
Patates fiyatındaki 
yOkseklik nedir ? 
Alakadar makamlar bu 

hususta tetkikler yapıyor 

Fiyatlar yakında düşecek 
Aksarayda Çukurpazarda manav 

1 

"Patates fıyatıarmm artması, son 
Ziya patate.sın kiloewıu 35 kurul& civar YillyeUerde az patates gönde
satarken yakalanmıo ve adliyeye wrll· rtlmesldir. ı.t&nbula, Patates İzmit, 
mlştir Karadeniz limanlarından gelmektedir. 

Son· zamanlarda ,ehlrde sat.ıl&ıı pa· Gerek nakliye gUçtUğll gerek, ekmek 

1 Küin Merz 
tı ansal/antiği 

10.000 
ingiliz 

askeriyle 
Riyo dö Janeyrodan 
meçhul bir semte 

hareket etti 
Hlndlıtanda ınlı!!lilmanlarla sık ııık 

tateslerde görillmeml§ derecede bir tahdidatı aebeblyle patates sarfiyatı İtalya hu<ludu, 18 (A. A.) _ 
fiyat yUkaelmesi göze çarpmaktadır. artmış ve :Clyatlar yükaelml§Ur. Hal· Ofi: Ciomale d'İtaliıı. gazetesinin 

Bu hUSU.lta ala.kadar makamlarla buki köylUnUn elinde çok patates va~ Buenoıı • Aires muha.biri yazıyor: 
yaptıtmıız görüDmfller neticesinde pa. dır ,.. menim geçme~ bunlan eat. Kuinmari i6inrlfr kıgilliz yolcu 
tates fiyaUarmm pah&lığuu '" buna malt mecburlyet1ndedlr. Zlra, bir kaç vapuru Rio de Jsneiro lkÖPfe*ıde 
alt tetkikler yapıldığını bildirm1fUr, ay 8Qlll'& yeni ma.Mul alınacaktır. Pa· i gün kakhktan som-a meçbul bir 

SabJbl ve omnm Neşriyat Müdürli 

hakkı tarıh us 
Bııaddığı ) t•r 

VAKiT MA1BAA81 
Ankara Caddes1 v AKIT Ytıl"dU 

Hindisi anda 
karışıkıık 

Avustralqa 
Japonyanın 

ıtı çarp19mada sulh teklifine 

Ayrıca maruf patates tilc:c:aı1arın· tate.ler yalanda bollaşacağı için fiyat is~etc doğru haııclt'et etnilj • 
dan HU.ııeyin Çelik b6Be bu bu.uta lal'da lMnc!llJılinden cmtecekUr, tir. Gemide l0.000 lııgiliz '\'C A-

_şunıa __ n_a6_Y1;__em_:l§:_tır_: -------------------- 1 meıfttran a8lreri vardı. Ve gemi 3 
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ingilizl~rle. y~r~_ile_ı~- henüz cevap 
den 24 kışı oldu verrııedi 

-0-

Gandi diyor ki: 

Hind meselesini~ 
balll için ulakta 

blrşey 

giremiyorum 

---o-

"1üzakerelere bQ§landığı 
hakkındaki ıayialar teyit 

edilmiyor 
Tol.lo, ıs {A.A,) - Japon hUktl· 

metını.n sBzcUsU §unları bildlrml§Ur: 
Diln Japon bafvekill tarafmdan A. 

vustralynya yapılan davete tlmdlye 

hM1) ~ hima~de oe
ınıbı. doı'.;-nı yol alıyordu, Kuinma· 
ri Rio de Ja.neirods. ~ müd
~c as'kericl'den hiçbiri karaya 
çdımsmışt.Ir. 

ıngiliz 
donanması 
Tarllda en ciddi 

valyettnde 
balanuyor 

Lonclra, l 8 (A.A.) - Ofi: 
Amerallık birlncl lordu İngiliz dır 

nanma.ırınm tarihinlıı en clddl vaziyet. 
lerindeıı birinde bulunduğunu be3'11D 
etmı,tir. 

Yazan: SADRI ERTEM yor: ğınn d lr Japon hUktımet merkezinde 
İngiliz Hindistanı ı kü.uı doln :ı.n aşylaıan Tokyo makamları te Amerlk b .. _., 

[ NGb.lZ tuıpara.torlu&'lınu Varthadan alınan haberlere göre: Yit ctmeml.§lerdlr. Bu gnylalara g6re 8 aa-u f8 
anll\tmak ~ 19 nıu:u Gandi Hind meselesinin hallcdı • Japonya Avustralyadan askeı1 hare· -------------- 11~-----------.......... arı diyor ki: ısırds şö~ le söylenirdi: leceğini ümid ettiren hiçbir be • ktıt için bir Us teşkil edecek olan top. ......, 

"ll:ıerindc ~iineı;ı batmıyan fü. rrti mevcut olmadığını söylemiş raklnrma tnglltere ve Amerika)'&. ter· Al Ordumuzu şuraya 
ke! tir. Hind meselesinin hal:i için ketmektcn vazgeçmesini l.steml.§tir. Alman tebı·ıg"'ı· man ljagu 

ı'9 uncu a. ır iizerinde glineş İngiltere hükümetinin vakit ge • 
batmı .. '1ln impara or·uk d<'\rlnde ıı;ıirmeden ne yapması lazım geJ. Şark cephesinde .... , llflde buraya 
;~~ ~~~:ı~jı~:ı~~i;nan~:g~~~~ e~t~ g~~di~~~~:ı ~~y~~ı~\~t~ Sovyetler Torpillenen ı·ddetıı· hav dagwıtmıyacagwız 
mılar farklarla. aynlmamı~h. 1 Pek nazık bır sual soru:ı-:orsu • 
~apolyonu karalarda. takip için nuz .. B.una cevap v~rrne~k ?mk~n- • • ı • k va 

'vnıpava ordular süren genç'·- IZ C!'tbıdır. ~mm şahsı kan:ı. .. t-ı şiddetli taar- ıngı iZ ru - 1 akınları ' Vllflnston. 11 (A,.A.) - Ha~ 
'~ Pi. t ayni zamanda A\ • ı lcrim var. 1ngıltereyc meyyal ol • ~ mllste§arı Pattıenıon, Amerikan --
. am l '""Hz ...... 3 ,,-j;nc mnhtnc imama rağmen lngiliz emperynliz eçt•ııer •• •• b tt ısanayll 1-"erinehttaben ra~-= ~;•;a.;nza:J>:.ayıy;d~~ Onun içi~ ~iniJ?- Hindisatnk.al ttk~!~ık bil)~~ ruza g zoru a 1 başladı ledlğl bi~~utuktA şöyle cıe-~.r 
ingiltere .\' rnpah de' Jetle .\' rt - hır .cınnyct ~eş ı. e ıçı. nnan' n _.. Yazıcı ı ncl sayfada • _... Ya&ICI ı ael -~ Amerikan ordusu ve dnnMması 
tmlı olmıyanlnn ayırmakta lıü) ilk dcyım Şıı!1?ı lngıltcrc .19m yapıın• l harbi d9fman topra.klarma göt.Onne-
bir menfaat görmüyordu. Fakat ca_k en ıyı 1~ hatasını ıtıraf ve .~a.. Din gece 8 IDglll 1 g-e hazırlanıyorlar. Bunun e"t'WIA cm,. 
topraklan tistünde günün ~fnni mır .ctmektı~: Fa.kat ufukta b•J~:· ~ l t I dl t""' man farkma varacaktır. Pat.tenon, 
dört saati güne, batnıı)all fngilit le bır şey goremıyon.un. I I anar----0---eı ' u Kalltomlyaya ve Nevjersey aobiıll a· 
tmpl\l'ILtorloğu Napol;)onu m:ğtfıb Peı;t.ı,·er, ıs (A.A,) - Resmen bileli ~ _ çığına kısa Ye ant hava akmlanmn 

etm .... ı'ne ragm· en ylmılncl a.sırdn rild ğine göre Hunlzada A.!lt kabilelerle artac ........ dlnl yicil ihta ,..._._ 
'""" l ..& Lınlar Ruavn"a "ardım 86~ e ere r """' ....... 

Avro-it• kend:ne benzer bir sU- hUkQmet kuvvetleri arasında yapı an nR ,,_,, ., ..x ,_ d ı-+•~ 
ı•- - t k B • Akl nüz yeter derecede tekemmlll et- •• b"tü d sonra 'll"Y"" eıın !i'"": • 

ril rakipler görmeye batladı. in· bir çarpışma esnasında nglllz as er. enım ım memlş olacak, fazla parult yap1- rçın U ndya.zk evam Fakat harbi dU§lllanlarmuzm mem· 
giltere 19 ODCU asırda Avrupa.dan t ... Devamı % ncl llll)fBda yor. e ece lekeUne gMürcbihıeek blr tasrroz 

"" "llAi• yarım asırlık daha ileri d. şo·· yle oı·yor Kiminin aklına dan11ınant1., ·- Londra ıs (A.A,) - Hava nazırlı. kudretlnt haiz bir ordu toplamak hu· 
bir teknik kun·ete sahipti. Bu Hin ıstanda lııcağmız cevap: "sekiz ),l" dır, tmm cuma tebUği: susundaki azmimizin sarsılmasma mey 
kuvvetlle İngiltere dünyaya kar- ldmintnld de: "Sekiz ay". lngiliZ bomba tayyareleri dUn gece dan vcrmlyeceğiz. Kuvvetlerimlz1 da 

!fi: "Bınkınıs ~mlar, bırakınız ! Geceıı· nUnduzıu·· Yazaa: BiR MUHARRiR Biri çok ozon, öteki de çok kı- Kiele ve Almanyanın batı şimallııde 1 ğıt.mıyacağız. :Mevcudu artan ordumu 
ı;ccsinJer., sözönU samimiyetle \'e ~f T ~ görllnUyor. Kısa, fakat tvl.t- daha ba§k• hedeflere hUcum etml§ ı zu bizi her tUrtU muhtemel istruı.ıara 
ciddiyetle söyllyebillyordu. Fal.at lillA VlSİ uzun süren her ııen sabnmrza değil, olaylann g:• lerdlr. Kieldekl deniz inşaat atöıyele· kar§t himaye etmek için §Uraya bU?'IL· 
Yinninel uır İngiltere için bir ev- hava meydanları ba.ııt.a, hekimine sorardo: k dl~inc göre. nnde bombalar patladı.,... görUlmUş. ya ner tarafa gidecek gruplar, tatı.sr. 
velld 8411' kadar mes'ut neticeler - N c zaman bitecek bu, • 6 • ı 1 Sekiz, hatti bet, hatıl Ü" ..,,]. ttır. tn...ııız tayyareleri geri dönerlerken ar veya a aylar halinde taksim et.mi 
vennedt. 1 tnr! ~ J•. au ği 

Valql o, )ine mes'uttu. Dünya. yapı ıyor RugünkU dtlnya da, iki boçtd< olayların gidişine göre de ~ birçok yangınlar Çıkm!§ bulunuyordu. _Yec_e_z_. -----------
~ ._ bllyttk deniz kuvvetine sa- yı1danberi :mıeUyat. fuıttine aıne- ozon, Hayır, benim aklmı buna b- DU~man sularına mayn dökUlmU,tUr, 
d ıptl. hpanya, Felemenı,, Fransa 0 llyat geçiren, sabn tükenmiş bir yan ediyor. .Japonyayı bilemem, Tayyarelerimlzden 8 i Usııüne dönme· B• Al 
~1:'_~nı enkazı ttstline ku· •-'l!lfl pek vaJE1Dd8 hastadır ve doktoru Allahtır. YUı• fakat d&ha 3'mdlden Felemenk mı,tır. ır man 

ru-~ Wırlyesl btiyUk de- aa-ır J ierlmizi '\'C avoçla.nmm ona doğru Hindi<ıt;anmm 7.ellgin kaynaklann. Loadra, ıs (A.A.) - B.B.C: Bri 
nfzlerde htlhöm stlrilyordu. Dün- Londradaa k•ldınm!f, soruyoruz: ılan mahrum kaldığı için ne Ame- Usche A.11ocldated Press'in blldirdiğl. piyade tümeni 
ya denl7lerle ~'lllldlğine göre de &'l>flllC&k _ Ne zaman bitecek bu, Alla- rika \"e İngiltere, ne de, açhia ve ne göre Atmanyaya geniş ölçUde lngL 
karalan hökıneıleoek tıbınnı e1ir- 3 hnn? kıtlığa ldmanm son kerteaine ge. uz hava hQcumlan başlaml§tır. Bu 18 Sonkanundanberi ltuıla.ı:z. 
de tutuyor denaekt.i. Yinntnct asır Yenı Delbl, ıs (A.A.) - Baı:ıkı.ı G~~I biz, Türkiye, dilnya göv- len Almanya, ltalya \'e Rusya tic; hUcumlar, Rusyaya yardım maksadiy· devam eden .avtlflar 
ona babarh. JDUôtla harp gemile- mandan vavelles, bugUnkU basın top. desinin bu sefer n~ter yemcmi!J yıl dahıı dişlerini st'kamazl&r. Ot.az le bOtlln yaz devam edecektir. Son 
:rbdn hlldmiyetJne dayanan bir si· tantıamda Hlııd hUkQmetinln Hlııdia balıtiya.r bir oııvoyuz; fakat ba ea- Jki dişleri birden dökölör. gUnlerde Krup fabrikalarmm bulun· eanaaında 
yul ti!\t.ttnltiğti muhara.n. ettin. tandakl mUdafaa teslıılerinl ve bllhşs. Mlct.m"-:i keneli dar nispetleri Benim aklım şöyle diyor: ba duğu Eaaene' yapılan taarruzlar, 1940 3 Sovyet tftD18DI 
yordu. Büyük harp böyleae kaza • sa tayyare meydanlannı gUndc 2• içinde tevrlll \'e sınırtı<lır. Bir \'Ü• harp bir yıl, haydi bilemedim, iki ve 190 llellelerinde lnglltereye yapıl. 
Q.lldı, .saferin tek paro1ası: saat çalıoan blrlbirlııden nö~t alır ~nclım bir ozvu kesilir ve kanar· yıl daha sürer. A&ait yukan ge- m11 olan en tfddeUl hava taarruzlarly. ile dlrt Zll'llll 

Abluka lcll! ekipler vuıtaslyle devamlı çaıl§llla t(en öt<.'l.l uzvu onun kadar acı· ı:en <lilnya harbi kadar ömrü ol•· le mukayese edilebilir f lllCDllll& 
Abluka İngiltere kin denizlere eeaaı Uzerinden l:ı a ettirmek emri maF. ama, btitttn \1lcudun ge4;irdiği ~k, demektir. Aımanyada bombardıman edll~k ogayıa ~ 

a~ı ve tekniğe bikimiyeUn 110n verditmı ıöylemiftır Mkmh~, paylqır. Biz ba sıkıntı Kim mi kanftM!lk! hedef aahalan renl§letllecektlr. Bu ftDI plsldrttl 
teklmttt mem.Jeslydl. Harp sor. 1 Londra, JS (A,A.) - Röyter ajan :çinrleyk. Neşter benli% ctimfzc Hnnm!.. Pel'!Jeftlbenln ıeHtl ~r- hava taarnızlıınnda yeni bombardr 
rası fltlnyaıımda İngiltere için si. sının slyaııt mubablrl bildiriyor: rleğmedt amma blitUn dünya ile "llmbadan belUdfr, demlyeceığlın. man tayyareler! kullanılmaktadır. 
YMI ntifozana bu bUyilk deniz ka· Krlpı, kablneslnln Hlndi.ltandakl beraber anıeliyat ma.sasma uzan• Rlr ata sözü bu kocaman meeele
IP.lerinhı blldmlyedne göre he • siyasi durumu halletmeğe matuf tek IJlJf bdonoyoroz. ~i ha1letmeT., Çttnldl ata shlerl 
"aplanıyordu, İngiltere lmpa.l'&tor. Utıerini hamil olarak cok önemli va· _ Ne 7.aman blteoek bu, Alla- i1'i tarafa da ümit veriyor. Bir 
luğıı ana\'at.anı, dominyonlar ve zitesini yerine getirmek Uzere yakın. l:mt! taraf: "Son gülen tyi glller'' dl· 
rıaöstemlekelert ile bir ba..5J<a cj • da Hindi.itana varacakbr Kendisine AIJ3h Toru Sinada bir kere gö- !iyor, öte taraf da ııanu tekni'lı
han sayılıyordu. "lUüştettk cihan,, pek az memur refakat edecektir Ve rünrtii ,.e bir kere konuştu, O gtin· yor: ''Sona kalan dona kalır". 
lngfllz drftnotlannın ve onla.nn Londradakı H1ndlatmı of.si yüksek me denberl kendisinden nsrtasız ce- Bl7. t.arafsmz. Kimin kaza~ 
dtınya deftlzlert mikyasmda kura- murlarmın onunla beraber gitmelerine ''aP almak mümkün değildir. Va- ğmı !'(;yleyip de Ud t&rat dostlıa
caklan (abluka) temelleri Usttin- !Uzum hi.assdUmlyecektır Zira Krlps sıtalı OC\'ap almak mümktin mü'!' rmdan birini gttoendlnntytflm. 
de lnıa edilmiş bir dünya sayılı- H!ndlstanda çok tecrUbell yUkaek r.:vet, Allabm her soruya ce\1lp Y"lnız kendimize bakarak pnu 
yordu. devlet memurları bulacaktır. Krips'ln \'ft~ıtM{ ma,·eri tle beşer arasın. cliyebilir:lz: Ttirkiyede, lc;tne gir• 

lugiftz hnparat<>rluğu J9S9 1lar. l seyahati BUyük Britanyaya avdetine I t1a hir 'ne,•i tehiz C'ihaxı gibi, in- medlğimlz bu harbi yalnız vur-
W'" nev.mı 2 nd •)'fada kadar ıtzli tutulacaktır. ._ aWJda. Fakat ba ci!ıu, be- gamlar kazımryor! 

Kanadanın 
kayıpları 

otta.a, ıa (A.A.) - Kanada parıa.· 
mentoeuna tevcll edilen blr rapora gö. 
re Kanada kara, deniz ve hava kuv 
veUerlnln kayıpları 1857 ölU, 4.6 kayıp 
ve 1817 harp ealrinden ibaret bulun. 
maktadır. 

Berlln, 18 (A,A.) - Alman orduıan 
ba§kumandanlığının da bDdirdlği gtbi, 
bir Brandebur piyade tUmenl, 18 eon. 
k!nundanberl fasıla8IZ den.m eden 
§iddetli mUdataa savll§lan eanMIDdv. 7 
Sovyet tUmenl 3 zırhlı tugay Ye bir 
mot6rlU tugay tara!mdan yapılan 

kuvveUl hUetvnıan ıAıaıturtmıDf ?e 

SovyeUerln temin etmek lst.cdlkleri ir. 
tibat hatmı bozmuşur Bu ııaVR§lar es. 
nasmda 2800 ealr almmış, 3000 s.ov,et 
asker! ölUsU ııayılm~r. Aı- lılıt

lan önUnde alman bu netıc<'d n baok 
kUlliyeUi ganimet te eleger.trilml,t!r. 
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Bir llti lf okta: 

Sağlat 
Sark cephesinde 'G Pın:tm 

Yu .. rek ~ ~tarafı 1 ncl 11Hy18a.:l 
Londra 18 (AA.) - Toulouae rad. bine iki mUhlm tez..'1.dm ortasında 

yoaunun bitaraf bir kaynaktan elde girdi: 
Bütün lilyafil muharrirler Slngapu • 

ı.ı.n bu kadar erkm sukutuna ltar,ıı 

yretler içinde., 
l'lrml eenedenberi tahklm edilc11fhıi 
ltttğbnlz bu nzak prkm ldUdl 901' 

abuk stiklUmU . Slngnpur luıle"I, bu 
'"1 talıklm.:ltA bel beğl:unnmal< hu • 
t'.Rlllda de,1etlerl bir kM'C dalı!\ llmz 

ımı, .. 
Slngapurun dil~ bizce hay • 

et cdlleceJ;: hiçbir şey yokllır. ÇUnkU 
Singnpor top!ağa tesblt olunnıoıt tah. 
ldmattan çok, aeyyar tAbklmata,)anı 
ıtcnlze Ye d nanm3ya @~enl)ordu. 

Untanı yapılan '\'3klslz bmılundan \'C 

lmhn harblnd sonra bu tilblrll ı.apı _ 
ııın ntılmıyacağıııı kimseler iddia cd•~. 
me&dl. Kaldı ld ,gurlp blr EBDUUlda)JZ •• 

taıt.aıı ve toprnktan meydana gr-tıril • 
mı, lcnlelerln deı-u, aynı propaganda 
ile be91enmm '\'atan kalelcrlnbı ) lnnl 
K"tlıuY ' dil~ı görllyonız. Blltuo 
mtı!Wlo propagandııda. taııta, hatta 1. 
Wata dcA'U yU~k \'e sağlam im nda. 
dır. Bunu da ~ytecc bflellm. 

EN SON DAU.lKA 

Alman muharebe 
gemilerinden 

Gnayzenav'ın ağır 
yarah olduğu 

an aşılıyor 
Lolldra&, ıs (AA.) - Gneı.senau 

muharebe kruvazörUnUn Kielde alınan 
rotoğraflan Amirallik ve İngi11% hava 
kuvveUerl mUtahassı.sları te.rnfmdan 
lncclenmiştir Bu fotoğraflar Genise. 
nauun mUhim hasarlara uğradığını ve 
havuzda bulunduğunu göstermektedir. 
Geminin ba.§tara!nıdak1 çelik kaldr 
rılmıştır. öyle ki alt ı;tıverte meydan· 
dadır Bu bo§lutun bl1yUk blr kısmı 
ma.ıık"eıenınc suretiyle \'C güvertenin 
bUUln ~enlfllğlnl kaplamaktadır. GU. 
vertelerden blrlnde görlllen derlnllğine 
bir yara belki ıru kuslmlne kadar u· 
amaktadır. 

MUtahassıslar gemide §imdi devam 
tmekte oıan faaliyetin tamızlar mı· 

lieesindekl hanrlarm tamiri içln ear -
Cedlldlği ve gemln!n tamtr edilmek 
Uzere Bres'ten Kiel'e g6t1lrU1dUğtl mu· 
taleaılmdadırlar. 

Londra, 18 (A.A.) - BugUn ru. 
men ha.ber verildiğine göre, bir lııgl· 
ıız kafiJeslne k&rJı yapılan pek !Pddet-
11 ,bUcum esnasında t>attıklan 3 SOL 
ltlnun tarihli Amirallik tebliğinde bil· 
dirlleD Alman denl.:r:altııan ''U 181", 
·•u (M" ve ''U ~7(,, dUr. 106 e.ır e: 

lınmıştır. 
~--------:~--------::~----c e~ubt Amerika 
rneclisinde 

M!ldalaa tahsisatı 
olarak 40 milyon 
Ura kanal elllldl 

ettiği malOmata nazaran son 24 1 __ Avnıpanın kara ıcısmmm 

saat içinde SovycUcr cenup cepbeauıde git«\cle fnkip.f eden teknik kudre. 
fiddetU bir hUcuma gcçml§lerdlr. Bu U. (bu t<'knlk kudreti Almanya 
hUcum qın baı,C!Jangıcmdanbert yapı_ t.emsll ediyoroa) Almanya ye.ııi 
lan hUcumle.nn en ıılddetust olmu11tur. hl\l'be sulh 7..amanmdn hazırlan -

Bu hUcuma !§tırak eden Sovyet kuv. maş bir ekonomi \'C yeni bir asker
vetıert 90 tUmen o!arak tahmln edil· lik tekniği ile gfrdJ. 
mektedır. 2 _ tn ilterenbı imparatorluk 

Muharebe Harkof • Stallnov - Ta· bünyec;fndc bir taha\'liil mukad -
ganrog Jstlkametlnde vukua gelmek· <lerdf. Bu değ.! ıne harbin başla • 
tedlr. Muharebeler ihllhn.eaa Harkofun ması llo kcnillni hi settirmeğc bas 
§imal ve ccnubundn çok §iddctU ol· .ladı.. Sitl lle halk arasmcfa müca
muştur. Bu bölgelerdeki Alman h:ıUan t]ele tıiddctlcııdi. 
snyet 1yi tahkim edilmiştir. Yeni teknik hala ku\'letleri ile 

MoskoWA, ıs (A.A.J - Bu aabahld deniz \'c nm lrnnetlerintn lı; bir
Sovyet rcsmt tebliği: DUn cephelerde Hlfnr daynmyor. Jlıı jc; bir:tj;i in
muht\reooler devam etmiştir. MUtead. glliz imparatorluğuna hugUn en 
dit bölgekrdo bir lmnm mesld~n ma. tarihi, "'n tehlil<eli nnh\Tmt yn«:ıtı
hlıller geri ıı.lınmqıtır. ,.. ı ..... ~or. 
RUSLARA GvRE mtUM \',wı·ET Siyasi Jiudrct n kcri kudrete 

l\losko\a 13 ( ~.A.) - Stnraya Rus· t:ı.b-lulrr. Askeri kudret arsıbnca 
jada Sovyct topçusu durmadan 16 nez imp:ıratorlıığun muhtelif uzo\·Jarı 
Alman ordu!\! Uzenno ate!) yağdırmak· arnsımln muhtelif har<'ketler göze 
tadır. Bu ordu Qenbcrl yaracak kud. ı:arpmaya ba.-.tadı. 
rette değildir. Şimdiye kadar 13.000 Blr yandan İngiltereyi knrtnr • 
zayiat vcrmlştlr. Esirler hariçtir. lld mal-, bir yandan c<.'kiycn zihniyeti 
gün içinde ~ber o kadar daralmıştır ,.c hayat ıutrtlınnı dcği~tirmcl\, 
ki Almıınıarm elinde bulunan 11 mea. bir yand:ı.n rnü.'itemleltcleri nna\"n• 
kOn rr.rıhal geri o.lınmı~tır. t.:ınm pa~, lınlln<' l{oymnlt inhf

El1'8uıı hattmm ya.rılmll.Sl net1ceain· IRte mftni olm:ılt için ç:ıl~ı ıyor. 
de Almanlar acele olarak takviye kı Bu lınl'l'ltct mnazzamı.'tır. Bir za
taatı getirmektedirler. Buııun için (il. mantar "lmparntorluğumnz'' sözd· 
ğer cepheleri boı>.~ıı.ltmak -zorundadrr. nii dllin{lt'n bmılmu n.n tn~liz 
tar. matbnntr son 7..amaıılardn. impara

Bu ytmien Ladoga gOlllnden Viya:r: t.ortcılda crnpcryallnn fU'nsmdald 
maya kadar Sovyet ho.rekAU kolay· kötii lltib::ı.sa muni olmnk için 
lll§maktadır. "I·;mpir" ~tcliml"Sinin Jrnllamlma. -
~neral Zukof, Rzev ile VJyu.ına smı tal11iye ooiyor1ar. Bugtinkii 

e.raamdakl tazyikini arttırmaktadır. manzara bir tarihin bıt!ll ,·o sonu. 
Bu aehrln ötes1nde bulunan Dorofolof nu anlatan bir bUyü1• olaydır. 
demlryol hattına doğru ilerlemektedir SADRI ERTEM 
Ruslar Rzeve 60 kilometre yakl&fDllf-ı--------------
ıardır. 

Loadra, IS (A..A.) - B.B.C: 16 ncı 
Alman ordusu etrafındaki çenber git· 
tikçe daralıyor. Rualarm Staraya 
Ruaeaya kaqı hUcumlan gitUkçc gld 
deUenmekte ve Alman ku~Uert 
çenberln merkulne dolru çekllmeğe 

mecbur edilmektedir. Ruslar 11 yer 
daha i!Jg&l etml§ler Te Almanlara bin. 
lerce zayiat verdirmleterdlr. 

290 mcı Alman fırkası o kadar ağır 
zayl&ta uğramr§Ur ki, §imdi ancak 
ismi mevcuttur. Ruatara mütemadi· 
yen takviye kuvveUerl gönderilmekte 
... e cephenJn arka.ımıda ağır Rus tank 
larmın t&h§tdab g!SrUtmelttedlr. 

Doaeçte 'nmoçenko ordulan Alman 
haUanıu mubtellf noktalardaan yar. 
mı§lardır. Almanlar, Rusları, bu böl
gede iki mUhlm noktadan tardedcme· 
ml;;lcrdlr. 

Alman tebliği 
Berlln, lS (A.A.) - Alman ordulnn 

başkumandanlığmın te bllği: 
Doğu cephesinin pmal ltcslmlndc 

ordu ve S.S. te§kllleri gilnlcrce suren 
saV!l!) esnasında bUtUn muvas:ılası ite· 
silmiş bir dU,mnn gnıpunu imha cL 
ml§lerdlr. Savaş ve av tnnnreıeri leş 
killeri dU:ıman mevzilerine hUcum et 
mlşler ve bazı mevkilerle Sovyctı rın 
lıı§e yoıııınnm muvartalayetle bomba. 

lamIJlardır. 

Japon fıiosu 
Hintl Okyanuuntla 

Müttefik gemilere 1 

karşı yakında : 
harekets geçecek 

Vltl, 18 (A.A..) - O.F): Tokydan 
bildirUdiflne göre yakında Japon fi· 
!osu Hlnd Okyanusunda mUttcfik ge. 
mi kafilelerine kıLrJı harekete geçe· 
cıekta. 

Hlndistatıda KalkUta §Chrlnden §im· 

diye kadar 500.000 kişi ayrılmıştır. 

Vali, kalmalarında lüzum oımıyan 

kimseleri l'ehirden uzakln§mağa da~t 
ctm~t1r. 

Japonlar 210.000 ·,· 
esir almışlar 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

lllU lmpoDA ekJenefek cöndertJttıek 

le arama ve il 9eJ'IDe llAnJan En 8oD 
oaklkaCla sıar-z aeeredlleaMUr. ım.. 
tnahftu kalmak Uttre s&rltı adreelerl 
ıl blldlrmelerl IA:um.) 

Evlenme teklifleri: 
• 22 ya§mda, orta boylu, y~U göz· 

ıu, buğday tenli, ev Ye el 1şlerlnl 1yi 
bilen bir bayan; 30.fO Y8§l&rmda iyi 
kazancı olan, memur veya mealek :ııa. 
bJbl btr bayla <?vlenmek ıst~ktedlr. 
(80 Perihan) remzine mUracaat 200 

• 25 Y8§1Dda, yUkaek tahaile devam 
eden ta'ra.dan 30 Ura getiren enılAkl 
bulunan bir genç, serbest ve tııJıaUDe 
mUtena.slp, lyl huylu, uys:ıl, kanaaL 
klr bir bayania evlenmek istemekte 
dir. Akordeon çalanlar tercih edilir. 
(Ahmet Sevinç) remzine m0racaat201 

/f arıyanlar 
• Sinemacılığın her türlO !§inden 

anlaynn bir genç slnemacılık 1§1 arı · 
yor. (FİLM) remzine mUracaat 

Mütelerrik: 
• En çok U yqmda bir geııç kı. 

za 1htJyaç \"ardır. Bir alle yanında 
nllenln çocuğuna arkada!Jlık edecek 
ve basit orta 1.§letJyle uğraşacaktır. 
lsUyenlerln (Ad) remzine bir mek· 
tupla mUracaaUarı. 

• KUkemmel bir halde be§ yeni lla· 
Uğlle 37 modeı J{nbriyole, tek kapılı 
be11 kl§lllk husu!! bir tord otomobili 
2500 liraya pazarlıksız satılıktır. lstl. 
yenlerin adresine arabnnm bulunduğu 
yer blldirileblllr. (Ford) rem.sine mu. 
racao.t. 

Aldırınız: 
{Semiramis) (Denlz18) (C.R) (~r) 
(Ciddi) (Ferhunde) (Y.Ş,) (M.KA) 
(c.RJ (Eolar) (H.T. 8) (Anlata· 
ıım) (Dik 18) (EL) {Ayla) (C.M.) 
(A.L.) (M.Z.E) (Pembe Zarf) 
<(İyi öğretir) (M.U.N.) ('M.D. 5) 
(Kemal Çankaya) (S.S.) <H.B. 88) 
(C.M.) (l. İ§kan) 

Fıkra ..... 
Bahar 

llkbahann eli kulatuula! Bu&"ÜJI 
yarm neredf'yso .tstaobula teıJrlf ede. 
cek, \'e t> • • Boğaziçi, EI'Ellktiy, 
Adaları. r cennet olacak. 

Blr znnıru tr Flzana .orWelı bir 
ihtiyar anlattı: 

- Fizandan btaabula &elmek için 
;yola çıldlfma ..- ..tmaya tutul. 
hm. mr ırUn sıültili o........_, ~ 
Juınılıı.r l~c:ıo ~ kunıp otururken 
deveci yanıma geldi! - Ah, dedim, 
bir taraftan hastalık, bir tarattaa 
gUneıı, bir tarattaa kumlar her tara
flmı eayır çayır )'akıyor. :Nenle bl. 
zlm memleket, nenle burası? Yolla • 
nn her tarafı zl\mrUt gibi ovalarla 
kaplıdır. Ağa~lur !,'~it ~it m<')'l'O 
verir. İki a4Dnda Mr buz glbl soğuk 
suhır aımr. Çiçeklerin kolcusu. lm:ı. 
l3rm 9(l8f •• DO görWeoek oeylerdir on· 
lıır ! Arap beni dinledi c!lnledı yil:r.ll. 
me baktı! - Jley, dendi balıu. decll; 
galiba rüya rörUyorsun 'l o eenln de. 
dlklerln bu cllln)'Bda d~U cennette 
olacak '4'ydlr !'lyol ! 

NAS&ET'JlN 

- --,.., 

Mahkeme Salonlarında 

Kaç sene nişanlı 
kalınabilir? .. 

Bir kadın, dört sene müddetle evlenme 
vadine kanarak bir erkek 
ile beraber yaşayabilir mi ? 

Valaıam ber lkJ kalıramanı hakkm· lupnııl&rdı. 

da da :lllteklerl berine Clurupua4a bu- N~ a....... h ......_ 
lımmamak karan verllmlı oldulu bal. mektuplannı mahkertleJe ftl'llllPL 
ele, gmo kadın ela, gene. ertııek de IDO" ~ eehede 4UılelllleD N.-,. da. 
raklarmı yenememJo, ıındlakemenln vaeou bu teldJ4e _.....,., 80lplJa 

safallatmı takip ltln gel.mit ve fakat ~en ENCi 4a bep9IDl ftldaederek. 
dlnleyldler araema oturmafla,rclı, W'amlye ile it.iç bir zan-. n .......... 

Tabii yanyana defli. :Kaclm peneero dJlmı, panemı da ~ 
tarafOlclakl, erk.ek de kapı yanmclald 4JÖylemltU. 
auaJardaa blrialııe •Jkrt11111tı. Bugün l8laftlet .ua•meoddl. llk 

Namiye aclmdakl geao kadın, kılla tahlt olarak, bir moblJye mat- •
boylu olowıma rağmen, undığı J:i)1. hlbl olan Bagıp ~. Blısıp fUll· 
q1yle bu kusurunu kapatabllmlştl. lan ıı(iylecll: 
Mcharetle boyanmı.' yilztlndeld mille- - Namlye)1 Mlddeabl'lrt 1wnm. 
a.ddlt benler de gtlzelllğlııl arttumap Birkaç defa EM.cila g&m8wtam. Baaa 
bütün varlıklariyle çalafıyorlardı. Esa4la nlpah, ek1a o14atmm el)'le-

lkide. birde apartman ayakkabıla· wüıtU. 

ı mı, belki de herkes görsün dl~·e uza. Bir silıl mata-ma gelenık, ...,... 
lıyor "" blrlblrl tlzf'.rlne deflltlrlyor- bir ta:ben halısmı •tacafuu aöylecll. 
du, Gittim baktım ve 6S liraya aldım. 

Esad da ıtlk glylnml~ temiz bir - NI~ 11&tı7ol9Ull f dl.Ye aonıu-
G'ençtL Sinek kaydı t1'alf olnJut, nadide· tumcıa: 
bir boyuıılıağı taımu,tı. - Nlpnhm ~yalanda mlemlp 

Da\·aıun mevmu dolandıncıbk ve ymt blr ev ~ Bu halı çak bil. 
hakaretti. Kadm davacı, erkek ele suç- :"1k, daha ldlçUk parçalar alacalD.
loydu. Kadmuı avukatı erkek, erkeğin ıledl. 

llvukah da kadmcb. - Parayı kmae vercllnlzf 
Dava evrakmclan anl~lldığma gUre, - Parayı hemen vermeclhn Mapsa· 

Namiye Jle Elad ctört mene müddetle ya dönerek kMfbe 'V'erlp g&ttenltw, 
nlfaDb kahm11ar, beraber yatDDllS- ve halıyı aldırdım. 
tardı. - Paraayı kime Wl'llllı acalaf 
Namlyeabı ldd1aama nuarao, bu Esada mı, yokBa NaııılJ"'f'Je mi f 

mUcldet zarfmcla Eead, mütemadiyen _ Geçmlel hatırlamıyorum. Bea ı:· 
Nllllllye tle evleneoeflnden 1:Bluıecleı'ek Adı evde görmemlııtim. KAtlblm de 
kend1slnl kandırmı.,, paralarını yemiş· söyledi mı, 86yleme41 nıı batıriamıyo. 
tir. O kadar, kt genç kadmm pu'aSI rum. Ş1m41 ötr-mele ele IDMa yok, 
kalmayınca da bafka bir paraya lıao çUnkU ölcltı. 

VOnDUf: tkJncJ ııabit de Şerif 'ft l>anDat of-
- Sevglllm. bo ev bize büyük, e,•ıe- ıu adında bir gençti. Bu c1a f1111)an 

nlnce daha kli!;lik bir ev tutarız. Bina. söyledi: 

enaleyh bu eşyalarc1& ilOk ve ~ - Esad ı, arka.da§ımdır. Jüındhfnl 
halılar olmak üzere kocamaıı kooamruı blrlmç defa Namiye ile ıdnemada ve 
ıteyler... ııalr ycrlenle cördüm. 
Blıuu!nalcyb bunlann bir. kısJDını _ Size nlpnlnn mı dedl1 

ııatarak daha kUçUk, daha minyon _Hayır. Hiç blr teY eCSylemeclL E. 
ı:ıeyler alalım? df'.ml:t Ye Namlyenln M&en 'ben sormam. lteactıaı mektep ve 
eu-Janm da -udcrorak paralannı lı ar~mı olmuma ıatmea. ~ 
ilolalic1irnııttır. C\'li o bekAr olduğumdan lıusuıd bya· 

•ıbayet son günlerde, ~ine Nııml~e- tdmz baldmı4a bir ııey koaupıayı:r_ 
nln lddlaama gött, artrk genç kadlıım Bqka f&)alt olmadıfmdan mubake
paruı kalmaymca. hmmhp \'6 sile me bltmJttl. BAklm :müc1delamaml 
ı;ık kaTplua IJat)aml:J 'Ve bir gün ele 

ortadan kaybolma,tm, 
Namiye, E9adı eTde birkaç hatta 

bekleml' l!IC de, dört tıenellk nipnhsı 
( !) görllnmc~inoe kf'lldlstnl amma~ 
g1rlıım13tlr. Fal<at bonu haber altlilı 

P.:sad, Naml)'l')e bir Jn(!ktup ı;ôndf:r

mt, ve: 
- Niye çalı~bfmı daireye kadar 

\ellp beni ıuç e4fyorsun ! 
dl)'erelc C!aha bir ~k kellmeJerle 

kendlıılnc 'hakaret etml§tlr. Ve... tıro 
hlltün bu hAdlBelerden sonra. flmdi as· 
!iye sektzlııel oeza mahkemesmoo bu· 

muaViDbıe mutaleaanu 110rdu. Mua\'lıı, 
Esadm Nanılyeye bakaret ettlğinbı 

mektuphırla sabit oldofunu, ancak 
dolandmcllık keyttyettnln, nlpıılılık 

müddetlnln knıa. bir zaman allrmeal 
\'C nikflhla ıılbayeıt.lenmesJ lAzungeldl
ğine göre, dört eene D1pnlı kalmamı. 
yacağmı \"e be.raber )'8.fBl'&C8imı Deri 
sürerek llllblt olmadJlmı aö7lecll " bu 
clliett.en Esadm benatbıl llıt.edl. 

Netlceclo muhakeme karar verilmek 
"7.ere 1-!tka bir c1lıne buaknldı. 

Lecap, ıs (A.A.) - Cenubt Afrtkn 
mocUsindc umumt mUdafaa için -iO 
milyon lira tahsisine dair yapılan 
mUzakerclcr esnasında başvekn 

Smuts ba.§lıca cenubi Afrika. birliği 
Umanlarmın hava taarruzların ve deniz 
koraanlanna karıı ltendllcrlnl ernnı. 

yet altmda bulunduracak bir vaziyete 
getirllml§ olduklarını ııöylcmi;!Ur. 

9 m:ırttnn 12 marta kadar dU man 
doğu cephesinde 55 zırhlı araba kay 

betmLstir. 

Tokyo, ıs (A. A.) - Japon 
Başvekili vcnn'!I olduğu nutukta 
Japonların ftimcl!ye kadar 210.000 
esir a1drklnrmr, 1600 tan·are tah· 
tip cttiklerlnı, 90.000 makineli 
tüfek. 28.000 tank, ko.myon ve va
gon ele geçirdiklerini bildirmlşUr. ' 

Başvck 1 Rangoon zeferınden 111••········································ 
Bu tahsisat kabul cdllm\3 ve bu 

mllttann yarıya ind.rılmeıılnl lstıyen 

muballflertn teklifi rcddedllm~tlr. 
Smuta şunları söylemf3tir: 

Mnnı. bu rakamların bliyüyeceği· 
ııi söylemlştir. 

Birmanyada 
Londra, 13 (A.A.) -- B.B.C: 

Alman lhtlyat. tedblrlert araaında 11. 
manlarda av tayyarelerlnln ve hava 
mUdafaa bataryalannın takviye cdn. 
~ olmasını da zikretmek ltwmdır. 

Mecliste yapılan mUzakcreler esna. 
smda Smuls glınnldc bulunan lnglllz 
askerleriyle mlltte!lk askerler arasın. 
daki nlsbcti tayin edecek rakamlara 
malik bulunmadığını, fakat lıUtUn cep. 
helcrde 1ng1ll% ukerlerliUD ek.lerlycU 
t:cııklJ ettiklerini zannettiğini atiyle. 

Şlmall A!rlkndn Mısır sahilinde bu 
ıunan bir lngillz ha.va atanma ve Tub. 
ruk böisesindeltl J:ıanıknlarla ordugO.h 
larn muvnf!akıyeW hUcumlar yapıl· 

ml§tlr. Malta adasında bulunan hava 
Uslerlne yaptlan tay~-are hücumları 
C3111LBmda birçok tayyarelere lsabeUel' 
vaki olmuştur. Dllnktı t.eb1lğ~ Akde. 
nlzde bir Alman denizaltısı tarafından 
torpınendiğl bildirilen tnglllz kruvaza 
rUntln battığı anı~ılmı§tır. Bu kru· 
vaz6r, Leander aınt!mılo.ndır. 

12-18 mart gecesi lnglllz bomba 
tayyareleri Keil nehrine hUCUm ctmlş. 
ıerdlr. Slvıl ahali arasında ölenler WJ 

yarıı.lananlar vardır. 8 tnglllz tayya 
TeBi dU§UrlllmU§tUr. 

Birmanyadaki kara muha.re~. 
lerınden yeni bir haber yoktur, 
Japonlar, Pegunun 15 kilometre 
şimalinde siperler kazaark yerle 
şıyorlar. 

İngiliz sözci.isü, Japonlann ye. 
ni bir taarruı:a geçeceklerine dair 
hiçbir emare görülmediğini söy!~ 
mi§tir. 

ingilterede 
beyaz ekmek 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

lc:abmda Günde 3 Kate 4hnabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lararla bte7inis. 

Blndlıtant!a 
miftir. Smuta demlfUr kl: _.- Bqtararı 1 nci 81lytada 

BUyUk Britanya. emniyetini temin !erinden sekl:r:l ölmll§, H U yaralan. 
için Afrllta birbirllğinin yaptığı gibi ~tır. tnglliz kuvveUerl askerlerden 
o.navatan topraltlarmda mUhlm bir or. 1J3tka slwtJardan \'e bir hudut po· 
du bulundurmak zorundadır. Us mUfrezcslnden mUrekkepti. KUV" 
----,=-------------ı vctu mevziler i§gal eden GO yerli Asi 

Cavaya teslim olmadan birkaç saat mukave. 
met etmlııtır. AB11crln kayıpları 8 il! 
onbir arasında öIU ''e b1rltııç ağır ya. Taanaz eden Japon rabdır. 

kalktı Çılgmlar Klübü 
Londra, llS (A.A.) - !Beyaz ekme· 

ğln kalkmuı vo ibenzlnle spor l§lerine l'azao: İskender F. SERTELLl 
konulan yeni tahdidat hakkmds tef· 
slrlerde bulunan Titne.1 gazetclli diyor 
ki: 
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Vatand&§lar faydalı olabUeoek her - Gözüken kuy kılavuz t&ter mi, 
tlirlil fedaka.rlığo. l•atıanmağa hazır· B beyim l' l'olbılnlzlc, karuıaJa, karde
dırlar. Onlar yalnız reımt §e!lerintıen ı.ılnlz.la goceıı gündüzlü onlarla uJra.. 

llanetıerl ne kadar "' ~ • davaya yardım edecek olan fedaklr· ~ıyonıunuz. ODiar da •lıd lateml7orlar 
llladrae, ıı (A..A.) - Geçen perııeıı· lığm neden ibaret oldufuııu k~ndllerl besbelli, Bapnıa bu lii&den daha ne. 

Lonclra, ıs (A.A.) - Hollanda bat- be günU Madrasta Buldngam Te Kllr ne söylenmesini tstiyorlar. Devam ler ıclccek balcaluıı? 
vcklll Gerbrandy Cava adasına t.aar nntık fnbrlkalanndıı vukua gelen ka. eden bit sıra mağlClblyct azınlmlZI r.a· Sahir hiddetlendi: 
rus iÇln .hutrlanan Japon kuvvetinin rısıldıklar unasında 8 kiti ölmU~ ve yıflatmamıı fakat ~lhlnlcriml:r:e ve - HayclJ :swı IMlll? Aptal aptal kar 
1' tnıva.zör, 6 tayyare gemisi, 6 de. 2i k19f ciddi surette yarale.nmqıbr. 1 asabımtza öyle bir ga)Tet tahmil et· ıJUDda konu-:up dunna.. tııine git! Ba. 
nls tayyare gemiaı 55 destroyer ve 26 1ntiznmı temin lçln fnb:lkatarn lknme mittir ki bu yUkU h!.fifietmck l.Çln ya· ruı ~emek hnarla.. düncleDberl alzıma 
dmlsaltıdan mürekkep olduğunu bu cdllcn polisler bir amele gnıpunun to.. kında bir ıey yapıımıyacalt olurta bize .ıııcak bir ~Y slrmedl. Çorba, pirzola, 
g11n itfa etms,tir. • arruzunn uğ'ramışur. Polisler nteı et· hakiin olan harpçi zihniyetin nihayet umur:a, yoturt, elma.. hay. 

B&fTeldl demlftlr ki: mek mecburiyetinde kalmlftır. SUkCl körleıme~'C mahkWn olmMı muhtc tli ~k, blr 1ld "1fc de bira ali 
Japon filmunn kar§ı yapılan mu. net rılm(!I avdet etml§Ur . meldir. Gerginlik başlıca İngiliz kuv- S:ıhlr Wzmetçf~c pııra "'el'dl,. 

lı.aN1le MI' denoeye kadaı' muva.ff&k veUerinln harekete geçtiklerini g6r- Şezlonga modı. 
ol.ma§tur ..Fakat lca!ilelel'e k&rJı yapı ZA 'l"t - Seyriaef erden almIJ oldu mek 1mkl1ntnı verecek olan yeni b1r - Alı hndJ Aslan elime ge'sc d~. 
l&D taamla yalDia deniııaltılarm hl· tum 407 ııumaralI ehllyetn.amemi kay- ı cephenin lhdu!yle hemen k!unnen zail 11na ba§ımdan geç.enleri nnlabwn. 
m111utnde ı.enllete J:9Çllditı ıçln mu. j betUm. Yenislnl alacatundan ~n 1 olabfllr. Böyle blr .an ber halde gele 1 Ve yamroklarını aık&r.lk mınldlwı -
.attaı.: ol&mazıartır hUkmü yoktur. tbrab.lm BaJS&l cektlr. J ılı: 

- O da bAl6 "'brlDcl l!IUUf taharri 
t:om19eri71m.. Tllrldyenln bh1clk Şar • 
lok Bohofl!ltybn.,, diye kendini methe
der durur. Hastaneden ııalııte bir baeta 
otomolllll ile haata doktoru kaçlnyor. 
far.. kanmdaa, kaJ"Cletlmden illi& bir 
... yok.. Şlııaal denUen hayClut btttUn 
ceearetDe faallyetlerlae devam edip 
donıyor. Ve gQya bizim Aslan bey de 
bunları takip etmekle DlflllCUI. Hanlya, 
ortada ne bir iz var, ne eeer- Her feyl 
1.ulan keııfeden, polis mHllrünll bu 
hususta ıeavtr eden lııfınlm. Ben ba • 
ı;ımdan ~lerl anlatırken, Polis mil· 
ılürtt: "Kozguncuk poU. merkezi uyu. 
:ıor mu!,. dll't\ hayretler içinde el~. 
dnl blrlblrlne vurop durll1onto. Bu 
sonsuz hn1retlere ne demeli'? Bu gaf
letten uyaııwak zamanı ~lmedl ml1 
Kanm ne saman ~eeekP Sinan ne 
1.ıımıın donecek f Hele fO Secldeınln ba. 
lıaııı11ın lmçrnlmaaı hlc8Ae8L btt ıteytD 
hııtllne tUy dikti.. blittln emeklerim 
boşa gidecek. &tbukl ben yeni ~n. 
rol onunla lııbat. edecektim- tıblılytı 

u1ecll11lne \"ere~ tezde cuılı llılr .,r
•ek olarak onu göııterceektlm. 

Geoel •• ..at-*ls. 

Ane abt "*..... ..... ....... 
lstedlii •lenlnM J&IWldwl ~ 
yaptı, sofrayı dtmıebU. Bira ........ 
açtı ve loerf1e girip 1#' P , lllr a. 
ralık Sahire clladll: • 

- Aman lıa7DJI, AJlala ...... .. 
gece nentea çatuu....,_ ~ 'w, 
vh.lteslıne istene yüz Ura ;a , llr, 
git.meyin. 

Sldllr, AY!flll)a lla ..a)w tMlll • 
yeıtfnden lafım i09HllD ..... 

- Tlh'. delfJ. 1ııla nr.. ;a 1 , lılr 
yere kmuJdaa-m 

Dedi. Hem de puam1111ı11 ı s n 
daraıak hkldetlmtl: 

- Ben Plaatalarıım para .. mi iL 
dlyanımf Dlln rece ~ - • 
man para aklımcllla lıUe ı• ı •il& 
Bir can kurtarmak lebl ~ 

Evi mabafaaya meamr edllen .... 
polis nedcın meyclaııda yoktu f 

Beblr o ,.ece hu evde "9 "1 .... 
altında nasıl yatıp uyuyacaktı f 

Anenln keuapla J1hll ~ 
dU,tindtlkçe hlctdettnclen clltJerinl gı • 
<'.ırdatarak bntınyordu: (Devamı var 


