
Amasya, 9 ( A.A. )- Bura.da 
cuma günü akşama doğru yağ 
mağa başbyan yağmur birocı: 
şiddetini arttırarak kısa bir za
manda seller husule getinni§ ve 
yer yer .zararlar ya.pnıştır. 

--<>---

Dığer taraftan 

Yurdun bir çok 
yerlerine f aydah 
yağmurlar yağdı 

• 

Llbyada ~1n barekAtta bulanan bir tankla bir :r.ırhlı araba projektörle dU,man tanklannı arıyor 

Seller yirmiden fara evi gö_ 
türmüş, mecraları trkam~ ve 
sUrii.kleyip getirdiği taşlarla şeb· 
rin bir k.'Blm yollan kapanmıttır. 
Şehrin bir klBlm b~elerine ve 
Zara ovasındaki mahsullere kıı· 
men zarar veren seller bir ada_ 
mın ölümüne bir ~ğun ağır 
surette yaralanmasına sebep oı· 

duğu gibi bazı ha)'\"anlan da 
silrlikleyip götünınüştür. 

yurdun her tarafında faydalı yağ
nıurhr yağmakta berdcv:undır. Al 
tı mayısta Edirneye metre mura.b
baına 8, K·rklareline 7, Pınnrhi. 
sara 22, Lüleburgnza 20, Tek'rda.. 
ğma 7, Ulula.~lays 38, Niğdeyc 27, 
Burdura ·ı. Ka~"St"riyc l O, Ispar. 
taya 7, Be:;"§chire 14, Konyaya 13, 
Afyona 18, Ilgına 30, Şarkışlaya 
20, Karaköscyc 27, İskenderun& 
18, Anta1y:ıya 30 kilogrrun isabet 
etmekledi'". Zahire nmb:ın olm 
Eski<ıehir ve Ankara, Polatlı. Hay 
mruı:ı millhakat'na da faydalı yat 
mur:S.r yğmıştır. 

~ ... ,.e umum Ne&rtya• t1üd11re ı Libyada 
hakkı tarık u• --o-
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1 zırhlı 
alayları 

ikinci 7 obruk 
muharebesini 
kazandılar 

GJ!fU!f!liD 
Barp TallbiDID 
lk•acl &allla11 

:ruu: SADRI ERTEM 
M UllAJU'.1ID; meydanlanoda bir 

AeY1 muvuene peyda oldu. 
fark ...... bUi barelı:ete ~ 
lıanwıtler kartddW bckleolyorl&r. ŞI.. 
..n Afrtk&da lıılr tar3.tm cUter tara 
ili* ~ dair cıiddl laaber 70k. Pa.. 
ııUlkte bl1e Amerikan lllU.kavemetl 

JMI &1 ewellne mwuıua Juy• kalıul 
e&uMıs bir tlatUnlllk an.etmek1ecllr. 

Njoba bB yaz böyle geldi f llalbuk1 
--. ıum dUnyayı yeniden büyük 
91Metleı"e sabae yapacağlıllA inam. 
,........ Be.rtu.la kafumda Polonya, 
l'elemenk, Belelka, Franaa, Balkan 
MdlaelerlDlll yealclen tekerrür edece. 
ilM dair blr kanaat \'ardı. 

Yu seldi, sUneo 111111dı, bmbr eri. 
cll. ~urlar korudu fakat bir tllrlü 
........ banıkeıUer bath7amadı. Bu.. 

- ll8IMıb1, blıte söre yeni harbin 
..... deYrln.ln ııllaayet bulmat olm&... 

.m. Harp bafladıiı zaman yem ırua.. 

..,. ı.a Mrp ekMoml81 .ısteml mllt
wırba elmde lıılr iaarJ'UZ aWUuydı, 1ıa 
...,... llUAlu :müttdlkltt için mattmı ...... 

llMlıba Uk -.a..ı muharebeler ta. 
dıl llıla tıOk _..._.. bir dmrdl. 

11aıp -.wıtı um.n 'YU17et. ta. 
.. 89711 ~ büyük taarruz alWL. 
...... Mr ....,,. olank mullarebe 

--<>--

Mihver kuvvetıeri eskı 
mevznerme atlldı 

K11hire, 9 (A.A.) - Röyter a· 
janmnıu Libya çölündeki hususi 
Dm1ii1tbi bDdİ1"1)'W 

1ng zırhlı alayları ve tank 
lw-pkoyma topçuaıyfi a Hinclli 
piyade ha.fta rıonunda ikinci Tob. 
ruk muh3.l"ebesini kazamnış)ar· 
dır. Hindli piyadenin Tamar ve 
Birelasag'a yaptığı taanıızlardır 
ki, Romel'in Biriilhakem'den 
dolaşarak Tobnığu çevirmek 
planlarım bomıuştur. 

Tankların arkasından ilerliyen 
Hindli piyade kuvvetlerinin Rom
mel'i bu tepelerden kovması ve 
ilk .Alınan karşı taanızunu püs_ 
kürtımesi üz.erine Alınan kuman· 
danlığı büyük kolunu geri al
mak rorunda kalmıştır. 21 incı 
tümenin önün~ ilerliyen ve Rom" 
mel'in bizzat kumandası altında 
bulunan tanklar çabucak yolllar. 
nnı değiştirerek Birelharmat te· 
pesine yürümüştür. 
Hamıat tepesi için yapılan 

muharebe bütün gUn sürmüş ve 
Alman tanklariyle zırhlı otomcr 
billeri İngiliz topçu ateşi altın_ 
da ağır kayıplara uğram~tır • 

Başlıca zırhlı lcuvvetqer ıoo 
harebeye tutW)mUŞ ve müttefik
ler bir miktar ilerlemişlerse de 
gece geldiğinden piyade erişilen 

_.- Devamı % ncl •;vi&da 

-ı 1 - .nedeD dütmam ça.reelz. • Dl la lflal .. ,..., ·tt, ••• la=hk ·içinde tepe_ ome er 
:-.:::-:;:1:::::;. :aı:::. etolllerl topraldada :,;-.:::._ =~: 50 Sovyet çetesi 
--'-- .. defa ........ ~- kullanan ı·mha edı.ldı· 
... -... ...., dlmarlarmı yıkrmw. 

............. elam .tratejlal ile blrlilcte . 

........,..... de berabercıe tarllıln I Bükr&§, 9 ( A.A.) - DınY!8-
~ 11a.....,.. . : . terin ötesindeki Romen eçvresııı-

• ..,.. de tı.fladıtı uman böyle. de son zamanlarda 50 den fazla 
ee ketlller, barllmlidellkler akını ha. tethişçi Rus çe~ imha edilmiş. 
.... a.dlal sl9t.erdl. Polonya, Fran. tir. Bu çeteler baltalama hareket
• ._ ,_ı 11etınertn, yrııı nt edil· leri için hususi olarak yetişti· 
... taanua ıdWllarmm t.eetrt altında rilrnu, ve Sovyet kıtalan çekilir. 
...... Kan Avrapuı dize cehil. ken ıkasden memlekette bırakıl· 

• 11u1ı1a lılrllld -.tbaaıdır. Şimdi mış olan Bol§eviklerden tepil 
ll!Mai)'alllll t.enme •kalım. Harp a. edilmişti. 
lllaldutu zamanda bitmedi. Banu tu --~-------
llldıcJe düa lyt lfacle etmek mlhn • lfani:ara pdm: 
ktac1ar. Almanya raldJ18lz bir tckllde Bald.P@!.z taarrm lllllaı ...... •7111 
'-naz .u&lamı astıedlft ,ekllde lmL c1nat.e.a 81Wı1a ~. llu· 
... cbfl ...... da harbi lstedlfl bir bare1Je meydanlarmtlakl 78...._ 

.... ile nlhayetlendlremecll. Şimdl nm, ııert movattaldyetlerln, Derleme 

...... deınm ediyor. Yalnm devam lerln, gerlleme.lerla dul'lllDf a' -· 

....... .....,_. Almaayanm icat. hakiki 116beb1 budur. 11ar1ı1n 1kb1e1 

..... btta.t. .tratejlk llllOllert dtlf. •thuou 19fJ7Cll'8Z. Ba lldnd ..aa 

.......,.. tarafından kuDamlılor. Yani barb1J1 kutlretlnJ ta,rtade lılrlMıl -.f. 
'-'P Mehcbtı aman raldpm olan hadan dalıa 90k müeellnllr. Çbke 
"- etln)'atla llOrprlz tesiri yapan yeni birinci 8&fba harbi bu zamana kadar 
...... bul'ÜD rnUsavl prtlara yalan lllirWdedl ııetlrdl bdDol ..a. 6ldllo.. 

- 1$ ..... .kaqı kaıfll'adal& Cıl -- 11111 ••t. 

""'\ 
Alman tebllll 

Sıvastopol 
kaıesi 

önünde 
Şiddetli 

muharebeler 
oluyor 
--o-

HAkim bir tepede buluna 
oirkaç istlhklm zaptedıJd 

-0--

R~aT yeniden 800 öli: 
ve 2000 eair verdiler 

Berin, 9 (A.A.) - .Alman or. 
duJarı ba§kumandanlı:ğm.m teb
liği: 

Sivastopol kalesi toprakları 
üstünde ça.rpJllD8}ar devam et" 
rnektedir. Ağır topçu ve büyü:k 
hava kuvvetlen tarafından müee_ 
sir bir surette desteklenen piya
demi~ ha.khn bir tepede bulunan 
bir miktar tahkanatı zapt.etmiş 
ve düşmanın mukabil taanızla 
rmı kanlı zayiatla geri pUskürt:.. 
müştür. Harkof'un şimali şaıiti
linde dü.~nın zayıf tazyikleri 
akamete uğratılmıştır. 

Merkez ve şimal kesimlerinde 
çember içine alm.mış olan düş· 
man gnıplan, hava kuYvetlerinin 
~ Devamı% Del ~ 

B111garlataa 
Almanyaya geçen eeneler 

neler Yerdi? 
Berlin. !J ( A.AJ - Solyada 

Almanya ile Bulgaristan arasın
da yapılan ticaret anlaşması 
mtinasebetiyle yan resnt Alman 
kaynakları bazı rakamlar veri_ 
vorlar. Bu rakamlara göre Bul· 
garistaıı 1940 ve 1941 yı1Jan 
içinde Almanyaya 25 bin ton 
kurşun, 10 bin ton kalay ve 10 
bin ton bakır vermiştir. 

14 Çek daha. kurıuna dizildi 
Londra, 1 (A.4.) - Prag radyosu. 

nun blldirdftine göre, iktaı katlm oı. 
mak Uzere, dUn 14 Çek idam edllml.§. 
ttr. Bu auretıe Hey~e kal'fl yapılan 
aulu.t dolanafle idam edllenlertıı 
ırayıaı 234 U bulmaktadır. 

l!E!!!_- -
Jştanbulda 

Yemiş Bollugu 
B 'OYClt 'l'almm, ı ..... 

Jaa11mua U1U l'e ~ Mr 
lafta Mlrtlii ....,_ı.ldum .... 
........ ıeak ....., w Ye -
)'emillerle veriyor. !Ja llOllqa 
aehebi de Jat4m aaa ....... i .e 
oetia ..... imlt. o-ek t..ııw 
bir ell:rle alıbklarPa öll4lr elVle 
Vel'a idil bir tumla ve telMI •
aanana ~ 

Tatlı, J111111llM!lk ve mil kolnlla 
kayısılar, 40 • M ......,. ~ 
.ra döldildtt; ---NMI, iri, .... 
ıetli ldra:&..._ fbata da ller ... 
blru daha dllt8Jw; -.. de ... 
ve aca: tuee1 191 .._ ,.,._ ... ,..~ ...................... 
edebini ve t.eftn- t.alılalü 
.... ıaJtı ..,. ............. a.. 
Patllıut, dJ n ı • 9- tMe ....._ 
1* da artık ..... .,. .... ..,_ 
djr. 

Um itil' laf '1 .... ~ ..... 
_ ..... ı.u ........ 1a .... 
delq 19 .,..,... lrtBCJlı•· bol 
•lr 111Je1 ve Tİ.....,. slyaleU ~ 
lrellllir. y.....__ ... pla yok. 
tv: Vıtamlai bol, bunu kolaydır. 
Semeler ''• salatalar iten. 
tl>xtıı.- ._ na1 ....,q .. 

r ... : BiR MUHARRiR 

-.na. göre et, ekmek, plfllllı ve 
Yaib 7emekler \iicadu harap eder 
ler. 40 _ 50 Y&llDdan 80Dra vtL. 
caüannma çöken hantalbila, da • 
ıaar, böbrek ve karaciğer but.alık. 
lanıua, filnıan)ıjın CD bllytlk W 

bepleriadea blıl em.ki uaı p1a re. 
jlmimbdir, ba &in' 7~er 7ft'I. 
Be Jaf ve tnana 1•1ften. ....... 
iDii Hbze ve s•letedu l!qka bir 
"7 y ........ keadlml.I abftlr. 
sak hem vllcatlumm, •em de ile. 
aelerlmis bonlmu. Glull bende. 
gltaia, bmu 96yUy• buJ lleldm. 
lerdlt. Fakat •e ..,.. tecırtlbe 
eta.m ba aazarlyelerla .... ..... •• 
daınu ldM9diJonını. 

Bele llmdi ........ ki• lllr de 
... Jat ...... YW. Urfa el al • 
tmdu bet ..... ,. ..tılqor. BU. 
kalJudaki ..ı.ıtt ,atlar IJerbat. 
'Cnellk .,,.,,..,. da «eldi, oau.. 
Aflr yağh yemrlslerı-, hilh&Ma mi • 
Cleyj berbat edeli tavalan iltifat 
etmiyellm. ZeJthlyalh bol ..._ , 
falata ve Jfmit yiye..._ Rem 111 
htıicılann burnu kmhr, fiyatlar 
()iikr: hem de \•Ucndamua •e 
ldtlfli belirslı bir takım maddele· 
rln tabrlpleria4en korumq ola. ... 

An1'ara, 9 ('r.f:lefonla) - Vila
yetlerden gelen maJOmata göre, 

Amerikan cUmhurreisi 
muavmi dedı ki : 

IDallteredea "zalkaa 

100 Polonya 
tayyaresi 

lngıliz tayyarelerue birlıktı 

Alman 
şehirıerzni 
bomha,adı 

--0--

J 6 lngiliz bombardıman 
tayyaresı uUşürüldü 

Londraa, 9 (AA) - Pat: 

Amerikan 
sulhü herkesin 

şulhüdür 

Lubek ve Kolonya•ya kargı yapılan 
kellif hava akınlarına 100 den fazla 
Polonya bomba tayyaresi J,ştırak et 
mlşUr. • 

İngiliz bava nazın bu mUnaaebetJe 
general Skorskl'ye busu.si bir tebrik 
mesajı göndermiştir. 

BerUn, 9 (A.A.) - Resmi Alma 
ajaruıuun bildirdiğine göre, dUn gece 
garbi Almanyada birçok §Chirlere ta
arruz eden lnglllz bomba tayyareleri 
nln 8 1 dUşilrUlmUştUr. 

--<>---
Amerika, emperyalistlige 

dayanmıyan hır sulh 
kuracaktır 

Nevyork. 9 (AA.) - Amerika 
Birleşik DevleUeıi reis muavmi 
Vels dün aJcpı:n Nevyc>rkta söyle. 
diği nutukta demiştir ki ~ 

Amerikan sulbü herkesin sulhU
ciür. Bunım içindir ki her tarafta 
hürriyet suretinde tecelli etmeli. 
dir. Amerika, emperyalist1iğe da.. 
yannuyan bir sulh kurmaktadır. 
Dünya üzerinde YS...'1)'lUl büytlklcr 
tTUında ontla d<>ku~ okumak ve 
yumak öğreninceye kadar vazffe. 
sini bitmiş n.dd.,.t.miyecektir Keza 
bUtUn dünya çocukları günde ya
rım litre süt elde edine.iye knı.lar, 
bUttın mJUetlere demokrat hUl!:fl. 
metler kuracak derecede mes"uii
yet duygusu a.§Jlryncak bir terbiye 
verilinceye kadar bu vazife devam 
edecektir. 

tngıtfere haro is'ihsalAt 
nazırı dedi ki : 

Amerıkadaki 
istilısalatı 

Hıtlerle Gör.ng görseydı 

Hemen ellerini 
kaldırıp teslim 

olurlardı 
v......-ı-. ı (AA.J - lzıgtıtere 

harp iaıtıhnUert nurn Llttelton ya 
mDC1m Amerikan barp iıtihsallerl naz 
n Neı.on oldufu balde Detroft en 
dllatrt ınerkezüıde dol8§1Dlf ve otomo 
bU end1lıtrtainln akıllara hayret vere. 
cek lılr cabuldukla nuıl barp endUat. 
rial balJnl a1dJtmı görünce §Öyle öe 
ıaJtUr: 

.. .,.._ ı Del •Jfada 

Londra, 9 (A.A) - İngiliz ha. 
va kuvvet'eri dün Belçikada Bnı
geden .1',ra.r~da Diepe şehrine ka., 
<lar 200 kHt>mct.relik bir saha üze
rinde uçmuşlardır. Bombn tay • 
yareleri Bnıgede doklam, bir fab
rikaya, §imendifer yollarına 'bom.. 
balar atmışlar, karşılık görmeden 
geri dönınüslerdir. 

Bu esnaıia İngl'lz avcı tayyare
leri Şimali Fransa üzerinde uçm111 
lardır. B:ırada şiddetli hava mu. 
harobeler.i oimuştur. 4 Alınan tay. 
yaresJ tlfüıürühnüş, 12 tayyare a. 
ğır ha.sara uğratılmıştır. 6 İngiliz 
avcı tayyaresj kayıptır. Bunlardan 
ikisinin pilotu Ma.nş denizinden 
kurtarılmıştır. 

\'i f, 9 (A.A.) - Dün Ş'ma:u 
Fransa ve Belçika UT.erine yapılan 
hava akınları neticesinde İngiliz , 
kr 7 uçak kaybetmişlerdir. 

Berıın, 9 (A.A.) - Alman tebliğin.. 
den: Dun gece garbı Almıınyada bazı 
mahallere kB.T§ı bava ta.arnızlnn ya 
Pıllnıştır. Sıvll ahali kayıplara utra:' 
nuıstır. Blllussa mesk1ln mahallerde 
ve umumt hlnalarda hasarlar vardır. 
Av tayyarelerlyle topçu kuvveUerl 
dUısmsnm 16 bomba tayyaresini dU. 
şUrmUIJ}erdlr. 

Fatihte 
Bir kız kamyon aıtmda 

can verdi 
Bu sabah, Fatihte, feci bir 

kaza cereyan etmiş, bir küçük 
kız kamyon altında arçalanmak 
suretiyle can vermiştir. 

Küçük kum ismi Serniha'dır 
'e 11 yaşındadır. Bugün saat 11 
de Fatih parkının önünden kar 
şıya geçerken, bir kamyonun al
tında kalmış. birkaç metre ıril 
rüklenerek parçalanmak lllfttiy
!e ö1müştür, 

Suçlu şoför yakalanmış, '9'8.· 

aya müddeiumumilik d ko 
rak ceeedi morn kaldırblm!fbr 
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· LI!!'~~~:~~, ... l 
mevzileri kuvvetlendinneğe vakit 
bulma.dan geri çekilmek icabet_ 
oniştlr. 

Pazar günü cenubi Afrikalılar 
nevzilerindcn çıkarak Timimi ve 
~1ekili'ye doğru ilerlemeğe baff 
amışlar ve öğleyin Sidi Breğiz'e 
'larmışlardır. Cenubi Afrikalıl~ 
ncak hafif Alman kuvvetlerinın 

"llukavemetine rastlamışlardır. 
Fa.kat sahil boyunca ilerliyen 

,ol düşmanın maynla örtülmüş 
kuvvetli mevzilerine çarpmıştır. 
Bu mevz ler 90 ıncı motörlü tü
ınenin seçkin kıtalan tarafvı. 
dan müdafaa ediliyordu. 

Ge.neral Norris dün bana dedi 
ki: 

Rommel'in iç limanına taarruz 
ettik Almanlar belki bir çıkış 
daha· yapacaklardır. Fakat şim· 
h kafese girm·ş bulunuyorlar. 

Lonclrn, 9 (ı\.A.) - Llbyada 
'eytamn ka:r.nnı denilen sahadaki 
mharebenhı birinci kısmı mihver 
uvveUerlnin geri atJılmnsiy1e bit

migtir. ''Şeyta.:nnı kazam,, İngiliz 
ı;kerlerinin, Almanlar tarnfmdan 

ma.yin Uı.rlasında oçtl&n geçide ver 
dikleri isioıdir. Son 2 gün içinde 
burada çok §iddctli muharebeler 
olm11ştur. 'l\mesin muhabiri di. 
yor ki : 

.. tlh\'crin bu ikinci mağlübtye. 
ti ba..,lıı.ngıı;t.n•d lrodnr miilıtmdlr. 
IJıi man ıığır znyi:ıtln eski mevzi. 
lerlnc atılnu~. knıanclıklıın ~rl 
nhumıştır. l\la.-1mııOh durgunluk 
lıer dnklka bitebilir. Düşmanın ye. 
nl bir taarruzu pek muhtemel _ 
üir.,, 

Uablrc, O (A.A.) - Alman ve 
İtalyan zırhlı kuvvetleri 100 ki
lometre karelik bir sahada yap~lan 
muharebeler neticesinde mevcut. 
la.r:nın ya':'ISIIU kaybc~lertlir. 
Umumi kanaat bugilnkU safhanın 
çok uzun silrmiycceği merkezinde
dir. 

V:ıslngton, O (A.A.) - Binler. 
ce tankın :iştirak ettiği Libya mu
harebesi gitgide şiddeUenmektt!. 
dir. Çarp;şma.lnr ~imdi Tobrukun 
eenuhtında cereyan etmektedir. 

Mihverin iki kuvvetli hilcumu 
İngilizler tarafından pUskürUlL. 
miiatUr, 

Londm, 9 (A.A.) - Ubyadaki 
ıııhttefik kuvvetler yeniden iki ta_ 
· rruztt p!\sltltrtmüşlerdir. Bunlar
dan .biri Alımın 'Zll'hlı kuvvetlerinin 
biiyUk kısmı ile Knightsbr.i.dge is. 
tikameUnde ynpılan taarruzdur. 
Bunu İngiliz topçusu kınnı§U. Di-

Al aska 
civarında 

iman te ı ıı 
Bnetarafı ı nel aytada 

mUessir yardımı sayesinde daha 
dar bir sahaya sıkıştırılmışlar_ . b , d • dır. Düşmıı.nın mevzii ~.a11;rruzlaY enı ır enzz n hiçbir netice vermenu~t•r. 

Ladoga gölünde bır tıcaret ge· 

h b es l• misi bombalarla hasara uğratıl_ mu are mıştır 
Ro~a. 9 ( A.A.) - Popolo J?i. 

roma gazetesi, Kırunda bolşevık· 
terin müstahkem mevkii oları ve oluyor 

v~ington, 9 (A.A.) _ Şimdı Almanlar tarafından çenber içine 
ikinci bir deniz muharebesi Alas- alınan Sivastopol'un bir ateş fır_ 
kıı kıyr.sı açıklarında Aleoucien· tınası içinde bulunduğunu yaz 
r.es adnlan dolııyJartnda cereyan maktadır Alman bomba tayya_ 
etmektedir. Bu çarpışma hakkın· relerind~ mürekkep bir dalga 
da şimdiye kn.dar sarih maliımnt §ehrin ve limanın bUtün endüst· 
alına.nuı.mıştır. ri ve müdafaa tesislerine hücum 

Londra; 9 (A.A.> - Amerika· ederek bunları tahrip etmişler. 
dan gelen haberlere göre Midvay dir. 
mmtııkasın~faki mağılfıbiyetten son Kışlalar, fabrikalar, şimendi· 
ra Japon gemilCri gar.be doğru fer kavşakları ve hava.vazı, su, 
çekilınişlerrlir. Amerikalılar yeni· telgraf ve telefon tesiselri ta_ 
den temas tesisine muvnffnk ola· mamiyle tahrip edi1miştir. Ka -
mamrş13.l'dır. radcnizin müt.hi~ Kızıl kalesi bu 

Son muluı.rebelerde 26.900 ton suretle mukavemet kabiliyetini 
hacminde b r Japon tayyare gemi· hissediUr derecede azaltacak o· 
si "batmımrştır .Tayynresi tlilşü lan yeni ve kat'i bir darbe ye
rülcn bir p:\.ot kurtarılınnsını bek· miştir. 
lerken bu geminin oottığmı gör l~ondra, 9 (A.A.) - Diln Si. 
müştilr. Bundan sonm 2 tayyare va.stopolda §iddetli muharebeler 
gemL'>i daha tam isabet alınış her olmuştur. Moskovada.n bildirit· 
ıkf gemtd · de yangınlar çıkmış diğine göre Almanların hilcum· 
infilnklar olınuı:ıtur. lan ağır zayiat verdirilerek püs. 

Amerika hnva kuvvetleri ku· kürtUlüyor. 
mandam gen'!t'al Arnold ordu pi· Leningrat cephesinde de faa· 
lotlanna göndcrdjği mesajda de· liyet artmıştır. Röyter ajansının 
miştir ki "~olsun! Gördilğünliz Kuybişef muhabiri yal<ın?a. m~
iş bUyUkt.llr, devam edin ve düır him haberler gönderoceğını bıt 
manı claimn knçm:ığa mecbur dirmiştir. . 
eöin. .• Katinin bölgesinde Ruslar neh· 

1 
ri geçerek bir meskfin yeri geri 

ngilfere harp İStİhsalAf almışlardır. Moskova radyosu 
hava kuvvetlerinin 3 düşman ge-

nazı rı dedi ki: misini batırdığını bildirmişse de 
ı.- ııa5ıararı ı ıncl sayfada bunun nerede o1duğunu haber 

BUtUn hayatımda a.eıa unulamtya • vennemiştir. 
cağım blr gün geçirdim. Eğer Hltıer. Londra, 9 (Rcıdyo saat 8,15) 
ıe Görtng b1zlmle beraber gelebllml.j - Gece yarısı Moskovada neş. 
olsaydılar, hemen cllcrlnl havaya kal redien Sovyet tebliği: Dün Sivas· 
dmr, teslim olurlardı. topolun dı§mda şiddetli muhare-

.Almanyaya, ttaıyaya, Japonyaya beler olmuştur. Bundan başka 
veya yolumuza çıkacak diğer herhan. cephede büyük değişiklik yoktur 
g1 memlekete gönderilmek üzere bom. Vişi, 9 ( A.A.) _ Almanlar, 
balar hazınyoruz. tgler mUkemmel gf. Rus cephesinde kıştan kaJma 
diyor. cepheleri temizlemekle ve muha 

Litteıton geçen hafta blrçok konuı rebe hattını düzeltmekle meşgul 
mala.rda bulunmll§tur. BütUn bu ko- dürter Merkezde temizleme ha-
nupalarda İngiltere Uo Amerika · 
ııa iatilısallerl programının ahenk • reketleri deva!D etmektedir. 

rp Rus ccphesındc Sovyc\.ler ağır 
leı,ıtirllmesı görtı,,UlmüııtUr. ~ kayıplara uğramışlardır. Ruslar 

2.800 ölü ve 2.-000 esir vermiş_ 

iki g9DÇ bOAaldU lerdir. Birçok meskfuı mahaller 
H Almanlar tarafından alınmıştır_ 

Mahkeme aloilfarında 

Zikıymet eşyalar 
ihtiyar F rangOI i ölmeden evvel, Ar
t em is evde kıymetli ne var, ne yoksa 

papasın evine taşımı.ş .. 
Suçlu, Arternis adında Ennenı 

milletinden genç bir kızdı. Çok 
sessiz ve sakindi. Oturduğu yer· 
de adeta farkedilmlyordu. Nere
deyse avukatının cübbesi altın_ 
da saklano.cakt:I. 

Ufak tefek, yuvarlak suratlı, 
Japon göiliiydü. Sırtında eski, 
a <Yarmış bir pardesü, ayakların 
d~. modası geçmiş ayakkabılar 
vardı. 

Kendisinden davacı olan Onnik 
adında dudakları daima titreyip 
duran yaşlı bir adamdı. Şapka
sını masa üzerinde iki eliye kav_ 
ramış, hemen ayağa kalkarak 
bir şeyler söylemeğe müheyya 
bir halde oturuyordu. 
Davanın mevzuu, hem hırsız 

tık, hem de emniyeti suiistimal
di 

·Davacının iddiasına göre. htı_ 
dise şöyleydi: 

Artemis, bir müddet evvel Ba· 
krrköyünde oturan FrangOli adın 
da ihtiyar bir adamıu yanma 
hizmetçi olarak girmiştir. ihtiyar 
son demlerindedir. 

Nihayet hastalığı artmış, bu_ 
gUn yarın ölecek bir hale gelmiş· 
tir Bunun üzerine Artemis, f!V· 
vefo. evdeki radyodan işe başla_ 
mış, yavaş yavaş, altın haçları, 
altın saatleri, mücevherleri birer 
birer Bakırköyünde papa.s Şehin
yana götürmeğe başlamıştır. 

Papasın şüphelenmemesi için 
de: 

- Frangilli beni evHlthk edin_ 
di Bunları bana bırakmak isti
yo°r. La.kin ~rabası razı olmaz 
deyi "sen bunları papas Şehinya
na götür. O saklar" deoor, diye 
güzel bir de yalan kıvırmıştır. 

Nihaıyct ihtiyar Frangtıli Öl
müştür. Cenazesi kaldırılmış ve 
akabinde de varisleri, başta 
kardeşi Onnik olmak Urere: 

- Ya al~n haçlar, radYQ, gu_ 
mOş takımlar, saatler! diye fer. 
yadı basmL5lardır. 

Artemis bir köşeye çekilmiş: 
- Ka, 7.ikrymet eşyalar ne ol_ 

du? Yoksam sen çaldın? diye 
sıkıştınlmaj'.;a başlanmıştır. 

Artemis, evvela böyle e§yn
lardan haberi olmadığını söyle.. 
mi§, bilA.hıre iş hukuk mahkem~ 
sine intikal edince de, bir lasmı. 
nı geri getirrniştır. Tabii İ§(; za. 
bıtn müdahale et.aniş. papas Şe_ 
hinyanın evine giderek Ufayel 
markalı radyo ile mücevherler 
geriye alınmrştır. 

Bu vaziyet karşısında Artemis, 
hırsızlık ve emniyeti suiistimal 
suçundan asliye altıncı ceza mah. 
kemesine verit.."lliştir. 

il< • • 

Ancak, genç kız mahkemede 
lSrarla şu iddiayı ileri sürüyor. 
du: 

- ~li hizmetimden mEm? 
nun kalmış, beni evlatlık edin. 
miştir. Bu ztkıymet e.cıyaları hep 
bana bırakmıştır. 

Bunu i~bat edeceğim. Hatta, 
nüfus kaydına da beni geçirtmiş, 
bana soyadı alarak da kendi soy
adını, yani "Matosyan" ı ver_ 
mi§tir. 

Onnik ise, Arternisin bu iddia
sını lkabul etmediği gibi, büyük 
bir de hırsa kapuyor: 

- Bu kız büyük bir yalancı. 
dır. Hatta, mahkemeyi bilern 
altlatmıştır. Evin anahtarı ben· 
de değildir, dediği halde, anahtar 
koynundan çıkarılmıştır. Bu ya. 
lanlarının aslı faslı yoktur. 

Bi rdefa kardeşim Frangfili Ke_ 
penkyandır. Yok, ki Mntosyan, 
i\1atos babamın adıydı. Eh, bel_ 
kim kardeşim Matosyan diye 
kullanm~tır, ama, nüfus kaydın
da Kepenkyandır. 

Bu vazivet, karşısında mahke. 
me, Arteıniisin iddiasının doğru 
olup olmadığ"ııun tespiti için 
nüfus k3.ğıdındıı. yazılı "Ma ı -
yan,, soyadının kimin tarafın. 
dan verildiğinin e F~li'nin 
soyadının ne olduğunun nüfw 
meo:ı1Urluğundan sorulmasına a
rar \'ererek muhnkemevi başka 
bir ,... ine bıraktı . 

ğer taarruz dn Birhakeme yapılan Beykozn bağlı Ömerli köyünde iki d ld r-.-.1>.,.,,,... ... ,,... ... ,,... ... ,,....,,,,... ... ,.. .. ,.. ........ ,,... .. __ .. 

NSON AKiKA 
Küçük Hanlar Kuponu 

tllu kupona eklenerek göod .. rtlooell 

ı, ıırama ve il verme UAnlan l!:o Soo 
Oıı.kll<ada parasız oeorec1Lloockttr. EV' 

ıcome teklifi ı;önderen o&mvucularm 
mtırua l&aJ.Dıa.k Uz.ere ııarUı IM1roMert 
nl bUdlrmelı:ırl UWm.) 

Evlenme teklifleri: 
• Yq ~. bOy ı.~. atyah ,Czlü, 

kumraı saçlı, mntenaaıp vUcutlu. b&. 

uk etinde, dul bir ermeni bayanı; '°· 
60 ya.§lannda ayda 100.160 llra ka -
zancı olan bir bayla evlenmek 1.lte • 
mcktedir. (Vlktor) remzıııe mllraca 
at • 861f 

• Y8§ 22, boy 1,68, kilo TO, orta. 
mektep mezunu, aerbeat ticaret ya. 
pan. ayda ugaı1 '10 lira kıuuınan, 

kimsesiz bir genç; 19 yqlarmd&. ,en, 
güzel ve namu.ıu bir genç kı&la n . 
lcnmek latcmektedlr. (T.K. 22) rem· 
zlne m11r&ea&t - 870 

lı ırnyanlm 
• Ticaret llaeal mezunu, muhaae • 

bo ve aeı1 d&ktllo bilen, tUrkçe mu • 
baberat idare edebilecek. sekiz sene 
Ucart bir mllesseısede mubayaat v • 
sair işlerde m~gul olm111 bir genç, 
dolgunca b1r ncrette 1§ a~tadır. 
Altı a.y için tqraya da gldcb1llr. 
(S.S.S.) remzlnc müracaat. 

• Bir genç, ortamektcp ve lLee 
talebelerine ••geometri. nrltmctik. fi
zik, kimya, biyoıoji, nebatat, fra.nslz_ 
ca, resim,, ders!erlnl mükemmel ver • 
mektedlr. Ders saaU 2~ kuru§tur. lır 
Uyenlerin saat 11,80 la 12,SO araamda 
Gedlkpn§Uda, Balipaoa yoı.ra,wıda 

Sandalcı İhsan sokak 28 numarada 
(Ahmet Kma) mtıracaat. 2 

• Ortamektcbin aon sınıfına geç • 
miş bayatta k.im8e8ts b1r genç, iyi 
bir ailenin l anmda evlA.llık olmak 
veya blr mUesscsede çalıımak ı.ate • 
mektedir. (Yeni ııabah gazetesi yanın. 

da Ui numarada. ahçı Emin Yılmaza 
mUracant _ ı 

Aldırınu: 
Afatıda rernizlerl vazılı .... L 

lru.)'Uculanmruıı namlıırwa (ekıD 

mektupları ı~ııretıanemlı.d• (pazaı. 

lan tııırle) hergUn sababtaD ötleye. 
kadAr •• !!3t1 ı ı 7 doo 90lll'8 a.ldamll 

tan. 
(S.C.K) (Gar) (E. Ural) (E.0.) 
(H. Önsal) ış.u.ı (H.B 888) (8.li') 
(R.ıt.c . ı ! Bayım Vlktor) (N.C.K.) 
(8:.!Ô ı lA . .M.) (E.L.) (Ş B,) (B.B.0) 

(Mıhrace) (Tekcan) (Ye dek dCDJzel ı 
(T.H.H.Z.) (Ş.F.> (Naciye Dindar> 
(l{elender) (N.N.) (B.T. 4) (Varlıkl 

(Gün 40) (S. Gllrcan) (Ş.U.T.) (Ac 
le) (H.R.K.) 

taarruzdur ki burw da hür l<'ran. gencin ötumUyle neticelenen bir hA.· Bütün Halk, Ra yo yı ızı: , • ..., .. ...., .. ,...., .... ,,,,.." .... ..,,, .. _.._,..,...,.._,,...,.....,,..,, .. 
sızlar püskUrt.mUşlerdir. dlse olmuştur. ~ N E v z • Kadın ve kız İ§çi aranıyor 

Londradn knydcdilcliğine göre Bu köyde bulunan Mustafa oğlu ~'t. .~ Gedikpaşada ütü fabriknsınrla 
mihver kuvvetlt>rlnin işgal ettiği Mehmet ve Recep oğlu llyM isimli ~ •'t. çalışabilecek ka-dın işçi aranıyor 
toprak, lY.ı.,rrı İngffz mayin sahası- 20 • 25 yll§lannda lkl arkada§ köy ~'t. .~ talip olanlam1 OJinjhdnld adrese 

r.ın berisinde kuyruğu da öte ta. civnrmdakı havuzlardan birinde yı_ ~· A it A y ' 't. milracaatları (16744) 
rafında bulunan bir kurbağa. yav. kanmak lsteml§ler, fakat yUzmek ~ 1 ~~ ~' 
rusu qeklindctllr. bilmedikler! baldo girdikleri havuz ~~ r. r.edikpa n H:um:ıs utii Pnbrikası 

lfnyin saha.snıda açılmış olan ge !arda boğultnUJlardır. - ~~ ~~ 
dii;in 15, lt> kilometre kadar ge. HMlso etrafında. tahkikat yapıl. ~"" görmek ve llhutl RCtıllıl yakından dinlemek lçlu ~~ Köselesız ve derisiz 
nislikte olduğu kabul edilmekte- " sabll'fıttlaıııyordıı 'l Şimdi, bu bUyUk fırsat elinl:ıdcdlr ~ 
dir. Fa.k t Allll!Ullnrm takviye ve _m_ak_ta_d_rr_. ------- :~ 

1 
' :~ ayakkabı mUSabak3SI 

mühimmat aldıkları bu gedik tn. ~ K 1 s T A l a K 1 
gillzler tnrafmdan dövUldUğü gibi ZAYi - Emniyet funirllği 4 \ Herkes T AKS M' de o şu yor ~: lktısat Vek8.letinin emri üzeri. 
bu gediğin önil ve nrlınsı da de- üncU şubeden aJdığım 31/290~7 •'t. • ~. ne ayak'<abıctlar cemiyeti tara.· 
vamh taam.ızlam uğnımakta.drr. numaralı ikamet tezkerem 1 e ~ Yer bulmak i,.in liitlen erken geliniz, maaalarınızı telefonla evvelden tedarik ede ~ fmdnn açılan köselesiz ve derisiz 

it l t bl."' • po~o-yum-U zayı· ettı·-. lkamet ~~ !'il' • ayan e ıgı .ııu ·m ~ bilirsiniz. Telefon: 40099 ~ ayakkabı müsa.bakasın·n birincı 
Roma, 9 ( A.A.) - Italyan or- tezkeremin yenisini alacağımdan ~· - = -- : - - .~ devresim bir ta: kişinin bile İ§_ 

dulo.n umwni karargfilıınm 739 ~isinin hükmU yoktur. ·l - - 1 LA ~~ tiraık tmE:ı.--nesinden dolayı mu· 
numaralı tebliği: Asınalımcscit Şehbender sokak ~ DiKKAT: BestekAr TANBUR E R ~ sabaka mühletinin ıo gün uzatıl· 

Marmarik'tc iki tarafın zırhlı 18 Çini1ihan apa.rtmıan No. 4 ~~ ~~ dığını yn.zrnıştrk yeni mühlet ya· 
ve motörlü kuvvetletl arasında Af.bert Küıık~ (16740) ~~idaresindeki KRiSTAL SAZ HEYETi, güzide bayanları ve yüksek sanatkar NEY. ·~ nn bitece.1<tir. Haber nldığımıza 
çarpışmalar devam etmektedir. ------------ ·~ ZAT AKA Y'ın iıtirakile 14.6.942 pazar gününden itibaren her pazar saat •. göre bu sefer birkaç nümune 
4 üncü av alaymaı mensup Mocc_ v Er AT ~~ 16 dan 19 a kadar I' gönderilmiştir. Jürı heyeti, per. 

~fih~~ ~~!1:~1~:y~ Şehrimi.z mariıf tacirler~nden ~: SARAYBURNU PARK GAZiNOSUNDA ~~ r:~~~~ıe~1:n~:~~t~: 
harbe tutusarak parlak muvaffa· Nurı Alı Hamamc ogıu " ~ !enlerini ayıracft 1• An~rarayaı 
kıyetler l~azanmış~ardır. Birkaç . . :~~·~..::All'9"~ ~"''A;"""~:Y.,,..l'9"'6.;"""·,,,/IT. """...:-.. içkisiz al 8 matın es. ~.""."" .. "" "" .. "".,,,."".,,,.""./""·,,,/~·."" .. ,.,,.•""CA ~önderecektir. """ ~ 
kere yapılan çarpısmalar netice- vefat etmiştir Cenazesı yarınkı ıı. 
sinde 14 Kurtis düşürfilmü.~tür. çarşamba günü Sarıyerdeki ya. 
Bütün tayyarelerimiz üslerine lısından kaldırılıp öğle nama.zJnı trızAB: Romanımızda tefrika sı
dönmüşlerdir. İngiliz hava ku\·. müteakip Sarıyerdc n.ile kabris_ raaı kart§1lll§trr. ttıuı.r ederiz. Kan
vetleri bundan başka Alman av- tanına defnedilecektir. Cenazeye şan yerden tekrar n~rediyoruz. 
cıları tarafından düşürülen 7 !ştlrak edecek zevatı götürecek 4 .,,. "' 
tayyare ile bir havaı meydanının motörler sabah saat 10,30 da Bu kttabm adı Şahikayı çckml tı . 
lbataryalnrı tar::ı..fınclan tahrip edi Karaköy rıhtmundan hareket • "Bataklıkta ~lrut bir r..anbak .. ,, 
len bir tayyare kaybetmişlerdir. edeceklerdir. - N~ enteresan bir kitap adı .. A_ 
-----';...;;...--~---=---_;..-----..;;._------- caba kJmln eııerl 'l 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret Un1uın ~~:::~~~:L .. k defa admA 

M •• d Ü 'Ü""" •• d raatlat'hğnn bir muharrir. u r. g un en : Şöyle bir göz. attı. tik sayfa.1Jıncla 
Türkiyedc yangın, nakliyat, hayat ve kaza ııtgorta lşlerDe me§gul oL 

ma.k Uzere kanuni hUl•ümlcr dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet ha. 
ılnde bulunan Dogun slgorta Anonim şirketi bu kere müracaatla hmir, 
Manisa ve Aydın vil!l.yetıerlle mUl!ınkatı aeenteilğln §lrket namına yan· 
ğ-.n nakliyat. hayat ve kaza sigorta işlcrlle meııgul olmak ve bu lşlerdcn 
doftacak d:ıvalnrdn bUtUn mahkemelerde mUddel, mUddaleyh, ve üçUncU 
p?ıııs sıfaUarUc hazır buluı:mak Uzerc Haki Erolu tayin eylediğini bildir. 
m~Ur. Keyfiyet Sigorta r;ırkeUerlnln teruıı ve mUrakabeBI hakkındaki 25 
ho.zıran 1927 tarihli kanunun hUkUmlerlne mmuvalık gtsrUlmUş olmakla 

llAn olunur. 

kısa blr bat-laııgıç. 

"Ben bu eserln mevzuunu tamamtıe 
hayattan aldım. Bataklıkta açılan 

zanbak, vaktiyle tcmlz, orta .halli 
bir ıılle kızıydı •.. ,. 
ŞSJılltn kitabı satın nltı. 

TUnele doğru yUrUdü. 
l''nknndııld kısa başbı.ngıç Şnhlkn

' nm nwrnlanı bl\!ıblltlln tnhrlk e~tl. 
Bu, tııllslz.llğlno tnanm-nk, kendini 

tıunurdıın ç:ımum maoorndan nuıcc. --------------.....,------------! raya Btnn bir nllo luzmm romanıydı. 

l>evlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları ........................... ________________ ~------.-.----.....,. 

o.k7oUuuJı.!Sda • aa kırk kl§lllk gruplar halinde seyahat edecek 
'le!elılır ıçm 15.6 D12 tarihinden ltlbıı.ren tatbik edilmek üzere yenl bir ta. 
t~ llıdu edilml§ttr. 

Fazla tataU!l.t Jçln istasyonlara mUracıuı.t edllmesl. (6272) 

Şahika: 

- Şlnıdl~·e kadar okudıığıım Fran· 
sız romnnlan anıflmda bu kıutar gU-
7,eJ mevzulu bir f':!lerc l'ft!ltlumnmııı • 
tım. 

Dlyerelc '.runr.lden Deyoğluruı çıktı. 

Tram\"&yn blndL. 
Ve Dotruyoldaki ''llAlo'' slnemuı.. 

Mukadd s Uç ru 
·51· Yazan: ISKENDER F. SE TELLi ._ _____ _ 

na glnU. Şahlka llnemaya tam \'llk· 
tlDoo V1ll'mıştı. O salona girer glrme-.ı 
ıı:ı'tlar IÖlUDU,, rom b:ııımmıstı. 
Şahika rekHlmJara aldanıuıık gir. 

~tt buraya. HaJbukJ tru, bir kovboy 
filmiydi. Şa.lıJka bu çctlt filmlerden 
botla.nmıızd.J.. Perde arasına kadar 
kendini güç wtto. 

Perıle anl3miJn rcnlıı bir nefes aldı. 
Biraz sonra lklnc! film gösterile. 

cektJ. 
- Adadan &yoğluna bot yere in

me~ oloııuuak için, lklocl filmi de 
eyredeceğim. Belki o 1~1 bir 5oydlr. 

DlycrcJ{, elindeki kitabın yfal:Jn. 
ıu ııcvl!Vordu. Şimdi Aduda oısııfdı, 
kitabı ynnlamııth bile. 

Bu kısa znm:ın içinde Şabllın u 
satırları sUratle olcuılu: 

" .•. Bir batııkhkta açılan bu gü_ 
zcl çiçeğin bir kusuru vardı: Hıa-

lcrlnln mnğlQbuydu. Bir kusur onu 
bUtUn hayntmca - zaten hayatı 
da otuzdan !azla. sUrmeml§U -
felA.ketle, ıztırapla geçti. GUldllğil, 
eğlendiği zamanlarda bite ruhan 

muztarlp olduğunu anlamak ve 
içindeki yarayı görmek mümkün. 

dU.,, 

Şahika: 

- Ah, ne gtluJ e~r" Ne 1nın·etıı 
bir göriiıJ .. :Sc t:ıth bir UslQp ... 

DIJc mırıldanırken, ııııtüıu tekrar 
9'iııdll •• 

İkini'! fllm bacıladı: 
"A:>k Bahçesi'' 

- Acabıı bu tnm ,lıımı 
zlp midir? 

Şnhlkn, heyecanlı bir ölüm vnlın

lyle başl.ı.>an bu filmi aııuca Ue ta. 
kip edlyor<lu. 

Boynz perdedo blr rnozotun ııa &6z_ 
teri geotı: 

"Huzur ve saadet !ı;lnde vaşa· 

yabfimek için :ıyatı olduğu gibi 
kabul etmeliyiz. Zira, saadet ve 
feı!l.ket, ikisi de bir tcılAkki meııe. 
leırtdlr!., 

Şahika g'Uldil: 
- Filozof, fclM,ctın no olduğnmı 

anlamamı, galiba! El;rer bir boşanma, 

bir tcrkecUlme, blr yaııgm tel&ketlyle 
knr ıl mı:t ol aydı, muhakkak kı, 

bu &özU bu kadar öltll•llz. llÖyleme7.dJ. 
Saad t ~-e tclAket, bir telı\kki me9ele 
ı olnblllr mı biç 1' Ben kooamdau •r 
rıhtım.. Hoelandığım adamdaıı da 
llllfnt glirmoolm.. Jien:llml ııaad me. 
ul ıı ynblllrlnı T Birbirini pok l)'I -
lamış 111C5Uı çifti • gibi. «filUp et
lenebill r miyim f O ı.a.maa bcnJ duy. 

gusuzlııkl.ıı, .kalblJxllkle ltbaoı ~n .ı:. 

ler mlT 
Bereket vel"!!ln ki filozofun ıı.liı.U çer 

lnık wıutuldu.. lleycc:uılı ll&bneler 
blrblrlnl ko\·Blal ordu. F a.:.nt, lllmlın 

ruhunu bu rıılSt'.Jı:ı tcşl;.ıl ettiği lçLD, 
A&k BııJıoesl denlh.•n bir ı;Utla yap 
<tığı ı:lftllkt~kl bu gençlere rtyaı.J ilk 
JuıUyetıe "mesut" dcnllcbWrdl. Çlin· 
idi onlar, yukankl fel'lefı:ı)e göre 
(hnyat) ı olduğu gibi knbul etmlfler 
~! -

Şahika bu fcl!ıefc) 1 bir tlirlii bazm 
edemiyordu. Elindeki kitap "Saadet 
çe fcl!iket" in bir telAkkt meecıem 

olduğunu &liylüyor boyu perdede 
geçen sahnelerde ise, bu fclaefcnlıı 

taınamlyle 2.1('.dı olarak, ha.yat\ oldu 
ğo ırlbl kabul etmekle saadet.o 1;.a: 
\"il ımmın mümkün olduğu ileri ıllrtl.. 
lilyordu. 

(Devamı var) 


