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Zabıta g·zıi maddeleri 
meydana çık ı o 

General 
Vavel 

Birmanya ordusu 
komandanhyını 

bıral<lı 

600 kilo huğda • 118 kilo kuşyemi, 
3 çuval arpa bu.undu 

Bir benzıncı dükl<anındn 
benzın qakrı.tundı 8 teneke 

. 
-o-

Hindistan başkumandanı 
general Hertley lmmandayı 

ele aldı 

Zabıta \:eşkilatı laraf ın dan yapılan sıkı aı-a~tırmalar 
sonunda bazı yerlerde kaçak ve gizli gıda m~ddeleri bu. 
lunmuştur. Bunları sırasile yazıyoruz: 

B:tn~kol•, 25 (A,A,) - Dellıı 
jen haber verildiğine %Öre, §imdi· 
Ye kadar gı:>neral Vııvcll'in enırir
de bulunan Birmıuıra ordusu kt • 
ınandnnlığr Hindistan ba..5kumaı.• 
"!am ~encrııl Hertıcy tarafından 
"ıe cılrruruştrr. Pclhi radyosu, bu 
!ei%ikllğ' n pas1fik'tekl ıı.skerl du. 
rumcıa h•J!ilılz gelen değismeler 
ııctic sindr lüzumlu görU1dOğilnU 
i'fıve ediyor. 

SalıibJ \e oruunı Neşrlvnı Uuısuru 

hakkı tarık us 
Bıı61lıtıt-ı ) er 

VAKll MA'l'llAASJ 
Ankara Caddesi V AKIT \·urdu 

ŞUBAT 

ÇARŞA 
Numara: 890 

Nınai An aşmanın 
Henüz Zamanı 
Gelmedi 

.Yazan; SADRI ERTEM 
R lJZVJ<:LT, Amerika ile tn. 

glltcrc arnsmcla yenl bir 
anlaşmanın imzalandı;;ını bildir. 
mlştir. Bu anlasınnya gore Amerj
ka İngiltereyc yanlımına de\1Ult 
edecektir. İngiltere de blitUn im 
kanlarla da\Ô.ya sadakat göstere
<'cktJr, Bo anlas;ma i'ki memleket 
:trasında nihai taviyo ta:rzlanıu 

ihth'a etmemektedir. 
Harbin ne şeklide. ve ne §art 

Jc:inde nihayet bult\C1lb'1 henUz ma
iikm olmadığı için iki An~lo - Sal•· 
on devleti arasında 5lmdillk At. 

lan.tik \'eya.hut 26 devlet anlaşma. 
'--ındıın daha ha ka bir esu te~bi· 
tine imkan yoktur, E ıısen böl le 
bir esas da tesblt edil e bunun ta 
bııkb."lllrn lı;:ln zaruri olan 5artlnr 
ınalfım olmadığı için bu ancak bu

ı - Beyoğlun~ln Sn.kıznğacı 
c.ı.d lesinde I\:a.rnnlrk sokakta 2 
uumaralı bakkal Haralambosun 
depo. unda aranın .Pi ·lmış 1113 

1 kilo kuş) cmi ile 3" kJlo ş ... ker bu. 
unmuş tur. 

2 - Mccidiyt-köyiln !e e9lti Os
man t sokılğmda l3 nu ıaralı evin 
bahçesinde ik \'aril frersjnde Us
tü . kc>pekle ôrtillü 207 kilo buğ 
day unu bulıınmuRtur. 

3 - Unkapan·ncin Denıiryolu 
sokağında Abdi Ö:..t.aşn ait çivi 
fo.brikasındıı üç cuvnl içinde 283 
icilo buğday buluıımu~tur, Arama 
ynpıln~cıı fabrikanın yanmtla za• 
hlred dilkkfınındıık ' tc'fl.~ nıwın 
dikkati çekıniş, orada da bir cıra· 
ına ynpılaro..k 3 çuval ru-pa, mısır 
ve buğday bulunmurıtur. 

4 - Bahçeknpıda f ş Bankası 
karşısında benzinci Şe\'kctin dUJt.. 
kanında :ı.r:ı.mn vnprlmış, şoför E.. 

Salahiyetli asken mahfiller, 
'{i.nı:mpurun kayıbmdnnber' Bir • 
:nan\'a ile general Vavcl ka.rarga .. 

Devamı 2 ıncl a&.)lada 

Japon denizaltı ları 
Kahforniva 
sahillerinde 

Bazı askeri hedefleri 
bombardıman e\ti 

sentepenln burnya getirip sakla • Tokyo, !6 (A.A.) - Japon umum! 
ıruş olduğu 8 teneke benzin bulun- . karargtuıı Japon denizaltılarının dUn 
muştur. Suçlular Cumhuriyet 1 Kallfomlyıı sııhlllndc bulunan bazı 
l"lllddeiumumlliğlnc verilmişler- he~tıeri muvaffaklyeUc bombardıman 
dir. ettlkler1ııl teyit etmektedir. 

Mükafat kazanan ailelerden 

9 çocalila. 
HAkseı,, ailesi 

Bayan Akseı, 12 nl fasa 25 ı ra ne 
geçındlrmeaıa btlnerlnl ya. nız 
kead sının b ldlOla ıöyllyor 

Senede 50 lira mükafat aileyi 
sı kıntısız yaşatabilcekmiş ! 

Çok çocuklu aileler nasıl yaşıyor. [ 
mevzulu röportajından bugUn üçUn. 
cQsUnll okuyacaksınız. 

Beyoğlu halkevinln çok çocuklu 
ailelere dağıttığı mUk!\.!atıardan fay. 
dalanan bir aile (Aksel) aUesldir. 1 
Bu ailenin relBi DarUltı.cezenln berberi 
All Ak.seldir. 

Tam 9 çocuk sahibi olan Alı ~luıe 
Jin kala balık evlnl kaç lira ile geçin • 
olrdiğlnl tahmin ederalntı? 

Bunu size ben söyllycylm: 25 11ra 1. 
r.- Deva.mı 2 tncl ııayfada 

gün blr hayal olur, Halbuki iki 
Anglo ak on dc\'lctı için nllıni 
meseleleri halletmek için konuş• 
~alara yol a~mak henüz kolay de. 
SUldir, Ewela bu me5clelerin hat~ 
!eclibniş olması Jhondır. Ilirlncı 
Planı ı gal eden mesele Ud mem· 
le.ketin harp ekonomisi bakımm· 
dan lılribirinl tamamlar gibi bir 
~·ıWyete ırinneleridlr. Bu harp 
..eknik bıd<nnmdan olduğu glbi le. 

lıarp ekononııstne lntrbRk bakımın· ================== 

Bayan Akııel 

d~~~-bliyUk hususiyetler arzet. 
m.,..""'lır 

Alınan; ... bu h&rbe sulh ı.anıa-
nmda haz.ırlanınuı bl ek l ·ı 

h r onom ı e, 
''e er fieY_? nıU<laha1c hakkı ola.u, 

Batan Çankaya motö
s 1 torpillendi? •• ru n 

Maksut Kaptanoflu, Lostromo Hamdi -.·e Tny:fa f,mln blr arada 

Bugün gelen tayf al arla f·örüştük 
Denizaltı motörü 
batırdıktan sonra 
Tay/ala . ın bin
di.~leri f ılıkagı 
da ateşe tuttu 

Anadolu ajansı bu sabah Boğaz dııındaki Türk su • 
larında Çankaya isminde 200 tonluk bir motörün battığı. 
nı ve mürettebatının kurtulduğunu bildirmişti. 

eemı ta.yfıı.ıa.n vehrimıze gelmiş • 
lerdir. Tayfalımn anlattıkların& göre 
vaka ~yle olmuştur. Daladiye hasta 

--o-

Riyom muhakemesi geri 
bırakıldı 

• 
1 

er ezıni 
gal etti 

Cava tayyare 
meydanlarında 

68 tayyare 
tahrip edildi 
Tokyo, 25 (A.A.) - Sumatradıı. ha.. 

rcltet yapan Japon kıtalıın, cepheden 
Domei ajansına gelen blr raporda bU· 
dirild.lğl gibi, 22 ııuabttn Palcmbnngm 
180 kilometre batı cenubunda dllşma • 
mn Lahat üssllnU lşgo.l etml§lerdlr, 
Raporda. Felemenk Hindista.nı kıtnıan 
run hemen hlç aavq arzusu gösterme 
dikleri ve Japonlarm mlltenddit istika 
mcUcrdc sllratıe fierledlklcrt bcllrUI • 
mekted.lr. 

AııkcrJer, her tarafta sivil &halJ. be. 
ra.tından sempati ne kar§Ilanmakta • 
dır. 

* • * 
Swnntm 25 (A.A.)- Dll§man §im.. 

dl adanın merkezini flgal ctml§Ur, 
Tokyo, 25 (A..A..) - Umum! ktırar

ga.tı, Japon ordusuna mensup uı.yya • 
relerin dUn Cnvaya taarruz ettiklen.t 
ve Bandoeııg, Batavin. tayyare meydaa 
larlle Cavanm diğer tayyare meydan. 
lan tlzerlndc ve yerde topyek1ın 68 
tayyare tahrip etUklcrini bildirmek • 

"Çankaya moUlrü Bulgnrlsta • 
mn Burg'az ıtmanmdan kalkmtı ve 
Süzepoluya uğradıl<tan sonra saat 8 de 
lstanbula mUtevecclhen hareket et • 
ml§Ur. Gemi ı,jemlr boru yUklUydU. 

Gemi saat 22 de Kusukaya cJvanna 
geld.lğl sırada Vardiya Ali geminin 
birdenbire önUne çıka.n tnhtelbahlrl 
a:örmll§ ve derhal arkadqlanna haber 
verm!§t1r. 

IUyom, 25 (A.A.) - Malıkcme re. tedlr. Aynca Batavta l.lmanuıda her 1:t 
isi Caus, Daladyenln rnhataızlıuıdı _ ri 8000 tonllAtoluk lk1 ticaret gemislle 
g-ını blldlrml§tlr. Mahkeme ba§ka bir bir hatlt kruvazör ciddi haaara uğra· 
güne bırnkumııur. ~tJ~Japonlar, bu hareket esnasmda 

------ ı bir tayyare kaybetmişlerdir. 
_.,. Devamı 2 ncl •>fada __ ........;;;;...;;.. 

Almanya 
Fransadan 

200 milyon &ter lf ag 
ıumetıade 

Endüstri maddeleri 
ahp götürmünş . 

Londra, 2~ (A.A.) - 1ktlsndt harp 
ııezaretlnln parl!\.mento sekreteri Foot 
dUn Avam kamaraamdo. beyanatta bu. 
lunarak Alman • Fransız mUtareke 
sinin akdinden 19'1 senesi sonuna ka. 
dar Almanyanın FTansadan te.krtben 
200 milyon ıterling kıymetinde en • 
dUstri maddeleri ve 150 ile 250 mUyon 
araamda tahmin edilen gıda madd le. 
rı alıp götUrdUğUnU s!:lylemlştlr. Bu 
rakamlar blr 1ng1Uz lirası 17fi frank 
eııaaı Uzertnden tesbit edllmlgtlr. 

) ııpun Japon askı•rlerı 

Lıb9ada 
1'.ekll civarına 

mübfm miktarda 

Bir genç 
Eytlp verem dlspan., 
ser uf aptsıodP 

ılldii 
kendi salihiyetini ancak kendi 
iradesiyle tnhdid «..'den bir de\'let 
rejimi ile girdi. Ahna.nyumn a 'kc· 
ri bir an'anesj ''&l'dı. Buna muı.11• 
bU İngiltere Ve Aınerikada sulh 
z:unanmda başlanıııı bir harp eko. 
nem.ısı hazırlığı yoktlJ. Almanya. 
nın 1985 denberi hazırladığı harbi 
lnglltere ancak harbin başla~ 

lıere sahip olan memleketlerin e 
linde bulunan ~yler azını anaca!< 
bir halde değildir. Uzun bir sulh 
dc\'rc inde milli senetlerini &r~ 
tıran harp potansfycllni e'konomik 
kud~tle ölÇebilen bu nıcruJeket
!t-r şimdlya kadar ,·artıklarını m~
haf~ ettiler. Ve zamanın kenıl : 
~riyle beraber olduğu kaoaatlnı 
hiHil muhafaza etmektedirler. 

iSTANBUL - EOiRNE ARASINDA 
italyan askeri 
tahşit ediliyor 

Bugün Eyıipte acıklı bir hfıdi _ 
nıkubulmuştur. Sütlücede oturar 
21 yaşınd'l Ruşen bitkin bir halde 
\'C:rcm dispanserinin kapr.:ımn ka -
dar gelnw, içeri girdikten nz soıı 
ra dll->Up ölmlı~tur. Ce~~t dispa.n· 
t:eı doktorları tarafuıclan muaye
ne C'dllcrelt gömUlmes ne mUsnack 
N! ilm hı tir. 

rııdao sonra yapılan ekonomik e
r erberliklc ka.r8ıladı. 

Amerika gerçi harbin başnıdan 
beri bir hR.Urlanınn. de\Tesi geçir 
nıedi değil. fakat tngi!terenin oı. 
"un, Amcrikıuım olsun dünyayı 
~Örlltı sistemleri sadece ferdin 
lllenfaaU eusma göre kUnılmuş c• 
•an Ve bir tarihi re&Hte olan& Y•· 
şamı olan liberal ekononıiİtin ror
t.usu halindeydi. Ayni zaman~a 
harp ,.e askerlik ao'aneslne sahıp 
olmıyan bo memleketler henfız 
keodlterlnl harp ekooom.Isine ve 
hlrlbiıterfıM intibak ettinneğe ça. 
h~ft'talltıuhrtıw. 
Vakıa harbi idare için tngllte · 

te Ve Anıerika pbi büyük .senet· 

Liberal ekonomi ~tiantıa go· 
re hazırlanmış olan roenbalar mev 
cut vaziyetiyle yeni harbin lhti 
yaçlarmı kaııtrlıyabilei!ek bir du 
J'Tlmda değildir, Güçlilk, sulh eko 
tıomisinin harp ekonomisine tah · 
, .il edilmeslnd~I sosyal müşkül~ 
lerdir. in~iltere \'e Amerika bü
yük Jmkinlar \'aadeden lklı~di 
ıncobslanm blrleJtirerek lkt.ısadi 
l'eferhf:r)ikle, A.lmaayaum aaJb za. ı 
ruanmdan ba.'lryan harbe hazırlan. 
ına plinı karşısına çıkmak mecbu 
rlyetindedirlcr, 
Konu~malar, göriitmeler flmc1i 

ye kadar elde edllea neticeleri ye. 
ni ihtimallere göre de ayarlamak 

.. 
Otobüs işlemesine Koordinasyon 

heyetince müsaade edildi 
Edlrlle 26 <Husu.et mubabtrimtzdenJ 1 Edirne • İııbnbuı ıırasındakl otobüs 
Koordinasyon heyetinin koyduğU servl.ııleri bundan altı ay kadar evvel 

beDZln taıarrutu kaydına uymak için knl<lııılınıg ve bu tarihten soııra halk 
lalıınbuia Babaeski Ye Alpullu yolu ı. 

Pangaltıda 
bir ardiye 
yandı 

le gitmeğe mecbur kalmıotı. 

e!'a~ma dayanıyor. Nihal ve dünya y k ynak yapılırken 
barltasmnı şekUne taalUik eden angın a k 

.Fakat yarıaı otobUı ve yarısı trenle 
;ılınan bu yol halkı bir hnyll mUııkU. 
lAta soltmu§ oıduğundan al!\.kalı ma · 
kamlar tarafından son günlerde yapı. 
lan bir teşebbU. O.r.erlne Edirne • la . 
tanbul ve İstanbul • Edirne araaında 

otooUslerln gene esk.l.ııl glbj işlem~! • 
ne müsaade edilmiştir. 

anlaşmal.ıin beaUz daha zaman. :ıenzin parlamasından çı tı 
W': Yaz.ısı z ncl sayfa.ela 

İlk otobUa ~hrlmlzden lstnbula hn. 
reket etmiştir. 

V i~i, 25 ( A.A.) - M ekili 
civarında mühim miktarda 1. 
talyan kıtaları talı~it edildiği 
bildirilmektedir. 

••ııc 

Uoma, 2:S CA.A,) - ltalv:ın or
rlulurı umumi ltnrargahını; tebli
ği: 

Bir duşman keşU mllfrezc&i, 
l\leklli doğusundaki dayanma nolt· 
ta.larımızdıuı birine hUcum et.mit>• 
tir. Kısa sUren bu çarpışmadan 
sonra. duşman pUskilrtUlm~ \'C 

}-üzgeri dönmeğe mecbur olmu§"' 
tur. 
Şirenaika'da hUkUm stireıı ş d· 

Ti mor 
adasında 

Japonıar mttblm 
bir bava üssttna 

işgal ettiler 
detli kum fırtms.Ian her ikı tnrnf -o--
hava kuvvetleriıiliı faa~·etine en. I Ada ~ıklannda Ja~oa cllı* 
gel olmuştur. Alman avcıları, 4 I kuvvetleri dolaııyor 
duşma.n tayyaresi dilşürmtişlerdir. _... -ı·a:ıısı 2 ncl sa;>1ada 



&lrNI ailesi 
il;. .Baı.;ta.r!.fı ı lnd sayfada 

DU Unl\Jl bir kere. lkl d ğıl, beş de. 
g-n ,nıtt 4t1]11L. knymın:ı ile beraber 
tam 12 n 

B:ı ailenin .1 emesi 1 zımdır. ı.sınm:ı. · 
.11 ıwmdır, giyinme"! ıazımdır. Bir 

elime ıle: y&ş::ıması 14zırodır. 
Bi.ltl n · nmrı, ( ~5) J ranın ıtclne 1 

Llğdırm k tılltK'rinı Ali Akıı ltn 23 f 
&enelık ltansı !:l:ıyaıı ı\ 'kseı çok lyı Ilı. ı 

!yor. ~·c bu k:ıdın memleket ıçL'l 11 1 
vl,Lt dUn~ ayn g ' • w ... •Ur. 11 e••l!ıt 

)'onı. c. m.U l' .ı an" . lMmemiJ ol. 
E:ıyd • a 1 i bugUrı ı ı çocuklu 

Sovyetler 
ııs si bir te ... ıtQ 
ne~re~ ier 

Bir A man ordusu 
çevrildi 

Loııılm, 2:> {A.A.) - Kil.O: 
Hu sabah Moskovada neşredllt>n hu. 

ııst bir !Rus tf'bllii.nı.le 'C~ltentn ıımıııı 
·arbi l:ııı:nnıda ml\hım bir Sovyet mu· 
·:affakly tinden bnhsedllmektedı ... Teb 
1 ğe göre on gUn evvel general Koro. 

r ~o' ıı~uı ı. r.an:ı. tı tin ku:nnndasındakl Rıı8 kuvvetleri 
. ı <r::tnnıyorsusso. b!Sl .. Hlnde altıncı Al _ 

- Senlıı ıoyndın ne "u Uk., 
Su.ılım 1:. ı•un ı,:ocuklat b!rd ıı ce . 

\Alp 1· rdl r 

- >.lt.ıı ı· 
- .Anneııız ~nhut bnbanız evde mi? 
- Awıe:ııiz ı er<!e ç:ımn~ r yıkıyor 

tc11dlm. 
.Bayan Akset zayıf esmer, ell ı1 na 

sırlanın , Jneıı. tıoyıu r icadın. 
- Biz <1 di, Uc s :ı var l<i kamı • 

mızı doyur ıbıl yoruz. Kocam tam 6 
.ısen ışsız kaldı. Bu altı sene el çnma. 
ııırı yıkadJır. ,. ~uldarımın nncak 
ekme' lerini temın cdelJUdim. Şımdl 
kocamın 25 Ura aylı ı ne geçiniyoruz. 

- Bu para size yetiyor mu? 
- Eh [ile, onun hilnerin\ bilmek lA.. 

zım. Ben yetttlrlyorum. Çocuklarun 
m•Y4&nda. hepsi mapllah topuz gibi. 

Hakikat.en çocuklar, husuaı l:ıir iti· 
naile yetıııtırllmllJ gibi gUrbUz ve eh 
batll idner. 

B&yan A.keel: 

m.'ln ordusunu cevırnıeğe başlamışlar. 
dır. 

Stara)Orussa, Lcnlngradın 200 kilo 
metre ~nubuııd dır. Çemberleme luı· 
r k('tl'lln tamaınlanma!I Ozerlııe Rus 
rtumant.lan•, Alman generali von Boşu 
kU\'\'fU ı lyle teslim olmıı.ğa davet et. 
mt:. takat teklif T"eddedıllnce hUcuma 
ba~ıamı1' ,.e 210, 280 ve 30 uncu Al • 
rr n tUm nlcrl fınha edilmlştir. • Bu 
tn•ıharebede Almanlar 12.000 zayiat 
\ermı,.tcrdlr. Alman gnnlınetlcr arnsuı 
da lS5 top, 135 alper top-J, 29 tank, 
840 makin il tllfek, .c ıı;o tUfek, 460 
kı:ımyon, S lokomotif, ıo bin top mer. 
misi. t>S sabt.'1 l:öprü, 27 radyo nakli • 
\at lıkt, .. O parıışUt bulunmaktaılır. 

Londra :!J (A.A.) - B.8.C: 
Smolen.sk cepheıinde pazartesi gUnU 

Dorobogozu geri alıın Ruslarm Uer.ı 

tıııreketlerL.'le de\'flm etUtI teyit edil 
mektedic. molenskln otm&lin~ de 
Rus muvnt!aklyetl bildirilmekte bu. 
ıunduğu cihetle cephenin 'bu kı.sm.ı.n • 
da Rus tazytkl l.!evam ediyor demek. 
tir. 

LQndra, 25 (Radyu saat ı.u de) 

DUn cecc yans: ne1roqllen Rus teb. 
lığ!: l{ıtaatımız, dUn de ilerlemelerine 
devam eylemlflerdir \.'e bazı yerleri 
geri almışlardır. 

-Yelnız, dedi çocuklanını mektep p I I f 
ten çekmek mecburlyeUnde kalaca. 1 ara p yıı mava • 
~m. Onlann mektep ihtiyaçlannı kar lalllyet llaıaadı 
;playamtyorum. Bereket vft'Sln Beyol 
ıu haıke,•inln yardımı çocuklarımı bu Necip Fazıl Kı:sakUrekln yazdı. 
sene sonuna kadar ıaltutabllme'k l.mkl· ğı (Para) piyesi dün akpır. Şehir 
mnı verdi. Ayakkabtsız1ık ytlztbıden Tiyatrosunun dram kısmında oy· 
mektebe 110rc!ukla geden çocuklanm nanmıştır. Güzide bir kalabal•k 
birer ayakkabı sablhl oldular. temsilde hazır bulunmuştur. 

- Kaç çocuğumuz mektebe gidi • Oyun çaılc begen:UmLs, halk cse-
yor. r.in muha.ıTirini görmek arzusunda 

Altı çocuğumu okutuyorum. bulunmUjlur • .Sahneye gelen Ne • 
BUyUk kızım 16 ya§ındn Mihriban NI. cip Fnzıl !'liddetle alk~Aillllı:ştır. 
f&Illnft l:ST. orta me.kteblne gidiyor. PiyC9in lbcğem1mesi ıuzerine ibc.• 
14 yq:ncl:ı oğlum Jlrlan, l.8 yaşmda k-diye ilcrdeki rağbeti .nazarı t.ti .. 

18Urhan, 'lt yaoınd& .Adnan. ıo yaomd& bara n\mış ve e~rln devam ettlği 
Kenan ve 1 ya~cıa :Numan da. tlkJDek mUddctce Tepeba§lndan Aksaray 
t.ebde okuyorlar. ve Fatihe ıfıız.la. ı.olıı.mk ile ınraba 

lkl c;ocu.,~ da ıhenlls mektep ca • talırl'kine karar ıvermb:fı:: 
tında detıner. T ill 

- Şimdiye kadar hiç yardım gördü· orp enen mot6r 
ınUz m ! 

- Blr .defa 50 Ura verdiler. Kocam. 
A1tagtındU%llıı berberiydi. .Allah razı 

oısun o, b!zc akıl öğretti. Bit' istida 
\.-erd.k ve kısa bir zamnndafb!ze elll 
llr:ı \"Crdılcr. 

Akıre anesi arasında yarım saat ka 
dar bulund:ım. Bana bUtUn hayatıan • 
nı samimi blr surette ımlattılar. 

Senede, çok değil, yalnız elll llta ve. 
rllse, ) a11yabllecc'klemıi§ .• Bu yardı • 
ınm yapılmasını bekliyorlar .. 

Zaten çocuk yeU§Urmeyi teşvik tein 
bundan ba§k& çare de yok. 

KADRl KAYABAL 

General Vaveı 
_.... B ıtarofı l inci 9Al fada 

hı arasındaki irtibatm tamamen 
kesilmL~ bulunduğunu belirtiyor • 
l:ı.r. 

'l'ok)O, 25 (A. A.) - Hiıkumet 
aözcUsl\ d P.miııtir ki: 

l{ullo.n lmsz bir hak gelen Bir
ı-rnrı \'n ~olu yerine kend:sindcn 
i ·tif:ıdc c:lilcc k olan Ass:ı.m"dan 
gcc n Hin<l"o::tnnl:ı Çin arasında.ki 
yeni irtib.lt >olu Çunking hükü -
metinin dcma bugUnclen yaptığı 
bUylik reklUına mif.mcn uzun bir 
müddet fçln işe y:ınımıyacaktır. 

Pangaıtıdakl yanpa 
Bi.lgUn sıı:ı.t 14 le Pangaltıda bir 

;>Rn,$ır. olmuştur: 

rilf'"" HapuraJ, ı ncı sa)fada 
Tahtelbahir geminin 20.30 metre 

D~ğtnda aurarak ateş etmeğe baJla • 
mııt.ır. 

Kaptan ve 9 tc.yta dertıaı flikayı 

indirerek binip gemiden aç:tmışlardır. 
Denizaltı o sırada genılye bir toryll 
atmlj ve gemi yan,rak batmaya ba:• 
lamııtır. 

Bundan ıonra gem!nln diğer tara ~ 
fı.na gecen denlzaltı bir torpil daha 
atmıı \'e gemiden tllkayla kaçan ge. 
mlcllerin arkuından SO.•O defa ateı 
etmtıtır. Fakat &"ece oldu&undan ve 
deniz fırtınalı bulundugundan rukaya 
bir §eY olmamııtır. Kazazedeler iki bu 
çuk saat denizde bocaladıktan sonra 
Burgazdan 1stanbula gelen Cemal 
kaptan ldareıl!Mlekl HUdavcrdl moUlrU 
tarafından kurtanlnuftır. 

Fakat lallsiZllk ytızUndtn Kllyoa ön 
lerlııde HUdaverdl motörUnlln perva. 
MSI dUjlllll§tUr. Tayfalar &:'ene fllka.la· 
nna bttıerek denize nçılmıılar. 

Bu sefer de Osman kaptan idaresin. 
deki (İhsanı HUda) motöı1l tarafın . 
dan alınarak BUyükdereye kadar ge. 
tirllml§lerdlr. 

Motör Kata :Mehmet 1.lınlnde birine 
aitti. 1936 da denize indirilmiştir 1çin 
deki mallarla beraber 100 1:ıln Jns ka 
dar tahmin edilmektedir. 

Gcmlnln bütlln
0 
taytaı.an kurtıaımuı 

tur. Bunlar kaptan Malcsut, Makinist 
.Mehmet:, Lostromo Hamdi, Ta)'fa Hak 
kı, Ali ŞUkrtı Ahmet, Akit w Aho
Cevdettlr. 

Leningrad 
fabrikaları 

Hümmali bir surette harp 
malzemesi yapıyor 

~Ioııko\·a, ,2S (A .. A.) - Lcniıı,srad 

fabrikaları dıırmadan tank, ol.Us v~ 
bomb:ı. im:ıl etın<:lttedlı ler. CepheCI 

! EN SON OAKiKA 
Küçük tiö.nlar ·· ıponu 

!HD ~upoıııs e"ltvwn•ı. ıconderilf'Cıt'I• 

iş arama se ı, Vl'rnıe llAnlıtrı \l:n soo 
l>ııktkaQ:ı pam111:r nı:şrl•dlll'r.ektlr. F.\. 

lf!lune teklifi ıiııdHl'D okuyucu&lıne 

mahfuı klllnııılı tlzerl' !i&rlJı a4ree~r 

ol blldlrmelf'rl lflz.tm.) 

• 

Mahkeme Salonlarında 
--~2--·-~ 

iki defa muha 'kak ölürnd n 
kurtulan adam 

ku!Jurulnblleeek 'Ôlnn b!I' ınlkt.ar mıü 
zemcyl muayyen bir zaman lçincl~ tes. 
!im etmesi ıııteııllı:n bir fabrikanın ttılc. 
nlkçilerl ile amelesi ver11ezı siparişi 

on Uc; gU.n iı; nde teslim etmeie mu • 
vnlftık oluıuılardır. 

Evlenme teklifleri: 
• iHaıeıı Unlversite talebeo11inden blı 

genç, akordeon çalan, sarıfUl veya 
hant esmer bir bayanla e\·lenmek is~ 
tcmektedir. F'Otoğ'rafla ( 2 T ı remzlce 
müracaat. lSl 

ölüme benzer şekilde _uğradığı baygı 
hktan ayıhnca yanındaki4er : ölü dir11d 

Harp .!onuna kadar lngilte
reye yemit girmiyecek 

• Yaş 55, boy 66, kllo ili .net 50 
lira maaşlı bir bny. namuslu, evine 
ve eşıne merbut, dul bir bııyanlıı ev • 
lenmek istemektedir. (H.B, SS) renr 

diye bağırarak kaçış"ılar 

Loudra, %5 (A.A.J - ·rcıemoıı:Uyn1: 

zıne mUracaat. 182 

Asllye altıncı cc~ mahkemesinin 
davacı yerinde b ı1unan lbrahlm adın 
aaki adam, bıı~m:ı gelenleri anlatır • 
\:en gözleri korku llC' bliyilyor, san~·ı İaşe nazırı harbin sonuna kna:ır 1n. 

glttere JtUkfımetlnln ımparutorluk top 
raklarından ve 'deniz ıı11ırı memleket · 
1eı1.nder. yemiş getlrmlyeceğlni beynn 
etml~Ur. 

gene o nnlnrı ya 13ormll!} glbı tUylf:ıi er k• 

Aldırınız.: diken diken oluyordu. 
(Se~lrnmis) (~ S.146)(C,R,) (S.C,25) -- Şimdi ya~ıyorsam, bu bir mucızc 
!Anlnşaıım) ({;enç) (Yedek denlzl..t ı;3ytlnbllir. Tam iki dela mub:ıkknk ö. 

Basın Birliği azalarını davet (Ciddi) (Ferhunde) {Y.'Ş,> (M.R.At \Umlerden kurtuldum. 
~.Deniz lSJ (No.10)(27 Ender bulunurt Yanaktan ç6kmUş, gözlerinin aıtı 

Basm Birllil Azalarına: (El ) (Takslm 41) (Emekli) 

1 

morarmıp olan kahveci lbrahlm bu 
TUık BuSlll Birliği lstanbul Mıntn • (1 k 1 ve son ş:ıns) (Pembe Znrf) cUmleyi blle s:ırfetmckle vorulmuQ 

ko.sı Reisliğinden: " " 
Y 

A!iağıdıı reınlzleri görOlen mel{ uıı dınlemek için susmu.ııtu . 
ıllık suvaremlz 28 şubat 1942 cu. mhlplcI'inln 1 mart 942 tnrilılne 'kadaı - Biı"incislnde bilerek iklnclslnd"' 

martesı gUnU ak§amı sa::ıt '22 d"' Tak· 1 "' .._A mektuplarını aldırmaları ltlzımdır. l31J bılmıyerek öldUrUleccktlm diye tek • 
ııım .,.,Jedlye gazinosu salonlarında ~-rileceklir. tarihten sonra \•ııkl olacak nıUracaııt. rtıı· b:l~.ııdı. 

El 
tar, mektuplar yakılmıl' bu1unnca.oı1 :Ben, &yoğluna ki genel e\•lerin bu· 

rJik nzalarına avncn davetiye a yollanm:ı.mı;ıtır. Bas~ karUnrını al • ıcın, is'ııf edilemlyecektir. lwıdugu Abanoz sokağında kah,·ecıhk 
nu~ olanlar bu kartları göstererek C§. (Çalı,jikan Akansel) (B,A, 82){İmrt:ı yııpa:-ım. 
!erile birlikte bıılomuza gelcb!llrler <R.P.85) {P.K.14) (Turgut) LAkyüzı İki ay kad:ır evvel, bu sokakt:ı.kl 

- Am:ın Aılah, ~ ti in, bir öltı 
rildi! cıye ba rırtır h • 'a ışt 

Anla ılıyordu ki, be!ll ldu san:ı 
lnmıya yat.ı.mıı,şlaı. ,.ımJ de ör.n 
.ıZ< r ::ı.lmağa gelmişlerdi. 

CUrUltUye doktorlar eldller 
mu3yene ettiler ve ölnıedlğlnıt 
~·arllık içeriye yatırdılar. Mc er, 

'1 b.'lZBJl oıur, tnııan denn lıır bay 
lı '. uğ'rıyarak ölü gibi ses , nef si 
•lllrmlş. 

Nıh:ı.~ et beni IQeriyıı alarak w 
-ettiler. tşt.e, nrtrk iylle'itim ç e <ı 
Fakat ıçTmc!.c hiç unut.a ~ ag ıtı 
"korku kaldı. 

Ya, ııyılmas ydım da, dlrt d.J'f 
r:nra omUI ydi . Bil <Cihet 
ı:, d,l e 

:KarUarmı alını:ımıı olanlar Mıntaka f· (Z4ran) (E,Ş, 1202) (GölJ (Ş,) 18 numaralı eve İrfan adında yeni bir 
dare heyeU kltib1ne mUracaet ederek tM. Elkar) (Akta tay) (Balınr çiçcgl 1) kız gelmişti. Genc;:Uk bu, kendisine i. 
kart yerine birer belge ııımalıdırlnr. {~) tLcman Y) CY. Akını S i'.12 ,çim aktı. MUnMGbet tes s ettim. Ko. 

Elrllk lUIJannın ~lerlle o gece ge. (P,İ,24) ı(G, Mine> (Mezıekl (T,R,B~ nuıımaga batladım. 
1
. -'-lbi aıf •0,K,) (A, Ahmet) (0,P, K ''0":'9) İrfa.!l gUzel bir im: old:.ığundan, bir \ "'! d b ıp ev._.... :ıtıylc sayın dc.vetıilerL ' ,.. ·- ıı.rmı . <;> m a ada dan d3\aC.l) 

mlzl knr§ıltı.mnlarmı rica. eoeriz. t {F,2, 33) {.F.G.D) (F,K,ı&,9ı (T51k cok kL5'i kendisine tutulmtı!J, beni Çe • Kendts
1
nln, ır Ur<.'tte c~z:ıl n(1 

-----------------·1 (1nc'1' (Otineyttnm dent%Cfs!) (:A, '6 \{Cmemeğe ba!l!lamışlaröı. mnsını istiyoıum., 
(Vatan 55) (3l'i Aydoğan) ( ~Iubnbe· B.r akşam trfcin: Kahv cı 1oranlm aö.zlertııl bitir 

Ttltln lllram 7ele~ı rat) (27 IF.C) (27 F.A) (Emekli - Ç'.abuk dört kahve geUrıı!n! diye ten sonra .)'U\"!41 ynv ş ~erine otu 
(M,A,K) (HcpUnlU) (N. lı!a&kell) babcr göndermlşli. Hemen knhveleı1 ı e derin derin n fes nim ğn baı:ııaı:llt 
(M,R,) (N,M,) lA, 'Yazıcıoğlu} uırladım, tepsiye koyarak e\'e gıt • Sıııı İrfanın ııorgusuna gelmişti, 

Tütün ıkramıye yoklaması: Nedim.) (A •'7,X) (K~'kaya) (F.S.\'" tım, İrfanın odasına çıktını. , ,... ~ , ~an. hasl!ı.nede olan vakalarla ken 
yo1Elam881 

Eminönü yeril As. ııuı.e.lndt·n: (Ticaret 4G) (T.Z.T.) (R,B,T,) (Y,o~ Odada Adnıı.nda.n bn~ka Uç erkek da , h dı uA uım müruuıcbcti olmad.ıl:uu, lbr 
l - Şubede kayıtlı ve her yıl tutun (Çaylali 22) '(fi, 126) ('!'.T,) (BSt a Y~l" • .uen odaya girer gJ11JleZ, e - raııılamndığını, ol k1' İbr:ıh mln 1 

ikramiyesi almakta oıan mükellef o. (B.N, Ş,) (Nnrettin) rM,D,K,) T,R• e'ktnkler blrdımblre söndU. Blıis1 gırt \ - 7 l ı " biri d sini bıçak!adığmı, tbrahimı hı ki 
tan hnrp malQlll subay ve erat ile şe· (S,M,.K) (U, 29) (Usta) (M.T,VJ 

3ttıma sı koluma sarıldı. Bogu~. 
hlt yet mlerlnlıı 842 yılı yoklamaları. (GUven) (Hamdi) (S.A) (H, 90) mata başladık. Bu aratık karnımda, vurdut\'Undan bıı.bert olma~ı~ı 
n& S.8.142 t.arllalndıen lll.4.9ol2 sonun& ( Tugel 27) '8rknmda acılar duydum. Yaralandığı led · 
Jmdar dc\'am eder bu tarihten sonra ı 'llll anladım "\'e keudlmi ı~aybetttm. - İb~m b k İrfan acnm d 

kabul edilmez. Tr--------------.. Arndan ne kadar geçti bilmiyorum. 
01 

'>urdu mnu söylUyor. 
2 - IMezkQr tarihten itibaren cu • F 1' hayet kendime geldim. Gözlerimi ya - Bunı.smı ı...n de b r t 

t 
· ...11 .. 1 1 j k r a ıunndım. Karanlı' ta vurulu 

ıno.r esı 6~· er hariç telt gilnlerde su \'aş ~'ll'~ açtım. Çok U!}UmUştUm. Hl~ 
bay ve erat çüt günlerde §ehit ye •

1 

:-· .. ::•::.. .. .:: b.ı tarafım tutmıyordu. A~mkl \•a. lince 'b yı clığımı söytedlm t: • ..,,..,, • hırc poJlsler bulup bastan .., 
ımlerln!n ;J,,,...lamaaı yapılmak Uzere Mı.sal bı·r fıkra ..... yı h:ıtıriadım. ôlmUş mU.Ydüm, knl. 1 k ar en, sa_ğ <Jllınd bir bı ak billı'tı 

mUrac:ıat edebilirler. • nıış mıydım, anlaymadım ve nerede 
8 - Hariçte bulunanlar ,hayatta. ol· \.·ezırıerde.n lalrl gölllzü'.-ii ala• olduğ'umu 6g-rcnmek mnksadlle gllzle· lnr. 

d 

•·ıa dft'- &- ... :i 1 Fakat ben hlçbır mıın br"nk 
u .. nna .... nahiye ~dilrilnce mu.

1 
na koyduğunu unutarıak ıoutta.ıııl :.ı. aı etrıüa gezdirdim. .. _ft ... d '· ,.,_ UUllh ~.& F-'· t Ik merlim. ÇUnkU b ç k ta"ımul< tıd 

_... a ... fO""""~ .ı. a .... rlle ikramiye ra.r dururmu~. u:ıakJar gözl&ğllit ııe- ..... a ı gördUğllm manzara ne cUZdanlarını taahhUUU .mektup! gön. rede oldu~'UDU sörUrlerse de \"tthi kendimden tekrar geçtim, bayıldım. def,ıldır. Hcıh.alc.lc :t..unl r, ben b.'l 

d 
.... enl k tl . Uzd '71 t ft k dıktan sonra, k di keoo.m "'artıl 
.... er ayı arma ı§aret ve c :ı.n. ahmak yeriıı!) koymıuu&k a..a .. •WllU'- .wra e ra a ı tuıı m:ı.s:ı.lnrm 11.zerlndc -' ,ft_ d dil" .,. .. , - "! '·- ~uru zaruıcttirro k i"ln Dl"• ııa.u ıa e e ır. larnuıı. Nih:ı.yet klUıya f'fendi .... ·e mü. " r.-.uç tane çırıı çıplak ölU yatırılm13. " " 

..,. - .. o atllAY& ~clccek olanlar el· raca.atla ıtfl anıatımıJlar. Bir mUd • ı. en de bımlnrm nrııama bırakıl • 
" v ki ·' 1 t B \erm § olaca ıl r, dedi. 

lerlııdeki 1kr&miye cUzdanlle nUfus tez det lj()llf'1\ ,gelmlf: ııuırtıın. Tabll 'bllyük bir korkuy~ dU. Bu ~rlp htldl.s ııin ~l" perd 
kereaı ve roa.l~l .olanlarda mo.UUl.yet - Efendim, demi~. hele şlmtlHk •e.r:d: ekrar W.yıımı,tım. .wıc:ık ahltler knldıra.bllell'!kti . .B 
ıraporlarlle resmi aenelıerJnl birlikte 1 ol.nmu.daki göılükle ltlnlrl ceriültk Ftıl;at bu baygınlığın kısa aUrdUğü· h Uerdcn lıa61ıcwu d~ .İrfan ııdın 
ı-eUnneleıi ltwmdır. · 1 da üteldıı.i ..elbette buluruz. ı .. ii, ı .tuğlm konuşma seslerinden aıı· kadınd:. Neticede. ımahk ı:n de 

Galiba ha~·ottn -aç 'kalmryacak 'in_ .aaını,. Se.S er ttikgc .,al:1aa:ıyorlım1ı. ~·e '1i · r alı.ltlcrIJı ~ ınl 
Kısa hizmetlilerin ian tipine mı.aı bir :tılfra olaoıdc: Nih'lyet od~ kapısı açıldı İçeriye mesine car~:- ~orerl!.k 

l 
'..llı laiC 't.:uıe ibeyaz gömlekli ltlmse glr. Ju.ılt.a bir g;U,ne. br t1. 

top anma günü ıi•::::::~t-1~·cı~s~R~~~~'!!!..ıt.!Be:~:ı~t.!~~n~·J~n!u!zcı:!Jn~,.,~dİoğru;~1d~ulmmvlel:•••ll1:lmİiİIİlmİ11İm~ 
Emln6ııtl Yeril Aekerllk Şu•ı 

Baııkıuı4ğmdaıı: 
337 oatı.ımlu :ve bu doğumlularıa 

muameleye U.bl tnm askeri ehllyetna_ 
meli kua. hlametlller i'in toplanın• gtı 
un 25 Şubat 942 Ç.ar§amba gUnU saat 
(14) dll.r. 

Mezkllr gUn ve e:ı.atta ıubede bu. 
lunmalnn Uln otunur. 

ihtiyat voklama günleri 
Emlnöııü Yerli Askerllk Şubesi 

B~ihflNlan: 
Şubemizde kayıtlı ihtiyat ere.tın 

yoklamaları 1!.3ağ'ı.da yazılı gtinlerde 
eabah saat 9 ilan 12 ye kadar ıube b~ ile sabah öğle ve akşam 
ucamd& yapılacaktır. 

lli\n olunan uıUddet zarimda. yokla· 
maya selcneyenler hakkmda ceza mu. 

Her yemekten aonra eünde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırcalayınız. 

ame.lffi tatb.l)( edllecekdir. 

26 !Jüat eıı l'erteiMe auuı ... aı5 
27 şut.at fN2 OU- IUS.117.118 Çllgmlar Klübü 

'l'aue: 1ek-4er F. 8ER'l.'El..U 
-83-

t iJıılart &&2 PuArtal Sl9·820-12J 
S 1lart 'Mı Sah SH•US..12' 
4 Mart N! Ç&rp.mbca 06"'"6.127 
J Mart NI J'eı'tembe lli8.S29.880 
G Mart ~·ı Cuma SSt-1S8ı-s98 "OLVl'ORimL. CA.V XUBTA.&AN 
Eminönü YerU Askerlik Şubesi YOK .'.\IU?., 

BıtkHhfmdu: 8lnan kPn• lker•dllıe llo•fUl'l*a, a. 

Sl'ı:uı blra7. sonm bu ucı ııc i tnııı. 

lh: 
~Zavallı )ıUzllet! Ofıu da ~a 

ili rnı~n-.• llttlbukl, ~ ile N z. 
kıti• al~lllMllU l&tl..) en ına.ı de
iil mb&f ~;ne tezat! aklıw.ı oy.11a. 
~'Ull fltlNU.. 

iJllU&ll tJU ta) ıik ılaıdmı l\eıllftl ile. 
_..lir .a&Uen ıraz.ıa ılu~•u. 

~·J..ı.o.. U!l) ilıı.t.lar Amerlkaa l."lUIC 
lerl gUılJ iblltüo deJIMl&Ue, .MlUbı 
sızlıglle hnbasetıerlnıle devam._ 
ru) orla:r. Zalı.lt:ımız Jıuııla.n 'bU• ... •~• 

görıııU) ar ınu: BlrJ bura.)• 
..ta&-.) <lutbran MPJIJ ~UUIWr lat.J.y 

SlNA.NlN QÖZU.;JlılNl 
~ Panı;;11tt•d:ı. T:\y s:ı .ağında '216 .nu • 

marnlı bir ltatı lmgir Saronos oğlu ve 
ortağma ait otobüs yedı:>k parça ve 
b~nzln &rdıycs nde kaynak yapılırken 
bir teneke benzın blr<!enblre parlamış 
bu yil.zden yangın çıkmıştrr. tt!aiye 
yeu,ınciye l:adar ardiyenin c;:e.tısı ve 
llhşnp kısmı tamamen yandığı gibi 
lJltl 1ğ.ı.\l 'ck1 blr binnrun dıı Q:ıtısı yan. 
nıı.ştır İt!alyc yangını dnha fazla si· 
ray,•t etmesine nteydr.n verır.cdcn sön. 
dUrmUatOr. 

15 mart 9'2 de nlU)'e~enecdt dan rotan bir lkJ ~ ~!iti. Bir 81'1ı111ık 
Ti mor adası Yd. Subay ypklaması için İl4n ed11m[Ş ltoclnını katıon.a lrir...... kıltetlaıleo 

Amster<ıa.m, ~ (A.A.) _ D .. B. gllnlerde mUracnat etmeını, ve yok. acı ac-ı ıııesler ytıkseldl: • 

ZM&lla pudıı Mlnlıteri o ı-.. ılıto. 
eıallaUi. ıuaoeıtiyatı ., .derece ...,..L 
pııp 1d .• 

Bant iic lbucmta kMu
•igJ.ralum Wrtal .WMr.Op 
'>llkan ı8lmmuı .ullla)'llt M.ap 

Alman11ada 
top~nan aae 

Berlin, 2a (A.A.) - sı sonklnunda 
ve bir !§Ubatta be§lnci defa olarak top. 
!anan iane 20 milyon 677 bin mark cL 
de edilmesi lmkAnmı venniştir. Geçen 
aaeye D.iabetle 1M ~ferkl iane mlk _ 
.... ,..... .... 1rlt ıdıııtwtt •• U'tıuak 

..... --- - ı·dô" ..... 
nı.ektedJıı. 

Lonılrada.D &lm&ll btr :b&hel'e z&e ıamaamı yaptırm&ml§ olanlar deı:bııı:J - ~orum.. 14ıemlldt ... Jlaırılı)or-
nur - lıı.......,._ yok..-f 

Tımor ada11ı aç.ıfmda mUhim Japoıı __ · --------------
deniz kuvvetıerl mUp.Jıede e(lilmi§Ur. :nan bu Mil tanımak latecll .. 

Tok)·o, 23 (A.A.) :.... Haber alındı • Kalöriferci aranıyor laya:::• dıldld 'ff lıafızasuıı ıup. 
ğına göre 24 _wubatta Tiınorda bulunu EoıiııvnU yeril As. ıubealndC'D: 
Japon kuvveUer1 Koepangm 14 kilo _ Çorlu askeri hastanesi içln (100) ı. ~ dewam .ctb'onlll: 
metre cenubu şnrkJsınae bulumm mu. ll. (150) Ura UcreUe kalörifer ve aıı ıOn t. .lmclat. . ...._......,yok. 
hlm b!r hava meydallmı ı,gııl etmıı· makinisti imtihanla alınacaktır. Talip ~ si a lıealmie nır-h•n'r Jlıtb·• jln:ı. 
!erdir. 

1 
olanların Eminönü a.ıılterlik ,ubeslne ~i!l ~ı m'!dm cMtıtyoımm! 

Tlınor, %5 (A.A.) _ Kupanı: ve Ga. I mll,racaaUart. ı ne:. ona ne fenalık yaptım1' 
11 Japonlar tararmCl&n ıııal edilrı:ı.J,ıtır. 1 ~-~ 

Tokyo, 26 (A.A..) - Domeı aiazw 
1 

Marangoz ustur aranıyor ı ~ MBJert '- .... ...,_,_...- "-'wor 
bllllirlyor: • l DarlllAcize için bir ma.ra.n,goz us.. ~.:r:ıeaeıı 9kler' ........,Ue 1Jlt11emt-

Ho1anda Timorunda Koepanga karvı tası araJUyor lateklllerin mUeuese sı yapılan hUcuma fltlrak eden JapOll mUdUrlllfUne. müracaatı.an. ba n~ blrienb11'6 titredi.. Dblerlııla 
donanm~ menaup tuo bir Fel 1 · ğı çoı.Ulll. • e. Bu • 
:naenk B1ııdlatam petrm remlalni u.p_ Acele satdılı balclıal Jültkıin - ne \'lLbtet. bu ıae zulüm. .,. 
etelfti?. O.. ..,•Ur' t ._. J :mrao.at: 

1 08 ;Ua&.ırM, ~ f 1 flad! rMr' lf!Y 
t&kat rami huara ~ f 'hdıt .. Dolrawı -- 11.11lafıb7or Bu JilgırıMJerbl, .. ~ • 

• kak 27 No. DiD hafmda llM'"khk ~ Ş1aMt wıı-. 

kenatnı ~-..e atnwau,ıı. 

Dmnek ki, (Bdbıitlller llaiJDU} Mlıl 
f!'hlatil, liDIByı;t ifJacldeJI 1*em maU011i· 
le eMle e4kiWlmek '91a, 'NUSbeU 4e i&u. 

sata fitilrmüıJUi. 
-Şift:ıcll Ne.beti 1aıilılVI ile ~or • 

larlh. 
Sinan femJafb: 
- §u "t!tedt,, '\"allt.laBe ~ de 

t.ano. neler ~ıoı ......._ 
Diye 2'a)'leall. 8enM ... ..._ ~ 

fMlm1 lilttııMılt* <tlliıılle: 

- 'Ya bent de ~ ~ We 4ö. 
Jerlene~?.. . 

1!Ha.all 1boltm lllr ._...._ ....._ u.l· 

ll)rarak: 

- lfyt &Dlll, ifO ~ lııe1 '1le itle 
.,..-al aiıldıa"t! .... Medada ,-.. 
haltaoe&ı yôk •• (bdlıettlln) lmlllbU 
lilD ~ .. ilanda ~ 

zamanı gelmltti. 
JBoaru- lraplMI ldNealüe 
D,,.ctan ...-, dik Ur se. ...__..,. 

erde o t*lllmı : 
Sinan: 

- ~ .... ~laA dil JdMfl 
1Jlye GOfüD~ 
au ._. ..,. tilM .taııışauıwıSffl 
Mu 9e&, Şialuılnla ~ .... I~ 

iu. 

ıı\.rnawt....._~~ 
va~: 

- .eıra.... "9)1ln.. 
Dedi. Kattı -ı;ıldı. 
"61ıi1D Y*W8Hl4 <IMllllemıtı 
- Bun.,. ceı 1-kalını •• 
SIMın '6tıartlnfu Tf"'len !lmlk'lf, 

.,.1 lleftik. liJçalr 'kapıdan "'tlitl' 
ıa. 

tDev.aını ı 


