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Sablbi ve woum Ne,rlyat Mildörü ,, 

vı::;~: , ~Kılık ve kıya/ etimizi harp 
.,, .... c·7=Y·- ~ ekonomis_in_e._ugduralım ! 

;~ Beş ay evvel yaptıtımız ankette iler' sflrftlea ffklrlerı 
r.. Amerikada verilen şu karar milaasebeble 
~.. • b r bere daba batır1a ıyoruz : ~~ 
~ o ~~ 

~Ameril<ada paiıtalon kıvrımları, ceketlerde~ 

l~'EJDlW.~ k8i !!~~~~i."::~.~:,r .. ~:. ye~~~:~.~!~:k~i~~~ .. ~ 
_ • • i 'i.. . yaçlanno. uyacak, ucuz bir gl~ im modasının nıcmleltet oları Amerika yün hıtihlakinl azaltmak ibti .,,.~ Bu Harbın ıkı ~ vücuda. getirilip gettrllemty~!t t>akkmda. bir anket yacıuı duyuyor. Vll bunun için elbi8eye sıırfedllesı yün l· 

~~ açmıştı. Bu aııluıt epey slirdii Te Türk münM·\·erlerl ce. nıfütarııu azaltmaya. karar veriyor. ŞlmdUlli: tasarnıf .,,.~ 

MART 1942 

CUMARTESi 
Numara: 900 Sene: 3 

• 

Milli Piyango 
BUGON ANKARADA ÇEKiLDi 

25000 liralık 
ikramiye 

Adıgamana çıktı 
Milll piyango bugün An.karada. ser_ 

gievinde çekilmiştir. Kaza.nan numara. 
tarı srrasile yazıyoruz: 

A."\IORTİLER 

6(791, 23Z16, 5181.T, U789, '28 
27402 34680, ~ 681.SIS, 91 
4122~, 55594. ile nihayetlenen bttt8ı 
ıetıer biner lira. alacakt:ır. 

ı.ı.: 
ır

ıre 

:rr. 

M .. h. H Ad ·ses·ı ~~ vaplıı.rmda böyle bir şt'yiıı yapılablk'oeğinl l'IÖ~ ledller. ((tile{!('lc mlkt.ar 23 milyon l<llodur. 'i~ u ım a 1 ~ Müteteldtirler, artlstler, iş adamlBrt bu huıııu!'ita ittifak Aınerlkaıım mt'('burı kar11rlurla varmak i8tedlği ne ~ 

Sonıarı 1 ve 2 ile nihayetlenen b!ltün 
biletler Uçer lira amorti alacaklardır. 

10 I.lRı\. KAZANANLAR 
Sonları M ile nlhayetıemm bUttm 

biletler onar lira alacaklardır. 

Son be§ rakamı 30H1, ~.'il "" 
68362, 79426, ~. 99m, -. 
3502(, 7ffe6, 94rH3 ile ırnıe,oeeıa.;am 
btttun biletler iki b1n6T 1'aa alaca'JRir. Y&zaıı: SADRI ERTEM 

H ARP nasd bitecek·~ ateş 
daha nerelere kacLır uza. 

narok ~ Sonu ne olacak r 
Bunlara henüz cevap vennck 

müınkUu değildir. F~t bu t.ah· 
ı ipler yanında. bugUn harbin zanı
ı·etleri yenJ teknlk ~lar dünya
nın s~ıkı sarıldığı birtakım e
sMhm değiştirdiği gibi gitgide 
!'lehirlerin de manzara.lannı değiş . 
tlriyor. Şimdilik göze çarpan bu· 
iki nokta çok dikkate lii.yıkt. r. 

Anupa.om 18 nci a.sırdanberi 
ımn'>ıkı sanldığı Ve başlangıcı iti
barile daha. birço'k asrrJık köke 
malik ola.n bir düşüncesi var4ı: 

A vl'Upanm büyük serma.yo sahl· 
bi ola.n memleketleri fa.brlkalan, 
rnaklna.lan, ileri t.elmikll her şeyi 
yalnız Anııpada, kendi büyük 
merkezlerinde toplamalı! 

A vrupanm tlcaret sermayedar• 
lığmdall büyük sanayi halcimiyett
P-e geçt,ı A '\.'rupada bu büyük ı.r.• 
ııayl meı'kezlerlni bir kelimesi ile 
karakterle.ndirdl 

:Büyük luı.rp ve bugilnkü harp 
bu didnm doğurduğu tezatlar. 
dan dolayı ortaya. ç1ktı. Hatta o 
kadar ki Almanya sa.nayiin yalnız 
kendi emrinde ve kendi markası· 
nı taşıına<>mı istediği için 1939 
harbinin tezadı keskinle~ti. 

Hup, yaman bir tayyare ve 
motör üstünlüğüne da.yanan bir 
hüvl:vetle orta.ya ~ıktı. 

!'imdi Avrupa 1989 dan evvelki· 
ne · hiç benzemiyen bir endüstri 
haritasına sahiptir, 

Birçok yerlerde fabrikalar yı
kıldı, Birçok yerlerde söküldü. Ve 
~·erlerini değistlrdi, İngiltere ta· 
rihinin seyrini cleğl5tlren kararlar 
al<h. Cenubi Afrilta, Hindistan, 
Kanada harp sana.~ii için birer 
merkez ha.tini aldı. 

Hatti ttaJyadan mptcdilen E· 
ritrc Afrika.d~ harp cındü..~trisi için 
bir kale addedilerek plinl:ı.r ha• 
urlanılı, Bu hal tnı;iliz an'a.ııed 
dfüıiincecıinin tamamen aksinedJr. 

İngiliz kafası kolonide, haıtiı. D• 

ı;ık pazar yerlerinde, endüstri ku· 
rnlmasını bir türlü anbyamaı. Fa
kat akim almadığı birçok şeyler 
;;ibl bunu da. bn harp içinde gör
duk, <talta. da göreceğiz. 

Hinıllstan cenubi Afrika Kana-
d ' ' ıı. ~ndW.trlRI tayyarenin yarnttığı 
\'Pnı "tratejlnin bir nctircsidir. 
fayyare endüstriyi kolonilere do· 

• 1 ' mınyon ara muhacir etti. Almanya. 
için de vaziyet Mağı yakan böyle 
iııkioıaf etti. 

Almanya. mühim bir kısmı sana• 
yiini me!'lafenin kudretine gtivene
re'k tıuı.rruz edilemiyecek yerlere 
nakletti. Bu suretle Almanya. ken
ı'li budotlıın içinde teksif etmek 
istedi~ endü.CJtriy.~ AJma.nyıı. hııri. 
cine çıkarmayı goze abnıştll'. 

Diğer taraftan l5~e_ı a1tındaki 
Avrupanın bütün fabrikalarını da. 
seferber et.nİeyi tabii gördüler. 
Bahar taarruzuna. hazırlanan Al
ınanya harlclndeld fabrikaları bir 
silah t.e1akki ederek ondan azami 
istifadeyi temin etmek yeni har • 
bin i('aplarmdan biri halini almrş
trr. Dünyanm bu yeni endüstri 
hınita.q1 bu harbin bng\iJl tabak • 
kuk etmiş ve oo.Şlı ba.~ma sosyal 
neticeler 'iicuda ı;etirecek bir 0 • 

laydır, Bundan ba.".lka. yeni harp 
taktiği Şehirlerin manzarssmı da 
1leği43tlnneğe başlamıştır. Sığmak· 
lnrJa. l>acıhvan bu veni durum şe
hlr~ert tôpmğa d~i;ıı, derintikle
re doğru ~eldp :zötüreccktlr. 

FJılF:. Devıımı 2 nel sayfada 

~ ettiler. Ou.etemlz bu tileri ileri ııUrerl.;en elblııe ihtiyacı ticeyi biz başka bir ba.lmu1an mUt:ıloo. etmek istiyoruz. .:~ 
için harice \.-erilen paranıu bir a;iln kıu~mı~A top, tiı. mzım ynpm.-ıya uw<~bur oluıığunmz ta.s:ırru:f Amerma- ~ 

fek, süngü ve Uuıl' lıalinck' !:rlraca.pı ı..a.re-t ~l;tiğl gibi, nıııkinc nnzarn.n bizi daha ynkındun al kala.ndınr. Çli.n. ~ 
memlekett.o lstilıli.kl mümkün oldtıffeı l~r lmmınk ve l<U bl:;: her !jeyl blı·den yapmak mecburlyetindl'lylr:, hem 
harp :ı;aroretlerl önende tutumlu olmanın m':'cl>urlyetL hayatı ucuzlııtınalc, hem harp ihtly~lanmızı tatmin 
nt de bir eaniye ol!IUn gözönbnden uiak tu&nııı.mıştı. ı:tmek, hem de milli ikttslldly:ıtunndıı bir ıuuvnır.ene 

FllhakU.a Türltlse glbl u.naytlııi ~~nı lu:rm:ıya ça- lmrmak mecburiyetindeyiz. Bu ylrıni beş milyon kUo 
I.ıpn ve yılda. yünlü kullltlf olan..k yaptrğı 18tihsal va. Jün harbin icap ettirdiği yeni sahalarda kullanılacaktır. 
tandaş başms mıcak )1rmi santim tu-n bir memleket. Amerlka. bu tacıarnıfn yapabilmek için pa..'ltalon 
te ku~ tasarrufunun ne derece llbrumln oliluğu ilze. pn.çalnrımn kıvrırnlarmı ve oolcetıerln fııntezt ceplerini 
rinde m\Jnaka.pya mahıı.J olmıyıuı blT b;ıliilı:aitir. ve yelekleri yedek pantalonları menedJyor. Bu suretle 

Son giinlerde Amerikad& kabul e-tlilen lıtr karar bJ- t.nsa.nlıı.rı kılıkları ve kıyafetle-ti baknnmdan harp 
zim dU!J\knceınizin pek ha.kh btr delil W.,ltil e~kt.e \'e ı•konomtslne i~timke lebat' edlyor. 
harp ekonomlsl içinde eftJltJMin rolüntt JM'k ~k bir şe. Amerikada tatbik edilen usulün bl.r harp nıodıuıı 

ldlde ııydmlatmaktadır. halinde hlze gelec<"ğinden şl\phfl etmiyoruz:. 

Japo~lar 
Cavadaki n1üttefik 

kuvvetleri 
ikiye böldüler 
Vaziyet vabhJ 

gOrflllyor 
Londra, 7 (A.A.J - 8.8.C: 
Müttefikler Cavada pervasıı: mu 

kavemetlerine devam ediyorlar, Ja
ponların devamlı hücumlarından mü -
dafaa kuvvetleri yorgun düşmüJtür. 
Holandalıların Japonları denize dök
mek için yaptıkları mukabil taarrux 
akim kalmıştır. 

Japonlar, şimdi Cavaya büyük talı" 
viye kuvvetleri cık arıyorlar. Batavya 

_. Devamı 2 ncl sayfaıla 

iNT.iKAM 
Eski nesil bu eııerin !fi)hretlnı blllr. 
Bugün bile bunu, eeve aeve tE'krar 
olmmaktan ve Kençllk ve ç.ocukluk 
:r.amanlarım t-Okrar ~ı' bulun. 
maktan 7.evk alır. 

Eski neslin fevkaladeliği. 
ni takdir ettiği bu mukı:e. 
şem eseri, bugün yeniden 
naklettirmi! bulunuyoruz. 

Haberin, 11 mart 942 
çar§amba günü tJer. 
meye bQ§layacağı • 

Forma romanlar serisinin birinci 
ıoyı:netli eeert olan 

'!)OOAR VALLAS'm 

Londra Şeytanı 
Adlı kitabından ıonra 

1 : ..... ,.: .~~,: :~t:·, ·,· ::~~·:,:~:-~·l.'~, 
. . ·~ -~:~ !. , .. , \ •. ' ~"""> • ~ •.. • ı' ' 

• • 1 •• 

Yıu.an: BiR MUHARRiR 

S O''YETLER Birliğinin Va• 
~lngton büyü), elçisi Lit. 

\'inor, Anglo • Saksonlarm Avru
paya ortlıı çıkarmalıı.nnı ve Al
manln.nn üstüne batıdan yiiklcn 
ıncler1ni istedi. Bu yapılrn:ızsıı, Iü
zrfordontm ii~baharda. Alınan ta· 
a,rnınına :1,or da.yanll<'llı'.:"lllı anini• 
t.ı. 

llkbalınrm ilk ayına girdik. Av
ntfHı.um b:ı1ısmda bazı knnıldruı· 
mnlar , ·ar. tnı:tJHzler Fra.nsanın 

llan Hm:uıma 20 kilometre yakın 
lıir Alman dinleme posta.<ırnı pa
r,\Ş\İt(itler1e tahrip ettiler. Çok 
geçmedi, Parisi bombaladılar. 

Şrmdi ıle Londraya Amerikan as
keri kıtnl:m ~eldiği haber , ·erili 
yor \'(' pe'indcn de ı:ıu rinyet do
lı8.ştyor: .Amerikah1aT tnglltereyi 
atlıımn ta.'jı )·apara.k, pek yıı~'mdn 
Kele bo~;w.ı üzerind~n Avropaya 
çYkl.<':ıklardTI'. 

Deme!\ bu ilırnç hikayesi yiuc 
1 c::ı.nlft.nıyor ,.c yine herkes birlbirl· 

ne ~rnyor: İngilizlerin veya A• 
merikahla.nn lataya asker çıkar• 
m1l81 müml'ful mü, değil mi? 

\e Staford Krips'ln pek muhtemel 
olarak Çör~ilin yerine gereceğini 
IJlldirdl. Bu ha.her bir rivayetten 
ibaret blle olsa, Londnulan veril. 
diğinr göre, lngili:r. Başvekill1e J 
yeni mua\ini arasında, So\·yetler 
HirUğine yardımın şekil bakmım
dıı.n htiyül< bir göriiş farkı olması 
ıhtlmalini hıı.t ıra ~etiriyor. 

lnwıterenin düıı':lü Moskova e'• 
':İsi Ray Kripq, hararetli Sovyet 
ılo<ıtudur. Relld de UtYinofun ı~. 
tediğini ya.pmağa ve Avl"upaya 
müttc-fik krtalarmın çıkarılmasına 
ı.a.roftardır. Fıık:ı.t ÇörçiJ bunun 
mUmkün o1ınııcltğm1 bütün dünya. 
~ya ilan etmiştir. O ha.lele, ya beF
Yekilln dediği olacak ve bn ta.k
ılircle Sovyetler Birliği müttefik 
lcrden beldediğl filli vardrından 
mahmm ltclacaktır; yahut basvc· 
'.kil (,'l'kilecek, yerine bay Krips~ ge
leeelr ve son bir ümit o1anıli bu 
ihraç işine te~bbüs edecektir. 

110 LİRA. KAZANANLAR 

100 L1RA KAZANANLAR 
Sonları 938, 560 ile nlhayetleneıı bil. 

tün biletler yUzer lira alacaktır. 
~00 LtR.\. K,\~ ~NANL\.R 

Sonları 4092, 8015, 3584 Ue nihayet. 
!enen bUtün biletler be~er yUz:er Urıı a. 
ıacaktır. 

1000 LiRA KAZANANLAR 
Son b~ ralrnmı 55749, 19561, 14257, 

95ö95, 129 82, 02470, 91502, 23727, 

G'C)OO L1RA ~ 
298-149, 098043, 17MC'l, leıMml 

ı~. numaralan be§e!" bin lir& ala.. 
caktır. 

10000 LtBA KAZANAN.LAB 
26.2262, 288966, 328573 numar&l&T onar 
bin lira lacakbr. 

26000 LİRA KAZAN.AN 
36T356 numaralı bilet yirmi bef btc. 

lira kazanmıştır. 

TA r.tt.tt.ER NEREDE ~ 

Be§et' bin lira kazanan biletlerden 
dört tanesi tstanbulda, on bin liranın 
bir tanesi Mersin, biri Hadnnköy, U. 

~ çUncüeil Ankaradadrr. En b!lyUk ilcra... 
miye olan 25000 lira i!e Adıyamıı.na. 

çıkmI§tır. 

Yardımsevenler cemiyetinin yet~tir
d!ği 91 gönüllü hasta bakıcıya bugün 
Eminönü halkevinde merasimle dlplo. 
ma verilmiştir. 

Saat Hi,30 da şehır bandosunun 
çaldığı; iBtıklt\l marşile başlanan bu 
merasimde va!! ~ belediye reisi L1Hfi 

Kırdar, parti ve belediye erk~nı. basm 
birliği İstanbul mmtakası reisi Hakkı 
Tarık Us ve yardım.sevenıer cemiyeti 
azası ile şehrin bit' çok ileri gelenlerı 
hazır bulurtuyorlardı. 

tstllclA.l mar§ı dlnlendikun sonra 
Safiye HUseyin kısa bir hitabede bu 
ıunarnk bastabakıcılığln ehemmiyetini 
anlatmıştır. 

Bundan sonra vali Lt'.ıtti Kll'darm 

Moskova 
cephesinde 

Sovyetlerin miihim bir şehr.c 
yaptıkları 

19 taarruz 
akim kaldı 

--o-

Doneçte iki Rus tümeni 
bozguna uğratıldı 
~ l:'aZJBı 2 ncl sayfııdft 

refikaları bayan Hayriye Kırd&r dip. 

!omaları vermiştir. 

Diploma alan yardımcı he1I41!reler 
şu nJ.a rd ır : 

Bedia Arkakoç, Güzin Esmeray, SuJ 
tana, Mezıı.ret, Mazankor, Aridor, !k· 
bal GUlebakan, Mual!A., Ha.tice Tuna, 
Necla. Aktel, Saadet Karaba.cak, M.ez. 
rurez, Sa.adet, Mela.hat Ket.mı, Nılil. 

fer, Ayşe Otuç, Nezihe Dağdeviren 

Güner Ergen, Semiha Aksu, Ay1a, 
Nazile Onur, Naime Gitgin, Ener ö. 
zeskinazı, Rubhan Türkmen, MWıeyrc 
ôrUeU, Jülyen, Mercan, Semiha Batu 
Nesime Kulat, Rebia özgUney, Saba 
hat, Emine Yama, Şadiye, Fethiye A' 

_.. Devamı 2 ncl ııaytad 

"Ağır işçiler,, in 
.niktarı azaltılıgo.r 
PoUster, btletçl er, seyyar satıcılarl' 

kaptanlar, gece bekçileri 
aftır ;şçı say1lmıyaca~ 

iNTiKAM 
Eeerlnt toplama.ya 

ba§lrya.eaksmn. 

11 martı unutmayınız 

Mfütt1'ün olmıyan bir seyi Litvi
nof müttefl.<ler<len istiyemezcli. 
Fakat Çö~il de Vaşln~tondan 
dönd1lı'tü zaınan, A vnıpa krta.qma 
111~ vııpn.nk Alman orduı;ile 
ka"rl~mıanm mümkiin olmadığım 
<W>ylem-iAti. Bu tezada ınfmi\ ,·e~
meğe ~tı~ız smda, Amcrı
kıınm mcs!mr A<;qocfated PrMis a 
jklJlsı, Lo~dra<lan bir haber \'erdi 

Yalnız İngiliz başvekili değil, 
hütiin askeri mütehassıslar bu il • 
rncm mümkün olmııclığmı söyle· 
me.kten yonıJmnyorlar. Fakat bir 
halmna. İn~iıterc btt harbi bütün 
hesaplan :ı.şan bir cesaret hamle
oıile J;:azansbllir. Uzak Doğacla. i,_ 
ler Peh tersine ~diyor. İngiliz 
hıt'\·a nazın da İngilterenin bu 
lıa:rbi anc:ık 1942 de ka.zanabilo
t•e~ini, onclıı.n cıonra. iş işten ı;eç . 
miş ol:ıc:ı~ı söyleml<ıtJr. Bu yı. 
hn en çetin harbi, yo.kmda, A , .• 
nıpada ba~la.ma.k Ü7..eredir. tngilk· Tam ekmek almak Uzere ağır işçi 
re. ('anmr dişine takarak, .:\mer;. kimlere denebileceğini tesbit etmek 
ka ile birlikte Avrupa kıtasma UJ:ere vU~yetde yapılan toplantılar so· 
çrlunak \ 'eya çıllmamak a.rasrnıla na ermi§, netice vekft.lete bir teklif ma 
hir tere<ldiit gedriyor gibidir. A\·· hiyetinde bildiıilmi~tir. Bu teklife gö_ 
rupanm batısmds ~örlinen kımıl. re: kaptanlar, kamarotıa.r, bilet kesen. 
rl:ınmalar ve bütün rivayetler bo· !er, b l 1 e t .. kontrollerl, taMn· 
no gösteriyor, l da.rla.r, gece bekçileri, usta.ba§ılar, so. 

ğuk hava işlcrınde çatıııanıar, uaheıcı. 
lar, seyyar satıcılar sanat okul t:aıe • 
beleli, sucular, hamam işçileri, polisler 
nğl.r işçi sayıJmıyacaklardır. 

Diğeı taraftan 24 saat nöbeUe ça -
lışan telgrafçılara fazla ekmek veril 
:nesi için mUracaat yapıımwtır. 

' 
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!: - EN SON DAKlKA - 7 MART 1942 CUllARTESl 

Bir ders 
Jelcdiye vitdnlt•rdc ;)Cınt:k teııhlrinJ 

,psak ettL Scnelerdenberl dedikodusu 
süren bu mesele de nihayet hallotwı· 
du. 

Vltrlnlrdc yeme!< teşhiri biılm nç 
gözlUlllğtlmUzUn lolmntalara yüklediği 
lıir mecburiyetti. Yemeği gözIP gör • 
mek ~ eV\'elA göı;ümliUi <loyunnak 
gibi bir ıısrl• lukıtilc manJesef ha.,ta. 
yız! N!kldm bif!'Oklarnıuz lokantaya 
girer glm1ez listeden yet114!'k intihabı • 
uı ldr ynnn bırakarak aşlı.a.nenin ta i· 
çine kadar kopr, evvelll bir defa ora. 
•la doymaya ç:llıııır! 

Belediye '\itrlnlerlnilf.'ki yemekleri 
:aldırtmal.:la ynlnız fakir insıı:ılara 

kar,t mecbur oldu!;'U insani vazifeyi 
yapm:ıdı. Aym zamanda lıozılarımıun 

!Akim kalan Sovyet ~J!El& 
taarruzları · 11 

Berlln, 7 (A.A.) - Son gilnlerde 
önemli kuvvetler ve birçok zırhlı ara. 
balarla Moskova cephesinde oldukça 
mUhiın bir şehre karşı Sovyet kuvvet_ 
ıerlnln yaptığı 19 taarruz, D.N.B nin 
salA.hlyetli blr kaynaktan öğrendiğine 
göre tamaml.le akamete nıabkO.m ol. 
muştur. Her sınıf sllAhtan mürekkep 
..Alman temcrkllz atc~i, dU~man hlicum 
teşebbtisUndcn vazgeçinclye kadar 
merhamets!.zce Sovyet hUcum dalga
larım hırpalamış ve dOşman bu kesim. 
de kanlı zayiat vererek cephede gedik 
açmak maksadını tahakkuk ettireme. 
miştlr. J.Iuharcbe meydanmm temiz -
lenmesi sırasında l 500 Rus ölüsü sa-
yılmrşttr. 

Eerlln, 7 (A. ~.) - Alınan ha§· 
kumandanlığmııı tebliğine göre Al 

~ Ba5ta.rafı l ncı ısa~ tada 

İngiltercde yeni yapılan n bol 
lıol reWam edilen yer altı silah 
fabrfüas' dünyada emsalsiz <leğiJ. 
dir. Şclılrler ya,-n~ yanı5 toılrağa 
gömülmekteclir, Bu gidişle şehir
lerin clış manr.arası belki ele bir• 
k~ mitralyöz, uçak savar topun .. 
dan \'e bu harp silihlannı örtüle. 
yen ağaçfor ve yef;iil sahalal'(lan, 
belki de sadccc·bir topra.lc yığının. 
c1a.n ibaret olacaktır. 

Hamin ne olncnğı, nasıl sosyal 
neticeler husule ~etireceğinl şim
diden tahmin mıi~üldür. Fakat 
h:u-bin bu iki orijinal olayı <lün -
yanın manzarasını deği5tirebilc • 
c-ek bir dunımd:ıdır. 

SADRI ERTEM 
manar 3 Martta Do..-ıeçte 2 Rus ı---------------

8.9 gözlü midelerine de gUzel bir der~ süvari tümeniyle, b'r tanJt alayı-

\! verdi. ı :!lT mağlub ederek :ığır zayiata uğ-
·• EN SON DAKiKA ratmışlardtr. 560 esir alınmış, 

13 Ru~lar 800 ölü bırakmıştır. Rus • 

Birmanyada 
muharebe 
şiddetlendi 

'l' 

ın 

te 

Hususi idare 
1111:1murları 

Şubat zamlarını 
henüz alamadılar 

ücretle çaU§an memurlar yeni pa. 
halılık za.ınlarıru 'mart başmda almış 
olmalarına. rağmen belediye hususi L 

t 
~ bUtçeslnden maaş alan müstah. 
<lemlere henUz znmlan verilmemiş. 
tir, Pek cllzi maaş alan müstahde. 
mln, al!kadar maka.mle.ra. baş vura.. 
rak, bugünkü yqamıı. tarzlarının 

,müşklilAtı kar§ISlllda zamlarmm bir 
rm evvel verilmesini 1ste.mlşlerdir. 

--o----

Brezill}adaki 
Mihver konsolosu 

tevkif edildi 

)ardan top, tank, ağrr piyade Si r 

lfı.hları alrnmıştlr. 
Berli.n, 7 (A.A, ı - Haı-kofla Kara_ 

deniz arasında ve Kırımdaki kesimde 
kuvvetli Sovyet taarruzları yapıldığı 
ha.kkmda fnglllz ve Sovyet kaynakla_ 
rından çrkan habcr:crtn -mahalll ehem. 
miyets!z hareketlerden ibaret bulundu 
ğu .sa.ıllhiyetli luıynaklar tara!mdan 

1 

müşahede cdilmelı:tcdlr. Son gUnlerde 
bu kesimde tam bir sUkflnet hUkUm 
.sllrmUştür, 

-------'"'".o,------
.5ov1Jef keşif 
kuvvetleri 

Alman ünif arması 
giyiyorlarmış ! 

-o-
Bu kıyafette bazı Ruslar 

esir düştü 
B<:rlin, 7 (A.A.) - D,N.B. nin salA.. 

h.:yetli bir Jmynaktan öğrendiğine gö
re doğu ccpb~ln birçok yerlerinde 
Sovyet hilcum ve ke§if lruvYctlerl AL 
man askerl ilnlforması taşıyarak esir 

J.,onra, 7 ( A •. 4-.) - B,B.C· 
Gayet kuvvetli bir tngiliz tank 
lıo1u Birmanyaya varmış ve 
Japonlara karşı harekata başla 
mıştır_ Rangonda neşredilen 
resmi tebliğe göre Britanya 
kuvvetleri tank ve topçunun hi
mayesinde Rangonun SO kilo-- , 
ır.etre şimali şarkisinde Pegu 
cıvarmda Japonlara karşı taar· 
ruza geçmişler ce düşmana ağır 
zayiat verdinnişl.erdir. Tebliğde 
Rankonda vaziyetin değişmedi· 
ği, şehirde umumi hizmetlerin 
yapılmakta bulunduğu, şimalde, 
vaziyette bir değişiklik olmadığı 
1iave ediliyor. 

Röytcr muhabirine göre Bir
manyaya kuvvetli İngiliz tank 
kolunun varması müstakbel ha· 
ıekit ilııerinde mühim neticeler 
husule getirebilecektir. Çünkü 
Birınanya arazisi arız.alı ve dağ· 
lık olduğundan Japonların tank 
getirtmelerine imkan yoktur. 

Rlyo dö JanC;)TO, 7 (A.A.) San. oUşınUşlerdlr Libyada 
t.osdakl Alman konsolosu ile diğer 28 §Ubat tarihli 1238 incl nişancı a. 15 lngiliz tayyaresi tahrip 

edildi 
mihver teba.alan, Vfndbuck Alman I• ıayı komutanlığının elimize geı;eıı gün 
yUk gemi.si tayfalarmrn bir romorkör- ıuıt tmrı Alman linlfor.ııa.sımıı takı 
le lt9.ç<rııalarını kolaylaştırmak suçun. nılması emrinin en yüksek Sovyet ko-ı Berlln, 7 (~.A.) - Afrika. Dtmalln· 
dan teYki! edilmişlerdir. Bu gemi Bre. mutanıığı tara!ıqdan verildiğini isbat cıe savaş tayyıırclerimlzl.o yaptıkları 
Z:ll1a tarafından mUsadere edilmişti. etmektedir. Bu gUnlilk emirde §'"'ylc de bir taarruz csnsmda İngiliz üslerine 
~ tıı.yfalar açık deniz.de yakalan.. niUyor: tam isabetlerle mUhimmat depoları 
~rdır. {il\ ınci Dışa.tıcı tUmcnının 2s ~batta ve tayyare garajlan mllhlm hasara 
.. yapacağı ke§if hareketinde kuvvetlerL uğramıştır. 151nglllz tayyaresi tahrip 

.-----------~---. ı miz Alma.n üniforması taşıyacaklar • edilmiş, 10 tanesi h~ra uğramı§tır. ... 
11 

SEHİR VE MEMLEKET . 
iÇiNDE 

24 SAATLİK HADtsEI,ER 

• !stanbulun mC§hur gece hırsızla. 
ı"tnclan Arsen Lupcn Koço asliye ceza 
mahkemesinde 17,5 sene hapse mah. 
.ldlnı olmuştur. Koço §imdiye kadar 
binlerce lira kıymettnde eşya ve mu. 
cevher çalmış ve bunların hepsini sat· 
mıştr. 

• Ankarada ala.kadar makamlara. ge 
ı n maltmıata nua.ran yurtta yeni 
mahsul vaziyeti çok Jyidlr. 

• Dlin gece Kuınkapıda bir yangın 
olmuş sar.aımak 80kagmda 13nıımaralı 
Sal11ı özcan isminde birine alt olan 
apartmanın dördlincU katı yandıktan 
sonra söndürülmll§Ulr. Hldbe apar 
tımıının altmdaki ekmekçi tmnmm L 

te§lerinın tahtRlan tutuşturmaSI sebe. 
bile olm~tur. 

"' Mardinden bildirild.lğıne göre ~ç 
olr polis vazıtesi ba§mda. vehit edil -
ml§Ur: Sabıkalı hırsız ve firari Halil 
Mıt'Vllı ile kardqi Abdlllkadlrin .M.ar
dine dönerek saklazıdıklan azılll§llmı§ 
ve bunlar yakalanmak için 6 poli.ıı 

gönderilml.§tlr. Sarıldık1annı anlayan 
::abıkalilar ate§ ebneye ba§lamı§lal' 

ve polis Salih Sclçuğu kalbinden vur. 
mu;µe.r ?e karg8§8.lıktan istl!ade ede 
rek kaçDU§l.ardır. 

• ~erde şehrimi2e mal almak 
uzere gelen Konyalı tacir .Ahmet Sa. • 
buncu Çiçekpazarmdakl IA.stlkçi Va.ha.. 
na müracaat ederek !Astik çizme iste
miştir. Vahan evvel~ normal klrla be. 
raber llstlkleri satmış ve 1200 lira 
nlmrştır_ Fakat sonra. dtlkkAn.mı ka • 
patmrş ve Ahmetten açıktan 500 lira. 
islemijtir. Zavallı tacır Vahanı zorla 
J 65 -liraya razı etm.1§ ve aynı ~da 
fiyat murakabe bürosuna haber ver _ 
ml§tir. Yapılan cUrmUmeşhut sonunda 
Vahan yakalanml§ ve adliyeye veril • 
miştir, 

• Kandirada bir aile facla.sı olmuş, 

dır. 

Sovyet tebliği_ ıaö•:'!..~h~~~~~r 
Londra, 7 CA. A.) - Moskova 1 pay SilheylA öney VildeSfero Fer 

.radyosu h~i nesı;iyatmda fi!ÔY· r.un~e, Telter, .MUn~vver, Dl~nuvaz~ 
le demektedir: Sabahat Gllrey, Saime, Senlha Endet', 

6 Şubatla 5 mart :ırasında mer- . . d 
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b" Al .. 1 Mahmure, Aysel, Neyser, Yetı§tiren, 
kez cephcsı.n c ın man o • b h t A L"tf" AtA" M ._. ··lın·· t" S ki . h' D Sa a a , yşe, u ıye Q.Uan, e • nuru uş ur. , u 1nıc ı, onogo ~ 

l h Yuk h
. 

1 
.-
1 

d'" tanet Soylu, Nebahat, MUberra Sav· 
uz ve nov ı;e ır eı U\}man-

tır, Cemile Püşkin, Perihan Olcay, 
dan kurt.arılmıştır. Ayni müddet 

Saadet Ypar, Münevver Engiay, Aıına 
.za.rfmda, 34 lıücum arabası, 285 Kristidi, Hatibe, Nimet, Meliha Tunç, 
top, 83 siper havan topu, 491 mit· Saadet TUker, Sa.adet, Sacide Krlstıdi, 
ralyöz, 236 otomatik tüfek. 2804: 
tüfek, '28 tayyare, 4 kızak, 794 Nilüfer, Nimet, Neriman, Meral, Ha. 
kamyon, büyük miktarda obüs lise, Krlstiy:ın, AkyQz, Nilikaye, Zeh. 

ra, Halise, Nezahat, Kadriye Tezcan, 
mermisi, mühimmat, infilak maci• 
desi, lokomotifler ı.-e binek hayva 
n:mdan ibaret ehemmiyetli harp 
malzemesi zabt ve iğtinam edilmiş 
tir. 

Japon hükOmeti 
SÖZCÜSÜ diyor ki : 

lngiltere 
Holandalılarla Avustralya .. 
lıları yalnız ba§ma bıraktı 
Tokyo, 6 (A.A.) - Japon hUkfune. 

ti .sözcilsü, tngiltercnin Holanda Hin.. 
distaru ve .Awstraıyaya karşı tuttuğu 
hareket tarzı hakkında bugUn demiş· 
tir ki: 

Singapur düştükten, Cava ve Avus_ 
traıyanm mllda!aumda muvaffakfyet 
§ansla.rt kalmadıktan scmra, İngilizler 
birdenbire Birmanya ve HlncIJstanm 
btitUn diğer arazilerinin müdafaasm • 
dan evvel glSzönünde tutulması gerekti 
ğint söylllyorlar. Başka kelimelerle 
İngiltere, Avustralyalı ve Cavalı ail!h 
arkad&§la.rmı kendi mukııdderaUarma 
terketmeyi d&ha kolay buluyor. ÇUnkU 
en nazik bir dakikada Vavelln geri 
çağrılması: ile, 1nglltere, Holanda Hin 
dLstanı ile Avustralyayı mukadderat. 
ıarına terk ve İngiliz benclllğl uğrun. 
da kurban gitmiş memleketlerin uzun 
listesine ilAve edilmiş olduklarını an. 

Keti, Faınk~. Bedia Başeymez, Fa.in, 
Filu-iyc- iğrilm~. MUnlre Alan, Saba_ 
:bat oıcııy, .Mihrinniaa. Öüök, Hayriye, 
Feriha, Melehat Şaztye, Nebahat Ma· 
ı:ıay, 

cavada 
_... Baıtta.rafı 1 neı ııaytada 

açık şehir ifan edilerek tahliye olun
muıtur. 

DüJman, şimdi 8andoenge yaklaı
mıştır. Japonlar, cenup sahilinde Çok 
çatar şehrini işgal etmekle Cavayı i
kiye bölmüşlerdir. 

Muharebenin sonuna kadar nevmi· 
dane devam ettirileceği ve Filipinler. 
de Amerikan kuvvetlerinin göstermek
te bulundukları kahramanca mukave
metin Cava tepelerinde tekrarlanaca
ğı ümit edilebilir. 

ır kadın kocası ta.ra!mdB.n öldilrill • 
müştUr. Balcı köyünden İbrahim ve 
Ay§c bir müddettenberi geçinememek. 
tcdir. DUn gene kavgaya başladiklarr 
!!ıra.da İbrahim, Ay§ellin "ben seni la. latmrstır. 

Tokyo, 7 (A. A.) - Japon as• 
keri müş_'.ıhitlcrinc göre, Cav'a. 
müdafaasının y1Julmasr bir gün 
:meselesinden ib:ıret ka1m1ııtır. Ho1 
landa mukwemeti, 150 saat süren 
bir yıldtrttn harbindel"l sonra ada· 
nm doğu merkez ve batr sahille • 
rinde koprilb::ı.şları tesi!'i edilmesi 
ii.::'!l"ine akamete uğramıştr.. Jt • 
ponlar Subayaya <doğrudan doğru-
3-1 hücumdan çekinmekte ve ora
:;..ı tecrid ile iktifa etmektedirler. 
Merkez sahilinden hareket eden 
Japon kolu Bandoengin 3 mil şiına 
l:ne gelmiştlr, Bttavynyı işgal e
tlen müfrt'.~C'lcr 5iındi Bandoengi 
ku.'.jatma ~uncliyesini tamamlamak 
iir.ere cermn ıc:tiknınctindc yer de.· 
l!;Jştirn:ektedirl 0r. Japonların sü • 
ratli ilerleyişı faPon kuv,·etled -
r,in harek .. tlerini taras.cı;ııt iqin el• 
l::ırin<le keı:if t 1" ircleri bile bu. 
lunm~ya.n müdaii1eri ş::ı~ırtmıştır. 

tcmiyorum .. demeai Uzerine tabanca.si- ----o----- .. 
le kadma ateş ct.mi§lr. Bundan sonra Bodrum liman reı~ı 
brca#IYle de .Ay,eyi brçaklamr_ş ve son değişti 
ra giderek karakola teslim otmuıııtur. Bodrnm liman reisi deği9mi;. 

~~ .. ~ bqlan • yerine Gelibolu 1:ima.h reisi Kemal 
~ J~en~ ~tir. 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

(Bu kupona eklenerek göoderUeariı 

iş arama •e ~ ~ t.IAn.lan l!lD Soe 
Dakikada para.'ln nctredllecekttr. ~. 
mahfuz kıllınak üzere U.rlb adn81erl 
nJ bildirmeleri 11.zmı.) 

Evlenme teklifleri: 
•Yaş 30, boy 175, kilo 75, 60 nra 

maaşlı bir bay 16·22 yaşlarmde., ev l. 
şinden anla.yan, Jyt bir a.ileye menaup 
sanşm bir bayanla evlenmek istemek 
tedir. Fotoğrafla (Tl!.U 1) remzine mu. 
racaat 190 

• YIL§ 28, orta tahsilli, uil bir aile. 
ye mensup mllkemmeı ev işlerinden 

anlayan bir bayan, az şi§ınan, esmer 
35.38 yaşlarında, içki kullanmıyıın 60 
lira maaşlı bir bayanla evlenmek is · 
temektedir. Devlet memurları tercih 
edilir. (26 Sezen) remzine mllraca. 
at 191 

lş anyanlar 
• TecrUbeli bir hasta balacıye. lhti • 

yaç vardir. ErenklSy Telli.kavak 17 de 
bayan Behfreye mektupla veye. bizzat 
mllracaat. 

• Orta 3ten çıkmış, bir genç, az blr 
Ucretle sanat öğ'renmek için herhangi 
bit' elektrikçi yanında çaıı::mak iste. 
mektedir. (Özgermen) remzine mUra.. 
caat. 

Aldırınız. 
(Tecrübeli) (Gülhan) (C.R.) ($.G. 251 
(Ciddi) (Ferhunde) (Y.Ş,) (M.K.AI 
(Deniz 18) {27 Ender bulunur.) 
{El) (Kemal Çankaya) (İ. Şenkan) 

(S.U.4) (Yedek denizci) (H.T. 8) 
(Anlaşalım) (B_A, Sev. Tap) (C.D.) 

(Şen yuva) (Gülhan) (C.R.) (Oran) 
(Deniz subayı) (H.R.K.) (S.S.) (M.Z.E) 
(Genç Rehber) (C.M)(Kızıl saçlı kcıdın) 
(Ayla) 

Fıkra 
:·-=·=--:::: 

Olür müsün, öldürür müsün' 
1 

Eski devir tip/erinden "kôhya,, 
deyip geçmeyiniz. Kôhyalar hem lco
naklarm birer derebeyi, hem ,de ''e
fendi,,nin has bir nedimi idi/er. Bü· 
tün konak kahyadan çekinir, ''efen· 
di,, de hiirmet ederdi. Şu fıkra, lcôh
yamn zelcôsım pek güze/ gôderir: 

Etrafındaki/ere lcar1ı ga,.tfe ha
ıin dOYranan l:iir be,. tolcdlıw clun
mak üzere derviıin biri kôhya efen· 
diye bir kefen getirir • Kahya böyle 
bir şeyi takdime vcmta olmak isf•· 
mezse de derviş ısrar edince: 

- Sen sofada hazır bulunt der, 
seni görür, ben de söylerim! 

Derviş sofada bir müddet bele/er. 
Bey çıkar. Dervişi v. elindeki boh
çayı görüp ne olduğunu sorar. Kôh
ya efendi bir dervişe bir de beye 
bakar! - Efendimize kefen g9tir· 
miş der. Ölür müsün, öJdürür mü
sün? 

NASRETTiN 

Mahkeme Salonlarında 

Kadın sarhoş olunca .. 
iranh Hasan, kendisini toparlamıya fır
sat bulamadan, şiddetli bir yumurta, 
zeytin ve patates yağmuruna tutu1muş 
Slrkeıcidc, bakkallık ve ttitünclllük ya 

pan han te.baııamdan Hasan, bir müd. 
det evvel Na.zmJye adında bir genç ka. 

dmla fanıtm11 ve Taksimde bir ev tu. 
tarak kadaıla metres hayatı yaşama
ğap ba§lamıştır. 

1188an Nazmiyeyi, Nazmiye de Ha. 
sanı Çök BeVmekedirle:r. Birkaç seno 
mesut b1r hayat sünnUıtler, hattA bir 
anilik nikAh da kıyarak hayntlıırmı 

ııonuna kadar blrl°'irmeğc ltarar ver
mişlerdir_ 

Ancak, bu mesut hayat çak sllrme.. 
ml!J, 90k defa erkekteıı göre ve t:tlt.r 
geldlğlmtz &YYBo!Jlık bu· defa kadında 

OO§göı.tennlştlr. NazmJje belkl de, ra.. 
kıyı Haaaıını ttttllncll olnw;ı dolayıslle 
kolayca ve para vermeden edarfk ecle. 
hllmekteı ötürü bergün, s&bah, akşam 
içmekte, k9rtditük olup sıı.malrtadır. 

t,te ba. ybden sık sık kavgalar haf. 
Jaası Yıt ~ oe1"e3-an eden en ıld. 
detfüıl IJODUllda Naz:mlyo bola~ top 
l&mıf evden çıkıp gltmlfU!'. Haaan ev. 
veIA bU "3.Zlyete sevinmiş, :fakat Na&. 
mJyeyl çılduaısıya 9eVCIJğln4en lllr Dıücl 
<iet 80ıın. ~ ola.mk: 

- Haydi artık na.zı brral•!IDl da ovi. 
ne geislıı. Bala fçooe.k.se benimle ben.
ber, karpbklı l94n". Batt8da Del defu 
keıadlmne mttsaade..,, diye haber gön. 
derrmlştlr. 

Naunlye u•gmda, 11aısaııı da Wlll

da d$vam etmiş, nlll&yet kadın dün, 
lıirk'a9 life rakıyı devlrdlldıen eonra: 

- Dur geleylm de }'1n'anl yapayım! 
dlyeftık ullalla ..na.& Ruanm sır. 
kecJdeld dWddWna gltuıı,ur. 

Zavallı Hama bu 111111 ....ıet kartı· 
l!'Jnda sevinm498 de Nazmlyealn ~'&yık 
yayık: 

- Bellden artık ne lstlyonıun, Be'! 
Beni ralıat bırakmıyacak mıtım? diye 
bağmnası üzerine ,aşalamı!J ve kendi. 
slnJ toparl.amuma fırsat bataınad.-ı 

nhlclettl ttlr yumurta., patates, zeytin 
taDC$I yal,"tnuru aJtmda bolmuııtur. 
Naznıiye bı:ı.ngır banpr 1Jağ1:raz:ık 

düld<Anda. eline ne çeçe-ne :U.sapm 
üzerine ntma~, <'anılan kınnap ba!J
Jamıştır. DtlkkAn biranda alttiat ol • 
mu'- mii§teri!l'r kOl'ku Jle etrafa lm
Cl§mIŞ1Mdrr. NIJıayet gtll'WtUyü polis. 
lerlo helcçlier Jı~ ..e dfttı:klna gkle. 
rek anlı kadını yakalaanılardrr. Naz. 
mlye, dükld.run '\•ltrlnlerinl pal'!:.ıılar

ken eJlerfnl de kosmiştlr, Kaclmm ya_ 
J'll.ları anlmış ve hakkında Z&lnt tu_ 
tularak öğleden ııo:nra da adltyeye ve. 
rllmı,tir. 

* * :ııc 
Nazmişenin 8UÇ11 "umumi ımabnlde 

rezaktt (,'ıl.armak '"" mrar ıras etmek., 
dl. 

Sorgu i~ln getirildiği lılrincJ sulh 
ooza. mahkemeslnln koridoru bir hayli 
~it ve meraklı kalabalığı De dolmU§· 
tu; kadın hJUı\ lıırmu alamamı17. Hasa. 
na karşı söylenJ,yor, Basan l.se tatlı 

hanlı şlt·eslle kendisini teskine !:ah. 
ııryordu: 

- Nezmlye üzlllme. Hemmisl ballo. 
lur! glbllerden kendlslnl teee.uı ecllyor
du. 

Niba.yet kadm. De Bııl!lall mahkeme.. 
ye sokuldular. Hasan, d.ıprda, her aa. 
yln ballola.cağmı &öylemesine rnğmcn 
ılnvasmclan vazgeçm<'d.I. 

Nazmiye 1.81", Ha8aıı lle beraber otur. 
dufıı mllcldet zarfmcla kendisinden ~ 
rııedlğl kalmadığım eöyllyerek: 

- Benl rağırtou.,tı. Bugiln dliltkl. 
nma gttUm, Ne latlyorsun 'l dedim. 
Bana tekrar beraber yaşanıamıu tek. 
Lif ettl. Kabul etmedim, bunun Ozerlne 
bo.na. fena lllflar söyledi. Ben de biraz 
lçmt,ttm, kendimi kaybettım, sonra 
ne yapttğıım bllmlyonmı.n 

Nazmiye Hıısandn.ıı ayrıldığı ve yeni 
blr eıv tutmadığı, latanbulda ela biç blr 
akrabası bulunmadığı için yersiz yurt. 
ııuzau. So~unun malıiyettne nazaran, 
hlUdm kendll!lfnln tıevklflne ve evrakın 
ait olduğu mahkemeye g6ndf-.rllmek tt· 
ı:ere mlldde-Jumumillğe havalesine im.. 
rar verdL 

Nazmiye tevkil ımran üzerine ken. 
Wslnt bir dlı"fıa kaybetti ve bA.klme yal. 
vararak htbıgür hllngilr ağlnmağıı 

başladı. Polisler ve mtibqtr kadmı 

gUçlWde cbşan çıkardılar. 
H:ısaıı bu hale pl,.man olmuştu. Naz 

mlyenln tevkif edlleleğlnl &klına bllC' 
getirmemişti. Jandarmaya telıltm edil. 
ınek llzere dıııarda beklfyen Nazml~e. 
ye yakla.stı ve ellerine Banlarak ppur, 
şupur öpmeğe başladı. NazmlyMln el. 
lcrt kesllmle olduğundan acomş ,·e: 

- Amanın ellertml ısırıyor! diye ba· 
ğmnıştı. ?lı'lbayet Basanın ellerini öp_ 
tUğUnU ve kendlsUe henşmak lstıedlğl· 
ni anlamıştı. 

- Göroiln mil baııuna getircllkk-rl • 
nl? 

- Gö~ Nezmlyem, ı6nnlşe.m. 
Ben seni affederim. Gel &idlp hekhne 
ıtöyliyeli.m. 

Böyle koınuprak berabere tekrar 
mahkemeye girdiler. Hasan Nazmlye 
ile barıştTklarmı, davasından vazgeçti· 
~inl söyledi. Fakat 'lıA1dm böyle olsa 
bile kadınm hakkında 6mme da\'881 
olduğundan tevkif karannm geri alı.. 

nan:ııyncafmı söyledi ve kadm te.lo-ar 
ağlıyarak. Hasan da a.rkasmı!an yalva.. 
rarak dışarı !;'ıkan1d1. .Jandarmaya 
tesUm olunarak tevkifhaneye g8ndc· 
rtlml~tl. ADI-t"YE MUHABİRİ 

• 1 • '. it• ~ • • •• • ' ' : • • ... • • • ' 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıklık ve Botun Ağrılarınızı Derhal Keser 

icabında Günde 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan larula hteyiniL 

Çılgınlar· Klübü 
l'azan: İskender .F. SERTELLİ 
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tabancası va.rctr. Şabmı çok kuoem, 
iri yan bir adamdı. Şalıerı bodrmm 
bir Fener getlrdl ve dok.t.oru yere ya. 
~ırdı... ağzDıJ çözdü,.: 

- Hele llffllnJe biraz kcmu,almı ba
kalmı .. 

Dec1.i Sabir genffj bir nefes aldı: 
- Sen benimle ne konu~m? 

Efencllni çağır da onunla konupymı .. 
Şaban kimyager Sallırln lRd"&tma 

~it'ldetU bir tokat vıınhı: 
- Ortaııtı lınnşbran hf'p l!!le1l de • 

ğll misin~ Btzlm beyi günleree ufrae_ 

ht'dın durdun.. hAlll kafa tutoyorımn. 
- Be..-ı !ioetlln beytnl tannnem. Bu 

hn~ılut ı:ct<"Snr hiçbir all\lrnm yoktur. 
~abıın bir ara bOOrmndaıı ılışanya 

ı:ıktı: 

- Cigara iÇN.'Pltim.. kibritim lınL 
nııımıti. !fi\'11.'Jin, bana bir ktbJ'ft \'er. 

Ol~'C Ses.l('ndl . 
Hn~·dut.tıı.l'dan biri lrn~tu.. Şabana 

J,ibrlt ve:-lrken sordu: 

- Şn lD.MU:u dlrUt.ea doktor bu mu T 
Şahan ~ ClmlP verdi: 
- Ölen ınsıın dlrlllr mt be~ O da 

ııarlatıuun biridir. 

- Saelcleabı ....,_mı diriltmiş dl a 

yorlar. Beyn.IJle inme hımlt.. balbakl 
3lmdl kenapyor ft berlullll *8aqor • 

lllU!J· 
- tnaıımam. 
- sen zat.en :&1lalu b8e IDkAr eden 

zıadJiın l»lrlala! İater JaM, ister 1 • 
ııaııma! Ortada bir ''aka var .. Sacide. 
nm babasını ha8tanede JyD~tlr<'lı bu 
adamdır, 

- Ey, ne demek ı•Uyoıwıı ! Senin 
de beyninden zorun vana, haber ver 
de, kendil!liııe ııöyllyeylrn.. bil' çaresine 
bakam. 

Btaseyin fazla bir teY llÖylemedj.. 
Şaban kibriti ala.rak bOdnıma dön., 

dli, 

BIB TESADVFCN YAJU>DD 

Hüseyln Bumeliden btanbula gel • 
dlği gttndenberi orman bekçDlğt ya ,. 
pa.rak ba~atnu J;amnM bir adamdı. 
Cahllcll, fakat ~alıaa gUıl iruı&fım ,.e 
duyguım7: değ'ildl. BilhaMJa kimyager 
Satılrln böyle 1ıU tuza.ta clUşll:ı1llmelJ 

ODU bir 111lyll ~ 

Şlnaal, dlter adam1anDa oldal'u gt 
bl, vu.rgun.larmdaıı cına da pay wn • 
yordu. Oebi pal'& sörmete 'efl•=11. 
tı, Fakat, Hiı.eylnhı ihtiyar banak 
hlr annesi vardı. Şimdi Hlleeyln an,. 
rıeslnl hatırladı: 

- Acaba bu ılolm>r, anaeml de a. 
kdb.ndmı.blllr Dili' 

11\lseylııtn anııcst Cllııallde .lıılr od&. 
ıla otnnı)'Or, ~ona e-. ealalbl olan or. 
ta yqlı, ~mn kalbll bir lmdmcağtz 
bakıyordu. 

Htl8eyln ıınneelno bakılmak UzPre 
bu kadına her ay harçlık verirdi. 

HUııeytn annostnın lylle,1Dll8!nl nı • 
<:~ ısttyordu T 

Ballm.n Harbi e0'8larmda Çorlu et. 
varına gömfilen bir de.ftneyl anneıılıı. 

den bqka bilen yoktu. lm!ıeytn o za.. 
man Anadoloda bir işte bulunayo:rdu. 
Zaman geçince İstanbnla d6n41tl.. \'o 
annemi alJp Çorluya gttmek. bu de. 
flneyı oradan çıkarmllk tst.ercıı. :.n 
DElfil o gtlnterdc rahatsızdı; bu rahat. 
•mık zaman geçtlk!;\e bir bıınn.nıa ııı •J• 
llnl aldı ve Uerledl. Hllse~ln o c-tto • 
denbert büyük blr iimitslzllk iı;ınde 

bocnlayrp dunıyorllıı. Çoı·1ml.1 ı.ı el l1 
11.-yı ı;-ıknrnbllM'ydl, ne ol,} ı 011' •:ıktı. 

Annesi de kendi de ?:engin oln<':ı"k 

!arılı. (De\ amı '. ı 


