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FELE!ılENKTI·~ llint Fcle-
mengine ait tesislerin bit• 

Be senetleri birdenb!re kıymet. ka .. 
Z3.nrnılj, batta Felemcnldllcrin e
linde bulunan aksiyonlar Alman· 
lsr tarafından hani, hıınl satın a
•Dllyormu" ! 

Bu alıl'j\'eriş dünyanın mutad 
olan hesaplarının dışında bir şey 
değildir. Dünyanın bu kadnr ah
!ilk olduğu bir meseleden yeniden 
bah.~tmeğe ne lüzum \'ardı diye• 
eeksiniı. İşte işin orijinal olıın ta, , 
~ı da bu mutad a.1ışverişin ycı>- ı 
yeni bir vaziyeti ifşa. etmiş olma- 1 

ıımdandır. 
mnt Felemengi uzun asırlardan 

Ber iki tarafın 
aybı varı 

l\loskova, 25 (A.A.) - Sovyet teb. 
llği ekinde, Romen • Macar hududu:ı 
da Sigisoarn doğusunda MS(;ar ve Ro. 
mim hudut kıtıı.ları arasında bir çar. 
pışma olduğu bildirilmektedir. Her ı 
iki tara! da kayıplara uğramıştır. 

Birmanyada 
Japonlar Tuagu 
müdafiaa hattına 
yandan h!!cam 

ettiler 
--o

Çinlilerle Japonlar arasında 
şiddetli çarpışmalar oluyor 
Yenı Delhl, 25 (A.A.) - Blrmanya. 

da Çin kuvvetleri, dün Tungu etrafın. 
da sava., ynpmı.-.lardır. Tungu ile Pi 

sinanane arasındaki yol kesilmiştir. 

Yolu kesenler, Tungu müdafaa hat -
tma yandan hUcum eden Japon keşif beri Felemenklilerin elindedir. 

Birkaç yüz bin Avrupalı yiiz mil- kollarıdır. Resmi tebliğde durumun 
yona yakın nüfus idare eder ,.e bugün belli olacağı söyleniyor. Bu 
oolann ham madcle kaynakla.mu 

1 
bölgede ufak İngiliz teşkilleri bulun. 

ıdrai mahsullerini idare ederlerdi: me.kta ve Çinlilerle bir -saftA hareket.. 
Hint ı~elemen~de her türlü ile• lere girmektedirler. Dun sabah sahil-
1.ısadi faaliyet zemini mUsaittir. oo k9.in bir tayyare iniş alanmı 26 
Perl Harbur baskınından sonra d~man tayyaresi bombalanm~tır. Ha 
ılaponya bu bölgelere kolay~a. ~ sarıar hafiftir. İraudy cephesinden 
d.ıru attı. Bugün bu zengin menba- verilecek haber yoktur. 
tar en müsait şartlar aJtnu.la Jr.
IH>nyanın emrine ama.de bir halde· 
·fu. .Japonya. bakımmdan bu kıı:r· 
naklar kendisinin bir taraftan 
harp mukavemetini arttıracak, 
bir ya.ndan ela mihverin Uzak 
Şa.rkta. muzaffer olmasını temin 
edece4ctlr. 

Müttefikler için de nzfypt bu
. .aun tam aksidir. Hint Fclcmengi 
«!iden çıkmış olmakla müttefikle • 
rin muzaffer olmalan Jhtimali da
ha çok gerilere atılmı.., bulunmak
tadır. 

Kral ibnissuudun 
oğlu Mansur 
Babası adına Arap 

milletlerine hitap etti: 

islim milletlerinin 
tam bir birlik 

yapmaları ıazımdır 
l{ahire, 25 (A,A.) - Emir .Man • 

sur, Britanova ajansı muhabirine ver. 
diğ'i bir demeçte, baba.9ı kral İbnis· 
~ Devanu 2 ncJ sayfada 

ilk bahar 
taarruzu 

Nisan sonla
rtna doğru 
başlayacak 

ilk hedef Kerç ile 
Rostofdur 

---0-

Sovyetler Sibiryada yetiştiı 
dikleri yeni kıtaları cephe 

gerisinde topluyor 

Stokholm, 25 (A.A.) - Bugünlerde 
cepheden pek az haber alınması, da, 
şark cephesinde hareka.tın bir durgun 
luk de\Tesi geçl-!dlğlni ;&östermekte 
dir. 

Umumiyetle çok kısa olarak her
gUn neşredilen iki resmi tebliğden 

başka Moskovadan, harekAt hakkm. 
da artık hiçbir sarih haber verilme • 
mektedir. Kırımda, Doneç havza.sın • 
da ve merkez cephesindeki ınUhtelit 

Alman dayanma noktaları ve bilhas. 
sa Rjev etrafında, herhalde çok şid • 

Jerden ulman bir §ehre girerken 

1 
1 r·ps 
Müsiüman cemiyeti 

reisi ile görüşİü 
Yeni Delhı., 2:S (A.A.) - MUslüman 

cemiyeti başkanı Cinda, buglln Slr 
Stıı.fford Krlpsle müzakere etmiştir. 

l.'enl Delhl, 25 (A.A.) - I<rlps, bu 
sabah Bengal valisi lle ikinci defa 
görllşmliş, Hindistan başkumandanı 

Vaveli ve Hindistan hava kuvvetıcrı 
kumandanını bir kere daha görmfüı 
tür. 

\·nşington, 25 (A.A.) - Harlci}C 
nazırlığınm dtin bildirdiğine göre 
Hindistana gönderileoclt olan Amer1 

kan istişare l«ımisyonuna eski bari 
ciye nazır muavini Tcnry Grady ba;; 
kımıık edecektir. 

Uzak Şarkta 

ava. mu a· 
rebeleri 

şiddet endi 
---<>-

Amerikan havacıları 15 
Japon tayyaresi düşürdü 

detli çarpışmalar olmaktadır. Fakat Sidney 25 (A.A.) _ a Japon bomba 
bu çarprşmalar conunda, iki taraf tayyaresi buglin Port .Moresby Uzer!. 
kuvvetlerinin karşılıklı durumlarında ' ne iki defa bomba yağmuru yağdır 
kayda _değer hiç bir .değişlklik kendi- mışlardır. Ne insanca zayiat ne de 
sini göstermemektedir. hasarların derecesi hakkında tafsilAt 

Alman kaynaklarından alınan ha - verilmemektedir . 
berlcre göre, Doneç bölgesinde ve Kı. Lo 1 2- (A - ) _ B B C· ne ra, a • .'1. . . . 
rıında, So~t hUcumlan şiddetini Uzak şarkta müttefiklerin hava 
kaybetmiş bulunmakta ve Alman ve faaliyeti şiıldotlenmekte, Japonla· 
Romenlerin mukavemeti ve karşı hU • j rrnki hafiflemektedir. Dün Çung • 
cumları, Rusların hissedilir bir terak. Kingden gelen bir telgrafnameye 
ki kaydetmesine mani olmaktadır. göro gönlillü Amerikan pilotları, 

Umumt intiba, bugün, ilkbahar ta_ Slyamda iki hava meydanına hü· 
arruzunun son hazırlıklarmm yapıl • cum edere:< 40 Japon tayyaN?Slni 

&...- Devamı 2 ncl sayfada tehrip et.miı:ılerdir. 

1 Görünmiyen Adamın·Peşinde 1 1 
Yeni Ginede Moresbv limanına 

Japonlar i1'i günde 200 den fazla 
bomba atrnı~Jardrr. 

Vll!l.yetten tebliğ edılmlştir. 
. 1 - Her çeşit zeytlnys:ğı ve pamuk 

ı 
yağı toptaş.. satışları ycnı bir tebliğe 
kadar yasan 'Cdllnıiş ve aşağıdaki e 
.ıaslar dahilinde beyana tabi tutul 
ınuştur. Anca\{, perakendecilerin azıı-
ml 5 kiloyu geçmemek llzere mUsteh 
ilklere yapacaklan satışları serbest 
tir. 

2 - Elinde ve emrinde 20 teneke • 
den veya buna tekabUl eden miktar_ 
dan tazla her çeşit zeytinyağı ve pa. 
mukyağı bulunduran zeytinyağı ve 
pamukyağı mtistebllklerin ( tağ"sirha. 
neler ve fabrikalar) perakendeci; yarı 
toptancı ve toptancı tablrlerile ko • 

Erna Zak'm wızetemize hediye 
ettiği imnıtı resmi 

Erna Zak ile 
bir görüşme 

--0---

anat Ar devlet 
ko nservatuarından 
sitayişle b2 setU 
BillO.r sesini radyoda hayranlıkla 

dinlediğimiz Alman ses sanatkA.rı Er. 
na Zakm,ayni lA.hutı sesini şimdi tl!. 
Jetonla duyuyorum: 

o~,·amı 2 n<'l sayfad:ı 

nıisyoncular ve depocular; bakkallar 
ve rehin olarak ellerinde bulunan zey 
tinyağı ve pamukyağlarmı iJ~ tan 
ı unden itibaren belediye hudutları da: 
hilinde olanlar il!.nı takip eden gü _ 

nUn akşamına kadar belediye hudut • 
ln.rı haricinde olanlar da nihayet Uç 

gUn zarfında bir beyanname Ue idare 
• mirlerine bildireceklerdir. 

3 - Bu beyannamelerde beyan edi
len zeytinyağı ve pamukyrı.ğlarmm 

cinsi ve nevileri miktarları nerede 
bulundukları kime alt oldukları kap
larınm cinsi ayrı ayrı gösterilecektir. 

4 - Resmt mUstehllk, mUe!!Seseler 
beyan kaydından müstesnadır. 

İtalyan tebliği 

İngiliz 
tayyareleri 
Atina civarını 
bombaladılar 

Bazı 
--0--

evler hasara uğradı, 
bir kifi öldü 

.ı~oma, U (A.A.) - İtalyan ordu!. 
·ı umumi karargAhmm 662 numara 
.ebllği: 

Sirenaik cephesinde hıı.ber verUec 
nlçbir önemli faaliyet oıma~tır. 
DUşman Blngazi üzerine bir akı 

yapmıştır. 

Atina bölgesinde de İngiliz tayyar 
leri birçok tahrip ve yangın bomba 
atmIŞlardır. Varoşlarda. bazı evle 
hasara uğramış, Yunanlı sivil ahali· 
den bir kişi ölmüştür. 

1 Doğu Akdenizde bir deniZ teşkiline 
' dUn sabah İtalyan torpil tayyareleri 

1 

tarafından hUcum edilmiş, orta tonat 
dn. bir kruvazöre muhakkak surette 
isabet vaki olmuştur. 

iki lngiliz muhribi battı 
Vaşington, 25 (A.A.) - Bahriye 

nazırlığı tebliği: 

Uzak§arkta Plllsbııry ve Edgall 
muhripler! Mart başındanberl kayıp • 
tır. Bunlara Za}i olmuş nazarlle ba. 
kılabllir. 

Bu işin bugtinkü muharipler 
ba.kmuııda.n tasnJfi, mütaleasıdır. 
Fakat meseleyi sadece bu cepht• 
sind~ tetkik etmek günlii'l. ha . 
dise1eri tetkikt.en daha ileri geçe
mez. IDnt Felcmenginin Japony:?
ya getl~lni kıtalar münasebeti bn
knııınrlıuı mütale:ı etmek daha. 
doğruya gönnel< imkanını balışc. .. 
der. Hint Felemengi arazisi bütün 
\·erimlnı \'e i~ kuvvetini Felemen-
ge verdiğ"j zaman bu kendi kend;· 
·~a ~f~yet etmiyen, kifayet etmr. 
'tıad.ıÇın 16 ncı asrrdanberi müte
lan ılen denıza..51n sahalara yayı• 

o lağın m~zarı 
reası açıldı ? 

Amerikan harbiye naz.rrmm tel::
Jiğine göre Amerikan tayyareleri 
15 Japon ta~:yaresini düşürmü§ler, 
altı tanes:ni de ha.sara uğı-:ıtrnr§
la.r, bir rniihimmat deposuna da 
tam isabet kaydetmişlerdir. 

Anllt.,Kabir projeleri 

''1"11Pllnın -Avıııpanoı açıgmı kapa.tan, 
tiyacına tet;;,rıa._ ve ham madde ih
tı. Bo höl bül e<len bir kazanQ
girmekle gı: ;~Ponyanın emrine 

, ·ı °'UY\• tJ 
sahaom IDahsuu ..,.e eri olsun, bu 
ri olsun AVI'upa~., lıa.m maddele
rett.e uzaklasın an ~bedi bir su-

~ ı3 ,.e A 
16ncı a..c;ırd.an beri lo '7Upanm 

• Ik tadısr ya . • 
ınaJa.nna ı · lnı\'\'etU aİ· .. ~ 1 • 

olan Japonynnın elı:onom;i"ü~ameı 
vetlcrlni arttırmış denıe'k~ 0

" -
n Hi t F l r. Ja-ı·<>nyanın ın e emen~incle . 
le!'ırnesi Pa..,ifik adalarına ~er-

• A yayıl. 
ma.sı, hatta A\<'UStralyayı eli al 
t"?-da. btllunclonnıuıı hep bu mantık 
mızanma göre hesap edilebilir. 0 
zaman muhasebe~; ~u !'!eliildc ka _ 
{M!.mak lazmıgelir: Rejimi ne olur
'>a olsun Anupıınm zaran! 

A\Tupa yukarda işaret ettiği • 
m1z sahalar dahiJ olduğu halde 
;htiya<'ınm yüzde 64 ünü ana va -
tan fopraldarmm dısmdan te<larik 
t·ıliyordu. Pasifik ha~inelcrini ka~
heden bir Avnıpanın hangi bay -
ra.k altında olursa ol<ıun rahat et
mesine imldn voktıır. 

~imıli'ki hesap cıudur: 
An'.!lo"~k.,on • Cermen miica.d~· 

ıı-c:ind~ A~yah c:s.n adam AYnıpr.• 

' 

Bir de bakmışlar ki Hasanın sakah 
bir karış uzamış ... 

4 (~) 

Haraççı köyünün ileti gelenleı • 
düşünmüşler, taşmm.ışiar, hort • 
La.ğın ( !) kendilerini rahat bıral · 
mıyacağını, mütemadiyen kapılr
r..nı açıp, ışıklarını söndürüp sıı1 
lanna bıneccğini. buna mukalJ 
bu görünmiyen kU\. vctc hiç:lb 
şey yapamıyacaklarn.1 hesapla 
mtşlar. Bu arada içl~rine nasıl::'.· 

~ bir şüphe gimıi§: 
ı - - Acaıba, demişler, Hasan hPrt 1 

.. !adr mı. hortlar.t·l·.!ı lllI? 

Köyüı: C'Jl akıllısı ~r::iylc ,:emiş: 
_ Bunu anlamak kolayı 
Mecliste bulunan diğer köylü!c.r 

~merakla. sormuşlar: 
_Nasıl? 
Akıllı köyfü müthiş fikrini açık 

""aç1k söylemiş: 
_ Aramızdan üç kişi seçelim. 

Bunlar Ha.sanın mezarına gitsir.· 
lı:T . ' - E sonra. 

nın hi5!'.Csini aldı. Haraççı kö~ ii muhtar' Vahit Çetin ile - :Me~rı açsmıar. 
~ Devamı Z ncl sayfada ~ Devamı z ncl s&yfada hortlayan ( ! ) Ba.sanııı. lmrde§l Oafer 

- '-

Greta Garbo 
Bir Amerikan doktorile 

evlendi 

B U :,oab:ıh'.<i Cumhuriyet t<' 
Atatürk'ün anıt • kabri 

için jiiri heyetinin mükafata layık 
buldu;::,'11 üç projenin restmleriJ•İ 
~örfüik, Ilunlardnn biri Prvfesıi:
Anıaldo Foschinl'nln, · biri profr 
wr Emin Omı.t'nı, biri <le profı:. .. 
sör .John.nnes J\rliger'in eseridir. 

G1lzete resminde t.eferriiat gi.) 
rünmllyor; fııka.t her üç eser kiit. 
le, !nanzome (ensemble) \"e antt 
fikir balumından bazı hükömleı· 
yermeğe müsaittir. Prof. Foschi~ 
ni'nin cepheden mi, yandan mı fo. 
t-0~r:ıfa alındığı resminden iyire 
:ınlaşılmıyan e<;eıi, kiitJesl bakı. 
ınmclıın sade ,.e salabetli, ıyıcc 
göriinmiyen motifleri bakımmclnıı 
ı:en;.ıin intibamı \'eriyor Fat.a.t bu 

1 eser bir kabirden ~~it ;iyade bir 
;~nıttır. Fazln olarak milli lıi!i>leri 

1 

mlze ynhnn<'ı hir telal•kiyi ifad~· 
lendim1lsttr. 

Prof. Krüger'in eseri derin ol 
duj:,"'U kadar da ihtişam)Hhr. Girit! 

1 biinyesinden bir kabre ) aı-.ışan e • 
rarlı bir telkin )·ifüseliyor. Buna 

Nevyorktnn verııen bir ajans ha.be • rağmen umumi heyetlndt> bir e
rine göre tanınmış ıbıem.a artisti ı henksizllk var gibicli·r. Eseri \ÜCtı· 
Grcta Gnrbo Amerikan doktorlarm <la getiren üç ayrı parça, başl•a 
dan gıda maddeleri mliteh:ı.ımsı GaJ . t~a,.kn )·erlerden to.5mqı birihirine 
lord Honser ile e\<·lenmlrjtlr. Dilğün ~~lenmts ht.,sini \erlyor. Bu esere 
artlstl.ıı Nevyorku ziyareti esnasın • ı hakim olan ann fikir de milli his. 
da yapılınıştır. ·-t leıiınize yabancıdrr. 

h7".an: BiR MUHARRiR 

l'rof. Emin Onat'm \'e arkada· 
-..ının projesi, m~feyi yenen gfü • 
lerhli bir kütle t.elilkl<isinin ese· 
l'idiı·. Uzaklardan ve bir bakı~ta 
ka\raıımnğa müsait bir ahenkle 
'ücuda getirilen bo projenin kta
..,ik bir zarafeti \ardır. Fakat sr. 
• •mlu liı-.mm üstüne \"e tam orta
"'na yerle~tirilen \.'e bir kaide Ü~· 
lfıbile yrı.ıııldığı halde tepeye ko 
nan kısım, büyük bir başa dl)C gc• 
len bir külah gibi iğreti duruyor. 
Ru parçayı kaldırınız, eser ,·ahde. 
tinden hiçbir §ey kaybet.nez, fa. 
kat ana fikı·in ba...,ltliğini meyil·· 
nn \ urur. Bu cı.eı' de Türk !'.anat .• 
nrn eşsiz fürbe mimarisinden Jılç. 
bir milli tesiri dcnun ettirmiyor. 
l anan kırması n.• fazla A\'rup:ılı 

ılır . 
Yaıık l•i bu iit: ;_.;üzel eserdeı. 

lıirbiri, 'füı~< sanatının tarihi \C 

tekamülü ile münasebeti baknnrr· 
ffan Türk değildir. Yalnız Prol. 
ICriigeı"ln ve Prof. Ona.t'm e&erle 
rlnd<' anıt • kabrin it:ine aJt ke
mer ak-.amı an layışmıl7.a. biraz 
yakla.'}mı~tır. Fakat her üç eeerin 
de dış tarafları mUli karakterden 
lamamiyle mahrum görtintiyor. 
Tem<'nni cılelim ki ga1et~ reMınk
~nnrT' atdJ~ız hu inff:ı..ianı
m .... n am.ımian bizi ~ .. 1• 

81'11. 
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'Gört\nmlyen :\dam EN SON DAKiKA Mahkeme Salonlarında 
Havr! !Da'9 .. . 

1 ~ l~tan.rı 1 ne! dll,r&Ma 
Küçük ilanlar Kuponu ı!:\Ya Kunın:uo~ i2000 

iira ieberru etti 
Gömiılen bfr öi~ıniH. tC~d'I .;: • ı w· na~tumf1 ı ncJ t;:ıliat:a 

l kanlmasını büyJ.k 'Cir btlllJÜl sa • lll1 1.ıluse nlı~m A\'rupada ve {Bt kupona eklenerek glnderUecek 
. yan köylüler, bu fikri korku ılc tlcıwada y!lp.ı.c:ığı tesirler çok miı 1§ arama ve it ,·erme Ulalan En son 

b~u1. 25 CA. A.~-- _Türk karşılamışlar. Faka:t hortlağın yn Wıll. <•h-c:ıhtır. Bunlann bir kısmı Dakikada para•z 1141fttdllecekfü. Ev
.Lı·:a Kur:mıundan t~blig edılını.- rattığı korku, onları bu gunahı (l(.lo"ittk, bir kısmı sosyal neticeler ıenme tekJlfl claderen okuyucuların 

Rakıyı karısına tere .h 
ediyormuş ••• 

r'r: işlcmıye sevketmiş ... Aralarından verecek bUyUlt ekonomik mesele- ı ınbtuz katmak tızere .arlb ad.rea&erl. ,, e· • k d ..., ·ı • k 
Sezrnaş sanayi ve zirant maki• üç k"şi ayırmışlar, bu ÜÇ kişinın \er; doğ&:rocaktır • .lapooyanm l'a- DJ bUdlriDelerl lAum.) ır şışe ra ıya egı sanın ızını 
len Türlt anorı.iın şirketi namına H k d Cal ·ı d - cak k 

mec l'Bi ids.re reisi B. Hayri İpar arasına asanın ar eşı er 1;11ii(c yayılması ı c oga e o- Evlenme teklüleri: 80 k b ..., 
flİrit Hav-ı Kunımuna 12.000, lrn- d~ katı~ ve ell.-.:!rine kazmaları nomi1> netice ncclirf • Y8f 18, boy lGO, kilo IS8 eamer tane iZi ile degişmem ... ,·. 
>er.ial Kenu:kal lndustris (Turkey} küreklen alarak mezarlığa yo.lan Japonya mahsu!U bo~ ~si kıvırcık saçlı, kahverengi gözlU mUte • 
• mted <-ir:kct.i 3.000 ve Park Ote• mışl.ar • . !:.Ok. hayat ~e,iyesı ao;agı hır sn- nasip vücutlu halihazırda ticaret mek. - Hidayet, EldaWI!. 
ı sah bi Al"llll Tokatlı 5.000 lira _tşın bun<;l~ S<?nrasını Caf~rı:ı hayı eline a. maktadır. Avrupa.nm teblnde okumakta olan bir Tilrk &en.. H bat .mahkeme sal 

agz ndnn dınlıyelu-n. ,.0 Amerikanm, Asyaıun durumu cı· 16•18 y&§Iannda 164 boyunda elA emen UlJI, onu • 
cbcrril etırW terdir. - Hasanın mezarı biraz çök - 1926 da milletlerin alım ka.hilly~ti Özıu ~ .. ah saçlı en u•ğı orta ~k- nwı soğumamaaı için ıcerlle girerek 

Cislnve+ lnstik fabrikası sahibi müştii. Çünkü aradan tam kırk haklaoda şoyle bir netice \ermı • ~- , av u kendislrı~hslline devam kapıyı ıııkı aılu kapatan mlllıa§1riıı 
ak Kohe'l dahi evvelce verdiğı b" . • ...,p mezun • bir nidası lb.erlne, mahkeme .ıonuna 
• b n hrnyn i aveten bu kcrre ır giın geQllllŞtı, tı. ettirebilecek servete malik bir bayan. henüz 16 y&fmda ufak tefek bir goo! 

e b , b:.1 lira vermek suretıle •-- Üç <.ırK:ıc:i_a:. c\abrın :ı;: \!;tn~a !'I• Bir Amerikalının alını kabiU~·e-- la evlenmek istemektedir (S. Kıvıl. 
• • • • • • <-<;"' ıalandık lçı.mizde nn.· . .ış hı-:- kor ti - 100 A\TupalDlUI alun kabılL· · kız. luplurllll&l olduğu balde clnlL 

crrlllmu on bın liraya ıblag et - k , d. El~. ·zdeki ka7.J11tıları \ettnf' 100 Auupalmm alım ka- cım) remzıne mUracaat - 22' - Hlda)et. ••• da,·ncı ıten mlüıf 
· t"r u \ar ı. ımı •. • • Yq 29 içki ve kuman oımıyaıı 1 

• ı bıı- türli.ı kaldıramıyorduk Ben lıılh'eb - 500 .\sya.Imın a!ım ka- ' bi d 1 t ufak - Evet efendim. 

owyet tebU"1 
f.ondra, 25 -(Radyo saat 7,15 de) 
Dlln ı;ece yarıaı Moıkovada neşe -
l n resmt Rus tebliği: 
Dün cephede mUhim değişiklik ol • 
Dllftir. 

. . • h . · - 50 lira maa§lı r ev e memuru acçı yer:iA.iuı Öl 1ıo 1ııe 
blitiin cesaı-etımı top1Mlun ve az· bllıyctınc. blr elirl veya, evi bulunan bir aile - n .. 
mayı kaldırdım. Amerıkııl~n \C Auupalı)a g ıck istemektedir (Nere Sapsan sa:çiı, btwnbeyaz teoıl, gü •• 
Arkadaşlar da benden ccsar-et l ükse'ı< alım kabiliyeti veren ku\• kızı ile evlenn Ura t 

22
5 · zel deneblllr bir kızdı. Bordo rengi pal 

aldilar ve meztn açmaga başla • ,.et onların dün. ayı istismar cdi desin) ~: m 
163 

ca:ıi ·
66 

slhh&W to, aym ıuakıe de ayakkabı ctrmlttt. 
dık tanlan idi. Simcll he ap ak l ola.- * Yaş ._, Y • 0 • - Niçin b<>pnmak lııt1yol'8Ullm., 

. ..:. Ya dıyorduk, Ha&anı buı a.. caktır. Beri tar:ıftcan, Pasifik ,.c mOtenaaip vücuUu, iyi bl~ ~~lem:; Genç kızm kırmız.ılığı bU8büttln 
da bulamazsa.11 Ya bdr<lenbır:: lllnt Fe1enıen "ndeki ham madde- sup kimaesız, kocaamm 1 m 1 arttı: 
.. . •·· . 1 1 ,.. _ ..et-- kalan bir bayan emekli veya memur, Anı----"·" ınAmlvonıL 

"' l'f. • l.17A:rım•ı.e -sa.ldlrıvenısc Artık C• ler<len ma.hruın Ulan ;uueı_.., \C • ba 
1 

eYl - ._. __ , geç " ., 
Loadna. 25 (A.A.) - B.B.CJ: lan olım.ı.ştu Ne yapıp yapıp ot.mı A\nıp:ı d ~letıcri Alman)& <lııhi' evine_ baflı, çocuksuz zir ~en~ - Nedoo'! kanun, maddJ sebeb, , ... 
En kanlı rn:rrm:malar, ~1mdl Rus ··ı ·· " ·· ·· · kt"l ol<lugro halde deö-ir-;.cn vuiyetten mek ıstem,kt dlr. (lıl. 8) re m kla istiyor rn bunu arl)Or. .... -r-,. YA o usunu gorece ı {. -~ 

cephesinde vukubulmaktadır. Gayri Mezarın üstünü kaplıyan tor J' ı.arar göreceklerdir •. Japonya bdn- racaat - 228 - tı:te •. flddııtll «eçtmalıı:llk, var 
resmi tahminlere gore Almanlar elle. rak tabakasını ka.ldırmıa"tık. Ttun l:ara göre daha az endUstrilcşmlj lf arıyanlar aramızda. 
rinde tuttuklan !evkala.de mllblm cenazenın üstünü örten b!iyiJ.i'. oldu~'U içlu Amerika \e Auupanın • Herhangi l>lr terzi yanın'.1'1 i§çUlk - Anladık efendim. ama neden g&-
stra~jlk noktaları muhafaza için cep. taşia karşılaşınca hepimiz dur • !t:uıa~l memleketleri ham nısdde ve ustatıa.ııılık yapacak kabllıyette bl ı;lnemlyorımnuz'! 
ıeye 36 tümen, yanı tahrnlneıı 400.000 tduk. vokhı~u ı;"kcı~ten Jaı>onya ham rlncl aınıf ~lr Türk t.erzlsl 1§ aramak: _ ~y .. rakı iS)l)-or. 

!<er göndermljlerdlr. Arka.da.şiar mezardan uzak!aı:ca. ınadılc uolluguua kanp.caktır. tadır. (H.N.T.) remzıne mektupla mU - Çok mu2' yani ayyotbk derece • 
Almaular, Straya Rllllliada mahaur rak: ı·akat fazla gelen ham maddeleri racaat. alade mi? 

kuvvetlerin! kurtarmak için ıiddeW _ Haydi Cafer. dedıler, kaldı· mohtaı;:lam teni etmıyccektlr. Aldırınız: - .Evet, ber zamao içiyor, ı;ok sar. 
va taarruzlarında l>ulwımakta v• nvcr şu ta.51 . Kendi istihsal kabiliyetini arttır. {Semiramis) (Denlzl8) (0.R} (Sller) 1 bot oluyor. 
y · relerle top nakJetmektedirler. Ben: maya calr,acaktIT. (Ciddi) l Ferhunde) l Y .ş ) l K.K.A ı - Son.raf •• 

Alm2.nlar uğradıklart ~r zayiata _ Gelin beraber kaldıralım, <le Bu bölge .Japonynya nispeten (H,K, 213) (Eclar) (H.T. 8) (Anlqa- - Sonra mı? •• hiç .. hepsi bu kadar. 
rağmen lkl yerde mukabil taarruzda dim yalnn '\e haynt seviy~i çok n.§a'!ı lım) (N,U,N.) (El) (Ayla) (C.M.) - Ne kadardır, e\'llalıllz'! 
buıu:ınıuşlardır, Korka korka mezara yaklaştı• olduğu için eı.ı'Ya rruıliycfini dü~I:- (A,L,) <M.Z.E.) (Mllffik kadın) - NiauMJa 1e11eel olacak. 

Almanlar, Smoleıuk cephesinde ye- tar. Hepimiz ellerimizi tnşm ü.stiı. rccek her sey Japon~ anm lehl:"e (26 sezen) (M,Z,N,) (30 Perihan) - Demek bir daha beraber yaşı • 
ni kuvvetler kullanmaktadır. Kalinin ne koyduk. Onlara. şöyle bir bak- cl~kt~. Na1dl masrafı, iKi gün- {Emekli) (S.S.) (Pembe zarf) (C.K) yama.zamı&f 
koslmlnde Almanlarm yaptıkları mu. ton: Yüzleri sapsarı olmuştu. ılehği gıbl. Bu. su~le Japooya (Ad, {İ, tşkan) (B,1, Kaya) (İnanç) - !!Net efeocllm, k.atiyen! .• 
k bll taarruzlar akim kalmqtır. Caferin sözünü kestım: A\'nıpnda hangı rcJım kurulocak (GUleryUz S5) (İyi öğretir) (H.R,K,) Kocası mahkemeye ge!.memJetL HA. 

Gayri resmi haberlere göre Alman. _ Ya. sen, dedim, sen korkmu• olursa olsun onun karr;ıı;ma büyük • • kim bunun üzerine: 
ıar mukabil hllcumlarda qır zayiata yor muydun? bir kııdre~lc cı~ca.ktır. Bıı iktıaa- 20.25 yaşlarında ıkı bayan ' _ rekAIA. dedi. Şalıltlerlnlzl getir • 
u~-ruyorlar. ll09kovada yapıla bir _ Benim bütün vücudum zrn• dJ kudreti 'lo1,.'11rac:ık 60Syal ve aranıyol' dlıılz mı~ 
dem~ nazaran 9.22 mart aruıııda gır zangır titriyordu. politik meseleleri siz tasavvur e- Yazııı olanlar tercih edlllr. MUraca. _Evet itte uaw.ı. 
-Almıınlar Leningrad cepheBinôe subayı Gözlerimi kapadım ve bağır. din. at yeri: Karak!Sy Kumbane caddeıd ilk ııeblt Saadet aıdmda 1'1r kadmdl 
\"e or olarak 16.000 telefat vermlıler. dun: FelemenkUlerln_ elinde _buluaıı Hasanpaşa han. No. 2-S _ .Bakm bunlar bir ııeııellk evU ol 
dlr. 88 Alman tayyaresi tahrip ed11 - - Haydi... hisse scnetlerinın ır:lmdıdcn Al- duldan halde geçlnemlyorlarmış. Bo. 
mJ§Ur. Ganimetler ara.smda 100 top 1 Taş kalkma&ile bera.°b'.::r tekrar manlar ta.rafmdan sah:natınmaı.ı Bir muhtekir cezalandırıldı pnmak latlyorlar. sn. ae blliyonu • 
'nıdlr. yerin~ düştü. bütü~- bu meseleler gozin~e .g .- nuz, Mlatm baknlım, icap edene 

· tlrildı !i 7.aman daha. n"ık mana Tahmis cnddeslnde Kalçın ıoka • • • • - Hortlak mı ~ekm~?.. g ~ ı· yemin de edlıcekslnlı., haberiniz ol • 
Londra, 25 ( .. \. A.) _ Sovyet Ben de öyle zannettim. F:ı- f1a~e ~~er. AUI~~~ş·a lıA,~pa. <1~'- ğında. 8 numarada bıı.kkallık eden Ek. sun. 

ı __ ,_ iki" l eL1 ouır ı· 41ıi :ı.t' J'illro ım sanafos Papadopulos 867 kilo mumu 
lıükfımeti, ilk defa o ö.nlA n- kat gözlerimi açınca arkadaş! nn dilik 00~ lil 1 f •·"ld ,_ • - Bin del• da )emiD ederim. Ben 
giliz subavı JJe bir İngiliz yar 8tJ4' '~k d ıi k tık sem { > r Be.Ki e mucu. • Qldufu halde dilkkAna gelenlere elin bUdlj1ml doedofnl .ayllyea blJ' kadl _ 

• • 8 vermi§Ur Bun. l rar ~~~nn f:~ı ~ a~.:>~ lıal~ etmek zanıreUni his ediyor de mal olmadığını söyllyerek mumları nıın. 
ıar .... urmansk Uzcnn" deki. ha..,.. arınık~· um. ..+ • oa§ A ak-~ c:.. dcmektiı'. Bu o~ay yamı A vruı " s tmak istcmemt,ur. 

• .ın •• taşı --.uranıanu!l'.ım. r ;.ı.ua.,..- ile A • d k 1 •- .., U Um b tıa BU.lllar artık llllk&nı yok. Bir araılM rınpç_ yararlık pte . lar: ~ S ara..o;ın a ODOŞll !Wa" Memurlar u•r C rm 8§ U 367 JaflYMllUlar• 
ron tan·arecilerdir ,-._" C-" 1 .ed le B . me9elelerln sertevlaMıdır deDlleb!ııo kllo mumu ~flaı', ?• muhteldri _ BunAaı llOftlluyorum. Getlmlllz.. 

• - 'l.Al.Ler, .uer. Q r. zı rr adliyeye t.eallm eµnl§lerdir. :Qerhal Alman tebUll bırak gidelim. Şu taşı sen ynlrıız 
1 

• SADRI ERTEM mtıhakem~ı yapılan Papadopulo 15 11 llklerı hakkında ne bUlyonunuzT 
kaldır. Korkuyoruz! - Ş&y •• Efdal çok rakı ~r. •YYll9 

Onlara şöyle dedim: ra para cezasına mahküm olmuş ayn. bir adNDOv. Jll4ayeU g"9lllerce e9ie Berila, 2S (A.A.) - Almaıı ordula· 
n bqkumandanlığmuı tebllti: 

Kerç yarıma.dasında dUpıanm ol • 
dukça önemli kuvveUerıe yaptığı ye ~ 
ni taarnızlar pUskürtUlmUjtUr. 

Doneç havzasında dilfmanm kuv~ 

vetıl ve devamlı taarruzları Alman 
ve. Rumeıı krtalarmm kal'§ı koyma 
!arı yilZUDden kırılmqtır. 

- Erkek değil misiniz siz'? Erna Zakla bir görüşme ca dUkkftru 7 gUn kapatılarak mum • ya.ln~ blnkır •• 8J'IUllU., eormu. 
Bu sôz üzerıne tekrar dCindü • "iJllF'" Baştaratı ı nel sayfada !ar mUsaderc edllnılştır. Nihayet ceçıı"nler4e alllle.I JCtclale: 

ler Bu sefer olanca kuvvetinı;zi - Ba.gajlanmı hazırlıyorum efen _ B h W - Oğlum ya 111 rakıyı bırak, ya kı _ 
ve 

0

oosaretimiz.i toplayıp taşı kaı.. elim, dcdL Bu ak§amki trenle Bcrline 1 mı zrmı'l Yoksa '-'anma da\'&SI ııtaca • 
dırdrk. hareket ediyorum. İstasyona geliniz, ı·small Salp l"IWI tız! dedi,, 

Gözlerimiz dehset "\e korku ile orada bolbol görüşelim. ~ • Efdal de lmtıla kntıla 1,rUldü \e: 

açıldı. Bir saat sonra Sırlreci ı.ataeyonun. Ünümüzdeki pazartesi günü 1 - Ayol ben M'nlıı kı~ı Brtık R"\' • 
Hasanm hiçbir yeri çurume da Er.na Zakla karşı kar§lyayım. Şiın bir ihtifal yapılıyor 1 mi)onım ki, dedt, ıııwıtı uıman dıM-a 

dileten ba§ka. bir de ne görelim: dl o hayran olduğumuz aeei bUtUıı sı- lll''lln. Ben d(• muvnfakat ederim. 
- Ne gördünüz? caklığile hissediyorum. Beyazıt kUtüphancsi müdUrU Rakıya dı>ğil, ~in lnzmı. 80 kızı 
- Sakalları bir karış uzamı§tı. Ağzından dökülen kelimeler, kom. iken ölen büyük iılim müderris 1 • bile değ! ınem. 
- Ölülerin sakalları bira~ l • partlmanın içinde öyle hoş ve 19.Ut mail Saip Sencer'in ikinci ö1iım - Dem8 o da boJJanınaı. ısu,or. 

zar, sonra kesilir. bir akis bırakıyor ki, sanki onu sah. rılı dolayıaile Martın otuzuncu B- - l'abtf •• rakı "\"ıtrken .. 
- Fakat beyim, yalnız bu kr.. nede, mikrofonun ba§mda ıarkı söy _ niimüzdeki Pazartesi gtlnU &a.31 - PekUl ft"ldl bakalım ,öyle: 

dar değil. Vücuduna igne batır • terken d!nUyonım. on dörtte Beyazıt kütüphanesinde lkln<'I ,ahit, H )cth annesi Fnt • 

- Ah, uh, kız.uıım IJa&ım al.tını 

Ban:ket, ki ••• diye llÖJ lene 8ÖJ lenf' 1çe 
rl girdi. \'e büvJyeUa l&eslıılı ettir 
cm.ten sonra: 

- Bereket, ki lllkAllla<hk ama, 7.I 
fnlmı yııpmadık, 4Uye aöz.UA8 tamam 
ladı.. 

- Yani. .• 
- 'Yanlal, biı'lepnetlller. eff'lldlm 

kızıım da, kız olarak kaldı. 
- :Se \-akli ~Jcndlnllıı, bunları2' 
- 5 nlaaada nlJRD.)arıaı ,.aptık. ıe 

ııluncla da nlkMılarıııı.. zateo acele L 
oe .,eytaıı karttır-

- Demek birletlllelll& 
- li&)V_ &fdıll Mrut ~ .... 

de, üstteki odada yattı_. fakat mum. 
la oturmadı.. 

- Şimdi ..........,, otmmauar mı 
beraberfU .. 

- İmllAaı "*· Kaç *1a •t-1 . 
tım. Ama rallQa "- fıeda. ~ •• 

OçUncU ııabJt de Felaamet adında 
bir gmç kadmdı. Bu da, l!lfılal ile 
Blclayettn evlenir evlenmer& kavplara 
b&ııladıklarını anlatarak: 

- Bir caa. dedi. IUdaye&o sffmll· 
Um, ağlıyordu. 

- Kız neye afbyorma f 4ecll8. 
- Be.o ağlamayım da klıı1 atıa.uı. 

11::raı ga,. beni •tto ıreoe sev ae cG 
Efdal pya beni dün ıeee ...-ate P 
rtlnmedJ. BeyGtlwula dolatlp dllrD 
)'OnDUf •• dedi.. 

Gene birlefmeleıtıııe lmkia &aııav. 

\"Ur edemem. 
Diğer iki tahlt ıe1memltU. BWa7et 

bunlardan aa.rlına.zar ettJ ve mab"'me 
gıyab kaı'armı.a pimi.ren Efdale f.eb.. 
Uğlne karar vererek mnh•k"D9)1 .... 
ka bir gtlpe bualdL 

NOT: GegmJerde Ba7U1 lleUdak 
bay ()emaJeıtta adıııllda Mr aeqtn zat 
aranııclakl ma•""""Dteyl ,...., ve 
dunqınanm ~e kaldıjlaı bildir • 
mlıttm. 

Ma1Qmdur ld, Oemale~ .._,.. Bel 
ldala evlea.mek ~ ..... ,.,ıı . 
mıt. BeUd9e ı~ pıörtUtt U 
parça nadide kUrk lledlye ........ 
cıak llMl,Jelaıl •lılıldM llOJµ'lt ~~ 
nlı;aııtlan ..azge~l. Baaaa lzerlnt" 
de OeımaleWn kllrkü lacle -... ~in 
Bclldl 8leJ'blae aa!Q'e •lmmnoa bu. 
lruk mallkemellbıde lılr dava ~ı. 

Muhakeme iN ...... .-.& ıt daJdt, 
Faka& 1J ye u..r ber Od tarılltaa da 
klmae gelmedi ft ..-.&lul ela gö 

rilnmecU. 
Da~a hukuk daYMI ~ pı· 

lhuneıdtji akdinle claftCll ->~ 
bir rollcklet zarfmda. tekrar .... ~ 
)C müracaat ederek ltlr &tbl alır ve 
karşı tarafa blldlrerek telD'aı' mMıke. 
meı)·e ı:ağırtır. Mllracaat etmedıtl *8k 
dlrde 19e, da.a Mllalt eder. 

Bu "VU1ye$ ka...-cta .. yaa Be.lkM. 
le ba.~ Cemalettlın &l'UID4akl IWO&fm 
haUMIWltt ve dandaa •uct91dltl 
sa.nılmaktadu. 

ADLİYE :alUBABtRl 

Harkof doğusundaki cephe tlurlnde 
Alınan kuvvetleri tarafından yapılan 
muva.ffakiyetli mevzü taarruzlar CS· 

nasında dl.lpıan insan ve malz.eıne 
!>akımından ağır zayiata uğraml§t.ır, 
Cephenln §!.mal k06iın1Ddc, slı.&h al • 
tın l hUcum latalan tElfkilleri çok 
~c ha'V& ıaruan ve ~ aruide gUn 
1 re süren birçok getı.ıı taarruz ha. 
r k tlerbıden llO!ll'a kendi menilıerine 
ı;lren dQ§Dlanı sayı 'llatUnltığüne r&l
men mtl'Y&ffakbtetıl kartılık taarruz 

dık, kan çıktı. Ern.ı. Zak gayet sade giyirım.lg, ııarı l•ır ihtifal \:ıp•l:ıcnlrtır. ma~dı: 
- ! ! ! • parlak aı:Iarı astaragan mıı.ntoswıun ••••••••••••••••••••••• , ............... . 
Onlara, korku ve düşünce!cri • yakasına dökUlmU§, bqında eiyah 1 

nin yanlı§ olduğunu anlattım ve bir §apkn \"ar. Sağ ellnl mıı.n onun _ 
bunu isbat etmek için: el n çıkardı ve elimi samimlyeUe sık. 

la 1 • ~ mU§ ve geri atm11tır. _ Beni dinleyin, dedi..'11, şimdi tı. Pıırmağındaki pırlanta yUzUk 1 om. f 
Bu l'arp~ hDoıun kıU.1arı • ben Silıvrideki bu görunmiyen a• partlmanm ıoş ••Iğı altında pır.ıl plnl 1 

nın tUmeDi~ yaraıtsk ga._ damın ilk gittiği eve bir gece gi. parlıyor. 
t rm ur. dıe<ıeğim Göreceksiniz ıbana hort- - Banıı dedi, gösterilen miaa!irper 

Cephenin bütün keeimlcrtnde hava lak falaiı görünmiyecektir. verlik ve hllsııUkabulden son derce~ 
kuvveti rine mensup birJ.!kler yer - Dediğimi yaptım. Yanndan iti• memnunum. Yurtda§larmız.a candan 
~ki ça.rpqmalaı'& mtı-.slr aurette barcn bu esrarengiz evin içyüzü· te§ekkUrlerlme tercUman olmanw sız 
müdahale etnıl§lerdlr. nU yazacağını den rica edeceğim. 

Murmwk limppmda oldukça bU • ' 
yillc tonajda blr ticaret gemllll ve nh KADRi KAY ABAL - Ankaradakl Devlet konaervatu -

arının Fidclyo operasmda bulundu • 
trm teımleri hava taarruzlrile ciddi nuz. Bu temsil ıslzde nasıl bir tesir bı-
aurette hıuıara ~- ( 11-> BuııclaDevvelkl yazdar • n, 
-------------- 28, H taıthlerlnde çıkmıfıır. 

llldtallar taanua 
... Baft&rafı 1 Del •yfada 

makta olduğıı merkczlndedir. Cephe. 
nin arlwımd&kl Alman toplanma :mer. 

Kral ibnissuudun 
hitabesi 

oğlunun 

ker.der1ne taze kıtalar gelmekt.edir. Bu W'" Bettarafl 1 ncl .. yfada 
latalar, bu merkezlerden cephe)>e suud adına bUtün arap milletlerine 
giderek tahmin olunamıyacak kadar hitap ederek demiştir kl: 
ağır prtlar altmda dört aylık klf Babam, Mısırm ve bütün Arap müs 
harbi ile yorulmuş birliklerin yerleri- !Uman men1teketıerlnln karde§i olduk. 
ni alacaklardır. Ruslar ıııe, lıloakova larma, sağlam bağlarla birlbirlerlne 
bölgealnde, Doneç havzasında ve ce. bağll bulunduklarına ve 1sllmlyetln 
nupta, ıu, aylan ic;lndQ Ural ve Slblr ve Araplann selAmeU için bUtUn vası. 
yada talim ve terbiye etUrilmlıı yeni taıarla l§blrllğl yapmaları gerektiğine 

ordular toplanınktadırlar. kalt surette inanmaktadır. İslAm mtl. 

raklı? 

- SamlmlyeUc söyllyeylm ki, Fi· 
delyo garp aahııel rlnde aocak bu ka, 
dar gtlzel temsil cdlleblllr. Gerek mi • 
ztk, gerek mizansen ve gerek tem • 
1111 mllkemmeldl. Ankara devlet kon. 
ııervatuarmm çok parlak bir istikbali 
olduğıı muhakkaktır. Bugiln dahi, 
herhangi, bir garp sahnesi ile rahat 
rahat boy ölçU§cbUlr . ., 

Kampana çalmı§tı. Sevimli sanat
kAr kendisini uğurlamaya gelenlerin 
ayn ayn eUerlnl sıkmaya baş\,adı. 

Ben 110rdum: 
- Bir daha gelecek mlainl.z? 
Erna Zak memnuniyetle bqmı sal. 

ladı: 
Evet, dedi, Uk fırsatta tekrar -ge. 

lecek ve Ankarada konser ı.·ereceğlm. 
Tren, seaile bizleri teshir eden sa -

na.t.k!n aramızdan alıp göUlr4U. 

Fakat bitaraf mll§ahlUere göre, iki Jetlerinin tam bir heyecıuıla ve tam 
baaım taraf araamda çarp11manıa bll· bir birlik halinde lşblrılğl yapmaları 

tün cephelerde birden ~laması bek. ıa.zımdır. DOnya, harp faciaları içinde 
lenmemelldlr. HattA yollar zırhlı ve bulunuyor. Bu tehlikelerin dışmda. 

motörlü b rJlklerin hareketine mani o. bulunan mWet veyahut devlet )Oktur. 
ıacak durumda knldıltça, iki 'eya Uç Yangın, evvelce tam&mlyle tehlike dt· 
haftadan ev' ı gt-ni ve büyUk bir te. şmda gözüken yerlere de birdenbire lnönü kofıuuna gülecek 
ebbUs da.hl b<-klenllm melldır. a!rayet edebilir. atletler 

Bununl• bl'rııber, Alman ordusu, Emlr, demecbıln aonunda, Kımrd& !9 martta EakJteldrde yapılaeak 

n ortalarına \ c sonlarına doğru butundutu gbler emaamda, btltOn lnön'11Dr kOfllSUIU' lftlrak 8'mek tlse. 
yürilme n y nlden b3.§lı,}'lilb le. M sır "\11ksf'k ı,oabsiyetımnden g6ı'dtl.. re htlıwalaqJ Okajlan lar kGplD takam 

cek ve AJmıı.n ordu unun ilk hectc!l #il samfml mlsaflrpcn· rllkten ve I ~arın N fto dol hareket edecektir. 
rlııi muhakkak surette Kerç )'arıma- 1 hakiki karde§ hl.slerlnden dolayı te -

1 
Gnıpa maarif mUdUr muavinlerin 

dur ile Rosto! tefkıl edecektir. ~ekkürlerlnl blldlrmlgtır. dest Vahi Oltay rolallk yapacaktır • 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıkllk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

tCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABiLiR 
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Kurnaz tilkinin bir mllddet ..a çık. 

madı. 

Kalanıı~ ko:nuıdan Moda lıunllına 
doğru açıldılar •• 

Sacide sordu: 
- Yiyecek, lı;ecek her 8e.Y hasır, 

)"a\-rucutum •. merak etme! 
- Ben çikolata aJacaktmı.. DDUt • 

tum.. 
- Deniz üattlnde çlkoıata ,..... 

tavalye etmem •. miden bulaıur •• ıüM. 
ıız olunun! 

- O halde almadıfuna ._... s • 
lllltlm. 

- Ben taı.e Ye.mit aldım.. ~ 
balık, dolma.. prap ve rakı da nır . 

- Oh,. oh. Ne IJA ~ 9'ld. 

•llnılalze ve büantl intlhabmu.a hiç 
diyecek 7ok. 

- .... dllı)'llda Radea lııltka hl~ 
k1mee •• ,.--.tır, S.CW.? ııtua. 
tına ...-- tetekkllr ederi& x...-. ....... detnl llertemlt
lerdl. 
OrtMiı ....... W' ~ 
~ 

llaft riDckb olıwMM nt
sök)'9ııa Ollk a.; ' lddı. v z ı 111 1ı1r 
cecede ~ ....... 1''Pllır ea. 
ttbıcle .......... Mir ..... ~ 
'tr zeQ: ._...... 
ŞIDMI ra1ııı ...-U ......._ 

- .. - .... b ' ..... Z8la -
e&rap _, 1ldll .. wr. 

- ljJualıl .............. Beka .. -
demi !eks r .,... 
Şt-. ........................ 

bardak.._..-*= 
_ _.,., 

7 fq~lllrldm-..... , , ................ .......... ~ 

Kadeblerbıl lılrllılıtae wrup ıı;tller. 
Ş1naal lftldl .. ..,........ ~dan 

iptıı: 

- Ben •tka meze Jatemem. Sau 
üztlm vereyim mi! 

Şinasi keeekalJdmdaa bir ldl~ 

•lkım bUm çıkardı ve Sadıleıe maL 
tı. 

- Ye hblnn. taaı mıP 
- 8eala -- taaı ...... prek. 
s.clcle silldl: 
- Belll çok llllYl7Gn1111, delll mı ' 
- Ben .. luml -- Dk ..... ıezln. 

......, it.ini etmlftlm ..... Wava 
llsam var mır 

Bm nrada llafU bir Çll'llU9ll 1Eo&ra • 
.. lçhle prdl.. "" s.ddealD eWd~rllli 
lllattı. 

Şlnaal: 

- Uprdur, dedi, slJ-uı yok. Ç.abuk 
brur. 

- J.l1ftll-~ ıllutlı. 
- \'liiiiıdllld Mll'>ll al da .WTU, 

_.,.., (Deamı nr) 


