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M l~JRDA yeni seçim nihayet 
buldu. Kıral Faruk yeni 

mecli l ~tL Açıhna. nutlnın~ hıral 
namına BaşYe.kil Nahas Pasa oku. 
tlu. Kıralm nutku bir mcclls açı'_ 
masrnda so:> lcııme 1 mutat sözleri 
ihth·a etmekle beratier, bUhassa 
İngiltere - l\lısır mllnasebeti etra.. 
fmda bir nokta:>, <la nynea tasrih 
etmektedir. 

Bu, Nalın.o; Pac:;anm iktidar me\'. 
ldine geldiği gün ile ri sürdüğü <'. 

sasın idct:ı. bir Jıerc dııha tekra _ 
r1<lır. Nah:ı.s Pnc;a lnwıtcrc • l\lısır 
ittifakını imza 'nmı olan lfollhıstlr. 
"on defa Ba5\ekll ta:>in edildi''1 

zaman lnglllz - Mısır muahedesini 
tekrar ortaya çıknrarak onun hU . 
kiimJerinc İngiltercnin de rlayet 
etmesi laznngeldli:i esasını ileri 
slirnıli8 İngiliz sefiri ile de bu hu. 
ı.usta mektuplaşmıştı. 

O ZUWUıdaııberl lı ırd.Mii hli. • 
<!ketertn dllha C\'\·elkt ile farklı bir 
~reyan tarzı taklı• etmediği görü. 
luyor. Mll.!Unafih Kırat Fnnık da 
nutkunda İngiliz • .Mısır mUnaso . 
~tleri hakkında su perensiı,i ileri 
sunnektedir: 

"Mısır • İngiliz ittifakına ruhiy. 
le, varhğllc hukuk müsa,·au <lai .. 
~esinde Mısıra bahsettiği haklar _ 
nan hiçbir fedakirh'kta bulunmıya
ra.k sadakat. gösierilecekUr." 

Bn vaziyetin na..d temin edile • 
Cl~İ sulh zamanında veyahut tr.. 
&il terenin çok ku\'\ etli bulunduğu 
bir zamanda anla!<iılabllir. 

Sulh zanın.nmda mütevazin ku\' • 
'etlerden bahsedilebilir. Hatta 
hukuk kaidesi iki taraf arasında 
bir hakem \"BZlfesı görUr. 

llarp zamanında ise İngilterenin 
~ok kuvvetli olduğu zamanlarda. 
Verdiği sözüne sadık kalmuı kendi 
Prensipleri ha.kınımdan mana. ifade 
eder. Bu da bir mruı.Jıedenln meri . 
Yotl bakımından bir taraflı olmak. 
la beraber bir garanti temin eder. :akat vaziyet 1942 senesindeki c. 
b~mlyetli manzn.ralar arzeder, 
h r tararıan da Mısır kendini her 
a.ngı bir yabancıya karşı filli su. 

rette müdafaa edenilyecek bir 
halde bulunnrsa. mesele oldukça 
!.'etref1ı bir hal alır. 

Bn çetrefilliği \iİcnde getiren 
~ ;::"'inı imli tngllterenln girdi. 
top.:ıQı harp dışı olniası. Mısır 
hareket a::._da İngiliz kıtalannm 
kiimett M etmesidir. Mısır hU 
~rzusund_:ırr ~ dı$ı bll'akmak 
' ır. ··-at Mısıno 

hududu Ü7.<'rin<J garp 
1 e yapılan hareket. 
er ikt senedir •eyYa:ı bl 

lfih bu hudut T r hal aldı. 
arblasa Y&kl t 

lrah Süveyşe. Bu elisti'klyet 
0 

q 
1
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~ıncla harp chşı Mısırın ke~ni 
&rpten kurtannak lstiyen faali 

vetı daima göze ça.rpınaı..-"" • 
G 

.. """1ır. 
eten bazı haberlere göre ıı:. 

doıı....._ .•• , e .. cr 
~ru ise son me<-.ıı !!etfmlni ka 

Ulnan Vafd parlisi icra kornıtot;İ 
onun harp dısı siyasetini daha sa 
rlh bir Seklide ta\'Zih edecek bir 
karar almıştır. Bu karar Kıra1a 
~&§Vekile bir mesaj halinde bildi: 
M!ml,tlr. İcra komitesi MıSJr hüini.. 
mcttnd<'n şu noktaların aydmlatıı. 
ma.~mı iıt.ewllekte<llr: 

,,..,. t l d c 
r ger ng lt~re IJibya a, ;ava.. 

ılıt \"e Blrmanyacfa olduğu gibi as 
keri sebeplerle çekif",c("k olursa 

1
• t ' • 

Ccklld gi sahalarda dü"mana y&.ra-
ma~un diye her <:ıeyl tahrip edecek. 
Hr. Bu tahrip hareketleri bl"!ft • 
smda l\fı ... mn karan ve sfyMetl ne 
ol:ı"1! '<t•r ?" 

Hükl.ınctin bu noktayı aycluılat.. 

tnglllz tayynrelert tnrafmd:ın şuba.t soııanda Parla banllyösllne atılan bom.. 

· baların ölenlerin tabutları sırnlnndılttan 90nra aileleri geçiyor 

Bazı 1 ngiliz mütehaHıslarına 
göre 

Alman tayyareleri 
Libyaya kitle 
halinde baskı· 
na hazırlanıyor 
M altaya yapılan akınlar bu

na bir bCJ§langıç telakki 
ediliyor 

İngiliz harp 
kabinesi 
Kripse 

tam 
salihiyet 

verdi 

AK YABA 
JAPON 

ASI<. ERLER/ 
ÇJRARIL

MADI MI? 
---o-

Yeni Delldde 
neşredilen 
bir teblll 

Bu haberi 
yalanhyor 

Sakarya 
ingiliz tayyareleri 

Parise beyan
Bu gece yü7'- , na~ne attılar 

Londra, S ( A.A.) - Bazı lngilız 

mUtehaasıslan M a ı t a y a karşı 
yapılan hava akınlarını Llbyaya yapı. 
lacak kUtie halinde bir taarruzun baş 
langıcı addetmektedirler. Maltaya kar 
§1 yapılan hıırekdh idare eden ::Mıırcşaı 
Kesselllng hava taarruzlan baluılnde 
Alman havR kuvvetlerinin en mo.ruf 
teknlkçllerindendir. Başlıca Alman 
hava harckAt sahalanndıı ekseriya o
;na tesadUt edilir. Llbyadaki Alman ta 
arruzunun §lddeU Maltayı dU§Urmek 
hususunda yapılan tc,şebblliılerln mu. 
voffnklyctlnc bnğhdır. Fakat Malta 
kalesinin parlnk mUdafo.nsı bu lşl 
gUçleştirccektır . 

Hindistanda harp 
meclisi yarın 

toplanıyor 

Hind kongresi 
maldellerlnde 

müsait bava esiyor 

-<>
Londradan gelen haberler 
çıkarma itinin bqarıldığmı 

bildiriyor 

Ycrıl Delhl, S (A.A.) - Ne§redUen 
blr tebliğde §Öyle denilmektedir: · 

Japonlann Akyabda karaya çıktık 
lanna dair Çwlklngden verilen haber. 
!er asılsızdır. Bu bölgede hiçbir Ja .. 
pon hareketi olın&mJ§lır. 

-0-

dürülebilecek 
Pazar günU lim:ımmızcl:m ?J e • 

l:'int' müteveccihen luı;re-kct eden 
Sakarya vapuru Kuşad:ıs· ı:..1hil ııı_ 
de karava oturmu tur. Gcmin.t:ı 
va ziyeti teh ikeli değilı1ir, Alern • 
dar tahlisiye gemisi v<>pun.ın ,ı. • 
nınd:ı bulllll!lıaktdır. 

~n onya baskınında 
40 kişi ilmi• Hamamlar 

Yeniden kapanmak 
tehlikesi geçiriyor 

Yeni Delhi, 3 ( A.A.) - Kon
gre, icra komitesınin kararmı Sir 
Krips'e tebli~ etmi§tir. 

1'etıi Delhi, 3 ( A.A.) - Kon· 
gre icra komitesinin kararını ka· 
bul etmi§tir. İcra komitesi, maz 
hatada izah edilen cepheler yü· 
zünden İngiliz tekliflerinin reddi' 
ni tavsiye ediyor. Hind Icra komi· 
tesinin kararı hepıen neşrcdilmi· 
yecektir. Sir Krips, yeni gayret· 
ler sarfından çekinmiyeccktir. 
İngilterenin yeni tekliflerde bu· 
iunacağı tahmin edilmektedir. 

Lonclra, 2 (A.A.J - Röyter bildiri. 
yor: 
Uzakşarktaki Japon taarruzunun 

n1sbl durgunluğu, Japonların Hlndis • 
tan . BJrmanya hududundan 160 kilo. 
mrıtre mesafede ve KalkUtaya. takrl • 
ben gene 160 kUometre uzakta bulu _ 
oan Bengale körfezi kıyısı üzerinde 
Akyab limanına anı olarak bir &eter 
heyeti çıkarmalarile ortadan kalkmıj. 
tır. _. ~-amı 2 ncl sayfada 

Son alman nu!fun'.l.ta nnU?ran 
Sakarya "tu gece yüzdilrUl<ıbilcccit. 
tir. 

Birman1Jada 
İnglUz kuvvetleri 

yeni mevllle e 
çeklldl 
-o-

Çinliler bir hava meydanını 
geri aldılar 

Çunklng, S (A.A.) - BlrmanyadB 
Sittang vadisinde çarpıpn Çin kuv. 
vctlcrl 29 martta Tungunun 20 mil 
§imalinde bulunan Kyungon hava mey 
danını geri alml§lardır. Tungu böl • 
geslndc Çinlller sahada beş binden taı. 
la Japon 61Usü bulmu§lardır. 

Bundan bll§ka Yeddaahenln cenu • 
bunda llcrllycn çın kuvvetleri Tun • 
gunun 25 mil !}imalinde bir Japon ta . 
burunu yok etmişlerdir. 

Gazeteciler toplanusında beyanatta 
bulunan Çin ordusunun sözcUBU fÖyle 
deml§tlr: 

Tungu kesiminde Çin kuvvetleri kar 
§Ilarmdakl Japonlara nlsbeUe sayıca 
pek azdır. Aradaki nlsbet bir ÇinUye 
ka!'§ı iki Japondur. 

"' ... 
Bornbay, S (A.A.J - İngiliz Birman 

ya tebliğinde §Öyle denUınektedir: 
Prome cephesinde İngiliz hatları 

Uzerine yapılan §lddetı.ı tazyik dola • 
yıslle İngiliz kuvvetleri ba§lıca mu • 
da!aa hatlarına çekilmek Uzere ııerl 
mevzilerinden geri çekllı:nl§lerdir. 

Klormont. '.Ferrand, S (A.A.} -
litıb r alındığına. göre Parls bölgesin . 
c1:ı aan saat 22,45 den 00.30 a kadar 
t1~vam eden bir tehllke işareti veril • 
m .Ur. Risaleler utılmıştır. Uzakta in. 
t lak sesleri işiUlml§tir. 

'lııl, S (A.A.) - Potsslnln dUn ge. 
cc İngiliz hava kuvvetleri tarafından 
bombardımanı neUceslnde bir kitinin 
füdU~U ve altı kitinin yaralandığı ha. 
ber alınml§tır, Bir mavna batm v 
bir r.ocuk boğulmuıtur. Andresl ve 
Mor ll Uzerinc de bombalar dUşmUştUr, 
Blrkaı; ev hasara uğrnmı~ ve bir kaç 
kJ i yaralanmıştır. 

B rl Konfians, diğeri Salnt G rma. 
m de olmak Uzerc lki İnglllz tayyaresi 
dU.5Ur!UmUştUr. 

Paris, S CA.A.) - D.N.B. 
Fransız OOsını tarafından iri~

lrl>'arla nc§?'Cdilen son haberlere 
göre, Bıılonya üzerinde yapılan İn.. 
giliz tarnızu 40 kişinin ölUmilne 
ve 60 ki§inin. yaraalnmasma sebe. 
biyel verntlştir. Gazeteler, bu taar. 
r.;zun bir cinayet olduğunu söyle • 
mektedirJer. 

Port Darvine 35 bomba 
düttü 

Mf'lburn, S (A.A.) - Ba§vekll Kur. 
tin, dlln Japon tayyareleri tarafından 
Darvln üzerine 35 bbmba atıldığını 

b•ıgün bildirmiştir. Yalnız maddi ha. 
sarlar huauıe gelmiştir. Bir kigl hatif. 
çe yaı:aıanm!ftır. 

içerdenve 
Dışardan 

Yazan: BiR MUHARRiR 
' U:tNBlSTAN içerden n dıpr . 
I7.' dan tehlike içindedir. 

tçerden partilerin de, Hind miL 
li kongr.ünln de İngiliz teklifine 
mukavemet ettiği anlaşılıyor; he
ntb bu kongre cevabmı vennenıl!f 

Bir ia1J1Jare 
lsveçe beş 
Bonıba attı , ~ de Hhidi&tam teman eden beL 

libafh adamlanıı sözlerinden ve 
Stokholm, ı (A~A.} - BugilnkU cu. ytlz burueuklarmclan İııglltere ile 

ma gUnU burada neıredllen resmi bir btı memJeket arasındatd niyet ve 
tebliğde dehlllyor ki: görüş farlmım blr iki müzakere 1-

DUn akıam bir yabancı tayyare, le clnldurulunıya<-ak kadar geaiş 
İsveç - Finlandiya hududunda bulu bir açanım halinde oldafuna.bük 
nan Haparanda şehri üzerinde uçmuı ınetmek gerek. Amerikanın başlı • 
ve §lmendlter köprllıiU yakmı'n& 5 r.a. ıt0lltlka mahfilleri bu davanın 
bomba atmıour. Kayıp ve hasar yok. b1r azlatmaya varmasından ümidi 
tur. Tayyare doğuya doğru uzaklq • kesmltler. Ruzveltln araya gtrece-
miftir. ğludcn balı.'IOlanayor. Belld son ü 

mitlerden biri ele budar 

nıası istenmektedir. 
İtalyan ra<lyosunnn da pek çok 

ta~ftarlık gösterdiği ba haber 
Mısırla İngiltere arasmcla yeni bir 
ihtilaf mevzuu vlieac'le getlreoek 
bir mablyetUdir. Fakat tatbikat 
bakmımdan bu ndkt.anm tavzihi bir 
MY ifade et..._. Ku\'Vetft oba hal' 
bln lcabmı yapa<'sktır. ZayıOarm 
yapacakları ~eyltr de düz.ine1erle 
protestodan ibaret kalacaktll'. 

Hindistnnm ~rl~lnde ·hal böyle 
f'keu dışansmda lstnı tehUkCfli hu. 
dut.tara dev admılariJe yakJaşnak -
tadır: J aponJar Blnnanyanın pnaı 
ı,.tı Jaymndakl Akyab Hmanma 
asker çıkardılar. Bunun Bengale 
körfezine hildm noktalardan biri 
<lir; futa olarak hem Hindistan 
lnldnctw., hem de Kallrlltaya 161) 
kilometre mesafededir. lapon1ar 
'buraya ayatc atınca lıir tn"la iki 
tlciil. üc kus \'Ul'DlU!f oluyorlar: 

Hamamcılar cemlyeU, Ankaraya 
müracaat ederek kcndllerfne IA.zım o. 
lıCn mahrukatm temin edllmealnl ia· 
teml,tılerdir. Bundan evvel belediyeye 
müracaat etml§Jer ve odunsuztuk yn. 
ztınden kapanan hamamların a ç i ı . 
smı istemı,ıerdl. Belediye bunlara il. 
zım olan odunu bulmll§ ve kapalı ha. 
mamlar açılmı§t.ı. 

Şimdi, havalar iyi gittltiJlden, oeh· 
re odun az gelmektedir. 

1 bunun için, hamamlar tekrar ka 
panma tehlikesi geçirdiğinden derhal 
tedbir almmaaı beklenmektedir • 

Nooyork, 3 ( A.A.) - Yeni 
Delhiden Amerikan ajanslarma 
bıldıriliyor: 

Yeni Delhideki İngiliz mahfil· 
!erine gelen haberlere göre İcgi 
lız harp kabinesi Hindli seflerlc 
giriştiği milzakerele.rde Krips'c 
tam bir serbestlik vermişlerdir. 
Çünkü Akyaba Japon askerleri. 
nin çıkarılması derhal Hindistan· 

llS"" De\'8mı 2 ncf aayfada 

Fi/ipin/erde 
Japonların 

açtıkları gedU 
kapatıldı 

Fırıncılar fırınların 
tahdidini istediler 

Amerikan müdafaa hatlan 
tanzim edildi 

l.ondra, S (A.A.} - B.B.C. 
Fil;pinlerde müt.hie ve kanlı nw. 

harebelcr cereyan eylemektedir. 
AmE'.rikaWar Ba.taan yarnnad88In. 
dıı. Japonıa.rm fiddeUi hilcumlar: 
knrşISindn ileri müfrezelerini geri 
almışlar, fakat Japonlar. taarruz • 
lanna devam ederek Amerika.lıla. 
nn başlıca müd.'.üaa hatla.mu yar. 
mağa muvaffak olm~lardır. Aın~ 
rlkan kuvvetleri müthiş bir muka· 
bil taa?TUZla bu gediği kapatınağa 
ve mühim Japon kuvveUeıini sar. 
mağa muva.ffa.k olmuşlardır. Mah 
sur Japoq kuvVeilerinirı imha&m'.l 
devam edihnekte0ir. 

Şehrimizdeki fırıncılar belediye~ 

mUracaat ederek, tırmların adedln1!1 
azaltilmasını lsteml§lerdlr, Buna se. 
beb olarak bu işle allkaaı olmıyanla. 

rnı bile tırmcılığa ba§lamalarmı ö. 
ne sUrmilglerdir. 

Belediye, dlleğl ehemmiyetı-0 tetkik 
etmektedir. 

Birincisi bu lir.ıa.n, .Japon donan 
masma bir Us hizmeti görecek; 
Andaman adalarmdan 90nra bura
stnı da ele geçll'f!n Japonlar Benga 
le körfezinde hareket serbetitisl 
kazanmı!J oluyorlar: ikincisi Prome 
de bulunan İngiliz kn\"Vetlcrlnl 
geriden de sıkı~tınnak imkanını 
elde ediyorlar: ü~üncUsU ve en ö. 
nemlisi, Hindistanm en büyük mer· 
kezlerinden biri oluı KalkUtayı, 
kısa bir zamanc!a hem karadan. 
hem de denizden ele geçirmek im 
kanmı ku.anryorlar. 

tn,:ttlizlcr de Hindistanın latlli. 
c:ma vaktJyle Bengale bölgeSlnden 
baı1lamışlardı. Burada işleri yerlf 
pren~lerin mallannı musadere <'i
mek olmuştu. İngiliz Jnımpanyası 
adma çalışan meşhur kumandan 
Klagın Mir Caferle bir muka,·eıe 
ya.ptıktan sonra ~ilih kU\'\·etilc 1 
IJengale prenslerini tahtmdan indir 
miş ,.e yerine Mir Caferi getlrml"· 
ti. l7fi7 yrlını'lan 18S7 yılma kad~r 
kumpanya yalnn. harp tazminat· 
olarak ahaliden 300 milyon İnglli7. 
lirası aldı'ktan lıaflka birçok malla. 
ra <la el koymuştu. Bu bölgede 
lnglltereye kal'!fl kin duygusu pek 
razJa olduğu için. Japon1ann Bir 
manyadıı. olduğu gibi burada dn 
yer)J ahaliden ~ok yardım görme. 
leri ihtimali vardır. 

İndlterenln, içerdea \'e dışar
dına hu durumda bu1uaan Hindls 
tanı kurtarmak ıc:tn fe\ kıı.lbcser bir 
harnlr yapması artık ~rt olmu!ö 

Hileli, elmk ve çe§nlsl iyi olmıyan 
ekmeU çıkaran fırınlar, kapatılacaktır. 
Zira ayıu çeşniyi kuliıındıkiarı halde, 
imal ettikleri ekmekler arasında !ark 
!ar bulunan !ırmlar mevcuttur. 

Bunun için önUmUzdekl hn!ta içinde 
katı karar verilecektir . 

Alpu il ulu 
tüccarın 4 bin 
lirns~ çahndı mı 

Amerikan müdafaa h.atları yeniden 
tanzim eclilnüş ve düşmanm ilerle. 
y lsf durdurulmuştur. Müdafilerin 
myiatı hnyret e<lllecek derecede 
azdır. 

Bir lngiliz torpido muhribi 
battı 

Londra, 8 (A.A.} - Amiralhk 
Birinci salb ceza tebliği: 

• Amirallik kopseyi Hyt.hrop tor. mablremell ıildo muhriblnin battığını haber 
v:rmckteclir. Heyihrop, Hunt tJpı 

11arar verecek ~r muhripti. !n~tı 1940 yrlındn 
b:tmişti. Muhriı; 904 tonilatoluk • 
tu. Ve saatte 32 mil yapryordu. 

Mukaddes Uçurum 
Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 
Eserin müelllfinc ıorduk: 

- Okuyucularuwz merak lçlndeclir. He~ bir çok mektup ,.e 
talefonJa bizden yenl romanınızın mevzuu hakkında malQmat 
istiyorlar. 

hkendcr Fabrettın bize kısaca fU cevabı verdi: 

..._ Talimlerin ı.ıe cirkinlerin romanım 
yazıyorum.,, 

Okuyucularımızı meraktan kurtarmak lçiJl, bucllıı mUNWp&MP 
bir dillümilnU çö:unUş oluyorus. 

ÇOK YABINDA 
EN SON DABiBA.•yı BEBLETINiz 

gibidir. 1 
..... ______________________________ _, 



ı - r;S SON DAKlK.ı\ - 1 l'lı'İSAN lMZ ÇA.RŞAMBA 

Almanlar 
Lenlngrad ve Kall

aln bllgeslade 

Büyük kayıp
lar verdi 

Londra, J (A,.t1,) - B. 13, C: 
Leningrad önlerinde mühim bir 
muharebe devam ediyor. Almaı~ 
Iar, yaptıklan mukabil taaruzi:ır
da 30 • 50 tankı bir arada kul:a
nıyorlar. Leningra.d radyosu, Al
manların Rus hatlarının bir nok· 
tasına girmeğe muvaffak o!duk" 
lannı kabul etmekte, fnkat ou 
yarığın fazla genişletilemediğini 
ılave etmektedir. 

Hususi bir Rus tebliğıncl~ Le· 
oingrad ve }{alinin kesimlerinde 
cereyan eden muharlilielcrde Al· 
manlann telefatı 22,000 kig. ota· 
r:~ gösterilmektedir. ~iüh~nı ga
~etler ele gcçinlmiştir. Alman· 
13.r bu 22000 zayiattan 12000 ini 
Leningrad' da vermişlerdir. 

Bu cephede 85 top, 10 tank, 6 
zırhlı otomobil, 65 siper ha"an 
topu, 385 makneli tüfek ığtinJm 
eiiilmiş, 22 tayyare, 25 top, 83 
siper topu ve sah-e tahrip olun· 
ml,J6tur, 

12 Adada! 
hazırlıklar 

Kahlı·e, 2 (A.A.) - Tas ajansı 
b:ldiriyor: 

Hihver dcvlctlerlıUn on ikl ada. 
dc:.k i iıazn-~ıklarmı artırmış olmala
rı ılikkati çekiyor. Askeri kaynak. 
üıtdan ~ğrcnildiğinc ~tt. Alman 
ve İtalyan deniz ve hava makamları 
l<alimnos e.dasmdaki deniz UesUnü 
genişletmekte ve buraya ağır çap. 
tn. uzun meıu.llli toplar ycrlPstir • 
mektedir. ı 

lstanköy, Lisiyos ndnlnrmda ye
uı hava meydanları ve bcnz n de· 
po!a.rı hazırianıyor. Bundan beska 
Alınan ve İtalyan iı:;galindeki Si • 
oam adasilc Pat.mos, Leros ve İl • 
yaki aclnlarıntla büyük deniz üsle· 
ri kuruluyor. 

Bu adalardaki sivil halk Siklat 
tn.knnadalanna götliriiliiyor. Bu 
göç gizlice ve bilyük gıııplar hu • 
Hn<le oluyor. 

Boşnltılan yerlere Alman ve f. 
talyan kıtalan yerleştiriliyorsa da 
on iki ada.larda.ki ga'rnizoninrdan 
olmıyan warlerin bi e buralara gel 
mesine mUsa.ade edilmiyor. 

Rus - Japon 
münasebetleri 

Almanların Kalininaek: zayiatı 
®, 10,000 kişidir. Bu kesımde 6 
tank, 27 top, 21 siper toı:ıu iğti· 
nam, 35 tayyare, 39 tan!\, taşıt 
v.ı sıtası talırıp edı!ml.;?tir, 

/..ondra, 3 (Radyo saat 7,16)- Tokyo, s (A.A.> - Asabi ga.ze. 
Dün gece yansı Moakovada neş· tesi, Kuibiııefdeoki muhabhinden 
redılen re!mi Rus 'tebliği: a.ldığı uzun bir telgrafı ttefiretmek 
'\ Dün kıtaatmm. cephenin mü· tedir. 

tcaddit kesimlerinde taarruzları: Muhabir bilhassa §öyle diyor: 
na devam etmi§ler ve~ mes· "Moskovanm Japonya}-a karşı 
K'un yerleri geri almı3lardır. 11 hareket tarzı az bir zamandanberl 
tayyare kaybetmernfae mukabil hiAsedilir derecede bir iyiliğe doğ. 
f,7 diişman ta~a.resi tahrip ettik. ru gidiyor. Pasifik muharebesinin 
&renk denizinde bir düşman de b8şlaııgıenıda bilhassa 12 ilkkanun 
:ıitzaltısmı batırdık. tarihli Pravd:ı gazetesinde nkşet • 

Va8ingt.oa, s (A.4.) - Qıistia.D tirilen Sovyetlcrin resmi hareke! 
lrlonitor Times gµeteısindcn: tarzı sa.rahsten dilşmanca idi. Ja • 

Jütle!', bu sene bütün kuvvetle.. ponya Alma.nyanm bir Aleti ve o. 
ll!İl'ie müttefiklere ı;aldıraı'ak harbi nun muvaffalayetleri geçici gibi 
.:&l.t2 scneııbde bitirmek :istiyeceı'k· gösterilmekte idi. Sovyet matbuatı 
•l; Bitlerin hedefi Rus ordusunu Singapur dll§Unceye kadar aynı to
~.İngiltereyi ya!cnıak, Am.e • nn muhafazg, etmiştir. Bundan son 
(lmyı parçaJomak ümitlerini kır. m. birdenbire bir mıküt devresı 
maıkbr. 1942 de harbi knzanamaz. ~ıştrr. Hakikatte Japonya~'8 
98)1943 eeneıılinde k"?!UWDlyacağP klll'!l halkın hlseiyatnıda dik.kate 
it bildiği için lbu sene varkuvvetle. &ayan bir salah Msıl olınaktaydı. 
·!. ~- a'"-........,_ Bu hal martm ba~lancrrcmd!i Nev. r.:uı una.ya ~-. -"C>· 

Anıerika h1Jkfımetinin de iatih.. york Taymis gazeteeinde Rusya i.. 
be..ratr, ıbtmu teyit cdlyor. BeŞka le Japonya.arumda bir UıUllfmev 
~gazete de diyor !ki: cut olduğunu bildiren haberlerin 

"htihver, bu sene bir netice aı • 'J1ae ajaneı ,.e bUtUn Sovyet maL 
.ıp için w.r lkuw&t.ae çaJşacak • baatı tarafından tcltdbl ile bqla• 
5. Çünkü ibu aene netice .ıurıa:r.sa ınııtbr. 
~kit teşcbbliı5Unil elden kaçıra Sovyetler Birliği He Birleşik A· 
caktJr En mutedil tahmirıler Al. merika ve İngiltere arasındaki sı. 
manla~ Rus oeplıesinde 2 ~ilyon ( kı işbirliğine gelince, Kulbişefde 
zaoyiat verd!ğini teyit ediyor. Hit. yaptlan müşabedeleT fiiliyatta böy. 
Ier artık !buna tsbammiıil edemez.

1 

le ibir şeyin mevcut oiınnclığını gös 
Ru&yanm insan lkayl:ıeiı Alman • termektedir. SoV)•etler mlittehit 
l!U"lllldndeın Ski misli ~drr. cephenin yalnız Alınanyaya karşı 

yaprlan harbe inhisar etmesi la 
Al atlala tlCC&rlll Zllngeldiği kanaatindedirler. Bu 

4 bl. U .... I ise, Anglo-Sa.ksoz:ınrm hoşuna git. 
n:ılyecek btr şeydir. Eaasen Anglo. 
Saksonlarm SoV)•etlcre yardnnı /".\pullu bir tlloca.r bu sabah mUd 

deiumumUlğe müracaat ederek d6rt 
b n lira. parasmm ba.§ka. bir tUoca.r ta 
rıı.fınd:m çaçalmdığmı iddia e~ir. 
Bu ıı ~dl.senin garlp cereyanı §lSY!cdlr. 

gimdiye kadar m10.11evf sahada kal· 
ıwştJr, 

Muhabir, netice olarak şöyle de. 
mektcdir: 

iistifçilere ithdi l 
Çuvallarla un almıı•ın. Sandık, sanclılı da şeker. 
Ve.ikaya biner diye bunlar ltep teker, teker. 
Ek.iğin var anbarıntla, al yüz paiet de kibrit 
Sigara ki lazım olur. Tedbirli hareket et. 
Hele tuzun cok elmlttir. On lrilo yeter mi hic. 
Tuz biner•e vesikaya, •onra kalır tadın pic! .. 
Düsünme, al ne bulursan, koy anbarına, •akla •. 
Kıtlık günü keylederain, kim karı§ır, ne hakla? •. 

Fakat insaf hey acık göz, tı~lım tıklım, anbarın1 
Herkes aclıktan ölürşe, ncı6ıl yaşarsın yann? •• 
Koparırlar, adaletle, namuuuz;, hi•aiz bafı. 
Olamauın merak etme, bir kabre mezar taşı! •• 
Müsterih olmak lazımdır. Ôttce vicdan yanal •.• 
iz'an lazım, in.al lazım. namu• lazım İn8G11al •• 
Düskün isen lıayatına, önce clüsün vatanı .• • 
Sana hayat veren odur, onun hakkını tanı! ••• 

Petek amca ( Kocatepetlen) 

Dyaba asker 
çıkarılmadı mı ? 

· italyan tebliği 
,_.. ı~starafı ı ııcl snyfnda 

Sanıldığına göre, hayll önemlt sa • 
yıda kruvazörler ve torpido muhrlple
rt, asker çıkarma işini korumuşlar -
dır. 

Akynb limanının hinterlandı ile ko
ıay muvasalası bulunmıyan mtuıtcrtd 
1>!1 liman olması yUzUnden dU§1llan 
kuvvetlerinin burada mukavemetle 
ltarşılaşmı§ bulunmalan pek az muh. 
temeldir. 

Herhalde bu liman, Japonların Hin. 
distnn istikametin~ yapacaklan yeni 
bh· ıleri hareket için Us olarak kulln
nrlo.bllecekt\r. 

Nevyork, 3 (A.A.) - Japonların 

Al:yab llmanuıa çıktıklarına dair bir 
Çin membamdan verilen haber Hin • 
diııtana kar ı Japon tehdldlnln vaha. 
mııtini g68termeal ltibarihı allkadar 
ml!::ahltlerln dikkatini çekmektedir. 
Hıı.kikaten Akyab Hlndıat&n hududu
na 130 kilometrclllt ve deniZden KalkU 
taya 400 kilometrelik bir m~de 
bulunmaktadır. 

ı\kyabm işgali Birmanyn petroı sa. 
halrmm merkezi olan Promedekl ln • 
giliz mevzilerinin muh::ıfazasmı yakın. 
da imkAnsız bir hale gctlreoekUr. 

r.lyast mahfillerde Hlndlstanm· Ustu. 
ne çöken bUyUk tchllkenln Kt'ips ile 
Hlndll müzakereciler araamda aon da. 
klkade. bir anlqma husulUnü kolaylaş 
tıracağt Umit edllmek~dlr. 

Roma, S (A.A.) - ltalyan ordulan 
umumi karargüımın 671 numaralı teb 
!iği: 

Slrenalka cephe.sinde keılf kolları 

ve topçu tarafından mahdut faaliyet 
olmuştur. Tayyare fllolanmız dUıman 
toplulukıarmr tesirli surette mitralyöz 
ateslne tutmuşlardır. Birkaç makineli 
vwntaya ateş vcrllmlş, diğer birçok • 
~arı kullanılmas halo getırilml§tir. 

İtalyan • Alman hava kuvvetlerine 
mensup bfiyUk tetkillcr Malta dcnlz 
ve hava ilalerlne karşı bUyük bir §ld. 
dctıe hllcumıarda bulunmuılar, her 
çapta bombalarla. tam laabetler kay. 
dctmlşlerdir. Tesislere ve antrepolara 
tam isabetler olmuştur. Valetta !ima. 
nmda bir ~ııizaltı gemisi ve bir torpi 
do muhribi hasara u~amıştır. Yerde 
iki tayyareye isabet vaki oltnUJtur. 
Çok bUyUk nlsbette tahrlblcr ve yan. 
gmlar gijrtllmU,tUr. oo,man sava§ es. 
nasında 3 Spltfiro ve bir Kurtla tay • 
yaresı kaybetmiştir. Bunlar Alman 
avcı tayyareleri tat'afm1an dUfUrUl • 
mllştl\r. 

F1kra 
·······-····-· ._ ............ . 
Şeytan kulağına kurfun 
Letalf kitaplarının ekserisi "Tor • 

pli Te,·tııc,, isimli bir cahilden bah. 
sedcrln. 

Çunk'°g, a (A·A·) - Çln Ukerl Bu zat, terkipleri y-lıt okumak. 
aözcüsll Akyab:ı. yapılan Japon lhraç ı la şöhret .kazanmıı. Meseıa bir K'Ün 
lıareketl hakkında. ~~I tafsll!t ver · "Revnak tıraz.,. terkibini "Ronk h. 
mıektedlr. 1 • raz,, ,ekUndc okuduktan b8flU1, Us 

.Japon ihraç filosu• nakliye gemisi, 
1 

'lcllk sö~le bir emir tıkarmıı: 
2 Jaşe gemlBl, 2 ağır kruvazör, 333 ha. , - Bu gibi ecnebi isimler, demlı;, 
lif kruvazlSr ve 5 destroyerden mUrek lbıından sonra tırnak içinde J&7.ıtsın: 
ker.>dl, Filo 27 martta Akyab önüne 

1 

Şeytan kulağma kuflun ama, z.an 
gelmiştir. Japonların karaya asker edersek r..amanııwz.da cUhe!Anın bu 
trlrardıkları sonradan ötrenllml§tlr.

1 
ı.adıır hatırı aayılır cinsine teaadllf 

Al:yab bölgeslnln d:ığlık olmasma ve ı •ılunmıyor. 
muntazam yollardan mahrum bulun • 1 ~ASRETTlN 
mnsma rağmen bu ihraç hareketi Pre. 
me kesiminde bulıınan 1nglllz kuvvet
leri i~ln ciddi bir tehlike teşl<ll ~tmek
telllr. 

-EN SON DAKiKA jBanalna~~'= 
Küçük llinlar Kuponu Bu Süt Kreması 

(Bu kupona eklenerek s&aderilecek 
~ arama ve ı, verme Ulalan ııı:ıı Son 
O.kike.da pu'MIS ~. ı:.. 

leame tıekJUI glndeııfil ohyacıalarm 

mhtU kalmak bere ....... IMlreelerL 
nı bUcllrmelerı IAzım.) 

Eolenme teklilleri: 
• Ya, 26, boy 177, tafra Ulcca.rla.. 

nndaı:ı., halen latanbuld& bulu.na.n bir 
bay, 17 -22 y&§lqmda iyi bir aile mı 
Ue evlenmek Llte'!nektedir. Fototratıa 
(H.S.K) remzine müracaat • 2:S7 

• Yq 23, boy 180, lise muwıu içki 
kullanmıyan lyl bir aile çocuJu vazı. 
yeU mQaatt, R.Dglnce 18.20 Yaf.l&rm. 
da güzel blr kızla evlenmek istemek
tedir. (E.T.K.) remzine mQraca. 
at_ 258 

lı arıyanltı7 
• Türkçe, fraıı.aızca ve almanca bi

len genç bir bay; müesseselerde veya 
ctddt bir yazıhanede çall§mak s.t.e _ 
me)ftedlr. (R.P) remzine mUracaat. 

• Blr tıp talebesi, ehven tlyaUa 
ortaokul ve llae talebelerine tizlk, 
klmya, cebir, geometri ve biyoloji ders 
lerl vermek istemektedir. Evlere d" 
gider, (M. Kr.) remzine müracaat. 

• Lise 1 den çııonııı 19 Y&§mda bir 
genç ktz, herhangi blr mUeesesede va. 
sat bir UC?"etle çalıgmak tstemekte • 
dlr. (Bahar 118) reınzlne müracaat. 

• Eski harfleri okuyup yazan, dak.. 
uıo bilen, muamelat 1şlt?rlne vlkıf bir 
az da fransızca bilen bir bay, resmı 
veya hususi bir müessesede 1§ aramak. 
tadır. (F.E. X) remzine mtıraeaat. 

Aldırınız.: 
Aıatıcla i'emlz.lerl yazıla olan o. 

kuyucularımnm namlarma gelen 
mektuplan ldarehanemlzden (pazar. 
ları hariç) llerslin sabahıaa ötleye, 
kadar ve saat 17 du sonra aldırma· 

lan. 
(Tunalı) (Deniz 18) (25 E ,) (Umlt 8) 
(Ctddt) (UYCUD) '(Y.Ş.) (M..K.A.) 
(H,K, 21.3) (Eclar) (H.T. 8) (Aıılqa. 
lım) (N,U,N,) (El) (Ayla) (C.K,) 

(A.L.) (lıl,Z,E,) Nadide 79) 
(26 Sezen) (M,Z.E,) (Ayyıldız 6) 1 
(Ad,) (İ, İ§kan) (B,t, Kaya) (Saadet) J 
(Emekli) (S.S) (Pembe zar!) (Merih) 
(Sezer) (H.R.K.) (S.H.G.) (GörgUlU) I 
(Kumral 25) (D. Yurt) (Semiramis) 
(2248) (Gülçin) (Mesut) (Bahar) 
(N. Uysal) (Ay) (S.lıl.S.) (Aalan) 
{M,O, 22) (İnanç 25) 

usulü sayeıa.. 
50 yaşındaki birço• 
kadtntar ancak 30 
yaşlarında görüne-

ceklerdir. 

Oklarla işaret edilen 
yerlere tatbik ediniz. 
Sonra da bütün yüz 

ve boynunuza 
. .. .. .. .. surunuz. 

B uru~uş. solmut ve ifNllftlls bir 
cildi, tazeleyip gencleştinnelr tcın 

tşt.e sb.e b~t bir wıuı· 
Önct" P~kreeUn ile bazm ettiril• 

mı:; 4Jlr "1.ikdar süt kremutı. • 4ynı 
mlkdar hazın ~tt!nlrnıs 'ıf'Jtin1&1lle 
kıırıştırmı:z ..,~ buna ild misli taze 
süt kreması ılAve ediniz:. 8u ıertlp 
cildinlıt besler ve ona ldetlı taand· 
mıyacak derece<i• bir cenıcla ve bir 
tue!ik venr 

Bır mejtıur arust pnçlık man&a· 
rasmı muhafaza ve idame idil bu 
basit usulü tatbik etmış ve '70 78fll>· 
da olınasma rağmen pnç kadın ro 
icrlru aynamıştrr F.czacımı da bu hı· 
Hı.ayı si:r.e ihzar edebilir Ancak 
muhtevıyatı aı mikdanla olmakl& 
beraber pahalıya mal olur (Yajla) 
beyaz renkteki Tokalon kreminlı> 
terkıbtnde cıldıniı.i beslemek için' 
haun ettı.rilmış ııo'tinya~ı tle süt' 
kreması mevcuttur Bu terkip cll
clin ihtiyaç hissettili cfdansn ta ken
disldtr Herhalde memnun'7et balı 
seme~i garantllJdir Aba hald 
paranız. ıkı misli tade edilecellUr. 

lstanbul Matbaacılar Birliğintlen 

ı. - KAğıt ve matbaacılığa mUtea1llk ilteklerimiıdn tervio! itin maka· 
matı resmlyeye vaki olan mnracaat ve temennilere nrilen mO.bet cevap. 
tar Uzcrine, mealekda§lann 11.cil olan birinci hamur klğıt ihtlyaglanaı " 
tklncl ile UçUncU hamur klı()ıttan kazan, prun ve kopye kAtıUarma aL 
teall!k isteklerinin ayrı ayrı birer mektup ve birer sureUetlle 4.'.HI Ga· 

martceı günü s:ıat bire kadar Birlik ldare Merkezine blldirmtleri. 
2. Şimdiye kadar maklna ve matbaaları bakkmda llOl'Ulua ...._.. 

cevap vermlycn me!lekds.ııl'lrın SUr'aUe cevap vermeleri rica olanıır 

Alpullu tuccarlarmdan San mal 
a lmak l1:tn 1.ııtanbula gelml§ ve Slrkc. 
cidc ınantf&tur& tUcean Kemale mum 
caat ederek mWıim miktarda mal al. 
mak istedlğinl .eöylemJ§tlr. 

- Beynel~l vnziyctte vukua 
gelen değişlkliklere rağmen Ja • 
pon • Rus ta.ra.fsızltk paktı izah e
ıiU<tiği zamaılki kadar canlıdır. 

Kemaı.~rndialnin toptancı olmadı - Kripse tam salAhiyet verildi 
ı,'tllı , fakat 15;.aı> kadar Jwmq vere -
bileceğini blldir.m.1§. bmıda mutablk "' _... Jlattal'afı ı ncl .. .>'fada 
lmlmışlardır. Sırrı, lta.rıarıı parasını da seferberlik yapılması zarurc· 
verirken çantasını çıkarmış ve bir zar! tini doğurmuştur, 

'83 Uncu Japon tllmeni §imdi Tungu 
kcshnindc bize taarnız etmek~dlr. 

55 1ncl tUmcn ise Promeye ka~ı hare. 
kAtta • bulunmo.ktadır. Demlryolunun 
~arblnde Herliycn Japon 6ncnterl Yeda 
111hanm cenubu garblslndc bir nolttaya 
ka(Jar gelml§lcrdlr. Bununla beraber 
Çin kuvveUeri benQz Yedua lle Tun. 
gunun hemen tımallnde bulunan bir 
nokta. arasmdaki demlryolu lnemmı 

kontrolleri altına bulundurmaktadır • 
!ar. 

KalkUta, S (A.A,) - Blrmanyanm 
§1mdikl durumu ve !Bengall tehdit e. 
den tehlike neUccsindo Bengnl htikft. 
nıeti kanunıara kar§ı i'elıne suçlan 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral ii, Kırıkllk ve Botun Ağrılarınızı Derhal Keser 

:ıçarak tçlndo bulunan dört bln lirayı Aynı mahtllerde söylendiğıne 
al.mı§ ve zarfı atml§tır. Zarfm yenJ göre, Krips'e münaaip göreceği 
olduğunu gören Kemal: şekilde bir anlaşma yapmak sa· 

- Bu zart yenidir. Atmayın, kulla. Jahiyeti verilmiştir. Krips Hind 

hakkmda .ııüratle hllküm verebilmek 
ve mlaal t~kll edecek cezalar tayin 
eylemek üzere yedi bölgede hmual 
mahkemeler tqkll etml§Ur • nırsmız! kongresi §Cflerine gôrüfünii im· 

Demişse de, Sırn hunun klmdtsıne kan nisOOtindo kongrenin görüş l--------------
1Az.m1 olmıyacağmr ~~ Çlkqı terine uydunnağa çalışaC3ğmı Kabataı liseıi mezunları 
git.ml~tır. BÖylemi§tir, toplantısı 

Ancak, aradan lwıa. ~ zamaıı geç. Hind kiDngreei mahfillerinde 
Uktcn sonı-a San tekrar K--.HD old .. ır...... müsait bir hava esmek Kabataş lisesi mezunları cemi.. 
d,.,....,.,_ --·- ·~ ""'tinin senelik toplantısı önümüz. 
~ma. ·-: tedir, Bi!intllği gibi kongre her ,,,.. 

- Demin attığım zıırtta dört bJn seyden evvel har.be devam cttigıv· deki Pazar giinU saat 10 da Şi§li 
il k 1 ,......,"-"- u .. ·-'·tir? - halkevinde yaıHlacaklır, Bütün rn_m a Dlll. c-.. ~&Mo m - ......ıWAM-- Hindistan askeri men· 

dislne bl u~ mezun talebenin bu saatte balk~-
Kcn , raz evvel açtığı zarfı balannm tarnamiylc İngilterenin vindc hazır tnılunmaları rica ohı

bofalttıktan sonra. a.ttıtı eöylenince AI elinde kalmasın& itiraz et.mektey 
pullulu ttlccar derhal polise mtıracaat di, Yamı todanacak olan harp nur. 
etmiştir, meclisinin bir anla.~a teklifi ha· ZAYİ _ Eytip :nahiye mlldllrlllğlln. 

Zabıta. memurlan Kemalin dUkkA.. zırı~a-r ümit olunmakta.clır. 
---·"'' kasıuında. .,,....,..,.,. den aldığım nisan ayına ait 1:5371 nu. 

nm ... ......,.ar ve .. on yedi ~ teklife göre Hindistan mızır maralı ağır işçi katlımı zayi ettim. 
bin lira olduğunu gormU,,lerdlr, nazır doğrudan doğruya ask~r Yenisinl alacağımdan esklalnin hUk. 
Bu on yedl bin llradan sekiz tane bin toplamak ealilıiyetini haiz olacak mu yoktur. 

liralık ta kat:ıı bir vulyette bulumnUf tır 
Sırrı bunlarm dört taneainin kendlatne ' ,., <' ıı:: Dc.ttcrdar - <A.•ılr Kaıınrı 1·e-
alt olduğunu .söyleml§tlr. Yeni D<'lbl, 3 (A.A.) _ Hlnd kong· niçcome ııoltaA-ı H No. ds Salih 
Davacı ve maznun, Sultanahmet bi. resi icra komltealnln celsesi bu sabah Saygılı 

i1nci sulh ecza mahkemesinde yapılan 00 dakika sUrmU§tür. Toplantıya cu. 
sorgularında her ikiel de paranm ken- marteııl ,gtınU devam edilecektir. Kon. 
dılerlne alt olduğunu iddia etmişler vo gre başkanı Azad, ita bul edilen !tara. 
bu parayı nereden alml§ olduklarını rm ne§ri lçln henüz blr tarih tcsbit eL 
soyleml§lerdlr. mediğini söylcml_ştlr. 

Mahkeme, paraların kime aft oldu _ zannedildlğlnc göre, kararın neşri 

ğunu t csblt edebilmek için her iki ta. Azad !le Vavel arasında yapılacak gö 
~ ca AJ:pulluda , Bursada ve İzmir. rU~meyc ve Kıipsln, memuriyetinden 
• JI t •m ,.lrftlmn t.tınabe ile aldılt netıce1erı İngiliz "larp ka binesi. 
d"ğıl, tımat dttlenmelerine karar ver- ne blldirlp oradan cevap almasına l;:a. 
mlıı duruşmrı.yı ba~ka güne bırakmıştrr. dar tehir edilecektir ... 

ZAYİ - Çoruh nüfus memurluğun . 

dan aldığım r Ufus l<Ağıdımı, 213 Un. 
ctı alaydan aldığım ask rlilt t ezkeremi 
zayi ettim. YcnlB.ıı l nln cağımdnıı es. 
kisinin hUk mU yoktur. 

Conıh - Dt>mlrhl•:&r l<ö~ t',"ldeıı 
388 tı?\Clli\tl'ı .ı\ ldf otlu ı\ hm"t 

Salih, 
Eyfın - l,11\mbey rn11halle~ı S 
; i.,ltıer ı.c·luıl• 01 ıı:ını:ır.ı. 

tCABJNDA GUNDE 3KAŞE ALlNABtLIR 

Çllgmlar Klübü 
Yuan: hkender F. SE&'l&LLl 
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Sacldenln aıine9i ~le &etekkt1r 

ederek dokt.ctna evllldea plUp glt:tl. 
Sabir keadl kendllle: 
Ne köttl nıblu kadul, dedl Kencll kı· 

zının yaptığı hezeyanları eöl'lllÖJ'Or da 
ha!k&larıDJD iffet 'Ve n.-lle OJDB -
maJa kl\lkryor. Kızını dllil akflUD ŞI. 
nıuılnln koıra..tle «eDDCie glfmlf.. Ko 
rn bir geecl1 dı!Jllrda 1Jtı91renk llfılA 
C\ ine dönmemiş .. Bu b&dleedea bir lal. 
cap duyarak çen~lllnl tutmuyor da u. 
,11111 NC(!mlyf'!Clj'lmln ınet ve lla3'9lye. 
llno dil uzatı)or. Utıuun&1' katm! 

ııt\JDE .• lllÜdDE" ıu:rsı 
KURTULDULAR. 

iki &"Un sonra. 
Rlr ak,am klmyagu Sahir evin~ er

kf'n dönmU,tu. 
Oüneııla batmasuıa iki 1111atten far.la 

rnklt \'ardı, 
S.'lhlr kmdlne 31~-~k al&mlnbt ye. 

nı ·!der ıılmllf ,.e eolraaını huırlaınata 
bıı,!ıı.mıııtı. za,·anı adıtl"IK'~-ı~ ılalma 

kurıııını , ·e k&nl"lal düf.ıilıterıtl. keı; • 

dlalnl içkiye veriyor ve gtıaler seçtik. 
!)(> Umldl kırılıyordu, Sahir içki ~ 
ken, kal'DIQl ~lı: .evcUil tarlayı & 
tuiadL Ve kendi kendlae mınldao. 

mağa bafladı: 

Dudaklannın at~l geçmedi hAll 
dudaJundan! 

Seni çılgm gibi sevdim, neye kaçtın 
' kucatmıd&n? 

Bin &ecenin zevkini verml§Un bir 
gece çamlarda 

Seni çılgın gibi o19vdim, neye ka~tın 
kucatmıdan 7 

Salllr bu tarkı)'I ~ defa ka1'1911Jt 

darıltıp yıınuıdan kapırdıfı uman hı~ 
lı hızlı wylf'r ve~ odaıllA kop. 
rak kendlıılndc-n af dllf"r, onunl~ bir 
N.at bilo darKtn k&hnafa tabammW 
eclemezdl. 
Şarkmın ara naj'meelat tekrarlar • 

ken, kapmın inüncle lıılr etemolıll dar. 
du. Ve llfllrtin yuna-. Jero atla1u 
AAlıua )'tUlRk .. lla)'lanb: 

- Sılldr.- e\•de mı.tnl' 
A.ıan ('Ok netell •ır eee1e lıepnyor 

vo kapıyı çal~·ontu. 
Salılr Pf&ladı .• kapı1·a ko,tu. 
- \'ay, Rn mi~ln A!llıı.ncı~rml' Kaç 

ırllırıdür gözlı-rlm yollarda kaldı. Nere. 
lerdeein )'&hu ~ 

A9laam ..ı lroia ...., «r F 7 3 .. 
Yaralı olduP lleJJbı& - ... ........_..,_wc 
--~~ ....... ,,. 
._......_ Otı• .... .... ..... 

~7oktu. 
Sıalalt: 

- Karım.. brdetlm ......, .. , .,. 
M>rG. 

Aslan fgeriJe 11NııW. ..... 
- Bina bokla. 
Dedi. Yemek+ ..... ,.,. 

Keodllılld J'oısaa llıll' -. ....... 
koltata ..U ı 

-OllJana ..... ~d •• -

rlndıe. Petta haller ftl41m ._, -.Is 
~Ueoek Mr n ,.-.. Ulılll llılıık-. 
lerllnr. 0...- iM peo fllM 1 , .... 
cekler. v,,... ... -.ı .... ..... 
e&maala..,., otnmı•ılım 'ntılı..,_m 
Şimdi -1 m'Qa gl ... 111 ..... 

- :ra liaşduUarf •• 
- Oolan da yalmhMr., W&Q• 

ı*d&<· Be.laleri (bolıdll) .... • •• 

nlel1mlt ..... de •1'11.....,,. ~
ler, l!!llmdl meamrlarmns .. - ara. 
malda mt'f1111dtb'. 

Slılalrtn çeeelerl tulalmqta. Bttla· 
cinden bir ,,ey ıtiyllyftlllyordu, 

Aıılaa, Sabire kısaca ,,u mal6nııttı 

verdi: 


