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Akdenizde l 
~alyan Bahriyesile 

ingiliz deniz 
kuvvetini ölçen 
Bir Macar 

generalinin 
mütaLeası 

Buda~şte. 27 (A.AJ - D.N.:ıl: 
Bt.&ytü: bir Itaıyan kafilesinin Tnı.h. 
iıısıı varmasından bahseden gener.ıl 
Subay, Peeti Hirlap gıuelesiaJe 
ıınlan }'azıyor: 
İfl8llter~nio deniılere hAkimiyel 

iddiası bir hayal mahsulüdür. ltoı
~an • Alrn;uı hanı kuvvetleri yanm 
;ıdıl ıAe I,.imyA arasındaki muvasala. 
l!!n de•alillı blr nezaretle ıemiA eı.. 
raektedirler. 

Italycın - Yunan muharebesi ol. 
duğu glbi Girid muharebesinde ve 
~usilnkü harpte ltalyao bahriyelisi 
İnellia deniz kuvvetlerfoln büyük 
bir kmnını yerinde saydırmağ:ı 
aaautfak olmU$hır. İtalyan deniz 
komotanlıRıoıo lngHteN! amirallık 
ilairesioden üstün olduğu şimdi ar• 
bl: açık surette sabit olmnştıır. lla. 
'Til Te deni2 kuvvetleri arasındaki 
iştirak tamdır. Maltıı od:ıs1ndal:i tt.~ 
l:C'rl tesisler mütem:ıdiyen bomb:ı
lc.ria hırp:ılanırteo muha~ bir

: Uk].erinia himayesinde bulunan 
Itatnn deniz kafileleri Libyadaki 
kunıeııere malzeme ~ c iase taşı
ı.nııla deTam etmektedir Bundan 
batka. ltalyan deııi7. kuv~·etleri Ak. 
denizdeki İngiliz munısala yolları• 

1 filen kesmiş lmlunmaktndır. 
General bundan sonro lnRilizle. 

tlll Akdenizdeki k:ıyıplanodan 
:ı:ı.ıa-tmektedir. 

Japonlar 
Birmanya üzerine 
Risaleler 
atıyor 

1 
Haikı 

lngittereye 
karşı 

agakianmıya 
.... 

çagırıyor 

Ran11oa. 27 ( A.A.) - Dun gece 
Ruasondan şlmal bölgesi üzerine 
boaıbaıar ve risaleler atan Japon 
tayyareleri bava müdafaa batarla
:ralanom ateşi karşısında uzakl:ış. 

• rııak r.onında kalm~lardır. 
Jap0n tayyareleri tarafından ah. 

lan malbu klğıllano bazılannda 
Blrmaoya balkı lngiliz bo)'Undunı. 
hnu sarsmaıa davet edilmektedir. 
Bu matbualarda \'lladedileo "mü~
terek refah'" reJlmi sena edilmekte
cllr. Kl~tlarda ellerinde süngüler_ 
:. ~yen Japon askerlerini• ,..._ 
nıı.n •ardır. Milli Birmanya bay. 

ı-atJ Jııııon beyrağuııo ~ıoda 
~~hnelı::tedir ki, bu da Japoo)a.~n 
~yayı işgale mu.affet elduk. 

~"--ı.ı.,.. .... 
~ J/M4'ılil•~ta. 

1. • --

Çör çil 
nutkunu 
söyledi -

Avam Kama
rasından 

itimat reyi 
istedi 

Hes'in 
vazifesı 

ne olduğunu 
söyJüqor 

Kabinede 
değişiklik 
yapllması 

tekilifini 
reddetti 

.......... 27 (~.) - Bug1ln Avam 
~Ç6rçll: 

Bir lt1mat reyl ile Avam Aamaruı
aın tıaıa,:ı mll2aheret ..tmelini lsU,yo 
.ntl\l. diye -aıi2'I b'tJ•m11br. Ur.ak 
jlldrtan dıab&,,ÇQk t.a ~ ~ 
Clllfımı:u saımedl,.,nmı. Her ,ey pek 
t.ıa ptUgı iÇiıı •e ea fem. baberl be. 
Jltl.ı bakle-m.k l&lm& pldlfl ı.;18 tu.. 
zna4mn~ 

Çörç1l ~ ,ıı,ı. 41ıMam G:dt. 
Ur: 
BıldGlt Bıw'ia bsi•t .... ft.Z&tM 

""bul malılllleırW' ı.naa em.M ve 
BWeJ'e IUcma tıene bir 9tılb t...ıamD et. 
m.ek im.kanım tem""'on Uıaretttr. 

6CL!.byada &om.mel ordwlUmm Qçte 

Oda1 ~· .-r eClllmı, veya r;ı. 
d~tar. ~ .tJmao le&. 
)'ıp6an ıııcma ~ lıÇ lldlıll. 
dlr. Ancak pM ktlçtUt bir a.tQıı•k" 
flmdi7e Udu' :RanPMU J r tt 
muvaffak olduk. 

"'lkibuçuk 8tDe llllreıı Aarptm -
azıcak ~lmd,ı ~tımmaıa bqlıJcın&. 

~ Dewlama t .. ~ 

l'Jiiı ---- ---
Avustralya 
Davası 

Yuaa: BiR MUHARRiR 

JAPONLAB Avaatıoaqum 
bap uıeandekl ..... ela 

taamıza hqla.r baflamM ba .... . 
lekettea bllytik bi.I' imdad Nbiı 
koptu. A \...tralya Batvekill ve 
nazırları nıemleketiD yakın ve 
t.ttyill; bu i.uıi tehHkeısl öaliMe 
bWIUldağunu ilin ederek tagilte
redeıı acele yardım tstıedller. n 
poo &,vekili ToJo da, SOD ut-
1.-uada AVlllltl'alyaJJ teMlt ~ 
ti. 
~~,.......... 

!iade ettJ.ğl amami kanaat ,.aar 
ki, Al'Ultralyadan uker, pilot, 
harp MDAJline JUU' ham madde 
,.e gıda maddelli alan tn~lte,_... 
ona yardan etmeııl mUmldbl delil· 
dlr. Bu yarc1mu ueak Amerika ya. 
ı>ablllr. Fakat o da hamitldanıu 
tam••lryanwm'fta ve Anstnl
yanm llZ1Ul mWet belr.1eme9i Ji. 
zınıd.IJ'. 

Ba rnidde' i4:'adc .Japoalar 
Atu<JtralyaYI l8t1li ede-bilirler mi! 
Raır muhanirt"rlmlze göre buna 
imkin yoktur. Çünkü Avatnlya. 
bir ada olmüla be~r. bl? kıt'a 
bilar 'b&JilkUlr. 1apm1 kuvvetleri 
~ Fillplalerde,, ..... ,.., 
~ Çiade. ~ 
HbldiAtam adalsnnd:a pek cJaiqırk 
lılr baWe ~-tadıl'lar. Bu 
....,.,blrt. ~~ 
....... ~ bir ltuıeketb 
na 1111 11t tr ı: '* · 1!1-

5000 Paket kibrit 
s&klıyaa ada• 1 

Yaka/anarak 
adliyeye verildi 

Kibrit fiatJaımm ariacaiJ liva. 
yetJ Uzerine ~k ldmseJefin pı. 
)asadan fada kibrit topladıkJan. 
111 ve bu yütdea bl~ vatandaf)a. 
mı kibrit blllmakta glçliik çeac. 
lklerin.i yamuştık. 

Bu liizumsvz balıranı doiuJ'aa
iar hakkmda pddettı takibat ya
~Jlmald.a, ihtlyacmdu far.la kibrit 
:üaalar ve kibrit 88.kbyanlar cerı&• 
·ıuıdmlmaktadır. 

Ba aradı\ Aakanda da lu"brit 
stoku yapu bir şahı9 ,.._hn•11-
tır. 

lstanbul Memurları 
kooperatifi kuruluyor 

Belediye kooperatifi ueiıişle· 
tilerek bu şekle girece~ 

.ta14nbul beledl.yeal .lr.ooperatifi öııU. \ 1• bdıir belediye mcnsuplarmm i'tıi. 
mllıdekı fta{b. içtiıde bir lı;:t..ima )'&pcL ~tmin ctmekt.~ Bmıdan 
cilt w koopen.tına tetkllMı tamemem bi'a ı.mı. lıitantı n rı- -ıurJvı koos>9. 
~- Bil JüiOpıar&t.u ililitL ratll'i ôanı 8'hna-ye.sı, 7Jf11 • ili&. 

Cenubi 
Amerikadaki 

Alman elçileri 
Birer birer 
çekiliyor 

Sanliago Dil Şlll, ~ ( A.:A.). - JJi
madan bildiriliyor : 

Penıdakl Alınaa elçiliği u&Aoı 
d6rt 8'io sonn bwwiaD Şili)'c gUlc. 
ceklerdir. 

,. lbllt edDecektir. Şım~ bdu' 
7allm elektrik ldarelılndeD 40 bıbı lira 
toplamqtır,. Bma,a hlued&r Olmak 
lçlD 15 lira bir iet!ıü bedel! Tfll'lle. 
cek. n bu para e aya 6dmeoektir. 
Bun.7a guetecllelte, buut maııı.e. 
.eelıer mensupları da kaydıo\unabilecek. 
J.erdlr. Kooperatifte ikim gelen bU.. 
t1ba maddelerlD temlDI 1çtıı her t.ed. 
bl.r almzmtt.ır. 

Avustral
ya harp 
kabinesi 

ELEKTRJK 
CE.~EYANJ 
TAHDiDi 

""' 

Sanayi müesseseleri 
bulunmıyan semtıerde1 

GU.ndüzleri 
Elektrik 

Kesilecek 
Bir müddet evvel göriilen lüzum üzerine yollarda ve 

meydanlardaki elektrik lambalarının adeti azaltılmııtt. 
Bu suretle ).'&pılan tasarruf miktarı teıbit edilebilmitti. 

Bugllnlerde bazı lUka aayılabllccek 
,maddeleri imal eden ADB)'i mnew.e 
lerlDlD cerey&ııı ke911dlfi glbl, yakm.. 
11.'\ daha 1'ulıı tuvnıt etmek Jç!n 
lıqka t.edblıWr dllf'1DWmekte&P. 

Ke8elA, tramvayJ.ann 2S e kadar 
lıJ•meei ve elektrikle yapılan TltriD 
tenvlratmın kaldınlmıw lçln tetklkler 
yapllmaktadır. Buodaıı tJaika aanayi 
mUeueselerl bulunmuyan aemUere 
gllndllzleri verilen ~reyama tudlt 
edibnea1 de düf\lnlllmektedlr. 

Dakarda 
garip bir tren 

kazazı 

Demiryolu 
develerie 

doldu 

Treninin önünde · 

Malezya 
cephe
sinde 

Japonlar 
Yelpaze 
şeklinde 
aç·ııarak 

Johorun merkezine 
saldırmak için 

Çörçilden koşarak otomotris· 
cevap 1 yoldan çıkardılar 

Biiyük bir 
taarruza 
geçiyor 

'J OU "0 ')] ( 1 A 

ıl1Anhk ballae Wnwk iılteıMZ· 
Jer. 

Öyleyse A Vll&trslJ'UID ba t.el&· 
• iledir? Elbette bu memleket, 
ır.di.ıllni tehdit edea bu tehllkele-
1'1 bd yüut'llardan c1aba iyi lılUr. 
AV11Btralyaam bir kıt'a kadar ~ 
yik olmuı lstlllya karşı ~arant i 
f.elldJ eım-. Çlnldl bir menıl~ 
keUn istlli edilmeRi için karii ka
"' ber toprak parçumm upU
dlbnesl tart deilldlr. Miidafaada 
~receği askeri mukavemetin 
lanbnuı ve harbe denm edemi 
1~ bir halde bulunmaın elve. 
rlr. Japon kllvvetlerlnbı daim•k 
bir lla1de balnnlDM'Da ge.linee, U.. 
ldkatte PMiflk adalarına yapılaD 
~ lıareketıeri bhkaç detll, tek 
bir taarnaz slst.mlne dablldir ve 
bu hareketler, blrlblrlyle UgiU tek 
bir b6tl.a letk.1 eder: Man'lluuD 
aJmoı_. iloDK • Kong, Hong -
RonPD almınası KaJaka, M&Jaka. 
ma alDUDSSI Blrmuya, Blrmanya.-
11111 almmur Sia~pur. Slnppanm 
abam... Felemenk Bindlstam, 
Felemenk Dlndlstuu adalarmm 
afımnur A vustnlya lıal'ekettmne 
dotrac1an doiruya tesir eder. 
:a.llClu başka, .Japonlarm ih~ 
Taptddan ada)ana ~,iuada ~ 

bekliyor ı Tanc&l, 21 <A.AJ - Dnkar.ın san 
Lulz battınd:ı garip bir şimendifer 

Mtlburn, 27 (A.A.) - A..mıraha kozası olmuştur. Bir ekspres lrl.'ni. 
harp kabinesi ''İmparatorluk harp 
meclisl'" kurulmasına oit olarak 
C3rrll'e yaptığı teklifin seeU.miye. 
cek olnn cevabını beklemek nıere 
dvcımh surıte toplantı h:ılindedlr. 

Kabine üyelerinden b:.ızıları 
şimdiden Yeni Glnede~i barekAt 
netl~l hakkında büyük bir JUmat 
ıeWennektedir. 

nlo oıomotrisi San Lulz :ırkasmdıı 
batıın birçok de,·e gruplariyle ka
panmış oldu~nu görmiiştür. Orken 
de\"clcr saslle 80 kilometre sUr"olle 
ilerliycn otonıotrisin ünlinc lloğrıı 
koşmni'.l:ı ho~lnmışlordır. 13 de\'e 
ezilmiş, f:ıl:nt otomotris tc yoldon 
çıkmıştır. \'okıılor ıır~sında birkaç 
hnflf yaralı ,·ardır. 

KARLAR TE-
M I ZLEN IYO .. '?. 

Bugiin öğle Uaeri yağmaya ba.ç. 
Jzyaıı yağmur evlerin damlarını. 
aparlımaıılarm taraça1armı kaplı. 

ingiliz 
Tebliği 

mm~ ve uayiş kaV\'etlerlndea fa7.- Kahire, 2; (A. A.) - İngiliz 
I!\ bir §eY yoktur • .Japonya onla- orta şark kuwetlcrl umumi ka • 
ra biiyilk L'llvvetler ayırmak ve rarg8hmm tebliği: 
daKıt.mak 7.onacla kalmamaıhr. BaşlJC& harp bôlgeıııi yine eskisi 
ATWtnlyaanı tehlikede olmada.. gibi Msua'un eima1 •e şknal eaı

~ aöyleaeme2. Fakat .Japon taar. ldsıinde buhmmııktadlr. Yedaby& -
nrzmnm oraya De uman ~lıya. nm Pınalindeıki .,..ayette bir do
t'ağnu kestirmek mUmkftn delfl· ğişlkl~ olmamıetır. 
dlr. Bu taammm muvaffakıy~ İngiliz av tayyareleri bareklt 
ne .ı...... ....met 814•.._ keıı. ~ lletialıde bQ)'i* IS fMI -
tinoeje be bagUn hk ioıkb 1• 1,t ps.term"1mtlr1 00...., Wl • 
ımı. ,,,... - - - > ..., wı.ra ağıwı•.,nr. -

-" ....k-. . --

~·an ve belediye amelesi tnrafm· 
dan yığıntı haline ~e-tlrllen knrla. 
rm orta.dan knllmıasma ynrchm et
miştir, KaTl:tl'ln bu ani şekilde 
erlmeei yi.i,ainden caddeler ve SC• 

kakll!r su vt camurlar.rn·~ı ır. Br· 
led.iye. bilyilk cndli-:-lerl ve belli 
bq1ı eokalclan temWetmelttedir 
Herb:ıııgi bir inhidam \'Ukua gel. 
:oıealnl önlemek için vuiyeti teh• 
likell g6rll! en yerlerde tedbirler 
alınmaktadır. 

BugUnkU sühunet \''\5.llİ Z,5 de. 
reced!r. Barometre 748 milimetre
yi göstermekte ve rti7gAr saniyt• 
üe 16 metre sUratle esmektedir. 

Saat 1U y::ı ~adar devam eden 
loQos. bu '3.'Ulttcn sonra batı yeline 
ı;eW!DitUr. 

Tanak & ........... 
~ ~~e lı1'9n!t 1'e,~~ 
~ kav~ pe~ muhte. 
meıldir. 

~ ' .. ".n.) - Maıttrw 
cephesınden hildirlliyor: Ja.paıı 
kun t'IJerl Jolıor loprnklnrında Yel. ' 
pn~e şeklinde ncıJmnktn ,.e bu eyn. 
letın merkezini ~apletmek lçio 
kot'i hllcumn geçmek Uzere bulun 
ma!.:ladır. Dün ~ arımadnoın ha~ 
kı} ısında Trenjit Japonlar tararuı. 
don işgal edilmiştir. 
n·~ 
ıg~r taro.fı:ın lngillı h:ıva ku\'. 

"ellc:ı, Mnleıya batı .kı>-ısı boyunc:ı. 
llerhycn .lnpon kollorına karşı 
)optıklnrı tnnrruzlor cs~nsıııda 40' 
la~ Ynrc k:ı\·belmlşlerdlr. Bunlanıı 
ll9 u ton·:ıre l~nrşıko~·ma ateşiyle 
\"e biri de lı o \'rı ~v::ışı~d::ı dD~llriU. 
mliştür. 

Assnhi .sıııdesinio cephedekl mu. 
hnblrlnln bl!Jlrdiğine göre, Malez. 
Yndıı > :ığmurlıır mevsimi bltmlt ve 
be-yaz bulutlu movl sem:ı yerlae 
gelmiştir • 

Tokyo, ~7 (A.A.) - Malesya. 
d:ıki vnz.iyct hııkkınclıı dün ııece 
Tokyoda nlın::ın lıoberlere göre, 
Kluana!f'ın her iki sahilindeki ke. 
simde ~·ııni Sing:ıpurn 100 kllomet• 
re mes:ıredc cereyan eden muh&l'e
helerılc Jnsllizler, Avustralyalılar ve 
Hinllılcr knnlı bir ycnilgeye uğra. 
dı!:ton sonrn ~rpışmnya devam e 
derek Singnpuro takriben 40 kilO: 
metrelik bir mcsnfedc bulunan Kn. 
lai bölgesine doğru cekl1miş1erdlr. 
Japonl:ır bunları odım adım takip 
t'lrnt'kledlrler. 

A<>keri m:ılıfillerde hasıl olan Irn
nnaıe gôr-C'. Sin npurun hu son mü 
üafa:ı kes '"" ' ) eni den şiddetli 
muhnrcb~Jr.r ccrc,·nn edecek fakat 
bu tnrpışmnlnr Malzyadakl mOca. 
ı.lelenln netice~ GZerlnde mOessit 
olamıya~aktır. Dilşmosn anu~ 
clllaUr ..a.re1eriyle ... tt..C. 
nln \tnı kısmmı !l;tngapur ac!o~ınn 
çcl..ıne~e ~ lı~scağı tahmin edi 
mektıdir. 
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Şubat ekmek kartı 
alamıyanlara 

Vilayeti ebliği 
'llajetiıl t<ıbll: 

ı - ŞUbe.t ekmek kartlarının le\• 
zıt ll1t8.tn bülmuıtur. 

2 - Tevzi işi memurlar ve sokak 
mllmesslllerl vamtamyle yapılml§tır 

Buna rağmen pek az dahl oı.sa. Şubat 

Çörçi in nutku 
IU[jtnrafı ı nd sa.yffida 

.ı.• ııkat ofmdi 7olumuzu göITmcğo baş.
ladik. Vo hct zamıı.nkinden ziyade za.. 
teri görebiliyoruz. 

"Llbyadaki lnglliz zayiatı ölü, yara_ 
ıı w ealr olarak ta.krlbcn 18.000 :ınşt_ 
dir. Bizde'h sayıca iki defa UstUn bir 
mı.;rna.ı:ıa karıı hlçbtr zaaıan 45.000 
li:l§1den fUl.a blr kuvvet bulundununa. 
ddr. tmkADlartm.IZI ve vasıtaıanmızı 

bQU1n orta prlaı. dağıtm.I§ olsaydık 

znallvolurduk. Son a.ıtı ay ~inde tngıı. 
terede tank imıılAtı iki misline çıkJlll§. 

tır. 
Ç»rçll bllkO.mette her türlü değişik. 

mt yapilinaSl fikrliıl reddederek de
mı,tir ki: 
~ noksanlar varsa bunlardan 

beD. mesulllm. İngiliz ve A vu.stralya 
matbua.tmm bir kısmmm hoşnutsu7-
hıklarmı wskin için neden başkalarına 
kabslıat:l yüklemek, generalleri, tay 
:ıııarecncrı ve askerleri niçin lekelemek 
~tınde kalayım? 

ENSO DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

(llü &Wpona ek.im reli güılderill>ıeek 
il arama ve () verme UAnları En Soo 
l)ıılrfJw.da pıınunz. n redllOOektlr. Ev. 
ı teklifi gtindereıı oku)ı.ıeularm 

mahfuz kalmAk fizete s:ırlb o.dreslerr 
Dl bildirmeleri Uzmı.) 

Evlenme teklilleri: 
• Y8.f 29, boy 1.85 sportmen, çalı§. 

kan, ıoo llrô. ma.ıış.u, 5000 lira kıymc 
UDde blr vı bulwıa.n, orta tahsilli 
bir b3y, 20.25 yaşlarmda uzun boylu, 
orta gl17.Cllilrt , bir bayaııla evlenmek 
ıstemektcaı.r. Fotogratl4. (Posta kutu. 
BU 2M!'il No. ya mllraenat • 120 

.. il 22, boy 1.Gl, buftday renkli 
nıunwı1u. blr aileye m~nsup, ev ı,1erL 
121 ı yıkUc bilen bir bayan dUrtıst. na. 
mumA.r blr bö.yln cıvı nffiek Uıtenıek
tedlr. ('Oıtül) reniZinc mUracanL 121 

iş ve i§çi arıyattlar 
• Bir ba1, en 1yl ııekllde ve 1.lteni. 

ıen yere gitmek suretlle matematik 
ve ntlk den!lefl vermekt rur. Haber 
gur.etesl halk sütununda (Matematik) 
remzine mUrneaat. 

Aldırtnız: 
Apkıda reml7.lerl )IUJIJ olıın o. 

ımyucofannırzm o.ıunlanna gelen 
mektupları ldarehaneıhWlen <ııar.ar • 
lan hariç) hergUn SllbaııUuı üğley~, 
kadar vo saat 17 d n sonra ldımıa. 

lan. 
(ı.t ELKA.R) (lı'ranBlZC<L dersi) (Ş.) 
(R. P. 85) (Zaran) '(Rosa) (~ 
lMalıtn) (Vatan 65) (Öliıil~cek aşk 
ı{a) cıı. K. 112) (25 Sedef) 
(Ttlrkekul) (A. C>) (FK.M. il) (Sı:uı.t) 
Sevlmll) (Yarar) (li'G.D.) (H.N.) 
(F.Z. SS) (0.P.K. 2072) ( t,K.A) 
(A.,Ahmet) (O.I{.) (Nadide) (Akta. 
tay) (T,R.B.) (Mehmet 35) (G, Mine) 
(PJ. 24) (S.B 12) (Y, Akın) (Leman 
Y.) (Deııl') (Şevki Şen) (Bahar 
çlç ği 1) (İ§ ı15) (Altyllz) lİncl) 
(35 AydoganJ 

lü 
VnMD: ısımNUER F. .ERTELIJ 

--62 .... 
- S'ıı öyle her f}t'ye Jrnlay ıuıln) 

sinirlenir b1r ad:un dcğllı:iln > nhu l 
- Ben d kendimi v)lc blllnllru u. 

mo., nedffl bilmem'! blrllenblrc l~·lm i. 
time ığııınmağıı tın lııdı. 

- lli'tc btrer tane ıı;ellın., soğulc 

Wrn ıusarun l9lııl serlnlctlne • fı nbuıu 
clı sUkOnet verir. 

lçtllt'r. 
Aslan bey ilstUste lrtı .. 
ş~ birini bitlnll, 
lllzmetı;I kadnı 60 rn) ı düultlyor, 

' pe)nlr, turp, zeytin gibi mt zeler 
etlrlyordıı. 

Bö7lOOe Mlltlcr ıeçtı. 
IW rım kunıhnu.:ı bir ülraııın 

lıOtm üç erkclc blr i<ııs:ı bira;, ı lıl. 

ltnlller. Sııiıt yedi buçukta gclml ler, 
dJ. 

Sahir duHndukl :ı;aate taktı: 
- On olnıuıt·· Noomlye hA ınr..> dan 

da yok. 

kart.mı alamayan va.tanda§la.rm, nutua 
cilzd&ntarı ve kADunusanl ekmek kart.o 
lanıım hUVly t ıcmrm1atlyle 'bltllkW 
bu ayın 30 uncu günU ak§amma kadar 
ikamet ettikleri nahiye mUdllrlUklerl
no tnUrncınatıarı llAn olunur. 

yeti er 
cenupta 
ilerliyor 

l.ondm, 27 (A. A.) - B. 8, C~ 
Sovyet ta.Arııızu cepbenhı cenup · 

Klsiiunda. muva!faldyetle ilerliyor. 
B. harfiyle gösterilen bir şehir 
zaptedilmiştir, Bu !}Chriıl Harlroi .. 
Moskova d~olu ilZeriiıde Har. 
kof'un S5 kilometre şimalinde Bi· 
elogorod olması muh~. 

Orta şarktan 
ihver tehdidini 

uzaklaştırmak için 
lngiıizler bir 
çok malzeme 

getirdi 
Hağdad, 27 (AA,) - İngiltere 

ı.le\•lcl nazırı I.ilUcton, lngitlılerin 
urta şnrkt:ı lıcrlıan:ıi bir mihver 
lclıfiidlni uznldnştmnnk için lü. 
zwnlu asker ~c mfilz<ıme Jmyvelinc 
kiiri ıulktarda sahip olduklarına 

kani bulunduğunu ,r.ylemlştir. 
J.itUeton, orl şarkta müttefik 

vazil-·etinin lıer zamnndan dalı em. 
niyetli bulunduğu fikrini izhar et. 
mlıtir. 

Mumııilc;>h ı.w)ııı.lıı, dlişmanın 

Ahsır.ı j lilti için Jıaııtlaılı8ı harp 
malzcmc.;inin lı c nı e n hepsi. 
ııi ve asker 'kmYctlcdnin lİçle iki. 
sini ka)•hlcnılş oldu;:iıınu İlilve e)'• 
lemiştlr. f ngilt re iınptıratorluk 
km-veıtlerinin bü~1ık mesafelerde 
ınalzcnı ve iaşe ilıtlycıcluruıııı tc. 
mini başlıca m seleyi teşkil etmek. 
terlir. 

Fıkra 

Paltodan çıkan kim 
1''nı.ıLl:ilı.43 Wr ulluı.lo \'"enoaydAn 

I>a:rlso ~itmek ü:Lert~ uralıftyu blndl. 
ğl ı;uuda. adamın biri yıınıııa gelir, 

kolunda:kı fıaltoyu gU tercrcle: 
- RIC!ı M rim efendim, der, u 

palto)u arobnnızm blr kö~e •I· 
ln.§tırmal\lıtıınıa mü de eder mi. 
iniz? 

Asllw.4e: 
- tyt amu, 4t!r, Pattse YAIWi{ım 

\•ııklt paltoyu klnx· t.~im edeyim. 
- Aoınn efeudlm, bendeııb. palto. 

ııun lc!lnde bulutuıca~ını. ı•arı varır 

\ıırnı.-ıı hemrn btınA t~llm ederstntı.ı 

~A. Rt.OTTlN 

- Acaba gl!lP-n bııyaıı l•inıdl1 Nt'• 
rc.>e gittilderlııJ hlr.metı;l.H• Miyleme. 
dl mi' 

Dl.> ıı on.lıı. Sahir hl:uoet~i.> 1 ~ağır 
dı. A lnmn doolklerlnl tel>rurlRdı. 
Hlw~tçl kadın: 

- Jbuıun erendi " imdi !;'t'lh'1m,. 
tledl. Ortayaşh ve hiç tanımadıfuıı 

1.ıir h:ı.>anlıı ı;ıkııı glttllrr. ~ere~e ı;-tt. 

!iğini bllmtyonıw, ıledl. 

Aca ortada beki nUwtyCI\ bir t 
ket nıı \:ardı'! 
Yol'~ bir ürprlz mi!! 
Sahir yerinde duramaz bir bale 

gelml ti .• Karı ı o g\ine kadar ilk de. 
ra bil~ ıo geclkml tı. 

Sahir karı ını c\dc bir kere bile beli 
l~iğlni lınhrlauııyordu. O ne zamıuı 
{elnd,,..ıı gelse, Necmi~·CJ 1 evd~ hulur 
ve ona: 

- 1,otc, bir ev icadını böyle olmalı. 
GUııcmz gezse bile, alcp.m UııiU koca. 
mdıın önce yu\-ıutın:ı dön1Drll •• derdi. 

Zo.tcn N ecnılye de ~ u ,·ru.ı.na rok baA" 
lı ve kocasın t m manııısllo dık bir 
kadındı. Onun hayıı.tta tahıılı:kıdnmıı 

\!ltedlğl blr an.u u \'llrtlı: Bir cl"ceğl. 
ır.e tılp olmllli. Bunu ela Altaa ver. 
mtştf onlara. 

Al inan 
Tebliği 

Btrlin, 21 (AA.), - Almnn ordu
ları başkumnndanlığının tebliği: 

Şar1.'1ıı Alman kıtalan şiddetli 
muharebeler neticesinde dü~nrnııı 
yeniden insnn ,.e mab:emece ağır 

kayıplara uğratmışlardır. Fena ha. 
vn şartlarına taimen, hava kuvYct.. 
lerimiz kara harekntuıa yardım et
mişlerdir. Leningradda askeri he. 
deflerin bombalanma<;ma devam e. 
dilmiştir. 

llu t bir tebliğde do kaydedildiği 
veçhHe Alımın deniuıltılan şimali 

Amerika ve Ko.ıında ımlatındıı düş. 
matı. scmll ı;ine karşı -yeniden yap. 
tıklan taanıılar esnasında altısı 
büyük petrol gemisi olm:ık üzere 
cem'an 103.000 tonluk 12 ticnret 
gemisini batırmışlardır. 

Atlas Okyanusunun gıırp ucunda 
24 sonkAnunda ilk göründilkleri 
gilnden şimdiye ktıdar Alman dc.. 
nizıılWan cem'an 22i,-OOO tonltı'.lt 
30 düşman ticaret gemisini batır
mışlardır. 

Silahtı keşif har&.kcUeri yapan 
muharebe tayyarclel'imiz 1skoçya. 
nın şark sahilinde ve lngilterenin 
ceoul>u garbts.ID<1e ask t1 hedeflere 
taarruz etmişlerdir. 

Şim 1l Alrlkadıı cereyıı.n eden 
mubarebc!I r netle sinde Alman ve 
ltaıya11 kıttıJu.rının ellerine geçen 
ganiloeUcr ~83 zırhlı crcwıı, 127 
top ve 503 ~am}on bu.Iunmuştur. 
Bunô:ın IJaşkıi dil ıoAfidan cok mlk
tatôa harp malıcm i alırunıştır. 
Ordu blrllldcri 28 ve bııva birUklcti 
12 frt41illz tayy loi dütürmilşler 
•; y )'Otdc Uı.hrlp etmişi rdir. 

Malta adnsı sul:l.rında Alman 
bombardıman tayyıırclori lıombaln
nnı bir İngiliz muhribine tam ola. 
r:ık isabet ettirmişlerdir. Düşmanın 
büyük !>ır ticaret gemi.si ciddi ha. 
sara uıtr Ulmışlır. Malla od:ı ının 
bava ve deniz n terine karşı yapı.. 
lan taıırruılar sece gündilz devam 
etmlştır. 

Dün gece İngiliz bomlııı tayyarn. 
leri Almanyanın şimali garlıtslnde 
bazı mnlınllere ~·nıısııt ve infiluk 
ooınb lnrı atmışlardır. Slvil ııbali. 
den ölenler ve yuralananlar vardır. 
Milnferit düşman layyarcleri Alımın 
rıfıkOmet morkezlerini uııı!• dola;·
ınına kııuar gelmlşl rdir. Taarnız 
eden bomba toyyarelerlnd n ücu 
düşüı·ülmüştür. 

2fı ııonh:,rin tarihli kert t~b. 
tlilde kaydcdildiAI ilıl, bir Alımın 
deniıııllm Solum uçığınlia bir lıı. 
Bili:ı sarıluırp krııHızürün~ tıınrnu: 
ellc·rck bu gemiyi tol'.Pille ciddi ha • 
1;ı;rn uAratınıJtı. Sonradan anlaşıl. 
dı ınıı göre, irn g mi lll\f'ham is. 
mlnlleki İngiliz kruvıızürüdür. Du 
gemi, üç torpille yar.ılaııdıktan Li
nu:. sonra bııtmışhr. 

"Radyo11 mecmuuının 
2 nci sayısı çıktı 

Ankaı·ada Matbuat Umum 'MUdUrlU.. 
ğU tarafından çıkarumakta olan 
"Radyo" mcomun.sınm Uünel tıayısı 
aehrlınlZe gelınl§Ur. Gec;:en deta.klnden 
daha zengin mUndcrecatııı.. ra<lyo fa:ı.
llyeUml&lıı bUttın 1noeUklerlnl cazip 
cazlp mevzular ballnde veren radyo 
mecmuasını bUtUn okuyuculo.rımıza 

vılye ederli:. 

Avustralya 
hükOmeti 
bildiriyor 

" ... 

0.000 
Ja on 
askeri 
Bismark 

adalarında 
Mtlburnc, 27 (A.A.) - Avustraı. 

ya hükQmcti, ıo bin Jııpon askeri
nhı Bismark ndalarındıı n:ıbaul'a 
çıktıkJnnnı bildinnfştir. Snlamon 
adalarının şimııl kısmında Buca 
boğazına da Japon o.sker~ri çıka. 
rtlmıştır, Bu boğazdaki bütün ndıı
larda ve Rabaul civarında Kavien 
de şimdi Jap011 nskerleri bulunmak 
Is.dır. 

SERBEST 
Konservatuar konseri 

1sta.nbU1 belediyesi konservatuvarı 
bu ayın 81 fnd cw:ı:ıart.eaS gUıiU aaat 
17 de Fransız TfyatroBUnda halkn ve 
talebeye bir koruıer verecektir. Kon. 
serde Betııavcıı, Lltz gibi meşlnll' mu. 
.elkl§lnaıı1ann eserleri ça.11'.nacaktır. 
Giriş serbesttir, 

Olüm 
Eak1 Blleeik vaıısı Ba.y Alt Kem•ll 

Din annesi Bayan Nebllenin lzmlide 
vefat etml§ olduğlm\ı lee.t6UrJe haber 
aldık. Muhterem arka.da§ımıza uğradı.. 
ğr bUyük kayıptan dolayı tAzlyet be. 
yan edcrtz. Oenablhak rahmet eyliye. 

ö.~tücA(;e 
Aonuşatun ............. ------mzııı 

"Demeç yapmak" değil, "demeçte 
bulunmak,. demeliyiz: "Mösyö Çö['(,,1ı 

Avam Kamarasında y~.ıu bir demeçti.! 
bulunmuştur.,, "Avam Kam.arasındaki 
demecinde funl&n söylemiştir.,, 

Aııadolu ajıınsı dünkU bUlteıılöl'indc 
"ittl!a.kı Ad., yerliı.e "oyblrl1A'f,. nl 

kullanmt§lır. "Oydaşmıik, oy&şık, 
oyday,, tAbirlerlni TUrk yaucılo.mıa 
bu fırsatla bir do.ha tavsiye edelhn: 
"ilu meıreled alZinle oyda.ş değiliz!,!" 

••Eğer bu ıntı~rla bir oyd~ 
maya varabilirsek, vaktımlzl kaybet. 

ınlş olma)'1%.,, 
"Terimler Kılavuzu,, li~ seı;nıelero 

oovıun edelim: 1) Uunlae Duyur. 
gıı, dokudum, 2) eı lpU\lalye 
H:ı.ın nuı.dde, 3) Mafsal Eklem, 4) 
MahlO.I 11:1 Eriyik, erlnı~. G) MahltU = Kar~mı. G) Mı.ihari'ik Yü:nUrge, 
7) Mahrukat ııı:: Yakacak, ) Mali.. 

5Qs = Duyulur, D) M&ll ... • Eğik, 10) 
Malmukattar = Damıtık su, 11) 
Main - Fl'kenar dört_."'Cll, 12) ;Mal •• 
tıı. = Kesit l3) Mnk!Uı - Evrik, 
terıı, H) Mailim 

Devlet Deniz Yolları işletme Umum 
Müdürlüğü llanl rı 

150 (dahil) tondan yukan bllt:ıınum vapur .. e nıolörl rt.n ynpacaldan 
teferlerin devlet Denlz.yollan lşlctme Umum l.IlldUrlUğUnce tayL'll hakkın. 
dnki karanıanıe tatbik mevkHne konulmuıtur. . 

Deniz nakliyat komisyonu bu l~lere ait ınuamelO.tı tanı.im ve lh?..ar et. 
mek UZen? Dentzyollan Umum MUdUrlllğtı emrinde TOphan deki bina a ı;a 

ltşmagn başlaml§tır. Bundan .sonra bu ışı.re nıt ınUrncaıı.Uarrn Umum MU 
dUr!UğüınQze yapılması iltı.n olunur, ('137) 

lt'rııkınıdan ~ıldıra.c:ıtun. Yt'n&'onln 
IJu ııamana. kadar dllntne!!il Ub.ımdı. 

• lnnn henxn fırlııdı: 

- l.\lenıl< cımn ııA:tbc~ ! Neredeyse 
gelir. Onun bu :ı;anı:ı.nn Juıdnr blr 1 om. 
&uda gecikti ini ;ürruelil.ldlm. H rtı:ıl 
de gittiği )'erde nıllhlm bir huta fa. 
lan mr l,'1111 
ı- Hastıı var 4131 bir ı,udııı gooe 
an;.ıntı ttııdl\r tıV6 gcUneınczUk r 

mi! Hele ;:1·engeıı böyle f:t'!~ lerl ı;ok h·I 

dll,Un n blr kadındır. 
- Merak .tmeyJn dedim ya. Şlıındl 

(elirsc, bo yere !!lnltlCnmlş olacak&!· 

inan derhal ol.'1lğıı. fırlb.dı. 

!unla bir yalnız. 1.-nldtlar. 
Aslan du \lnrell Hl nıl\tel't'dıllt .. ne 

soyu~ eceğLnl bilmiyordu. 
- Bir ljbı lçtao glrdJnı ııma.. her 

kö,esl bir muamma. 
Dlye sö~lmılyorlu. 
Sahir de nyıu fik1'1 llerl UrdU: 
- Gcrtekren hıırJ<U,~1 bir wuam. 

ına olan bu 1 in ıı;lnd n nasıl çıkacağız 
b1lmem! 

- Bayan .:'iecmlyenln gccllOUCftl • 
nin bu işle bir ııl knsı vnr mıdır a. 
myorsun~ 

ir birdenbire duraladı: 

Çeviren: MUZAl"PER • SEX 
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Jnk birdenbire Aıınabciln)n lın~-

1.ırcfı: 
- Bur.ıuo. 
Jul.: müşkü.l!it cekerel· cııkunl. 11 

dı6nrıyu ı lıık bir volir. c,ıbrdı. 
\'alizin !izcrincleki F. E. lmrflerı 
lılc bozulmıımı~lı. 

Şaşl.ı 1 aşkın· 

- F. E. dhe ha)kırdım, fakoı 
bu Frıınklcn Elyotuıı ,·aliu. 

- T:ıbii. Elyot onu : 'i..: ttuıı 
cv,·cı hıırayıı göm '1ü. Zm ıılı nd ııuııı 
evimize irmcı!:t n mıı~.ırlı ırndecı• 
bu \'nliz: hurn)'a gömmekten ih -
retti. 

l\ocaııı AnnabcUaya döı:ımüilü. 
- Siz de bunu lılli) or uıım: de. 

ğıl nıi? Ona im nılizl ıııahzcnimbr. 
kaı.l:ır scıirerek gömmesi icln emir 
vcrilmi5li. öyle mi' 

-Evl'I, 

Alılan beyin, bir ~-akıwuı nıkuunda.ıı 
riıllaııl ....... cM lmYVC\l.lydJ. o ltoş 

)'OR li&kllmıyordıı. Geldi geleli bir pn 
._... lomJtt.1. !\Uuı;ı. et dayaaa 

nıilıdı: 

Sabir, k rdetlne: - Bllmcm .• 

Snşkııı bir JıaJde, bir ~diıne lıllc 

onlıımadıın hu konuşma" clluli~·or. 
duın. Jnk \•aJizi :ıı;lı, lı:ınkııngt ıle

metleri oMn~a }nyıldı; ı;.ı)·dık, tam 
Hlron Darnleyin vnlizindcki kadar, 
yeni 108,000 dolar. 

- H ·ili, lnan: dfldJ , yle odıs - Ben dbnea bl.r ııJAka 
llkel~e doğru bir ~ık bllk blııka.Luu. ""1.rsıyorum. 

Mahkeme Saloularınpa 
~~~~~~~Y.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

er Akşam Safiyelere, ·zey-
enlere gidi irse O iran n 
ıafl mı olur a haim bey ? ,, 

Suclu, bir kndındı. Uzun boylu, 
şişman, J.iirk mantohı şık t;ı)iıııniş 
bir kııdın. Suçu: Hırsızlık ve do. 
landırıcılık .•. .Adı lcllha "Cşenınez ! 
lddia}a göre, yanında cl:ıvııcı ol:ı. 

· ,ra:J.:: bulunan uzun bo~lu, esmer 45 
yıışlnrındn.ki c-rkcaın cllHse ini do. 
l:ındınnış, 60 liralı!~ ta p~llosunu 
çalmış. 
• Evvela söz verilen davacı, bir 
müdılet evvel hu kadınla onlar ust 
katta, kendileri alt k:ııt:ı olmak ü. 
iere hir evde oturduklarını sö) 1 • 
yerek: 

_ Bir gün elbisemi almak üzeı c 
Bitpa.ıarıncln :ırkadaşım llaydarın 
dükkCınınn götürdüm. Meliha bunu 
duymuş, kalkmış, clükk:ın 1 sidcrck 
benim için: 

- lfostadır, gelemedi, elbisesini 
istiyor, demiş, almış götürmüş, er. 
lesi günü de CVllen taşınırken ka.pı 
:·rknsında asılı 1mlunan paltomu 
çalmış Biliıhare işi öğrendim ve 
karakola haber verdim. 

!'imdi dışnrıdn suçunu ilir:ıf ede. 
rek: 

- Gel sulh olalım! lledl. 
- nu l!ı sulh ile hnllolunmıız. 

Sen sulh ol an da biz olmayız. 
-- Orıısını.bilınem efendim, zııten 

lıen de dll\3Clfım. 
_ Pektılii. Sen kalk Melih•\ Üşen. 

Şayed 'sız de bu 'cazip güzellik 
re~eteslnl kullanırsanız, siz de bu 
iltllat.n nall otablllnlnlz. Çünkü 
bu reçete en sert ve çirkin bir cıı-

1 dl kadire gibi yumuşa.tıp beyatla-
, tır. sıır ve taıe cnzlbe ne a\iiler 
TOk ıon kr tnlncıo movcut k1Y
mcU1 ccvhttl r Slyah noıctaınr 
erıtır, cık me m ıeri ııkl ttınr 
vcı cUdc blr gul y pT'ngı yumu1ak 

ı -veril v )anı pcr u, bir tt-
,t mln cde.r. Tok'1lon ~cmı he 
yerde a tılır. 

mez. •'asıl çıildın bunlan baka)ım'! 
- Hica ederim, hôkim bey, de• 

mck sizuc inıındınız bu yalnnlı:ıra. 
Vallahı oşkobun size .. Doğrusu yıı 
hıc uııım.ızdıın .•. 

- Şıntdi bunfarı bırak ,hıınım. 
İnandığım bir ş y ) ok, lıenilz. SCrı 
vakayı nnlrıt bakalım. 

- \'okıısı, mııkası lok, ki efen. 
diın, bunların hepsı )alan, iftira 
Bana borcu .. ardı. Ellılseyle palto
sunu rclıin bıraktı. 

Bu, lzmirden geleli 9 ay oldu· 
orada bir hırsızlık yapmış, knnı· 

J ol lıın ç:ığırdıl:ır. Hemen elime, 
t•lcğimc sarıldı: 

- Am n, karakolda cebimdc'ki 
J 12 lira)-ı aldıl:ır. Beş param yol.:. 
Bana biraz para ver. Yanımda .bu. 
!unsun! dedi. Tullum 12,6 lira ,•et· 
dim. 

- Çorşıdn Hnydarda bir kot el· 
bisem var. 15 liraya sııt 12,5 lirıı. 
sını sen ol, 2,5 lirasını dıı llnydarıı 
ver. dedi. Fnkot elbiseye 12,5 lirs• 
dan fazla vennecliler Ben de sat. 
ın:ıdım. 

- Ya palto'/ 
- Dnlıa encl de yine borç iste• 

mişU. Ak ilik işte, henim de parııJll 
l oktu. Kumboramı kırıp 9 lirn yet. 
ı.liııı. Buna mukabil de ptütosunıı 
r ~in bıraktı. 

Ve yQznnn cl.şltcrek: 
- Ama, paltoyu bir görün yani 

ller tutar ~eri >ok. Yııllnhl 5 Ur.I 
etmez. Şimdi her ikisi de evde dlı

nı:ror. 

- Doğru mu hunlar B lr' 
_ Yalan efendim, bu sirkııt iş• 

ırtiradır. Yakti~ le ben İzmir bele
ıliyeıılnde ilfııi)<ı grup şellydinı 
Damadımla kızım bana bu iflira)1 

nttılor. Guya o znmnn belediyedt 
hırsızlık etmişim. 

- Muhiıkeme lıitti mi? 
- Hayır deYom ediyor. 
Mclilı"l Oşenıııez knlktı: 
- lftırı:ı değil, efendim, geldik 

lerı znmnn 2401.l lira arı ":ırdı. nıı. 
ıın verdıler. llcp koynumda sal: 
larım. 

- !>eki ne uldu u pnrnlnr $imdı 
- Hıc ne olacak, yediler. 

- Hic 9 nydn 2400 lira biler ıoi 
- Snrlyclerde, • luallUlnrdıı, Mil 

zenenlerde, clJJet yenit. Her gcet 
hurcılnrda gez.ip gezip, otomobil 
lerle snlJalıl:ıra kıırşı dündüler •.• 

- • 'c ise burnsı bizi alukad9 
elıucı. Demek sen bunları cııl111 
dım, dolandırmadım, rehin nldı~ 
dl~orsun üyle mi? 

- A llıeıt ô)le... ŞnhlUcri 
vor, Dirılc;ı. in ·c gurccc& ıniı 

Netiçedc mnhkeme, ş:ıhlUerl çt 
ğırıp dlnleme~e kanır vererk dıt 
ruşma)·ı bn!>kn bir gilnc bı111klı. 

Wl 11'B MUl/ttBlfl 

B , Dif, ealeç Grip, om&tizma 
Nenalji. Kınklık BtOn Ağrıları m Derhal Keaer 
~ r19dt 1 De11 alans lir. TAtt.trtlRINDE:N SAıtTM~U. 

HU \'ERDE Put.W KUTULAR! ISRARtA iSTEYiNiZ 

Stı'h lıu l;ı an Jak oldu: 
- Simdi polise lı.ıher \ ermckt<>ıı 

h:.ı ı.:ı ~npn<" k i'> 1 olmodı. Di.,rı 
ı. ı•urırın ize hııktıınk için doktor 
ncıııdn de lınbcr \ cnııck l&rnn. 

~ıııınbcll ı Ct'vop \l'rdl: 
_ Doktoru <1 ·rh:ıl \'1' ırıın ın lı. 

:r.unı Hık. \'oram hiç ncıını or. Po. 
ıı~e J!<'lillcl': Siıi'ı li ıırltk ı ne '\opn 
lıillr? 

H:ıh:ı fnzl:ı :ıhredemcdltn, lın • 
1ırdıtn: 

ikiniz de lıılnıcrllıfüıı şe) lrr, 
lıili)orsunuz, beııi çıldırlm:ııfa ı 
hıınlnrı "ô> le~ in. Bu pnrn ncrliı ~ 
~iı:-ln El)OI lııı p:ır,ı):ı. buracl:ı .ık
hı'lı? 

lak cc1np 1Crdi: 
- Bu J>:ırn bir hayal ıı }.tırıuı 

ınn~1 için birisine Hrıl ekti. Hı 
ren Dnı-nley de hıı mal, ntl:ı ~oh 
düsmll~t:ı. Fak:ıt m11J,5odı11d:ı nı• • 
,·:ırf:ık ol:muırh ve lildhruldli. Bu 
v!Gmclcn sıııırıı ı:ı)o' orı ı~ıın btı5 .• 
uıın:ıdığı işi lıitirmek isledi ve 1) 

dn arkodnşı gibi ..• 
Jnk ulrdeııhlre su hı. 
Anııabclla boğuk bir o;e le em 

relli: 
- Devanı c<liniz. 
F.:ık:ıt Jak gö:ılrri genç lrntlııı.ı 

dıldlı ı.usm:ı\:t:ı de,•nm edi)"ordu. 
l\achn ıı<'jziine dcYıım elti: 

- Frıııık'rn oldü Un ubillyoru 
Bu l.nıııı t ılk uııclcnberl ı _rıımd 
) rle5mı ıı, f.ık:ıt knlblrn bunu I> 
lıııl clınck ı t<>mı)ordıı. Bugün ~ 
~·en haclı d ·relen onrll arlık bu b 
:,. li dı:: k \bet im. Sızla eYden ç 
k:ırken hic bir ümidim kalmnrnı 
tı. HalbuJ,ı bur ~o bir ümltlc, dol 
oıdıığuııu bcrııın de kıı\·royamad 
ğıı,ı bır uınılle gelmiştim. 

Bunl::ırı söyJcrkPn enç ıkııclıoı 
ııözlerı 'aşla doldu. 

Genç • rtl t lılku\·csinf t:ımaıııt 

rıl.ıl. maclı. Fırtına arasında lı: 
murl ntı ıl gircH ini dışarıd 
nizgi'ırrn ısc ıııi cliıılc~c d!nl ye orf-
1 ı bir ı.oı;l'de buıiılup beklediği 
sö~ li> enıctlı •• 'ısanlı mı i:lmµŞ ' 
l:ırak ı. h:ı.n ul elmek onu bUI 
lı .. rap L'I mi ti. 

- Sizi l~lıı ılc beraber .'Ukarl 
k.ıdo ı çıkıırsal.: I ıııı olmaz. Fı:ıı 
<>ndaıı en 1 SÔ.} le) inlı bnkııl• 
l'\ıçlıı Eh ot bu iı.i polire haber ~t 
nı di'!. 

- Zıra bu tnl:dirde daha ıe~ 
bir al.:ıbete sürOklcueceğimiıd 
korku) urduk. D:ırııleyin ölÜlllil" 
den sonra bu i i ~ulnız b~ıncı J." 
Hrınek .1.:odıncağızı diri olnnık ;ı:ıı 
ta~mnk ı ti)·orchı. 

lfangl k dınCJ!ğızı' 
(Devamı ı# 


