 2~ (:&.A.) - Röyter bil-! lelerden mUrekkep b1r te~kll 12 dllŞ. 
diriyor: man av tayyarealnln htıcumuna ut-

• Amerika Blrlcvlk devleUeriDin eaki 1 ramıştır. Amerika. tayyareleri keD. 
TQrklye büyUk cıçlsl mister Mal~ Mur dllerı hlc;blr zarara ,ğramadan ıi Ja. 
ray dUn yaptığı bir demeçte Tilrkıyc. pon tayyaresı dllş1lrmllşlerdlr. 
den dlSzıU,llnden az b1r mUddet sonra 1 Blr Fe1eıncnk tayyare11l Uı;: Japon 
Baltunor Sun gazctealne \'erdigi mü. tayyareainl d~firmll, ve lklsinl ba.ııara 
IAkatm \'lCdant duygular& aykırı tı1r ut'Tlltmı~r. Tayyare kargıkoyma b& 

~kilde tahrif edUmlı oldur,'llllu ve na taryalan da Uc; dllşmım tayyareal dll
aı propagandacıl.annm b8yle bir teşe'p. §UnnUıılcrdlr. 
btlSle m!hv~re kaJ'll b1rle3mlş muıe.._ 1 l)Uşt'(1Bn ı:atilealne verdlrllen zayt 
1.er arasında blr ayrılJk sıkarmak iste 1 nt, muharebenlD baelangıcındanberi 
4lkıertnı aöylemı,Ur. 

1 
düşnUIDDl uğradığı kayıplarnı en e 

MeUar mlll&ka.t metnı, TUrk1yeye hemmlyeU1aln1 tc;,kil etmektedll". 

S 90Dkanun4& tahril edllml~ btr şeldl. 
de c&ıderllln~ ve orada bl.r ~yecan 
ıe-tllt etmı,tır. 

na ver ·ımeğe 

başlanıyor 

- tebliği 
\'ratıngl.oJı, I~ (A.A.) - Baluiye 

nczaretinln tebliği: 
Asya filo!JU bl1fkomutanı Amerika 

muhriplerinin llııcasaar 'boğ&Zmda blr 
ı.ı~man kafüeslnc gece taarnısu yap.. 
tıl:lannı b!ldlrmcktedlr. (ay tevzii listeleri hazulandı B.r dilşm&D getr.ısı hn\'B)':l uçmu,, 
iklDclsl be.tınlmL!;tlr. Oc;Uncll blr geml 
lt~ncll bn1itı.) t.erkedild1g1 aırnda §!do 

HUk(llnctçe son znmanlıırda el ko 
oulmuş olan bSZJ madde! rin bakltal. 
ıar vasıtaalylc tuı.lkn satıı:ıcak oıa.nuı. 
rmm \·c halkın ı~at'l !htly::ıcı b:.ılu
nanlan, bölge ıaşe mlldllrltığUnce )'"il 

pıla~k tevziat listelerine göre ucaret 
ofisi vcyn toprak mahsulleri ofisi ta. 
ratmdan \"eriJecektlr. Ticaret ofisi tıı. 
rafından el ltonulmuş oıan makarn~ 
ne topmk mruısuııcrı ofisi tarafından 
aıınmaktn olıın lmnı bakin 1çln böyle 
hareket edilecektir. 

Bölge ı~e mUdUrU şehrin uıuhtelU 
yerler1Ddek1 bılklrıı.Uars gure maımrna 
tevziat UstcıcrlDI bazırlıım:ıktadır. 

le-ri hazırla.nını§tır. Y nudan ıu 
t~vzuıta ooşıaoac:ıktJr. 

italyan 
tebliği 

n aeUe yana y:ı.trıılj bulunuyorau. Bun.. 
dan ba3ka. diğer d~man ge.ınllerinf' 
ı.ıc heı:nınlyetll zararlar verdlrllm~tlr 
Mı.ıhariplerımlz.de pel: hafif hnsar 
vardır. YUrettebattan yaliıız dört ki. 
~1 yaralJdır. 

Jtoıatı, ~l'i ( .A.) - ltalya.ıı tebliği, 

AtıanUkte ,d~mnn delllZ&ltııan, 

Savannah Georgle'ye kadar BIJ'l~ 
ae\·letıer clo11u kıyısı açığnıda tıareket 
yapın.akladır. Bunların faallyetinln 
t'nl\lıe •·cc:-nP\i. ı ın aluuın tedbirk're 

• <1Un Aged:ı.byıı. doğusunda ve cenup 
doğuSUilda etddetll muharebeler ys. 
pıldığml bUclirmcktcdlr. 

iyi net ""lerl ~ ~ nm edilmektedir. 
B şka t,:e\'rcl rd kayda değer bir 

hldlse olmı:unı:tır. 

hunu vermlıUr. ı 

Japonlann Yeni Glnt-1'• 7991-..· 
o.,ker çıkarıp çı' noflılt1anna dak 
ı ·ılıı-r Yoktur. Avu!\tral-'11 ·rblf't 
naıırı Male~yada vuiyetln ka .. 
ve vahim oldulunu s6ylemlfllr. · 

Alman 
tebliği 

DetUo, 2.l (A.A.) - AbUD ~ 
lıı.n ba§'lı..'"Umandanlıtmm tebllli: 
Doğuda bUl:Um aııren etdd9til .IO. 

... °"8lal ı .. ~ 
Mac Kurray, Baltimor Sun gazete. 

&1De g&u\erdltt bir mektupta evveıkl 

mW&katmda 19tl aeDealnde R~aw:n 1 
J3otu1ÇI •e Çenakkale bakkmda Al • 
manya De 'Tıırklye aley~ olarak bil' 
lw.At yapma&a çallfDUI olduğuna da. 
1r ~ Cel.mll o1&n haberlerin • 
'l'Qrklyede endife uyaııdırdığını &öyle , 

Rusların 
9 milyon 
askeri var 
~ Yazısı 2 nr' !!• f'"' 1 ' 

ı Dlğer taraftan bir mUddcttenberi 

\ 

tevztatJ durdunılmuş olan CSY tevzf
atmm başlaması içln ıa~c mildllrlllğU 
ne emir \'erllml11Ur. Çay tcvzıaa Uste. 

ms, bulı.mduğUDU 2llaettikten ııonrs ---------

-:.:~:.=•'::':.ten ıru Slllh teaılzlerk a 

lıllhver motörlU \'e zırhlı birlikleri 
du,manın 2.U'hlı te3klllerin1 çevlrm~· 
!er ve t::.hrlp ctmışlenllr. 

Dlln aksrı.m sayılan ganeJm 80 top 
Uo blrçokıarı Amerika mamulAtmdan 
olau ve lçletindc 2S tonluk ~r 
dn tıuıunau 14lS lıllcum ora'baama baliğ 
oluyordu. ' 
Alınan Cilrlenn sayısı ~bemmlyetıi. 

dir. 

Havagazi 24 Söatte ancak 
6.5 saat veri ecek 

3"Qlda blr teuebbUste bulunmuş olduğu 
mm ben1m tarafnDdaD iddia edildiği 

r\dlbUJZ11voradYOlarıtarafmdançok lırlıvaa •·ar•aD = :=.!::~: =~ J .. 'T 
m talırU1erdeA iatlfade ederek tngn. 
tere llal1c:lyo nuırmm acın lııloakova B • k d 
==:e:::ı:uS:!::roı~: ır genç a ını 
~bl taman:ın 1aDlll bir tezi de ileri 

~~ 19S9dak1RUll.Al. yaralayıp öldürdü 
mu~ TUrldyeye kar!P l:b 
leywt tep:n ettığ1 1dd1aamm da 
z:ı:mbari'll bir surette k.eıldlııSno ı.mat Beykozda genı;: h1r kadmm oıUmUY. 

le neticelenen b1r knza olmuştur. 

ıu olduğWlU ruıııyan misafirlord..,n bL 

ri, kur§UilU çıkarmak LB~, bu es. 

o~ tllfek patlamıştır. Çıkan k\U'§Ull 

ltaıyan _ Almaıı bava kuvvetleri 
Matta nd.'.lSUldaki ukert t.eS1.slerl 
bombaltıma~-a devam etmfllerdlr. 

Boma, 2'i t.A.A.) - ltal)'an ordlıla. 
n umumt kD.rargA.hmm 602 nwnarall 
tebliği metnı: 

~ oldulunu ~Ylem.11 ve hakikat. Beykoz ömcrll köyUDden çiftçi s:ı_ 
• dece "Bu muahed.en!n baZı bitl.D evinde bulunan m.1sa.fl.rler, du. 

'.nltlt 1!tidıiitm•ca f1i., emdltf do. re~,. :tn!t ~av tt1fı?ğlne ba1tm.al. 
~'I• ~ .bahsettlJll.tı1 .!.a.8. l ~ "'"" ellcrly~ !mrıvtırmnğn 
* llGlt · - "e1•••dts .. llil' ~. ~ 4Q.. 

Dlln ~edabyaıwı ~ ve cenup 
doğusunda a'ddeUi muharebeler oı. 
muştur. Mib.Hr zırblı blrllkleri "t rB. 

fmdan ı;;evrııen be.zı dllpnan 2ll'blı 
bl.rllklerl tahrip olunmuşlardır. Harp 
ganimetleri dün akl&m 80 top ve lf3 
bllcum arabaSma yUkselmllUr. Bun. 
ıarm içlıide 2S tanlUl( Amerikan t.ant
ıan da vardı. DU§lllnnm biı'ÇOl: hlcum 
arabslrı sa~la.m ol&ıı.ık eliml%e seç. 
rnlşt1r. Bunlar ımvveuenmıs tanı.ım.. 

S:ı.b'tllı genç karW 'FAbna.Ya Lsabet daD lnıllam18cald&r, Em _,. ,,mr. 
etıü§tir. Ynralı l.:o.duı ltnldmldığl aeım~tır. 

~ lıııUW1-3'ei1Ddt ij]mDfHltt -~ ~ 8"W2 - _,... l 

Havagt\Zi l\2erlnd tı:ı mır temin 

etmelt tıze:tc slmmaaı lcanrl3 urılaıı 

tedbirler haklu"d;ı ~ ı~maıar devo.m 

etmektedir. Belediye rnnklne eubesl 

mUdllrU Ertuğrul dUn ~~b val!yJ z.l.. 

~aret.ederek, bu buaua\a lZabatta bu. 
ıwımuştur. 

Yeni 
ekmek 
kartları 

SalI gUnunden iUtııaren lıe~l 
tahclldatın& tıa§WlacakUI'. Gaa ~ 
tarı saat i .9 vcı 11.18,80, ekpm'Nı 

19.21 arnsmda nrllecek, diler ..at. 
ıerde gnz depolarcla blrlkUl'UeOeldk'· 
Bu hususta bo.zırıruıocak rapor 1U'ID 
~"lliiye bUdirllecek \'e hemıeD ...,. S. 

ırın edll~ktlr. 

Havnr.Jl \'erllme.:1lği uatıeıde iıa. 
• gcızı mus1uklarmm dalma tape.11 laı-

1undurulıü.-... ~mgelmekt.edlr. AÇlk 
kalaD ha\'llgnzl ıııualuklan pa .-ma. 
ce tıı.flW.k yap:ırsa bir çok. u..aaıs 
meydan verebWr. 

Bu tahdit Ye tuarrut ~ :mı. 

vak.kat bir zamıuı ıçtrı tatbJk cılıaD& 
cıak ve hıı.\'&la.r dUZeldıkten ve aalaıA-

ı:aat temr ~--.. --. -*" 
ı·.ı.oetu.ı:. -



--
Milli Şef in te V1ni akm1k karlları 

:Y.-1J::.t ayı .a ..ı.ıa. ..... .af.a& ,e.ı .. .. , "'" 
mek karUamım dağıtıJmuma d1Uı aa 
bahtan lUbareıı baflaıımlftır. 

.UU.. M (AA.) - tnönU A.nsik. 
qı•t'll eualarau ve prosramm· 
illUft eden" Uk umumi toplantıda 
mD•hN •e tuvlp edllmlf olan pro. 
Jt lılr rlale ballnde tıuuarak maarif 
~ ıt.t.1941 tar1h11 ter.kere 
.U. mıabteUI ilim ıuı.sı muıe&as.sıaıa 

rına, fUdr ve kalem mensuplarına gön ı 
dlrllmlf Ye projedeki eeaaıar bakkm. 
da mQtalealar Ye ıenktdleruı u&veaını 

faJdab bulacaklan noktalan bildirme 
lerl rica olunmuttur. 

• mllnca.ata s•ıeD cevaplar. An. 
.ocıopedi llC1rOsU taratmdao tunlf v• 
ta!l1IJ tdderell umumi topeaıı\ıcla aıu 
zallere edilmek Uzere bazırlanmq on 
maarU nklWttnce yapılan davet U7.e 
r1De cumartNI gano eaat tJtl bUçukta 
lnlSDD Aaat!UopedLııının Ynlşeblrdek 

1ı0ronnda lldacl umumi top!İı.otı yn. 
pılmqtır 

Bu topıaatmıa pyeaı lnano ADBik 
1oped1 proje81ııJ daha k&U bir haJe ge 
Urmek. ankete relen cevaplan cb dik 
kate aıarak blr prosram ve dırekW -
EN SON DAKiKA 

Küçük Uinlar Kuponu 
(89 ....... ekhaents ........._. .. 
it .,.... tt it _,,_, Ulelan ~ :.ilHI 

IJıalrlkadlı par.- ~ktlr EY 
....._ .......... ,,,.. olaayucalane 

...,.. llalmall ·~ ~ ~" 

.. NNlrmıtır« ...._, 

Eotenıne ıeJılUlati: 

. 

• Amer1kab yakqlklı bir b&y; ea. 
mer. ....- aJleıden. ,YaklfllW blr tıa.. 
,arua .. ._... 18teaautedlr. J'otot. 
ratıa (Amel'lkall) remzine mllraca 
at . 1H 

e ao ~ )'tlUek anki Mh!bl 
lılr memur bay, 26 yqmı geçmlyeıı 1 
Jlua WJa 171 ru-ca bU• bir bayanla 

• evlenmek 18temektedlr. (YllUek) rem 
lllDıt mllracaat • 11& • :r., 80, bo7 l.7'1, kilo 11. fen me. 
•mu. mQteabbltWI J&JMUl •e ayda' net 
180 Ura kaaııcı olan bir bay: ~-
~ dul lıılr ba,...ıa ........ 
'8temelrtedlr. (11.K.> Nmsine mllra. 
.. t. 111 

• ao1 ı.11. kilo 'Z9. ısatane sasın. 
dalgaJı aaçu, tam erkek J11Sell, Çalq. 
ı.aı mtıeue.eden ayda net 102 lira 
alan, bir evf bulun&11, ıc:kl •• 91pra 
kul anrıuyan, yalılıa yqıyan, ip<>rcu 
Mr bay! 20.86 Yafl&rma& tllH ve)'8 
pyn muaı.m, balık eUnde • .-. •• ... 
lerlDden anlayan dul bir bayanla nleD 
mek ı.tem.ıatedfr. -Cif bey) remslne 
1Dtlracaat 117 

"' Yaş 22 boy ıu, k1&o u . kumral. 
ev Wtrindeıa aıalayuı, muta temiz 
dürü! ~ bir bayan. )'&fi ao dan yukan' 
oıruı n, evine ve eıme tıatıı. alkol 
ku nmıyan eo Ura 1DUfb dm.t me. 
muru b:r baJI& eYllDmek llbmekte-
tr ı Be~ c.:ı: gW) remalDe mllraca _ 

!lt • l J8 

Aldırınız: 
M li'.'LKA.R ) ı~ derli) ($.ı 

(R. P . 3~) (Z&n.n) (Roa) (Alı. 

laşaıım ı ı Vatan &lh ı Olmlyecek q11 
118) (M. K; 111) (IS Sedef) 
('rtırkekul) (A. 5) (l'K.M. 1) (Saat> 
SevtnıU) (Yarar) (l'O.D.) (H N .) 
SeV'lmll) (H.V.) (J'.O.D,) (R N,) 

(l'.Z. !3) (0.P.K, 2072) (IU<.A> 
tA.Ahmet> (O.K J (Na~) 1 Akta. 
tay) ıT.R.B.) (Mehm•t !O) (0. MlDet 
(PJ. 241 (S.8. 12) CY. Alrm) cLemaa 
T.> (Denk) <Şnllt fJeD> (Bahar 

çiçeği 1) (İf U) (AkJG&) (lnel) 
(30 Aydopnı 

Çılgmlar Klübü 
Yaua: ıaa&NDm F. 81ı!RTELU 

- 6() 
- O bta Jfill J1e11A1 Jıuakır mı, a 

SbıanettuD? ydlardaııllert elloe böyle 
lılr tınat seçme.aw bekUfOl'dU. Hele 
bir ken dutQD: s.ctdeuın babuı lıafJ 
..... tıllaar kaYUfW'U ... beytıı ııe 
...-r Nr bekUD o:acak. 

- 0nUD flhN&e ibUyaoı va.r mı? 
O&)'Ui böyle gUael bir yuvacık kur

mal&tl. TQrU'e pl}'UIOIU Qlktı.. ru
-. eadettial kurdu. ftoetld stı. 
eeı. .. kazancı yer!Dde. Daha ne ıstl)'Oı'? 

- Kum aya,tı öyle defU. B r lJı88JJ 
bir merdiveni c:ılmıala *-fladr mı 90tl 

buamağtnu bclar waımak a.ııer 

Hem o ~aınız ~bret lçlo deQil, dah.:ı 
&lyade lnAnlık lçtn ı:aJl§ıyor. Bu mu 
ftffaklyett ona yalsus töhret değil, 

t>lltun tııutaıarm minnet ve ,Ukrannu 
da temin edecek. B!llniD ld, atabeyin 
l7flltt çok 9eftll "bir IMandır. 

- 8Una fUpllem JOk Koca QOCuk 
Gktiml .• Unlvenlte,. g1d17wWD. Ba 
• bfJ& l>akJyor. hbt. MlaHm QP

dell T Ona acıuıak ,.Uyor lçlmden. 
8a lft.ea eUD1 çelüe fena olmaa. 

- Sadctenıa baf&Da bU Celi.ket ~ı. 

•11112,.ııU.i.cmuvıamak lgbı blC; de böy. 
&e .....,..ktllll 

- ~ ded.tin doaruychı. Ma. 
tlemkf o ~ura dU,tU. Artık o aile 
ile ıaı. alüam kalmadı damekt1r. 

veklinde eaere koymak. nlbayet Amllr 
lopedtnllı bazırıanmaımdakJ uuıarı 

m&taıea .-e tesbtt etmekti. 
Toplantıya maarU vekili Ruan Afi 

Yücel. reislik ctmtı ve ceıaeyı a~ktarı 
sonra Aoıll<lopedı baz.ırtık btıraeu a. 
mnmt klttbı lbrlb!JD Al&eddlrı G«K>a 
muhtelif mcscleıer b.akkında raporla 
rmı okumut ve raporlarda l.&lnlf ve 
tahlil ecııwo noktaıar JZennde moaı 
kereler yapılarak kararıar alllUDlfUt 
Maarif veklllm12ln topıanucıan bir aa 
at kııdar aynldık'an SJrada mllzakere. 
yt BUyQlı Millet Utcllal re1a ftkW 
Şemeett1D GUD&ltay idare eımlfur. 

saat ı 7 .30 a dotnı Reı.tcumbur L 
rı&ıll. malyetıer1Dde maarU nkUlmla. 
ıe reneraı ve mebus Pertn Demırkaa 
t>ulunchıkJan balde Analklope4! tıGro.. 

suna 18r"ef vermlflerdtr. 
BUyUk aııın ş.nmıs ıopıantJda mQ 

zakere edllen ınevsuıar. takip ediJea 
eauıar ve AAllklopedl bazırııtı içlD 
~pııan ve )'8pUmuı dUfUDUlen lfler 
hakkında yılkıodan alAJ:.. göltermlf)er 
ve !.&ahlar ııı.ldıktan 8001'8 bUı dlrelr. 
tıner vermıek lfl&l'&rda buhlamak 
sureıue cerek Anatktopedl lıGroauln&. 

gerek orada ouır bulıınan anacı tal
W buyurm•Jflardır. 

Alman 
Tebliği 

A.akaıa. 14 (A.A,) - MilD Şef ve 
RelalcQmhur ismet ln!SnU devlet kon· 
aenatuam\di cumharTetaıttı nlArmo 
nlk orke.tra•rnm verdtfl konwrl hu . 
zurlai1~ ftfttlendlnnltlerdlr. 

Rualar Almanların "Hayat 
Hattını,. yardıklarını 

bildlri1orlar 

Moskova-Leningrad 
aras•nda 
Çıkıntı 

der .nleşiyor· 
Sovyetleı-in ilkbahardaki Al. 
mao taarruzunu akim bıra. 

Lonaru. ı.s tA.A.J - 11.8.C: rl!JS 

kunellert, Moskon ile- L nlnrad 
arasında yaplJklan ıenıf çJJunh 
ttnıhnda muharebel•r devan. eder. 
ken cenup•• üer!iyorlar •• 1JSko•a 
radyosuna s6~ Orel ile KaraJenla. · 
anısındaki mıntokada 20 '·llomctre 
Uer~lşler, 13 klh O Clf'rl ılmı"lar
dır. Ru•claran Yo!lkonnın flmoU 
prblsındeki taarruzlarının he-defi 
Leıuoıır.ıd • Ukrayna dt'mlryo'a-

lqe bGrol:ınnın tıazırl&ml§ o&duğl.l 
000 blJI kartın yQzde eluat <lalJtılDUf
tır. Tenıata bugün de devam otUrıa 
rak U1ı .SOOGDe IEadar blUrtıme91Dt 

O&llfllac&ktar. 
Atır lfÇ.ıeı111 760 gram eklllellı al 

maıan lç\n yapııau tetkikler İClll1llld8 
bazırıanan yeDl il.ate Ucaret vekAlett 
oe gönderllmlf fakat beııtız ııtr cevap 
tebnellllfltr. 

Diler &araltan. u.teJalD "~ ptrı 
!erl.lmeeiadeD _,.. l:ıU U.llm -
lf )'8paolar d&ba meydana çıkmıı n 
buıUar da mtaracaate O&fl&IDlftlr. Tat 
çuar. ayak tfÇUert eeyyar aucaıar tııu 
meyaad&dır Bunlarm da YUiJeUert 
tet.kllr edilerek lkinot bir te~ llale8t 
tauırlanmaktadlr. 

Dtteı taraftU fmDclJu oeml,.C1 
l"eial Ali Rıaa ...... ,.~ mQnlCUl e. 
dereli raa11ye~ ıııwuaaa ıtt• rınam 
80 e lDdlrtbneatnı tekili etmlfltr. 

Bu talebe Wbeb tmncuarm aıdwı 

bulamamaıancıır Bundan tıqka ru.ıa 
aletkrlll •rfetmelerl yO&Qadea zıauı 

ıatemeıert tbUmaıt de Uerl allrWmelltf> 
dir. Belediye tekllft. teılllll etmekt. 
eür. 

Rusların 9 milyon 
askeri var 

dur. Ruslar tarafından Re-rı alınan ........._ U <AA.) - a.a.o.ı 
Cbolm, bu şlmendifı 10tur.dan 80 Bqka YU!fe df'rubte •tmek IMtt 

wa Bqtaıetı ı Del •)'tada kUometre mesafe:! .. dJr. loskovıil lnstıteren1n MoekoYa ~ oe 
auta ratmen muharebeler cSeYun et. hdyosu ~rl alınan arazinin 13 bin Jd!eD .ır Krlpe d11n Lcıadraya plmlf 
mektedll". kllomell't' murabbaa olduiunu bll- Ye guetecllere fU beyanatta ba1wı. 

Harkot'un cenup dotuwndaki ~ dlrmektedlr. ı IDUftW. 
rede Sovyet kuvveUerinbı )'8Pll'1 ta. Londra. f.5 (Radi/O 7,ISJ - Gec~ -.Sovyet R\197&da çetlD mubareMter 
arrww.ıı mUdLauı aırumda tıtrçok 

1 
yarm Mosko•ada nqrediltn So\-ye! oluyor. Rualarm ftmdt, 90IU ICJlulı 

Sovyet hllcum ara balan imha edUmlı- l leblltf: So•yel kılaian dün de ta. havalara cöre teehla edlİmlf 9 mU)'Oll 
tir. • arruılarına dtYam eımı,ıer •e blı- ııakerl vardır. Bu miktar harbin lpU 

Kareli cepbulnde Alman•• F!n tuı. eok yerleri ıerl almışlardı". Muh. dumda 'olıhıtwııuı iki mlaüdlr. Birçolı 
va kuvvetleri llLl&n ve maııreme bak\- tel. .• untokalarda 90 • 11Dnler z,u. da lhti)'8tJan buluamaktadıl' Ruala• 
mmdan dllımana ebemmJ.yeW kayıplar fa?da bir çok ganlmeller ele ııeçi. j hktıcıharda oUyük bir Alman taarrusu 
verdlrmlflerdlr. rl mı,ur. nu !Mkllyorıar · Bu taarnısU neUCNil 

Balıkçılar yanmaduı 'aularmda ldL lloakOYa, 16 (AA.) - Dl1n aqam bırakacaklan~ w aonbabarda yabU' 

çWr bir deni& t&flt.I bombalarla ı.u. 8")'eı kuvvetlen. Alman hatları J<1§1D keiıdllerl taarruu ıe91rek AJ 
nlmıftlr, arumda yardıkları 120 kUometre P - manian mubarebe bal'lc1 edecekler1 

Hu.IUll tebllll• de blldlrUdttt ını&. DlflatlDde bir pdllctea baflıyarak oa. ne emın bulunuyorlar_ 
AfrlJca pmallnde Almaıı. ttaıya tef. u,a dcılN taanua pçmlf bulunuyor 
kWeriDID taanusu tam bir muftfta. IUda. 8oYJ9ı Deri banaU. A&maD or. 
luyet olmUftw'. BUyQk ın.uaa kunet. duunua "Hayat bat\I.. o'ua t.vkaıl- te.lne l&&dar gelmlf tıuıunuyorıar. 

1er1 Apd&byanm ılmal doluaunda de el&emma,.w l..elüqrad • Ukrayna SoYyet yan reamı malılUJen dlbl 
maflQp edilmiş ve atır k&yıplan ut. dam.IJ')'Olu U..rinde inkipt etmektedir , akşam. Rw zafertııin kwıorduya yal 
n.Ja!'Ü pal dotU ı.tlkametlDe ..u. Bu 1ol Alman cepheal ıerlainôe mil • ca muvattaklyeUerinl satJ&mıqtır 
rOkleomlJlerdlr. Ya&1 olarak sfden &ıqllca muvuaıa mak lmktzwu detil ayıu &amuıcla mQ.a 
J:ı1m1u fula m1lctaJ"da ea1r pçlDSf. Yolu Oldutu kadar Dao, Neveı, Orana, t.alıtbel tıarekeuer için kıymeUı ıauıa. 

tiı'. Vtt.ıeblk ve Koroatcm stlM kWt f8blr • r.eler de teı:ıwı etmiş bUhuuıugunu ÖD~ 
DQpllaDm 148 bOcum arabuı ve ao ıeraea de 'eome&ıedir. 8u yoA ta.re- Urmekteyelll•r Geri aıınaa ~.......,. 

topu zapt veya tahrip edUmtıtır. llacle., bel' anu etutı •mu KlUer ı;enfşllğl takriben 12 ouı kilometı"t 
Alman •vq tayyarelert atır oapta WmeDlerllla &.ıanmarad • Ukrayıaa ara mlll"&btıaıaır. 

bombalarla lıla'ıadakf tealalerl " he. 8IDda blr .:.pbecleD dileriDe u.,ıya. Bir Sovyet tef.llrcı.l bqOD fÖJH' 
va "llHllllnnı bombelamıılardır. cıab10rdU 8ov19t kuneuert. ıoo kilo. demlftir: 

lT-IS klııun ll&J'fında dofU c:eplw metreUk U.rt ~ eanuında "BUtUn ounlardaıı aıoııra WUeı ve 
ainde Sovyet ha va kunellert 110 t&J. · aMllluan doku& • ftblı'dılD biri oWJ .Jöbela AJm&o kuvvetlertD!a prt ~ICIJ 
J&le lcaybetmlflerdlr. Kbıı1ı11D ftlu1Dl aaptetmekle, bu mUhın me barekeU.rllllD p1&n muellıı&Dee de 

AlmaD un kunetıerinba Qm McleftwlDiD J&lnJ& 80 kllometn me• vam ettJğ'lrıt auu Jddla edelllllrt•-
mOddettekl akyıpıan 18 ta)')'&redlr 

-Bayanlara mUjdÖ 
Bu talamaf devrinde eüıdi, bo.. 

vası soldu, renglnln modası geçti 
Uil•e lavmetU 

EL ÇANTALARINIZI 
t-tr köşeye atıp terketmeyin'z. 

At61yemls laıt.~fin'z renkte P
1
• 

blselerlniu. uygun olarak eski ç .• 
•alannm fenni suretle boyar ve 
turir -edlltr, arı:u edilen tekilde 
model defişlr. 

AdftA: 
MODA BOYA EVl 

Karakly Mamha..,. <'adde.I 
lluu Pata Hu No: S 

SIVtL KOHISl:alN ŞOPIDl VIC 
Tl:UDDCn.&aa 

Sinan o gQn evde yeapaile kODUf& 
dunun., tu ge)e!Jm gQmrQk ı&boratU. 
rnıa. 

.uJan, o aq.ııı eöaUDde durdu.. 
gQmr1lk ldmyahaDMlne uAftdL 

Sabir l&boratuarda m8fpld0; M. 
lana ı&11Jıoe: 

- Gel bakalım, dedi, ÇifUerdıan M 

haber? 
A&lan aıpraama yalcb: 

- Çok pişkin 19yıermı1: "Bla Dlf&D. 
Lıym.. al&e ne cluyor? .YU1ll öbllı]rGD 
evlenecetız .. dediler. 

- Sonra?-
- Sonraaı .. bu 8Ds karpRDdıa &kul 

sular chırdu Zaten aabıta ebeal de kJ. 
zı bozuk bulmuı ama. oüfuauna &'öre 

yinJd '* yqıada 1Dılf. Haklannda 
takibat yap:nata kanun mllaalt olma. 
dtğ'mdan. ınerkea memunı 1.lüalDI de 
serbest bıraktı. 

- Yahu! bir baltadır nerede olduk. 

lAnDI da Clfren•llMdbıia ad' 
- Sordum. "Botulı;lDde pt.IJGI' 

duk. Size be.lap mı venıcetıa?,. de41-
ıer. 

- Ya mektuplartı .. 
- NO&lıit pelı oocU .., ....... 

filı el'mdekl tehdit mektuplıarau •am 
e1 yazıaile ka11ılqtırdım. J&llımcla 

bir hayli y&.Zl yasdtTdım.. gelen mek. 
tupıar Ollmt el yuıama biç beuead.. 
yordu. 

Sahir elindeki itleri bıraktı .. 
- Qıldmnıak lfteD bile dejil. ~ 

~ 

İLE SABAH, 

- Ba)'ll' •• Ona MNk feee ötrı•"e.. 
bllec!etlL Bu iyi bir haber delll. Ka. 
nma ta Mr tıeldt mektulla gt-lmlt. 
............ ~bina 
bddlrlHy......._ -.......... , .. 

VE AKSAM 

-69-
Fakat yullujum sQUaca raimen 

karamı doldunın !>u blnblr ~u 
düşünce •e dıtarıda ita.durarak 
ıürleyen rırlına:arın 8Ü"iHtQsQ arı&. 

..... - YUI ............ lJllelme8I ftl: ı •ında bir türlü bekledljım 'uykuyu 

..... bulamıyordum . 
~ sWnı Tam saat dokuada blUOb köyün 
- D.. aıua .. .._,.Malı w var, eJeklriklerl söndü. Artık sabaha k:ı. 

tıddmf aılldıakl ...... •nrleıd tnsaa. dar cereyan •enni1~•klerlal t"!ikl 
lııft Mylr ...,m,., lflıe. Artık dols- lecrllbelerimden bll.-ıttm için, atla. 
.._ karm8I ela •rpn ~ • · mıya ba,Jadım. Jak beni teş,111)·~ 
, ... ......_ BOtthl .. *' onun 1ıafı. çsbo'adJ ve mum ıeUrmck için gı. 
ııua altntdu ednYor IBIUyonım Muh derken elektrik fenerini bana bı. 
terle kadnl .. Mran l!'WftJI kofunlm il. raktı. Kocam dışanda iken bnna 
IDNtal wı mlraM konrnuıaı lattyor.,. odadokl eşya yürO}'or Ribi ıellyor. 
ll'üat. khlay kolay k,.,.nn,aeall.. 1 üu, Jak'ın dönO,Onll • korkak hay. 

- llPalft tBpllelerla onu kerlnde kırm:ılnrla lsarşıladım. 
teptaıuTer, dPttl mlf ı Kocam beni kollnn oNlsına aldı, 

_ l)lplaxt· BIJle illere N& '* biraı bu oktamalar blraı da yut 
w ....._ ' ... 1 tujlıım kate 'lnlrltrlml Re"'9fll. Ar-

ı tık uyku llll~ı t~lrlnl ttımamrn 
- ..,.. a. • (BMatil kul ... ) rel- l lfö .. termelc ilıt>rcvdl ki telefon çaldı, 

alala *' ,.,,...... olclataM kMllDL Jak a,·uç'anmın içindeki elini ya-
- T• ......, a. m11 makta• vat('a ~ktl ~ bltl,ik odaya lfflli. 

.. ' a ................. o ...._ bl7. Rirknc dnklb •nl'll l~n irinti. 
le leacA...,. lıesl '*" i{i vn\ıt <ıe"t"mleşen kafnma AnM. 

- ..._ ... ime mim bJ. ~ he11n RaynPnin hlrrl.-nhl~ l<ayboL ..._r 011...,... 1d. • lrotnetlYa bir dıııttınu ırilclOkle anlaınblldl. 

taı9 """" .. ~ ft -•• •· - Ri1.ıfl"n çıkuten nine ırldffea 
- .... it oWutu .. _,' " P- ~ini cıöylemicıti. Onula ol'l9 !ferekllr. 
...__ Jak v•lııjhı vnlr1n•nnık: 

(IHllGllU oar) ~Hayır, dedi. Şimdi S&aodiJ ba. 

Mahk9me Salonlarında 

Arapça değil .111i, 
ug lur, uydur söyle 

ikinci ialb ceza lblhkemHt, bde • 
ll arapç& lilm o)nahlnn bir sine 
ına salonuna dönmüştü, auç:u ye. 
rinde buiuoao siyahi bir Ladınla 
davac:.~ı oJan erke!., b4kıınh: türl&.1 
abtanaa, ellal masaya tlddetl4 
vurınıtsına rağmen, bırihirlerın 

kııi-şa arapça baAJrJp, çqırıyor ar. 
da. Nib1ayet blkimin sabrı lilkend. 
•• ber ıkis.ine bilabea: 

- E4}er susmusanıı, ıLdnizi bir. 
den tevk.ir ettiririm. liurasJ mabke. 
aaedir. Uepll olwıuzı_ diye be. 
ğıı dı. 

Kadın bir eli)'le sıkı SJkıya başı• 
na sardığı çarşafının baıfÖrlüsüy:e 
yuıünü kapııtmağa çaJı,ırkeo, bu 
eliyle de: 

- Ne yapayım 6yle şeyler söy. 
lüyor, ki "evap vennete mecbu 
kalıyorum! gibilerden er•e8i gös 
ıererek yerine oturdu. 

Yalaız gözlerinin sörOnme9ln.: 
rnlmen, 40 )'a,ını aftı~ anlafı·ı· 
yordu. Kısncı.k boylu, dolgun vıı. 

utlu bir kadındı. Çaçaron bblalli 
ulJutunu ise, söylemete hacet 
)Oklu. 

Erbk iae, işçi kıbkh blrislyd1• 

Pzerlnde ceket yoklu. Kalın, ınun 
t.oııu bir fanlli slymlıtı, ura bt
) ıkh, kan katlıydı. 

iddiasına göre, bu tadın kendi. 
sine hakaretti! bulunmuştu. İkisi 
de aynı evin muhtelif odalarında 
oturuyorlardı. Adı, Fatma olan ka
dın her nedense kendisini eekemı. 
yor, her zaman komşularına aley. 
hinde 5Öylüy4rdu. Nihn,ct bir gün, 
bu kabil dedlkodulan bırakmasını 
ıı6ylemif, raket Fatma bunun \lıerl. 
ne blhblltün tellenerek kendl~lne · 
ıar:il hakaretlerde buluomut.· mn
halleye rezil etmifti, 

- Meseli ne dedi sanRT 
- Her gitlllln e•den bırsıılık ,..,.nk kolulu10rsua. 
- Ba,ka ... 
- Eşek, hıyvao. Ama bunları 

arapı:a söyledi 
HAklm Fatmaya dôndQ: 
- Peki sen ne dlyttetsln baka. 

hm. dedi. 
Fatm• sadece elini sallayarak: 
- La.. La ... La .• di)'e bulJrdı, 

Vusuf, kendisinin tilrkçe bil
medıltnl ıı6y'edl. Bunu Cberln~ 
korıdor boyunca, mOba,ıı tarafın. 

dan an1şhrıldı ve GUlsGıiı adında 
ırapça bilen bir kadan t-uluodu. 

- 'ı.tma ne dene, biç bir lcelıe 
me dAv~ etmeden bana s6yllyeeek
sln. 

- Peki efendim. 
$hadi Gllbllm ile Pata•, kon°'"' 

. m•la dalmışlardı Neler konUftutu: 
nu tabii anla) amadım. Ama tıemen 
16 dnllka kadar konu,tuklan ~l'll 
hAkim: 

- Dalıa bilmedi mi, dedi de mr. 
ka'eme!crinl ke mele fınat buldu
lar •• 

- Efendim, ben bu ndama bir 
~Y ~ylemedlm. diyor. Hepsi iftira 
1ml$ A•ıl bu, kendlslnP hakaret 
eımı, ... 

Rundnn sonra phlller çaAırlldı. 
llk şahlf, uzun boylu çakı ılbl lbr 
ııençtl 

- Seyyar satıcıyım ve Yu~run 
komşusuyum. dedi. O gün Fatma. 
cnn -.ini tii, soknRın b:ışındnn 
duydum. Koşup bakınt•a, \'u"ufıı 
b&AırdıA Dı du)dum. Kendisine, 

9a telefon ederken genç artistin 
evinde olmadıjına s6y.edl. Seni ra 
balsız ~dişime çok il:dlldQm, ı.oıa: 
fakat muhrıkl:ok onu bulmamıı !A
zım. Her halde o da ölllr.ı lehlW..• 
siyle karşıknrşıyadır. Fırtına baş. 
&arken siz nrkımnd.ın ko,mutıuauı. 
Arabasını hnngl ınrıra ıaDrdOIOnll 
tıatırhyı>r musunuıt 

Sersemlitıimden kurtulma8o çalı. 
ıarak ve hotaraı.nmı )0oklnyor:ık : 

- Otomobili göJ'l1ledlm, dedim, 
Annabella inanılmaz bir sür'allt 
birdenbire kayboldu. 

Jak yavaşça fikrini süy)edi. 
- Onua buraya Yllrüyerek ııeJ. 

dilin• kanllm. CGnkll "na kapıyı 
açoo .benım, arabasını yol üzerinde 
iönnedilime eminim. Be'U de ara• 
basını binıı daha uıakla bırakmış 
olabilir. 1-'akat bu takdirde nende 
we alçln bıraktılını bilmemi& se
reklldir. 

Fakat artak kafam işlemiyordu, 
baltll ızllrap bile duymanuıya. baf. 
l811Uflım. Jak'ın tekrar Standi,e 
teleton etmek için odadan çıktıtını 
ba:v.al meJa) hahrhyorum. Şimdi 
uyku IUlcanın tesiriyle derin bir 
uykuya d:Lmı, bulunuyorum. . . . . 

Birdenbire uyandım. Yatalımıa 
~anıba,ında bir mum aşılı sallan .. 
yor, kuloklanm çınlıyordu. Yaırnur 
talil 1a1Jyor. battı pencerenin a
ralıland•n içeriye s1117orda. Rôbı:a • 
yanaba,ımda, burnu omu1umda bil. 
rlllllp Jal1Dı"1- Heall& uyku suse. 

hırsıt!ın. fftt e•d~n hırsızlık s OJl. 

tı~ın için l.~ğuhl}orsun. eşek, ha)• 
von, köpek falan diyodu. 

- N!fee ıı6yl07ord117 
- Arapça_ 
- Peki MD arapçı8 blJIJOI' mu-

sun? 
- Şey_ Bilmem oma- Küfilr, 

leri bıUrim. ·çııokü seyyar sahca ol. 
duıtıım için •l'JIP kabıJrunllarla sık 

sık konuşurum. 

- Yaıni biriblrterlnlze küfür e
derııinız öyle mlT 

- Hayır •• 
- E ne-den yalnız .klırür kı~ım 

larına 61rendio de, toııuşmaıunı 

ölrenmedln' 
- N' ,..,.ıam, .t•Rdha biz işet 

ndomlnrız. Vakıl bulaDJıyoruı, kl. 
- Stıs ... 
lkincı şahit te bir araptı. ftu da, 

Fatma aleyhinde şahlllllı etti. Neti. 
cede mahkeme,. eYraln 1€ lklk tdc. 
rek karanaı blldlrmk Dun 1Ubke
meyl başk,a bir lfllne bıraktı. 

Siyahi dancı, maınua •e şahit 
koridor boyunca ılder~ertıen blrL 
birleriyle bili arap~ tY.ılırıp ea
Rırarak mllİlakaşa edl"rlardı. Fa. 
kat Patmanın sesi, bep91DI bastın. 
~or, etrafına bir baJli blaballk 
topluyordu. 

ADLIY& llUHABIRI 

ilalyan tebliği 
~ ............. ,.. 

Harek&t eanamıda 11 lqOla tay_ 
yareal dQfllrtl1mtle ..,.. ,... tabrtP 
edllmlftlr. 

Alman ve ltaıyan baft blrUkten 
düşman mevzilerine taarrua eden 
zırhlı tUmenlerlmlsin aavqma mDeL 
lir auNtte iftiralı etmlfler dOımaam 
ıerllertnL motorlu tqrt &opl&nnı ve 
bava al&DlarmJ bomlıalıam•fl&rdll'. 

Y .... laml,. iebar edileD bir Burrl-
cane tayyareal •t•'mlftlr. 

AkdeDlade, il.arp fttomımua blrUkJe 
bir dUfm&D k&tllealne refalc&t edtn 

lkl torpil tanuıalDI dllttlnDQflmtlr. 
AlmaD a• tananlerl da clDfmanm 
bir torpil ve bir de Beau.ftPter tay. 
Yarealnl dU,Drmllı'erdlr. Tanan mcı.. 
rettabatmdaa bll'lcıaçı em ednmıııer. 
dlr. lılattanm ehemmlJeW Ullerl be. 
~ıertne w Uman tulalerlnln tahribi 
J~ taa~ra cleftlla e.maalftt.r 

tnıruıs tayyareelrt dOn poe Oatallla 
w ~"mlao"J& ,...... .._balan etm11. 
!ardır. Huu " tellat Obnamtştır. 
Noto clvarmda denize dQfeD bir~ 

man~a......._.•ellı'e. 
dllmlftlr. 

un - bmlr ........ urluta
dall aldıtmı ntıtua eQ«dnrmı UJJ et. 
Um. Y eulllld aıaeaaaadan MJd!f,.ln 
blUuaQ JOlltur. 

.,.... .. t ··-~ 
Vakıf apartımıa No. t le ...,_o_ 

lffi kız 
mi hayvana IUlm. Ve birdenbire 
&>.ol uyaJ!dınnış olan vmltı .. ı. 
aln nereden ıeldltlnl anladım: 

- Jak'u fısıldadım, imdat çanı 
ça!ıyor. 

Jak'ın elinl aramak lçla kolumu 
uııauam ve• birdenbire ~•atımın 
üzerinde dikildim. JaJc pııtıkta1d 
lllververi de alarak ıumıttL 

Bu korlıu gecesinin en ufak nok• 
talnrını hAlıl hahrlıyonım •• titre.. 
yen elimle '9J1ldanı aldıtımı şimdi 
bile gıJrOyonım. E'lerlm eıok titri . 
yordu. Şamdan dllttll, mum .&ndu. 
Elimle kibrit kutwıanu anıdıııı, 
.bulamadım, kapıp doAru 9ddene.ıı 
Rllbenln Oıerlne kapaklandım. 

Bereket • ersin ki otuou oda 
sında bir kibrit katu9U lnaleblldlm 
~lıımu yakmak istedim fakat doh:. 
buna vakıt bulamadan kınlan bir 

cam gQrQ'tllsG n :ıtır bir elnnia 
'ere dnşıTieslndtn çıltaa teıl lfltllm. 
Mahzende .• JaJcJ 

Diriden ziyade bir 8101" benz 
~;erek merdlveai indim. nıreyeu 
&lılt hakiki bir harp •hnestnt .,. 
dınlahyordu; Tdimnr 11l•nının al
tın pencere aorfıınmı!Jla, t;, r taraf. 

ta antrasit parçalan, klll konsı 

devrilmiş. Yerde bir er:Cek ... ;lko 
sı, koyu renkli bir rGtr ıapka .... 
Mahzende kimsec:lkler ,ok, rnlcat 
ardına kadar açık kapı -''ın ne. 
reden çıkıp 8illlihıi (ffi!l~rlyor . 

f.!JclXllllı var 

' 


