
Milli Piyango 
bagla çekildi 

tn büyük ikramiye Ankaraya çıktı 
Ankara, 7 (Hususi muhabirimizden telefonla) -

Milli piyangonun haziran kesidesi bugün •aat onbeıte 
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Yazan: SADRI ERTEM 

25000 lira 
307293 . 

(Bu biletin talihlisi Ankaradadır) 

10.000 lira kazananlar: 
77142 78909 303798 

5000 lira kaz.ananlar: 
43698 133312 211832 99087 %877ıl2 

2000 lira kaz.ananlar: 
213026 283168 33291 65156 378095 

125-122 17 1 l 1 O ' 32925 «8S9 2158484 
218279 18575 284019 268688 89'15 
318649 74585 86715 2-16976 2G0996 

1000 lira kaz.ananlar: 
870229 158776 852-19 842~ 296:509 
156511 271955 49163 266081 298UJS 
262048 85613 229342 103396 281999 
811755 852668 84~90 278852 12073 
297097 376118 749UI 875893 36166 
ıısss1 u2312 ssı»ın 1837« 2168115 
182495 295288 291666 899Z40 ~ 
197006 275965 370989 187166 !87t&l 

12162 279992 60724 186%81 14810 
uossz 72191 ııll88 6881 esıo 

88<17 8U8 356705 218116 2176'16 
188888 M115 180781 169'711 106n5 

500 lira ltazananlar: FİN bqkumandanı Manner-
haym'm yetml!} be!!flncl yıl. Son d8rt rakamı llM1, 089!, 9M8 

dunümü mWluebetlyle hllyilk bay. fJe nlbayf'tlenen nmnaralar Jıieeer yüz 
ramJar yapıbrken Alman Führeri Ura ka'Za.nmı!Jl&rdrr. 
HltLerln de kencllni tebrik etmek 
için Fln topraklarına gittiği bil- 100 lira kaz.ananlar: 
dirilmektedir. Ron Uç rakamı 4~1, SOO De nllıa~t 

Mannerhaym'a Alman Führcri. Jenen numamlar yllzer lira kar.a~ııı: '* Jur.suMi SUtttto ~~terdlği bu Jardır:-
allb 1111dcatl üstüne ~ekecek ma. J . 
hiyett.edir. Çünkü l\lannerhaym 50 lıra kazananlar: 
Alman Fuhrer ve bacıkumauclanına Son ~ rakamı 995, n4 ile nlba_ 
böyle bir ziyarette b"°ulunman11ıt.ır. )'etlenen numaralar eIPter Ura ka.. 
Masollnlnln yıldönümleri mUnase- zuınu&lardır. 
betiyle h.alyaya gltmcmi~tir. Bir 
Çok defalar MuııcHnJ Alman t.op
raklanna gelmJftir. 

Fin ba~kumandanım Alman Füh
rerinln ziyareti diğer bir cihetten 
de göze çarpacak bir mahiyet al
nuıttır. Amerika Bulgaristana, Ma
caristana, Romanyaya harp ilin 

20 lira kaananlar: 
Son Uç rakamı &H, !%1, 751, 1'1, 

447 Ue nlhayetleaen Dıımanlar ytr_ 
ml!jer ll.r& kaz1uım11lanlır. 

10 lira kazananlar: 
Son iki rakamı '71 ve 99 ile •llaa. 

yatlenen numaralar onar lira .kauın _ 
ettiği ba1de kendisine ka~ı aynt mı~lardrr. 
5artlar lçlnde bulunan Fin hükü
lhetine harp ilin ctmeml~tJr. Bu Amorti alanlar:· 
hidlsenln cereyan ettiği günlerde Sonlan o& ve 3 ııe nllıayetktlen lift. 
Alman Fühttrlnin Fin başkuman- tün biletler üçer lira amorti kar.aiı _ 
clanmı ziyareU vukubulmaktadır. m111arı1ır, 

Ridise böylece et.nfiyle hesaba 
katıldığf zaman ftnlacak htiküm 
ha :ıi~tJn ~lr nezaket eseri ol
lhaktan dah'\ ziyade siya~ sebeP
lere dayandığı neticesini ortaya 
atmaktadır. 

FIJhaldlm F1nliniJiya.nm geçen 
Yrldanberf ukeri ve diplomasi ba. 
knnmdan muharipler için ehe:amt
Yetll bir roltl vardır. Askerlik bıı
kınımdan Flnlil.ndlya mihver için 
iki ,,.zıre görmektedir: 

1 - Şimal yoluna mUmkUn ol-
duğu kadar mtıtt.etiklere kaeyı ka. 
Pnınutadır. 

n - Tedl\flll bir hal'p vaziyeti 
lliarak Rm iLerlemesine mani ol
lbaktadır. 

'1nlindlya mtltteflklerle enlaş
tığı takdirde mtitt.eflklere yapa. 
cafı yardım daha ehemmiyetli, 
"e harbin mukadılerah ilzerinde 
ltllteı-ııir nlacak mahl:vett~lr. 

Bunun için Amerika, İngiltere 
Jı'lnıandiya ile Ru~ya am.'lmda bir 
'-'h R.kdi için oldukça müsait ~art
Jaı. ileri sUrc-Jüler ve g~en yıl a
~h!ltO@ ayı içinde diplomasi alemi 
ep bu mesele ile m~~ul oldu. 
FlnUindlyıuım harp hari<'I olma

; lhıtmall. Finlindiya arazf'linln 
1"yaya yaptla~ yardıma muta. 
~sıt bir meı'ı\ez ,·azlfe<ıinl görme. 
•; onan kıymetini muharipler ara. 
anada artırmaktadır. Amerika bu. 
n. Yine bu sebt'pten dolay1 Fln
llı.(livaya harp ilin etmemlcıtlr. 
1, Finlindlyaya Amerikanın harp 
tt!ı~ etmem~i Finlan<llyadan hala 
t ıdln kesilmemiş olduğuntt gös. 
•l'lnf'kte<Jlr, 
t F!nllndiyanm hAli Amen'kaya ve 
ı:glltereyc ümit \'l'mıesl, yani Fin 
..:dlya ile Amerika arasmda h81i 

..n. ıhttmaltnin ba1unmtu11 Al. 
nı.n,_ için hem a!'lkerllk, hem de 

..-: Devamı 2 ~el aayfacıa 

Almaa tebltll 

Leningraddaki 
Sovyetlerin çıkma 
teşebbüsü akim 

kaldı 
BerHn, 7 (A.ı\.) - Ordu batku

mandanlığı Bolşeviklerin dUn Le
ningrad çembe.'".i cephesinin :mUte. 
aditit noktalarında atbur ve bft. 
lük mevcuduna varan sillhb kuv. 
vetlerle birçok yamıa hareektleri 
ne teşebblls ettiklerini bildirmek
tedir. Bu hUcum}ar topçu ve pi_ 
yade tarnfmdan açılan mllşterek 
&. teş karvrsmda aldm kalmış ve 
Sovyetler kanlı kayıpla.ra uğramı§
lardır. 

Volkof cephesinde SovyetJer 18· 
atlerce suren bir yıpratma ateli 
hazırlığından aonra taarruza geç
me~e kalkışıyorlardı. Alman pi. 
ke uçakları bu ıe,ebbllslere karfJ 
tesirli mUda.faalarda bulunmUf)er. 
drr. 

Cephenin merkez keftinmide hat
ların gerisinde ~tılmıııı bulunan 
müteaddit SoVyet gnıplan yakın
dan aikıştmlırış ve birçok meVki. 
ler alınmıv.zr. Çember içine alın. 
mış &lışevi1c kuvvetlerine karp j.. 
Jeti hareket.i esnaanda ai&çJ.ıklı a
razide fiddetli eavaşlar olmq, bu. 
raJarda Alman kıt.alan dilpnan 
mllkavemetinl zorlamışlar, müte
addit Bo~evik t:uılnnr tahrip et
mişler ve birçok noktalarm Alman • 
larm eline dtifmc6lni temin eyle -
m.iıtler<UT. !' 

Amerikan Amiral· 
lılının tebllll 

Perl 
Harburun 
intikamı 
alınıyor 

Japonların 
3 tayyare 

• • gem ısı 
batırıldı 

Japon tayyareleri tarafından alh ay evvel Pearl Harburda batan Amerikan doruuunasına ant blr baskın yapıl. 
mı,, Amerllc:m donanmasııın ağ'rr kayıplar verdlrllmt,tt. Boradaki resimde Arlzona ismindeki bUyUk Amerikan 

7.ırhhın bu b&skmda haAara nğradıkta n 11onra batarken görtllüyor. 3 zırlılı He 4 kruva. 
zir de hasara 

utratılch Heydrih 
için 

Milli cenaze 
merasimi yaplacak 

Pragda yeniden 
13 llllJI idam edildi 
BerlJn, 7 (A.A.) - FUhrer, Alman 

hA.ml muavin,, muhafız ıutaları gu• 
nıpunım yük&ek ııefl ve polis generali 
Heydrlh için mllll cenaze meras!mı 
yapılmasını eınrelml§tlr. MerıWm 

ne.tlin~ ..,.ap.lacakt.ır. 

Bem, '7 CA .) - Pragdan blldlril 
ditme göre, Prag devlet mahkemesi 
ikisi kadın olmak Uzere ıs klflyi dün 
idama mah~ etmlftlr. Bunlarm a. 
raamda hUidlueUıı bir iktıııat mOp_ 
Tlriyle bir devlet mUhendl.al, bir aa.. 
nayici. bir eczacı, bir de gazeteci 
vardır. lıılahkQmlardan altuıı Heyd_ 
rlh'e yapılan ırulkaatı doğrU bulmak. 
tan, geri kalan yedili de ailAh ta§l. 
maktan suçludur. lıılahkt\mlar 881L 
mlf, mWklerlne el konmU§tur • 

Sovyetter blrllll 

Çine yardım ettiği 
takdirde 

Amerika Rusyaya geniş 
ölçüde yardımda 

bulunabilecek 
Madrit, 7 ( A,A.) - Va§in,gton. 

dan bildiriliyor: 
Birleşik Amerika hüktımet 

merkezinin diplomatik mahfille. 
rinde beyan edildiğine göre, Bir. 
leşik Amerika Sovyetler Birliği. 
ne ancak bu memleket, Japonya 
ya karşı mücadelesinde Çung. 
king htikiımetine yardım etmeyi 
b.ahhüt ettiği takdirde geniş 
ölçüde bir yardımda bulunacak. 
tır. 

Yarıul VAKIT'de 

GENÇ NESil 
ANTOLOJiSi 

50 ye yakm imzanın şiir ve 
hikayelerini ayn ayrı tetkik ve 
tahlil eden bu seri yazı, genç 
neslin edebi kilittir ve gelişimi. 
ni ortaya koyacaktır. 

Yaııaa: 

SAFDER MELiH TUMAY 

ILKYAZI 
Sabalıattla Ali . 

Yarınki VAKiT de 

Etilnesutta hava 
şenlikleri yapıldı 

Muharebe devam ediyor 
1'earl llaı1xır, 7 (A.A.) - Mad_ 

vay muharcebsi hakkmdaki tebliğin 

tam metni l.flLAıdadır: 
Pearı Harbu?"un intikamı §imdi 

kmnen alınmış buıunmaktadrr. 

Şimdi yurttaşlarımız, lıılldvay böl-Hava Kurumunun ilk yerli 
tayyaresi bu sabah uçtu 

• ge.ırtndekl kuvvetlerimizin ehllyeUcrl 
sııyesinde çok büyük bir azfcr:ln ka 

Ankara, 7 (Buımııl) - lıılllıt Şef Teslsatm gezilmesinden sonra Türk 
lııönU dün eaat 18,6 da Türk Hava kugu talebeleri tefti§ edllml§ mUtea. 
Kurumunun seklzlncl kurultayından ldben uçu~lara ba§lanmıştır. 

seçilen tAzim heyetini akbul etml§tlr. 
Bu sabah da Türk Hava Kurumu. 

nun sekizinci kurultay üyeleri EtL 
mesut tayyare fabrlkaBmı ziyaret et. 
ml"'erdlr. 

Milli Müdafaa Veklll Ali Rıza Ar. 
tunkaı, Mlllt MUdataa VekAleU hava 
mtı.steşan Şefik ve vekllettn havacı_ 
lık kısmına mensup yüksek rlltbell 
ırubaylar da buraya gelmlılerdl. 

Etlmeınıt fabrikasında ilk yerli 
tayyare alkışlar arasmda havalan. 
mış, birçok akrobasi hareketleri 
yııpmıştır. 

Dfğeı tayyareler de hava ;eıılfğine 
lpUrak etmıo. parııaUUe atlamalar ya_ 
pılml§tır. 

Hava §enllği saat. 12,15 de eona 
ermlşUr. 

ltalyan tebl c)I 

%&Illlmak Uzere ol.mumdan dolayı sc. 
vtncblllrler. 

Tam altı ay önce bir pazar gllnU 
Jn.,,.,-.ıar bari§ zamanında olduğumuz 

halde filomuza ve ordumu:r.a. hUcum 
etmlşlerdL O tarihte çok bllyük ha 
sarı.ara sebep oldukları doğrudur fa: 
kat bu harekeUeri yurtt&§lanmızın 

bu lhaneUıı int1kammı almak için 

amlmaz azmini t.t&ç etmJf ve mu. 
harlplerlml&ln maneviyatını ııarıımalı 

~yle dunnm, bUAlda kamçılaml§ltr. 

Pearl Harbur'un intikamı §lmdi ım_ 
men almm11tır. Bu intikam, Japon 
kudnrtl hiçe indirilmedikçe tamam_ 
lanmıı olmıyacaktır. Bu latlkamet:te 
büyük terakkller kaydettik ve ameııar. 
mı7" giden yolun yan yerine Tardıı. 

Kana dada 
Bitin dlDJ8J! 

bir kaç aıır 
yetecek mlktard9 

4 O O O . · ı · d h ğmıIZJ söyllyeblllrlz.. 
ıngı iZ a a. Muharebe bltmeml§Ur. BtıtUn n.. 

porlar nennz almmamı§ur. Bununla 

esi. r aldık beraber dtıııma.nm 8.§aAıdakl ka)'llllıa. 
rmı muharebenin bu ııafhası için taa 

Bir maden 
keşfedildi 

---0--

MaJen mütehıuauları bin 
milyar ton kömür bulundu. 

ğunu te•pİt ettiler 
Ottava, 7 (A.A.) - Kanadada bU_ 

tün diltıyaya birkaç asır yetecek mlk. 
tarda kömUr temin edebıİecek bir 
maden keşfedilmiştir. 

Maden o.rayıctlan takriben 1 mll. 
yan 600 bin hektarlık bir aahada en 
agağt bin milyar ton kömür bullJ'1du 
ğU.nu teablt etmlılerCnr. :Bu bl!yle blr 
kömUr blokuliur ki, kaidesi her dıl'ı 
M kilometre olan bir muraba le§. 
kil etmektedir. Blokun derlnılğt 1600 
metredir. 

Harpten evvelki nfabeUere göre, 
1300 milyon ton kadar tahmin edll 
mekte olan dünya tatllı!ialatı, yalnıi 
bu blok sahasında daha 700 ıene te 
min edllmil olacaktır. • 

Geri çekilmeğe mecbur 
kalan lngilizler 30 tank bir 

çok top kaybettiler 

Roma, 7 (A.A.) - talyan or. 
dularx ıumımi karargahının 737 
numaralı tebliği : 

:Mihver mot.örlU ve z.ırhl: kuv -
vetleri tarafmlf'ln yapılan 'siddetli 
b~r taarruz yeni ve büyük muvaf
fakıyetler elde etlilıresini temin 
etmiştir. Geri ı;ekilmeğe mecbur 
knlrın dUşman 30 tank. blr<:ok top 
ve dalın lnşlta vasıtalar kaybet • 
mis, takriben 4000 esir venni~tir. 

\farmarik:ı'da ı;;imdi cereyan et
mekte olan muharebeler esnasında 
tahrip veya iğtinam edilen fngl'ı~· 

h!ırp vasıta.farı dfuıe kadar 550 
den fazla silahlı tank ile zırhlı o
tomoblJe, 2(10 den far.la topa, yUı:. 
lcrce motörlü vasıtaya baliğ olu. 
yordu. lçler.il\de yüksek rUtbclı ı 
bi~ok sub::ıy da bu unancsirlen · 
sayısı on bine çıkmıştır. 

bir güvenle nan edebiliriz: 2 veya 1 
uçak gemisi ve bu gemilerdeki bt1t1bı 
uçaklar tahrip edllml1Ur. Bundan 
ba§ka ı veya 2 uçak gemi.al hasara 
uğratılml§ ve bu gemilerdeki uçakla 
nn ço~ı: tahrip edllml§Ur. İçlerin~ 
en az biri a~ olmak llzere s zırhlı 
hasara ug-ra~ımıştır. tldal ağır olmak 
lliıere f ımıvazar ha.sara utratılmlf. 
tır. s nakliye gemi.al hasara uğrabl_ 

m11tır. 

Haaara ug-raWan yukandakl gemi. 
Ierden bazılarmm ü•lcrlne döneme_ 
dikleri mUmkündllr. 

Uçak "'f'mfierimizden birine labet 
olmll§tur. Bir miktar uçağımız kayıp_ 
tır. lruıan kayıbı hafiftir. 

tııte, bu eçvrede bulunan ordu do_ 
nnnma ve :!eniz atıAlıendazlarmm bu 
abah memleketlerine takdim ettlk _ 

lerl bJlnço budur. 

Bugünkü spor 
haberleri 

2 DCI 18) lada 
laglllz lıarp 

eılrlerı lıükıada 

Misilleme kararı 
kaldırlldı 

Londra, 7 (A.A.) - Alman ba§ku. 
mandanlığiyle mutabık olarak hare 
ket eden İtalyan. bqkumandanlığı: 

Galatasarayhlar bugün senelik 
pllavıarını yediler 

Afrlkadaki lngWz harp u:lrlerl hak 
kında kararla§tınlan mlsllleme ted.: 
birlerini dün kaldırmlfbr. 

GalatanraY lisesinin her sene 
verilmekte olan an'anevi plavı bu
glln de birçok eski ve yeni Gala. 
tasa.raylıla.rın iştirakiyle ve büyük 
bir neş'e içinde verilmiştir. 

Mektepte yapılan merasime, 
A 'k L nJ ı ~u. ve birçok tanınDU§ Galatea-

men anın garp RI~ a ·nylılar iştirak e~lerdlr. Saat 
lfıklar mıukelemyor ' o da bandonun çaldığı bir havayı 

Vlfl, 7 (A.A.) - Midvay aduma 1 'lilteaklp eski Galatasaraylılar ~
'" Dutch Hartıura Jlll'QD taarnısl&. ı ukluklarını hatırhya.rak birbirle. 
rıDduı eoera Alaaltada.n cenuba kadar "İyi@ ı.aka.lamı11.~ ~lamışlardır. 
blltnn Amerika kıyılarında Jflklar llk ota.ra..'lt, meşhur Mazhar hoca 
maakelemnlitir. arltadaşlan tarafmde.n altı okka 

edilll'i§tlr. Mazh!Lr hoca halen, Jı 
n:uıtik hocaa:drr. Bundan som 
birçok Galatasaraylılar arkad:ışl -
rt tarafmda.n altl okka edilmişler. 
1ir. 
Törene iştirak eden Galataarav 

lılarm göğüslerinde Mn ~ı 
kordellla.rda:ı yapılmış rozetle a
n kınnım gilller tııkthyd.ı. Bfltok 
Galata.Mray1ıla.rm boyun'Iumia a y 
nı renkte kraw.tlar Wl'lll . 

!"-t ıı ,so t!• mdı• Alılaet 
ağanm çaldığı trampete ne ın!aa. 

_.. °"'9mJ ı ad •JfBda 

• 
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BugUn!<ü tnaç a 
Gala a 

1 
la.tamı.rayla Admira arasında.ki 

m&ç bugtlfı on dört b1n kllUH ııcyircl 

k11Uea1 önünde yapılmr~br. Tanı.ltar 
l:ırmm alk~ları arasnıdn sahaya çı 

kan San KirmızıWar oöyıe dizllmlş. 

lerdl: 
Oııman Fnruk, dillim • İJrnınll, 

Enver, Eşf~ • Hikmet., Arif, Cemil, 
GUoclllz, Gnuuı!er. 

Alman takımı Beşlktaıı karşısında. 
k kadrosunu muhafaza ediyordu. 

-Inkem ŞW Tezcan. Yan hakemle 
ıS Necdet Gezin ve Feridun Kılıç'tı. • 

Oyun ba§lar lıa§lamaz Gala tamı. 
Dyt.ılar Adm!r& kalCBinc indiler. Al.. 
tnaD takımı Uk dakikalarda blmz bo 
;pı.a4I, takat zaman fierledlkçe sari 
fEırmm kaleyi tehlikeli vazlyeUere 
ıeokmağa ba§ladı. • 

Yirmi sekizinci daklkadn Galata.sa. 
aytı Hikmet müthl§ bir gUt cektl, fa 
bt Alman kaleci tevkalll.de bir kur: 
tanş yaparak ytlzde bir gole mani 
oldu. 

Bl.rtnc1 devren!n ilOlllanna doğru 
Galatasaray mtıda!ansmm yorulduğu 
anl&gılryordu. Otuzuncu dakikada Ad 
m1nuım .santrforu kuvveW bir vuruŞ 
yaptı. Top nst direğe çarptı ve Oıı. 
man direkten gelen topu kale çizgisi 
nin içinde yalaı.ladı_ Gol,. • 

Ve birinci devre 1-0 Calatasara. 
3 ,, aleyhine neUcclendl 

Maçın ildrıcl dl"vresinde ~e oyun 
tamıı.men Adrniranm hltkimiyeti 
altm-:ı. ginniş, roğ ve sol açı'klarm 
yııptı'.kluı b'.rer golle maç 3-0 
sıırı-ıarmıv.lann mağ'lfıbiyeti ile 
b1fm!5ttr. M. A, 

Ankara at yarışları 
Anlmm, 7 (Hasn.st muhabirimiz

den telefonln.) - Anhra at ya
l"J§larmm altmcrn bugün yapıldı. 
Neticeler şöyledlr: 

Ririncl koşa: 
Birinci: Cnn, lk:incl: Hızır, fiçiln. 

eli: Rind. 
Ganyan 25,25 lira., plhe 335. 

155, 255 kuruş verdi. 
fldncl kosu: 
Birinci: Romans, ikinci: ôzde. 

mir, fü;Uncl\: Umacı. 
G:ınyan 625, p!dsc 660, 400 ku

ruş verdi. 
lc;iiııcü (Gıı.zl ko~ıusu): 
.:::rınei': ÇöbS.nJnzr, iktnel: De

Uçilncn Heybeli. 
nyan 21 lira, plllse 480, 2:55, 

aponla 
Çm \J 1 O O defaadn ıazla 
zehirlıgaz kullanmışlar 
Va.5fngton, 7 (A.A.) - Çunking 

radyosunun haber vcrdiHine göre 
Çin harbinin baaln.ngıcmdnnbcrı 
laponlnr bin dı:fadaıı fazla zehirli 
gnz kullnnnuşlnrdır. Çinde mUda. 
faa tedbirleri zayıf oldu~'Ulldan ze. 
birli gnzm tesirleri ağır olmuştm. 
,Tnponlnr Hmdistan ve Avustrnl. 
ynyıı. hUcuma karar verdikleri tak-

irdc aynı sUô.hı orada da kullanı
lacağı knnn!lti Amerika siyasi mah 
"illerinde hUk1.lm sürmektedir. 

Sovyet tebliği 
.lfoslrova, 7 ( A.A.) - Gece 

yansı neşredilen Sovyet tebliği: 
6 haziranda bazı kesimlerde 

mevzii ehcmmivette çarpışmalar, 
ke~if ve hava faaliyetleri olmuş
tur. 

Londra, 7 ( A.A.) - Kml Yıl. 
dız gazetesi Kalinin kesiminde 
mevzü faaliyet olduğunu söyle· 
mektedir. Rus mUdafaalarıru 
yarmağa teşebbüs eden Alman.. 
lar püskUrtülmüı:ılerdir. Bu çar
pışmalarda Almanlar ağır zayi. 
at vermişlerdir. 
Baltık denizinde, Rus kuvvetleri 

10 Alman ge-~isini batırmışlar
dır. Bunlardan yedisi, bir Alman 
bahri deniz Us üne karşı yapılan 
taaruzda tahrip edilmiştir, 

. annerbayma 
talyaa n; anı 

veri dl 
lleJslnld 7 (A.A.) - 1taıyan orta 

elçlst Cicconardl refak&tlnde elçilik 
ruıker1 ataşesi olduğu hn.ldo dQn Fin. 
IA.ndlyn mareşali Mannerhaym'a, Sa_ 
vole a.eker1 nl§anmı tevdi etml§tir. 

Romanya Kralı, Mareşal Antones. 
ko ve M.areoal Kuaternlk taratmdan 
gönderilen t:AlbrUmamcler de DC§redll. 

ml§tir. 

1325 lmruş verdi. 
Dördüncü ko,o: 
Birinci: Hll.mnyun, ikinci Vido, 

Uçüııcü: R-:n. 
Beşinci kosa: 
Birinci: Sava, ikinci: Ceylft.ntek, 

tlçüncn: Bozkurt. 
Çifte bo.hls 124 • , verdi. 

'Zevcim Gozlerine 
İnanamıyor .. 

"10 YAŞ DAHA GENÇ GÖ· 
RÜNDÜGÜMÜ SÖYLIYOR .. 

'3ayan WA~NER, Montreull, (Seine,) 
bunu ve sebebini şöyle an,atıyor; 

e.yat;"W•Dner't" •eıoceı: n 
yeni clld unsurunu kullan·, 

111uda111 evvelkl fot~nf'I 

Zncun "bu cidden bir harlka
da .. dlJOr. Ancak. iki ay kadar 

vvd atnımdD ve g~mle ağzı
nın etrafında çlı:giler ve bUN$Uk· 
uklanm vardı. Hakikaten yaşlı gô
un<l)'orduın. B~ ise. bütün çlz
•ilerlm silindi ve nrkoda$lıırun. blr 
•enç kmn c ldi gibi saf ve :rurnuşak 
lan cildime takdir ruızarl.3rlle bakı
orlar. Oıılanı. benim yaptı~ &ib • 
tld unsuru olan "Blocel" 1i To~ • 
n 'kremini kuUanmalarmı tavsıy .. 
im Evvel~ onların bJrçoğu b:ıno 

S•1•n W•Dıter'ln blrtcag "afta 
z:arlrnd•kl py•nı fı•yret deDl· 

tlkll61 glS$tercn fotoDrah 

lar. Cild cıdası olan i>embe renktek.I 
Toknlon kremin! her akşam yoı. 
maıdıın evvcl kullnnmrz. Terki.bin
de Viyana Untvcrslte:ıl Protesörle
rinden biri tarafmdnn keşif ve tıp
kı dldimlrln tabii besleyici unsur
lınna beru:C'7cn •ve ı:enç hayvnn
lann cildinden istihraç edilen, 
gençlljln k l)'tnCtli cevheri olan 
" ... occl .. vardır. Gündilzleri de be-
1aı renkteki Tokalon kremini kul
l;ınırıız Bu ıı5yede cndinlı beyaz. 
yumuşak,. ve bütUn siyah ndkta]ıır-. 

\ 

dan ve açılmış mesmnııttan kur
tulmuş bir hal kebcder. Toltalon 
kremlerinde mü.smlr ve sayıuu mem-

cyanı ba)'ret. semeresinden cid- ounlyet neticeler teminaUıdır. Aksı 
en Jıcı)1rri1 kadar memnun)taldı· takdirde paranr::r. inde olunur. 

ılm~lerdi. Fıı at dııha sonra biı· 
t tccrlibe c\Uklerinde, gördükleri 

ARASIZ GÜZELLİK KunJSU- IOenınunda (beyaz ~e pembe), 
klerdcki Tokalon kremleri ile muhtelif renklerde Tolcalon pudrasııııo 

e_n terini havidir. Ambnlaj ve sevk masrafi olarak ?" ı ....... ı,ılc bir 
numu.D'! T k 1 Serv' c; r 

Battarah 1 llt'l tıByfada 
yapa.cağı ooUtJk te9ir bııkmımdınt 
çok ehemmlyetlldlr. 

Askerlik k\ktmmdan Finllndt
yn bir !llolh yaptığı ta1'dirde yek. 
pare bir cephey<' ve dllı,man beea
bmıı bir geiln• n<'mı~ olur. Rusytı. 
ya yapıhıetk yardum kolayla§tr
nr. Ru yanm bir lnsım cephesini 
daraltmasma sebep olar. 

FlnliindJyanm 51Jlh yapma.<ıı mlh
''er ortak1Bn arasında bir nevi ha,.. 
yal sokntona sebep oldağn gibi, 
müttefikler lcin de zafere doğru 
ntılmr.ı bir adını hf ini verecektir~ 
BUttin bu meseleler bahis mevzmı 
olmasa bne diğer bir taraftan Fin
lilndiya ite Alman:va arasında hs1-
Jedl1PC"'k elıemmlyetli bir mesele 
nrdır. Bu mesele de Finlandiya.. 
om mUdafaa VM.İyetfnılc k11lm11 
ohnasmm şarkta yapılım Almuı 
taarmza he.'labma klifi derecede 
fllyclııh tel!fı.1d edilmemesidir. 

Netekim, geçen ynz yarnlıut ta
armztarm akanıctt sebepleri ara
mnda Fin ordusunun taıııavvur e
dildiği eeldldc bir t'ephe t.e-ıis e. 
dt'mf'm~ de mUftcfikter tarafm
dıın ehemmfvetll bir !llOl't'tt-0 işa
ret eılllm~i. 
Almarıyanm yf'llİdf'!1l taarnıdara 

bnshyat'ağ, bir srrada nnun artık 
tedaftli varlyetten ~ıkarak Almnn 
harnmms muvazt bir lıatb frn1"c
ket talıip etmesi de istr.nrlıi'ir. 
TI'7e kt\lu-aa bu !IOD ziysrette her 
halde bo mesel~fıı konuımln•ıı 
o:du~ da tahmin c<lilebtllr. 

SADRI ERTEM 

Oalataıaraylıların 
pilavı 

-- Battarafı l inci •Jflıda 
firler konferans sal0Jl'tm8 davet e
dilmişlerdir. Burada cemiyetuı 

reisi Fua.t, f'D yaşlı Galatasanı.ylı, 
Muhtar, lsfendiynroğhı aızu üzeri
ne F.rcllınend Ekrem, 942 mezun. 
lıırnıda.n en genç Ga.latasaraylı Ca
vit, Erginsoy, saz söy?iyerck a.rka
daşla.:rmm hislerine tercUma.ıı ol. 
muşlardtr, 

Bundan sonra Manrlf VeJdlı Ha
san Ali YUcel, Faik hoca, mtııkiyell 
Galntas:mıylıla.r, Abidin Dliverin 
gönderdikleri tebrik telgrafları o
kunmuş ve alkışlamnıştır. Muten. 
kiben yeme!dıa.neye gidilerek ço
cuklara mabsus neş'e içinde ana
nevi :pllA.v ycflilmiştir. 

Daha !OIU'a törene iştirak eden. 
terle hep blriiktc mektepten çıkı
larak Taksime gidilmiştir. 

Bura.da lstfklfil Ma.rşmJ mtıtea • 
kip abideye çelenk konulmuş ve 
merasime nihayet verilmiştir. 

Muğlaya faydalı yağımırlar 
yağdı 

Muğla, '7 (A.A.) - Buraya bDhM. 
sa ttltUnler ve yaz mahsulU tc;ln çok 
faydah yağmurlar yağtnı§ttr. 

400000 Amerikah 
tayyareci 

Alman şehirlerinin 
bom" arıbmanına 

lşt ra .. t e ecekmlş ı 

r~ahkeme Salonlarında 
EN SON DAKiKA 

'' A kadın, kocandan 
daha bıkmadın mı?,, 
''Adamcağızı artık azat et de, biz de 

biraz olsun yüzünü görelim ,, 

KOçiik lliıılar Kuponu 
' 

Evlenme teklillal.ı 
• Y&§ 24, boy 1,TO, .ubeat -;elllek 

snhlbl, ayıık geu .. • 800 lira olan blr 

Cüımtimeşhut, sulh ceza mah 
kemesine yine tiir hayli kaJabaJ.ılt 
t.oplannuştı. Davacı da, suçlu da 
ilci kadındı. İkisinin de saçtan 
da.nnadağmtl:, kaşları çatık, 
başörtüleri yırtılmış bir haldey~ 
di. Bir tane.inin kaşı altında 
kanlı bir çizik uzayordu. 

Yeni dövüşten çı:lanı§, iki 
horuzu ( !) andırıyorlardı. 

Davacı olan daha irice boylu, 
tombul vücqtlu, kalın siyah kaş. 
lı, boyasız .yüzlüydü. 38 yaşında 
olduğunu söylemişti. 

Suçlu ise, başında. başörtü bu_ 
lunma.srna rağmen, apartman 
ayakkabılı, bir genç kadmdı. A
çık mavi renkte bir pardcsü giy_ 
miş, sura.tını alabildiğine boya
mıstr. Bu da: ancak 28 yaşında 
ldt : u •ıı b"ldimdşti. 
Hain hain bakışıyorlardı. Ha

ni mahkemede olmasalar, yine 
biı·birlerinin üzerine atılacak. 
saçsaça, başba.511 ikinci bir kav. 
r.-a dnha yanacaklardı. 

Okunan evraktan anlıışıldığma 
1~füe, hadise şöyle cereyan et
mişti: 

• Birisinin adı Hediye, diğerinir. 
adı da Hadiye olan muhasımlar 
kapı kom§USU idiler. Davacı olan 

1 

Hadiye. 38 yaşında olmasına 
rağmen, kendisinden 8 yaş bil • 
yük bir adamla evlenmi§ bulun
maktadır. Bu. HA.diyenin ikinci 
kocasıdır. Ad:-m anla§ıldığına 
göre. biraz yakışıkhca imi!! ki, 
komşusu dul Hediye, kısa bir 
zaman içinde kendisine abayı 
yakmıştır. HAdh-enin kocası 
kendisine yüz verdi mi, vermcd 
mi, orasını bilmiyrınız. a..'ila 
Hediye aşkının ateşiyle yandıh.. 
~a \'nnnuş, nihayet Hadiye de 
·şin farkına varmı tır. 

.~rtık bundan sonra, iki kadın 
knnlı, t•c-aklı olmuşlP.rdır Misa
firlfğe gelip, gitmelerin · arkuı 
kesilmiı;. Iii\•J' e kocaı:ını pence. 
reden bile baktırmamağn ba -
lamışur. Derhal evin bütün per. 
cerelerine üst üste kalın perde
ler asmıştır. 

Bu vaziyet karşısında Hediye 
kliplere binmi~. arada bir, pen_ 
cereden ba3mı uza.tarak iMi.ar 
atmağa girişmiştir: 

- Kanya bakın, aıyol, kocası~ 
nı ne~. eve kilitliyecck. A_ 
ma, bilmiyor, ki adam kendisinin 
kara gözlerine değil, de, sıra sıra 
bileziklerine tutkun 
İş böyl~ artı1t tamamiyle a

çığa vurulmuştur Hadiye de bu 
kabil sözleri kar§ılıksız bırakma. 
mış: 

cevaplar vermeğe başlamıştır. bay, hassaa. cldd!, n yuva.ama bağı. 
Eaka.t tabii bu hal fazla de- yaşlle mUtenaaıp blr bayanla evlen . 

vam etmemiş ve Hadiye ne yap. mck 1.Btemekte<11r. (B. T. Yalnız) rem 
nuş, yapmış, kocasını kandıra ztne müracaat. - MO 
rak, bir basıca ev tutmuştur, • Yaş 22, bo7 1,70, k1lo 60, esmer, 
Eğer bundan sonra bir aksi rkck öğretmen okulunun eon aımtın 

tesadüf neticesi iki kadın k8l'§I· dıı okuyan bir genç, 11.20 yaşlarında 
!aşmamış olsaydı, ne şimdi malı. kumral bir bayanla, mezun olduktan 
l·emeye dü.41ecekler, ne siz bu sonra. evlenmek ~re nişaolanmak 
nnıha.kemelerini dinliy~, i§ de ı.stewektedlr. CB.L..M.C) remzlrıe mu. 
1-arıın:p gidecekti. racaat - 36' 

Bu aksl karşılaşma., Ka:palrçar· • Kazancı ~ tyt. yU'{sek tahRlll 
c;ıda vukubutmuştur. DQkk8.n sevimli hlr tı&y, dana tahsil ~. 
d~n dolaşarak öteberi alan !teman Yeya ply&Doyu çok iyi çalan 
Hadiye kadın, kucağında paket- bir bayaııla evlenmek Uıtemoktedlr 
terle tam çarşrdan çıkarken, He. (C8.n) remzine müracaat. - 860 

diye ile ka.rşılaşmrştll', Hemen • On yedi YB§mda çok yaıttşıkll 
yi.izünU buruşturmuş, yere tülrlL bir genç; §erefi ile ta.nmmıo oır aile 
rfir gıöi yaparak yilr(jyüp git._ ocıığma iç güveym girmek 18temekte. 
mek ist.emiştir. Fa.kat... J d.lr. 1§1 tezga.btarlıktır. Sıgara ve içki 

Bundan sonra Bil.diye mahke. ımııanmaz. (F.N.S) remzine mUraca 
mede ~e anlatıyordu: at - 86 6 

- Üstüme iyilik sağiık h!kim • Ya,~. boy 1,67, serbest mecıck 
bay, böylesi dünyanın hiç bir ye_ sahlbi., ayda :ııet ıoo uro kaıanan 
rinde görülmemiştir. Kadın beni bir tı&y; mUtenaaıp vllcutıu. gıı,.cı 
~i>rünce ne dese beğenirsiniz? cene, iyi tu aile kızlle evlenmek ta 

- Ne dedi, çabuk söyle, i31. temektedlr. (A.Ö) remzine mllraca . 
miz var. at • 167 

- Dedi, ki .. a kadm, kocan.. • Y&f 80, boy 1,69, aylık kazancı 
d&n daha bıkmadm mı? Adamca. 75 llra oWı bir b&7; ıs y&§larmda blr 
ğm artık azad et de. biz de biraz kIZ1a nlenmek ı.stemekted.lr. (21. 

oll!Ull yllzQnU görelim." B.F) remzine müracaat • 868 
Kadın kocama tutlrun vallahi 

Neredeyse beni öldürüp elimden 
rumak ~iyecek. 

Sözün burasında Hedı)'e yerin_ 
den fırladı: 

• Ya, SG, boy 1,65, aı.yah sozıu 

kumral açl1, mQteııulp vtıcuUu., b& 
uk eUnde, dul bir ermeni bayanı; 40 
60 yql&rmda ayda 100.160 llra ka 
zancı Olan bir bayla evlenmek aırte 

melrted.lr. (Vlktor) remzine mUracn 
at. 389 

- Hiii, ne iftira1 yaraN>inı, 
ne iftira... Ayol senin kooanrr. 
yür.ilnQ ıııeytap'lar görsün. Yalan 
allahi h~kim bey, yalan.. lı ımyanlar 
- Peki yalan olsun. öyle s5y. 

itiyor ne yapalım. Sen hele yeri. 
ne otur. 
Davacı HMi~. Hediyeye ~

reQeği cevabı yutarak, tekrar 
sözlerine geçti: 

- Bunu söyler söylemez de ti.. 
zerime atıldı, saçlarmu ye.kala.. 
dı, beni herkesin önUnde bir gü_ 
ze1 dltvdO. Ahali zor kurtardılar, 
elinden. 

Ş'"ımdi dava.cıymı kendisinden 
~_ktor da rapor vereli, Cezasın~ 
ıstı yorum. 

Bundan sonra s5z Hediyeye 
verildi. Genç, kadın bir hayli ~ 
mıştı: 

-. Benim kimsenin lfocasmda 
~özüm yok, hA.kim bey, dedi, bu 
kadın beni her zaman kocasın 
dan kıskanll\ dururdu Zaar oğl ti' 
yerinde adamı elinden' kaçırmak_ 
tan korktuğu için olacak, tA 
ı:omşu iken bile yalnız benimle 
iPğil ya bütün komşu kadınlara 
düşman kesildi. Hep bizim1e 
kavgalar etti. 

Bugün de beni görünce bir 
denbin3 hımlandı: ' -

• l!lY lflerinde ayc1a l!S ttra tıcretıe 
c;alıgtınımak tızere, evde yatacak ke. 
tını btr b&JSD aranmaktadır. Çargıka 
pıda Yenlokul eokagmda No. 4, kat 
f te HatSceı Yf!ll&Ja mtlracaat. 

• L1sen1n son IUUfmda okuyan trtr 
gen~ bel' ttlrUl l§te ~mak tateme'k 
edir. (JCkmaD) re:ım1nıe müracaat. 

• HaltG lıOyt1k lıtr ticarethanenin 

mulı.üebe l§Jertnl tıldV1r eden .,. muh 
teUt mubaaebe uulleri1e mail Umm.. 
tara Y&kıt bulımaıı bl.r ba7; berg11Jı 

saat 18-30 dan eoma mubaaebe,. mu 
teaDfk loleri kabul et.ınektecUr • .A.1111 
1-amanda ortaokul \'O J1ae taıebelertııe 
cebir, bıendeae, tla1k " ~oııomet:ri 
denlert verir. (Kubl!Af'lbe) remztne 
müracaat. 

• 16 y&§IJlda, llllDel9l T9 babam oL 
mıyan ökatlz blr c-ıç; ııbıema, t1)'a~ 
ro, gazino Ye kalın Citı ;yer-Serde ça. 
ııamak istemektedir. Okumuı ••yaz 
maaı vardır, (Yardım) remztne mtL 
nu:aat. 
Alclırıms: 
Afatıda rmdzlat ,.... .... o 

lroyucularmırma u.m&arım gelell - Sus U{tm kan, herl<esin 
kocasiyJe uğraşacağına sen de 
bir koca bul da hanım hanımcık 
evinde otur. Fakat rıeredece 

Nevym-k, 7 (A.A.) - Ordu ve Seni artrk kim alır, ki... diye 
donanınıı gazetesi, Almanyaya · _________ .:..:__.....:__ 

- Sen yi:ıe benim kocamı n_ 
yar:tnıak istiyormuşsun! diye ü_ 
ızerı!Ue atıldı. Asıl dayak yiyen 
beoı~. ama o dava ediyor, dedi. 

mektuplan tdal'eflllllfllntmmı (pamı 

lan bari!:) berctbt ..aı.aıtan llttey._ 
kadar ye ııaat 1, den 80IU'1l alc:tanvı 

lan. ' 

yapılacak hava taarruzuna Amc. Bir Japon denizaltısı 
rikan ordusu hava kuvvetlerine 
mensup en az 400 bin kişinin it- bahnlclı 

daha 

tir~ edeceğini yazıyor. 
Gez.ete bu rakamm. Amerika 

hava kuvvetleri kumandanı ge_ 
neral Amold'un bir demecinden 
çıkarıldığım bildirmektedir. 

LGodra, 7 (AA..) - Bir mQtteftk 
tanarul A~ı;rır.nın garkmda bir 
Japon denlzaltı& daha batırmı,tır. 
Bu b&tınlan ~ltılarm sekizinci • 

sldlr. 

Hakıın şahitleri dinlemeden 
evvel, suçun "madde tayini su.. 
retiyle hakaret,. mahiyetinde 
olmasından dolayı davayı vazi. 
fesi haricinde bularak asliye 
ceza mahkemesine gönderilmek 
Uzere müddeiumumiliğe iade 
etti. ADLiYE MUHABiRi 

Bu Jdtabnı a4ı ŞahllQIJı ~ 
"Bataklıkta ap1aa bfr :r.anbak..,. 
- Ne eatenma bir kitap adı... a. Mukaddes Uçurum 

·50· Yazan: 
1

İSKENDER F. SERTELLi 
caba klmln eıMıtt 'l ! 

Kitabı ellne alclı: 
- Jl'..nıeı!lt L&v&L Dk defa adma 

rastladığını bir mohantr. 
Şöyle bir rw attı. tık •Jfaamda 

kl8a bir ~langıç .. 
"Ben eserin mevzuuı:ıu taı:ııamile 

hayattan aldan. Bataklıkta ~ılf.n 
zanbak, vaktlle temiz, orta hall1 bir 
aile kızrydı .. ,, 

Şahika kitabı satın aldı. 

Tünele doğru yürildü. 
Yukardald kısa bqlang"tO Şahika. 

nın merakını bUsbUtUn tahrik etmı:,. 
ti. 

Bu taJlb l.ıliğlnc inanarak, kendini 
r.amurd:ın çamura, macenıd&n maec . 
rny:ı ntan hfr elle kı:r:m111 romnnl.)dl 

Ş:ıhlka: 

- Şimdiye kadar okudupn, Fran. 
•rz romanlan anuJmda bu kadar gU • 
uı mevzulu bir CffCre raatlamıunıJ • 
tım. 

na gttU. Ş&lılka lllnemaya tam Yak • 

tinde "l'lnrltL o ..ıona mr c1rmea 
ıı1ıldar llÖılUD~, film baflamıştı, 
Şehlka reldA.m!a.ra aldaııarak l'lr. 

ptlıtl bara)'&. Halbuki Bu, bir kov. 
~1 .ftlm17cll, Şablka bu çeolt lllmlcr. 
deıı hotlanaıazdı.. perde arasma ka . 
clar keııdlns güç tuttu. 

Porde arumda geni§ bir aefe. aldı 
Hira7. sonra ikinci film g-tis~rtıeceı; 

tL 

- Adadan Beyoğluna boı yere in • 
mlş olmamak t~ln. ikinci nimi de St';). 

rı.'CICCt'ğim, Belki o iyi bir !fCYdlr, 
Diyerek, ellnde1'1 kitabın eaylala • 

roıı !:eviriyordu. Şimdi ndada olsay 
dı, kitabı ye,rılamttü bile. 

Bo kısa 7.AIDllıl lçindo Şahika IJtl sa. 
trrlan ırilratJe okudn: 

fazla aUreırıemifti • l'elAkeUe, ıstı • 
rabla geçU. ÖldUğll, eğlendiği zaman. 
tarda blle l"Uhan mu.Etartp olduğunu 

anlamAk n fÇindeki yarayı görmek 
ınUmkUndlL,. 

t;aJılka: 

- Ah, ne l'lbel eaer _ ne lmTftltıl 

bir l'Ör"ÜI-. ile t&i1J bir uatllp .. 
Diye mırıldanırkoo, 13ıklar tekrar 

f<)OilU .. 

tldncl tılm lıllt1adı: 
"~k bahQelll., 
-Acaba bu ilim, lsmt kadar ca.. 

zlp nıldlr!' 

Şahika ,heyec&ılJı bir ülUaı vakulle 
b:ı§hyaıı bo tıJml alAka De takip edi. 
yordu. Beyaz perdelkı bir ftlototnn ıu 
tö:r:le.r:I geçti: 

(S.C.K) (Gar) (Ja. t7ral) (E.O.J 
(H. Önsal) (Ş.U,) (B.B. 888) <S Fi 
(R,R.C.) (Bayan Viktor) (N.C.K.) 
(329) (A.!4.) Cm.ı..) (Ş.B.) (B.B.G) 
(.Mihrace) (Tekcan) (Yedek denizci) 
(T.H.R.Z.) (Ş.11'.) (Naciye Dindar) 
(K&lezıder) (N.N.) CB.T. 4) (V&rlık) 

(Glln •O> '(S. GUrcan) CŞ.U.T.) (Aoe. 
le) (H.R.K.) 

- Ftlozot, fJell.keUa ne oldotonu 
antamaım, pllbal qs blr hopnrna, 

bir terkedllme, bir J'MIC• fel&ketl ile 
kıırtı1atmıl oll&7dl, mnhakkfk ki, ba 
&öı;U ba kadar ölı;ıı.üa .07llYfJllllSCll 
Saadet ve fe!Ak.et, btr teWdd m1'1ele91 
olabilir mi biç 'l Ben lroe&mclaa ayrıl. 
dım.. botlandıtım adamdan da Uta 
faı gUmıecllm.. kendlml nMll meBUt 

aayablllrlın T Blrblr!nJ OOk tyt anlamıt 
oıestıt ~lrtler &1bl, C11111p efleneblllr . 
miyim! o zaman bemJ da)'gum.lukla, 
kalb8Wllde itham etmeder mi f 

Bereket versin ki mozofnD ll8d 
çabuk unutuldu .. heyecanlı saJuıe1er 

blrblrlnJ kovalıyordn. Fakat, ftlmln 
robunu bu felııe.fe t.etldJ ettlfl için. 
(o!Jk lıah~SI) denllea blr Çittin l"P
dığı çiftlikteki bu gençlere rtyarl btr 
katJyetıe "mesut,, denlleblllrdl. Çün.. 

kll onlar, yukank! felaeteye g6rc (ha. 
yat)J oldoJu gibi kabul otml !erdi ı 

Ay<lm ciddiyetini takındı: 

p~ aşa~daki adrese gönderıniz : o a on 

P~ luıtuıns 612, lstanbul. 
ı as ı 

1 

Diyerek tilnclden ne~·oıı.hına çıktı. - Tmmvnya hin"! .. 
Ve doğru yoldaki "llate., sın.-.ı. 

'' ... Bir bataklıkta açılnn bu , gi)zeı 
çiçeğin blr kusuru vardı: Hlslertnıu 

m.&A'ldbuydu, Bu kusur, onu bUtUn ba. 
yatınca • zat,(on ba.)"İ.tmı da otuzdan 

'•Huzur ve saadet tçlnde Y8.f!Yabtl. 
nıek içln, hayatı oldu#tJ gibi kabul 
etmeliyiz. Zira, .saadet ve fclAket, lkl. 
ql de bir tellkki mcaelOBidlrl• 

':'abika ıtııdü: 

- Çok yazık., OOk "yazık .. şimdi acı 
dun ona. Vedat l'fbl bir serseriye bHy. 
le g1U,eJ bir kadın nuıl olmaı da dllt
mliş ! Yallahl aaıııyonnn.. bu herif ne 
talihli lınlıı böyle. 

(Devamı var) 

• - ___.. • _-::'ll __ .._.. ...... ___ ·-

.. 


