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Pasifikteki Japon hareket 
durdurulursa 

Cumhıırrel!llmlL İsmet İnönli dün bB&t 16 da Çankaya kli!ıküıııle Amerikanın 
~·erıl bü}iil• t>Jçl 1 ekııcltı.ns StnyntL'lrdı kabul etmiş, büyük elçi ltllllfttnamc. 

ini ,·cnnl tir. Hesmlnılzdo )eni Amerlknn elçlshıl Çnnkn)a köşkUne 
girerken görüyorsunuz 

JAPONLAR 
Sibiryada 
harekete 

geçerniyecek Hür Fransız 
Açıyor?· kuvvetleri 

Y•~• SADRI ERTEM 1 

R iOM llİl\'fısı \'isi için Fral\· 
ız ordusunun fena hnzır- jr 

lannu5 bir harbe nasıl süriiklemli
ğfnj tcsbit mih,·eri etrafında et• 
re,·an etmektedir. Gnmlcn susl.i• 
yo~. Gnmlcnin su usu çok runnfılı
dır. Onun simütu ordunun bezi· 
tnetfoc nit teknik sebeplerin bir 
c;ır olarak kalmru;ı demekUr. Bu 
siiküt Vi,Jde :iktidar me\•ldlQI mu
haf87..a cclen zümre için faydalı te
Jikki cdilmckteclir. Bu urctJc. 
bir knstın batalan, noksanları hu
rie<' çı'limıyacak ve prestiji muh.:• 
fazn edilmiş ol:ıcal•t.ır. Di\"i.ıun 
beyri hıı.rbe iyi ha1.1rlanmrya.n hü· 
kümetin eezalandmhnnsı l'e 
"halk cephesi" nin ve eski de
mokrasi ~erinin halk arasoida 
itibannı yikmaktır. Bunu biraz da.o 
h:ı geni manada Frunsıının harp 
siynsetinin he:imetle nihayet but. 
~mm bir netlccsl, bir ıı.ksula • 
meli saym:ık da mUmkiindür. 

Vi 1 da'i'yı Almanya, A\TUpa. 
r(a. \'c Afrfüada müttefiklere kar· 
şı dnha üstün bir danım el<le etti
i:';i bir zamanda açh. Bu dih f~nın 
Ji'ransnyı Almn.nynya biraz daha 
yalda..-;tırne.~'lnı belki de U\hmln 
<•dlyorc:ltı. Fnknt dinimın seyri ilk 
günden itibaren Almımyada iyi 
k:ırşılanmadı. 

Çö!de 1500 kılometrelik 
bır hareketten sonra 

Fizana 
girdiler 

Londrn, 11 (A.A.) - Braz · Avll 
mdyo:ru, dün e.k§am gcnernl Leclerl 
kumandasındaki HUr Frarunz lnıvvet. 
lerlnln çölde 1500 kilometrelik bir lle. 
ri hareketten sonra Libya cenubunda 
Fizana girdiklerini bildirmektedir. 
Bu kuvvetler (Çat) havmsından hare· 
kete geçmlılerdir. 

KRIP~ 

Hindistana 
gidiyor 

-o 
Hindlilerden meırutiyet hak. 

kında yapılan lngiliz 
teklifine 

Movalakat eevabı 
alacak 

Londra, 11 (A.A.) - Resmen bil • 
dirildiğine göre Slr Staftord Krlpa bir 

Alm:ınyayıı göre divanın me\·· vazlfe ile Hlndlstana gitmektedir. 
zuo Prnnsanın lıczlmctJ olm:ıma-
lıydı, da\Iinın esasını Fııınsanın Krlps askerl vaziyet hakkında Hin • 
A (manyaya hnrp ilin ctrnls olması dlstan umumi valisi ve başkumandanı 
t~şlcil etmeliydi. Neteklm bu nok- ile görüşecekUr. Krlpsln Hlndistana 
ta etrafında bir hayli ncfiriyat da yapbğı resrot ziyaretin gayesi 1ngilte. 
l'apı1c1ı. Halbuki dih a l<"rnn a he- re hUkQmeti taratmdan meşrutiyet 
zimetinin orduya. değil de, hükü- ı h:ıkkmda y:ıpııan tekliflere bir muva. 
m tc lltlk 1 ·ı 0 ,__ fakat cevabi almaktır. c \'e po neı o.ra aı mn 
~nsmı Uzcrincle c1ormsktadır. n·
cm dii\ü ;ında tutulan bu tarz Al
manya itin hiç de nnu edılcn bir 
n~tfoe '\"enniycbilir. Muhnlceme
ııın ilk safiıasmdsn itibaren Fran · 
<!-&nrn harbe hazrr olmadıT.ı fenni moo b, 

1 ~ em harbin mflnllsmı kanama-
~ı;_'b. ":1asılıyor. Fra.n anm 1989 
hal(] ın ke bu kndar ku\•,·ct iz bir 

ey en A•---
mesı nuı.ntı1<a"'&n.ı1yay:ı tehdit et • 

n mevznbahs olmaz. 
Rlom dfh·Q..s1 Fl' 

izUğinl ve bu tuısa.nm ku\"\'et-
b ,.·nı·.ı:.ı · •-- artlar lcfmle har• 
e "'1 ·~ nı ~bit ederse belki 

bnu cslu nazırlar nıatıkfun edil" n... "t"'-"'J h ır. 
ou.I ı ımu ı . a slyetıer mel'un 
ayılırlar, ürU Urü insanlar 

Frun a hezimetinin mes'ulü 
' 1 b sayı. ·•r ar. Fakat u ncticclcr, Alm:ın. 
Yarını bu muhakcnıe(Jen umıluğu 
sonaçlan elde etmesine flJd<an 
\·erme?:. Ak ine olarak Fransanın 
harbe 1935 denberi hll7ırJanm1ı:. 
hir düşmanla lmr§J luırşıya bulun. 
doğunu i pat e<lcr. Almanya ise 
Fransa:un kendini hsrbe siirükti: 
~enleri Almanyaya lcarşı harp ~
hldnrı için mü<'.rim saymnlnrmı 
ı~teınektedir. Dinii bu safhaya 
girmiyor, hezlmedn sebeplerini ~ 
"!Yor. A.lmanyanın haklı ohluğunu 
f ilikten rcklniyor. 

Görülilyol' ki Riom dih asında 
\'isi ile Bel'lin srnsınılft bii)ii'k bir 
~firiic: farla ,·nmır. Bu fark iki 
(lr, Jet arao;;mdaki mlinascbetler Ü• 
1<.!ıi'lıl<' tesirsiz kııJmıya<'akhr. 
llııtta bu dü,·nnm iJd tarafın ara-

• <:rı11 B!:ınası bile mab~IQeldir. 

Japonyanın yeni 
Moskova elçisi 

Tokyodan ayrıldı 

Tokyo, 11 (A.A.) - Japonyanın ye. 
nı Moskova bUyUk clçlııi Naotake, 
Sovyet Rusyaya gitmek üzere bugUn 
Tokyodan ayrılmıştır. 

ingiltereye . 
Yen iden Kanada kuvvetlerı 

çıkanldı 
No,-york 11 (A,A.) - DUn 1ngUte· 

reden çıkanla.n Kanada kuvvetleri a. 
ra.emda bir zırhtı birlikle birçok p!ya. 
de ve iııt.ibklm tC§klllerinden ba§ka 
topçu ve aııkeı1 sıhhiye kuvvetleri bu· 
lunduğu Londradan blldirlllyor. 

Amerika 
Rusyaya tam yardım 

siyasetine devam edecek 
\'aı~ton, 11 (A.A.) - Hariciye 

nazırı Sumner Vels dUn, blrl~k Ame. 
rlkanın, ödUnç verme ve kiralama lta • 
nunu .hUkUmlerine göre Sovyet Rusya. 
ya tam yardım siyasetinde devama 
ha.zır bulunduğunu Ye SoTyet Rusya • 
nın harp malzemesi bakımından yapı. 
lacak yardımda tekaddUm hakkını a. 
lacağlw aöylemı,Ur 

Smolensk 1 

istikametinde -o-

• Sovyet 
tazlJıki 

devam ediyor 
--0---

Sovyetler 21 lcöyü 
geri aldılar 

---0-

9 martta 30 Alman tayyaresi 
düşürüldü 

Moskova, 11 (A.A.) - Sovyet gece 
tebliği: 

10 mart gUnU kuvvetlerlm.lz, fa§lst 
Alman kuwctıerlne kıırv:ı tııa:TU7. ha. 
reketlerlnc devam etm~lerdlr. 

Birliklerimiz tarafından yapılan çar. 
pl§malar sonunda dUşmıı.n bir çok mes· 
kQn mnhallerden pUskUrtUlmU§ ve in. 
san ve malzcmcce ağır zayiata uğra. 
mıştır. 

O mart gUnU 30 Alman tayyaresi 
tahrip edilmiştir. Biz 11 tayyare kny. 
betUk. 

Mo&kol--a, 11 (A.A.) - Sovyet tebll 
ğl eki, Merkez cephesinde şlddcUI 

Japon sözcüsü A vuıtralyr 
ile sulh değil, belki bir 

anlaşma yapılabilir diyor 
\'a,tngtoo, 11 (A.A.) - DUn Ruz. 

velt ile albay Noks ve amiral Klng 
ve Heart araamda yapılan görllşme. 
!erin gaycsı tekrar tegk!ID.Unndınlmış 
olan donanmanın harekete geçirilmesi 
olduğu söylenmektedir. 

İyi haber alan mnhfıllerde söylen • 
diğine göre Avustralyayı himaye et • 
mek ve bu llkbahard:ı Slblryaya karşı 
taarruz lmkA.nlarını azaltmak sureti. 
le Rusyaya yardım etmek için yakm. 
da bazı tedbirler alınacaktır. General 
Stlllvcllln Çankayockln genelkurmay 
başkıınlığtna taylııi Çine ve Blrmıı.nyn 
ya ka~ı yıı.pılıı.cak bir taarruzun baş· 
langıcı nddcdllmektedlr. Bir çok A • 
merikalılar fJ mdi Paıılflk barp bölge. 
sinde mUhlm miktarda sllAh, malze,nıe 
ve Amerikan harp gemllcrlnln bulun· 
duğunu bilmektedirler. Bunlann Co. • 
vayı kurtarmak için vaktinde yctl§e. 
r.eklerl ümit olunmaktnydı. Şımdl ise 
bu kuvvetlerin cenuba dol;'TU yapılan 

Japon tazyikini durdurmak suretiyle 
Avuslralyaya yardım cdcceltlerl mu • 
hakkak addcdllmcktcdlr. Bu hareket 
muvaffak oıurs.-ı Slblrya bu Ukbaho.r· 
da taarruza uğramıyncaktrr. 

ımerıknrı Jııırıı gcmllerlııııeıı biri ate 17Cdlyor 

•eaeıı Bec p 
Rumelihisarından çaldığı sandallı 

memleketine gidecekmiş 1 
ün gece pendlk önlerinde yakalan L 

Dün gece Pendik önlerlnd<' lçlnd6 adam bUlunan bir sandalın mütemndı 
:yen dOl:lfltıj;'1 ve sahile yaklnşmaktnn çekindiği görülmüş, bu f'Üphe üzcrLnl' 

jand m:alıı.r motör binerek dalı 3aknlnnııslardır. 

Birmanyada 
1 ngilizl.er 

I 
lapıl:ın tahkikatta sandalın Rumeli 

hisarda oturnn HnJU rel5e alt bulun 
• duğu 'o ıcmookl ndAmm da ürmen ıı 

Itoot:·p olduğu nnlıışılrmştır. 
Il-Occp wrdlği ifadede snndalı çal • 

dığını, Bıınunla menılckotine gitmek 
niyetinde oldu~tınu, parasız kaldığı I· 
tin bu işe teşcbbtıs ettiğini söyl-0mlq 
tir. 

~ l~ynmı 2 ncl l!llJ fada 1 

Çinhlerle birlikte 
yeni müdafaa 
hattı kuruyor 

Hcc-,cp, bu sabah müddelunnımlllğc 
teslim cdllmlııtir. 

--~--__;; 

Er geç 
Tutuşacaklar mı? 

l'azan: BiR MUHARRiR 

RUSYA ile Japonya crgc1,• 
tutuşacaklar mıf 

Ateşle bıınıtun yan ynııa gcI• 
ınesinden korkanlar, Mat.ı.uokıı za. 
manmda imzalanan Japon - So\ yet 
closthı1< ııaktmm da, ~iinun birin
de, kanlı bh· düı;manhk halinde 
patlak verecCbrfrulc>n şiiııhc etıne
cliler. Bb: de onlnr<hnıı.. Ulz de 
bo !!lituııda, ,\iman - l?us n<leml· 
tccaviiz pıı.ktmın hemen aynl ~rt• 
lo.r ,.e ihtiyaçlar içinde tcl"rarın· 
(]an başka bir .ey olmıynn bu 
<lostloi:;'lln de\'Smh \ 'e samimi oln· 
hlJC<'e~oine inanmıştık. 

Hadiseler ·imcliye kadar - ,.e 
şimdilik - bizi yalanladı \ 'O yalan. 
h~·or. Rus - Japon dostluğu bcnlt• 
\'anıdır; fakat hunun uıun zaman 
de\-am edebllece!;oinc emin olan ela 
pek B.7drr. Japonya harbe ~lnliği 
gündcnberi bu konuda ileri -.tirii
len fiklrlt!rin hepsi Uııhe ,.e en· 
dişe tütüyor, Artı'i{ bu bedbin gö
riişler, So,·yctlerin clostıan ınC\• 
kiinde bulunan resmi makamlarca 
cla psylaşdnınktadır. l\lcselü ~!in 
hariciye nazırlığmm özcll<:ü, rad
yo ile ilan etmiştir ki: ilkbahnrdn 
Rusya ile Japonya nrasnıda mu• 
harebe muhakkaktır. Mosko\'ııyn 
veni bir Japon elçisinin ~önclcril· 
~esi arada.ki sun'i dostluğun uzun 
sür~c~ne bir garanti sayılamaz: 
!;ünkii Ha\'ay a:J:ılarına Jnpon bııs
kmmdan önce <le .Japonya fanı· 
frndan Bay Kurusu Amcrikayn 
t;önderihni tt. 

Fakat bir taraftan Yeni Gine 

lı.~erindcn A \'U~tralyaya, bir tn
raft.nn ı1a Uinnnnyn üze:i:ıüen 
Hinılistruıa l ürtimeğe ha1.ırlanır 
ı;i;rlinen Jn110nlnr, bu harelu•tlerin 
ı,on hedeflerine ,·nnnndan, bir de 
So\) etlere kıırsı ceılhc açınağu 
muktedir midirler! Ara<la Çini ele 
unutma.yml7. ~~nking .. Rangun 
) oln kcsilmiı:; olmakla hem.her 
c.mlta)·~ek orduları döğüşc cle\ nnı 
!"diyorlar. Bu üt ccıılıcdt' de hnrıı 
ôJkbahnr:ı. kaila.r bitemc:.r., ı;ünklı 
ilkba.hann ilk ayına girmi~ buln
ııııyoruz, O hnl<lc .lnponların So\• 
~·etlere kar:;ı cfördlinC'ii hlr <'ephe 
açmak iizere olmalıln. lnamhn.ııı 
hjr ~y olmasa bile hayret \'eri<'l
tllr. 

Gerçi bıı dört <'ephenin iiı,:ii bi
rihirilc o.;ıkıfılu ilgili olmnl• bakı. 
rnmclan büyük \ 'e bir tek tnarru:r. 
sistemi \ 'Ücuda ;;eUriyorlar: Ja. 
ııonynıım h:ı.rbe clc\'am e<lebHmesi 
i!:ln Felemenk Hincll tarımdaki 
zengin ham madde kayna'klannı 
,.ıe ge~im esi 45nrltı; Çine karşı 
avnşm dort )11lık <;Üriinceıne<lcn 

lcıırfulınasr iı:iıı de Bengile körft.• 
ziyle Çnnkayfjekin ksra~ahı arn
c;mdald yardım ~·olunun ke ... ııme J 
1~7.Imı:ellyordu. Bunlnnn hepsi bl. 
riblrini tamamlıyan hareketler a· 
yıhr. Eğer Jnıu;nya, Çine Ru ya
,J:ın akma-.a. bile dnmlıyan ynrd•. 
mı ela kesmeğ" lüzum ~öriiyorsa, 
o zaman "o,yetlere karşı nçacai;r • 
cephc)·i ele ayni t.aarru·, istemine 
iUıal etmekte mahzur görmez. O 1 
fokcllrcle ~örünü5tc blrlblrlnden 1 
()Ck 01.ak dört cephe. hakikatte 1 
hiriblrini t.nma.mlıyan tel< bir tanr. 
ruz n•ekanizmaı; ı \'licuıla getirir. 
Fakat bo farnziyr, şimdiye kac1ar 

Blnd!stana karşı 
tehdit oenlzden 

beldeni or 
- ( 

Japonlar Rangonun 
şimalinde bir şehri dalıa 

aldılar 

\ j..,J, 11 (A. A.) - O. F. l: 
Japon'a-r Birmanyada ilcrlem -

ğe devam e~yor. Rruıgonun 1.00 
kilometre şimalinde Thnrnvaddy· . 
ye, varmışlardır. İngılizler, Rango• 
11un 13Q kilometre garbında bir ı:. 
::nanı tahliyeye ve ora.da.ki sı~~i 
tesis-ıtı tahribe başlamışlardır. 
Vsşin~tonda son aylarda, Çine ih 
tiyaçlıırma ~ etecek kadar mühim 
mıılz<>me sevkiyatı yapıldığı ve 

.Del-amı 2 nrl snyfnda 

Bir Amerikan 
kruvazörü batırıldı 

'l'okJo, J ı (A.A.) - İmparatorluk 
ı:mumı kararg!Uımın tebliği: 

Avustralya doğ\J.sunda Hind okya • 
nusunda hareket yapa.n Japon kruvn. 
zörlerlnden mUrekkep bir te§kll 2 mart 
gUnU A vustralyn lstlkamctlnde kaç • 
ınakt.n olan Amerikan Marb1ehead knı 
vnzörilnU t>n6rml§lnrdır. 

9 mart sabahı gUn doğnrken bir J • 
pon muhribi Cnva ile Bali nrasmtla 
Lo~bok boğazında Jan Van Amst.C 
Felemenk mayn gemisini batırmıştır. 

Bir Jnpon deniz birliği 7 mart Cava 
I ' 

ea,nubundıı C~rlstmas adasını topa tut 
muş aıılterl tesislerde ağır zayiat ver. 
J lrmi§lir. 

Marblehcad hafit kruvazörU 7050 
· tonlllto tutanndndır. Altı pusluk on 

) e &ekiz havn karşıkoyma topu ile tec· 
hlz cdllmiş ve 1923 de denize indıril 
mi§ Ur. 

Londra eytanı 
Bugün ikinci formayı veriyoruı: 

llABER ga:ı:etc::.lııdc 'l'rilıne~ c bugUııdrn ltlb.ıren oo~lanıın Edgur 
\ allasın !:-Ol< heyecanlı 7.nbıta romanının birin<'! forınıı.s:rıu - EN SO.!IO 
HAKIKA oku~ııC'ularının bu romanı t ldJı edcbllmolerlnc lmliAn wr. 
ıııek ıhl~iincesilc - e\ivl'lki gho ,·erml tll•. lltın \azl_lctl yüzUndeın di.ın 
roınnııııı lklnel foraıasını \ercmemlştlk. Huglln e\·velce \"aadettlğlptl:r. 
bu iklneı formayı d:ı veri~ o ruz. OkuJ uculnrımız 10 gün sürecek olan 
bu romnnın mütealdp formalnrırıı 11.ABEH ı;nzctesLııJ takip etmekle 
elde edebileceklerdir. 

Haber gazetesi londra 
tarihi bir roman olan -1 NT -1 

Şeytanından •onra büyük 

KAM tirekli te'kzlhlne uğra.<lr~ı hl\di. , 
selerln tekidine mnhta~br \'e a,csi j 
halde iiphell bir fara7jye hsllncle eserini forma halinde vermeye baslıyacakhr. 
kalmaj;& dc\'am eder. 1 ._ ________________________ _. 



1 - ICN SON DAKiKA - 11 MART llNI ÇABfA1111A 

Fıansal}a 
Amerikanın gıda 
yardımı kesildi 

Amerika aorulan ıaallere 
cevap iıtiyor 

Vaflagton, 11 (A.A.) - Hariciye 
nazır vekili Veıs, geçen ay baı:ncıan 
beri blrlefik Amerlkadan l!'ranauı ıt· 
mail Afrikuına gıda maddeleri ve dl. 
ter ena nakllyatı yapılmamıt oldutu
nu teyit etmfıtir. 

Vifi btıınbnetl ile yapılan mQteaddlt 
muhaberelere ratmen, bundan 15 CUD 
eVYel Amerika bllk6meU taratmdan 
boı&u.m JMfntdUen rörQfmelerde ileri 
sOrQ1en noktalar bakkmd& memnun! • 
~et verici blçblr cevap alınmamııtır. 

Vela, vasiyet aydmlanmadıkça ~eni 
blçblr aevklyat yapılamJJ&catmı açık 
ça 8Ö)'lemJftlr. 

Kumallyeh 40 ll'raDllla harp ıemiat

ıılD .a.de AbDaDlan. vertldlll hNk1n. 
dakt bum babertertnl teytt eda ma • 
JQmata ablp 01m&dıtmİ btldlrmlt ve 
mutad olarak bu kahil maeleler bak. 
kında Jyt haberler alan Vifideki ~il. 

yQk elci Aınlral l•blnlll de bu mer 
zu etntmda malamatı olmadJlım l1L 
ııe •tmJftlr. 

Avustralya hava 
tebliği 

~ u (A_A.) - .Avu.traıya 

hava ~bUtl tlJle demektedir: .Avu. 
tr&17a bomlıa tanuelerl Yeni Glae 
ae ve bllbH" fle"'nmıd•kl JaJIClll 
~ teJav bombtlHUfludlr. 
Tanuelo Melet onnDdeD aJnl • 
dJkJan mada 1* dllplaa pmlal J&D. 
gmla tamama bar&p olmUf ve dfter 
üçQ 114deU. 7aıwak lıatqaakta buluıı· 
mut. lıaDJaıilan mud& bir dQfmaD 
gemJal de karaya oturmuttur. 

Avuatralya bava kuvveUeri Flnaba.. 

ven civarll)da Banieo Umenmde dUt • 
mu dlDla tqltlanna, aüıtr çıkart • 
mumdan pek U..,. tumaza PO • 
miflerdir. Raboll U..rlne yapılan ketlf 
barekeU, bur'aıun Yeni Gtne;vt iatllt. 
için Japoalar tanfmdan pek mulat. • 
mel olara1t bir na gibi kull&Dılmumı 

tatımtne mtı1&1t olmuttuı', 

Japon ban kuTYeU.ri dQıl Papuul 
limal b&tıamda Bunayı mitral~ a • 
tetllle tutmattur. 

Öfleden aonra, Avuatralya bava 
kuvv.UerlDln lalamua tanan mq. 
dalama yaptıklan taamas MllMIDda 
dUfmaD& atır zayiat verdirUmJIUr. 
o....,. pmilıerllle yllddlll taarru 
ediJJıllttir. 

4ftltr11& JIÜOU&n lidcleU. Jaa& JL 
tan ve yamnaJrta lııalQ'" lılr dllmlll 
semllt stnalflWdlr· B&ns .ııara 1ııu 
gemblla lııuluıuiUIU :yerde - u.tlbıde 
yalnıs 1la1ln bir yat ta'br.k&lı kalmJt 
buluDQordu, 

Rurdaki fabrikalar 
bombalandı 

Loııdra, 11 (.A..A.) - tngutere il.ava 
naantbaiD baberler ..wlll, pazartuL 
uıs .-ı Rur uva.ı u.rtJlde ve 
m.eade tn,wz bomba t&YJU9lerlnbı 
yaptıkları t,alll'llıat ... baarla 90k bG.. 
ytlk oldutmau bU.dtrmektedlr, 

Pnotıar bu bOJpde ÇlbnlaD yan -
pQrJD bOJGk bir keafet aldJCmd& 
rntıt.tdlkUrler. Tumuı uam! flddetl· 
nl 1ıUlmedM evvel blUln Ru. havzuı 
dalp balinde blrlblrl ardı .. p1en 
ıaama bombe ıanareJerl ıçm tflklı 
bir Jlldlf o1mafbar. • 
~ ban lnıneUerl ikl ıec:e m1l. 

.......,. Krup fQrUcalen lsertDe .. 

........... lıWumıJOrdu. Bu alem 
sGndllıl w pce Alman falırUW&n ve 
llPl ılbndlk& l'rullZ topnklarma 
J9PdaD hDeumlarm ıs met atmı Jilal 
edılcektlr. 

Bar ...... .Alman lku..ctiyatı lçln 
bQatl ........ ..,.u llalsdlr. 

ingilterede 
Gtda maddeleri kartl&mJda 

tenzilit yapılıyor 
~ U (A.A.) - Mytertn par· 

~lmato maba1*l ya&ıJW: 
lftUrtmet, lncDtere ınD.ıeUnln claba 

ı.,..auı bir bayat reçlrmutne karar 
vermiftlr. Pek Jakmcla. vkelCJar, ka. 
cı.ıar, ve çocukJar berinde bOJOk te. 
a1r bırakacak bir demeç yapılacaktır. 
Glda ınaddelerl, gfytm etyUı, aeyabat 
ıer ve tiyatrolara alt olarak birçok a· 
zalmal&r tatbik edilecektir. 

tqe neu.reUnln, bu batta içinde gı. 
da maddeleri kartSarmda tenanlt ya. 
pddJIW bUdireceli l&DlllJOr. Gene 
ba batta sarfında beDsin •rftyatı da 
lôdtt olunacaktır, 

Davet 
Kalıatet llJeel mesunlaft cemiyetin. 

-= Cem.iJetiıD191a -.nelik toplaDU. 
la.mart puar pO aat 1 ISte 'ifll 
balkeftlıde ;p.~dan bOtün me • 

ar"'1tlll ,. ....... " rica olu • 

Sark cephesinde 
~ ... ~ 1 ncıl e&7lacla 

muharebelerden .cmra Kısılordunun 

17 köyU geri aldıtmı bildirmektedir. 
Gelen haberler, Sovyet kuvveUeri • 

niD llmoleuk l8tlkamet1Dde §lddetle 
tuylke devam ettlklertnl gÖlterlyor. 
Bu cıeVNcle yapılan mub&Nbelerd9 AL 
manlar insan ve malzeme baknnmdan 
etır zayiata uğram11lardır. 9 martta 
B• tOP ve bir çok esir almnıııtır Ru. 
lar, <T) köyUnU aldlklan sın.da 200 
nui öldllrWmtlftUr. Diğer blr kealm • 
de bir topçu dUello8u .. nHmda 200 
Alman yok edilmlfUr. 

Hong - Kongta 
yapllan mezalim 

Bütün 
dünyaya 
radyo ile 
yayılacak 

. EN SON DAKiKA 
Küçük llblar Kuponu 

(Bu ........ eldeaerell son.....,.. 
.. ...... ft ...... UAalan .. 8oe 
!Dakik' ....................... s. 
....,.. ..._. -..e wa M11J111• .. .......... ,. .._., 

p,, 
• 

Mahkeme Salonlarında 

Garip bir ''ga 
mahakeme ı 

Eolenme teklilleri: 

m:t!:i!°~~!~~ı!': :.;eh:! Karısının kunduraçı ile mDnasabetini 
--o- sup, temiz glytmll, J'Qbek IDObedle ~ • h•dd k dur lnıiltere Sovyet Ruya mekteblnin llOD mmtlad& ~.... llgrenmıa, pUr 1 et un acı 

vaııtaıile Hong. Kongdaki ve terbıyuinl Avrupada yapDUf kbue· Y 

Te'btlt eki, cenup batı cephNIDdeld 
çarp11maıar aonunda dlter dört k67Q 
daha rert alındıtmı kaydetmektedtt'. 

tebaalı ile temaı teminine :. ı: !:~=:::=.bir~ dükkanına giderek masa Uzerindeki 
çalııacak edilmek o.ere tototratıa (.A.A.D) nm 

Londra, 11 (A.A.J - KUatemlekAt zlne mUracaat 181 l.ııap.Ha kapmış fakat 
.... * 

MoekoYll, 11 (A,A.) - Tu ajaDlı.. 
ınn bir teli ,öyle demektedir: 

ne.zarett 1Dt1atetarı Lord Krambom, • Yq 24, boJ 172, kilo ... 1111Dtr, Ul1',-. ' •H 

Lordiar kamarasmda Eden taratın _ yQkaek tab.llW, lllO Ura 1DUf11 Ud e. 8eflktafta, O-...... lıılr Jamdu 
aan yapıJıına benzer mahiyette, Japon vt buhman bir l1&7, 17.IO )'qmda. te- namm JUJDd& ...- 1'tPllP 11m1a, 

mezallmt hakkmda blr demeçte bulun· mla ve ~lıklı 1* deJI' lllellRp, e. lıılr stlD dlfardlJd lılr ............... 
mU§lur. vllle bafb bil' lıa,anla evleDIDU ....._ DJll11 8CIP laert1" llllllGe. ~ 

&taraya • Rllaladakl 11 IDCI .AlmaD 
ordunnun yok edilmeliD• muvattald • 
yetle devam olunuyor. Rua tanancl· 
im ve Sovyet bava karflkOJIU top. 
cuıan beıyün, .Almanlann, çember 
içine alman kıtaıarma rıda maddeleri 
ve mWılmmat r&ıdtnnek lçlıı ucur • 
dukları tqıt tayyarelertnl dQfOrmek. 
tedtrler. 

Lord Strabalıl bWduııetm bu meza.. melrtedlr. (Y.Y.) NIPslDe mtnea • ....,... .. iç tantmılU1 lllllmılll 1ılr 
llmi yalım lngtıteı.ye deti1 bütün at 191 ·lradmla lllraber ............ 
dünyaye radyo ile yaymak için ne gL lı an·--'ar Omer De lradm clerlall tofU'amml. 
bl tedbirler almakta oldutunu llOl'DlUf ,_., 
tur. Lord Kramborn ıu cevabı vermlf • 1'1la1 Tevfik kardeflD ot.GIDolıll" lal', kadm ,aıdbıtı iMDi tirtmlt " 
Ur: maklnl.t okuluııdaa mesua bir pq tamir lQlıl p&lnnlf OldulU aıakJc&lıl. 
HtıkOmet tanı nepiyat t•miDl mak· garaj wya denla motılb1erlllde 09bf • 1armı kaparak dGk ... ..,,n oıJam1, ıtt· 

• • • ııadlye mUmkUn olan bUtUn tedbirleri m&k ı.temekt..ur. <"'11) reauılDe mtı· mlfUr. 
......._ 11 (AA.) - a.&Oı almak taaavvurundadır. racaat. Bu .Ant adllld& bir bdmdır ft &.. 
thdtecl P.- sen Blrletlk Amerl- lılubalazskarlardan Lord Onalav • lT 78flllcla tlkmektep muunu 1ıı1r mbı bunu taaı&uftlr. 

k&, N811Q verme ve klraJama kaımllU ~unları IÖylemlşUr: ceno berb&Dal bir mUurıtede mQnulp - Usta ne ,aptm T Bu Jradmm lro. 
muollımoe leYUlm eeYkiade RuJ&ya Bu hAcliBe bana Rua _ Japoa harbini bir fi aramaktadır, '(18 i81m) nıulne cuı Jctmdtr bm1'0l' mUUD? 
rOcb&a bakin VU'lldlllDI allkadarlar& hatırlattı. Qtaribte Petrabul'C lleta· müracaat. - Hayır, 
ve 'bQtQn ıtrntıere telıllt etmlftir. retindeydlm. Rua esirleri llakkmda Mütelerrik: - Nadi &dmda blr kWbanbeytdlr. 

Alman tebll•gYı• maiQmat almak için Tokyo ile muba · •Mükemmel bir balde bet yeni lla· İfltil'lle kantma.m kendlD1 yokbfl. 
bereye ıtrlfmlı taahhUdUnU almııtım. tiğile 37 :model Kabrlyole, tek kapılı - Nendea ~' llalaa - de 
O devirde Japonların Rus esirlerine bet klfillk llQUll bir toM otomobili kimseye bir f8Y .Oy ...... 

_...., U (AA.) - .Alman tellU· -k 1'" muamele ettikleriDe dair rapor - Benden :ram. lrorbıa. ... kup-
_.._ .... --n.tı.., .... ..- keli.. ,... OJ• 21SOO llraya pazarlıkms aatılıkbr. ı.u. 
•----- •-" cenup ıar aldık, Bugünktl ile Japonların o sa. k1 berber kapıdaydı . .Ane çıkarken 
mlade SovyaUerill Jdltle ballnde yap - mankl muameleleri araamd& görWen yenlerin adnıdne aralııuım balundulU kendialDl ıördll. BeUı k1 dQkkba. gtr. ..-. •---·-' ....... _ ... _.,_ rı ..n. yer blldlrlleblHr, (J'ord) remstne mO.. 
-·-~-ar -- ---- se r-· ?.ıddiyeu açıta vurmak için bu bAdtae. dlllndeJı beri kapıdan aynlmayıp bu -
kUrttllmU,tQr. Şimal ve merk• kaim !eri ~detmekJillmiabı muvafık ola. racaat. raanu gözlemlf, 
lerbıcle Bovyetıer muvaffaklyetalz ta· c:atau 1&D1yorum. Umlt ederim ki, Alclınnız: _ JC)'Yü., ama nereden anlayacak? 
amudarda bulunmuflardlr, Japonlar daha medeni bir muameleye Aptıda reml&leıt J'Ml)ı olU o. ap.kQ.bdarqıı >'l'J>tınula gelen bir 

Şimali Atrlkada Keklll bölgealnde avdet edeceklerdir. kuyueolal'JllllUll ........_. pleD motterL .Apk)ralıdanm aldı, gitti. 
tngtıtıı kefil kollan geri pUakllrtWmut Lord Londondery, kmllıaç vaaıtuı. mektuplan 14&reh•pemlzdıılll ,,..., • _Doğru.. dolnı ama .• 
ve motörlze kollar bombardıman edil. le Japonlarla Jwrtıangi bir mUnuebet lan llarle) lıersb ...... _ ....,.. Baklkatea de 9mllaln ıcontutu ba. 
mit~\. tem edlllp edllmediginl 80rmuttur. kadu ve ... , n dea ..,.. aı-... p:ıa gelm1f ve berberlerbı mqbur faz 

Kat '1MrlDe yapılan turrUS1ar Lord Kramborn fÖYI• cevap vermlflir: lan • la koDUfbalıll ldbaJl't R ldd*yl de 
MDHmda dtıpıan bava muharebe - Japonya, harp ellrlerlne alt mub • (Semlramfa) (Q~ '(O)t) (_,.) a&ızdaıı &ita Dlba,.t Ma4blln kula.. 
terinde 5 tayyare kaybetmlflir. 6 tay. yeı.79 tasa ko711Nt detlldtr, Kuma. (Ciddi) (l'erhunde) rr.Ş.) (11.K.A) tına kadar ıöndermlftlr. 
yare de '9rde taıuip oluamuttul' fth mukf,veıe l1Um119tı dahtunde ban. (Deniz 18) (tık ve IOG l&DI) (ll.K.29) 

Şetland agıtmda Alman tanarelerl ket edecellnl de evvelce blldlrmlftir. (El) (Kemal ~&Ja) (t. IJIDkan> Nadi raluya tıUu tul& 4Qokım ve 
iki bln tonluk bir İngiliz ılleblnl batır ffn11•koD•dakl vatazı.ıa.ıanm..ıaJa te - CS.U. 4) (Eclar) (~•" 18) (B,T. 8) pal'U1Z bir adamda. Bwuı duJar dtq-

bu da•-- da ki ha a - • ....,. Y-" maa derhal ömeı1n dUkkAQma kot • mlflar ve a ~ grupun v mu --•-rt '-·1-·k 1'"'" beynel-'lel ( .ı. " 1""a 'ım) (B " Sev "'-p) (11a ....... ) 
ydanla •--'-1 rinl bUyUk "apta _v.., INUll& "".. "" ·~ • .- • .ı.a .......-• mUf, içeri ıtreNk clQkktnm kapııanı 

me nnın ...,.,.., e " Jomlhao 1darutJe --'-tük. Şlm"'"'e (N.ÖS) <Gen9 Rehber) (C.R.) (Oran) __ ..._,__,_ '"--"'-' lard •v&- _, kWtlemft ve muanna a-tadek1 k1m. 
-~ne-

9 
_:::_-amııda ır. kadar Japonlar ber tllrlQ tekllll red _ (Ayla) '(C.K,) (8,8.) <11.Z. B> duracı lılQalım alarak Omen: 

Bir DIOU"" aramn seçen a - detWer. (Pembe,, _ _.) 
...ı .. 4 -t .... 111 .. 1 43 U .Akd nlzde • _,,.., - Seni timdi öldOnoelim, Sen be· 

man l" ... e ..,.. ...... er e Lord Starabol)': Sovyet bllkQmeti ------------
ve ıtmaıı .Afrlkada olmak tızere es tay Japaaya o. cUplomaUk mUDuebet ba.. Philipa fabriblan nim D&IDU8Wllu lclrlettm, PQlmAl •L 
Jartı kaybebn1flerdlr . .Aynı müddet Undedll'. 9D lıll&Nlıel' iOID To!Qo .._ IO -mda tin. dt19 lıalJl'ID.lftlr, 
sartmda tqntere19 ırarp yapd&D mG. dbade 1111' ,.,_. 7aplDMllll &ovJoet bG. ı-s Omerde NDll atmq, JDm1n iç bmme. 
cadelede .Almanlar 18 tayyare kay - kameUDcleA rloa edelıWr ~? de _ Elektroteknik ll&bumda bO)'llk bir ye kaçml§trr. 
betmlflerdlr· töbrete ablp dOnyanm bet ıutum. - Dur kardqlm, abalrleDme. B6,yle 

D1fmaD .AJmanyaıun sarp kıaau Q· mlfUr. • ela l50 den tuıa fabrikam bulun&ll 1ılr teJJa Mı JO'IL .... otu1' "1rM da 
bl ... _ .. __ ak'"'- Lord Kramborn bu teklifin yenl bir P:blll bidde .. -• -•-. serinde uçmut ve ........- me ..... pe 1110 ...... ıert ııo Bel ,....a WU& ,,_,... .... 

mahallere bombalar atml§tır. Birkaç nokt& oldulUDu ve icap eden makam. glrmlftir. K6- l50 IDol Jdmı kut- Nadi~ luıla lrmalf SCJrQDerek: 
ılvll öımut ve yaralanmlfbr, MUtear_, ıara lblil edllecelbıi töylemifllr. tarken bu sabada muaaam Jlboratu • - Ben oba, motv lllJmeal. Beni 

l'IZ tayyarekrden UçU dll§UrWmUıtllr. Amırıkan donanması arlarmda aenelvdenbert yapılan lleme kepaze etUD, diye balmmı ve 

1 

arqtır~ ve ph1111•ıann mab arkumd&n da fU u11mJmH teldltte 
BlrDllD'ada harekete geçıJOr 8Ul11 oıarak yenı .;:;ac;;o leNl ..: bulunmuttur. 

_.. Blıt&arab ı Del •)'fada zırlamlfbr. - Bana derbal 1G lira vermeuen 
._....,. 1 DOi IA7fada Umumi surette iyi haber alan Fo. Her ,.erde bOytlk bir a1.llıa ve tak· kendini ötekl dOn,ad& blL 

Rangon yolundan bqka Çine &i • reip Correapcında.DC'e mecmuam Kad.. dlr uyandıran bu ftd:Jol&n. ilk PbL Bu, Oa1er1Q C&Jllll& .....,... llnba • 
den halka yollar d& buha4uğu be ftttea .._.. Jl&Mrlerde Japcıa dlplo llps fabrika.al kurulufuna l50 acı cinden f&lll'IDlf ve kebleye kekeleye: 
yan edilmektedir. matlanma Pula llarlıbdD DlaDm or- ...a clnrlJ9lt dola,.u. .,..._ 111.. - Ne demellf dll!lal ureytm • .AD. ... ...._ 

t.._ dolTu J\m7& ~ beaplan gOr. • - .. Ra4.Yo 8U"l8I fam! ftl'Dmlftlr. ı C&k. yanımda tuıa par& JQJL Şimdilik 
Saygon, 11 (.~. A.) - Binnan· mek ......_m ftl'lcek bir atbaJa pı Bu almeler flllullll kadir m&aıl SO • tu 8,15 UraJı al. Geri JUWU 80Df& ve • 

yada ~ dll.r"W'l taldp mit oll.,.Marmı .ıs)'ledlJderl blldlıtL rll ..... - n'"'7• ... W lıll' t* rlrlm. 
eden Pegu•ııun itcali. aaeri m41 • f. kaılde eaiUk ,ahitlıefte gak 1:ı8.yWt .uatejlk e• mekte oldutunu y&Sllllftlr, tt1mada ev Y lert bavldlr. Nadi paralan &Öl'GDCe )'UIDUf&IDlf: 
hanmiyette priamektedir. Slt • tay&D bir ınem'baclaıı VqiDgtona gelen 
t.ıg ilBednde kurulan tngt& mü- batıerlere cOre Japon)'&IUD ııanomt 
claıfaa hattı birçok noktalardan ke- bud'udunda taamıs emrini bekll,.m 

denbden tama mWilm bh' ordu.su bulunmaktadıl'. l'a· 
.... ir. llandaly • kat bll..nı. ~ ........ Ja- ileri ba. mile tecrit edilmıit bulunmakta ,. ,_ ..,.._,,___ r-

dlr. MUttefiklıer milda!aa hatları• rekeU durdurulacak oluna bu cm111 • 

nı çok gerilere tqmıak mecburi • nun yerinden ltmuldatdacalt ADMdtl 
yeilDdedirler. fngilis bynaklann rııemekedtr. 
dan -.ı bMm haberlerine g8re, TolQ'o, 11 (AA.) - Gazeteciler top 
Çin. İnlliS ilmi venlen yeni oep- ıantumda AY118tra1Jamn ftZlyett bak 
he orta Binna.nyada, Kalk1lta ba• ;cmda beyanatta bulUll&D namı .ıssca 
tanda Sbittgaııg Umam ÇeVreeilı. Angıo • Saıc.ontann tlmdtkl prtlar 
den Siyam tlma1 hududuna kadar içinde .A watraıJaya. nıtıeaır bir yar _ 
uayacak ve Japoalarm Hmct.tan •ımcla bulunmak hu.su9Wlda karplq. 
latJbm&t.lndeld. hareketleme de. tıklan mtlfkUllerl bellrlmltttr. 
\'8lllı1r ollnlc f.elıdit edecektir. Japonya ile Avufiralya &l'UIDda ay. 

Buna ral'IMD, ..ırat ndpJlWer rı bir sulh akdetmek lmklnı olup ol • 
Hlndidua Jrartı, yapd.c&k tebdldtD madılm& daalr aorulan bir suaıe eöz _ 
bUU... Rallgoaun HIDd Okyanuau cU fU cevabi vermlftir: 
dotuaundakl 'bQtOn kealm tızertne Ja· BOyle bir .. ye 1mlrAn yoktur. ÇUnkQ 
pon kontroıiıne mll8alt olması itibarile .Japonya, .Almanya ve İtalya ayrı wDı 
denizden yçıJac:aluıı tahmlD etmek _ imza etmemek lçln aniaıma yapm11 • 
tedlrler. lardır. a.zıUDJa beraber Japon1a Oe 

Bunlar, Japon lıapeklH ..-raı To. .A~ bir nevt anıqma yap_ 
jonun, Hint blrlltt barekeUne Japon maları mUmkUn olabWr. 
bUkQmeUniD taaı bir mtızaberet g&t.. 
terecetl bakkmdak.l demfflDe daya · 
narak, Tokyonun ber pyden enel al. 
yaal bir taarruzır, geçecett mUtaleuuı. 
dadırlar. 

Saygon, 11 (A. A.) - Cavada• 
ki Japon muafferiyeti Tokyoda 
bUyUk bir eevbıçle kareılanmlfbr. 
Japonlar, Anglo .. Sakaon kuvvet.. 
Jetine kesın muharebeyi vermeye 
hazırlanmaktadırlar. 

Diln bir demeçte bulunan tnnı
pneraı Sato töyle demlttar: 
Şimdiye kadar kazanılan nıevzi• 

ler, ttal'yan ve Alman itblrllfi ile 
yapılacak yeni Japon taal'rullan • 
na birer tb ıe.k1l ebıaek Uzere 
tahkim Pd lmelfdlr. Ja[>Oll, Alman 
vP ltalyan kuvvetlC'ri pek •alrm<la 
Hint denklnde bhibirleriJe birle . 
eıeceJderdir. 

Bayan Belkiıin bir mektuba 
Guetemialn mabkeeıe •lonl&rmda 

1111\uıııında çıkalı bir muhakeme taf 
.uAtı mUDuebetlle bayan Bellda Söy. 
te:mea sönderdltl bir mektupta diyor 
ki: 
0Maıatıerem saae&eaJsla a mart 90 

tarllıl1 ....... Bay Celmlettln Sa 
IUaotlll ile ......... ki daYa)"• , .... 
tnlıarrlrlldıl ...eoa c:elee•ln cereya111111 
nülederlaın lılr tüllD müoevl9el'ler • 
dell ... ıatınlttlr. HalMkl dava mevs· 
mu ,aaa. Mr klrk mu&odur. lkıDa 
,.....tf INancıa davalar mevoatlum ve 
bunlar ıeerııclllmeakea baaua neeredll 
n--... ne sl'I elı"81111yeU olüllece
l•ral ve laaldnmda kullaaalall ( BeDP 
llelld9) lülrhı&a de ne 114 ~1" klMlar 
11eıtıaketle hlln 1ca1111 ...... ,.,. ... .uc11rı 
..... bırakıyorum.., 

Çılgmlar Klübü 
fu:u: lslreacler il', SDTBW 

-sa-
Kız. çoaup korkarak ........ ,. -

tadı: 

- Vallabl al,yab 1ı1r o ....... p&
tller, kolldler amca? Onlar lıB --
bana DN'a wedrlenll ..... lıa ..ıer ile. 
nl ~lrr ve .... lılr wq ....-. 
clller .. 

Salılr evde ldmM)1 ._.."*'_' 
- lllbıyla 1141 t-abak da M1ııer Yer. 

dl •• vay alCak vay, Sisi••........._ 
Diyor, .. r tan.rtu da klOlk Jas IO. 

eutuaun yb~ •Uardan ... ...,. 
o•kanmp~. 

- Peki, a 711vram? dldl • Banlar ... 
elen biiJle bep bll'den lılr ot Dılılla M. 
nlp ka9tdar1 Klmdea korka7...,.T 

- Bir dokt.ordan ko~ 
Gldel'llen ...._ o doldoM ya,...ıı 

lııUlrlz ...................... de 
elllı ı' lı ,. ....,.rlartr. 

- Otomobilde bdlll ... llll)'dl1 
- Svet, bir de ırt IDMtola lıııJr ka. ........... 
- 'hımm. itte o, ............... 
s....ı.e,..cllJadD: 

-.u~r ....... .._ ........ ... bn,.. ............... .... 
l(eldl •• IW6 Mı.tın MiM da._.......... .,.,...nan. 

KOlllleer............,. ......... ~ 
rarak ...... , 
-BlzlmlalıuTlkoadılerl _........,......f 
- ...... ent. ta .... - .... ~ 
-01111 .-r ....... .__. ... ... ., _ ....... ...,.. --......... _, ...... , ......... ...,. 

u..atn tıa 1111 ...... T 
-v ................. ........ 

.-Msı -~ Y .... 1111 ._.., ....,....,....,. ............. ..... 
--•den dolapla ..... lllr ....... 

- Peki, yalDUI bir ille de rakı .. 
marbyaoaUm.. 

- Bay .bay. B:m1n kot karpJd 
tıakkaldalı rala &&. Bil'U ..... Q. 
dllr. 

Ve bGJltOe pü tec& 1ıüeoeti --.r1• 
dlleıı bldlle, prlp lıılr .. ldldl mim Qe 

aettcelenmll " Nadi Omer• a'flbk•• 
içtikten 90DJ'& OdaP PtmlftL 

Omer, YUIJl'U. .......... Tal 
ma çuqı lllmlD ~-

- Uet.a fU lfl 1raıalrGla lıalllr .. 
..ıı dalla l)'I oJ&eak Ben wommdall kor 
lmJOl'Um. 

- .Artık kerJ&uq taJ.aıa k ..... 
km böyle bir PJ :vapa~ deme. Ali 
mallab, belDfWllerim, kanm du)'U' 
mahvolur, kepue alUJ'QIL 

Brteal g11DQ pazardır. Nadi pqarte. 
al g11DU sene dUkk&Da plaalfUr. 
marte8I gUnU ilk seldllt 11111 ...,._ 
bdlr. 

- BaJdl bt'lcıı1a. u ..,. ,... 
- Omv: 
- Biraz belde, KODlfU dUklrAMr -

lardu ataJllll, --- ............... 
Nadi camekba Derlemif ft bir .nrG 
topuk lAattlt 11e a.ıakk&a .,....._ 
da cebllle lndlrmlfUı: OmerdaD -.S iL 
l'&)'I a1mıf ve pae k.,...,,..,.. _. ra· 
kı ımıarl&ttırarak ıttmiftlr. 

ömer artık NadlcleD Jmrtuldalma1l 
•nmıpa da bemea ..- sGa1l J&D. 
llf dU,tlndQtUDtı antam.,ar. zan. Na. 
dl .... dQkkUa gelmlfttrı 

- .ArbklmDln ~ Bua Jolı 
paruı ..... Bir daba ..... ,. .... 
cetlm, ne de JbQmtı a&wM ıo de 
mlfUr. 

ömw dl artık knmlftL 
- Bet pua nıeıaeml dt,.......,. 

ee, Nadi • Jmm'f ft mu& •lırlllıdaleli 
lnmdmuı ...,_ kapeıü o..t bL .... ,.,.......... 

Hldlle, 11te bu 1a.ralalD&cllm 
pollle mww...., • _.. ....... 
lllJfbr. 

NedlDla .. __. .. llmlL • ee 

--~ ............. 
Kubak....ı.e bu ..-aa de.._• 
dildi ve plllt olaak llmla •ı.c:tldl. 

Nadi uzunca bo)'lu, ...-r, matrut 
bir adamdı. Omel' daYMS olma,.... 
ratmen mahkemeclf 1*ta. 
~ Smba llldl8e1l J'Qbrdalıl ... 

kilde anlattı. raJlat Nadi ........ 
blrtnl kabul e~ Oinerla ÇI 

ratr oJdUtu lc;ID Ja)m °"...,_" 
8a)'1edl. 

Neticede mullakeme, Jdı*bmı•Li 
ldn mtıtaıeum:r blldtrmell ICID 
bir ıaae lılralaSdı. 
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