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'ı. n 
· An aeri a a aninda 

Kuponlarımız 'ı 
Yedi kupon mulmb.Iln.:ic \'e 55 ku~ n.. 

... .,ı:nL "Samıınl Sn..:ıd t., ı e "Avrupa TP
Lhl,, edlı lkl eser, 3 lkincikAnun cumarte.3l gQ 
Und n ıtlb:ı.ren verllmeğe b:ı;tanacaktır. N* 

r tt kuponların lklsJ bir tertib yanlışlı~ 
>larsk 5 rakamı lle çrkmı.,tır. Oh"Uyucul~n
mızd:ın üzllr dileriz. Yeni kuponltmmız. cumar. L tesı gUnUndcn IUbucn n rcdilecektJr. _J 

..., . 
söyledi leri 

ve Alman orduları Kafkasya. 
sa. dan Şur ~ürür ve J:ıpon
aıe )'a Singnpuru alarak Bir. 

Karne usulünün ne vakit tatbik 
edilece .. i ka arlaş ı ılaca 

VA ın verec şey? .. 
Va.kıt'm bayramcrtc!sı çıkacak sayısı yen1 yılm ds ilk mıyı,'51 oluyor. 
(Vakıt}m bu s:ı.ywm mQ..-ezzlin ~ getirmeme~ ihtimali vardır; 

şimdiden l"nb!h etmeyi unutmayınız; zira o gt!n CVal.-ıt)ta blrlikde bUttln 
yıl yanınızda tnşıyacağınrz bir •••• kıymeW f}ey edlncb'Jeceksinlz. 

o 

rnanyadan tecavüze geçer
le 'ki a araunda kala
cak Hindi tan müdafaa o. 

ah: imiz eki komis' on ç .1 malar na 
lunabilir mi?. ; dün de devam etr 

Asi M US 1 Ankanı, :"?S (A.A.) - Son defa 
Yazan : I DUyllk Millet Meclisinde kabul cdi· 

• len Milli korunma kıınunu tadillc
Qö~ilin \T sbıı:,otondn Birlcslli line uyulıırak hükOmetço o.lı:nın.n:! 

erika yan mecllslnin h!r töp. cla.n tedb!rle.'in \ilft.yetlerdeld tat: 
t.c!ma ~gınlaral omunu lın.r(t blkntı ÜZ"'rhıde görllşmck O.zere 

~yeti ba.kkmda nntı:k söyleme: Ankarayn ~at;"nlmış olan 1zmir, ls

nn blrinclsınc Dahiliye Vekili Pa.. 
ik Özt:rak, iklndeine Tıcaret Ve. 
kiUm:z Mümtaz Ökmen relalik et. 
mlşlerdir. 

Karne usulünün nerelerde ve ne 
zrunan tatbik edileceği lem Vekil. 
Jeti heyetince nync:ı karnrla~ı
nlacaktir. 

(Devamı Ba. f Sü. 3 do) 

rı t verilmç gnyri r~u j tanbul, Konya ~chir valileri 
-.ıııAAJ·ın benı.ber tar.im elıemnuY0• 1 Anknra Yıı.lisi iıe birlikte ilii uzun 
~ bah bir b.MIMldir. Şu. it.ibru' • 

1 

toplantı y:ı~lnrdtr. Topla.t.ıla.
lq dcmokmsl cc;ıhcslnın lrnv-
~ ''c zanfmı t~hil . eden her --,.~~,~~::-,-~,,.,.,.., .. _71;1"f''~~----,.._,.,....,.,,.---r--~.,,._, 
~ orta.ya koyan bu 

tuk sona crdilrt~n sonra bütün 
nzab.n tarııfmdaıı dıılrll~ 

1 ~ ~laıımı ;ır. Jlöylelikle 
Wri ~ dcmokmsiyi 
U eden İnkllterc ve Amcrilaı. 

da tam bk görllş '\c 1 u.rc .et 
birtiğ1 olduf.'O bir kere dahs nnlıı. 

.laponyanru uzun zamnn 5firen 
bir hazırlıl."t3D om nuk 
daki lngillz ve Ame.rikn.n de.. 
ve hM'a ti.s1erlne t.ıı.ıı.rruz et. 
ürerine dhlnlerde bir takını 

ter ('.3Jl]anm$1; fakat lnı;ili:ı 
Am rlka b mnmclıuı bu unlle

~ bir tür,u makul bir CO\ p bulu. 
ryordo. lngil iz naş,·cklll tabil 

' · Amcı:ilia cfldi.mımumlyesi-
claha derinden nJ3.Jınlandımn btı 

lcr üzerinde durmu ve kendi 
a ..... --~nc göre bu noktalıı.n ay
~ı tır. 

u nn tM3 ııhe cdllcmC% ki 
ırtJt re ile Amerika A\TUpntb 
~· ,;c 1talyıı,ya k ı bliyU 
11\t m cadeleyo sinni oldukbn 
bı,. 8ll'IUla Uznlt Do,b"tlda nynca Jn-

ya lle harp ehuok i temiyor _ 
~; buna b~r ,'llkjt oçık söylcdl
ltt ve dııponyaom ihtlrnsl::ınnı tut. 

· Ahnnnya ile hAI) ııllnn B),r-
1stediler. Un.lbnkl dnpoııya 

.\vl'tı~ tın.rbini buhııınuız. •. , fır
'ı l:ıi .i· tnı;Utcre ve Amcr:ıoı

A y/ Jo:rtn ile il;;i inı ke -

lngUJz ordııaunda \o bl~ Llbyu oopbcslndo \'3Z.lfc 
ta~lcrtndmı bir filo 

u için ba.rhi lınzırladığı ruıl ıl. 
tı_ Btı , zjyet.c göre nc:tba Td'.iyo 
blikürneti sonunda ma~lüp olmn"'J· 

llıtlmal ınııuuan bir lıa.rbe bl· 
~ ,. ıstiyerck gimıls olabilir 
~! .l:ponynıun cli~d~ kooılisi 
~in znfcrl Uphcs!z goren bir ta.. 
~ h ıı.pmr bulunma.lı 15.znn gel. 

... •9 '""•· 
Çö~ı bu moh:ıkCJTIC \ 'c mliliına· 

~11 ycr.ıiı butntııJt111kla be~cr 
·~ blll·funetinln bu harbe ırn.. 
~ iz. olarak UrUhlcnmi~ olmasına. 

ihtimal \•eriyor: ''Bill)onız ki 
~ Wı< seneJerdenberl Jııııonyada 
!loııanmaya mensup genç :'°b3Y. 
~ t kil ettikleri remıyetler 
~dllerinln tnarroı slynsetlerlne 
~ eden ''eya l>endllerlne ka~ı 
"fi derecede mu nit dA,·~nn;ı~ 
~ Japon de\·let n.dn.rnlnrım oldilr. 

k urctJl.e nrzularmı bir ~k Ja. 
knbint'lerinc 'eya pa.rln~en

~larm:ı knbuJ ettlnnekte ldılcr. 
cemtyctlertn kendi bıarnız 'ı 

JeJerinln snrhoşhı{.'11 ,.e sUrntli 
erler elde etmı r limiıll ıle 

lekctlcrini crlı ; hfr harbe 
"klcvercı, aldL~cr:n dr~ı.rt!Illa 

~ı 'oımatan mUm1rlindür." dl· 

Vaşington 
görüşmeleri 
devam ediyor 

Amerikan 
donanması 

Atlas ve Pasifik deni· 
zine taksim edilecek 

uzvelt 
Görüşmeler hakkında 

beyanatta bulundu 
( Y a~ıa ... ıncıcte) 

1 

etli 
mu. a ebe er 
devam ediyor 

\..Japonlann tııarnızu ~i:dl hazır. A.A.) Alman 
~ olmakla bcrnber bir gün Bcrlln. ıs ( - ordulan 

tbe girmeler! de bclllenlyordu. 

1 

ba§kumandanl•tı tebllğt: 
~le Alın!lD ordulan Ru )'ad3 Şark cephcainiıı cenup kealmlndc 

Oslto\'t\f" do~'TU yuklnşt•ktan nre~ertml%0 bnzı akınJar yapmıığa 
~ra Tottyoda meydnna c;:'imn im. tc§Cbbtls eden dll§rıııın, kuvvcw mu. 
:'(llt> huhrnnlan bo ihtimali bUtün kabil taarruzlarla pllakürtlllrntl§tUr. 
bııtun ktl\.,,-etlcndirm1 ti. Dlıtcr ta. Alma.o km""VeUerl, İtalyan ve Slovak 
l\ttan tn~lit ve Amerllmn la\y• Jtıtnlan vo oantırıarkalı Alman, Fin 
~lan demokra 1 memleketleri· Ploman Fcıcmenkll n Norveçli gönW· 
-lıı a.ıak do roda lııpon ihtira ln.n- JWerd~ mOrek'nP bOcum tümeni, 
-. karŞJ dannak ir;in her tlirlli ha· yeniden mUcadeled ruhunu ı;&ıter.ml§. 
~tklan ynptıldan di ~nk filin e. t1 

~i:vordn. Onun için .Japonlarm r~ark !ıe«inhs merkez kcmmlndc 
km tnnı:ru.ıu netle ınde ve b;r d n:ı'mruıım tatırruüan, §1ddeUI 
~n fÇJndc P <;ifikdekf fngf'lız Uşma d3 durdurulmu,_ "e A --'lm d • h '8 lro\'\'et 1 mücadeleler esuıııım L~ . men rnız "e tı\ • • tu Dalın hatif dQ:mı:ın bUcumlan 

'q'jnt U turmaın heri> i ltnyrete r. 
(~ Unnü<ıtllr. Aenbn tncllidtır ve oebbenln oJmal ke lmlnde keza pU.s
ı\nlen"knlrJnnn lttak!]ru~ald USlerl ktırtWmDatllr. Alman tıtı.va kuvv.:Ueri, 
~I müdafıuı ooknnmd:ın bu kadar cephenin bOtQn kcBimlcrlnde düşman 

y:ıf b11'al~ obnalan nB.S1I tzab bazn1ıkluma, geri tcrtlbatma -.e 
\lunamllrf d miryotlanna karar tesirli hOcumıar. 

(ıii!'l'~I bn cıunle .,,. qı ~evıtbı ~ la orduııuo çarpıpı:ı•lanna 7ardım et.. 
11Yor: ''İngiltere ttu 1\lalceya ve L mJft1ı' • 

(Dt1- s &ı. ı hl. A Mı _ W/JJ~.lıtl. Sü. t cle)ı 

LiBYA HA Bi 

el 
Gedahya böl ~e
sinde şiddetle 

çar ışıyor 

Trablusa 
Şl4detli b com ar 

yapıl ı 
(Yatıs ! ıncide) 

• 

Yeni meskun 
noktalar 

işgaL edi di 
MOtiko\11., ıs (A.A.) - Sovyet gece 

tebliği: 
27 UkkAnun gano ıutaıarrmız bUtUD 

ocpbelerdc dll§ınanlA çarpı~ıoıardır 
Ccpbcnı:ı bnZJ ıceşimlertmte kıtaıan 
mız Uen bnrekeUcrıne devam ederek 
dll§manıa çarpıgmıoıar ve mcskQıı 
bazı ooktaıan tggal eunişlcrdtr Bun. 
ıar arııauıda UkvUı. vıaoldnlş, Novolr 
811Un do vnrdu 

Gemtıcriauz Baret1% dcnıztndc Uç 
nakliye ıemtsı baurmıoUıırdlr. 

Mosko\"B, 28 (A. A.) - Diln 
akşam, Sovyet haberler blll'OE!U ta• 
rnfından neşredilen hususi bir 
tebliğde deniliyor ki: 

11 ilkkUllun i1c 21 ilkka.nun a. 
mm Kalinın cephesindeki krtalar. 
103 kUc;UK tıınk, 6 urhh otomobil 
180 top, 1323 kıım~·on. 848 moto. 
siklet 8 tavyare. 6 radyo cihazı 
12200 mermi, 778 480 tllfenk mcr· 
misi, ve daha ba,.<ı.Jtn mnlzeme jğti.. 
nam ctm01crdir,. 

VAK.iT 
Kurbsn Bayram.mı saym oku

yuculnrınn kutlular ve milli ge. 
lişmcnin sulh içinde elde od.il~ 
cek nim.etlerine u.1a.şmalanm dL 
ler. 

~ ~ :r. 
G:ızetcmlz bayram dolaybtylo Uç 

gUn çıkmıyncak. cumadıı.n ba§lnya. 
mk ne§lr hizmetine dcvrun edecek.. 
elli'. 

ose ile bat Avr u
o sına ba '-' ıanacak 

Tenzıl..at z kita larzmız 
Vakıt'ın okuyucuınnna, kıymetli bir klltUbhıı.ne kazandmııak sa. 

ycs1 ile ..-c malolı:ın fiyatttuı d!lha ucuza ..-crdlğt teıu:UO.Uı kitablıı.r ümld 
etmediğimiz bir nığbet uyıı.ndır~dır. Şımdlye knd:ır "Blr K.ıınuıa Ro.. 
manı., , "Llza,, , .. 1lkbah:ır Selleri., , "Vlkont'un ölllmü,, , ''Samim! 
Sa.adet,, ve "Avrupa Tnrilıl,. gLbl eahcscrlcr yan tiyııtb verilml§dlr. Bay_ 
rıımcrtcsi yıı.lnız \'alat okuyuculnn tçln lllm edect'gimiZ "TenzUA.Ur Ki. 
tablar,. ı::criı!lnl. okumayı unutmayınız. 

apon 

Japon 
kuvveleri 

Malezyada Perak nehrine 
kadar ilerledi 

Sofyn, 28 (A.A.) - Halen Bu- 1 · 
dapcştcde bulunan Ahnnn mUna - 11 
kalft.t nazırı M. Todt'un Sofyaya. lı 

Manilla 
Açık şehir tanınmıyor 

gdznesl beklenilmektedir. H~Mı!!,~m 
Mumnileyh, batı Avrup:ı ş·mtı.li. 1'okyo, 2S (A.A) - lmp.:ını.torıuk 

kurmayı Ue yakında tc;ıuuıta bulu.nan 
meJıfill r, Luçonda çarpıpn Japon 
kuvveUerlnin Manlllnyı açık §clı1r t.e 
ıMd etrmk lstcmcdlkleritıl., zira, bu 
şehrin Flllpln mukavemct.lnJD merkc. 
z1D1 ~dl cttig'ınl B()ylUyorlar. Bunun· 
ın beraber, Jnponlann yalruZ askerl 
hedeflere hücum ettikleri de UAvc o· 
ıunuyor. Japon kumandanlığı, Manfl 
l.ndakl. ı;a)Ti muharip Amerikalılar. 

ni Sofya yolu ile boğuziçi ve tat.an &~!'2:: 
buln bağlnyacnk beynelmilel bil. 
yük otomobil ~'Olunun ynp lması 
lmkanlannı incelemek maksııdile 
cenup doı?u Avrupa bir tetkik 
seynhııti yapır.a.k tnMvvunnıd:ı-
dır. 

1 iliz 

Hava hücu u iki 
saat sürdü 

1 

Singopur, 28 (A.A.) - Jnpon 
panı.şiltçillori Sumn.trnda Penang 
karş smda bulunan Mcdan'a inmlş
ierdiı. 

(Devamı Sa. ~ Sü. 4 de) 

Moskovadan 

Çine gidiyor 
İngiliz, Amerikan ve 
Çin murahhasları bir 
konferans kuracak 

Tokyo, ıs (A.A.) - Şangbay'cbn 
vcrildığlne göre, M. AntonJ Edenin 
yakında Çungklng'c gelmesi ı:ıeklen 
mcktedlr. Eden, orada tnglllz • Ama. 
rlkan Çin konfcrnnalarmıı. l§tlmk 
edecektir, OOmel ajansının haber ver
diğine göre Eden bll.lcn Moakovnda.. 
dır. 

NOT: (Çung • Klng) Çinin cenup 
batısında h~OOO aUtu to bir ticaret 
merkez.ittir. 

zler - . 
ınaı 

Norveç'e 
hücum ettiler 

Londrn, 28 (A.A.) - İngiliz ~ 
mirollik dairesinin tebliğı: 

Dün gece deniz ko.filelerlm.izden 
blrlnin top ateşi ile bir düşman 
bombardıman tnyyn.resi düşUrül • 
mllştUr. Kafileye M<'OSUP gemiler
de v1 refakat birliklerinde hasar vo 
telefat yoktur. Düf%8.ll tayyare. 
sinden kimse kurtulram11tır. 27 
llkkônunda, kanı, hn.vn ve deniz 
kuvvetleri miz1n birl~ik hn.rekct. 
teri ile bilho.ssa Norveç krymmdak.I 
ıillcıman deniz sevkiyatma kUc;Uk 
mikvns'a bir tna:""\!Z yapılm:ştır. 
Ttuı.m.ız her bakundan mükemmel 

(J).evamı Sa.. 2 SU. 6 de) 

Birmanya müdafaası· 
nın mesuliyetini 

üzerine aldı 

Tüken ez 
Çin as • er 

lstendiği kadar yardım 
edecek 

l.c>ndra, 28 CA.A.) - General 
Vavclin, Çankayşek ile mti.likau, 
gc<}~n ha.ft.ıı.run en manalJ hidlse • 
El olmuştur. 

Vo.vellin Çungkinge gitmekten 
maksadı, tükenmez sayıdaki Çin 
askerlerinden, mUştcrek da.va için 
en iyi şekilde wısıl f.sU'ade edile· 
ceği.nl konuşmak oldUh'U kolnyca 
tahmin edilebilir. 

Bir müddet ewel, Çın, Mal~ 
yanın ve Birmanynnın müdafansı
na yardnn etmek Uzere ne kad!lr 
llzım.sa o kadar ıı.skcr göndermek 
teklifinde buhuımu.,tu. Bugiln Çin, 
muazzam miktarda olmak şart Je 
ormanlardn '"e dağlnrdn harbe a
lı§ık ve i;i tnlimli asker vermeğe 
muktedir yegine memlekettir. Ve 
bunlnn verirken de, denizden ve 
hnva.dan tas.rruzl.nra uğrama.ktn.n 
korkmaz. 

Londm, 28 (A.A.) - Resme.o 
haber verildiğine göre general Va. 
vel, Bimıanyayı müdafaa mesuı.. 
yetini üzerine nlnm.;ur. Hindistan 
genclkurmav baı;knnı (l'encral Hut-

(Devam, Sa e Sü S de) 

Fillplnllıere ontalbandaki Polo s 
b.aa1 clhcUne ııığmmalan ta yoo r. 
de bUlunmu tur. 

Tokyo, 28 (A.A) - D. • • B. 

Malezya cephesinden ''Tokyo Nlch 
Nlchl.,, guetcsintı bildirildiğine g6r 
Malezya kıyılan boyunca llcrlcycıı 

Japon kuvveUcrlniıı bilyUk kı!!ZDJ :?6 
llkkAnuada Perak ınıısğma Varml§

ttt. Bu E1UrcUc Pcrak \'1l!ıyetl tam~ 
mlyle l§&'al cdilJ?iiş görtınmcktedlr. Ja.. 
pon kuvvcUcrf 26 llkkA.nunda bu ır. 
mağı geçml.§ler ve crteSi gllnü uma. 
Ctn cenub kıymnda dtışmam taktbo 
de"am etmişlerdir. 

Bata.\'}'&. 28 (A. .) - Avustu. 
ralya tayyareleri Miruıh aç5o 

ğmda küçük bir Japon kruvazörü. 
ne rastl~lnr ,.e tnm :53heUe ge
mide yangın çrk:ırm~Jnrdır. 

Kral Boris 

Sofya, 28 (A. A.) - Kral Bo • 
ris, diln hariciye nazırı Popofu ka. 
bul etmiştir. Mül!ılmt U%Ull stir • 
wilştür. 

~en· 
yazan 

m 
hakkı tarık us -~ .. 

bu sabah hep l."Ut.aaı tarihin ibret a.ımacak sayıfa.smı hatırllı.yacak&. 
ıuz: t 

hazreti lbrnblm iki oğlundan birini, ısmııtı _ bir rivayette d ı • 
tdcrUbo ıçln aU b yolunda bogazıam:ıya mc'mur oluyor ve emri ycrıne sc
Urmek Uzcrc ııtcn ~ökden ınen bir ke>ı: oğlunu kurban olıruı.k®n Jrurtan. 
yor. 

(tanb)ın dlclo ile hrnt rasnıda dUnyııya gelen ve nrunnıd'uD ateşin. 
den 8nl; çıkma mOclzcalnl gösteren og-ıu lbnıtılm'in k ndUıl türk, admm ruı
lınd ki mtınam • (cb= tıaba, salılb) Uo (rUhaın=çok aded, cllmhur) d:ın 
yapıtml§ olmak üzere • cUmhurrel.sldlr. 

45 asır sanılan blr zaman önce bir ms:ı..n yavrusunu ,hatU (lrudrct..1 
kUllıyyo) uğrunda btıc t da ctmemk remzı ile ~~rlyycti uyandırmaya m 
mur olan bu tUrk b3§ı t~ asır sonra ve bir ~ka ve olgun istihaleyte gc. 
ne anııdoludadır ve gene ncmrud'uu levlerl, dQnyı:ıyı ka.playon te"I k&r
şısmdıı ve bu dcla at.c:.<1.en kurtuluş değil. ateşe girmemek mQclae.11n\ 
t.ekrnrlamakda ve ellen lnS:ın kruııyte ooyarı;ı.n tek insan -
!eda edellliecek nece lhUr şJ[U' olduğUnu göst.ermekdedir ve bu d 
clzennı konu:ıu bir eam:ı değil, b1r mmct tı:ıb:ıBmda tc -- r 
cümhurun kendisi! 

dlleycllm \'C wıı..cı.luJl: tıu:im kurJ:ı:ı.n t>:>yra.muwz, be~ ~-yatın J:ınvrn · 

Olının! 



' 
ra!j"r- ·t4t• ıır:~e 
le:t "8V .. ~GI •111 ter ~. ::8 (!\. J\,) - ~ n. C: 

• Ub)"Jda ~mt"lin asıl kuvvet. 
Vaşi • n CS f A.AJ - Ruz,. lerisl:a e:d .m Gcdabia clvarmda 

elt. C... l ve M kenri Kn~. $İ~detle ~ "lll~ '0:-lı:ır. Gcd11b"nnrn 
A>rd Hnl ( ... ı: tJ.. Dorıin •on"a.ı :r~ı o r.da 1;:ı..5im 6uc:man l:uvveUM'I 
ıliP' ma T

0

\lc " ln~ltere im· Trablus:ı <;c!dli• .,rfar. 1n!rlliz to • 
par torlu~ hevetl -iyJe bir t,u c:usu dfi'"ma:ı nn'·l!•·e kolların· 
uk ı>nt e ıruEcreJ, harp stratc"' rı:tltumıdiy'.'%2 bomlmrdımnn c:trnkc 
· .n • u l.e_r~ ~tı:ıicı'rrd:r:. A 1 tetllr. tog?Hı sev~ J holları da sı:ı. 
ru r ... l\J. e~ ·~ı ra~ .. y. bu m :z:- j b;Jj tak be-ı ric~t ctrr.ekt<> olar 
.cr ... .'~ı in bi h-- ... ::ı Pnrlfifirı b:ıt. mlhv~r ko'l mu turpalı~-orlıu-. 
cnub·ı""a'~ ~unım l(in soıı de Trabhıs~ &&P ~:ı• blc ... 
'C~ f-:ydu1ı o1dı·Tı, .. u c:ö• 't>r.JJ"' l\ıılılrc 28 ( \.A.) - Ortn am+ 
·r r. \ t .. a '•EH ı .hul"lıt m~l.r. h 'vo ku\9\' tlcrl .;muml ·ta 
ur .... ~ a1"'!tt.dar eden b~zı mo re~1mı n te ,· : 

h ,_, ı .. 1!t c· " 1 !le t"ıt tnri'i~ t.:ıY'rare>ler'Jcı hUr Fnıuı: 
·" ~··~-. .c·~~ b. ı' :rr.a.k {1~·· combariım n la~"&l'c;!crindPD JCÜ 

1, .. 1 r. C .. v. • .1lz rrırc'·!: rekkcrı l:ı.\'ı.· ... tıı b r h:ı\-a tc~kW 
l • nmir 1 s· ... !{ ile el~ i ~·-arc ~ar';vn et: fln'lııki iç het. flerr 
t . ve t r ··,·, r • aıe+t !coo taarre:ı: etmJ.vfo_. lr. Bu taaıTllJ! 27 

fern ... - Tl rır".c•a 'h d<>fin'"· h .... rr ''!tl<"nun rUnu yanılmıı:;tır. Atl1nn 
t1"C' er.,· ... n a r'-t· rm: ı tzırhı bom':ıalar milrah& tuvnlar": top 

-n ': rJ 1 
• • r eövlem:~ur. -u müehıfea uıo,•.::ilt!ri"le. dt:.. :l!2 

R ' e't \'e r ~r(\ J Ec1r'ka. Yu •amlaı'Wl. kral laı:ı ı·e aaım1 bi· 
'1a ı· • n. ren t'... !.ıt'·•"""btr r~'ara isa"ct ctmi•:. her tarafta 
~!< .,, 'a. Polon··a :l'e 1ı 'fl"l"'D1"rır ı;: ksnn~tır. 
landı;ı. fii•1lorrı si ır.U~sit' Tİ!'J 26 • 27 1Jd~6:wıı gec l\J bomba 
kabPı ..:··,,..e1:. mihver dev!cl'"ri •ayyarel-rlrniz Tt"'ı.b!us lr.ıymnde 
ni \ ı .. !, P: re hrzırlannn ı:tra Zuarn Jh1nnındtı dii'"?llıınm Pd tJ. 
'tc ,. k • t'•1 r'rı" fııılı ct.nıi"1t>r -:ar"t ırc"l'li .. 're tmırruz ctrni~ir. 
dır. Yarım uaı: süren müla' ıta Tam i '\b tlc dllc:cn bir bomba 
1:0-d Hr",,1' ıı;"tıı istirnk et"1;c: 1iddeU' "1111l'k '\'3PJn"3 ve bı• f,'i!· 

t r. mil -t?.-n l r'l"J ha'll''R uçurmuf .. 
\'a,h ... t~, 13 (A.A, - 'Buraja e.;. tur. r; bir i ndekl n1'1te'l1 depolar, 

r nlt 1 "''::ı'l ~ rr ~19 Rc:::clt M. Çör. c?a bombllnnmıııtır. Tnı~lus Uman• 
ı l - a ıe oı: :- mtım semen. tı.-krıır tll.ınTuz:a ~~ıetu. Bom-

ıııın y tı 1 rı k > ~ rem ::ır.1 h..ırp b:ıbt Siman ~f t~ro e:rc dC!JDU• 
maı~":nesı v vk\l:cey c a:t t: !ıca ,.~ tıp n}'O] taooaır kanlfuıda bU
mescle! r laQI btr an~ mıı o JJ - ;iik tılr ):Hl~ ~t!aı::J{,ır. 
tur. Gôrll·mcl ,. ı;.:ık Mlrat1c • .. ,,.ıı:ıı§ Tayyartlerimiı 7Tt.b1ı~taıı Bom. 
,.e h r l4 fi m m"un etm. tir. ~ doftıı geri çı:lı!len dOtma:ı ta. 

• '!!!ole, bi» hllcum \"' bS • 
2ltml h.ırp cdtD lnıV\ c~rrt:ı cılei be. 

dc'l yol ilıer!ll',i b'l) U iter 

~rtlarmı ınitraJy6z trte'iine tlıtmq.. 
lard r. 

J{Mire. n (A.I\.~ - orta prlı 
lngill.! kuvvetim UJml!'lt bn.rgl
ll"nm tebliğ": 

:oo:t kuvvıtJcrlm.b J eciahya ~l. 
e-esbs<ic dÜ9Man llz.trindold b34Jıı .. 
Innnı fiddetlendfrmi,ıerdfr. m.ıı~ 
2:İ il Jed b.ıı·a tırf.&lmdaki b6lge 
şiındJ t.sınamen Uı!mandan te~ .. 
l"°nmiş ,.e geri .:ı1an mUnfcrlt kfi
çUk dU~n.n v..ı lan!lm C5ir alın.. 
masuıa devam cdilmictir. BttyUk 
miktard3 dfic:m. n tnrrıtlnn 'le sar
nıçlı petrol k:un}"Onllll"l d1'n havıı 
.tı.ı\-vctl~:-i-nh t.amfın~an Jcdaryn.. 
M ve bu bölıenJn cc:ıup b:ı.tmnd:ı. 
tahrip cdilmif1.ir. - - "" 

~ir-·Pin '!merllıa 
;a, - a ~ıu~ a 

Sf.t.1'"eill ierl E'mı •k bı'ya 
le mcFgu! o Mı Y.ı>r.~- yen ç §OOuları 

_lagllb:.Ker rJ:ıı-rerı ı 
btıcum e tter 

( Ba~ tarafı 1 inci savf ada) 
olmtı!J ve gcmHerimiz tekrar h1z.. 

29 - 12 .. 19il 

Portexiz e 
Ourum .yı görülmüyor 

na dlln de d11\•am ctm! .. tlr. Koml"yon (Ba"' t raf: 1 ı ra11f:rda) 
v mctc hıı.zır hlr halde Oslcr ne dön 

dan hqlm ıb!l l ~c • c .cltı.n ıncıuur flir.:i;•,tru.n ınfü'l:ıfmı; .ıudıın C\'\ el nü~1crdlr. Bu truırrwr. lınkkmdn 

lhbo.:ııbe, %8 (A.A.) - Port.ekı.z ııa 

mm b•ttbızı-rda.1d 'beyncımllel aurum 
o-•ayıatyıe halkı yeni eene mtlnatı.!be. 
Uyle matat. <-CJeııtilerdeu tevaıtklye 

davet etm ktccUr. Vuz ga.22etea ya. 
zıyor: Halihazır durum.ın ve.nameu. 
mOstakt:ıcl vaziyetin l:ıı.rarıııı:lığı h"I"" 
k<.'81D d4dtyct \'e dkQııeU mwıa:!nu 

ctm~.nı 11.mlrdtr. 

ınr dUn p:ıı;ır o' •l' ın~ rağmen 1 le 
l•al!:ı: • cc!< bir mMele ' •rtlı. Ilu ~·eni malfımat alındxklo.n sonra 

ruıe dc•-am ctml rdır. Dlln cı.. du Lümıt:11. • l Almen ı"<' ttstyan b:ışka bir tebliğ m!ut. .ne~rccWe. 
mele ttw:i!ıW va:.:,.cıt tnbl!lc,.tttı ıtlbl ~ ccktiı. 
tr.zı .mm•ıı.i: ar:b l:!l tn"Z.l tıaı~ t.ch!.nt ti un c· 1&;~i.~ tem "rlcmeldi. F,4\er 

,.1fm"rd~ mt•,{'ttt o!:ın ~.n1'p •"lah. Oslo, 28 <A.A., - D.N.B: 
·t!U1&dt"yl rnucıb .• bir eekıo l<onuıınuş hırını h"P Libyn <."C•ı!ı::· lıH!e torı1a- Norveç basını Norveç k·yı!arma 
tı1r. ıtumknpı tx;,geıtı.nc da.hl! t.r.rl:ır m:ıyıp d:ı J·mıln.rJ l!lı- kısmını !\la· knrsı yapıt!Ul İngiliz lıs.l'clictin! ıı-
<m bcr h '1li>l tı.ır -.ıuntlyn m )dıı" fenaya \e lir!'li l!Uln cla'Pf.nu' cıklı bir tar-~n. almmcte uğram ~

ln:ıilterenin T o!ıyo sefiri 
Sto!dıolw, 28 (A.A.J - ~.B: 

''~rmcrn • 'ı:l:l ı:Jl,a tıılı:ı !ıru.ılılr ta. ' ~ :d• .,. D""rııl A--'L"--'-o -.. ·-ıılrta ve 'to-.mnn t'loğu .Aa\'Od:ı 
ratm Lı.rl, .r r.('\"l tı.-ıga m !!I ' t;irıd.i !m:ı!i Afri':acla ,mzsndrğı lngil~'erin uğnıd klan h~eti ~ b " l ı ur n l o.ıı::n .m, "'a ~ mçnııcı;:n • , 

.an., dağ:.ılm•-:ttr. 'L:ıfcr teın:o cd.1.,mt?.di, nirle~lk örtme>k için yapıldığı rnütnleıuun-
U.:ı!k cltmck aı.mıı.g& 6'!ld.Q Amvi ::ı J iılC Vt) :uı 0!Q'PU!$. ı da bulıumu:.!;bmr, 

B'1y0k I3::-it.ıınyııoın Tokyo elÇı.iı o. 

u::ıan fırı~ :l:ın .;.c. u.z dwek çıkmıı 1 tn tn~~ ,. i bir 'ıtzlyM:te arğtlse Guete1er tr.:ı defa da fngiliz tn
ıGL'8<'!, fınndıı bUlunnn ekmek ~il.ta bcn•11 ::b~lıi d:: c;er~ı. Br:tanyP amızunun Norveç sivil halkı C.Zc
rmca ~ıkıı, ııum:ı.rau kup:..o vcrı.mck s.~ ... "-mm \c :m~ırın ve gerek her nnde tes l' Yll!>tI~'tnI bildirmelrt~ 
te 'c c1cme3".n çıkantacağı ı:::.:.t to b!I. oıe~in :aetic!':itae h~ balaııdaj(D tl!r. Nonreç tc!~ bll.rosu billt:ıJI. 
:S\rllmektcd!r, ı\tl::.nt'l• c~· ~1~.,·-ın m''<lafıuısı için 1 sa şl!yle dcoc".:kdir: '1ııgilizler 

o saatte gcı~ıı ballı, urındıın ekme btz:? ~-nı1•1ğ• • u:;•ı rıırdmmlır • ., truamma ba.!ini tı1:.n muhayYcl tn-

Lıın s,r Etohert Grn~c ltendls.n!n ve 
meanı ark.adaştarm:n •rhhıı.Tte o.dak 
ınnnı radyo ne blldirm!Ştlr. 

Amerikada 16 Fin ger.ıisi 
alıkondu 

g1n1 aımalttadır. ocrı ıuıınn hnlkıı l8c Fa'mt b::•ün bu i:r.a"•an ral':ınıen ril1z dostır,S1ınun Jcıymetini Nor-
Uı.Uıcı ctız ekmek i~lıı kupwı da8'Jtıl lin:: ort:ı:' kara"ltık duran hir ci. \'Ce,:lilere gilctt rmclı: ·çin N'oel yor-

Ne•.-,•orlı, 28 (A.A.) - D-"'.B: 
A.mcr!kn. limanlarında mevl'uf lG 

ı.,ınıandA gemıaı vnrdır. auı~tadır. het \'tı.r. tn...ı· 1~ nıHJ\•eidH harbin 1.ı.ian:ı4o.n J!:tifcde elmi6t r.,, 
Bu çııuıu tatbik c:tcn frrınlar, bun b"Şm~:ınb-!rl t!ım hıu:ı·lr~ı bir sene ------------

dan ı;ok ist1!a.dc ctml~lcz ve çıknrd.rt 50:''.ıınm bırıı• '"'M'. 1f' ~ t sronM'nt'I,. 
lan ckmcklcrlı lntiZnm dahilinde da tr~İHe.reııln 1!) !2 clf.' tanrroz iı:;n 
g"ıl.4b.lml~ crriJ:r. h:ızı:rl .. nnl'' o~ra.:-""11, sö,•ı .. JJ':su. 

llAbot:ılar.l ekmek VCrilmt)cook Du ll~:ıe '':!c;•n--t:>rl"'l 1r13 arn 

Devlet Deniz Yo11arı İşletme 
Müdürlüğü Uanları 

Umum 

29 öirir..cı.a:.:a;.undan 4 tkincikununa kadt:.T muhtelif 
hatfora kal!:~crlı vapur!nrın foim!eri ve kallus gün ve 

su.rıtleri ve kalkacakları rıbt:m ar 

Karııc .ıe ckınuı. t.c-.·z• cdUaıcğc b:ı~ b:ı.'ı~~~ti. ' 1 c'e1'a llb rııaald A1· 
tı:.ud. ı.ttan sonra tolmnttııann durum. mnn 'l.'c tt~h-n-ı 1:t1,., ... tJ .. rlne kLr.5t 

ıan da göz nUn<Jc tutuımu.ı.ur. Lo. (n'!i"Ml7.. Pdrlı:ıw,.J; fn'n l'p"'--r.rtl ,.e 
kantıııııra nync:ı d~ıuı:t wrilmtyecck JU11.-· mn te.r.,fmm mU ... dn.!l ı. 
t.ır. LoltaDt.adıı yemek y!y 1 wısınn. n• iltm!tl m-rlı.,rl .. •1J.,•7t' lfa'ıın ın. 
cla§lıır ck..--.:ıcklcrtnl alc.rnk ıuknct:ıyıı .. ~tere ()-.f!rnflı"'"lıi Sllı'bttbardı Karaden'z h.,ttmA - Pazartcsf 17 de (Cumhu:iyet), Peroem?>e 17 de. 

CE•e) Galata rıht.mıınd:ın g.deec1:1erdtr. Rl!S~n'11l!l haıT\!U ,., "U'k alan 
\•ntand&§tua erlle~k ckme.lı: mik· A•m~n on!r'an ~\et r:nr • ..,,ffak .,. Bartın hat•o• - Cumıırt.cı;t 18 OO:!c ( Anııfıt"U\' S!•keet nbtnnm ~ 

NOr: (İ9'an u.1~ k:ı.:br hstt:ı:.ia Mr p:ma rn:u~s.. 
~:1u. \'cı bu p:>stn lno~!.n·n lm:hr gl~ ~~1 ,. 

dan ı;ündo ~cıcıe 110l, dtg"Cr Mes: lt fnr dn !~r.f't"llY""""in tmn yola ne 
cm.hiblcrtı:o de ~ pam ol&cattır. ,;arka d"ll;nı y irti•l"l'Sf' \'e aynı 

t.mnbnl 'il!~eff11de11: 7 umınr1.a lanon'ıır ela rırü t'lofml'ln Umtt baU~ - P r,cmbc 8.C\> de (Ulgen) Top!ı:ine nhtıırındaıı 

cıı·crı ah.re ka.d~r hatbıd'l b1r r'lr-3 y :ıı :ı:3k jrr.) l - EMcrdcki r.Ufusıı tcsblt etmek $ 1nt;'.l"lnns a1rr' •r \'P. IU""ma.nnda.n 
Q::cre do!ttılt.:ı beyaaı:ıameıer.:ıen ev • tecavl .,..., ~Ct-erJ:or'S"! bu '°i c•.-..t it· 
YC)CC almzv Olaıı bir lumm OVlerdon rnsmı'lıı te'ıl;J~e)'C dft~"'ll ff:~t'f •tan 
bu beyınısararl~rı ban~ dotdu.rub la.. f :ım hn·m-hk ı•n'"od ft1all Ult8 5e. 

Kg1anya hD.ttuı::ı. - :Pa.:ş.rtuı, 53.lı O im de, Ç&rr,:un!ı:ı, Per§cmı... Cu. 
nıa 16.00 (Truk) Cı..nıırtes1 H,00 de lMıtrııttıızl 

I'ıu:ill' O.CiO d~ (Trıık) Gıl ta rıht1mın1ıu. 
de otmeyenlc:U n:ya acıkan maıa. na.;ln .. latfltr rnMaf""' o1t11'n1>t11-. Bandırma hatt.ma - :Pu:ı,.tcn, ça-]llmba ve Cuma s OQ ~ (f.&arakıl%) 

Oalata rıbtımmdıı.n. Ayrıca Ç&tt.am 20.00 de 
(&aıı:!et\ ve Cur:nartem 20.00 de (Ü4;ımJ Topba:ne 
r.htrcundan. 

ınat vere!llerln mıntakatarmdak.1 OD rn!'!' fşte bu ""'1tt r!"ln't>.rc1e bb 
,-akm mcrkez!De dotru TO taaı ol k isUfJınm ltarcti olarah ~•1JVOP. 
daldurub beyı:.ı:n:u:ıel"rl tevdi etme ASIM US 
l"ri. 

2 - EVtcrlDe her b&Dfi bir sun:t.le 
bcyaıusamt tıırakılmaıDte oıan!antı do 
bu beyaıt_n&JIQolcrt en yalan poUa mu. 
k'"r.lndcn tcntm atarak doldurub !.adc 
eLtnelerl tebl!• olunur • -o----

vr.v ~L 

[agUIZ• A rllllD 
tettıı'ı 

(Baş tarafı 1 mm aa11fa4.o) 

Şiddetli ıı-rpıımat.r oh:laktada. 
M:uılU• J'anıypr 

(.8ft.ı tarofı l ittoi ltSttfad4) Londre, (A.A.) - B.13.C.: 1la-

Ka11tb'ğ'c. hattına - Bıı!J ve CU:nn 10.00 dıı (Seyyar) ll'ophane nbtı.. 

mmd&n. 
- Paar 900 da (Menin). Toph ce rthtınundaa. 
- Ç~ba 12.00 de (Burıs:ı) CUma.rtesl 18.00 de 

(Saadet> S!rkecl nhttmm!ian 
hm!r Birinci Etını.t - Pa:ı:ar 18.00 de (İzmir) Gnlata n!ıt.rmmOın. Gidi 

ve dcınC do Gc~1bolu ve Ç:tnn.ltkn.leyc u~. 
(ÇANAIOUL!!:) rnp-.ıru 30/1:! 'OU S 1ı günQ l!!lat 

li de 61rl:cc den Alıınyaya ltr.dıı.r Ue:-..ı.n :roıu 11rke
lclerl ytık postnauıa kalkac:ıkdrr. 

Ba ~t.~ ıııllaakerol4rle bir ~ok 

§eyler yapıl~ı Bu pıUzako:-eı.r, pyrl 
mwı.yyen tir .aman d4'vısa edeoolıUr. 
Ve r.c ~amıı.ıı tılt.tçe~inl 19yle~IJ ftın. 
dl kabıı d t,ıldir. 

cilln dlln ;ece hlll yanıyordu. Ja
t-ım. Birmanyadaki lngJU~ krtnlan ponalrm buraya hava hllc:uınu lrtlt. 

(Baf tarafı l inçi sa11/a<la} kwnandanl·ğma taytn edilml..,t:r. ?c halinde ya!'ılmısto-. Japon a~ 
Kcrç boflı,ıtnd tıil\'IJ.Ş ta_yyıırc. Ra.,t:on bombardnnaınuiIA ~erleri 3"1.nr.Ulkta olıuı cebre yak.. 

NOT: V.ıı,r'2r ede1'2erl ba1dun:!ıı tıer lilrlQ ~Qın&t aıtlı:!..'l 
nuruar:ılan 3ııııb oecn~ "'rl :ılzd.\!J ö'fren!l~!.llr. 

Eu bııft.n Va;pı-;tonda cereyan cde.n 
Jılerl ~ • ' rt•malarda o! "~k rY 
ıar ı.a 'c:;ıd3 tmkO-n bUIJ Plur oımu 
ve d 'Jmana aıaker1 tlı.aunl~U tıata 
mal "'lıt wnnelc. dllftyıı.aq1 •l&m•U 
bnlmrıusd.n kıldı oldu_tw Qtıbeıı. tL 
ratıı lahat vu.ık ta1awuruad11>ım· 
Eıı ~ ıuı: .. k Mdtf. mlbvere MıallaveMt 
eden d1mya o.p!leulo uller1 n lifti. 
sadl bUUlıı kaYaaldamnıı bir bllb . 
Ç05Unu yap llkttr. u bı.twıta to.11 
mUke•m ı ~rı 4Smılv •tıJm~. 

lcrinırfon murckkcb mühim tcRk'l. ı·enı n.ıhl, 21 (A.ıı\.) - 23 f.11( l!ll.lıyorlnr, naıkliy gemllerl mlltc-
ler ve Stuka tan..ı eteri d\lfMIW kAnunda J:ıponl"rm Rlıngotı Uze- mz.di:;en kıı..n)'ıı ~or Çlltarıyor. 
ıemileıine tru:~z:ı devam ctm~. rino yaptıklan hava ttUınım> esna Malezya.da mUhlm b!r kalay eıı
IC!'dfr. Bu tcşlciller ceman 2800 omda sivil hallrt.&D ~ lrltf öl~. düstr'l!i olan tpoh'tm z:ıptı ~in Çt· 
tonluk 3 ıı:ılcl'yc t:Qlllini bfttımnt. tür. Rangon bll\":I ınc~danı bom- tin muhal'<'beler cereyan ediyor. 
lıır, bir ııviloyu ''e diğeT 4 va!turu balandığı sn-ıı.d.:ı general Vııvelln ' İngiliz kuvvetleri lpoh'un 40 kl. 
!ıa•a.ra ~ğJ"atmrrlardlr. ~ bulundufu ö~nilmiııt!r. Ha lometre f:.malinde dii.f:nanı Urşı.. 

lngiltere'nin ı::ark sı:.lıilinde iP. ~ar aadlr. Telefat yoktur. ..yor. Noel gfuıU Rangonn ~ııp·l:ın 
W6 tayyattJeri 28 11.kkinun ~"· havı:ı akminda 20 Japon tayyı>.res1-
ıi 5000 tonluk bir ticaret mpuru 

1 
ntn düşll.rlllılilğü t.o.ııa!ikuk mmir 

bııtınıuşlarchr. ln_,ı,Uı den'ı ku'\·. ._ 8 .t 8 ....... 8 t ? 1 Uı. 
vetleti 27 Jlkkbullda N°"~ sa. •' " ~ .., ••' . Şimali Bome&da Sarova..lc ı-çtkla-
hllinm bJriblrlne uzn.il iki n«cta • ------------• rmda. Fclanem.k ıayyarcıler: bir dil' Japo,..ya lİ'"aretini Japon 

pru-ası ile yapacak 
smda ik! kile~ t~rru= tofebl>llD 11'1 ce:rıı aramıda ne'l •. (btnemu) man nakllyc gc;m!.s!nj batı::ml1'Jlar. 
ctınlil rdir. Ordunwı ve bahriYt,. mı, (lıeyn~az) mı? du'. 

Tok,t <.>, .sa ( ..\ 1 - U-"U;S: 
l llı:lnclkb:nt tarfhlndtn lt.Uıare?ı 

:n&ltye auır tJ. .)'tibHCJ p&rala IJS 

lt11 'Dblyo ! nı ~bet t totldil" 
D ma:ı d vıe•ı rln!!l resrn! borsa fL 
yatı n artı;: muteber olmıyacaktır. 

Şimd!ye :.ar ln,Jlil• 11... ~a 
g re ttıı m cdtlmlJ olan Japon dl:ı tl· 
' retı. uoJmı sonra yen c Q.Suıa görtı 
t&n; r.t odlleQıllct.iı'. 

~hı g~ l;uwotlı~c nu:na\19 DUJı okudug-umuz b1r bkradaki mı. ıtnnl11i, 28 (A.A.) - Japon 
111ıhl\l1i 1rt.a.1arla ~'U(lılaD kIA VQ li btriacJ ,ckildedlr \l'C birçok emealliı. bomba tn~ı.vclcrfnin tıc!'lrc ver -
ıV~c'!t'fü b!r mücadele 1leUe~1ndc dil gördUfiUmllz gibi mtıtveddelcrtn dikleri zararlar. en a~'l:'.?1 2.500.0~0 ı 
lrJil'ı; birhkkırt, tardedilmiıUr. e.rabca. bartıcrı. yuıtma.mdU ve ga.. dolnrdlr. 
Bıınbr, gemil rine l'Jdlmtelerdir. sete musııhhlbl•rin1D ~ilden ikt l\!arıllla'yıı htıcum 

T<ık,ro, ıs (A.4) - ~frangı 
na naz!lra.'l ycoin re•"'\! kar.;b!o n!s· 
bct.ı 9,:> lt, ıı: n 100 ~r:ınk oı&rak 
tıt':>lt edllmı .. 1 r. 

--~ 
Y otilköyc:lc 270 fakir Ya. 

taııd~a yiyecek daiıtıldı 
DUn Y~Jrib'de YaldnD •Y'flıleJ' 

ceJnlyotl vo Kızılay m0:1terek blF ga. 
lı,ma Ut ~o falttr vataudafl' fllker, 
bulavr, Jllr~ ıuuıre &'il& yu·ecek 
madc!el.t dıı.tıtmqt.rr. 

-.)O-

Ama bu günül içiıacledır, 01111 aial rimisi yu~uncaya. 
kadın taunz. Ona l;bı ıönOI ae h•le rıelm11 olursa ol
sun, onu teşelliıiz buakmamaJıyız. Meıut •c.manfarıu· 
da zevk ve nqen·n ıonauz olmadtiqıı, kederli zaman, 
larınd?ı her gecenin bir gi.ı;ıd~ olnc.ajmı lırlalnta." 
hyq. 

L<r.Ji Dede tutu. 
V aafi, ne demek iıtedifini pek anlamamakla bera. 

ber bu :;özlerden zevk duyı1yordu. Sanki Lutfi Dede 
Va fintn bütün mac ... uım biliyor da bu aöaleri kendiıi 
için ıöyluyordu.. 

- Ben senelerdir gönlümü tuelli etmekle met p• 
lUm. Çiinkü beai benim kadar an!a:ran ol~z, kimte 
benim içimde Yan.tacaiım ümidi bana vereme. 

Vufi, buna raimen töyJetmek istiyordu. LUtfi De. 
de kottinue bir cenp verdi: 

- Küçük Bey dedi. O~ Jıld J:a9 a1up otuı bet 7d. 
dn' osrl.otlutu i~de yqachfnn sırrımı böyle bir kaç 
gUnde nasrl anlamım. Her ~yin :z:~'"ll::.n: \'tlt'. Belki bir 
iUıı gelir, se .. söyleme desen bile içimi <"~ökecc~im .• 

• • beJ'hM v~ıfi d~ rsra1' .t~cii. 
*·~ 

LOtfi Dede il• &$ uk ~or. Boiazi~lerine 

caını aroaında kalım~ (beftlSlllU.Z)a l\Ianlll.a., 28 (A.A) - Acık §ehir 1-
dönme:ıtrıckwür. ?An cdllıni§ olmasına rağmen Jııpon 

(Namaz) ıı8lı:oıda tUrkçedlr. Farili1 bo:nb:ı tııyyıı.relcrl bu 83.bah Mcınll'a.' .. 
bir edat 1aı.bul otmq, Farill bb' edat.. ya tekrar fk1 saat mtı:!j~U& taarruz 
la. birle~ cıw bu uydurma t•tmlşıcrdlr. 

kelime Türk §1\"eaine ıQWI tasarnıf'ıı JapoıWır mo.tahkem e.akt ~ 
ut:Tamı~tır. yen! yansınlar cıkı:n~sına dllnkO :ı::ı. 

(Beyııaıııu) cıJ7orua. Oyıo <! !, ruuıra. yoıl hanı"lar \"C kurbruılar 1 .. 
(bt.ncınaı) dememeli ve yaımama!J. l l!ve cdUmesl.nc sebcb olm11~ıardır. 

gidi1or. Bazı geceler eve bile dönmiyorlıudL Vufi, O.. 
de ile o kadar anlatmıftı, ki •. 

Lutfi Dede zaman zaman ney üflüyor, ıaz çalıyor, 
ıarkl okuyordu. Ş.tranç şevditi i~in bir oyundıuı fazla 
obııamak üzere erbabı ile oynuyor, sonr~ kendini kırla. 
rn atıyordu. • 

Bir rUn Vasfi'ye: 
- Y h dedi, beni ~ok alalcoydunu~ Bıralmt hci 

de uzaklara kendimi atayım. Hem bu sefer ç.ok uzakla. 
ra gitmek iıtiyonım. 

FP.at L6tfi Dede ele Vasfinin yalvarmalar1na da. 
rrn n11yordu. ...t. .. .. 

Bir gii.D Xüçülcçelmıecede büyük bir çinar altmda 
oturmuı1 komııuyorlardı. c ·z Vufinin derdine intikal 
etti. Zavalh Vufi içini en -.te li ıtizlerl• döktü. Sonun. 
da ıöz )'a!ları i)e: 

- lıtc Lutfi Dede dedi, benim derdinı. 

- En iyi clercldir bu Vasfi Bey .• Atkı bilm~den ya. 
J'1'1&k hanau ılbl :yapmaktır. Hem ben üzilntüıiiıulen 
tild.,.t eduia atkmdan tUs>he ederim. 

-N.dn?. • • 
- Neden olacak, canın gibi !cvdiğin lir vücud 

iç.in ya.nı7onun •• Bu. ona kar;,ı bes1eclifin hiıleri '8!. 
tennek dtiil midir? 

- Çok dolru .• S.n bundan tikiy'* etmiyonım. Y •· 
tamaJc: iatemiyonım. KencHmi ü?dfümcHfim .. 

l*utfi Dedmin dut?ıı1•!~rm~a tath bir sülünı.teme 
belirdh 

(Sona var) 

Galata bq e.contelig1 - Gıı1at& rıhtımı Lfmıınlu Umum MD
dllrlUt!'U binaın nlt•nda 

Galata Şube • - OııtıılG rıhtımı Mmtaka LiI!lltn Re1.sU.. 
tU b'ııa11 aıtmc!a 

Slrkocl Şube. ,, - Slrl:ecl, Yo!cu 68.lona 

:AD~LARIN İLK VAPURU 

DU;1.ll:ııd:ıd:ıo:ı ı:aat e.oo de kalkBOn.k tekmil ada'ı\ra uttnfYrp 
ı;elon r.ıur':':at lU\"O se!cr 20/121911 Paurtcst gUtıtlnden itibaren 1 ~
dlleceltUr, Bu.,a mult"hJl BUyQkn.dııdan sut 6 ~ Oc k~k!:.n (101 l Na. lu 
ım so!<'r 29/12/tın P.ı::nrtc'.!1 gOnUndcn ltıb ren Btıymta.111 ve d ":·r ts:- le
lerden (lG} clak:kıı C\"Vt-1 kallt!lC!lk ve kOpr'Jyc ı;ıı:ı.t 'T,4:) de \"nrac'l':trr. 

(l1a3S) 

S1 'omu'ap l'"'ı Sa'm ama Kom svo uı ila11:arı 

AJıı~:JJ. c:::ı \'C znlltcl!L!'!:ın ~ı:ı.ztlı tkl ka'om mğ'tr eti 7.1.01% Ç&r§3mbS 
~U np~:c!::? ~Liltcr'lcın ıınntl"rde p:ı~rlı1<l!l Htm cı1tnııe"ltnr;Sır. Ş'.1.'"tnL 
rne.ıcrı her ı;ün ltoı.ı:.l2yoodıı gorUlcblllr. bteklllc:'in belli gUn ve aııı.tıerde 

Fmdık!ıd:ı ull!l r.Jma tomi.yonunn geimtlert. ..ıuoo .. 

(Jinı ı 

SıtJr Ctl .. .. 

l\JJ':Jan 
'l'on 

200 
360 

• * • 

mıtı k\ 
L. K. 

12500 
22!!00 

15 
1~ 

lr<i:ıer 'kflocuna -Cti &ruruı fiyat tahmin c('lllc:ı 115 ton 108'1.lrt 7.1.9U ı:ar. 
pmba gtı:ıll mat. ıı.ııo ela kapalı znrt ua';l!I clislltme ne ımtın a.lmıı.c'.lktır 
Ş3rt.namcııı tıer ;Un kam~onda g6rU'cbiUr, Muhammen b~dell 07:i0 Hm 
Olup llk temhıstı BO& Ura 3ı'.I lruruııtur. l!tekl'lerin tckW me~tuptarr.ıı beli! 
rfuıde muayyen saatten en ıız bir ent önceye kadnr Fmdık1ıd;ı aataı aırua 
tomı.,oouna nrmtlerl. (llSlf) 

li&aiı ~'vazıw batınalma -ı 
Ko•f11o•u ılAaiarı _I 

-

.......~ CnWtMrl L ktla Alma Kemteyonun:t:uı: 
ı - xııowna tahmin olUD&D 190 l-."Uruf bedel ne •oooo ıcno aadcy•" 

icapab •rf U9Ulile ekalltmeyo lrmnllmu§tUr. 
ıı - Ekalltmell l?/11. ncl k&nUD 9t2 cumı:ı g11n1l 83J.t l.l5 de ~mJ''c 

teraaııe kaı:omda'lıl koaüqon btnuında yapııacaktır. ka 
3 - Çartnanıuı bedeU aıukablllDde koın1'yondan aımab!Ur. Mu~' 

lı:at teminatı llô23 liradır. 
t - Eblltmcyc lftirak cdeecls taılplerln 2490 eayılı kıınunuu urı! tı 

"91ılle tieaftt wıılkalamn •e ,ulıtanda yozıh temı.ııattıtrUe birlikte tarı· 
C!m e<Je.ceklcrl teklif mektupıarmı aıuayyeD gUn ve muı.ttc.ıı t.ıım bir ~t 
"'"ıtno kadar ~ ~$rl. (11~) 

~~~~--~~------------~--··----

O..let DemİJ7ollan .e .Limanlan ltletnw 
Umum idareıi ilinlan 

Ta21e ve fa" ~.,. 'o .-.ıb30 m.KU,.u.tma msllluıl D.J).ıl!ttı .No. tJ tortfo 
deR~Urllnılflt "· T rıt t.1Lr:.fo11Jn t•tb!ldlte l&.1.H2 tarlhmdt ba cak ~ 
bu tnrıtt n ıllb~ ı f>Nl .kal H emsali JINQtyatma nı hrus olM D.DJZIS 
!'fo. J, t. • Ii"ı". • •e-:. t r • 

Port l\1.1 \ em. ı \IU't tt1-~ 
4Joretlcr!ııt~ tltlfa4• ~tır. 

Fula tatl!fl:\t ırhı ~ıı:Sl!llJ .......... Ol!llstıt~ 



\ .\ h ' 'I 

as tik' e muıabı 
tıanıık capnes. 

., ~ ın: 00 U 00 00 ~ lID ~ 00 fb ~ 00 0 ] ı gö,tüp d~tindM~ 
• ... M, 

1 
v . . Barba llayramı 

Ağz11ıd'.4kı sıgara ıle yataga a ye 0
1<111 Kar•y•llarda ·*" ·- ~--.-- .. 

tV AlmaD onlu.lan a.ık=ı·a · d ._._ 1 ·•-:.1.. .ııııı...... --..-
deruJıte etıJ. Bu mü.ww.u. gıren sarhoş Ş3hf14TIIZ 8 ::::;i.":'11ett~;~:~·= =-..-:-c:.:.:;;-.;:.;~ 

_, ... ttJğl beyMADamede Cw.- m:an unn balmıaktaD kemllnı .a.. ha1et 'babılnm da merbamet daıı 
~=::m~:C.;-: Az kalaı oteH yakıyordu C41~1;~ır!~~!::!Af:~!:!: mı:~~lakurbaa.bcni.fıepçocak· ~-. ...... ... 

a!dıjml t.lldirdlği Pili,.... 1l!hriuıız gelm.i§tlr. CUKUDUUl da.)'IM ...... ~e g6- Bay- ....... lteJU .. .... 
t.u klllal'lar .,......,. .. Emin&lDnde Yıldn otelibnde mı· ı ft~11im1 inyetiterekd yanf!:,c türtlr. ._ .... ....,., ,..temnllar......,.. 
.eıtd. al r kaJ&D Celil .adında- hi, CV· - el'. emee e mey 11ı1 ve.... Baca tutut\ll Sırtlan lmaah, '°1nm.lan yal- ludaıa 'Cllaldar, l!llltdl ...,._ 

... lt.:lıi ~ ~·- Yetki cece aıiıO!t bir halde ~elın• r !dea söndilrUJmll.,tUr. dıziJ koe Sllrill,..rinla. f.QpJaodlja mralaaırıı., .............. t8fmei9 

'-•e«la .... ae .w.llir~ 1 ia ~tir. Biraz sonra odadan .am11tır. 72 numarada oturan Naz,.nia evi· dı. Şimdi lılle, ....... ~--- linll. 
• .. n••=h.,.. ~· ve .p nda J8U.Il sigara tlt =-ata Yatak ve yorganlar lanıamlle r,..Jrsunde Feridiye caddesinde 

1 

me7danlarda .. hGf lılr ,._, ~ .....,, 1-llvedea t4lldıtr Hllell ıe-

W~ llu1a!a MQU PJ'Clline ale•leriD ~blm: gören otel mllıı n n b:\CBA'mdan yangm c;ılurut. ya- de iN lllOJdaalar ..,..laıyor. Unla- at& HPikler U. "9 ........ 
'-il etmek ..._ _,-.ı•' y!lmasma meydan verilmcaen ye. rm .., ...... ~rte ....._ bir ta. bah -ybetinl leler glMJdilE. Jel. 

Bt.~iktaş ~~adınlar hamamı ;~~~~;!;.::::n=~ :::::-~~~== =-~::ıı:oı:.':kı:: .. 'l gnım baca kurumlarmm tututma-1 yor giblJ:m. Bb de ba meydaaJar- 'Ul'dledljimls blr derin ana ..... 
1 sından Deri ceklljl uılaplm11tır. tla dolapr, kullan 8eÇeJ' ve eve g!L lsrcb. 

tama ft: ı ı e yan n 1 - - turürdli"'A. BahÇede ~u bir salt. E~-et. Jalm"I ..... ~ 111 ~ ,- 1 t ne kuruturdu. Ot ar_pa, kanı d Ülll Bir koç kanmm akıll, b!zl ~ 
bua.u&AU cc:u ... yo I lepoJe J, UJlanlarm 6nllne k•. tıkannata yeterdi. 

Evvetkl se1>a.h saat ıo da~ rflleb.lmi•tlr. Yap·lan tahkikata - ftD!'. onlar da keylllerl hangillni Şimdi lam, damla duala delll. 
tqta Şair Nesim! eo~ağmda otu- ;fire, pngın kunıtulmak Uzc:re fa. t,au k'ruııram ve memleket. aut istene, oadan )erlerdi. ton ton akıyor. Hem inan a.ına.. 

oua tkerint asılan havlulardan •1an 7.33 mtızlk 7,46 aJana bAberleri ı Anfcdea bir kaç gUa ince, kar- bnndan "°'8Du'ü akıyor. Ba 
çıktilı anla!ıılmışur. TalıJdb.ta tıOO müzik 8,Ui EYlD aaau s.ao - han almak. •illan -~ ~ ......_ ı.-11nn W.de .....,..,. 
dt'vu:a edilmektedir. UG nıUzU& pc<>.;rammın eon 1wmu Pl. bir "'° ...... ,_,.., T.e ... llir • .,.. .. tomJtlar da ""· 

----------------------- u.ao program. ,.e mem.ıeket 11&&t a. b ... p hl miydi! Bilmemi Awa heaimda, bna ı.o,._ 

k olanJrtlr. 
Fr:uısıs do9rrınmm. 

l~TANBUL MINTAKAŞI 
iAŞE MUDURLUGUNE 
Alunet Cemil Conk tayin 

edileli 
htanbuı tıöıgest 114~ kadrow taa. 

dikta çıkm ır. Bö'ge !qe mOdllr''l 
gtıM t&ea <: • 01 al umum mtıdUrG Ah 
acL Cem Conk, tııtk.kat uıtıdtırltığll 

• de mer:cczden Hayreddin GWeryQz 
ıay::ıa ed11mtoıerdlr. 

Yelll teıkU~t ba. ~~mdan 90Dnl ta 
al&)'e&e ~ çcoekur. ----· ---

3ir ev tt~uıtu 
KıadddSyllnde Nazif Bey 80b_ 

lm~a oturan devlet dem.iryolları 
Dlaldaiatlerbıden Fehm'nln kiracı 
oldafg •e Suvarka ait llç tatlı 
b.hta evden }&nl!Tn çıkın'· fazla 
Ucrlemeslne meydan verilmeden 
itfaiye tarafından BandilrllmOtttlr. 
Yapılan ara~tmnada yang"D\111 mo. 
ı. borusu kurumJarmm tutuvma
S'Jldan ileri geldiği aıılafılm11tır. 

fmda kcndistlc ı:ıa.ka.laı,an arkada-
11 lılurac:lm bıçakla göt.Jtınden ya. 
nladllmı elSyJeınil. Ku.rat yata. 
lılnnuttır. 

..... a. ................... . 
..... Matiael.nLtn itibana • Sark Siaemacılıtuua 

• 1111••·•. •..,.......... ... N1P18 nua 

HARUNU RES~D'in 
GDZDESi 

Dııltlılm .......... - ..,. " - ......... 11w...._ .... ...,.. 
.................. n... llllabat:lan... w...... nlldmM .. • ...... 
........ Mr&UI ellMCelld JO ~ .,......_ 11.._ 8ılMe. 

...... Kaıılı ..... _ 

TOltKÇll IOZLO Dllb&a nrq. ....... 
o .... ll&DS'l'IDf uı·11&a... MSŞBVa ID8la YILDBI 

flaheaerı ,... ı earta o. U mmü Giılsüm 
Tlrld,. .. Kl'a'IOMI tanttmdıul elylenea Arapoa 

Mibeyyen Sertar' warta1ar1a .......... 

iPEK SARAY ........... 1iaa 11aııwda 
&emllertnia .. ~ ile 

yapma1c, Wr ...... ile 

rına s~'r, ~·••il 
t\tlantJğt tqllMn •• · 

ltiıa daha tshliJıOI lıiı balı 

Bu IUm aynı ZGmanfla l Z il I R D B _.. 
ELHAMRA Sinemuıncla göaterilec:Jıtir. 

lagU~re ne UindhUD "" 
rtarbl Afr:~.'=: 1 KapJIUD topuzwıu tuttum •e ,._ 

>&n ı2.a.a aüaik: ~ fKkı ve Çek kere dailaa'· ovalar quu, ala C!IDSİldl eeh!tleıia l'elllmlerllll 
UlrkWer 12..a AjlıDll baiaerlcı1 la 00 ..........., plen bn ~ )'el girdik. llqUn artık tnarhD ..... 
1Dtas1k 11.31 - M,91 mbtk: •• ...._.. aaydlatır. Beld ba bJr ~ ..._. llfo Ml"lmkf UllllUJ'OI'• Ahi 
program ve memleket aaat ayan. ~nlUk besi, lnırllanlara yaylidald NJUk eephcde milyarlarea ~ 
1 ;ı müz!k 18,50 IJl 18,GO mQ. formlamu Vermek ~ ~yor. Dolma arumta, cep 
&ık: Kemençe, kanun ney ve ııantm Fabt koçlan, evde llZllH8 ..;. •e alb delil, altı lılD. beUd c1aM 
Ue aaa uerJerı Ul.06 mtızlk 19.30 mem l&ftr etm-', ~k defa aile mhala- da Ptar. 'l'er Jld, J111udaabeli, 
.eket aaat ayan ve ajana batıeroerl nm ducle a.ira.IJ'dı. her ... ~el'OI karbu Tell)ote 
19,~ eerlJeat 10 c1&k.ka 19,M miWk Ya ltaıum'D rlkkatiac •okanr, .. lwllwar ....._ hrlr ~ 
MııhLeut tukılar.20,15 .Radyo gue. ya ~ hlrl, k~ glnll w. iola e11 WQollı dil..... 111, top. 
l.ttr.1 20.~ mtızlk B1r halk t11rktı.ltl GQ rir: ......._ &stbtle sade bo .._ 
reıılyorus 21.00 aıraat takv1m1 21.10 - Ben, bana ır.ttnmemı ..... HA.,.,, SUHA GE'"Glll 
ıı.tızik kanşık prkı ve UlrkWer 21.80 Deylvt.irdl. n.ıv 11 

Cemali: Klmg'.1 allelll 2 ,ü mtızill ========================= 
~ı.ao memıeke taaaL ayan 22.46 mil. j ~-~-K'IJa----11!!!!!-------•~----... 
sık: Dau P1lA1 PL 22.M-23.00 J&. f ~ 1 
~mld program ve k&p&lllf 

BALI I0-1.1-lMl ,. 
'I ,80 Program ve memleket .. t 

•yan 'l.11 mball f,G •JUS ...._.ıen 
.. ,oo mllzlk ı.u !IYID aau ıs.- -
l,M mlalk propammm 10D imim PL 
Jl,ll Pf'OC1'U8. ,. memleket 11&&t a. 
yan 12.88 mlzlk: 12.46 aJ:uıa haber- ! 
ıert ıa.oo mtızlk ıa.so - u,oo mo. 
zılt. 18.00 ProgTam ve memleket. aa&t 
ayan 18,03 mllzik 19.00 mllzlk: kan. 
~ık ıarkııar ı:>,SO memleket aaat aya 
n " ajana b&berJeri 19,46 •rbnt to 
dalıika 19,M mıızuc: 1"ull lleyett IO, 
16 Radyo gazeteııt 20.tl mlllıill 21 00 
Zlra&t t&kviml Zl,10 mbtk 21.IO tro.. 
DUflD& 21,ü mllzlk: Kl&alk TClrk mll
•111 22,80 memleket saat ayan ajau 
haberleri 12.'6 mllzfk 22.156-23,00 ya 
ıuıkl prcısrw ve 11arn11 

(» ... _. ll-D-1111 
, .. prGpam .. mellllelllet .. t L 

1V1 T.18 mo.tk: Batıt puça!ar 7.'6 
....... lııa'*lftı 1,00 •tlslk S.15 nSn 
-tt ......... mimik. 11.IO prasnm 
Ye metalüet .. t a7&ft 1218 mOSlk 
Klıdmıann ruu ..,.ıaıan 12 u aJ&na 
ıabel1ert 11,90 ldlllı 11.11 - H.Gt 
ma.aı: ~ ,....... ... ıa.oo 

ftcıpam " memleket .. ıa,.n J& 
Ol mbtl& ıa.• ••...- Ja.M a-. '° çoouk aıtıbll ıı.ao "'"DlelrM ..., 
aran ,,. ajam babertert 11,ıa ~ 
10 dakika 19,GO mtısilc: Su eeerıert 
I0.11 Radyo cueı.a ıo . .a mOsUc: 
Bir baıll tGrku.D atrenlJonaz.. Said 
Ulrktıaerdu 21.00 sanat takTtmı 21, 
ıo IDGıllk: Kanpk p.rkı " tllrktl'er 
21.ao konupaa Zl.'6 aıOalk ~ mem 
lent eaa tayan ve ajam ha berıer 
22.'3 Ydb&fı fevkalade ply~mu çe. 
cl'ltlDllı Ukara Sergtnl .ıoaıann. 
ıan Daklen nqrlyab ı.ao - 2,00 A.. 
&dolu •Janauım ıueteıere mab9ua 

7Qd:nna, servtat. 

= Tebrik karii göndermek 
O Un arkadqlarurdan birlD1 

z·yarete gitmlıtim. Hizm~ 
çimi eliDde 1rU1 uf&kb gir yıf.:n 
zaafla odaya geldi. Bu zarf1srdas 
mUhim bır kısmmda. mbılmiui 
kartlar t-,JlunduCU anlqılJyordu. 
BNbelJI bayram tebrillert. 
Arkadqmı derin bir sGl&s P. 

girerek dert yandı: 

- Her yıl, p tebrikleri heıı
keıten ısnce yazayım, derim. Bir 
tllrlU yapamam... Muhakkak ki 
tebrik yumak. yalnıs nezaket 
icabl cleğil, aym =melMllı lııir ,... 
Nddlt me21ı•·•- Her bat
la bir tırtulyecl d1Hr1rlmne 11-
l'CM çept oelit kartlar Hl:IDek. 
o ni~ ..ant .... ,.. ..... 
lan MIDHIM a&ıe bltlll ta-. 
~1ara aea•....-.,. •• ..,_ 
raya 1* llddat ......,_ llMt 
,apab l&lel'IM .. ,... ..,.. 

ram. raım. -~ Jd 
bqJarmcla cletlL ............ 
dofdufam........, ......... 
mun yeni bir ,... llrdlll lb-
lerde bDe tebrikler a11rm. Dost.. 
hık neaketl. aJabapt!k mlnaae. 
betJerim '-1mek --- Ye 
sair lebettlm bir vua brraka
lm:ı: lıJç şUhe yok ld tebrik yas
mağı keondelertne bir znt, bir 
meslek eclimn ı otan lmullar da 
buJ!lnuvor. Bunlana kendine gG. 
re takvimleri ve IJer bfrl111ldn 
lSnemli sinleri yudı olu aot 
defterlfff var ••. 

- Feaa mı. cledta. tmaaJdr 
ba~·annı C'nfttmem•Jr fcln ne - l•yoll• Hflllt s;,..,,... 

1 - llllınıetala OllıılNI. ....... ...... _ .... _........., ..... •-•-Km. ..... __ ... k, prW .:':9tmak gi_,1 n.ş yavaş c;evınnete bqlaiJm.. 
.:,._ıdalid yo lab"Jlr nu 1 Kapıyı b:lk: tam Uç dalcikada 

laareketlcr f1!P1 1 
• açtan. o kadar yayq ve Pıtl)'atl• 

• lta\'a lslert De IJee8ft- ı aavramyordum. 
-. 'ire prbi Afrika ba .:~ ı Şlmdi Zi.fl:rS brlJd* :oiııd• baha. 

ARKADAN GELEN Bl~AK 
Burnumdan doln ..ar _. 

kan a.ktılmı aıeslJatdlım. 
OtetJ ı.aatı hl1l .,._.. 1ıf. 

rakmak tltemlyıonr- ...... -
Drt e1 m1 • 1n1n...,. " te1av 
Ol'fOD .....,CNd 

-
f 2hıı em• W 1 

alda ..._ en yak1ll nuYOrdum. Jlerdivenln kU'lllU 
'-~ Afrll.a~ ıecrlt 1 tsabet cWfiıı biliyordum. 
~ ~th, ettiği lei• eazltt 1 Gtclrt lar h&Jl loltiliyorda. r.. 
bıld'. 8a harp 9ftrprlsl~r, kat tlındi daha usattaıı ıellyordu. 
barbl Old8ğa l,ın bı;iJ· ı 

\ .ımert~yı a ıantlkte tu· Orada. bir mllddı:t dunlp bekle-
ri• htlbatau blmelr elim. Denn pırtılar keelldı. O. 
da ta.hantıJ ed. e:>mr. 1 ladıtıma gGre, tnen adam qalıkf 

le J_ponnya en blM'fı 1 i'Ofaya Yarmqtı. 
pıbıırş oİar. llüvlc b1r 1 Şimdi ~td de, Hervil'ln çal11· 

~ıı.dl!emesi "Dakar" a ma oda.ama dolra ytırOyordu. 
adalarm• •..,._aJrtır, Ta.baDcamı cebimden çıkardım. 

\'eni bareI,et b• eepheler- Ve bir adm attun. MerdJvcnia ba· 
edecektır. §Jft& geld"m ve tra.bz:ınm Oıt ba-

SADRI ERTEM ııımdan tutun!U'ak seaiaae ap.tı 

r'~========::.l "'8~;;;Y" indi7im zaman tepe-
'fı:" ti " se- l den tm :ı.;a. kuie.lt keıı1lmiıt m, Et-e -.... e er: ı rafı bt1ttln ~;k!t timle dinledim ... 

tpt tmiyec dere e hafif. eok 
baflf blr wt:m tmrt lar kulafmla 

bmlra Tftflll ı. ....,... ea!md•. Bu çok hafif tıkıl'tllar. ba· 
Uz lllil1141r; na birisi.Dln. tal a odumm klJt. 

1 ~ lııarsı i&lddl. 1 dini n?'llmdıtı h" iı:t veriyordu. 
dh Clllıuı Yaftf yaftl ll .• , l"aknt ak· 

h ıfız ır.Jilt' ı t'I n ,.. ~Ufe bıLkmD kl, - ~ -:n blr k" • 
~~•'in iltıere ~ lılkrlllL •h•de tel•fon b , D?J mut 

Ci :oı;qum Bu tc'- .. !lt"ll buhmdl:~ 
(Qllııse Bil. 1 .,. ;., • .; .,...iJDl zaman he,talaı. 

i'IEYECANLI BUYUK POLiS ROMANI 
--il l,..UUcetJ.,. geuircn: H. MUNIR 
dmı ama, İl llteıa pçmil. mlltq 
bir CUriltQ c; k&nnYfUJD. 

1'elefoa liddeUe yere yaftrlaD. 
•1'tl. Ben naaıı88 duvara tutuna
rak dUt:aıekten kurtuldum. Bu il· 
nLda branltlt içinden f•ılU ballD· 
de bir kll!Ur hJit tim ft IODI'& h.rzb 
bızll ay&k eealm 

Biri.~ kaçıyord~ 
Eleiıtrik dQrneafnfn de nerede 

oldutwua arunata r;nat )'Otta 
Daha fula ltlktuaetl muhafaa et
mekse IUzumBUZ bir ihtiyat olacak
tı. Bunun llzPrine ldSr bir boğa gl. 
b; ileri dotra aaldırdmı. 

A,U 1e1leriniıa kaçtıtJ 1ere dol 
ru lrolQOl'dam. 

Derken IOfUUD dip tarafnıda bir 
UJ>I acıldl. Kapıma ldUdtnhl C"· 
rildilfni ı,ttm ıtım .. timdi IQen. 
ye eoğvk bir rQzglr doldujuq du· 
yuyordam. 

Çok iyi biliyordum ki, ta\f p et· 
tif m adam bir kt'rP dlt"n"-'8 ~ 
tr CI •ctJatni ~CA Wbedi. ..... 

Var kllnıe&iıale ~ -.ı. a.. 
lJldım.. 

Omsam bir 1e1e ça.,,U ft bir· 
deııbire yere dOttiım. l'almt 1ere 
10.tOtom -- bir ı;ltt -- .. 
ilme ı~ lldmtl .,..... bPl-
nm eıtiğiae 1UVU'lumlltlll. Vlaa
dam uzm nıa ewta lQlmle, ,.._ 
dlemdaydl. 

SoJ kolaıla ba bacaldara illa • 
ki yapııtnn. Sat elimde ıabu....
tutuyordum. Ve tabHoenm -.. 
launu benfm belkemlll illerine 
da)'adnn. 

- Tdl:m ol. dedim. Yolma ... 
BacıJdarmdu bld eltmdea bl. 

ru kaydı.Adamm a,.P bltar il 
bl oldujua bilaeilyordam. Bu 
benim ~ fena bir vutret e
tekim bir tıamye aonre belbiı bir 
etme yed!m. Taban a.nm tetifln 
ktiın. F t . tını. Ça-

kan ku'1UD u ~t bab. 
.. ~ daldl. 

Tekme bir defa ..... bul'lhllll 
ilall. AJDJ -uda ıBr'ılrl ile. 
ak da llJr...,..._ 

lıynla ""* .......... ... 
argt-J~ 
Btltlln lrw.ftt ......... ft 

berltln istsrplntne uddlm. 

Aldılım ,...ıar Yetml rmu• 
- '* ~ ..... dab ,a. 
lllmde parladl. 8a • lllUIDca Wr 
meydi. 

Amir kf'IMll• kn)'tJetm~ 11 
re oıclulum8 uhyo,.__ 11ııru. 
t.-m. Ve kıl'PDIJD tenanu IOkvlı
rak ellmdeki taban.,s.JiOrnff ne 
vana bopltmala llllnr ~ -Baltteel• .... .... lna'!I 
kaçan •• ~dayu~um. 
Vı tabannm ... aliğüı • 
bir k9~ defa nrttt ~ra-'a ka!klna 
h Qllbttnn ftDt •Jatım •atıla 
rü tapnırn ta ""it '1zer'ne dl~ 
tim •e n "bayet tabnea ldaDak 
•an vaıgect>rtk oraya oturduın ~ 
k·.,~i klDdime l&yJen?l'l•ıf111 ~Ja 
cim. 

•• 11.1111 
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