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a·yom mahakemesi 
nin F ransada ve 
Hariçteki Akisleri 

Yazan : SADRI ERTEM 
R lI OM muhakemesi ne za-

man bitec k? Henüz bu 
hususta. bir ey söslemek mümliiın 
defüldJr, Fe\kalB.Clc mnhlceıncden 
sızan haberlere göre bu malfncnıc 
nln dosyalan bin ayfndnn faz.la
dır. l'ine t.n.hmtn cdildlnnc göre, 
mahkemenin hüküm vermesi an 
cak Ağustos ayında belki mfun
trun olacaktır. 

Rlyom m.n.hl>emesi daha ilk oel· 
F.elerinde dünya mikya.smdıı bir u• 
llikn uyandırdı, ilk c'cl ede a\ u. 
katla.rm hfi.kim huzurunda. sadece 
m;nn Gamlenden gayri rnaz -

nunlarm sözıeri epey zaman • 
d1r zihinlerde unutulmusa benzer 
intibaı bımknn bir lıadi.seyi tek-

• rar N1J1landırdı: • 
Fmruıa nasıl mağlüb olmuştu? 
li'rnnS311D1• nasıı nınğliıb olduğu 

me desi mağlüblyet gUnlindenbe
ri Jı"ransa içinde \'e dısmda mUhlm 
bir mesele lıalini aldı. Fakat o gün 
den bngüne kadar olduğu gibi yn• 
nn da bu mesele hakmds ciddi bir 
hiıküm vcrmı!.c mUnlkün dcj;ildlr. 
Hilhass:ı bir ma.hkemenin kararı 
ile bu bUyUk tarih bMiscsinin ten 
\1r e<llleccğini hiç sanmıyomz. Ri· 
Yom malıkemesı tarihi bir '\'İİ.laayı 
tenvir edecek bir hUvlyctte değil· 
dir, }~a.sen adalet his I denilen 
~oy, dUnyn kuruldu Irurnla.Iı hl si 
bir akı;ülimelden ba.ı kn. blr fiCY 
değlldir. 

Onu herhangi bııJdknti ten\ir e
dcce'k olan objektlf \'CSlknlar t.op. 
hyacıık blr heyet sanmak hatalı
dır. 

nı1 om nıa.hkenıesı bir defa fev
l:nl:ide mald)etl hafzcllr. Ve ma
hiyeti itibariyle alcliule mahkeme 
lcre n!l1.anm baı ka hususiyetlere 
mnllktir. Bu hususiyetler mahke
menin mıiliiyeti hnkkmda bir fikir 
\erebilir. 

Rlyom mahkemesi l<'ransanm 
mağlübiyetinio sebeplerlnl nıuha
l<emc ede<."Ck yerd~ Fransayı hnr
be sUrüWiyen hükfinıetlerin ve 
rJhnl3rctlerln muhakemesi çc~nisl. 
nı aldı. 

Şimdi blitiln propaıtnn<la orgar. 
lnrı Ronunelin fı ıra doğru mu
zafferane harekete geÇtlği anların 
ferda mda başlıyan Riyom mahke
mesinin maznunlan ile meşgul 
rlür. Demokrn.sllere göre bn mah
kemenin gayesi: 

1 - Demoknı j \'e htılk cephe 
ı;i filttinl terzil etmrktir. 

2 - Fransayı lınrbln me 'ulii 
J:iistererek mih\•ctln h~.Iı ol<lt'• 
ıi'u neticesini ı;ıkarmak istemek· 

Tanklarla ileri lı&Uara eevk edilen Sovyet aekeiierl tanJı:la.rdan Çıkıp taarnıza ~ 

Maden kömürü 
G ··nlük istihsal 
8 h ~n tonu buldu 
3 vapur kömür yüklüyor 

ıı vapur da sıra beklemektedir 
7'oll.guJıilak (Huswd) - Havza ma· 

den ocaklarm.m yenl bir hız.1a i§lemeğe 
ba§ladığı 27 sonkll.ııundan 20 §Ubat ak 
pmma kadar ~ günde çıkan kl:imllr 
mlktan 115 bin tonu bulm~tur. 

•1stilı.saı., 27 sonktuıunda 718 1keD 

20 §Ub&tta 7589 ton olmll§tur. 

11 vapur, kömür yüklemek iç:tn c
rn beklemektedir. Havzanm kömür 
stoku 46 bl.n tondur. Direkler bol bol 
gelmekte devam ediyor. Ett ve Kutlu 
vapurlan bu do.ta 2500 mfltrc kUp dL 
rek geUrml§lcrdlr. Tekrar direk yü. 
kllyle gelmeleri bekicnmektcdlr. Mcr. 
kez ormanlarmdan günde 150·200 qıet 
re küp direk inmektedir. 

Kml Y ddız gazete.i 
Yazıyor: 

Ukrayna da 
Dört Alman ve bir Rowen 

tUmenile yapllan 

Taarruz 
muvaffak 
olamadı 

o 

Ruslar Romenleri 
takip ediyor 

Londra, 27 (A. A.) - Sovyet 
~ece tebliği: 

26 Şubatta krtala.rmıız d'il.Şmıa • 
ıun mukavemetini 1arare.lc ilerle -
r:ıf.:3l~r ve birçok mesk{)n mnhalli 
işgal etm.işlerdir. 24 Şubatta ev • 
~ Devamı ı net •ytada 

•• 

1 VI Ayetin tebliğ 
Yarın sababtan ltl4 aren 

I
Nüf us başına veri 
len ekmek miktarı 
300 grama· indirildi 

600 gram ekaıete Mlrakabe Komıs .. 
yonanca 10 araş narh lıond 

ı:·ıı.rm .ooııtıın IW:ıareo ekmek kartlarının lsttlıkak etUği graı:oaJ mılk.. 

6fi ,mı bir tıeldlcle tıerUp ed1lmlt oı.nk -· ~. B'1 bmalllıa. 
IA.ı:ımpiea bMftn baartıklar yıı.pduııı!fbr. VDAyettn bo bmm!rtakt 

i!Udor: 
tSTA?lı'BUL vtı:..AYE'rtNlN TEBUQ1: 
l) ı&ı.MI cıamarteel ..ı.ıun.w. Jttlıaren, halka verilooek e&ı;mck mılL 

tan ..,.plald eeldlcle deiiıttı.rilmıleth"·: 
A - Ap ~ '750 Ol'. 
~IOOOr. 

.K~ 160 Gr. ekmek ~. 
B - Par.artt.eı g1bl1ed elDneit laıpODlan ndmbmnde wırUmelde olılll 

1111 mJktan atrr lfCller tçtıı iSSi Gr, ~ loln SJ.% Gr. olank ~ em· 
mJiUr. 

ı - Ekmek 600 snmbk tek tip Umrtne m.ı ecUlecıfıktir. 
Atu" lfÇUer bir botb ile bir ~. bftyftkkır yanm ?O ~ dölttrı 

bir ekmek alacaklar4ır. 
s - eoo smmtık ekmethı 11yatı mtırakabe komt.,-omı tarafmdMt 

lı:onıt olarak tıesptt edllmlttlr. 

"P A R A" DEDiKODUSU 
Şehir Tiyatrosu dramaturku ne diyor? 
Şeblr ttyatrosnncla oynanmakta o • 

lan Nedp Faal Kıımlrllrek°ln (Para) 

plyeü bllkkmı!a btaııbal a.dllyeıdDe bir 

mliracaatm yapılacıağı 56ykmnddıedlr. 

Yaear Çimen lslmll bir muharrir 
Neclp Fazılm {Para) piyesinin. 

18 §Ubattan 20 §Ubat akşamma ka. 
dar 6 vapurıa 1~ bin tona yalan kö • 
mür gltml§Ur. üç vapur da henüz yük 
Jen.mekteillr. (18.20 §Ubatt&) trenle 
giden klSmUr 14 b!n ton kadardır. 

Mevcut dirclt: 11000 metre küpü bul 
mll§tur. 

~ 
Yardım qoren ailelerden 

ıılnhı l~ (yalnız Adam) lı!ı 

m8e tercUme ettiği piyesten lnUhal ol· 
dtJ.tımu iddia etmektedir. Bu rmıhant. 

japonıar 

Rangon 
varoşları
na g·rdi 

125 bin 
tayyare 

oğulları ailesi,. 
ldt'llıwna gtire mdt!l bir mMdet 

eınel <lherlıardl'nin (Oro :Par,.) sıclh 

~ (YaJnn; Adam) lmıUe terdi 
me otmlş ve &ebfr üyatro90DG ~ 
tir. Bu plyee ~ ~. Tftrkcıe fek· 
l.lDde bir ~ f)dye ayn!arak -ve :rmı 
bir perde flAve edilerek bee perde .,a. 
pılmqtır. Fakat oahlSla.r, eM8, lı&ttlı 
lıfl'ÇOk ctbnlelcr blrdlr. 'l'alnn eeerln 

Gelecek sene Amerikada bu 
kadar tayyare yapılacak 

''Aldığımız para beli
mizi doğrulttu,, 

Hamallık yaparak sekiz çocuklu ailesini geçindiren 
Hüseyin diyor ki: 

Cç ayda 25 rra verir erse bittin 
çocaklarımı okataram 

_.. Devam! J oc.t sayfada 

Ekvatörle Peru arasında 

100 seneli 
ihtilaf 

Nlbayet lıalledtldl 
Uma, 2'7 (A.A.) - Ekvatör ile Pe. 

Şahir yanıyor 
43 mlttellk tayya· 

resi dtlştlrlldl 

Vaflnt>too, 2'7 (A.A.) - Mal.zcme 
direktörü M. Bn.tt, bu .sene 60.000 ge
lecek sene 125.000 tayyare imaUni te. 
min etmek lçtn Blrl~ Amerikada 
a!UmlDyum ve magnezyum imali va. 
srt.aıarınrn artt.ınldığını söylemi§Ur, 
Batt, §im.dl hede! tutulan l.atlhsal ye. 
kt\nunun mihver devleUeri ve i§gal aı· 
tında.ki memleketler taratmdan tasnv. 
vur blle edilemiyecck kadar ileri ol • 

duğunu 1ıa.ve etml§Ur. 

ru a.raıımda 100 sencdcnberl mevcut 
Çok çocuk yetiıtirmek siyasetini en önemli vazifeleri hudut lhtillfını ballııden ve ruo dö 

arasına alan bir memleket için, çok çocuklu ailelere yar. Jancyrodakl Panamertkan konfenm • 

dımdan daha tabii ne olabilir? smda aktedilen 29 aonktuıun tarilıll Şangbay, 2'7 (A.A.) - Sal.Ab1yetll 
Japon kaynnklarmda.n haber verildiği· 
ne göre, Japonlar Rangonun varoıla. 
rm& girın!§lerdl.r. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Çok çocuk sahibi olo.nlan himaye et anla§mayı Peru kongre i ittifakla ltn. 

\TL 1, 27 (A. A.) - O. F. l: 
Binnanya.da Rangon muharebe

si başla.ınış!Ir. Japonlar, Sit.ang 
nehrini Uç noktadan geçmişler ve 
öncüleri ı:ıehrin clvarma yaklaş • 
mll}lardır. Rangon Ghnendifcrl ke
rihniştir. lngilizler petrol tasfiyc
hanelerlne ateş vermir;:ılerdir. Ran 
gon şehri yanma.ktadrr. 

N e\'york, :n (A. A. > - Man
.ialaydan Aınerlka.n aja.n.slarma 
bildiriliyor: 

Japonla.r .Rangona kar§l yaptık_ 
lan büyük ölçilde hava taarruzu 
neticesinde 18 tayyare kaybet • 

· ıercı· 6000 metreden fazla mıs ır. ._ __ . 
yüksekl'kte blr hava. muhare~ 
cereyan etmiş, Japonln.rla .lngi 

....- Devamı 2 oel saytada 

. 
tedir. 

3 - Petcn nazilcrle birle~lş. 
tir. 1talyada Ye Almanyada bu 
muhakemenin bir zihniyetin mnha 

HABER in yeni tefrikası -------

Ş ANGHA Y 
BATAKHA ELER. 

\azan: ISKENDER F. SER:fELL.ı 
1111111 llJ llllllllllll l l l llllllllllllll 111111111111111111111111 .................... 11111Fi1111 

:;arkın en kun-ctU, en riyasız Aşıla lllç eüphe yok ki, (Kamlmura)dır. 
ÇünkU 0 , aevı;'lllstne ka\'U.Şmak için, imparatorun verdiği en t~bllkcll ıo. 
ıerı ~ga çalıotı. Zaten, rlyaaız a,,klano ölçU U fedakarlık 
değil midlrT - Blr Japontllo:z:ofu-
111 lllllllTHUlll 11111111111111111ııt 111111111 •• 1111111ıı11ııt11111111111111u1111nt 
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Ba Tefrikanın kabraman olan 

KAMI MURA 
kemesi olduğunun tctmrUz cttlrll- A'JDl 1s1mle Japonyada tanmmıo olan meşhur deniz kahramanı bir &mira. 
mesi tcma)iilleri izhar edilmekte ıın oğlut?ur. 1904 Rus _ Japon barbGıde, Japonyanm en güzel bir kızile ol· 
ıUr. şanıandığı gün imparator tarafından saraya davet edilerek, Mogollstan yo. 

l•'ran anm iı;lndeki tesire ge- ıuyla Rusyaya geçmek . üzere kendisine cnsusluk teklif edillyor .. Fednkf\r 
lince, bunun gayet tabii olarak deıtkaDll derhal bu vazifeyi kabul ederek sevgilisinden ve vatanından ayrı. 
onutnlmu<11 bir meselenin derhal ııyor. 
ortaya çıİanası ile muztarlp bal· 
lmı yeniden dedikodu ~Hnde ol• Kamlmıın Rus t.opraklarmda nasıl tutuluyor .. nasıl kaçıyor .. ve gtlnUn bl· 

"'- ı. -'-de ı;ı.•ngba.v batakhanelerine nasıl afişUyor'! • Yepyeni dekorlar ve çok un fısıltılar yapmasına seucp o ..... -r 
mastur. Bo rır!.ttadan mnhııkeme. heyecanlı ıahnclerle dolu ve me\'ZUu tamıımlle hal.iki ola bu enteresan 
nln ba~lamıv;ı }iıın ada ııUkfınu tefrikaı :-

istiyenl crin arzulan hllifma pek ı YARIN BAŞ'LIYOR 
ılc p ikolojik bir hareket ~lmamıDo- , 

~. ~--------------------------------~ 

mek, onlann dnha mürof!em, daha bul etmi§Ur. 
rahat ya§&Dlalannı temin etmekı dl· 
ğer taraftan çocuk yapmaktan çekL 
nen aileleri tqv1k !Çin hUkQmetl.n her 
fırsatta yapmak istediği yardıma., oım 

dl halkcvlerlnin de katıldığını görmek, 
cidden içimize bir ferahlık veriyor. 

Harp b tmedel' 
evvel 

Amerikanın Duyduğwnuza göre Beyoğlu halke. 

vlnden sonra, oehrimlzdeki diğer bazı 20 m ılyon 
halkevleri de çok çocuklu ailelere pa. , 
ra dfğtt.ACO.kmı§ •• Sosyal yardıma bil ~ _,,.,8 lbtl va 

.. Devamı 2 PCI .aylada ftAA re yacı 

Bali · açıft,nda 

4 müttefik 
torpito 
batırlldı 
-o-

iki kruvazörle bir torpido 
muhribi de ağır hasara 

· uğradı 
, TolQo, %'7 (A.A.,) - İmparatorluk 

' tJmuml kann·g!Uunm tebliği: 
Bali açığmda cereyan eden bir de. 

ııiz muharebesinde, Japon kuvvetleri 

942 sonunda asker mevcunı 
iki milyonu geçecek 

~·a ington, Z'7 (A.A.) -.A.ııker topl 
ma servisi direktörü Hershey, hnrr 
bitmeden evvel Amertkan ordusunur 
20.000.000 askere ihUyacı olacağm 

söylemi Ur. Hershey diğer tarattar 
AmerlkB.n ordusu mevcUdunun 19f. 

80Dundtuı evvel 2.000.000 dan fazla. ar 
tacağmı tahmin etmektedir. 

--~-----o------~ 

Sofyada bir 
tramvay devrılch 

27 yaralı var! 
iki Amerikan ve iki Felemenk torpido Bern, 27 (A.A.) - Sotyadan İavlç 
muhribi batmnl§lar, ikl kruvazörle re Telgraf ajansına gild.lriUyor: 
otr torpido muhrib!nl ağır haaara uğ • Sotya meydanlarmdan birinde b 
ratml§lardir. 22 §Ube.tta Timor ada.al tramvay yoldan çıkını§ ve kaldımn tı 
yakmmdn hareket yapan Japon deniz 1 zerinde 80 metre kadar gittikten sonr 
tayyareleri 3000 tonluk bir mayn ge. devrilmi§'Ur. Yolculardan 15 i tehlike 
misini ve bir düşman ticaret gemıatnl -vıe 22 si hatif ııurette ~tı 
tutll§turmuşla.rdır. 20.000 tonluk diğer Kam virajda faz1a ~ gitmekt 
bir ticaret gemisi de batmı§t!l'. nen gelmi§tir. 



:? - ES ~ON flAKiKA - 27 Şl'Bı\T lOJ2 Cl1\IA 

• • Elektrik ka~ak t_eli EN SON DAKiKA 
yanla ında ' 5 kışı- Sakhyan btr tacir Küçük tıinlar ''"ponu 

den fazla amele 

Mahkeme Salonlarında 
• • Yaşını, babasının 

ha-rırt.ıyamıgan 
ısmını 

Diik~amntla arama yaprla. 
rak adliyeye verildi şahit 

Tophanede Bo~:ızkcscndc li7 

"'
·..,.alıştıranlar numarada elektrikçilık yapnıı Mi. " - sak Kolpakç.ıo~lu He ort'lllı P na. 

yut Tcofilic Is __p1ynsııda bulunma. 
;ran elektrik knynnkl:ırı için c. 

{Üll ıruııc- ekl611erelı söod~ıo 

tı.ı arama ft lş ftl'IDe llAnlan l':D Son 
l>aklkacla parun neşredllecektlr. Ev. 
lenme teklln söndereo ~calarnı 
nWıftıı. kalmak t'7..ere •rüı ıMS.reMerı .--. Eh, yuımı rda ıiz bilün artık. Bu .kadar okumuı 
n1 bttdlrmt'tcrt tttam.> efendüsünüz pekala bilebilürsünüz. 

t:. lerı·ndeki htıbubat ak lcktrik t(•:ıeriııdcn miillim .nıikt:ır· 
ı ' t . - ı d:ı sıfklaım<:1· r, huni rı iııh) enlere 

I§ arıyaniar j Bir ameleydi. .Anadolu ~lrlerlnden Ali derler? iyi tiü§Un, b llq hatırlnr. 
'20.25 yar.ıtarında, eli ayat1 dlltgtın, 1 bhiıılnde cereyan eden bir badUıede sm. 

l eJ :ıllındnn yüksek (i~·ııtıerlrı nı. 

kında beyanname verecekler nı~f~:ı~~t"ı:~~~~,~~r;k bürosu mc. 

konuşmasını bilen doktor yanında ı;a. »ahit oJmU§, bUlhare buraya gcdmi§U. Hakim ha!i!çe gülUmaUyor, Ali c.ı ı. 

Yanlarında 5 kişideu fnzla nınl!·c 
çalıştıran büyük retti \C tirllık 
sahipleri, aınelelerının miktarın. 
ve banlıın ne kadar müddetle ç:ı. 
lrştıracaklarını ÜI' uun ıcinde b 1 1 
receklerdir. 
Ayrıca hiiklımettn el ko:, mn ıııc·' 

zuatıııdaki, bu~day, ~\'dar orpn "'" 
mahllıt mısır il" bunların unların 

• ve diğer l1uhub:ıtı bildlrec.eklcrcliı 
btanbul \•iliiyetindcm tebliğ 

dllmişlır: 
ı - .., kışıdcn fıı.zlıı ulnelc c .. lı~ 

tiran büyük urozi ve cHtlik s:ı· 
lıiplcrinin il{ın tarihinden itib:ın·n 
üç 11ün ~nrfında ıısa~ıd:i 1 l<'nilen 
mallınınlı bir he) ıııınonıe ıle hıı. 
lnnduıtu ıııoh:ıllin en hfi)ük ıfıülki. 
ye ıımirliğine bildirmeleri lcbli{l 
olunur. 

2 - Bc10annıınllC e aıJ1ncak hu. 
susat nlnrdır: 

A - Halen ç:ılıştırciıkhırı ve 

Şark cephesinde 
_... Baetarufı ı lncl sa~ lada 

velce blld.iıildığl gibi 20 dcğıl, So\ 
tfüpun tayyare.si tahrip edilmiş ... 
tir. :aö 1'Uhatta hava sa.va.si.an er 
namnda 17 dü~man tayyaresi dü. 
§ürillmü.'} ve dil~ ıtnıva alanla• 
rmda 4 tayyare tahrip ed&lıni Ur. 
.):'ekun 21 tayyarcdir. Bi;,, 5 tay -
~ kaybettik. 
Moııkova, 27 (A.A.) - Kı.zılyıdız 

.;atetcst 'muhab1rt dtyOl" 'kt~ Ukrayna 
cepbeainde yapılan ve akim kalan Al. 
maıı • Rumen ~Ujterek mukabil ta. 
mızu eenumda 2250 Rumen aimU§· 

tür. Almanlar, sayı UstUnlllğUnU k~n. 
c.ilerlne zafer temln edici bir amn ola. 
cak zamıile 4 tUmııırıle birlikte Ru -
men bfrtııc.i tUmenlnl de harbe --sok 
ffiU§l&rdJr. 

Bununla beraber Sovyct kumandan. 
ıtı dilfman tab§Watmı vaktJnde gl)r. 

mU, ve Rus lutaJarı tarruz te§ebl:ill. 
silne gegm~ıcrdlr. baba ba§ka Rua 
b!rllkleri Almanların cenaıunı çevir • 
nı,ıer ve dU§man saflerma bir nokta. 

dan .okul.ınU§lardır. Bunun üz.erine AL 
rnımıar•e~Uı:ttt'lt1et' rlt&t etml§lerdlr. 
Ruslar, Rumen kuweUerlnt takibe de. 
,·a.ın edlyorl.&r. Rumenler, verdikleri 
telefat.tan bqka mubarebede 20 Oe.sl.r 
rakznııl&rdır. 

MMko\·a. 27 .(A. A.) - Stara
'l. Ruun'de. :ıs ncı Alman ordusu· 
. L k!ı.1"61 ~·apılan hücum canasmda 
tı.rçok dU!'lım9Jl esiri alın~t.ır. 
Bozgwuı. uğratılan birlikler bakiye 
teri orma.nlare. aağrblllijtrr. 'l'il.. 
•nenleıile irtibatlarını kaybeden 
.. üçü'k kuvvetler gruplar haline ay 
rrlınu•, kıztlordunun temizlik lıarc.• 
ketlcrine mukavemete oevam et • 
rnckte bulunınuŞiardtr. 290 mcı lU 
mene ;-:ardnn etındt üzere getiri
len 5 inci Ahnan piyade tUmen.i bu 
'\:ardımı yapmak üzere ken<liıihe 
yol :!~ağa muvaffak ~kmam:.; -
tu. Bu araöa AlnWılarm gcnfiin• 
ceki BoliaUl gölü ~ivarmda Rwı 
çeteleri geıW; bir bölgeye tama "" 
Mert hi.kim btiliinmatd.a. ve ,gerek 
sayı, gerek siüıh bakmundan ~ 
Ustün Alman kuvvetlerine :ka1111 
mukavom~ devam etmektedir • 
ler. 

Sovyet ordusu bırliklcri 16 neı 
A.bnan ordusunu git.gJdc daha faz• 
la kuşa.bıicen ta.;~er ve 'lmişı 
koyma topçusu Alınan liumandan
hğmın iröbetı kAybetm.iş Pr:tılzOn 
in.mu tayyareler vasrtasile iqc 
annesine nıAn.i olmaktadır. Kuşa • 
tıinıt ibqlıcs. Alman t.llmcnl.Cri 290 
n~e.ı Ye 30 uncu tüm.enler olup 
her ikisı üc harbe ~ efrattan 
mürekkeptir . ...Almanla'r, hnreln!t 
ıı?ktas! olmak J.Rk*"lndan önemli 
elan bu stratejik mevzii ilkbahar 
taarnau için tutmak ilmidinde i
diler. Ve bu krtalarm §imalde 
Tikv.inin '\'c cenupta Kalinlnln 
l'.ayi)mı büyük ö~ telifi eae -
c eklerine 1ntimı-da. idiler. 

Alman tebliği 
Herlın, 27 ( A.A.? - l':Alni&n ol'CSula. 

ı bs.5kumandanlığmm te~l: 

Kırımda Alman ve Rumen u~kllleri 
S.\·astopol önlmdc ve Kerç lyanmada. 
ısında Alman hatlarına ka?'§ı yapılan 
JUşman taarnı2lamıı Sôvyet kuvvet. 
!erine ağır zayiat \•erdlrerek.pu.kUrt· 
mU:;ılcrdir. 

Do:U cephe!ıliıhı ~ka kesimlerin. 
de Sov~U.rln yapt.ı,ğı bir ook taar • 
ı uzlar JcuyqtJer.i hava blrliklerlle de.t. 

l"'-----~ -- . 
v-*~P'""Mim lıalmlftn'. 
m:z~et=~~ 

ıııımı~. çocuklu veya çocukamı tercihan Şlmdl 0 hadlMnln mahallindeki mab. gın dalgın dilşllnUyordu. 

n·ıırlan bunu h.ıhcr olarak bugün 
dUkl.·n l:ı bir arama ~nptn1!1l11r ve 
s~ıkh olarnk t:ını18 - del iri hul. 

ihUyaı: içinde olan bir tıayana IUzınn kemede duruımaaı giSrllldUfllnden ken - Ha gay~t Ali, ha ... 

lıştırac:ıklrın ame!c ııııktarı. ı;·arcıır. Blr doktor yanında c:aıııacalt dlalnln burada ifadesi alınmak Uzorc - lalı, çıkaramıyacnğmı. 

B - Bunl:-n ne ı.nd.ır rnüdılc!lc 
.ıı • tıııacnklan 

tır. lsUyenlerin vaziyeUerlnl. ay.j 'lUlh ceza mahkemesine istinabe yazıı. Bunun Uı:erlne .hl.kim poata~ıya 

C ·_ El konııı::ı ıııcHuu duhılındl' 
~lUkumc c ıeslıın <' mcğc m<' bur q ıı. 
ııındukl:ırı ııılkt-.ı .ı.ın rnzı j olunıl. 
.ı•nelc ıhtıyncınn karşılık mc\rut 

mıışl.ırdll'. 
kaç llraya caiıpbUeceklerlnl blldtren m11tı. sordurttu. Postaba§ı .Alinin ı ata 

;\lallıır mu ::ıd re olunmuş. suçlu. 
lor ·rnk lıuı:ırnk nd.IY ~e ,·crilm's· 
tir. 

resimlerin! ihUva eden birer mektupla Biraz ııa.Cı;a, daha doğrusu bönce id ''Mehmet oğlu All" dil c :razıldığmı 
(Doktor) remzine mUracaatlan :Mtı.hk,meye lkl defa Ç&ğrılmlJ, gel· soyledl. 

Bundan b s.k l· ·ruz ğodıı 9 nu. 
nı. r:ula ' omurcu Y :uhun dukk!ı
r ınd'l :.O 1 ılo komür bulunrnus, 
f,jJı• ı.: h 3.i ıuı :ır:ıdd k6mılrC'i" 
Jiac::ın Güllck'n de tından 3 5 
Jaııı.ı.tan kok kömü~ü s:ıı:ırkcn '.\O. 
knlıınmış!ır. 

Aldınnız.. mlş g.tınl§ m bkcmeye bulamamıtur. - G~ •• ya soyadm .. 

ı ğd:n· • .çm d ı·, ul'po, rnnhliı! mı. 
ıı \ e ı 1 rm unlari yle darı ıll' 
1 i;ı•r hulıub:ıt mikt.ırı. 

Afatula remtzlıen ,.&alı :otan o. • ·ıbayet postaba sı k ndıs nl mahke. - Bakm bunu b llyorum e!'end m 
kuy11aılanm1&m aamlarma ıt-Jeu meye g~tlrmek Qur ;az •I ndırıımt BUlr ... 
rnektu~rı ldıu"t!tıanrmWlen (pazar ı !undan tutup mahlt' m zetınn~. - Yaaa. Pek güzel· ya Y ın ka'? 
tarı tıarl4;) berıön ._balatan öğl~~e ti. - Eh oııu da au: bilin ıırUk. bu ka [) - Hole ı mevcut ~:ılıılıl lıUJ,lim. 

ıcri (24't> ı rı ı arrırnanıc daire 
~in e bu cknteklil. lolmnuıı ınc
IC"•ine n.:- kncl:ır ) clcct' i. 

1'adar ~ -ut J7 den wonr11 •klırmn _Adın ne? dar okumu' bir e!cndUsUnliz. Benim 
lıtrı - Ali. matını baknıca, ka~ yagIJ:ıda odu u. 

3 - !ıli ~:ıyıl karıınıaııH· \C 

2(,.2~4::! tnrUılf 'J !c:ı~t Yc'knletınf:ı 
emri nıucihincc t'!rnı;k is.!ihlı'ıkı 
'i oşıııa kn ar ol ;ı çorııkloril 
li hariç) 1:ıo grııın 7 yq~ıııdoıı ,·u· 
üırı 011111!01·'1 ROO 't'tliı ''<" ıığır 
~~ iftı.rfl (bu işler h$hklıırı) 
müdd tı;c 150 ımnn olm:ık ÜUTC 
t:ıhdil ('{!ilıni.,tir. 

(Semlraml$)(S.S.H6)(C,:R,) (SC,25) _ Babanm adı? mu pel>llA bllebllUraUntıı;! .. 
(Anlaplım) (Bllltnt) (Yedek denizci) _Ha? - Ben senln yagmı nereden b Jeblh. Amerikada 

harp 
istihsalatı 

(Ciddi) (Ferhunde) ( Y.Ş.) ı:M K A ı - Babwm adını .soruyorum... Tlm. Dunun okumakla. ala.kası var mı! 
ıDenız 18) (No.10) (27 Ender bulun\,:-) - .... Hele biraz dil§Un bakalını. 
(El) ~llk ve eon ,ans) (Pembe znr!) 1 - .Peye ceva.p vcrmıyonun? Ali gene düfllndli, dUjUndü "" '3ll 
(Emekli) Azimli 1000) (Ay) Ş:ırt 18) - Hııtırlamağa çaıııııyorum e!en • cevabı ile ha~·a.nuı.dığı.-ıı soylodl. 
Aşağıda remıztert cörUlen mektı:r dim. Postabaıııya aoruldu. O da .Alinin kaç 

eahlplerının l mart 942 tarihlnc-1'.a(lar _ Nasıl'!!... doğumlu olduğunu b!lcmcdi. 

1 

[l.")D sene c.o m"~, -!.il9t mektupıarmı aldırmaıar.ı J zımdır. nu - Babamın adını çıkerarnıyacağıin, Ali Bilir, isnılllde başka blQblr şey 

Para ıpiyasi 
D ~ i& ,... \ tarllıtetı BOllra \"akl olacak ımura at. begUın, unutmlllum. habrlamadığına göre, §Bblt otdugu hl· 

cf oıara baltl!'llı ola11ak lar, ~ktuplar yakılmış b\ılun:ıoo:;ı - lnaan .b&bamun adını unutur dfSC)i lluıl aclat.lıbllecekU. Bunun U. 
~ için, ts'af edllemlyecckUr. mu? zerine mahkeme, "Al! Blllrin hth iyeti. 

_... Raşt4U'&fı ı '1C!l ,.a~ radli 

aelnıda ki kahra.muıa, iki pe\ i seciye~! 
hulall&Jlı ba:r.a11iblrls1mı. bar.an dtjerlne 
tabi olan blr adamdır. (.Para) plı·CtiJ o 
de bu ikilik, l;lr ben7er lc:ıdı suretile 

tı\',fO!lk. %7 ( \..1\.) - F.ıyaUar da 1 - Neme tazım benim, babamın ia· n1 tesbltc imkt\n olmadığına göre, ifa. 
fÇatışkan Akansel) (B,A, 321 ( nır :ı) 

iresl reisi Henderson, ıPCr~embc gUnU ml bcg\lm . .Ben ekm~lıt ,param .. baka. desi de alınamamıştır,. üydı ile isti· Vatan 55) (P,K, 14) (Turl'JU (..ıU:yUz) 
ocml~tlr kı: ıım. babam ölmliJ, gltmiş ... lstersenlz ı:abc evrakının geri önderllmesı 

(Znrıın) (E,Ş. ll02) !Göl> (Ş l 
Harp lsUhsalti.tı Birleşik Amer:ikaya l M. Elka r)fA.1't&tByJ (Bahar çi~ğl H J>izlm pos~ya sorun, dlflU'da bek. ltararla§tırıldı. 

bu sene 50.000.l>OO:OOO. dolara ve ge. 0 , ·- y (Y k S p 1., ıtyor. Belki babamın adını bilir. Ali karar..1an tabıatlle bir ııey anıa. 

Ha.de ohııamuttıır. 

( cnk) (ueu>an ) , A mı ... ) 
ıecck sene en az 75.000.000.000 dolara ""' _ Allah Allah, peki :ıana ne oğlu m mı~ bekıeylp dliruyordu. Nihayet 

(P,İ,24) <C. :Mlneı IMcnek> ('r.ı~ 11) 
malolacal(tır. mUbaJlrin lşareU Uzerlne poııtabaşıya 

tO,K,) (A, Ahmet) (0,P, K ~Oi!) tosllm edıldi ,.e poetaba§ı itaybolma • Gene ihu muharririn lddJruııııa ~öre. 
kendt"i 28 itkt.etrln 19U tarihinde 
doğnıda.A d&irtı.}• t;hcrhardl ile bir 
mukavele imr.alamll)tu. Bu muka,·cı~ 

Çok çocalilu allelerı (F,Z, 33l (l<"',G,D) (F,K,M.9> (l~ıkı ması için koluna. girerek kcndısinl ad • ( lneıı <GUneylinln denizcisi) .(A. 6i F 1 kr a lıycden çıkarıp götürdü. 

"fttttclMfttıe (-Oro~ro) p:ycslul Tilrkl· hassa ehemmiyet veren halkevlertml • 
(27 F. C) J27 F.A) (Mulıaberat) :SC:ı::ı:::aaı ... 
(M,A,K) (HepUnlU) (N, Maskı:!lı> 

raıı ı lncl faa) lada 

~ede &erC'linK' etmcla oyn:ıtmak, adap. Zln bu hareketleri cidden çok yerinde. 

te etlnek, n Jn11hal takdirinde nıUel. I dlr. 
ıınn ~nnı kerumak lihlyet ,.c Beyoğlu halkevinm yaptığı yardım. 
,-azif~I be' ıwno mU'illl tle Ya.,:ır çı. dan faydalanan ,ailelcırln ne kad r se· 
mcfte ftrffml"tir. l\luJıarrlr bunun I• Vlndikle,rlnl \'e .bazılarmm bUyUk sıkın 
~la N eelp ,Fazıl a~1ıln(" dın a aoıwa. 1 tılannı bu yardımla bıraz oı.ııun b~ti!. 
ımı &öy'lemektedlr. ıctttklerlni b ::zat kcndılcrlndcn öğ • 

Bu mesele etrafındA keneli ile konu, rcnfyoruz. Yapıllın yardım pek ehem. 
tuğtımuz chir Uyn'trosu ~ramatl\rgU mlyetsiz gônlnUyors:ı da ;ynrdım gBrcn 
l'llebıııet ~Ukrtl Erden ı;nntnn IJ~'le • ailelerin ölçUsDnde, bu hiç de ch~mml· 

· yctsfz bir şey değlldlr. 
mı,ttr: 

- :Seclp ı~nzılm, ( l'arn) ııt)·esini 

(M,R,) (N,M.) IA, Yazıcıoğlu) 

Nedim. l (A,Z,.'\:J '(KQÇkaya) 1 F.S. V) 
{Ticaret 46) (T.Z:T.) (R.B:'T,1 {Y,O) 
(Çaylak 22) (5. 126) (T,T,l {B,\'l 
(B,.ı. •. Ş.) (Nurettin) (M,D.K.) T.Rl 
<S:M.K} (U, 29) CUst.a) (MT.Vı 

(Gl\vcn) <Hamdi) (S.A l (R llO .ı 1 
{Tugel 27) ıEmeldi) 

Bayanlara 
MOJDE 

Bu ta.ııarrul dev.r,inde eaklclf, boyaeı 
ı>oldu. renginin modtı. .. ı geçti diy<' kıy 
metıı 

El Çantalarınızı 

ya7..llrken, \'8finr Çimt'nlıı \ennlş ol • 
chığu tercllmeden iltlrado etmllf olma· 
sı mevamhlıe e&ıı.maz. ÇUakü (l'ara) 
piyesi, Yapr 'Çt~nht (YRlnn Ad11m) 

iliuılle venllii "ıt"rcü~n :claıha enci 
tlyatromam vert1nilf11r. lr.e bunu tn. 
rBıterllP sö~ll~eblllrlnı: 

1Bugtın de okuyuculaı:ımıza mük8ftıt 
alnn ailelerden (Eloğulları) allcsini 
tamtoc~M Ayda -ancak 26 liralık bir 
kazancı olan 'Ve 'bu para ile sekiz t">· 
<·uğunu yetl§ilrmeye çalı~en nus yln 
Eloğluna, Beyoğlu halkcvl 25 lira ver. 
ıncklc, onun elo,ğlu olmadqı-ını cemi • 
clın her ..zaman için kendisine ~ardı· bir kö~cyc aııp terkctm{'ylnlz. 

ma koşacağını ispat etmlııtır. Atelj~mlz stealğ!nlz 'l"enktc clb sC' 
(Pnnı) 2t,11,911 de ııımnıı \'C 2s.12. 

91 ı matbuat umum mUdilrlUğUnce tas. 

dik eclllDı~lr. \•tJnr Çlnwn h;e teren. 
me"'inl 11.D.U.9-U de ,. ~tıı. okvf1dak· 
tan sonra halkımızın 7..C\'kine ll) nıı~ a. 
cağı düşüniilCl'('k lkr.ndl«hte ln1k- ~il • 

ml~tlr. 

Aslından i Ura.de ecliil ı•tmcdlğl l~lnt• 

geltneo bunun cen\bınr nırmclc 1'°1'clp 
l·"azıla aittir. 

Benim kanııatlmec en lıii.)i•I• m&clllf 

ler bltn blı1blrlerlnden ı .. tıfnıll' ı-hnt.,. 

lı>rdir. 

(Para) nın (!'afi) ,\ltuı isimli pi 
.'.\·esten ıntlhnl oldıığn fddlaın tamamen 
~'811lı:ltu. ~'ünkü (Safi Altın) ııl~c"İ 1. 
fo (Pılra) anuıını!:ı. hUyl1k 1ıfr tıMJ7~r. 

ilk .,-6'tur. 

':RUscyın Eloğlu hamaldır. Kasımpa., ttnni~ uygun olarak eski ÇANTALA 
§aDm kenar bir mahallesinde lkl katlı RINIZI fenr.t suretle bOyar "' YC'PY<' 
bir evde oturmaktadır. GördUğU yar. , nı yapar. Arzu edilirse model. form 
dımdan sonra memnun oımuş: astar licğlştlrilcblllr. 

- Ben, diyor, yarttım göreceğim • Adres: M'ODA iBOY A. !EVİ Gınıı• 
cıen .emindim. Zaten buna. inancım ol· Ho.sanpaşn han, No. 2·a Mumhanl' 

.masa kalkar Uç aylık yoldan nnovata. 
r:ıı. 'koşarımydım. 

- IDemck :Anadolulu de~: 
- :'Hayır.! Ben IIazor Türklerinde. 

nim. Hazer deniz.lnın kennrmdıL kU • 
çhk lblr ltCSyde ottiıııt'dum. Çobenlık ya 
pardım. Bir ı;On !çimde anavatnna, 
i!önmek arzusu belirdi. Anadolu ve 
Hunıcllnln çok bereketli olduğıınu ıııi· 
Ur dururduk. Kalktık geldik lmavata. 
hımıza. IBıırada, gene bizim memlo • 
ketten olan Terlan Uc <!''lendim 

caddesi • I'anıklıy 

Neye bağırtıp Jururmn 

'Eıılil amanda ,·lb:cra, anbahl:\rı 

hııremden selAmlığa çıktıkları za 
men l>At\,,a f'fendl ofada durup: 

- Kalı\·cclbafı. berher bafı, baz.!. 
nPAlar ağa, çama ır ajasl!.. dilerek 
~eılik?l ağaları ~ağırırıuı ... :\ üzem • 
ıfaıı biri 9zledlldfüte.n .ııonra konak 
h:ılkınr b r ne k:ıdar dakıtmıtıtoa 4a 
• ıl~t ~·ı~lnJ bulsun dl)e. ııobahl:ırı 

i .mı \&r, ci<;ıoJ ~·uk ağaları k:Aby:ı· 

~ına ~f;ırtırnıı:J. .Bir gün ha)·\·ıınını 

lıaıı.ırlntıp lblııeceğl l!lf'adıt ııu..pın 

:,;ı:i el<"1k olciu~u ,gürünce, kftb: n.. 
mı .Uunglnln nerede .oldu,!;'lJJlu sor 

tn:ı~. Kahya: .- Bilmem ef<-ndlnı 

ml'i, 'l:tbııh!arı ağal.:ır blnrnl ti, ıı. 

, ~.t'lk ıde o0nlar kop.:ı.raı tır!..,. 

Pa n: - t"ıınım dı-mı ... blzdı-.a~ 

IHlhuı: - E3 cflındl, dfye t'!e\'llp 

tcrmi«, mndrml.1bizde111{ıl ~·oktur 

da her ı;ab h heni c~kler gibi n ~" 
t> tırtııı dunırsıın ~ 

!lı~Af>'I:E'M'l?lı 

Hırsızlığa. yeni Da§laml§, !akat pir 
'başlamış 17 yaşında blr çocuktu. Za· 
yır, esmer,.uzun boyluydu. Hcı'balde 

bUyUk g6rUnmek Jctn, belli beliratz 
bı)'ıktarını kesmemiş, uzatnuştı. 

Slr tece yansı, !r.Alellde blr upartı. 
tn!lntn UçUncU katına. dış ttırııftan 

p:mcerc pervazıanna. tutlR ÇJkmtu • 
rına tutuna tutuna çıkm13, balkonda 
asılı duran bir kudm mantosunu çal. 
mış'tı. 

Mantoyu kapalı çarşıda bir dtlkktın· 
cıya 35 liraya. salrnı§ ve pernlarını 

slnemalıirda, tiyatrolarda dole:/flrak \lç 
gllndc eritmişti. 

Şimdi asil e :UçUneü ecza mank~ 

mc.slnln suçlu yerinde yaptıklarıı u 
plşnuuı gf.lriinilyor ıller §oyi a ı önU. 
ne ~lk o1duğ'U Jialdc fUraf ediyordu. 

Netleodo ısuqu $11.bll görtltdll \: 7 ay 
mOdrt Uc hapla .ıee.zasn a çarprıdı 

l§tc o zaman ltandislnl bıraktı v:o 
hUn Ur hDngllr ağta.mağQ b tattı. Fa. 
knt n pl~anlık ne v.ıı.men fayda ver 
ll".lştlr kı., jandarma. kmölll! nt 6nUne 
knttı "'' v1d.fluıneye ıgôUlrdU. 

ı\J)L1YE 'MtJH \8tR1 

Pıı.ra dörttQ uçt~n fazla (Oro l'ııro) 
:ile a~Tldır. ı·alntz; her ikl•hıitı de IMV 

'lRIU paradır. dkf mUelliJin a) nı ıınevı.uu 

~ !:)Ok giiriilmü•tür. 

- l\:aç ,f;CDellk evlisin? 

gtı::~:;a:~~e~~~k~:~iy~ı:~:JBaş Qjş Nezıe GrJp Romatızma 
bUyUk çoc.ı ;•:m 18, el" ki r,llğUms ' ' • • • 

l ~~:ad~: ~~u~~~~rkek? ~evr~lti, ~•rıfkUK ve Sütün Ag-rıtart 
- üç çocuğum erkektir. Geri kalan. 

Derhal ~eser Rangonda 
- arnfı ı lnrJ Mtyfaüa 
- lo.rı hep kı7., 

ve Amerikruı avcJlerı ~lffD'UŞ. _ Galiba erkek çocuklanm daha 1 
kabmeia Günde 8 Kat~ ~ lın<lb1ln tter ~erde Pullu Kutuları lsrarla isteyiniz. 

lardft", Hiçb'..r ?Arar gl5mı:Iyen .fa'" çok seviyorsun. 1 
ıo0n 'tayyareleri yarı yoldan don- _ Blılm mernlcl~ett.c herkes 'Crkck ç 

1 
· 

meğc meebUr kalm~hıl~hr. çocuğu acver. !Uz ı;ocuk ta ..aev11tr a. ı Utflt af 
Bn hava. mutafferiyetlnc nığ, • ına, ne de olsa. kızdırlar, sonunda ele 

1 men Rangonun kurt.ubf\a:.sı foin 
llübü 

.gl<lerler. · 
-pek az ümit vardır. Japon 'karn '" Hıılkc.vlhdcn ald~ız ıura ile ne l"uan: b!«inder ,J'. SERT};l.l.I 
kU\'Vetleri, hillCCımel merktzil'e yaptın. 
<!oğru gllWdc daha fnzlıı. Uerli - - EVln ınrnımu l'tatm .• u t;6rdUğU - 85 -
)'Ol')ar. Şehirdeki Sivil halktn ('() • nQz e\C hl!r ay ta 1 11 lıl"R. V. :'yorum. ı 8illllJllR öltir a-l'flla da ~li 
ğu tahliye edilmit ·r. Ve . ehirdc Gegen ay ~tşamad• un !çtn ldra)'l Mr tokat indi: 
Japonlar için nz çok faydalı ola_ \'C!remeımştım. Eu ıaeter 'C\'dcn çılro • - 5Ufl! A)Ça&;: mUteri.: &ıcifuı ııcııııı 
bilecek her ~ tahrip ~ilfi1lıi ve. ı 
y:ı yakılmıştır, Bu :ı!:l::ı.1dilllyct• ea~tık. Fakat aldığıınız ıra~ belim • dl:r.lnlıı dibinde !'iarkı ıtö~·ı~ı. "Ofl"a 

zt doğhiıttu. rne1ı'klcr g-lbl tapal'aktnı, delil mi': 
h Japon kuvvetlcJi :dtindalay yo • 

~ Her sene ne kodnr b!r yardımı SA.n:l iltifat. ctnıt'diği lçlıı, kızı~h'lzm 
!:uiu himaye ve rnlidnfaa etmek li· görsen rahat ynşıyabillnıln. narmn '-e iffetini ~mur..,... kallb. 
2 tte ~imaldcn gelmektedirler. -Her Uç ayda tir !!5 lira verııclcr, t:ıyorımn! 

r.1.okyo, 27 (A.A.) - :!5 ııubat '°nü 
.Jçon ord\!suruı. mensup tayyarelerin sekiz çocuk clahrı yap ırnn. Sinan lt141altnı kaybederek bftğıl'dı: 

- Onları okutuyoı· muıun '? - ~) l!\'f ••la.az bir •ma ben. · 
Blrmanyanın 'Mlngale.ndon taŞynre 

- H epsini oırnttum. Fn!mt l:udrettm :r.l~or"~" ! Sana h:ıklkatl anlatmanrıı 
meydanına hUcum etflklerı havada ve 

yettiği lcııdaı·: En ıkllctik rı .mUstcıma fmkilııı 3:ofctur, (~rbli J'ZavaUı .l(J(>k· 
yer<le ~3 dO§man tayyaresi Clüı UrUp 
tahrlpocttlkldrl r.eımen liabcr verilmiş. hcpBlnln ilkmcld.ep şa aclt-tıınmc ''ar tonın bl:r.cc methfıl 1181'\'et~ .alktnk. 
tir. l dır. Dedığlm gıbt, Oç ayda bir 25 lira ur.n sola •ldınynr.un! ll'okat, 11rııı.ı 

J8'pon te.yyarcleı1nın yalnız 3 tanes' j verseler, rocuklnrnnı adamalnllı oku· obır8lln oJ, klaw ,gtil~lnıerı ~,.a, 
Ualerlne oonmerm~lr. turum. Ot* • 'flkmCla hn laakarctfrrln, "° i<fJcM. 

Ka:<.ancı bu kadnr dar olan bir va, l l'l'lnln ltor~ılıı{ını ı:-örecek5ln: 

faaliyet göster.mt:lcrdlr. 'H.aYanm !cnn t.anCf3ftn sekı?. f'O<'~ı:;-unıı dıı okutmnk l - B~ni, hl:ııı tıt>y gibi lıir bııdRh. 
lığına. rağmen Tobruk limanındaki tc. istemesi ' onlara ı,udrct nl ... betfntle ıım t:ıl:!pleı'ilı> mı trtıcnt f'tmel• ı 'Q c. :
.si.slcr bombalanJJUŞ ve !ngillz motörlil ı..r ltalı!!l yopttmmsı tncmlcl<et hcs:ı sııh: ~Ulemı .. u '!Ötlerlne •• :A11lan, ~"'ni 
kolları bomba ve otomatik slllhlnrl:ı. • bına 1-azdlıçt r. (l1'ıo!lu) ı;Cbl 'bir ba. "nP~'1ıoıifa, Sarı~erdc aramakla rııt • 

tMl'TUR Ufrat.ılml§trr ~,., ()('U'' yRpmekUın tCkfnen 7..C:tj;'ln "ulılilr. H il. dola tıfmı ~·erfe:C.e, \'e 
IMaMıa ad.Nmdakl .h&\'f> alantaruıa al:C. re ti:: l°t'l1"k olınnlrdır. ~'Pt•ını işk-.rdc ltz ,,..._!01aadH ola • 

~;pııı!iMdeı a'kml&r yapıbnl§lır. . K.~'D~i l~l.YAl'll'H. &ımıı. 

::;tnını t\•krıır b'.ığırOı: 

- (,1('1\ir""• kaç ki'rc 7.JJ'lı•r~ :ııp. 
lasın, ~'';)ere ifü:f111Pğ.ı rn:ıb!~nırlıır. 

n de gtlnlin birinde edBll"ttn petırı'1>1 • 
q,, ıliı~l'k!!lıl ! neni bumda hııpsct 
l)lrlcte ;, k117anar.ağmı bttmlJ anım. 

- SnriClenln bllbn ınm M;"I'\' tını 
kn-rnn:ı~ğım- Datıa Rtılayarn~ın mı~ 

- Anta)~mamıştım. 'fo'i.ı .... at, 5lruill 
~r • _ 1 :-J?lı. ımım. 'Senin 1,inı oldngu. 
ıtu dJ •n'ladnn. 

'Re1~: 

- ~lıet1! m 1"J faJ*mm ~-
ıü, .• 
Biye homurda ııdı. !:Siııaıım 

Qı>:r.~llıler. 
gözlerini 

srnan ka~Nnıdn llurnn ~nmı ı:t> • 
rtencc tıi!.' de a,rrmadı: 

- Şın.,sı tey .. medeni haydüt! 
nı~ c lJ..'l~trt!r. F:ıknt. bu sti7. Slnnn:ı 

lff'I• tui!.ltn ,'\ mal olmu .. tu. ~inaıılnin 

hJr i-cırcttİc Ul\·allı deltkantıy;'lılranaa 
\'t're cJM lr'ıl'ler ,.e linntÇt lir. l'IÖ~"~" 
'lı!;:t:J ftılJl r. 

Si. .. -ı 1111~ )<erde kıuanırkcn &(i\ le 

ll.I~ C"rf.U: 
- ~ı.:nbeyJm, ne balıa nı l olıırsa ol. 

'Un, "<'luentn babasını ölllııı<lc"ll kur. 
lUın:ıia ~~r,11tıııkhr, S:ıciik~ e gelin. 
r.e. c, N!r.im na:r:ıuın.da ~nnıurlıuıo:ıt:; 

, btı· ln:rı'lır. 

~ına!!i guW.ı. 

- Rudal:ı! pırlanta, çamura dU, •· 
mf'klc ldrlcnlr ml ! Elliıe aluı yıka • 
) mca tekrar cı.kl kıymet.iDi bulur. 

.;ın:ı'l: t--11nd:ın ııonra 

btrlnc f'mlr \erdi: 
ba~ duU:ırd:ın 

- Şıı ı ndıııı buraya &'t'tlrln! 
.\ rnıl ııı iç daldka .ıtt:!'ID<'Cll, drear. 

'da hlr ı, dm M"Si .dU)'Uldu: 

- l\i'nl nereye zötUrUyorııunu:ı ': 
"ŞlmdJ.}6 kn<lar rapt1fınn. i:ıkelıoe ) • 

tltmedi mi? 
\'erde ~ntıın Sinan blrdcobfro: 

- Yengem-. 
1>1.)u rmrıldıuıdı. ~ecmlyeyı Jt.t• Jmka 

gotırcl!Jer. 

,ı:ıtnnııl 1}tr elgara yaktı: 
- F;y, ııUYle bıikalım Necmiye h11 • 

nım, ko<".nnn bu insaniyet l'Ml\'daı.ını: !Jl, 

,feref petlnde koşmaktan ht'dA \'ll~PÇ. 
ınl~ l!eek rol~ 

':'eemt.\ cnl'? gözlt'rl ağtama}(tJln 'JI" 
misti. 

- Ren kO<'amın i)lı>iile rn«WUl ol. 
ınp m, dl"dl, o ;rapac:ı ·• 1 1 bl:ro "''rl1lll1 •. 
b ldl~i gibi, )!ıtedlği gibi yap:ır • 

Hu sırnd.ı .'.I erde ~·ptnıı im.} uı hl:ıı· 

dl!l'lnt ~!JrJ ı: 
- A' , S ııaıı .• seni de mi gotırd'trr 

buru~11? .. 

(/Jet Ullıl l ı J 


