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Lltvtnof 

Nevyorkta 
Müttefikler teref ine 

verilen ziyafette 

Litvinof bir nutuk 
söyliyerek dedi ki : 
Hareketsiz 
kalmakla 

Ve f ıraatlan birbiri arkasına 
kaybetmekle daha büyük bir 
\ehlikeye yol açmıf oluruz 

Harbi 
kısaltmak için 

Şark Cephes.lnde Birkaç tehlike atlatmak daha 
~azan: SADRI ERTEM münasip olmaz mı? 

1 TALl'A ile Almanya ara- B llf~da 
sında yeni lkbıoadi ,.e ma- Ha rkofta a ... 

li anla~ma.lar lımalandı. Jtalya ile lllr natuk .. , •• 111 

Et narkı 
yükseltilecek 

Mürakabe komısyonu 
perşembe gunu 

bir karar verecek 
ırtyat murakabe komisyonu perfem· 

be gllnU yapacağı toplantıda et meae. 
laini konllf&C&klır. DUn mezbahada 
4 koyun kesllmlf ve kalan kıamı sı. 

ğır ve mandalara telA.fi edllmlıtır. 
Bu toplantıda hem kesilmesi lAzım 

gelen hayvanlar ve hem de bazı ııe • 
bebler yttzünden yeniden konacak 
Zam konuıulacaktır. yeni zammm 10 
ı~ kuru§ kadar olacatı tahmin edil • 
mektedlr. 

Nisana Ait ekmek 
kartları dağıtılıyor 

irandaki Sovyet 
kıtal arı 

Cenap batıra doln 
Türk hududu 

boyunca 
ilerliyor 

BerUn, 17 (A. A.) - D. N. B .• 
nin çok iyi ha.her al&ll k&ynak1ı&r· 
dan öğrend:ğinc göre İranda Ru
D)iye gölü istikametinde ileıie
meldc olan Sovyet kıtalan Re
vandub yı>luyla c~nup batıya doğ• 
"U Tiirk hududu boyunca ileri ha" 
rcketlerine devam ediyorlar. 

Sovyetlerin daha ı:ı:i:mdıiden Mn
ftttl çevresine muvazi bulunan hu· 
dut bölgesine vanbklan söylemi. 
mektedir. 

Ayni kaynaktan öğrenildiiine 
göre Rı.mlarm niyeti bOtftın. bab 
bölgesini Ke.rınaneaha. kadar imal 
etmektir. 

.\lmanya arasmdaki bu anl8§111& b. d 
• Iıarptenbcri ~~'":"" eden İtalyan- 1 bU~ük ır mey an Nevyork, 11 (A.A.) - Dl1n ge· A.~~a.n l~birHgının bir yeni teza- ce Economic Klub•de BirlPAik A· Erken kapayan fırıncılar 
hurü olmakla bera.ber sulh zama- mu arebesı" oluyor merikanın mütefikleri §;;etine 

Amerlllaa tellllll 
u 

Avustralyaya 
Pek buyuk miktarda 

nmda harp ekonomisi yaparak verilen bir ziyafette b.ir nutuk cezalandırılacak 
harbe- hazırlanmış olan İtalya ""e - ·o- _ iradeden Halifaks bilhasea denjş· 
Almanyanm harp kuv,retlnj artır· S t f lerl f tir ki· N'lan ayı için h&&Jrlanan ekmek 
ıu~k \e 1?°8 sürecek bir harbe ovye çe • D D Bu m~arebeyi tamamile tedafüt karttan kazalardaki tevzi bürolarma 
~ore ,·enıden hazırlıklar yapmak bi tabi ra İnt t.ak" ctın ktedJ 1n"""'l .a•- -'-"'il r yeye uyarak yapmak tas&'' gönderilerek cıatrtıımaladman baflan 
~ YCS ıp e r. ~· · yvU&-V •-_. 1'urunda bulunma~~ .. :-:w:... MJft 
tere Te Ameıtk.snın iktisadi kay- blldlrlU ~-= · · · ~~f ır. Mklannm ' 'erimli olmıya. başlıyr.• JOr mana ı..çuunat ve ilınz. DU§· Kartlar 86ylelldlti gibi S aylık detfl 
rl\klan zamanı ka~ılamak üzere --o-· ~ .. ~~etmekve ~~~d:i.ı;.;!,~.d~· 1 ayönııktır ve 11.mdlki kartların aynı _ 
itat u Almall ara8 d yapı -~'"" -ı.c ,;•ulZl v 6 dır. Umllzdeki aylar için verilecek 

;00:: jş~rUğt ikr t-Otall~: rej...; Bir Rus kızı bir Alman ::ı~=-· l~3~tal>i1 
ekonomisi ~ daha sıkı bir generalim öldürdü ilkbaharı ve y&ZI lliPhesiz her =-
k&Yllaflll& temin edecektir. • rafta aıatııeıM; inanların cesaretini 

Almanya ile İtalya arasmdakı JIO&kova, 11 (A. A.) - Ha.rko- ve tahammülünü ,..,...n b" · ·. .,.....__...,. ~-= •-- jiml A:rı • ~ .. ı ır ımtı 
.,. .. ._..ı ve ,.._.. an._ma re e- fım hemen do1ayla.nndı& .;udet\ ı handan geçirecektir Biz ok ·· 
rln mahiyeti ve bünyeleri itibari· bir meydan muha.rebe8i o1ma.kta· Jer kau<ıih++ilı: Dah b. · .. J. ~:'1 
ı hl be ı ·k t - ·t dlr B .,........... • a ır ~ §ey1er 
e r nzer ı ~ rn ... --n e • u 'ilr. Bu büyük endüstri şehrinin ya kaybctmekliğimiz de mümkündür 
ıkl de,let e8a8 ıtıbarlle dış pazar kmda Rusların eliıı.e d\ijmc&i Fak t bizi telıdi ede teblik ı · 
ıııtlhMelesl 1erine otarfl"" birinci ···'-- ~· K··-·'" a t n e er ' plba .ı... ve ""- .,__~· ,_, _ _._I mı•Memeldir, &....,._., vm • '"...... bbıde yeni bir tnrriet liıssi uyan ı 

.._ .__ •-- Ha.rkof hattmdüi Almaa menile- dırarak kendi · ı 
ikinci pllnda mtitalea etmekte • ıinde bir ge<llk a.çtatan aoura Al . r.ıeiıır e~e D?!I 
Oirler. Bu ekonomllerin llulz bir manla.rm şiddetJi mukavemetlııe iücı da beraber getirmiş bulunu-
vuıflan da h·- ..... • ·· ,.,..:m.,..,., ile..:ı..........:.-1~"". yarlar. ' ..... ., &-Ye811le gore "'1:>- o~UA· Hali:faka cW'=-nm emat · 
tamim edllmlt olmMı ve ekono- Krasnıaya zvezda gaz..eteei. da- . ~ . ve as 
mllE faaliyetlel'ID devlet tarafın .. ha şimdiden Harlmf !}Ch.rm.in iı;iı~- kert kuvvetını son haddine kadar 
dan tıpkı bir Mtt.oe gibi fanim kullanmış olduğunu belirtmiştir. 
edUnıl§ elJDUJChr. Şimdi ba karak- ~!ı,!~~~~ıma:::'°~ Buna m~a!>fl . Biri.etik Amerik:ı 
terlert tqıyu ekonomiler birlblr· ancak pndı iflemıye başlayan ı 
!erine harp pyesl etrafmcla tntı· ~ Devm 

1 
llCI •Jfllda mwtzza~ m:naı ve. ukeri kayn~k 

hu -:~r. aa mu~ 1-Sm~ı~':!f.;a~rbO.~~ 

Vaıingtonda askeri ve ıi -
yasl mahfillerde hasıl olan 

kanaate göre 

Japonya 
Rusyaya 
taarruza 
hazırla
nıyor 

• edef, harp ibdya91annı daha 111• Avustralya - .ı-..a.; de yakl dn-• daha ruyonel bir !l4*llde karpla- ..... ,,.IU&n a. an • -
ı 1aktır. Harp lhtlyaçlan harp is- H N &iı kuvvetlerden, llyık olduğu B k h • 
t!Jı.atmı arttırma, umumi tetkt• ariciye azırı ce;:;~r: olarak şunları 1 u, şar cep esın-
Jıat, tefebbU81erln temerldlz' hanı • eöylemJttir· d Al 
madcJelerln tenli, Ve maliye ~rj Jngiliz harp kabİDelİDID lfaıti kazan.catmıız ~an e man 
hu anlafmalarm bdro8u lçind~ toplanblanna iıtirek ed~*1 dir ımllıu da kazanmak icabettiğini • 

Ancak Almuya ile ttlllya ara- Londra 17 (A.A.) - Se1'bb'etli biı Mc;bir ~m~ nunu~atıyız. tarruzlle beraber 
smclakt iktuedl anla8manm t.elıll· kaynaktan bildiriliyor: Lıtvinofun tozlen 
kell bir noktası derhal gize ~- Avustralya hariei,.e nazırı M. Evlll Balif&kstan sonra aöz alan Ut· başlıyacak 
Pacak bir haldedir Ahmaya eko. Büyük Britanya'da bulundutu müd vinof bilıue adem'lttir ki: 
nomj helrmnMaıı it.aıya ile ayni det zarfında İngiliz harp kııl>lneainde Mihverin ruhu olan Mitlere kar 1 
seviyede deillcJJ.ı. 1t&lyan ek•o • ve Pa.srfik harp ş6rasında ATUStralya fi zaferi kazanmak için tatbik edi-
miaf Alnıanyaya nuaran tamam- yı temsil edecelQUr. W"" Devamı ı ad •yiada 

laJICJ bir ekonomi mahiyetinde
dir. Alman ekonomisi tamaml&J'ICI 
ba ekonomi ile -, birliği yapağı 
anda tıpkı bllytlk bir devletle lttl
fak eden dÜla zayıf devletin man
ıaraeı ekonomik Milada göze ba
laeald:ır. 

,.e~ cı.lla birtmç hafta e'• 

Çag ve kahve satışı 
menedildi 

ıs ~ "1vtJ eetenerllk yaptı, btanbol vUtyettndeD: 
sa.olan lritJ'tiıı fil~~ 1 _ Koordlnuyon beyetlnln J99 • -
;.,ıetmek b.......... yılı kararın& muatenlden 17 mart H2 
kıldı. emre imAde aah gUnü .sababmdan itibaren her nevi 
Diğer~ d b6 çayla çiy, kavrulmUI veya dlSğillmU, 

ekonomiyi bblblrlae e Yleee iki kahvelerin aatı11 lprt ahire kadar 
Fakat ha.rbla baibyaeaktır. 

S&raretlert dol menedilmi§tir • 
\"ısiyle dolan -...:- a- 2 _ TicareUe ,_.,.,.al eden bütllıı ha. 

3 - 17.3.942 8&11 aabahmdan evvel 
satılmif olup da beDUz mll§terilere 
t~ veya gösterdikleri yere sevke. 
dllmlyerek satıcı elinde kalııuf çeklr. 
dek ve çekllmi§ kabwler atıcı tara. 
tmd&n aevkoluıu:ıuyır.rak verileeek be· 
yannameye dercedillr., 

Japonya Maaçart. 
J8 bir mllJOD 

asiler tahflt edl701 
Vlfl, 17 (A.A.) - Amerikan ajana. 

larınm bildirdiğine göre, uzakp.rk 
hMlaelerl h&kkmda pek doğru mali~ • 
mat alan V&§lngtonun aaker1 ve aiya. 
at mahfillerinde hasıl olan kanaat, 
garbi Paalflkte stratejik vaziyetini l&ğ 
lıunlqt~a muvaffak olan Japon • 
yanın ilkbaharda Ruayaya tarnız et. 
mete hazırlandığı merkezindedir. Bu 
hareket §ark cephesinde Almanlann 
yapacağı büyUk taarnızla aynı zaman· 
da bqlıya bilir. 

kartlar da gene ı er aylık olacaktır. 

Bundan bqk&, tehrtn ba&ı yerlerin. 
deki fm:nlar erken kapatarak ekmek 
satmamaktadırlar. Vfl&yet bu gibi tı· 
rmlan fiddetıe cezalandıracaktır. Zira 
gec vakit evine dönen ifcller ekmek 
bulmakta gijçlllk çekmektedirler. 

Hlndistanda 
prensler 
meclisi ... , ......... .... ....... ........ . ...... 

Bir talı komite seçti 
Yeal Dellıl, 11 (A.A.) - Stattord 

Krlp11 De mtır.akereler yapmak üzere 
prensler meclllll bır tali komite seç • 
ml§Ur. Tail komite azalarınm Krlpı 

ile Yeni Delhtde buluımatarı kuvveUe 
muhtemeldir. lıftlzake~lerln neUceal 
sonradan prensler meclLllnln tasvibi. 
ne arzedilecekUr. 

Prenaler mecllalnln taavibl Hind e. 
yaletıerlnden her birinin haklarma 
müdahale mahiyetinde olmıyacaktır. 

Libyada 
o 

Mihvere ilerin 
faaliyeti arttı 

Kabl~, l'7 (A.A.) - Ortaıark ln. 
gtllı teblltf: 

nerl bölgede dU§man hareketi dUn 
artınıotır. Hücum araabaln da dahli 
oldutu halde kuvvetli bir dUıman ko. 
lu Şerima bölgesinde llerleml§, fakat 

_.. Devamı ı nd aayf&da 

Amerikan 
kuvvetleri 
çıkarlldı 

Vışi Japonlarm da adaya 
asker Çtkarddtlarmı 

. bildiriyor 
V~ 11 (A. A.) - A.me· 

ı1lıa ha:rblye .-rhğının tebliii: 
1 - Pek bWy& :miktarda -. 

ve bava bk'likleri 1ıimdi A~ 
ysda bulunnınJ~tadtr. Bu brlilde • 
rin meıvcudu, ne'l"e)"e gittikleri .e 
ya nerede bulundu1da.n haJrlnnda 
§1imdUik hi~r 'haber nrilmiye " 
r.ektir. 

2 - Diğer hareket sahalarmda 
hi!dir.tlecek bir "6eY yoktur. 

Vi~l, 17 (A. A.) - Japonhmn 
Avustralyaya 3Skeır ~ardı:klan 
blldiriliyor. 

Vunanistana 
gıda yardımı 

7000 ton buğday yüklü 
vapur yolda bulunuyor 

• 

Bern, 17 (A.A.) - Cenevre beynel· 
mllel Kızılhac muhtelit yardım komla. 
yonu, blr leveç vapurunun 7000 ton 
buğday yUklU olduğu halde Haytada 
Pireye hareket <lttlği.nl haber vermek. 
tedir. Bu buğdayın 33.000 tonu önü _ 
mUzdekl ı5 ay için Yunıınlatan ibtlya • 
cını ka?'§ılıyacaktır. 

İsveç kızılbaç cemiyeti dlter bir 
gemi dnha yollamağa son zamanda 
karar vermiştir. Bu gemi Ltabona 
uğnyacak ve oradan buğday yükll • 
yecckUr. Blrle~lk Amerlkadakt Yu • 
nan cemlycUcrt de buna benzer sev -
klyat yapacaklardır. 

Kürtaj faciası 
. ·m k •• ·-.,et ltalyuıın .,_, 
mı e ODOID19ınl tlendl halin klld ve hükmi pJwılarla Uc&ret mak· 
bırakmıyacalr, İtalyan ekononıı ~e aadile ellerinde çay ve kahTe bulmadU. 
-Uman nüfuza altına tokat' 

8 
nl ranlar ve çay ve kahveyi tmal ettUderl 

c;un1ıa 1talyanm milli ek~~ maddelerde kullanan blltmıum b&kild 
"lın_dlye kadar ınllll hudatıar 5)ev- ve hükmi phıalar 17 mart Hl ab&bı 
t~ıne mtinhMmh. Halbuki lnaglln UcareUıane, mapa, dUkkin, ctepo, 

t - 17.8.942 ..ıı abit.bmdan evvel 
•blnul ve mQftel1ıdne tuılm edilmek 
l1zenı 701& oıkanJmtt, yani atıcmm 

elinden çıkmlf •e fakat mU,terl eUDe 
varm&DUf olan çay n kahveler mil§ • 
terlye 't'&l"Clıtı sQDU ta.kip edm gllnUD 
aq&mına kadar Udnct maddede yazıtı 
pkllde ayn bir beyanname ne bildiri. 

... Devamı 1 DC1 •7fada 

. . Yakalanan iki kadın 
Hınd~s~an~a ko~gre doktorun ismini söylemiyor 

taly~n ekoaom.lsl harbin gay•i· ambar, fabrika ve lm&athallelerbade, 
n~ gore ana AJman endllstıisine ıube, komlayoııcu ve acentelerin neL 
~ore bir nizam altına glrff.elıtlr dinde ve aalr yerlerde mevcut çayla 
~ürat.le bir harbi kazanmak me,.: kahvelerinin ctu ve mlktarlarmı ve 
zubaha oldaia ıamanda başka tür. • bulunduktan yerleri gOeterecek bir 
lii yapılmasına da imkUı yoktur. beyannameyi 18 mart çarpmba akf&
Harp mabadı ltalyan ekonomisini mma kadar buJunduklan yerin en bü· 
hö~ bir ~kil almaya kbar ede- )'tlk mülkiye memuruna m&kbus mu. 
ı ·ektlr. Bu vaziyetin nctieelerinl, kablllnde vereceklerdir. 
.eslrlerlnı harpte değil, fakat Lokanta, otel, Juraatbane, ça7hane, 

harp bittikten sonra görmek mUm- gazino, bu gibi umumi yerler de ene. 
kUıı olacaktır, harp böyledir. Meç· rinde bulunan miktarlardan bet kilo 
huller llemldlr. Müfrit milli ar • kahve ve 2 kilo çaydan fazlaamı 1\1. 
•Ularla başlar fakat kendi f.llnt • ka.rdllkl ,ekllde beyan etınete mecbur 
•f'tlerl mi!li menflLl\tleri bile alt durlar. Bu mahallerde beyana tabl tu· 
ııst edeblUr. Harp bunun için lfe\• tulmıyan kllllDllardaıı l>lfmit e&J ve 
tir. 1 k&bve aablmam Mrbeatlr. 

ur. 
5 - Tlcaret otlalnln elinde bulunan 

kahveler beyana t.tıt del'fldlr. 

e - Beyanname vermeleri l&zımgel. 

dltl halde beyann&DM vermedlklerl 
veya 11eyaııname verip te mevcuuannı 
noka&ıı gösterdikleri anlqılanlarm l· 
cap eden yerlerinde, mllll korunma 
kanununun 4156 sayılı itanunla muad. 
del ~ ıncl madde.al mucibince vall ve 
kaymakamlar& verilen aal&hlyet dal • 
reetııdcı arama yapılaeaktır. 

reısı dıyor kı : Milddelumumlllk bundan bir müd. Bu tavsiye üzerine kadınlar De8pi · 
det evvel meydana çıkarılan kürtaj nayı bu seter bir doktora götürmll§ • 

Barp BIDdlltaDB faciası etrafındaki tahkıkata ehemmi lerd!r ve doktor De5plnaya kürtaj a. 
yeUe devam etmektedir. meliyatı yapmaga karar verml§tlr. 

gelecelı olarsa Yaptığımız tahkikata nazaran bu 1 Fakat ameliyat neticesinde Deapı • 

Kendi kanımı dömek ıure • facianın cereyan §ekli söyle olmuıtur : nanın rahmi ve barsaklan dellnmlf, 
tile memleketimi müdafaa Beyoğlunda AjfacamLllnde Balcı çık bir mUddet sonra da ölmUştür. Mesele 

mazında 16 numaralı evde oturan DeL nln meydana çıkması ve genç kwn 
edeceğim plna isimli gene; kız gayrtmqru bir ço· mezardan çıkıınldıktan sonra morgun 

l'artha 1'1 (AA.) - Konjfre reiıi cuğa hamlle oldutunu blalledlnce he. ölUm eebeblnl teıblt etme.! üzerine 
Abulkalan1azad, söylediği bir nutukta men tanıdığı bir kadına müracaat et. yukarda bahsettiğimiz iki kadın ya· 
demi§tlr ki: mif, bu kadın diter bir arkadqı lle kalanmıılardır. Fakat bu kadınlar ae. 

Gerek harp gerek sulh zamanmd& • Deaplnayı ~beye götürmu,t.ür. beb olduklan faciayı aydınlatmaktan 
olaun blçb4r mesullyetten kaçmmıya. Genç kızı muayene eden ebe: imtina etmek latemektedlrJer. Bu b 

7 _ Çay ve kabvenln satışına ne l cağım. Harp Hindlstana gelecek olur. - Artık ben bir teY yapamam, dok dmlann ltıratlarmda!l ııcııma •c;I 
nklt D'.Cl.saade edilecell bUlhıre bil · sa kendi kanımı dökmek aureUyle de tora gldlp kürtaj yaptırawuz lbım. olanlar anlatılacak ve baklarmda ~ 
diıil.oekUr. memlekeUml müdafaa edeoelim. dır demtıUr. klbat yapılacaktır. 



-----' Şark cepllesinde 
ur ef 

Bir iki Nokta: 
1 

imla meselesi 
JJıaaA &uıgu radyoda yaptığı konus· I 

maJaıdan birinde mUnon-erierl lmlA 
kd&vazwıa uymaya dM·et etti. 1 

Bundan dalın. tabii ,.e haklı nuıl J 
hir davet o~bUJr ': 1 

llnı'kesln 15t.edlğl ı;eklldc bir lmll ile 1 
)llZ.IDMI Anıp harflcrlnl.n 8011 yanm 
ll5ll'lık Jaırga,alıj\'mdan Upheslz kl 
tıto farklı değildir. Fakat, bunun bir ı 
mllen'fdefll var mıdır? 

B17.ce. büyük bir mU<ınidcsl \ardır. 
NMll ki eski lmlAda herhnngt blr yuu. 
lrş yaplldığı xaman salıJbl ile nlııy celi. 
lir ve cahaletln alnına kara damgııısı 
vunılursa aynı şekilde bugün de pek!. 
UL hareket ecleblllıiz. lmlA kılavuzu 
bir defa lmh\mıza esas olduktan eonra 
kılavmd1111 gayri yazanlar tUrkçe lm· 
IA. bDmlyor deımelrtlr ki bunun d:ı ııeı 

Amerikan 
donanması 

taarruza 
hazır! -ilk olarak 

f aponyaya 
hücum 
edecek 

Birçok denizaltı filoları 
öncü vazifesi görecek 

~ Ba5tarafl 1 ncı sayfada 

kofu a.ldıktan biraz sonra 14: bin 
sivili k~una dizmişlerdir. Şimdı 
1200 Hus da idam edilmek ti.zere· 
car. 

Nationıı.l Broadeaatingin Mosko-o 
~a muha.blri, radyoda verdıği bir 
ha.benle Harkofta binlerce kişiye 
i§kenco yıı.pıldığmı ve on b'.nler • 
ce kl'imin de şehinlen sUrilldUğU
JıU bildirmiştir. Gen~ bir Ukray
nalı kız bir Alman generalini öl -
uUrmUştUr. Çeteciler 66 piyade 
tUmeninln karargfilıını bom.00 ile 
atmışlar ve tUınen komutanı ge• 
neral Braun da dahil olmn.k üzere 
bUtün karnrgiih subaylarını öldUı• 
nılişleroir. 

MoskO\'D, 17 (A.A.) - Bugün cep· 
heden gelen bir telgraftn Staraya Ru. 

ı sa cenubunda kuşatılan 16 mcı Alman 
ordusunun yenl bir hezimete uğradığı 
haber verilmektedir. Ruslar, Almanla. 
rın en önemli muko.vemet merl<ezle • maııasmı kavmmıyan mUne\''\"er tn . 

!avvtır olunmaz. 
EN SON DAKiKA 

Lltvlnolan nutku 

Melhourne ı; (A.A.) _ Amcri .. , rlnden biri olmak ~ere vo.sıtıandırı · 
knn donarun.aı.mm taarruzn lıaztr lan (N> lmsabasmı geri almııılardır. 
ttlduğu burada temın edilmektedir Almanlar, ı~oo den !azla. ölU verml§. 
Jnponyaya kııl'§ı yapıla~ıı.k o .:m bu terdir. Bu noktanın kay~bı Naziler ı . 
taa.rnız fç"n ınr cok denız.altı filo a- çin bilhassa önemlidir. Zıra. Aıman hat 

_... B4§tarafı l net sayfad:ı rı öncü va:cifcsi g5rcceklerdır. ıarmm ııc noktasmdo. k~Indlr. Alman. 
lecek pratik çarelerin ilk defa o Diğer cihetten Avustraya tayyıı· lıır, Ruslan ovada tutmağa çalınmak· 
!arak düşünüldüğü intibaı hasıl rel: rj ~·cnı Ginede veTimor adasıı tadırlar. Buzlar c;:Bzüldüğtl zaman bun 
oluyor. Harbi kaybetmemize ım dn buıuna.n Jıı.pon istilfı kuvvct.,cıi- ıaı1n c;:amura batıp kalacağını umuyor. 
kan olmadığını umwni surette 0 . hırualarn:ığn devam etmektedir tardı. Ba§langıçta 12 kllometre uEun • 
söylemekle ne kadar müteselli O· .r~ponİarın Çındc bulunan ku ~et· luğUndakl cephe boyunca yayılan lkl 
luyorsak zafere giden yoldan o lcr:ni hemen l<fuıtllcn geri çc.ktil ~ 1 Alman alo.yı, iki tümen ııaveslle tnk. 
kadar uzaklaşmakta olmamızdan !erine dair gelen hn.berler du§"Tna- vlye edllml.şUr. 123 Uncu tumenln b:ı· 
korkulur. ıLin Pasifikte yayılma;k içL'l -:nrfct• , kiyeler! ölli ltafo.sı remlzll SS.S. bir . 

Litvinof zaferi elde etmek için Uği gayret'erin ehel11Il'Jyetiı:u gos Hklerf tnra!mdan tak\1ye olunmuştur. 
tatbik edilecek pratik usullerin termcl<tcd.ir. Bu kıtalar §tddetıı bir mukavtımet 
tehUkelcri davet ettiği inkar cdi· gösterml§lcrsc de Rus taarruzu ltuv. 
leı.niyeceğini kaydederek şunlorı B 

1
• vetıı olmu§tur. Ruslar tarnfmdan ga. 

ilave etmi§tir: asur ame ıyatın- nimet olarak nlınan harp malzcmesı 
Fakat hareketsiz kalarak fırsat· arasında 85 aııhra topu, 254 kamyon, 

lan biribiri arkasından kc.ybet dan bı"r t••cca o··ıdü 44 otomobil , G traktör, 5 hastane oto· 
nle-kle daha bUyük bir tehlikeye U r moblll, 21 motoslkl<'t, ı tayyare, 105 

\'Ol açmış oluruz. Tehlikeli olan İkinci Abdıilhnmidin hekimle· petrol deposu, a hafif hücum arabası, 
harekette hiç olmazsa bir muvo.f. rinden meşhw· Basurcu Agô.h (pa- lıı.§c maddeleri lndlrmek için kullıı.nı . 
fakıyet ümidi vardır. l<'akat aynı gc) nın oğlu Hnyrettin bir lUccn- lan 90 para,Ut vardır. 
&uretlc tehlikeli olan hareketsiz· ı-.n ölUmUnc sobep olmaktan suçlu stot bolm, 1'1 (A,A.) - Dagcnıı 
hk :ise hemen hic bir muvaffakr olarak adli:reye teslim edi'.m.işllr. Nihten gazetesinin Moskova muhnblrt, 
yet tem.in etmez: Hamın 1943 ya Osma.n isimli bir tUccar lxı.sur 

1 

FRusuı.nn Srnolensk cephealnde Al • 
hut 1944 veya daha uzun sürmesi hastalığından muzta.rip olduğu i- man hallan geri~ paraıütçü kıta • 
jhtimali harbi daha evvel bitirmcic ~in bir tanıdığma. derdinı açmL:;, lan indlrml:,ı oldul,larmı Almanlnrın 
<.ın hiç ıbir t~ste bulunulma· bu tamdık da Osrna.na, Basurcu J bu paraşütçülcrt imhaya muvatfnlt o • 

Il16SI l&zım geldiği manasını üa· Agfı.h (paşa) nm oğlu HajTettlni lamadıklarmt blld!rml§tır. Ruslar bu 
de etmez. Harbi kısaltmak için tnvsiyc ctmişUr. Bu tavsi.} e üze • bölgede Godonova ve Sorobetz fehlrle. 
birkaç tehlike atlatmak dalıa mU !ine Osman Hayrettin:l.n Sırsservi rinl ~eri nlmıtılar ve Almanların n~ır 
nasip olmaz mı? "Zaman" her iki lerdcki apartunanma gitmiştir. bir surette tahkim ettikleri hııtıan yar 
tarafla da çarpışmağa hazır alda- Hayrettm hekim olmadığr ha:• mıaıardır. 
tı<:I müttefiktir. . <le, babadan kalma sa.ruı.tt.ır mUIA- Londrıı, 17 (A.A.) - Taymis gaze. 

Litvinof sözlerine şöyle devam hnza.~ile Omna.na ameliyat ynpml§ tesı diyor ki: Almanya, Rus cephesi 
lmi§tir. ''e zavallı edem ameliyattan bir lçln Romanyad:ı.n 300 'bin, Macaristan· 
Geniş ölçüde ihtiyat silahlar nıliclrlet sonm acı SM<'Ilarl:ı. krvra- dan 3QO J;>ln. ftalyıı.dan f.50 ~in asker 

biriktirmek suretiyle bir bekleme na.nık öhnUştilr. lsteml§tır. Buna kal"§llık olarak hep. 
siyaseti fa.kip etmek bu mUddet Osmanm cesedi morga kaldın'. ine Ba.tkanlarda toprak '·aadctmıottr. 
"çinde düşman a.tıı kalmağı ta· ~. diplonw.sız doktor da adliye- Alman teblı·g"" ,. 
ah.üt etmiş olsaydı, !her ihalde fay· ye teslim edilmtııUr. 
dalı bir şey olurdu. Fakat sizde ___ ,,_ __ _ 
hHiyorsunuz ki dilşman tnma.-niy- Visamiral Dalbiak Berlln, 17 (A.A.) - Alman orduları 
e bunun aksine hareket edecektir. bngkumandıınlığı, 16 marttn dU§lllanm 
nu takdirde düşman §irndiki mu· Kolombiyada Orcı doğu cenubunda bir Alman tU . 
vaffakıyetlerinden istifade ederek /{ıılı.mılıo tii r"A.A.) - Yurıııni lnn meninin mevzilerine f}iddctll hlicum • 
daha SQk i}erliyecek, kendi.sine da. rlıı İngiliz ılıa\'ll kll\'\"elleriııe J,uınnııda lar yaptığını bildirmektedir. Kar tır • 
ha. faydalı mevziler i{;-gal edecek, relen Bınva \"İsıımlrnli Jolııı Hcnrr l>al t.ınnlarına ve soğuğa ro.ğmen Alman 
yeni iptidai madde ıtıenb:ılarr e· lıiak, Kolomboya l'tclıniştir . piyadeleri Sovyet hllcumlannın hepsi. 
linc ~k, yeniden birkaç mil· nl pllskUrtmUıılerdir. Bu ,Pddetll sa • 
yoıı kişiyi esaret altına alacak ve katmıetır. Alman ~!<erleri yalnız Sov vaşlar esnaımda Bol§cvlkler çok !azla. 
nnkan bulursa. kendisine yeni yet ordusu ile değil bütün halkla çar. kayıplar vtırmııııerdlr. 
nıüttefikler temin edecektir. Duş· prşmak mecburiyetin® olduklarını., Cephenin merkez kestmlnde bir AL 
mamn kendisine temin ettiği bu anlamt§lardır. Alman ordusu seçme man kolordusunun mevzilerine kar§ı 
ııc.nfaatleri tek taraflı olarak ge· tümenlerini kaybetmlgtır. Uı'tradığı yapıtan hOcumlar esnasmda kayıplar 
gireceğimiz bu mütareke deYrinde bo7.gunlar gerek kendi maneviyatını daha fazla olmuş, ı:; marttan 1 marta 
c!dc edileoek silah üstünlüğünden gerekse kendisine ltolay ve çabuk bir lcade.r olan znman zar:fmdn. gece gün. 
ı3aha ist.ifadcli olnıa.sı muhtemel· muzarterlyet vaadedllen Alman hal düz yapılan bütlln hücumlar şiddet!! 
i1.r. kının maneviyatını ııanımıgtır. cauşlar neticesinde pllskUrlUlmUgtUr, 

Litvinof bu müi8ha.zalara askeri Sefir bu neUcelcrl, bunlard:ın do • Bolgevikler 5000 telefat vcrmlııler, yllz 
~etin kıend'.sinde lbırıakt.ı'"l en- ğan imklnıarı göstermek ve ne gibi !erce esir bırakmııılar ve önemli mik • 
(işe il~ ortaıya. o.tıbğuu Ye bütün bir Juı.roket tarzı ittihaz etmek ımltlı. tarda malzeme kaybe~lerdlr. 
~e@ilt cleWet;lerinı JDUiterek da- nmı tayin etmek fırsatını vereceği için 
-..., menf.estine olamk böyle dü- bcllrttığlnl söylemiştir. Sovyctlı-r bir. 
!1üncllğünü söykmiştir. Maınlekc• llğlnin vasıtalarına lnzlmnm eden A· 
tinin bu de.vanm mUdafaa.cuna ne mcrikan ve İngiliz yardımları ilk defa, 
Bm'etlc iştirak ettiğini anlatan olarak Hlllcrln pllnlarmı euya dU§Ur. 
L1-ninof demiştir iki : mek ve ordularını geri püskUrtmek im. 

Son 9 ay içinde Rusya HiUcrin kanmı vermı,tır. 
her hangi bir cephede milhim bir Lltvlnof devamla demltıtir ki: 
nskerf harckeıLte bu'hmmasına mı\• Biz Alnuı.n.la.n pek uzaklara ks. 
:&i olmuştur. Rusya müttcfıklere ,far ailrcmcdlk, ancak birkaç yer. 
mühim. \kayıplara uğramadan a&kc- tl e 300 kilometre kadar geri p U -
ıi lnn"Vetler toplamn.k için bir z:ı. kUrttük. Fakat kuvvetlerimizin 
man tcmm etını,tir. nrttırrlmruıı imkA.nı olursa veya 

Şark cephesinde Almanların uğ- Alman kuvvetleri ikiye bölUnUr 
m.d.Tğı aiır ka.~arı işaret eden \'eya §8.rlt cephesinde beşkıı. ta • 
Utv.inof demiştir iki: raflaroa. ynpıln.cak bir şa§ırl.m:ı 

Hitler SovyeUer birliğine taar- ooreketiyle zayıfhyacak olursa 
t"UZ etmeğe l;aşls.drğı zaman elinde - ki bu da..lıa kolaydır • bu takdir· 
mevcut olan sila.hls.rı oldu&ru gibi de dU§mnnt daha uzaklara, Alman 
mubafam ot.m:iş olsaydı A1manla- hududuna. Berline ve daha ileriye 
rmşimdi ne Baı.dar büyük bir ikuv• doğru atm:ılc imkaru basıl olacak
vetlıeri obcağını düşUndünüz mü ': ttr. Alman orduları ne kadar ge
Bun'lnm. bu geç~n 9 ay içinde l<'rn.n rl itilecek olur.'13 maneviyntları 
eada, Çekoslovakyada, Avusturya• l'j) kadar bozulur, Ahnnnynda.ki gu· 
da ve diğer işgıı.l aıtmda bulunan leyan ve memnuniyetsizlı"k o nis -
memleketlerddd Alman !abr.ikala- 1-.etıte fiili mr §eldi almış olur. Bu 
rmm çıkara.cağı sillihlan da heeab m:Jletler §imdi son harekete geç• 
ediniz. Hangi koalisyonun silAhJa. mele içln bir işa.ret bekliyorlar, 
l'mI Almanya.nm silahlan seviyesin Bekl~dikleri yegane i.sarct ise AI· 
de ttııt.abileceğlni soruyorum. ına.n ordusunun uğnya.cağr ağır 

Scf'ır Scwyet ordusunun dU§DUUl. bir bo7.gundur. 
mnneviyabm ve maddi kuvvetini Utvinof netice olarak §unlan 
tahrip ettjğ1nUca:ydetmiştir. AJmna 6Öylemiştir: 
ordusu 7 ~ müddetle Leningmd Harl>ln bir an evvel bitmesin 
etratrnda be~ fakat şehri alama. de rnenfa.atlıniz vardrr. BUtUn mil 
qtır. ~ Btvutopolu almağa, leUcrc ooıellcıine uygun blr şe .. 
Etafkaa& gt.rmetc hatlA Roetotu muha· kilde inlcişaf etmek idea.lirine kn
lııa ~ 'b!!e mırn.tfalı: ola~· ı ~. ecnebf mtldahalesindcn 
tır. 1"11ayet ftd aJda.llbeı! lloekova L Ye M.rbin yeniden patlak verme • 
~ yspbfı n.ıba.rebeyl de bybetmJt einden korkma.dan ya.!jamak im • 
ve bMlıft Mtt&..gert ı;ıelıAseık 2JO'f'U!ld& lrm111n verecek bir sulh istiyoruz. 

Libyada 
_. Ba~tarafı 1 ııcı sal fada 

seyyar kuvvetlerimizin yaltlaşması 

Uzerlne çekilmiştir. Muva!faklyctıı bir 
:ınva§ csnasmdıı Şerima batrıımda muh 
tellt kuvvetler tarafından dll§mana 
kayıplar verdlrllml§tir. 

tTALYAN TEBLlOl 
r.oma, J'7 (A.A.) - ltalyan ordula. 

n umumt kararg!.hmm 65! numaralı 
tebliği: 

Mckllinin doğu ccnubundaki çevrede 
İtalyan ,.c Alman motörlU ve zırhlı 

kuvvetler! dUşman mllfrezelerinl baa. 
kına uğratmışlar V<' çetin hır çarpı§ • 
ma. neticesinde mağlı'.lp etmişlerdir. 

Japonya Rusyaya 
taarruza hazırlanıyor 

_.... Baı;tarafı ı nci aayfada 
Amerlks.ıı hUkOmet merkczlnde ya. 

pılan hesaplara göre, Japonlar Kan • 
Suride takriben l milyon kl.DWlıc blr 
ordu taıı,ıt etmektedir. Bu kuvvetin 
hUyük bir kUımı Vladlvostok clvarmda 
bulunmaktadır. Diğer cihetten aynı 

derecede kuvvl'lll bir ordunun §imall 
Çinde şimdi yayılmı§ bir vaziyette 
bulunduğu b!ldirilmekled!r. 

S<Sylendl~lne gl!re, Vladlvoetok cıva. 
nndaki Sovyet ganılzonunun kuvveti 
takriben 600 b!n k~ldlr. Fakat bu 1u-
talardan bir kısmmm Avrupa eepbe • 
sine gönderllmlı olması ihtln1al1 de 
nrdrr. Mançurlde Japonlann elinde 
10 kadar mUblm şimendifer hattır var 
dır k leap ettiği uman bu hatlar ha. 
rekn.tı kolayıa~trracakttr. 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

(Bu kupona. cldcncrck gönderilecek 
11 arama ve 13 verme UAııları En Son 
Dakfüada parasız n~redllecektlr. Ev

Jmmo tehltn ı:finderen okuyuoulamı 

mhfuz kalrnal• üze.re sarlh adttslerl. 
Dl blldlrmelrrl lAzım,) 

Evlenme teklifleri: • 

Mahkeme Salonlarında 
•::•pı •• . . • ... 

" işte bak, baba... Baba.u 
yaa baban bu işte ... ,, 

• Yaş 19, boy 174, kno 71, buğday Henüz iki veya UQ yaşında, çupı, ll'nkat ben pek hn.ltlı olamk kabul 
tenli, mütenasip vUcutlu, liseye devam gibi iınoe, :takat eim:ı. gibi kıpkırmızı etmedim, ı:Unkü b:ı:fka8ınm oslunu ev. 
eden bir mağazıısı ve geliri ile geçinen yanaklı bir çocuktu. Blltnn y tbn ynv. ındı diye kim kabul cdeblllrT 
bir genç; 16.18 ya§ında, okuma ve yaz nılar gibi boynu l>llktlli, ltıerl 11olruldu. İlice dll:ıünUnll.z elendim, bu clhetı 
muı olan, temiz bir alle kızı ile ev. fu mahkemenin beJbetfndeıı alıklaşmış onıhakltnlt lı3tırlıyııeaksmız, isterse -
lenmek ıstemektedlr. Fotoğra.fıa (S. \'e gôı:Jerl mütemadiyen relsln &özle. nh dosyııyı getlrtfnlz. Orada hepsini 
Adil Okur) remzlne müracaat· 208 :rinde olduğu halde llrkek Urkek, 8Cıfl- görcockslnlz. 

• YB§ 40, boy 170, dlsipllnl seven. siz ~iz oturuyordu. - Bunca dava anısmc'l:ı. hatırlama. 
serbest meslek sahibi, terbiyeli bir bay nıwı pek tabü fmkA.n yok. 

1 d 1 ba 1 Mahkeme asliye ııltmcı hukuk, dal-a 
30.40 yaşında, güze u bir yana - ŞUph tz elendim, 5Uphesh:, o hal. 

k •-t kt dl (TT S> dl\ katJ nafal>a idi, ynıımdakl Jasa boy evlenme "' eme e r. • · rem. de dosyayı getlrttnlz, bundan ı....a0 
t 209 lu, ııl§ma.n vllc:utlu, tombul yanaklı, -ıı 

zine mUracaa • da tahlil de istiyorum, Bu tnkdlrdc 1 
iş arıyanlar gllz.eloo &uratlı kadm awı.sıydı. Halln. bUtUn çıplııklıkUe ortaya tıkac:ıktır. 

• Fen fakülteslnfu F.K.B, kısmın • derı rol• :taldr olduğu, geç.inmek lı;ln l:'alan söylcd.lğJ o kadar bcllJd1r ld 
dan mezun, e11kl tUrkçeyl bilen, asker. herhıılde hlzmetçlJU.tcn ;>'Uknrı bir ~ l;:oodlsme acmdınnak ipin bu kıyafet. 
Ilkle alAkası olmıyan bir bay, resmt yapmadığı anta:ıılıyordu. Sırtında ren te gelmlı;, ~ğuno da getırmJııtır. 
veya husust bir dairede 1~ aramak. f;I atllll/j yamalı bir 'ııt.ııuuı ka.potu, Ralbukl ••• 
tadır. CM. Or.) remzine muracaat. topuklan yene yene ıı; tarafa do''TU Reis eliyle "yeU:ılr!,, makamında 
Aldırınız: kaJlnlmış Mııhmutpaşa malı lll3ll bir kendlslnl susturduktau sonra eakl ko-
(Semlrcımls) (DcnlzlS) (C.R) (Sezer) :ıyakknbr ve kucağında da çocuğun casmm aözlcrlnJ ytWhılln blr tek nok. 
(Ciddi) (Ferhunde) lY.Ş,) (M.K.Al pnrtaı palt-OIJo vardı, tn8ı blle lapırdamadan, bUytlk blr 
(C.R.) (Eclar) (H.T. 6) (Anla§& Dıı~ıı edUcın yerdi', s:lnlrll sinirli öle. soğuk lauılıhkla dlnl.lym kndma dön. 
lım) (Dik 18> {El) (M.D.tl) (C.lıl.) cıUrerı-k aamlln ıırttmça ııı.kılıın, evrak dU: 
l A..L ,. (M Z.E) (Pembe Zarf) - Bak hanım, Mumffer ne .. •-or'l · · çantasının ldlldlnl mütemadiyen açıp ~ 
(İyi llğretlr} (M.U.N.) (SO Perihan) kapayan, temiz kıyafetli, az çok tah· dedi. 
( M .M.Ç) (S.S.) (H.B. 88) <C.M.) - HepsJ yatan efendim. Bo çocuk 

sil terbiye ~örmllt tavırlı a4am da k 
(İ. İşkan) {Dik 18) (26 Sezen) (Ş.T) endi çocuğudur. Valdıı ilk ç0eutum 
(İyi öğretir) (M,U.N.) (M.D. ô) kndınm Ug ay evvel bu mahkeme ka. öldü ama, bu da onundur. 9Unkll, ma.h 

ırmı (Dik l8) (EL) (Ayla) (c.M.) mrllc aynldıtı kocuı \C lddlaama gö. kemeye mUracan.tlnden sonra anneeın. 

-se;oğlıı S Uncli sulh hukuk hAkl.m. re de çoeuğun bnbasıydı. den aynlnıa.ma rağmen, haftada blr • 
Relı evrakı dikkatle tetıdkteın son. kııç gece bana "'ellr, kıılırdı. 

lifinden: " 
,
21877 

ra t>...rkefe döndll: Sonra. botanma daTIUDIZda cereyan. 
Bozkurt emlflk mUesscsesi tarafın. - Bay l\lıızaffe.r, dedi, ne dlyeeeksl· DUlJ lddJa ettiği cihet tamamen asılan. 

dan İzmlrdo Kftll!ıyakada Sadık bey nıı. bnkalrm buna f Eekl kann, senden dır. Bunda.n hlg korkum yok. İtte. 
ı;okağmda s. No. da mukim Bay Nafize doğma ÇIK".uğuna nafaka istiyor~ kendisinin unuttuğunu ~lledJfl dosya 

gllnderilen davetiye bill tebliğ iade e.. - istediği ııe kalacak. ÇilnkU bu numa.rasmı mahkemenize ben verlyo. 
dilmi§ olduğundan talep veçlılle 20 gtlD ı;ocuk benim cleftldlr. Siz de biraz ha. mm. .. 'llfus kAğıdımda yazılıdu. Ge
mUddcUe llAncn tebligat lcraama ka· rıuı.nızı yoranıanız bu !IOCUğun bendttı tlrtiıılz.. Kan tahllllnl ben de Jetıyo. 
rar verilml.§ ve muhakeme gQnU olan olmadığını dertıal hatırlıyacakaum:. nım.,, 
S.4.942 tarihine mUsadlf ,.,,,._..,ba gU. Çocuk bUtlln lu111uımalardaıı hiçbir .-...-- - Allıılı, Allah? 
nü saat 10 da mahkemede hazır bulu. ı:ey anlamayarak aynı taVJrla •kin 
nulme..sı veya bir vekil gönderilmesi, - ~vet, evet. Bir sene saııırun ld sakin otunıyor ve aamlln IU'lllDldaki 
a ksl takdirde davanın gıyaben gl5rllle. I 937 ldı. Bu lı:ııdmdall il) nlmak üzere birkaç ka4mm yqlı gözlr.rlne, tatb 
ccği davetiye makamına kaim olmak m hkeır.eıılzc mll.rncan.t ctmJ:;tbn. Da. cözlc.rlno bede! oloyordu. Vaziyet oka. 
üzere llA.n olunur. \1111111 lk eel!IC6inl ınUteıı.kip askere gıt. dar harlııdl ld, boşanma lıılerlne bakan 

Beyoğlu 3 Uneil sulh hukUk tılktm. 
llğlnden: 

942/878 
Bozkurt emllk mllesseaeıi tarafın· 

dan tzmlrde KarJiyakada Sadıkbey 
soıta1t1nda 3 No. da mukim Havvıı 

AUycyc gClndcrilen davetiye blll teb. 
llğ !ad edllmlg olduğundan to.lep veç • 
hile 20 gUn mUddetle Utuıen tebligat 
icrasına karar verllml§ ve muhakeme 
gC!nll o:an 8.4.942 tarthlne mUsadlt çar 
ıs:ı.mba gllnO. saat 10 da mahkemede 
hazır bulunulması veya bir vekil gön. 
dcrllmcsl aksi takdirde davanın gıya· 

ben g6rUleceğı davctlye mako.mına 

lrnlm olmak üzere !IAn olunur. 

lim. Tabii da,·a da bli.}lecc kııldı. o bu m:ıhlteı:ne saleınundn. her dakika 1. 
t.aman A:ıfic, bcııdeıı h:ımlle.}di. Asi.er şitllcn, gillllmsemelerde.n eser yoktu. 
do lkeıı doğurdu, takat cocok .fazla NcUoodo mahkeme, Ayaerıln vereco-

A ke.rllğtın bittikten ıı;oııra tekrar 

nnb\temcniı:e mUmc.""°'t ederek muha· 
l rP-nwyl ttızeledlm vo nyrıldmı. O ı.n • 
m:ınlar, bu ~'OCUğu peydahl3mı:f l"C do 
iurmu tu, Avukata nıa.hke görlilür • 
ken size: · 

- l 'a çocuk, ne olacak'!' demişti. 

Bul l\lu7.affer. babası olduğunu l•ııbul 
etsin de nUtwıuna kcndl çoculu diye 
g~lrtı;Ln. Kendi inden bafka bir fiCY 
lst"mlyonız. Bunu dıı insaıılık nammn 
J&pmasmı tin teklıt eıdlnl:r.. 

tı numara Uzerlne, eski dotıya.ıun ge.. 
tlrtllcrek tetkiki için dunı5may:r baı. 
im blr güne bıraktı. 

Erkek ı:anta.smı aldı, 5ık paltotımıwı 
iinUnU lllkled.I \·e gıcırtılı ayakkabrlıı. 
mu l!lert Bert yere vararak e11kl kanın 
ile 5)0Clllun ytl&Une bile 1-kmadan ko
ridordan yllrtldft. gitti. 

Kadnı Lle, kapı dibindeki sıraya etik 
mu,, çocufa palto.una giydiriyor ve 
çocuğun anla)-acatı bir Lfade ile: 

- lı;te bak baba. •• lıalıa,.. lıabaaıı 
bu işte. 

ADLtYI: MURABtRI 
. .• . ._ . . . . .. .;:;:;ı---.·., . . . . . , .. 

ile sabah öğle ·ve kşam 
Her yemekten sonra gün de 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

Cılgmlar Klübü 
~azan: İskender F. SERTELLl 

-ıoı-
Dlye 11e>rdular. Sabir beyec:aıu:ncı. 

ti trf.J'Ordu: 
- Evet, dl'dl. pplaeak ne -var T Po· 

Us mildttril bu memara ı.rraya haydat 
ı öretJemck için göademdttL 

Andan çok pçmedl. Moda komiee.. 
rl De bhkaç memur lıUden ,...Uler. 

zat.en bu an.da naeJen poıı. mu. 
dUriyetlDe de blld1rmlflerdJ. 

8ahlr tl.mcU evtnfn neden bot bira· 
kJldıtmı anlıyordu. Demek ki, ba a. 
d8mlD memur oldufmıa Mlmleler w 
zavalhyı beJk1 de btr bojupna aeU • 
tıeSlnde "ft)'&buı aııl olarak tepeckn 
kayallklara clotnı ~-

Son lhUmaı daha pUpU. Zira me
murun üstü be:ıı YD1ılımtı befı gözü 
bereJenmlııtı. Eğer baralaı'da lılr bo. 
tutma olaaydı, Sahir bunu e9deiı mu. 
hakkak duyacaktı. 

Sahir vaka ..-.halline ceJen komlae-
re ve biraz 111111ra dır. mGd&ılamamt 

muavinine bUclDdttlnl 9Öylerken bu 
lhtlmaJden de baı..etml:ıtt. 

Sahir: 
- 7.avaJIJ ı"ftlf! benim J'Ü:&Ümden 

öldtl., 

Dişerek ecımıyonJa. Öyle ya, memur 
buraya ~. batma cJa lla .... 
aebl)ecddl. 

llayc!utla.r muhakkak ki onu kahpe. 
ee arkMlndan itip denhe yu~-arıarnı,. 

tar, ft •vallı memur auttan yu\'ar
lana 111varlııııa 5ı8hlldekl kııyulıklarıı 

kadar dDtmü!Jtü. 
Zabıta doktora: 
- Sulaıt netloeslnde lefnt etmiş • 

tar .. 
Diyı)rdu. nlraz tonra cesedi otomo. 

bil ııe kaldırıp morga gUtürdWcr. 
Sahir de ıradealnl \"erdikten 80llra 

tt'krar eline dönclU. 
HEl.""ECANLI BiR TAKlı• 

Sallte tııısta otomobW ile haırtane • 
den kaldmlaıı Saddenln babuınm ağ· 
w:mı, he5ını l;)lce snrmı,ıardı. llaBta 
otomobili Çauıtıca etc.klmnden Bey • 
l~rbeyt IITT'tlanna doğru gtdlyordu. 

Otomobilin lçfntle yıınl ha8tanm 
,fa&nmda bir ha.~dot vardı. Şof"ôr ve 
eoför muavtnı de ~teye IDEllSUptu. 

Hastane etrafında glizcflltlk yapan 
Aslan ~. nihayet hAdleeyt vakti.Dele 

~ aknıt, fakat., tıabUı .u.ıa oto • 
nıobl'll hafrtaneclen a,ynlmıt lıulunu • 
yordu. t. 

Aıılan derhal bl:r tabiye at.lıyaralc 

otomolılU taklhe heflNPJfb. 
Alllaaı g8ttlftın bir Forcl otomobllly· 

dl. Haydatlan, tatıyan Jıııaeta ot.omoblll 
clab& ..... puyorcıa. Aralı.nnda. u. 
zan bir memte ~clı. En heyecanlı 

takip clllldbları Kııracaahmet mezar. 
Jrfl kenarmda Bağ'lvba!Jına gtden dllz ,.,lda ,.nçmlıtl. 

Ne ~'ltZlk ki, 1ııa uzun vo dttz yolda 

da Aslan tefe mcıısuplarmı tel1df e. 
ılcmemJştl. Al{6! teııs.ıdilf olarak yollar 
da hlçhtr polüı karaJ•olwıa da ruUa • 
nuyordu. 

Za\·allı Sacldenln babuı korkudnıı 

h:ı;);gın bir hnldo 3-atıyor ve mütemadi. 
yen: 

- Benl nereyo göttırllyo?'fianuz 'l 
Diye sorduk~. hafı uconıt. duran 

haydudun .baknretlno ufnyordu. HaJ. 
dut; 

- Suıı .• ~lmdl gebertirim! 
Diyerek ııfwıa bez tıkamaktan ve 

~ımnıldamaktan geri durmr,yorclu. 
Alilıın, Bağlarbafma geldlkJerl a · 

man )olda giden reemJ Ellblad.I bir po. 
llıı memuruna mııtladı.. otomobW dur. 
durdu.. bUllyetını eöylediktea eonra: 

- Kot .• en ,.akın polis karakoluna 
haber ver. Çamlıcaya dofra pden bir 
taasta Oto.mobllfJlln llerdekl brakoll&r 
dan çevrllmellnl etrafa telefOllla bO _ 
dJrslnler. Otomobilde 1)0~ takip 
ettiğim haydutlar vardır. 

.Demlıı ve yoluna devam etadftl 
ABian yolda fazla ekJeneml)'ol'. ·ili'" 

tenin hfnl kaybedeceflndıııa korku_ 
yorclo. 
İcadlye caddCl!llııde.n geçiyorlardı. 

Aalaıı bey yol ft.ttUnde yenJ ve bo 
bir taksi g6rdll., MDdllt otomobilden 
o.tlıyar:ı.lt ötekine bindi.. ııoföm hU\1 • 
yeUnl bfldlrdl: 

- Haydi oğlum, ııu Deride giden h!ı11 
ta otomobilini takip edccıctlz.. 1 uş 
gtbt uı;malıyız. (Devamı 'v) 


