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L ENİ Çörçil kabinesi lngil-
~ terede ordu subayJsrı hak

kında yeni ve esaslı 1iararlar al· 
maya başladı. Alınan kararlara 
bakıimc.'\ insan İngiltereyi heııiiı. 
luırbt" b.a.zırJana.ıı \"e öniinde bir 
sulh devresi bulunan bir nıemle .. 
ket :1anneder. 

Çörçil hükfmıetfnin yeni harbiye 
nazın Grigg ordu subaylarının 

beden, fikir ,.e prestij b::ıkımm<lan 
&ıı.hip olmaları Iazmıgele!' \"asıfla~ 
m gfüe bir ten.<ıik&t yapıl1lCBğını 
nçılı:çn itiraf ediyor. 

Harp içinde bir ordunun fikir 
kadrosunu değiştirmek dünya.mu 
ı.:n miişkül işlerinden biridir. Şüp~ 
hesiz ki bu güçlük İngiliz hülu:
mt>tf içinde göriiJmiyen bir lıaki
l;:at değildir. Fakat h8rbin idare .. 
f'llnrle ~örülen bozokJukla.r bunu 
ımnıri kılm.al<t.adrr. hı.~lterenin 
yaşadığı mü~kül ~lar onu harp 
icindP. zabit lmdrosu Ü!itlinde oy. 
namaya Sevkediyor. 

tn~ilterenin b{r haı.v idnde or
duyu ısln1111. mecbur olmıı.ı;;r onun 
tarihi Jjartlarmm ve bugün g~lr. 
ınPkte olduğu istllıalenin bir par. 
·a.•ndır. 
İngiltere bu harple tarihinin en 

hii)·ük dönüm noktMmı yaşamak· 
hıdır. 

Harp bir ya.odan onun sosyal ve 
ekonomik bünyesi üzerinde hiçbir 
ihtilalin :rapamıyacağr kadar de
rin, esaslı değişmeler \iicuda ge
l iriyor. tç bllnye böylece bir siti
hale ~eçirirken imparatorluğun 
l•üııyesi de dei,ri,melcr arzediyor. 
Harp t~Imiğinin değf~iş olması 
tngilterenin milda.faaıu kin yeni 
tedbirler almayı zarorileştirlyor, 

ingiJtere sosyal biinyesi itibarile 
bütün inkişa.fmı bin <ııenelik bir 
tarih içinde askerlik di\•ası hari
c·inde t.amamen ticari, smai bir fa
aliyet ıaşuuru içinde geçmiştir. 
tngtltere ferdi inkişaf ettiren bir 
~osyal rejim havası yaratmı~tır. 
Cünkii İngiltere Normanlann isti. 
li\smclan sonra kendisini dalgalr.• 
rın azamet.ti siperleri a.rkasmda 
mUdafaada hlssetmlı;ı.tir Yelken el • . !J • 

evrınde İspanya Felemenk ve 
l~ransı· h"'klml ' . z ö yetlcrinı orta.dan 
l•aldırn:ı b • . 
ı i l 

ış, uhar devrinde bütün 
<en zere h·ı · . t d . a <ım olmu~hır. tng•I· 
ere ~nıze tatbik edilen buJıar 
Jmn·etıylc lla.hn·m h'tl . . . • u ı er1 6\"ıntn 
odaJarmı dola!'lnK bir --~ "._. nuamın Ct'4 
sar~tile dola.5rnı,, istka hattını 
belıne bir pant.alon kayı~ı no'b• 
· i t' B ~ ""'1 1 ~e-~ımı ş 1r. u de"re içinde t ·ı , , n~ı .. 

terede mecburı askerlik hatt' 
kun·etU filo meseleleri ~an z: 
man ~Undellk siyasetin bir re'koru 
oJarak e1e alınmıştır. Mesela biz- ı 
zat Çörı:ll ~·e J,oyd Corc P<>litika 
hayatında zaman olmu5 ıneeburi 
ıt~kerllk lehinde, :zaman ohno, r
leyhinde faaliyette bulunmuşlar
<111'. İngiltere bu şartlar içinde 
1939 un mot.örlü, tayyareU lmrbi 
ile karşı karşıya gelmiştir. Karşr. 
daki düşmam Avnıpa.nm ve dün. 
~anın askerlik an'Bllesi ile, asker
lik m11ntığı ile tarihin ilk günün
den beti yoğruJmuş bir cemiyete 
rnensuptnr. Miidafa.a.nın ve ta.ar .. 
ruzun sınıfı olan a<>kerliii bir ne\"i 
felsefe, bir nevi Ulm haline koyan 
hu cemiyetle mücadele zarureti 
lngilterf'ye ordulaşmak mecburi • 
Yetini yilkletiyor. Harp icinclo Atı· 
bay k&drolarmm yeniden tertlpi 

ı htuıdan ileri geliyor. 

Holanda Hindiatanmın 
merkezi ..... 

Batavya 
işgal 
edildi 

Japonlar 
adaya yeni
den asker 
çıkardllar 

~'Mo.~""I°"'~-.~~ 

• N f ~ 
l: <~ 

l 

Hind teşrii merkez heyeti 

Milli Hint kuka
meti l<urulmasını 

istedi 
Bangkok, 6 ( A.A.) • 
Hind te§ti1 merkez hc:, ı.. ..... ı..ın der 

hal milll bir Hind hUkQmeti kurulma 
amı ve bu hUkfunete §imdik! İngiliz 
makamlarının malik olduğu salA.hi 
yetlerin verilmesini istemiştir. 

Leningrat 
Ve 

Kronştat 

ı, 

Alman ~evkalAde 
teb iği 
--0---

Amerıka 
· suiarzndı 

Yedi gem~ 
ile 

Bir Amerikan 
muhribi 
batırdık 

- -u- .Japonlar tarafından işgal edJldJğl bildirilen Bataryadan bir Askert hedefler 
şiddetle bombalandı 

Berlln 6 {Radyo saat 16,SO) Alman 
başkumandanlığı tarafından ne§l"Cdl • 
len fevkalA.de tebliğ: 

Bandoeng hava meydanında 
18 müttefik tayyare tahrip 

olundu 
Tol<~·o, 6 (A.A.) - Japon hava \'e 

deniz kuvvetlerinin 5 nııı.rt saat 21 d~ 
Holndn IIindistanının Cı\\'a ndo.sında· 

lti merkezi olan &tavynya glrdikıerı 
resmen blldirllmcklcdir. &ndceng 
tayyare alıı..>ıma toplu hava akmları 

yapan Japon tayyarelerı 18 diiıtman 

tayyaresi tahrip etmişlerdir. 

Paris gazeteleri 
İngiliz rehine
lerinin tevkifini 

istiyor 
Tokyo, 6 (A.A.) - İmparatorluk Paris 6(A.A.) - D.N.B. 

umumi karar:;f!hı bildiriyor: Paıis gazeteleri Paris çevresine 
Japon kuvvetleri, düıı akşam Bat.av. yapılan İngiliz hava akmlanna bugün 

yaya ulaşmr§lar ve gece, düşmanın de uzun yazılar tahsis ediyorlar. 
şiddetli mulmvemctine rağmen, şehıin Gazeteler, hUkı'l.meti i3gal altında 
i3gal işini tamamlamışlardır. bulunmıyan Frnnsadaki İngiliz rehine_ 

Londra, 6 (A.A.) - Jo.pon kuv • !erini tevkife ve 1ngUi.Z alacaklarına 

vetıerinin Cava adasının batı kısmına tazminat olarak clkoymağa çağırıyor. 
yeni asker çıkarma hareketleri yaptı. tar. 
~ öğl'enllmlştfr. Holandıılıl:ı.r sayıca Ori a.u Peuple gazetesi, Rlvieradan 
az olmalarma rağmen şiddetli karşı - 10 bin İngiliz yaşadığını bunların ka
hk t:ıarruzlar yapmaktadırlar. DUş • nunsuz döviz ticaret! ve casuslukla 
man aııkerlerinln çıkarıldıkları yerler meşgul olduklarını bllclirmektedJr. 
tam olarak bilinmemekte ise de bunla.. Gazete bUtün bu İngilizlerin rehıne 
rm, Batavyanın 80 kilomı-tre mesafe. olarak tutulmaııını ve bUtlin İngiliz 

sinde Bantan hölgesinde bulundukları I ale.cakıarma el konularak zarar gö _ 
santlıyor. renlere dağıtılinasmı teklif etmektedir 

Geiıç bir kadın 
hastanede öldü 

Ölüm şüpheli görüldüğünden 
cesedi morga kaldırıldı 

Tarl&ba§ında, yeşil sokakta oturan ı Maryanın ölUmU hastane doktorları 
Fransisko kızı Marya adında 26 ya_ ve adliye doktoru Enver Karan tarafm 
§roda bir genç kadın, evvelki gün anı dan da şüpheli görülmüş, ölüm sebebi. 
olarak sancılanmış, kaldıntdığı Beyoğ nin anlaşılması için ceset morga kal · 
lu hastanesinde ölmUştUr. dı:nlmıştır. 

P ARJ ,!,·T E 

Enk8z 
altından 
Çıldırmış 
ınsaniar 
çıkarıldı 

-o--
Sovyetler dün 28 tayyare 

kaybet\iler 
Berlio, 6 (A.A.) - Alman be.şku. 

mandıuılığınm bir tebliğine göre, Al· 
man orduau bataryaları Kron§tad ve 

' Leningradda Mker1 hedefleri bomba • 
la.mı şiardır. 

Kroll§tadda bllhaaaa. lı:l§lalarla depo. 
Jıır hedef tutulmuş ve birçok tam 188.. 
betler kaydedilmiştir. 

Berltn, 6 (A.A.) - Askeri bir mem 
bade.n bildiriliyor: 

Sovyetler dUn 28 tayyare kaybetmiş 
lerdir. Bunlardan yirmi beşi baY& mu
harebelerinde düşUrUlmllJ, UçU yerde 
tahrip edilmiştir. Üç Alman tayyaresi 
i.l.uüne dönmeml§tir. 

Alman denizalbları, §imo.l ve orta 
Amerika sularmdıı. yeniden topyekQn 
82.500 tonilAtoluk dUfma.n gemi.li ba.. 
tırılilll§lır. Bunların yedisi l*ytlk pet· 
rol vapurudur. Bu hareketler sırunı _ 
da bUyi.lk bir Amerikan torpido muh_ 
ribi de batmımış ve diğer iki vapur 
t01'pil1"'le hasara uğratılmıştır. 

Krips 
Çörçilin yerine geçecek.mit! 

Londra, 6 (A-.\..) - Oll: 

Assosiated Prees muhabirinin 1yi ma 
lümat alan siyası bir kayna.ktıuı öğ
ıımdi~ göre Slr Sta!!ord Krlps, 

pek muhtemel olarak başvekil sıfattıe 
Çörçlll iBtlhlM edecektir. ölülerin sayısı 

700 ü geçti 
Milli matem yarın 

başlıyacak 

Dostunun dükkanına 
tecavüz eden kadın 

l'aris, 6 ( A.A.) - Da.hfüye neza.: 1 
retinin tebliği: 

S mart bombardı:manlarm.dan sonra 
emredilen milli matem, 7 mart cums.r 

ev il edl dl 
tesi günU başlıyacak ve 8 mart pazar 
gt.ınU saat 12 de bitecektir. Umuml 
müesseseler, mektepler, tiyatrolar ve 
sinemalar cumartesi btitlln gün ka 
pah kalacaklardır. Cenaze törenleri 
7 mıırt cumartesi saba.hı Sen ve uaz Ti 

Davacı Adliye koridorunda kadınm 
ellerini öpüp barıştı isede ... 

IAyetlnde icra cdiltcektlr. Bombardı_ Slrkeclde tUtUncUIUk yapan Haaan 
man kurbanlarmın hatıralarının teb. adında bir 1ranh ile metres ya.şıyan 
cili için pazar sabahı saat 10 da Notre Nazmiye ıstmli bir kadın, dlln Hasanın 
daıne'da ve saat 11 de Sinangogunda ~ kendU,inden ayrıımaııına kızarak Jçmiş 
dint bir Ayin yapılacaktır. 1 ıarh°' olduktan sonra dUkkbma gi -

_.- Oevumı 2 ncl &aylada 1 derek bağırıp çağırmağa, eline geçirdi. 

ğinl camekA.nlara atarak dUkkhı alt 
Ust etmeğe be.§lamı§tır. 

GUrUltU Uzerine yeti§en bekÇiler ta 
ı·afmdan yakalanan kadın birinci aulh 
ceza mahkemesine verilmiş, BOl'gUll!U 

sonunda yersiz yurtsuz bulunduğun 
dan tevkif olunmuştur. 

~' ~ 
f Davacı sr!atile mahkemeye ge~. 

akat davasından vazgeçtiği gibi Naz. 
ıiye ile ba.rI§arak koridorda ellertııl 

pen Hasan, banııtığmı hA.kime ~· 

Yunanistana 
Bol miktarda İtalyan buğda. 

yı gönderildi 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiııiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia!..,. .emesine rağmen, suç A.mmeye taaı-

Ekmek l erin bayat_ Bir y anuının 1 

'.:.:;:,f~:.~:~;,:=,:.= 
satılması meselesı K ~" "I ,,, ;;, tali d 

Atlna, 6 (A.A.) - D.N.B: 

SalD.hiyetıi bir kaynaktan öğrenil. 
diğine göre, Yunan halkı için şilepler
le bol miktarda ltalya.n buğdayı ve 
ltaıyan unu gelmlye ve Atina ve civa_ 
rmda bir haftadanbert kesilen ekmek 
da.ğıtııması işine bu suretle tekrar baş 

ıa.nmıııtır. 

Bu kağıt yokluğunda 
Ayrı olarak ba•ılıp 
Sahlığa çıkarılıa 

Beş kuruşa seve seve 
alacağınız, merak ve 
alaka ile okuyacağınız 

EDGAR V ALLAS'IN 

Londra Şeytanı 
adlı en gtlzel romanının 18 aay. 
ıahk bir tormaıron bedavaya 

alacak8Dllz 

HABERiN 
Romıı.n tonnalarmı toplamak 

fırsatını kaÇırmaymrr., Farkında 

olmıyarak sonunda 100, 200, 500 
kuruıta elde cdemlyeceğlnlz ki. 
taplardan müteşekkil bir kti
tUphane sahibi olacalmmız. 

HABER, 
11 mart 1942 de ilk fonuayı wr. 
meye ııa,ııyacaktır. 

-o- Uil erı onun e 
Fırıncılar ne diyor? 

VllAyet bir müddet evvel ekmekle_ 
rin fırınlarda 24 saat bekletilcliktcn 
sonra satılmasını tebliğ etmiş, ve bu 
karar tatbik edil.meye başlanmıştı. 

Fırmcılar bu karara itiraz ederek 
şöyle söylemişlerdir. 

"Ekmek bayatlandınlarak satıla · 
cıı.k olursa ağırlığından 30 Gr. ka . 
der kaybetmektedir. Zira 24 saat zar 
tında ekmeğin rutubeti uçmakta ve 
ekmek eksik kalmaktadır. Belediye i _ 
se, eksik ekmek çıkaran fırınlara ecza 
vermektedir. Bunun için bu mahzur 
kaldınlmalıdır.,, 

Bu suretle, ya belediye 30 gram 
eksik ekmeği normal kabul edecek 
veya ekmek başına verilen un pekaz 
artt ınıacaktır. 

Mareıaı Çankayşek 

Kurmay 
baıkanbftına 

Bir Amerikalı general tayin 
ediliyor 

Çunking, 6 (A.A.) - Amerika or. 
duau tUmgenerallerlnden Joseph Stil· 
vel refakatinde Amerika askerl heyeti 
reisi tuğgeneral Magrudier olduğu hal 
de Çunklnge geltni§Ur · 

Amerikanın Çin eski ataşemillteri 

olan general Stılvel mareııal Çankayşe 
kin kurmay ba§kanlığuıa tayin edile_ 

cektlr, 

G AZETEL.E~RİMIZ, yanan 
Zeynep ilanım konağının 

pa.rlal< ,.e debdebeli geçmişini a.ıı. 

mak noktMmda biribirlerile y&n'i 

c<liyorlar: bu konağm otuı, a§~ı 
sı, bir o kadar da yamağı nnnı11: 
her gece billiır :n·b:elcrden boşa
lan binlerce .mum r~uğı altında ,·c 
elma'l, altın panlttları arasında 
sa7. ,.e söz alemleri yapılırmı~; 
Sultan Aziz bu konağa iftara ge!• 
~üı:i zaman Yel' yerinden oyn.·u· 
mış ... 

DiM<at ediyorum, konağın ya
l<m tıırihi önünde ağw ~pm.Ja.tan 
muharrirler arasında, Osmanlı İm· 
paratorluğunun ~öküntü allimetle
rindcn biri olan korkunç israf ve 
~efahat.i ayıphyan hiç yok! Mazi 
hMrete gözlerimizi o kPda.r bürü 
müş ki Sult.an Aziz devrinde İm· 
para.torluk büt~'-'Sinin ne halde o'.· 
duğunu bir an hatırlamıyor, sa· 
dece, Yusuf Kamil Pıtşanm hüu
ımra UT.attığı tepsinin içindeki 
pırlantaların p:ınltrsmı öve öve 
bltiromiyoruz. 

llalka tutumluluk şuuru ~·enne.. 
ğe !'ltmı.şbğmnz bu günlerde Zey. 
nep Hanımla hoYarda kocasmm 
\'Urpatlasmlan, çaloynasmları, hiç 
rle mim hedefimize yakışır örnek 
Jer dcğilcllr. Sonra, bu tatlı hatr
raların gevişi, Zeynep llanımm 
konağile beraber yanan irfan ır.er
vetlnin içimize doldnrdoğıı 7'ehlri 
:;ideremC'l. Tatlı batım faslını ka-
~11.te.lım da acı hakikate Walnn; 

l'azarı: BiR MUHARRiR 

konağın içinde ya.na.n kitap ve 
malzemenin değeri yamn milyon 
lira talımlu cdıllyonnuş. 

Bizce bu r.lkam yanlıştır. Çün. 
l•ü, birlnci<>i, o kitaplarm ve o 
ınaJzemenln vaktiyle alını-; Hal la.
nnı bildirir. Şlmlli ayni ~itapları 
\·e ayni malzemeyi iki, üç misli fi. 
ata ı:or t('{}artk ederiı. Iklndsl, bu 
kitaplardan blr kısmını bnlabile 
~~mh: de şilplıclidlr. Sa.yılan tii
kcnmhtir. BiJiyonız ki Jıarp, bun• 
larda.n çoğunun yeniden basılma
sına mani olmaktadır. Ü~linrüsü 
bu kitapları ve mahemeyi heme~ 
ıı,etirtmek de müınkiin değildir 
yol ve nakil \'asrtası yoktur ' 

Ziyan her ba.tmnda.n büyllk 01• 
•luğuna göre, bu yangın önünde 
yl'paoağıımz şey, ne SuJtan Aziz 
devrinin israflanna hasret ı;ek
mek, ne de Türk lrfa.nmm za.ran
m yuvarlak bir rakamın için.- hap 
!iletmektir. 
. Evnla, yanmağa namzet diğer 
bınaJamnızm başında.kilerin gözle. 
rint dört ıu:mak için, bu yangının 
!Hiyük mes'ullerini derhal - ya.. 
ni adli cezadan evvel idari ce1.a
!arta - ce7.alandrnruıf(; peşlnd("n 
de, bo~ne kadar Vniversitenln 
gögebclikten kurtoıamıyan Tıb 
ve Fen Faktlltelerlnl şiddetle 
muhtaç olduklan binalara, li.bora
hıvarlaa ve malzemeye ka\·nştur
mak lrln, da~rrnk değil, t.opln ve 
pllnlı bir imar ve ı~lah faaliyeti. 
ne derhal hatdamak r 

Meyhaneden 
dönen sarhoş 

Yaralandıktan sonra kaldı 
rıldığı hastanede öldü 

Aksarayda Tiryakı Hasanpa,,a sc, 

kağmda 14 numarada oturan 1smai 
adında birisi, evvelki gece Kumkapıd 
Mardirosun meyhanesinde içmiş, ken 
disini bUemlyccek derecede sarho~ 
olduktan sonra evine dönmek Uzer<' 
yola çıkmt§, fakat tren yolunun merd. 
venlerinden inerken dUşmUştUr. 

Muhtelif yerlerinden yara.la.nan ı:. · 
mail kaldırrldığı Balat hastanesinde 
dün ölmUıı, cesedini muayene eden a d 
!iye doktoru Hikmet Nomer defnine 
ruhsat vermiştir. 

-----o-----

Kara denize 
çıkacak gemiler~ 

Sigorta edilmeleri 
mecburiyeti konulacak 

Istanbul liman riyaseti yakm bılr 
tarthten sonra Karadeniz ve Akdentıııe 
çıkan bütUn gemilerin sigortalı olma. 
ımu şart koymuııtur. 

Bu suretle herhangi bir kaza '9Uku· 
unda gemi batacak oluna. gemi a . 
bipleri ma.llarmm bedellerin\ alac&klar 
\l'C zarar kısmen ödenmiıı olacaktır. 

Diğer taraftan, gemiye 7(1klen<'ıı 

malların ve mUrettebatm _.., e<lil. 
mest de d1l§UnUlmektcdlr. 
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Bir liri Nokta: Alman tebliği BirmanlJada 
ingiliz tankları 

muharebeye tutuştu 

EN SON DAKiKA Mahkeme Salonlarında 
Zeynep hanım 

konağı 
edl ııene kadar evvel km oa.,ı ad. 

.ıye bfnMmclan 90llra tanzl-t eonu 
ınlmarialnln gtlı.el bir ömettni daha 

el üfllrd~, atq götUrdU. 
ŞUphlllllz ki, Zeynep banan koaağr. 

ıı tutu turıı.n kITilcmı UzerJncJe de bir 
.om.lsyon m:ırlfetllc tahkikat yapıla. 
:ık. Belki ıı.dllye yangmmm başı nasıl 

bir odacının ellerinde bllyilmüştle, Zcy 
ep hanım konafmdakl suç da gene 
oyle bir 11\boratuar odacısuıa \e onun 

BerlJn, 6 (A.A.) - Alman ordulan 
tıqkumandanlığtnm tebUğl: 

Doğu cephesinin muhtelif kesimle • 
rinde, yeni soğuk dalgasına rağmen 

C:O§manuı mevziı taarruzıan §lddelli 
muharebeler neUce5llıde pllakilrWlmUı 
tur. Dll§man ağır kayıplara Uğra.DU§ • 

tır. Yflzlerce esir alinml§tır. 
Lenlngraddakl ehemmlyeUl a.ııkert 

hedeflerin afır toplar tarafından dıl 

vl5lmeB!ne devam olunmu§tur. 
Doğu cephesinde 4' vo 5 martto. dU§ 

:nıan. topyckan 61 tank kaybe~tır. 
Alman a&va!J tayyareleri, geceleylıı 

Siva.stopol kalcsilo ldoskova ~rlnln 

ortaamdakl askeı1 binalara tesirlı ta. 
arruzlarda bulunmu§lardır. 

Rangon • Mandalay ha'dı 
kullanılmaz hale geldi 

Ra.Dgon, 6 (A.A.) - lngiUz tankla· 
rınm §imdi Pegu tlmal doğusunda Ja. 
pon kuvveUerlle muharebeye tutu§tuk. 
lan bu sabah" Rangonda blldirll • 
m[fttr. 

Vt,t, 6 (A.A.) - O.F.t: 
Blrmanyada Japonlar Ra.ngonun 90 

kilometre §imali prk1slnde kA1n olan 
Veu ka.u.bası civarına varmı§lardır. 

Ra.ngon • Mandalay §lmendifer ballı, 
artık kullanılmaz btr hale geıml§tir. 

Küçük llanlar Kuponu 

{Hu kupoua ckleoerek rönderUece&ıı 

'9 anuııa Ye iş Yerme U!nlan l!'.D 8oD 
Dak1kacla paruq Defl'OdllecekUr. s.. 
ınıılll'Ua kalmak \l%ett: .arlb ..ar..ser; 
nı blldlrmelerl IAzım..) 

Evlenme teklifleri: 
• Ya, 25, boy 172, kilo 70, 90 Ura 

Ucretıi devlet memuru bir bay, 18.25 
yqmda, ev i§lerl.nden anlayan gtlzel. 1 
ce bir bayanla evlenmek istemektedir. 
(Barut) rcmztmı mtıracaat. 189 

• Y&§ 80, boy ı 75, kilo '1Ş, 60 lJra 
ın.aqlı b1r bay 16·22 Y8§1a.rmda. ev 1. 
§"inden anlayan. iyi b1r aileye men.sup 
sanşın blr bayanla evlenmek istemek 
tcdlr. Fotoğrafla (Tlll l) remzine mU. 
racaat 190 

üç erkekle bir kızm ayni 
odada yatmalarına sinirlenmiş 
"üstelik de kahkahalar, hoplamalar 

zıplamalar... çektim bıçağı, 
yapıştırı verdim bacağına ... ,, 

halctlno 'crIJooek. Faka.t şuna emin 
! ılım lıl eski bl.ııalammza çok yazık 
luyor. l\leStıl do ne ~ odacı, ne de 
lr kııpıcıdır. Me.ıl, bUtün bfr mUetı· 
sedir. En blıytik memurundan en 

' Uçilk ~mıınına Jmdar bütün bir mU. 
~ .. Orada her tOrJU çalşuı lnmn.. 

Olz u-1\'Pn bir millet detfllz. Bu itibar 
' da dikkatimizin yllz mlsU blr dik. 
.nt olması JAzımdır. Fakat lıAdlscler 
maalesef bunun biS~1r. olmadığını gös. 
t ri~or. Acı~ 

EN SON DAKİKA 

Ukraynada 
Almanyaya Rus iıçiler 

gönderildi 
\ lıtl., 6 (A.A.) - O.F.t. 

lngııterc etrafındaki sularda Alman 
hava kuvveUerl 8000 tonllAtoluk bir 
Ucaret gemlslni batırml§lardır. 

GUndUzllıı, adanın cenup salıUlnde 

baraka kampları tahrip edUml§tır. 

Dün gece PorUand limanmdakl lqe 
ooslslertne de taarruz edilml§tlr. 

Sumatrada 
Zeytinyağı istihsal tesisleri 

it1al edildi 
Tokyo, 6 (A.A.) - Sumatradakl 

bir Japon UaalJnden blldlrlldlğlne gö. 
re, Japon kuvvetleri Sumatranm ce • 
nup batısmda. iggal ettikler! b<Slgeyl 
genl'9letmeğe devam etmektedirler. 
Dü§m.anm buradaki mukavemeti za. • 
yıftır. Japonlar bu çevrede zengin pet 
rol yataklaruıı ele geçlrml§ıer ve yUz· 
de yetmlg be§! sağlam olmak Uzerc 
zeytinyağ lstlhsal tcsislerlni ijgal et. 
mi§lerdlr. 

Ukraynadan ,.e beyaz Rusyadan ilk 
ı§Çi kafileleri Almanyaya gelmlgtir. 
Bunlar Rur havza.smda çalı§ll.Caklar • 
dır. Almanlar, J§gal altında bulunan 
eyaletlerinden mUtehassıs tgçiler an • 
gajc etmek için l§Çf toplama bUTolan 
ı;mI§lardir. Almanya üzerine 
Vaşinglonda askeri Hava hücum

müzakereler ları arttırllacak 
Vaşlııgton, 6 (A. A.) _ Ruz. lngiliz hava nazırı teminat 

,·elt bugün bir saat bir çeyrek venyor 
haıbiye na.zrrı Stimson ve A.merl- Londra, 6 (A.A.) lııglllz Hava. 
ka müşterek genel kurmay §efle- nazın Almanya Uzerine hava akmla. 
rllc görüşm.iiştür. Mütea;kiben İn· rmm §lddetıendirlleceğinl bildlrml§ 
giliz §Cfleri de reis Ruzveltin da• ve deml§tır ki: 
tresinde Amerikalı ~ektaeJa,ıi- "Evvelki senenin sonk.Anun ve §U. 

le buluşmu.5ınr ve mtlzakere bir bat aylarma nlsbetle atılan bomba • 
Matten fazla devam etm.ifür. larm ağırlığı yüzde 50 fazladır. Uzak 
Toplantıda buluınenlar m.11.zakeR prkta ve Ruçaya iıetmeler art.mqı. 
akkmda mUtalea yüriltmekten tır, Y~nı av uçaklarımız: Almanla • 
tinklf etmişlerdir. l'Jllklnden a.tUndllr. Aırıer.ilWllar ~ 
-------------• aynı evsafta tayyare g6nderlyorlar. 
Bir lngiliz malıribi ile Hava kuYveUerim!z biltUn a.va,la.rııı. 
denizaltısı yaralandı da Almanları ycnmlgtlr. Ve ordu ile 

Tanca, 6 (A.A.) - Aloezlrudan i§birllği yaparak bundan sonra. da ye 
ldirDlyor: necektlr. Hitıer Rusyaya k&l'fl Ukba.. 
Ağır hasara ufnyan bir lnglliz ?!ar taarruzuna ba§ladığı zaman Al .. 

nuhrlbl ile bir den1Zaltmm CebelUt • man harp sanayilnln hayati merkez • 
~nk llmanma girdikleri blldirllmek • 
tedir. Karaya birkaç ölü ve yaralı çı. 
lcantmıotır. Bu gemiler Akdenlzde 
mihver hava kuvvetıerlılin taarruzuna 
utraml§tı. 

Rumanya - ispanya arasında 
kültür anlaımuı imzalandı 

Madrlt, 6 (A.A.) - Hariciye nazuı. 
Serrano Suner ile Romanya büyük eL 
ç'.st Dumltreaco dUn hariciye nazırlı.. 
ğmda bir Rumen • 1spaııyol kUltUr an 
lqmaaı imza etmi§Jerdir. 

Parıs bombardımanı 
.... na.taratı 1 Dd •yfada 

Parill. G (A.A.) - Parla Mldl gaee. 
teai yazıyor . 
Bombardıman edilen Paıiain dl§ 

mahallelerinin enkazı alt:mda heııtlz 

Bağ olan bazı kimseler çık&nlml§tır. 

Fakat bunlarda deli.ık allmeUerl gö 
rlllmütedir. 

lerlne ağır darbeler indirmeliyiz." 

Yugoslavyadan 
300,000 

insan sürüldü 
Bunun 150 bini Hırvatistan 

topraklarından 
çıkanldı 

Moekova, 8 (A,A.) - Brlt: 
Moekovaya gelen maıamata göre 

Yugoslavyadan 300 blndiın fazla inrıan 
çıkanlmı§tır. 50 bin Yugoslavyalı Bul • 
ga:ristan tarafından l§gal edilen top • 
raklard&n, keza 150 bin Yugoslavyalı 
yeni Hırvatistan topraklarından vo 40 
bin Yugoslavyalı da Macarlann 
illı&k ettiği Baııat havallainden atlrUI. 
mu.,tür. Yunanlstanm Bulgurlar tara· 
tmdan illıak edilen çevrelerini temız.. 
Jemek maltaadlle 10 blnlerce ane iç 
bölgelere gönderflml§lerd!r. 

General Vavel 

Japon tayyareleri 

Avusturalya 
limanlarını 

bombaladllar 
64 müt1refik tayyare 

edildi 
tahrip 

Tokyo, 6 (A.A.) - Japon umumt 
karargAJu, donanmaya mensup hava 
kuvveUerlnl 3 mart gUnU Avustralya 
§imal batısı kıyıamda Broom ve Nyn. 
cham limanlanna taarruz etUğinl bil. 
dlrmektedlr. 

Toldo, 6 (A.A.) - Japon umu. 
mi ka.rargilu, Jn.pon filosuna men-
6Up tayyarelelln 3 martta Avu~ 

tralya şimal batı kıyumıda Broo
me üzerine bir hava akmı yaptık• 
lıırmı ve burada dilşmanm 28 tay
yaresini tahrip ettiklerini bildir • 
m.ektedir. Bundan başka, Ca.va 
doğu çevresi Uzcrinde hareket 
yapan filo tayyarelerinin bir ve 
iki martta Cava doğusundaki ada· 
Jara taarruz ederek hava savaş -
larmda ve yerde 36 dlişman tay
yaresi dliş\lnni18 ve tahrip etmiş 
oldukla.n da öğl-enilmiştir. 

Amerlllada IAstıtıa 
yerini tatacak 

Baıka madde bulunmazsa 

30 milyon sivil 
otomobil seıerden 

menedildi 

Iı anyanlar 
• Orta mektep 8 1nc1 smifa kadar 

okumuş eak! harfleri ve biraz dakWo 
bilen bir bayan l§lyle ve tahstılyle mu. 
nasip resmt veya husu.at bir mQeuue. 
de çalı_gmak istemektedir. lstJyeDlerln 
(Baş Can) Remzine mUracaatıan 

• Lise ıo a kadar okumuş, daktilo 
bilen, yazı işlerinden anlayan kanaaL 
kAr bir genç salı • perşembe • cumar· 
tesl günlerı çalışmak istemektedir. 
Evinde yazmak Uzcrc daktilo işl de 
alır. {N. Sertel) remzine müracaat. 

• İlk mektep mezunu, fransuıca ve 
ttalyanca bilen bfr genç iş aramakta. 
dır. ('M. D. 315) remzine mnracaat. 

• Lise ı ~n mall vazlyetlnln bozuk 
lu#IJ yüzünden aynlmrş bir TUrk ba· 
yan vasat bir ncrcue herhangi bir mü 
~csede 11 aramaktadır. Telefon san. 
tral ve d:ıktllodan anlar. CN. ÖZ) rem. 
'Z.lnc müracaat. 

• Orta tahsllll bir bay; herhangi bir 
işte çalışmak istemektedir. (İ§ görür) 
remzine mUra~t. 

• Beyoğlunda b1r apartıman kapıcı· 

lığı aramaktadır. Adres Nlı;;antag meş 
rut1yet mahallesi Akglriıımalm So. 
No. 8 D.G. P. ye müracaat. 

Aldınnu: 
Afaiıda remlzlerl )"azıb olan o. 

kuyucu1arunızm namlanna geleo 
mektuplan ldarebanemlzden (par.ar 
ları harf!)) bergün sababtaıı öfleye, 
kadar ve saat 17 den 80Dr& aldırma. 

lan. 
(Semiramis) (Gülhan) o(C.R.) (S.C,25) 
(Ciddi) (Ferhunde) (Y.Ş.) (M.K.A) 
(Deniz 18) (27 Ender bulwıur.) 

(El) (Kemal Çankaya) (İ. Şe.nkan) 

(Emekli) (Yf4ek 'ÜJlbcl) (H.T. 8) 
(Anla§ahm) (B.A. Sev. Tap) (C.D.) 

(Semiramis) (GUlbanl (C.R.) (Oran) 

Davacı ufak telek, lnıpkuru, iki bük 

lllm bir ~ç ( !) a4amdL Maznun deli 
kanlı Ue kst4iıdne ;rardim etmekten 
suı:ıu amcumm yanlarmda beş, altı 

yaşlarında bir çocuk, kadar ufacık ka. 

hyordu. 
Vak& Talıta.kalede lğrl büğrü ban • 

tanlan blrtslnl.ıı karanlık bir odalmda 
cereyan etmişti. 

Bu .bandal<l odalardan birisini, (yal. 
nn bir adammı. Sabah çıkıp akıtanı 

dönerim) diyerek dört liraya tutan 
Mehmet, aradan 15 gün geçmeden bir 
arkadaıJını kısa blr ~.aman sonra bir 
arkadaıtmı daha \'ll nihayet. .. de .-n. 
ıım bir l'fll'Ç knı: 

- lhlazadem ! 
- Teyuzadem ! 
- Nlpnlım! 
Diye oda.8011\ ctrmlıttlr. 
Artık bu karanlık, 188IZ banın kort. 

dorlarmı çapkın kahkahalar, ceç -ra· 
kitlere kadar ııUren eğlenceler, yanık 
lf8l'kı 8e9lcri kaptamı,tır. 

Han kapıcısı ~·e fdareclııl olan Meh. 
met All, Tablatlle bu bale taham 
mUI edememiş, Mchmedl &ı.üııe çekip: 

- DerlJal burada.n ~ gideceksin! 
deml§tlr. 

-Neden! 
- Bu kadar marifetten eonra bir 

cJe Deden diye eonıyonun T neden ola. 
cak rezaletlerden.. .. 

- Ne gibi nıza.let1 
- Ay patlıyacafım. Yahu nedir, 

bu oc'l•nmn hali. O unıı1" kız da kim 'l 
- Nıpıılım.. Rohla.nmız blrlblrlml· 

ze uyana nUc.AJıJa.nacatrz. 
- Ya diğer ıkl dclllauılıT .. 
- Onlar dıı nkraba.m. Yatacak yer. 

lert yok. Birkaç gUn için bende mı.&. 
ftr kalıyorlar-

- Azklm ben böyle ,ey dinlemem. 
Demen pılını pırtını, ıılpıılmı, alıra • 
bltıor tepla, buradan çek, gi~ ... 

- Anlamadml. 

(Deniz aubayı) (H.R.K.) (H.T. 8) - He.le dedlkJerimi yapma, seni ce. 
Vaolncton, 5 (A.A.) - Şayet lA.a!U. (Genç Rehber} (C.M) (Ayla) ne yann akpm burada &öreyim, o 7A. 

fl.ıı yerini tutacak bqka bir madde man ne ctlzel anladıfmı, anlaraın !- • 

bulunmıyacak olursa IA.stikleri kuU&.. Bayanlara - F'aAJye mi f .• 
nılmaz hale gelen 30 milyon slvll oto. Ü Melımedln, Mehmet Aliye karlı blr 
mobfl Blrlc§ik .AJ:ncrlkıı.da belki sey. M JDE tOrlll alayvarl cevaplan üzerine ~ddet 
rUseferden çıkanlacaktır. Fiyatlar Bu tasarruf devrinde eskidi. boyuı il bir münaknşa başlaınıpa da, etrat. 
mllraklbl Henderson, bugün müdafaa soldu, renginl.n modası geçti diye kıy· takllcrln müdahale61le kavp)'a lnkı. 

tahkikat komisyonunda. §Öyle demi§-' metıı lAp etmealnc meydan ~ • 
tir: El Çantalarınızı tır. 

Yeni otomobil ıA.sttktcrl yapmak ya. bir ltö§eye atıp terketmcylntz. Niha)Ct .. akşam olmuş, baJazıı.deler, 
but eskileri tamir etmek için bir kilo Atelyemtz istediğiniz renkte elbise. terıesa4Clcr vo ııarı,uı nisarılı gene 
kauçuk bile verilemez. lerinlze uygun olarıı.k l?Bkl Ç~"TALA. Mchmcdln odnama gelmiştir • 
--------------• RINIZI fennt suretle boyar ve yepye. l!"'akat Mehmet AU de bualan bildi· 

isviçrede komünist
ler çoğaldı 

Bem, 6 (A.A.) - D.N.B. 
Naayonal Çaytnugun bir haberine 

göre, bir zamandaııberi komünlaUerin 
çoğaldığı görlllmektedlr. 

Gazete, ZUribte \'ll Balde polla tara. 
tından yapılan geni§ hareket neUcc • 
sinde 12 ltomUnisUn tevkif edUdiğlnl 

~azıyor. Bemdc de ba§ka tevkl!ler ya. 
pılmı§tır. 

Tevkif edilen komUnlatıerm ço#IJ 
eski Alman komllnlst pe.rtlııl.ne men· 
sup kimaelerdir. 

nl yapar. Arzu edillnıe model. forma ğ1 ıçm yan1na yeğeni Süleymam se • 
astar değlşUrllebillr. tlrnılt. kHıdi odnlannda bekJemeie 

Adrea: MODA BOYA EVİ Galata, batJaounlardır. Bira& aonra Uç erkek 
Hasanpa§a han, No. 2·3 Mumhane ile bir kız gilrilltUIU kahlrıtlıelerlle ha. 
caddesi • Karaköy. , nrn korldorlarmr doldurunm., Mehmet 

AU yeğf>_rılnl de alarak Melımedfn ka 
pıama dikilmiş: 

- Ben size buradan çıkın, demedJm 
mlP cll7e bafırmrıtır. 
Yeğeni SWeyman da. odaya girerek 

eşyn:ları ıılmafa. dışan atmata ~ 
rnlltlr. Bunua llzertne ufak tefek 
Mehmet, lıt yan StUeyımnm 1bertne 
atıbıııı ve: 

- Sana da ne oluyor! diyerek 9M. 
detU bir yumnık savurmustur. 

8öleJ'DINl tlmClelmdıt ft &iderf ka. 
rararak: cebiaden çaıa.ııu ~ Meh 
medfn 1ıeeaima JWletUrmltUr • 

Muhakemeye aaUye altmeı cerada 
yeni baD!amyordu. Mehmet. odMma 
an817.Ul bUcom ederek Mehmet AUnbl 
kcndlsbıfn koJlarmı yakaladıpnı, Sil.. 
Ieymanm da b1~ğmı eaplaclığmı aöy
k!cll. Her fkfsbıln de oemlaDdmlma • 
9Illl istedi. 

Mehmet Ali hepsini inkA.r ediyordu. 
llattA, 8We)"DJ81lm bDe Melunecll yara. 
ladığnn görmemlıttL 

- Ya llfln ne dlyecıekaln SWeyman f 
- Ne diyeyim, etencllm, bunlar tıç 

erkek bir 9&r!Şm kız, lılr odada yatıp 
kalkarak ynpmadıklan ~ blrak.. 
mıyorlardı. 

O gece amcama gftmJştim. Banlar 
g9le :balaı gtlrtlltll ile blrllılrtne katm· 
ca, amcam aptıya inip llU&lmlanm 
eıöyJedL Mehmet. buna ç.ok kndı, ta. 
kat amcam ;yerine bana bDcam ede.. 
rek: 

- Ya iıyu nqe ptirdia f lııenJ kor. 
kııtmak ı~ ml diyerek santma lılr 
yumruk vurdu hım ele b~ ~ -
rek bacatma yapttbn verdim.,. 

Neticede ma.bkeme, anem kira. 
dlğer phWerfn cıelbl l!:ID c1uıuf11a71 

bafka bir &"Oı>e bıraktı. 
NOT: ''Acemi llılr 11:-. lunal,. .... 

hkh ya.zımmta, AbcıuDab ~ a.. 
dmda s:ıf bir Anadolu gencıbı1D ~ 
t.lği pupter mmıertnJn tMlı1 aHmda 
kalarak bir pce, ~ 
........ blrtslnde, lılr taclrlla depo 
smıa sfı'erek bir clemlrte kM-•=ı kll"' 

ımk htedlibıl. fakat yaktıtı -- .... 
fmın kapalı kepenkler U'MIDdaıı a..._ 
n mzacatmı dilftbımeyerek :libı ....._ 
rılclıtı ve plrlno ~ aıbama -.il: 
lanlllfl bir halde yakalanchfmı ,....... 
tik.. 

Abdullıt.b KaralJOlutwa mubalnmelıl 
dlln bltlrllmlş, tıUçu &ahit görlHenılc a 
Mllle bapee müldUn ec1llrllif, Meak ... 
cnnun t..,.... c1ereMıdncle 1ra1D'MI '9'8 

yaflllm küçllkltlto sUzanUne almanık 
cez&8I 8 aya lncllrfhnlttlr. Kanlııulat 

bu mOdcletlnl meykuf oıaralı: btttn1I • 
tinden 9el'beR bn'alalmlttır. 

ADLtYla M1JJLUdBl 

DQıı gece enkaz altmdan çıkarılan 
15 ~l hastaneye ııevkedllm.1ft1r. Bun. 
ıar aayılmaktaydılar, Huta.neye nak. 
lodllen yaralılardan bir kumu aon 48 
&&at içinde lilınllftOr. Bu suretle ölü. 
leı1D mlktan §imdi yedi yUzll geç • 
ml§tlr. 

Mareıal ÇankaY!ekle 
görüıtü 

lngilterede bet amıf daha 
askere çağrıldı 

Londra, 6 (A, A.) - İngiltere. 
tle neşredilen b1r emimamcye gö
re, 41 yqmdan 45 ya.§ına kadar 
( 4?S dahil) olan efrat sf1Ah altına 
çağınlıruştır. 

ile sabah Oğle ve akşam 
9ulgaristanda 

sei 
vidinde 10 bin kiti mahsur 

kaldı 
Londra, 6 (A.A.) - B.B.0: 
Sofyadan gelen haberlere göre §i • 

malt Bulgaristan misli görülmemlg bir 
sel baskuıma ufraIIU§lir, Tuna neh. 
rlnln sulan kabararak Vldln §ehrinl 
bamn!§tır. Vidinde 10.000 ki§i evlerin 
de mah!ıul' bulunuyor. Zayiat mtlhlm_ 
dlr. 

!atihk&m efradı, muvaııalayı temin 
ıçin dubalar üzerinde köprüler kurmak 
tçin emir almı§lardır. 

Amsterdam 6 ( A.A.) - Loııdra 

radyosunun verdiıi bir habere &öre, 
general Vavd ile mare§al Ça.nkaYreldn 
La§loda bir görll§me yapm.I§Iardır. 

Nafia Vekaletinden: 
Ellılltmeye koaalaa ı, 
ı - Niğde su tşıerı l bıcl 17ube mUdtlrltllll mmtakuı dahilindeki saz be. 

taklıfııun kurutulmuı ve SanmsaklJ suyu tevablinin ıalalıı 1.§lerl 
muhammen ke§lt bedeli vah1dl fla.t eauı Ozerinden 481003 lira 68 
kunıftur. 

2 - Ek8lltme 27.3.9'2 tarihi.ne ra.sUayan cuma ctınU aaat 15 do Ank&rada 
Su ~ Reisliği blnuı içinde toplanan Su Ekalltmo KomiByonu oda. 
.smda kapalı zarf uaullle yapılacaktır. 

8 - tat.ekliler ekalltme prtıı&mea!. mukavele projoal, baymdırllk ;lfleri 
ganel prtnamest. uunım! su lflert fennt prtnameallo hu.auat ve feanl 
p.rtı:ıamelerl Ye projeleri (24) lira 03 kuru§ mukabUlnde Su İtleri 
RelaUği.ııden aıabllirler. 

Vldin Uzcrlnde uçan tayyareler §ehlr 
halkmı evlerin damlan Uzerhıde gör. 
mlJglerdlr. Tuna üzerindeki buz kUtıe. 4 
lerlnl kırmak için tayyareler taratm· 
dan atılan bombalar tesirsiz: kaim~ • 

tır. 

Eksllbneye girebilmek ıçln tsteklllerin (22990) lira (115) kuru~luk 
muvakkat teminat vermeleri ve eklllltme.n!n yaprla.cagı günden en az 
Uç ıün evvel ellerinde bulunan veslkalarla blrllkte bir dilekçe ile 
Nafıa VekA.lellne müracaat ederek bu ~ maıı.ua olmak Uzere vmka 
almalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri prttır. Bu mUddet içinde ve. 
aika talebinde bulunımyaıı.Jar eksıltmeyo f§tlrak edemezler. Z.t.Yl - a.Jatuaray u..ı orta la· 

...._ aldıfmı ~ myt et.. 
tim. YfOlllllıtrıt al~ flelrWnlıa 

bllkmü yokıur. 
Hulld-nu-

15 - 1ateklllerbı teklif mektuplarmı lltlııcl maddede yazıl1 saatten bfr aa. 
at evvedne kadar 8u İ§]erf Relali~e makbuı mukablllıı.de vermeleri 
llzımdır. 

,y Poetada olan geclkmelc.r kabul edilmez •. (1~9-3018) 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi hrçalayınız. 

Çılgınlar Klübü 
l:'uan: İskelıder F. SERTELLi 
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Haydutlar bot yere enclite ve t.e • 

lAe ~dl. Yokata kalayca 
tıktılar. Otomobil aptıcla kaim. 

Sablri maluıt eve g6ttm1Wer. 
Kapıdan bir gölıe umadı. Haydutlar 

dan biri ya~ aeslencll: 
- Şaban, sen misin f 

- Evet beyim, benim. 
- NerecJcydln .• neden bizi qaflda 

beklemedin 'l 
- Bu akpm karaalnekler ~k~ do. 

lqıyordu beyim.. t~ anlanmrz diye 
lnmecllm a.şağryn •• 

- İyi yaptın? ne var, ne )"Ok baka· 
lım? 

- FevkalAdo bir ıteY yok. Yalnız 

Nll7.het öldft.. 
- Ne dedin.. Nftzhet öldl mO ! 
- Evet. Ba aklf&ID ortalık ~ 

dan bir bardak su istedi .• t!Jllytı venlloı 

\çerken, birdenbire batı yere dütt:li 
ve can verdi. 

ŞalıUıla koautan adam Şlualden 

... b biri deilldl. Bu b&lıer biç ele bo. 

fUlla sltmemlfU. 
- Yoksa delikanlıyı fazla mı düj

•On'? 
Diye sordu. Şalıan: 
- Bayır, dedi, llllzden llClllra dapk 

ruh ba§lamacb. Kendi kendine galiba 

korkudan öldtL 
' - Pek1IA. Ne yapalnnf Zaten on· 

ların hepsi öltlme mUktllnchır. Sa • 
cMenbı ııervetını, onlar baya«& kaL 
Jık~ ele seçlreme)i:ı.. 

- O halde bunlarla bot yere uf. 
raomıyalmı, beytm! Bana :ıaavaıe edin 
ile, azraU gibi, can1a:mu aırvereytm. 

- Snıuu var. Bak ıtlmdl de Necmi· 
)enin kocaıımı 1tetlrdlk, Aad beDlmJe 
mücadele eden ve btr.e her ıııte cnıeJ 
olan bu adamdı. 

- B.anl tu kurtarıcı nt.cı icat eden 
kimyager, detti ml1 
-Ta kemcli9L 
- &-.. Oll1I imla ..... edla, 1ıe.. 

flm! 

- Ne yaprwakun f 
- Sizi çok utra.tırdJlı ,tclD, bhM 

hatırını llOJ'8e&jmı. 

- Haydi al IJekalım, Arka kamtlr. 
IUte götür. Fakat bir yerbal pacltme. 
emil' 

- Merat etme, beyim! 8- ...._ 
trm yerde iz bu&kmam. 

Sabir bUtUn bu konupoa.lan cllnll • 
)Onlu. 

Sabir henüz ltld&Ual kaifbeGDemlt. 
ti, Sadece apı bafb olclutaDdaD, hq 
duuara 00\"ap veremiyordu. 
Şaban Uk önce Sablrln koll&n:ıu ka. 

•m bir iple ıumııda arkaama lıatlaıllu 
- Haydi yOrQ beJm1nn, carı kurt&. 

l!an doktorS 
Belllle bir t.ekme wrcıu.. SaJaJr ...

de.ledL. Alt kattaki arka bodruma lıo. 
diler. 
Bwıwıı o kadar izbe, o kadar dert.il 

\'8 ıuız bir yerdi ki.. konoınwk cıetU. 
CD yUkeCk Mı9lo baiumak lllle okala 
uta yapmıyordu. Zat.im hodnımaP ar. 
kul ytlDek blr v1raaellkU. BW'adall 

rece kutları bile ı~di. 

.(Devamı var1' 
'- mıs>+ 


