
Milli Piyango 
bugün çekildı ı 
30.000 lira Kayseriye çıktı 

Milli piyangonun ni•an keıicleri bugün Ankaracla 
Sergievincle yapılmıştır. Kazanan numaraları •ıra•ile ya. 
:zıyoruz: 

) 

> Salılbl ve umum Neşriyat LUüdüru 
) 

~ hakkı tarık uı 
) Ba8ıldJğı yer 

VA.KD HATBAASJ 
Ankara C.adi:'lell1 VA.KIT Yurdu 

7 
NİSAN 1942 

A L 1 
Sene: 3 

Hayaşinin 
Cihadı mukaddesi 

Y .... : SADRI ERTEM 

JAPON generaB Rayaşi 
HJnt mUslümanlanna hita· 

ben radyoda bir nutuk söylemiş
tir. Bu nutukta general Muham· 
met ümmetinin İngiliz e9aretin
den k1irtu1malannm ZUDa111 gel • 
dlğini. Kur'anın ve 1818.nı imanı
nın milsJUmanla.mı yabancı ta
hakkümünde ~ em
rettiğini, Hint milslümaıılannın 
da bu emre itaat etmelerlnbı dini 
bir '\'Ulfe oldulana söytemlştlr. 

Ba garip bitap insana hayret 
,·ermektedir. Çünkü eaklden dini 
QIUlara yapduı tarizler ka.rpsm • 
da: ''Dinimize dahleden bari 
mllslüman oı.,, derlerdi. Hal. 
baJd kitabi dinlerden hlçbht • 
ne m<lllAp olmıyan .Japon gene • 
raJt Hlntl mttslümanlara, islim 
dini nanuna direktif vermektedir, 

30.000 lira 
kazanan 
17089 
10000 lira kazananlar 

355559 136932 389068 95762 

5000 lira kazananlar 
283999 96003 229974 147~7 586503 
128895 

2000 lira kazananlar 
~778 18281 ~19 36843 80899 70043 
99932 49438 60639 23507 

1000 lira kazananlar 
81571 69989 81597 89492 10690 89843 
53820, 8940tl 48437 21059 19113 31190 
92877 74780 10507 71154 91942 23465 1 
63090 18962 99502 93088 12125 58166 
00624 37847 15373 712ö7 31409 89603 

500 lira kazananlar 
1 Son rakamlan 3492, 7772, 9366, 2619 

ile nltuı.yeUenen bUtUn biletler be§cr 
yüz lira alacaktır. 

100 lira kazananlar 
Son Uç rakamı 866, 681, 589 ile nJba. 
yeUenen biletler yüzer Ura alacaktır. 

50 lira kazananlar 
Son Uç rakamı 069, 868, 817 ile nlha. 
yeUenen biletler elll,er lira alacaktır. 

10 lira kazananlar 
Son ra.kamları 34, ve 71 lle nlhayetıe. 

nen biletler onar lira alacaktır. 

Amortiler 
Son raıcamıa.rı '.!• 4, 15, 7 lle nlha· 

yellenen bütUn biletler lkl§er Ura a • 
mortı alacaklardir. 

TAI.tJU.ll.ER NEREDE! 
Otuz bln lira Kay.eriye çık:mıftır. 

On bin Ura kazanan tallhlller Kayae· 
rl, Çoııım. İatanbul ve .Ankarad&dır. 
Bet bin Uranm talJhllleri de Konya, 
İzmir, !stanbul, Burdurdadır. 

Şarkta 
ilkbahar 
taarruzu 
belirtileri 

Berlinden bildirildiğine 

üskD ardaki 

b şı 

8Ş' 

Bir emekli deniz binbaş Si öldü 
Yolcular an 14 
kişi yaralandı 

Bu aabah saat 9.45 de Üıküdarda feci bir trmav ka. 
zuı olmus. Bir ıki!İ ölmüı 14 kisi muhtelif yerlerinden 

ağır vehafif yaralar almıılardır. 
Kazazedeler hastanelere Jca.i • ~ . .._.......,......,..,,.....~~ . .,....._,..,.,. .... - .... ..,--

üırılmış ve müddeiumumi B. lzzct 
vakıaya el koymuştur. 

Öğrendiğ.lmlıe göre hA.dise §ÖY 

le CCTeyan e~r: 
V.<ıtman Keme! Avca.nm ide.re 

&indoki 4 numaralı Ka.dııköy Bağ 
larbaşı tramvayı Kadıköye gelmek 
te iken Hayda.rpa.şa durağının 5") 
rr.eıtre geri..~iındeki dönemeÇte yol 
elan ç~· ve hrzm1 ailamıyerak 
Hay~ Emrazı Sa'l'li.ye lluı..s~ 
nesinin d\l'VM'ID8. ça:rpe.rak devnl 
miştir .Hemen ikaza mabe.Ulne ko 
şan Emrazı Salfye h9.stahan-0Si He 
kim ve memurkn yamı'rle.n <dtaz 
ILltmdan ç.ıllmra.raı1t ilk teda.vilerin • 
~pmt§la.rdır. 

ingiliz harp 
kabinesinin 

ff ind muhf z., 
, <ısına cevabl 

Kongre 
, eisine veri di 

--0--

lnd ıer b r 
dalaa nazırl 
ı tiyorlar 

... nl Dcthl, '7 (A.A.) - Zannedildi· 
ğfne göre İngiliz harp kabincslnln kon 
::TCilln muhtırasına cevabı kongre 
:elsi Azada ve Nehruya. tevdi edilmiş. 
tir. Bunlar gdmdl Krlps ile görtl§Inek. 
tedlrler. 

LondrB, '7 (A.A.) - Röyter ajan. 
ımıın diploma.tik mubablri yazıyor: 

Hııbcr aldığıma göre, nazırlar Krip • 
a1n Hind llbc.rnlleri ve Hind mllll kon
gresi t&rofmdtı.n bir Hind mUdataa na. 
zınnın tayinine dair olarak ls~kte 

bulunduklan hakkında Krlps tara!m. 
dan gönderilen mesajı dUn akşam tct. 
k1k etml§lcrdlr. Bu hususta Kripsc 
çok yalanda tcbllgııt yapılacaktır. 

Japonların Kolomboya ve Mndras 
sahiline yaptıkltırı yeni hücumlar Hin 
distan mUdıı.faasma alt mc3Clelerin 

Det1lmı % ncı snyt&c.'la 

BM • Japon harbinden beri .Ja
pon1&nn mHslömanlığa sempati 
gösterdllderl ve bunu bir propa
gaDda veıdleel Mydddan mal6m
dur. Fabt bir gUn bir .Japon ge. 
ueraUnln eline Km'am aluak 
mtlsUbnalllan elhac1a davet ede
C'lf',tlni hatırlamak epey gtlçttlr. Fa• 
kat bu da olmuştur. Hintliler is • 
tlklil dlvlsmda ne dtltllııilrier. 
Bu bizi alllralandmn&Z. Fakat din 
hiıtlerlnin dtlnya işlerinden ay. 
nlmumm neJradar yerinde bir 
hareket olduğunu ilpat eden bir 
hadise oldap için biraz olsun ü
zerinde durmak istiyoruz. Cemi
yetin din lıhııd fertlerfn vicdani 
l~leri aruma sokulmadriı ve dev· 
Jetlerin dini mahiyet anettiğl za• 
lnlLDlarda slJMI maksatlarla, n\i.. 
faz t-a. etmek p.yeslle dini his
ler ha-.. iç polltlbnm, buan da 
y:\baneı devletlerin elinde oyun
cak haUal alır 

göre 

''Üsler,, 
tabiyesi 

muvaffak 
oldu 

Tramvay, yoldan ç.ıtctığı zıamar. 
d'ıırağa tr:ım.vay be!klemdt ı\1%ıeırC 
~den EmeiCU deniz binbaşısı 

Ahmet Cevdet tekerlekler Q.raSın 
da ka.la:rak duvara. ika.dar sürüklen 
miş ve dewJen tramvaym alıtında 
kıı.1!llD}trr. Denıiz lılnba§'.sı aldığı 
ya.rala.nn tesiri ile derhal ö!mli.§ • 
tür. Diğer ywalıle..Tdao Haydar -
paşa iskele !komutam Neyi? ile iki 
er aalteri hastaneye gönde~ v: tedavileri yapllnuşt.Ir. Bunların 
yaraları 3.ğırdır. 

)~a7.a:ln hafif ynra alan mll5t.crllerinden üçü •.• 

Osmanlı .tınP....torluğu ıM. iki 
yüz sme idade bu bidlsenin tür
lü tlirlil &rnddert ile '!laP.qı karJ1-
ya geJmJIUr. 

Osmanlı devleti 1839 da Tanzi
mat fernısıınu ilb ettiil zaman 
Avusturya bandtm dehtetll IAl.l'et• 
fe ını,kulanmıt Osmaib devleti • 
Din din ~ &J'ftlmaması 
l~in Babıillye nekadar ~ nui • 
hat1erde bo.1amnUJtur. 

1M1 de PreDS Meternllı latan. 
balc1Ul seftr Kont "Aponl" ye 
Jtöndeidltl bir tahriratta Babd.Ii. 
nin !Jeltat eeumcJan aynmumm 
doğuraeap mahzurlar zikrecln. 
mektey<li. Devlet arşivinde me' • 
cut olan ha vesika ımtoHk A vwı
tmyanm islim alddelerlni m~ 
faza h11SDMmda nekadar Uerl git .. 
tlğinl ghtenneJrt.edir. 

A\'11..'lhlrya bir islim devleti de-
2-lldi. Metemih mthdömanlı'c ruhu 
ile zerre kadar allkalı değildi. --= l>evaau ı DCI eayfada 

-<>--

Alman latalanaın 
taarnlZlan glttlll
çe flddeUealror 

--0--

Husud müfrezeler karlann 
erimuile ortaya çıkan Ruı 

ölülerini gömüyor 
8S'" y-- S DCI •)'fada 

Dlğer yaraıMar tramvayın içiıı • 
de bulunan, .Muhittin. lluıan, Ze· 
ki Mdımet Siman lsm~t !Mel • 
~ Se-~t, Ha.~ 

1

nilmU • 
~ hastanesi.ne bldınl.mııt;lardır. 

Bunlaıman Zeki, İhsan hafif, di 
ğerleri ağır yaralıdır. 

Vatmanla. biletçi feci kazadaıı 
s.Llerindelti bir ıA1d mynkla kurtul 
muşlaZ'drr. 

Mukaddes Uçurum 
Çlrlllalerla we Tallslzlerln Romanı 

Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 
ı----.... 1 1 1111111 ıı 1111111111111111111111111111111111uuı1111111111111 •

11111111
" 

VntJnan !kazaya sebep ola.ra.k c· 
ie.kt.r).k freninin ani ol.o.ra.k bozul
duğunu söylemiştir. Öğleden son
r..ı. vaka. yerine giden fen heyeti 
ve ehlivukuf geç vakte kadar ke• 
§lfto bulunmuş ve va.kaya ~hit o. 
l:ı.n1arın ifadelerini alnuşlardrr. 

Vntma.n ne7.3.ret e.ltma ~
tır. 

Bomba davasında 
ikinci celse yarın 

Soyvetler 
Sıvastopolda 

Alman ve Rumen 

Ankaradakl sulkast Mdlseslnde ~ 
ıen Oıner Tôkadın Uzerlnde parçala • 
nan tabancanın mUtehaasıslar tara. 
tından numarası okundugu ve taban· 
ca fabrikasına bu slUUı.ın nereye sa. 
tıldığmın sorulmuş oldugu mUddelu. 
mum! tarafından bildirildiği, muba 
keme safahatı sırasında yazılmıştı, 

mevzl.lerı·ne şı"ddetlı· Ankarad&n blldirlldl.ğlne göre, bu • 
na dalr cevap Valter tabanca fabrika 

h
•• 

1 
t 1 smdan aımmıştır. Ce\•aptıı(P. 178.1901 ucum ar yap 1 ar numaralı tabancanın, sonradan Sovyet 

ıggalloe uğrıyan Baltık memleketle . 
-<>-- 1 rtnden blrisme satıldığı anlagıldığı 

l Rus taarruzları püskürtüldü blldlrllmııur. 
Yarmkı muhakemede Alman bUyUk 

Berlln 7 (A.A.) - Alman bqku. 
mandanltğmm bildirdiğine göre 15 nl. 
sanda Slvastopol muhasara cephesinde 
oldukça kuvvetli bol§evik kıt.alan lkl 
yerde ve mUteaddlt defalar Alman ve 
RUDH!Il mevzllerile temasa gl.rınl§ler -
dlr. Bu taarruz te,ebbilalerl d&ha baş. 
langıçta atılan Alman sllAhlarmm top 
ıu ateşi aıt1nda ktrılmıştır. DU§man 

lçlsl Fon Papenin mUddelumum11lğe 
uı.ıırıren verdiği mal{lmat da okuna 
caktır. Bu arada, Fon Papenin hA 
dlsede Arızaya uğrıyan kulağmm te 
davlalJle dair rapor da bulunmaktadır 

1stanbuldan gelecek şahitler ara 
da Rus konsoloshaneai klU'll ;10kağın 
da maznunlardan Pavlotu aıırerl§le 
rinden tanıyan bir manav, Pavlof 
Abdurrahmanla görU§tUğU günler 
etgara aldığı tUtUnCU Yusuf, ömerl 
olrllkte oturdukları Bebek tarafların· 
da bir garson da vardır. 

Diğer tara.ftan geçen celsede, Ab 
durrahmanıa SUleymanm ifadelerinin 
kendilerine nısça tercümesi verllmeel 
takarrllr eden Kornllofla Pavlof dUıı 
mıı.bkemece naip tayin edilen aa.l&.bl. 
veuı sulh bD.kimlerinden HaayrUnnl • 
o;anın huzuruna getirilml§lerdir. 

Dava dosyaaı araamda buluııaıı ıu. 

ıumıu evrak ve veaalkle KornllOf ve 
ı·avlofu itham eden diğer maznunlar
dan SWeyınan ve Abdurrahmanm ifa. 
jelerl kendilerine okunmll§ ve terc:ll-
1aan Vahap tarafmd&n ıııaçaya ter • 
Ume edliml§Ur. 

BU80tf bdacl Sa11amızda BAŞLADI =~e t~!'~~~~~~ır~a Atman topçu 

Tahkikat evraklle Pavlof ve Komi. 
otun sorgularının öğleye kadar devam 
edeceği tahmin edOlyor. Öğleden aon 
m da Ankaradan çağrılan şahitler din. 
ıenltecekttr. Bu arada lstanbuldan da 
birkaç gablt çağnlmıştır. 

Maznun bulunan Kornllot ve Pav 
uı, saur saur tercüme edilen 'tRl ifa· 
.eıert büyUk bir dikkaUe dlnleml§ler 
•e bu arada ıuzumıu glSrdUklerl ~ 
noktalar Uzcrlnde blr çok not allDJI. 
lardır,. 

L.---------------.-~--------... 1 ..- De\'B111ı % ncı ııay:fada 
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13ütün Yahudiler "mecburi 
hizmet,, müfrezesine 

kaydedilecek 
1ilk~ 7 (A.A.) - Yaşları 18 ile 

ı arasmda olan bütün yıı.hudller 

'mccburl hizmet mUirczesl,.ne gön· 
derilmek Uzerc lccndılerlnl kaydettir. 
mele zorundadırlar. Ellerinde diploma. 
I:ırı bulunruı ynhudller bu hizmete a • 
lınrnıyacıı.k, yalnız: bunlar husu::;t bir 
esim vereceklerdir. Hile yoluna sa • 
anlar Trlnsltridekl ııı kamplarında 
'tı ay çalı tmlacakıardır, 

f sveç tar f sız 
\"isi, 7 ( \, \,) - İsveç oa§ve
li HanSlm lsveçin bitaraf knl -
ak knranm tekl'ar ctlni tir. 

Londra, 7 (A.A.) - Gelen ha· 
oerlerc göre Yemen hükUmel;, 
İtalyan elçisinden Yc:t:endcn ay_ 
rı1masını rica edecektir. Bu elçi, 
bir m'hver elçısinin bulunduğu bi· 
ricık Arap memleketidir. Diğer 
\rap memleketleri elçinin çıka· 
rılması için Yemen nezdinde te 
bü~te 'bulunrnuslardır. 

ndistan eseıesı 
- Uıı t mfı ı ncl !ia~:Cad.-ı 

etraflı m bmi~C'tler tevllt ettJginl 
göstcrm kt d r. Dlndistan mtıda.faa _ 
smı Seylan, Blrm uıya, ham orta • 
ark mUdataasmda."1 ayırt :!ilm.fyo • 
~ şlmd, herkes n qlkllr bir ha. 
kikat h line ım~tlı, 

l'cnJ D ll:ıl, ': t '\ •. ) - U.uzvelt1n 
husus1 murahhası lbay .Jbonson dUn 
kongre ret 1 rı.ndcn Azat ve Nchru 
ile bir sa.at görlŞnU,.<:tllr. Jhonson bun 
d n nra raporunu telgrafla Ruz -
' eltc b ldlrm:lşt1r. Alb:ıy, Ünlteô Pres 
muhabirine: "'Huıd şcficrtne hiçbl:r hu. 

us mektup vcrmcd m, blrçok mevzu 
r t kkında umumi görU~e yapımı., 

d mi tir. 
Alb y, ıki tt n sonra, mu ınman 
rın lideri Clıına da dahil o duğu hal. 

başka Hind Ud rlerile &OrUşmDş • 
·ur. 
V~ington, "1 (A.A.) - ~merika, 

Krlpsln Hlndlstanda muvaffak olmam 
çın çok c;~ıyor. Mihverin Hindis· 
tan Uzerlnden bir çevirme hareketine 
kalkışması korkusu artıyor. Bundan 

ka Vaş!ngton 400 milyon nllfusu 
ndi -caflamıda görmekten memnun 
acald.Ir. Bazı mahfiller Krips1n mu. 
ffak clmamasmm vahlm neticeler 

~ ın lndcn korkuyor. 
Ruzvelt, .Amerikadakl Hint murah. 

h:ıSI ile S defa görll§milşWr. 

Amerikan tebliği 
VfJ§'İJıgton, 7 ( A.A.) - Pazar 

tesi akşamına kadar alırıan ha 
berlere dayanan harbiye :n,ezare· 
tinin tebliği: 

Filipinlerde: Bugün Bataanda 
muharebeler şiddetle devam et. 
mi5tir. General Vainvrinht ku· 
mandasındaki kıtalar Japon hü 
cum kıtalannın milkerrer ta:ır· 
nızlanna inadla mukavemet et. 
mektcdirler. 
Diın gündüz düşmaL bazı kn· 

zançlar elde etmiş ise de bun· 
ları ağır kayıplarla ödemiştir. 
Bu taaruzlar topçu ve pike bom 
bardıman tayyareleri tarafından 
l!:Cri pfuküttülmüştür, Bir düş. 
man tayyaresi ateşimizle dil&ü" 
rülm~tür. 
Şark sahilinde mavnalardan a 

teş eden düşman topçuları sa: 
Jıildcltl istihkfı.mlarmıızı hırpala. 
ml§lardır. Otobüslerin büyük bir 
ikısım hedeflerin ön tarafına dü"· 
müştür. 
Bugün Korregidor'a lıava hücu· 
mu ya.pılmaışlır. 
Başka bölge:erde kayda değer 

b:r :j(!y yoki.ur, 
Yaşlngtooı 7 (A.A.) -Bahriye ue. 

zaretlnbı iebllğt; 

Uzıık§ark, bir Amerikan denizalbsı 
Japon sularında btr dll§Dlan şllebinl 

batxrclığını blldirmfıtlı' • 
Pasi!lldn cenup garblalnde blr Ame. 

rikan dcnizaltm Karolln adalan cıva. 
rmdaki sularda ağır yUklU iki Japon 
sarnıç vapurunu batırdığmı haber ver 
nü;,Ur. Bu denizaltı bu vapurlardan 
birinin at ine maruz kalmıpa da ha. 
!.!ara uğramamr§tır. 

Başka. bölgelerde kayda değer bir 
ey yoktur. 

" 'jııerıka 
ı nm içi 

O milya 
dolar 

ıarcayacak 
-<>-

Martta harp masrafı 2 milyar 
600 milyon dolara mal oldu 

Şarkta ilkbah1r 
taarruzu belırtıleri 

Berl'n, i (A. A.) - Şarkta kı:ıı 
muharebeslıc artık sona ermiş na _... Baştıırafı ı ncl sayfada 
zarivle bakılabilir. Beyaz dnıizle Fakat Avnsturya milliyet f'ıkirlc4 
K~enız nrasındald muhht'ebe rinden korkuyor, ~oni diişlinrelcı
Alman asker! eksperlerine göre, den ürküyorclu. Osma.nlı memlc -
bunwı sebebi buz.mm crimesı do~ ketinde yeni harekctJcri a.noak 
fayısilc geçilmez bir hale gelen elin hisleri, dini gelenekleri mıı. 
yolların geniş ölçüde harekeUcr hafaza etmek suretHc durdu • 
ynpr!mns na :mic[ın vermemesidir. rabilccc~rine Jmnidi. A' usturya 
Bu nra devre içi.n..ic yerlerin ku .. empcryalimıi muhafaza ede • 
ruyarağı z:ımana iııtizarcn kuvvet bilmek jçin iSliım alddelerlnin Os
ler t.."UlZ.iın ve tıı.lı.'.!it edrınektedir. mantı memleketinde dahi yıkıl • 
AIII!:ınlill' tarnfuula olduğu gibı mamL5 olınast li.zımclı. Uzun m -
dilşman tarofınd:ı. d:ı yenı hare - mtın A''UStorya sefaN.>ti Osmanlı 

Vaşi11pt.J11, 7 ( A,A.) - ~men ketler için imdiden tedb rler alın memleJ<etinde isliim ittihadı fik -
ka sia.Iılanma içın 300 milyar .nasm'.l ba§lruunıştır. rinin yegiUıt" propaganda merkc • 
Jolar ha..rca'l".Jga k ra:- vermicı_ Sovyetlcr tnrafmdn, kış muha . :rl ol<lu. 
tir. Bu ı'nkwll lılali .nutelıaı::s:s· rebesi esnasında kuvvetlerin bo§ Japonya. da but;ün bir bn~ka ~
lar tarafından tespit edilm"ştıı. yere YJprat11mıı.4'oıdan doğ:ı..'l me - kil içinde isı:im dinini keneli Jus 
Bunlara ~öre Ruz\:clt'in isted:;;, ca".siz u açı.kç<ı. gorıllmcktedir. mını yıkınr.'k için bir , 1181ta ol • 
küdar t yyarc yapmak içın 17(, Karhr ve buzlar iç..'ndc Bolşcviklc rak Imll:mma.~ a çab yor. Maa
milyru dolar H'izımdır. Ş md.iyc r!n devaxr.lı taarruzlnrmı bulun • msfilı bu sifülı :ırtı1. cskimeğe 
kadar hc~up ar 125 bin tayyare, dukları u~ı relen hareketle gcrı )~z tutmu<:tur. Eğer cshimcden, 
45 bin tnnk ynpılmnsı içindı. ı Uskürt n Alman teşkilleri pek lıiılii nüfuzlu bir haldc~se bunun 
Cumhurr · ı 185 bin uç~. 12\J 1.nl> i olarak orrlunun taze ve din. seb hi tliin)nya hi.ıkm d n bü)bk 
bin tank istemektedir !enmı olan ou tnaıTuzo. hazır bıı- rlc,·Jetlcrin. ko!" j , e :\al'I ko-

Marttn harp nıagrafı 2 milyar !urum kısmı ıl mukayese edile • ıoni addettikleri, kendi me -

şark cepbeılnde 
_... Battantı 1 od •)"fada 

Kerç, yamn adaamda Alman topçu
su bOyUk bir faaliyet gösterml§tir. 
Bunun dışında durum tablldlr. 

Berllııı, "1 (A.A.) - Orelin §imal ba. 
tısında biten cephede bir Alman plya. 
de tllmeni 5 nisanda bolfeYik krt&lan
m lfgal ettikleri mevzilerden çıkarıp 

atmI§ ve bir §ehre kadar lrovalamıttır. 
Bu suretle Alman kıtaları kendi mev. 
zllerlnl çok iyileştirın.lşıer, bir çok 
esir ve malzeme almışlardır. Dlljman 
ço kağır kanlı kayıplara uğramıştır. 

Sovyet tebllll 
Moskova, 7 (A.A.) - Gece neşre. 

dilen Sovyet tebliği: 
6 nisanda cephede mUhlm bir değt -

şlkllk olmamıştır. 

ti nisanda. 24 U havo. meydanlarında 
olmak Uzere 19 Alınan tayyaresi t.ah. 
rlp edilmlştit 17 Sovyct tayyaresi ka. 
yıptır. 

l\loskova, (ıl.A.) - Sovyet tebU • 
ğlnln ekinde ş!:lyle denilmektedir: 

29 mıı.rt ııe 4 nisan amsınd:ı Alman. 
lar 226 tayyare kaybctml.şlerdlr. Ay
m mUddet zarfında 67 Sovyet tayya. 
resi krı.ybed!lmiştir. 

l\Jo&ko,ıı, 7 (AA) - Blr Sovyct 
tcbllğl ekinde, Kallnlnde 11 mesklln 
mahallin znptcdlldiğl, kUIIlyeW mik 
darda malzeme almdtğr bildlrlllyor. 
DUşman ağır kayıplarn uğrnını~tır. 

600 milyon dolara mal olmu tur. :nez. Fakat bu muazzam cephede deniyet daireleri dı ında telih" .. d 
Gelece1

• ene sonunda harp mas· birbir z..'lm'lII vr r '<'bit YPrde Al ettlklcri in anlan ekseriya diııi 
rafı a~ da 7 m ·ı c ra cı!,acaktı . .nan krt arının m:ıneviyatı mu. :ıkidelcrin 3 arattığı Jınyat ı;alıası 
Bu harp pro ram nm tatbiki 'h v, k}.at b.;.- zaI?l.Vn i h b c ı:;ıırsı - k'nde mütalea. ederler. Onların 
tısadi durum ·ı t ic n bi ~- m'l.Illı§tır. Alın oraul lrI başku • bühin ipt:dıU geri tcmıı3iıllerini 
dilecek s kmtı yapacn.ktır. 191~ mandanL,,,: t:ı.rafrndn.n 1942 sene. tahrik edecek unsurlara yn .. c;ama 

senesi sonunda Tı.h altında 5, riııin ı..ı. ti ıı.yındn ma1 sus olanık trn.biliyeti balı ~erler. Adetiı. bu Alman tebllftl 
1943 te 10 mi ~on ki i 'bulun:- 1 alınan ~irlere v ı.imetlere d - cemiyetleri afyon' ıırak !uık"I.i Rerlin, '7 (A. A.) _ Alman or-
caktır. Şimdi harp rnnayi nl!" ir n redı en kamhr bun:: açık· un)alı gönnckl.en ınencclerler. culan ba,.~onnrtxınhğmm tebliği: 
5 milyon i :CT c 1

1 ryor. Sene .so· ca i,·,:ıt etmckt_ ·ır. DU nıruı tara- Uattiı o lm.d."U" 1 i dini ihtilaflardan Şark cephesinde, Alman hücum
nunda bu mıktar 1M. 1943 te 2u f.m ise vazi t t:ımnmiyle nksL i füncle ~.deN.'.< kıtalarm i5tismıı- !an yehl muvaffa1ayet.'!er kazan • 
milyon olacaktır. nhodNiir. Taarruz cdd<'n tar.:~ın cep • nm kol:ıyL'l.,ıırrrlar. ~. 

A k d en küt! hal '1 ' ~npuan tanr- Jııponpum kıızaıımn'it 1 tedlği Leningı-addak~ mlihim askeri m er l a ruz.larda!l daımu ağı lt .... yıpbrn uJ <le hudur. tesislerin ordu ağrr topçusu tarn-
md!gı lll.'.llümdıu·. Hu h~kikat r,,ı· SADRI ERTEM fmdan bomba.rdmıanı, devam et -Gecele 

to "e 
hru!.sa ge(:'!r. <?;; j"l.::.'lan ta~rruz • mektedir. 
anl.ı hır Kcr~ dahıı teeyyüt et • Ditn gündüz, şark oephehllde 

tni~Ur. Alman kayıpları dü,şmanm aynr zamand:ı başka yerlere yiyecek 
1 

.2<l dü.j2Dan ta.nkı imh3 edilmi§ ve 
Nc\•york, 7 (.\.A.) _ Geçen pazar kayıpların., nazanı.n pek alç<>k b r '" malzeme tah§idlnl do mUmkOn kıl. l 60 Sovyet tayyaresi ya dUiiirill • 

balı sahilinde bUyUlt bir torpido muh· 'ı ~viyedcdır. mıştır. tnÜ!J veya yerde ta.hrip olunmu.' • 
rlbi denize ınd rilmişUr. Bu harpte ilk Diğer cihetten kI§ın teşebbüs Alman "ilslcr,,inln mevcudu d!Şna. t 
de.:a olarnl. gcc ylD bir g mi deniz kabiliyeti :mcnk gorünü. te clü • nm tahmin etUgt kadar çok olmadığı _ur_. ____________ _ 

indirilmiş bulunuyor. manda idi. Hakikatte ise çevirme için varlık bellrU!erl g6rU1Ur görUl • 

ingdizlerin bomba
ladıkları fabrika 

ıı:ırc.!retleri yapma~a s:ıvnşan <1üş.. mez tayyarelerle yapılan nakliyat .ııa. 
~"l'l.nto bizzz.t kendisi çevrılmiştir. yesindc bu mahzurlar sUro.lle ve ko
Oil!ımanın büylik kayıplara uğra • !aylıkla izale edilmiştir. 
'.lığı 100 bin SovyC't es.iri alınmış •'Uslcr.,ln mevcudu yapılan maske. 
olmn.si)Jc degi Alm.:ı.n hatlıırının lemelerin mllkemmeliyeti ve ateş kuv. 
ününde bıraktığı ölü ve ynralılanıı veU sayeslndo tahdit cdilml§Ur, 

Almanya hesabına tayyare mikt-ırı ile anlaşılmnktndır. Ah _ Bu noktada do. Sovyctler tarafın • 
yapıyordu ı'..'.l.ll bir esire mukabf! on Bo evlk ela vaziyet bamb:ışkadır. Sovyetıer ta. 

Londra, 7 (A.A.) - PaznrtcSi ak. n.d'Jğune <lair yapılan tahminler rafından lki Alman Ussil arasınd:ı ya. 
gamı 1ngDiz tayyarel rlnin b:ı,.lıcn tn. lr.:smf"n ha.kJmte uynınktadır. Çün• pılnn "yarma,. hareketleri "e bu .ha. 
arruzlarma hede! olnn Gcnnevlllcrsde. ~il buzların er.ımc>ğe ba{]ladığı yer reketıerden sonra açıln.n gediklerin 

SOVYETLER 
Ankara mu
hakemesini . 
tenkit ediyor 

ki Gnome • Rhome fabrikaları muh • IE:'rde gömülü kalıp 6imdi karlann Almanhr tarn.fından lmpo.tılınası ne. ı l\loskovıı, 6 (.t\.A.) - Rö)1er aJnn. 
t.c.li! tiplerde Alman tayyarcl"rlnin ı. ·ıe btızlann a 'tından çıkan cesetle- ticeslnde bar;ta bulunan bolşevik tU- !il bildiriyor: 
mail iı;ln binden !ıızla i§Çi kullanm k· rın ndcai b•ı bırc on nispet.inuı dn· mt'nlerinin geri llc lrUbatlarr tn.lll:ı.. Resmi Sovyet Ajansı pazar ak§am\ 
ta.dırlar. ha bilvük olduğunu göstermekte, mııe kesilmekteydi. Bu surette bolşe • neşrettla'l bir demeçte, Almıınyanın 

Evcning Stnndard ı;azctcsinc göre c.snsen yillu'.elMı gilne~ln me:rd:ın:ı Vik kıtalannd:ın mUrc:ckep bUyUk TUrklye bUyuk elçisi Von Papen'ln 
İngiliz tayyareleri yaptıkln.n taarruz. c,:ıknrdı{ı ölü kütleleri ilk plünda te:;ıklller srk sık "bir bo§luk önünde., kurtulduğu bomba inn!A.kt hll.dl.sesln. 
ıarda §U prcnslpl tal.ip etmektedirler: 'ielen bir sıhhat meselesi ortaya faaliyette bulunmaktaydılar. de iki Sovyet vatanda§lyle iki TQr. 

İ§gal altmd:ı, bulunan memleketler. ıı.tmaktadır .• Karlarm. ta.mnmi!e or- Nihayet Sovyctıcr bu kadar kUtle. kUn suç ortakhğtyl.e mtlttehim ibulun. 
deki askeri hedcficrin sıhhaUe bom • tadan ka1ktğı yerlerde hususı kı. lcrln iaşesini leşkilil'landıramarnış • duklan .Ankara davaamı tenkit edL 
balanrnasx., f talar .Bolşevik cP.sctlcrmi gömmek lnrdır. Evvelce mUn!erid olarak görü- yor ve diyor JU: 

Gece harektı.tma soo den fazla bom. le mesguldür'er. Bu yerle'rde m•i- len insan ctı yeme vakaıarı aon za • lstanbuldaKi Sovyct mileaseaeıdn<le 
00. tayyaresi i'tlrak ctml§Ur. 1 Pı.hede edildiğine göre ö ilin" ır· .... manlard.'l geri ile lrtib:ıUarı ke.sllen çalıp.n Jkl Sov;et wtandqmm J>ay_ 

İngiliz hava ıruvvetleri kullanılan derilen Bolşeviklerin büyük ır vey:ı. an'l kuvvctıcrlnckn ayrı dil;, n ıot ve Kornilof'un, bu ışe hiç .k8.11f. 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar Kv...-

(Bu &wpooa eklenerek ~ 
it arama ve iş verme ...... ~ ._ 

IJaklkada parasız llfJfftdlı ı 1 •· .... 
ıonme tektin göncleft9 elNf unna 
mbfıız kalmak u:ıere earlb adttel~rl. 

nl bildirmeleri tAzım.) 

Evlenme teklifleri: 
* YA§ 28, boy 160, kllo 68 ~k 

tahsil görmll§ ve halen dolgun maqlı 
bir memuriyette bulunan bir bay, • 
az lise dereoe111nde taı.11 JÖnllÜf " 
dıınrda bir l§i olmıyaıı temiz bil' aile 
kızı lle evlenmek istemektıedtl'. ~ 
iade edilmek ş.'lrtlle resimle veya ,.ı. 
nız mektupla (Nokta) remzine mOra.. 
c:ıat. 

• Yaş 43, boy 162, kilo U, lrooa. 
sının öı:ımu ile dul kal.IDID. ldm8Ullr, 
vtıcudu ve tUzclllği normal olan bir 
bayan; mııaıı asgari 10 Ura ola me. 
mur veya emekli blr bayla eYJıemllek 
1.stcmektedir. (M. 88) remzine mOra
caat • 263 

• YD.§ 20, boy 160, kilo 65, •l'llm 
kıvırcık ı::.sçlı, mavi gözlll, uıOtenuip 
vUcutıu blr m:ıkin•ııt., Ufak b!r geliri 
v~ya bir evi olan, gUzet bir bayanla 
evlenmek istemektedir. o(!furuomıa. 
niye) remzine mnracaat • 2M 

lı arıyaniaT 
"' Muhtelif orta okullarda ötnt 

menlik yapmış, h\l81111 bir çok talebe 
yetiştirmiş bir bay, ehven OcreUe al· 
manca ve riyaziye deni wıwek ..._ 
mcktcdlr. •(İyi 6ğretlr') 1"8lldlllle mtL 
raca at. 

• 19 ya§llld&, lise 11 c1ID çıkmlf tılr 
genç Türk bayan; Nllld. bmllll. ikL 
rethaııe, yazıhane ve tıaaa ~ mi. 
es1CSelerde tahsili ila mm-.tp lıtr 
vnzife aramaktadır. (lfttMin'a). rem • 
ıtlmı müracaat. 

Miitele"ik: 
S&TIUK KtlTO'PllAJlll 
• Blr metre yükaeklJtinde iki bu

çuk metre uzunluğuDıllıl. ,.. eadE 
rafı ve ortasında ayna& ..,._ " 

klllUI iki rafı daha olan, tanmmlf ma. 
hnrrirlerin yQzden ful& cUta .. -
na romanlarile blrllltte, aynca llartb 
Ulriln 1.12 mUcedded cUdl, mtttead. 
dit mecmua Ye fen ldtıapıan ne d.110 
kübik, §Ik ve kUçUk kıymeW bir k11-
tUphane sahibi d!§an l'itmee 4olayı. 
slle ucuz satılıktır. tatfnnıer (K1l· 
tUphane ı remzine muraeaaan. 

KAYIP KOL SAATi 
• Altında kimya Tb. 10 ;.al AJ:. 

lo:ı marka bir kol aaaU tak.ilde dQftl. 
rUlmll§Ulr. Bulanm IDMDl,.t umma 
ıatten 6 mcı §Ubeye 'lılralmaalan rica 
olunur. (A.H,G.) remıdae mGracaet. 

Aldırımz: 
A,ıı,pıa zeml&lerl ,.... .... .o. 

ıcuyucularım1Z111 n....._. .plea 
mektuplan .lıda.r.:!hn • fe8 (,._,. 
lan h:ırlç) •".ri:Wı • ..._ 'ıtlr.Plr 

kadar ''e saat 1'1 Altn 90llD ...,,_. 
tayyare miktarını pek nadir olaralt bu k•smının yaşı 16 ile 17 Veya G c Sovyct kıtalarmdıı o kadar çoğalmış. mamış olmaıann:ı TD.g'men keytt o1a. 
suretle bildlrilml§tır. 70 nrasmdadrr. Cesetlerle clo u sa tır ki esirler d:ıhn. §imdiden devamlı rak mahkemeye ael·kedHmla olm&luı ~-.;::;rıals) (Den!% IS) {Sil E) (tımlt I) 
-----....,..---------• hal.ar kilometrelerce devam et - ve glttıkçe artım bir ynmyaınlık anı. mazeret kabul etmez bir harekettir. 

Cebel ftarıktakl mektedir. Her türlü askeri teçhi- gmındnn bahsctmrktedlrlcr. Bu Sovyet vatanda§larınm '*ılkaat"' ~~~;1~~~=1 ~:..t' 8,'~ 
it 1 ı z:ıtt.'!Il mahrum bulunduklan gö • Şimdi yapılan Almllll ınukabll ta . tı~c lmnşmadıklan bir bakiltnttlr a an ar riilen ölii'ere nispetle ııyaklnrmdn arruzlan gUnden güne clı mmiyet kc.s V{' Sovyct vntand::ı.şlarlyıe temaııda ~~~~N,U;:·~.~~) (~ '~ 

iki vapurla memleketlerine keçeden çizmeler veya deri potin. bctmektcdir. BUDlaı·ın hrd !~ şimdi bulundukıa-ına dair iki mUttehlm {
26 

su.ezıı !M.Z.E.) <..t.nıırı.. aı 
gittiler ?er bulunan ölülr<>ein mikt:ı..n pek cephe hattının mUnh~ıran tcd:ıtm rorkUrı lc1dıaları da pek halctkatc uy. (AdJ (İ, İ§kaıı) (B.t, Kqa) e&.U) 

0 bel czdır mUlAhazalarln seçilmiş olan '•ısmın<' gun d J'ild . ekli 4.G 
e llttank 

7 
(A,A.) - Pazartc- Cephenin cenup kesiminde meydana taarruza mUsaıt bir ""az )Ct lbd!ls et- Ne Anka.ra mahkeme.sinin tarafgir. Em ) ı{S.S.) (P..we aufj C ) 

s1 """'il öıl-Ieden sonra Cebelüttarıka (Secrl (lLR K"" (8,B.Q ı. ~~18) t>~ t> çıkan mcşum mıınzar:ılar karlar eri. mekten ibarettir . ı e de h rhangl b .. " heple hak!ld · ·;1 ., ~-
!ki İtalyan yolcu vapuru gelmiştir. dllcten sonra merkez '\CC ~i 1 k sim. Bcrllni!ı :ısk ri m!lhfillerinde bu mu ı lJ eri,., lcrı ız.UJ ,. bı.şka .aıflcr.r.ı. Kumral2S) (D.Ywt) (K.Jıl ~) 
Beynelmilel kız.ılhaç i§arctini ta§lyan !erinde d:ıha bUyUk bir delı;}CUe orta. kabil taarruzln.ro gelce k taaını~n ıer icad den k.tyetÇiııln gayrette. 2US) (GWçln) cıı-t) <Blımr) 
bu iki vapur CcbclOttarılcta bulunan ya çıkacaktır. "Üsler., esasına d ya. belirtil rl gôzUy'e b kılmaktadır. rl hıçblr kıymet .ı.!adc .etmez. N. Uyal) {Ay) (Dmls) ı(.Mllal 
İtalyanlardan bir kısmı memlekeUe. nan Alman tablyeal başka bir bakım· Alman ge.nel kunııaymd.-ı bugün ııuş A-ıkara mahkemesinde, mescJ tah. CA.A.) (Şen ywa) (A.4ol), I) 
rfne götUrmil§tUr. 1 dan d . .,,. d l' l B b1 h '--si i bJA (MıO. 22) (B.Y. 8) 

Fıkra ............ __... ................ _ 
lıler 

Bir ı.ndııı sarıklı bir 7.Ata bir k!ı. 
ğıt ,·ermı,: - IRJea ederim, 
,cınu oltuJ'U \'Crlıı ! 

Hoca culıllln blrlymlıı! Okurun ı 

yokmu ; Fal ~ l<adm:ı karşı utan. 
drğl için kağıdı elinden almış: 

- B1r mektup, demiş; .nıalısus 
seldın ediyor, h&tınnw sonıJ ar. Ka. 
ıtm: 

- Aman hoca dendi, bu mektup 
değU asoı. bizim elin aenecll ! 

Hoca bir aal)e dıırakl:ınu,: 
- Öyle soylesono canım, dlJe Ce• 

\·ap verm! ; ben de met gibi olm. 
)"ayım! 

Her ~yl böJIO c:ıııımır. istediği gl. 
f 1 ol."Unınk için elim ite ıı:ıl!Uıl) et \·er. 
ııeler dfüıynrun bu berbat !5leri nca. 
ha daba mı fJi giderdi? 

NASUETTlN 

a uı.ua ı o mll§tur: u ta ye mu arc.,.,· n n .. nçosu yapılm:ıkta k at Josyasının Rusca tercUmeslni 
niftbeten mahdut kuvvetlerin tah~dl 

1 

ve yapıl n mUşahcdelcr~ göre, Sov • almak gibi Sovyet mtittchlmlerin en AÇIK KONUŞMA: 
ve serl nte~ll sil{lhlarm tahrip kud. yet ordularnın taarruz kudretini'! lce l lptıdal haklarının 1~141 edibni1' olma. ! (laltnpbane} remzlne: GantemıM 
rctlerinden aşm blr surette lallfade e. limenln bUtUn mnnasile yıkılml§ ve öl. sının da keza hiçbir kıymeti olmıya_ , :eaat l 7 ne 18 rasmda mllr.amet tııSl. 
dilmesi lmkA.nnu vermekle kalmamı§ mOş o0ldutu:ıa lsaret olunmo.lctadır. cakur. ınlz . 

Camlar altında iki 
- talihsiz kadtn .. 

RüJii!::ada.da.. 
Aşıkl:ır yolunun Ustündt'kl ı;amlıkta. 
Bir sonbahar gece i. 
İki genı: lcaduı, blr uğııcm dibinde 

l•onuşuyor: 

- ~ çok güzel, <'olt ""'l'lmli bir 
ı kadın ın, Şabllm! 

- l"a sen NcclA ... ~-n sen'!., Vnlla-

1 

hl benden güuil, benden gö<ıtrrlıll. 
sin! 

- Evet. ikimize de: - SJz, rok 
, gllzelslnh •• !:'Cilt scvlmllshıfr? dl~orlnr 

Falmt, bu lı:uru söıJ"r neye ynrnr? ı. 
ldmlz de talihsh: <leğil mlyld lld • 

mlz d" genç ynşwdıı dul kıılmııı b:ılıt
şr.dnr.... güzellik • 1nllh olmaz a • 
neyo ynrar! 

- Scnlnl•l tckrnr SC'nl nlmnğa ita. 

ror ,·crml<ı diyorlar .. doğru nıa '? 

Mukaddes Uçurum 
-ı- Yazan: 1SKENDER F. SERTELLi 

ttlr oldum. KC§ld fnlldin olsay4ı da tıek 
rar onunla birlCfııeydla.-

- Jyl olllJ'C'lu. ıFaJmt., ne .)'&Uik ki, 
hnklluıt tamamüe buuun zıt:t1411r. O 
~imdi başkaslle ni!J8D)aaıyomuı1-

- Ne dedin!' .• lıatkMUe mi! 
- E\·et. :Bu :yıl Jlıf•ton , ...... ki 

1D:ı\'I köşke ta ınnn bir mlibetıclleln 

kn:l3le.. • 
- O lcır.ı ııen tanıyor mu.,..: 
- 'l'anımaz olur muyum? 0.-

~llııı giırdllm. Jwlkola ı:amlnn' cJotnı 
çıkı~ortar«ı. 

- Sana tert'lb t'ttlğl bu kıı,. ~cıı 
gOzel ml barl '! 

Necla kn.1tkaha3 ıa &iQcN: 

di aıınemıla llid JaalMINU1* fQ11ı • 
yor. 

NecJA ._.... yamdr.ea, Şahika .... 
gra dap, Be;rbella.lıı SU'Üar:91da ttt. 
re,en ay ..,_ ~rek: 

- Şimdi oratla, Heyt.eurte olsaydık, 
S«JA! 

Diye .ciylenJyonlu. NeclA blnlcnbiftı 
sldtu. 

Ş&Jılka başnn uthyarak: 
- l&nJm ~ a.11a lıl.ilık. de • 

dl, ben de senin a-lhl talihsizin biriyim. 
- 111aht •• ~ ltmeft den1tmaen eent 

dlnllyemacllm. Seninki hAJA eve pılml. .,. .... ~ 
- .Ba)'R'.. ...,,..,...... bir ...,.. 

yapayım, ODU ckolloe •"1---.. •. 
yer~k lçhıl ~ta ft ..._...., eL 
meğe meebar oldu • 

-t_şte bu reza1e& dalım. ...._ 
ıglbl gUzel .mmn . ...,.. ...... llr b. 
ıdma, befkumr ~ ........ 
mele. ADabmı, ııea .. eA "-- ..... 
wı merhamet ver! 

- Ne de8eD para elmes 1'.at Alk 

ODDB &ödeı1al kir ....... ··--.. 
mantıfınr oa~ Bemlm ı" • w. 
bakmadı. 

- Baban ne Cllyvr .. r n .. , 
- Babam, 1ılllnla 1d, eınld 1ılr lıutd 

ye memurudur- D ha ..... ..._ 
ima nazik :re terlJl,JllB s•E "tlfr. 
BU sefer de balla: ''kmm.. 1ı1.JJe ta. 
tmaıar bu.an erkelderla >ı ha -
~r. Bırabloa - -..r ...... • 
ldlıarldc bizde kaJsm.. .... 

RADYOLi 
Nedil, çaınm lhU~ nr goı:dl"Slııe ) !I. 

landı: 

- Ht'p i ~al'ın., heıı 1 benim u~dur. 
malarun. 

- &ıhl ınl! Ben d • 

- Çlrl.iıı mi çirkin.. f,'atlalc zurna 
gibi l•ötli blr ~ ga~ct feııa .,tylnlJI, 
\ e ~ipli gözleri \11 r. 

- .lU&.}:munun biri ._e?! 
- l\Ja~nıun onmı ra•mda ,Ç9k flC • 

Hum ltansmı metres tutnıu,. 
- 1ıte lına llle.,.,.r Bir tepal 

kadını sana tercih edecek erketın ya 
*ek.,.....,.,. ....... 

- ikisi •e n.r NftlAcltllD! &ıa 1111-
lirsln benim kocam ı:ok ?.eki ve çok 
alallı Wr ~. Böyte ~1RM111e 
rıığnıE-n • insanlar bazao J,ör vo ufır 
llU111Ml!J d~leı'. o pJ&lcrt kapalı cıla. 
rak, toraı Hıım kadınına g!lnllinli luıp 
...... ~ ~ «elı ..... ~ "ile 

- A gaz1lm, lıwlaa ıp 'U .. 
itil, ancak IJISUlhkJa aıuı.. W. ... 
aanm Bqoflunda aı-ı MI' .- ıı. 
dmmı metres tuttata .._ ... .ı. 
ıdu muf 

- ŞDj»bealz •• balıem. ...... 9'Jıd 
bile ~jTendL 

iLE SABAI-1 ôGLE VE AKŞAM , r ı ılıl'lmr, 

ıtur.rnağa nl""İJ·ır olıl ım, nlıllmrıf,ım ! 
- Ynl1 "ah. l'jtc \)llıı•ı ~o , m ıtt'fM'l· 

\ lmH lnıhr. Rt1r bo~,ı .. hrlr tın in ha. 
in bakıtJarı. 

- Bo lr hır b !ıfı 

ıtt'rdt'n bulmu11? 
bacağı l•ocaıı 

- /\nn°m: ''Çlrklıılı•rln talii var 
dır!., llt-rdl de Hen hlan111a..._. t11m. 

- o hnlde hemea _, n iP ,... 
benim ;lbi aynim? 

- :ı,t"• dedim 511ıo ....... ellıl ı-.. 
lalı, lhUyata rlaı·atı ~ _. .lılr • 
!dıım. tpı bJrden-..re ~ fi ......_ 
yor. ((Devamı Y&r). 


