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Hind - Çin 
işbirliği 
Olamıyor mu? 

Mü kat at kazanan ailelerden 

9ÇOCUKLU 
"ERTAN" AiLESi 
" Çocuklarımızı okutturamadık. Fak at 

günahı bize ait değil l. .. " 
E rtan a ilesinin komşularından 
b ıri ikramıye hab e ri karşısında : 

' 'Tiih! •• keşke biz de 
doğurup doğurup bir 
köşeye koysaydık!'' 

d iye hayıfland ı ... 

llazırlık1ar yapılao Bomlıeydıuı bir görilnUt 

Birman1Jada 
Norveç açıklarmda 

Bir Alman 
kruvazörü 
torpillendi 

Hindistanda 
hazırhk 
--0-

Kalkü a 
okakla
rında 

siperler 
kazı ıyor 

Bombayda da 
korun.ma talimleri 

yapıhynr 

Yazan: SADRI ERTEM 1 

ÇAN • Kay - Şek Jlindbt:U'I· 
dan Cine döndilktne son 

da lllntlilere- gönderdiği meısnjda 
Hint _ Çin iı;bfrliğinden bnhsetU. 
}~aJcat Hindlstnndnn gelen haber
:er henüz Hlndi ta.ola İngiltero 
a.rasmcla. l tlklAl esasına dayn.nan 
bir anlaşma yapılmndığmı göster· 
mek"tedir. 

Kaaımpafada karanlık ceşme sokağında daracık bir 
ev... Daracık bir kapıdan girdikten sonra dik bir merdi. 
venle karşılaştım. Takılıp düşmemek icin insanın ayak. 
larını sürüyerek yürümesi icap ediyor. 

Bir mey
dan mu
harebesi 
hazır

lanıyor 

&restten kaçafi 
gemiler de 

kızata çekildı. 

Delhi, 26 ( A.A.) - Kal • 
kütada 500 büyük binaya, 
hava hücumlarına kar§ı aığı. 
nak gibi kullanılmak üz.ere 
elkonulmuştur. Sokaklarda 
geni§ siperler kazılmaktadır. 

Nehrnya atfedilen bir t:ıöze gö. 
re lllndist.anln İngiltere arn.sınıla 
bir ı.ınlasma henüz baflis mevzuu 
del;-ildlr. Söylendiğine göre Ncl • 
ru: 
"- İngiltereıılıı Hindistanııı 

taleplerini kabule hazır olınıı.dığın
da.n llindistn.ııla her neVi I~ birli· 
ği ınutas:ı"'·er değildir,, deml6. 
Nehnınun bo sözleri ne malt 

§lltJa ileri tqlrdüğllnU tahmin müş
ı,uı değildir. Nchro Hindistan için 
İ'>tJklül istemektedir. İngiltere bu 
nrlkfu.<la henüz yeni -bir karar aı. 
mamıştır. Bilhn sa ÇörrfJ kabine-
"lni tndil ederken mil tcmlekcler 
De'L&retinde btr ddğisme yapmııdr. 
Bu Britanyruıın llindlstıın hakkın. 
ela e<iki noktainaznrmı muhafaza 
ttiğioe deUUet ctmcktcclir. Gt· 

"enlerde Hindi tan mesele inden 
hahSeden müst mlekelcr nazın 
Ulntlilcr hürriyeti blribirlerinclen 
atmnlıclrr,, diyordu. :Cu söz Uin
dJstnnrn i tediği hürriyetin lıiıkü
met.r.c iyi lmrsdıı.nıfuıdıhrı hl sini 
\ermekteydi. • ehnı bu göriisc l 
tlmz etmi olabilir. Falmt N'clıru
nun ms.zisi. fi'ldrleri, siya i hn
yntmm kara.I.tcrlcrl gözönünc nh· 
nacn.k olursa onu tngllterc.nin a. 
Jeyhlnde olıiıı dii<ilincelcrı Japon 
\•e mlh\ıer safına ~evkedcmcz. 

Herhalde İngiltere :Uindl truını 
İ&UkHHini crgeÇ tasdik edecektir. 
!~ıı.ı..-at lngllt«>rcnin bu te~ıhifüı 
Japon ve mihver propagnmlasına. 
:veni yeni fll"!'intlıır kaznn<lırnınk• 
tadır. 

Bir yanda.o lllndlstruım 1ngilte
reylc nnlaşaouyacağı bir yandan 
'ln. Çinde sulh temayüllerinin art
lı ·r, ınUtteflklerin lıü~iik lıir ~ 
unı.ıc 1tlnde bulundukları nıilte-
~~ ~ tckrar edilmektedir. 

'] k 'n,. ta.nıa Çin işbirliği ypama-
ı !:a :.ın t'le ır . 

kü d r B • ant de sukuta mah· 
m u • u noktayı Japon devlet 

ada.mlan tlOk l~i bildikleri için .Jn. 
~n pro~~ncl ı mütenındiven 
llınde Çitıin suuı ı tec11~· d. . u· dl t>lll en, 
~ın c _.., ı~ dtnnrn ın~Itere ile nı:• 
ın_nrnıwı!,'ID nn bahsctnıekt ı· 
ı ..__ 1 • et ır. 
mparawr ugun ~k tehlikeli an-

l:u geçirdiği bir dcvrecle Çin ve 
Hint i ,...birllğini bir an cwct b:ışn: 
rn.ma.dığl hı.ltclirdc uzak snrt ta ye 
nı, yeni kayiplnr ka.ydcdilebllir 

Çin ve Hint işbirl!ği iki A~ya 
fletnlyettııin isUkliili için bir ga. 
rnntl olabilir. Fakat bu i hirll~i 
İngiltere, lllndlstan ve Çinin bir 
noktada ittifak ctmelcrllc müm. 
kUndiir. İngiltere ilindi tanm is
tildii.I davô,c;mı kabul etmez e ilin. 
rl!stan • Çin ı birliğinden ur.ak ka.
lahllir ve hell.i de llindi tnn Çin -
Jr.pon harbinde tarafsız bir durum 
alrr. 

7.aten J aponyn.nm i~dlğl de 
Çlnte Hin<listanı a.yırmıık, Bl!i 
tnarlmı tabiriyle enginan yaprak, 
~:aprak yemek nlyetincledlr. istjlc. 
•al dih•ismda tercc1rlütlcr de\'nm 
etttk~c korkulan akıbet de yıık· 
~~ .. 

1 O kadar karanlık ki burnumun ucu. 
nu zor görüyorum Duvarlar kireç 
yUzU görmem.1§ gibi kapkara. Tek o. 

Londra, 26 (A.A.) - İngilı~ • 
.mirallık dıı.iresinin tebliği: 

Bombayda da hava hücum 
lanna kartı büyük korunma 
talimleri yapılmaktadır. 

Bayan Ertan ve çoouklarmdan dördU 

Ekmek 
kartları 
Almıyanlar nahiye 

müdürlüklerine 
başvurmahdırlar 
ÖnUmUzdeki mart ayı için hazırın • 

nan ekmek knrUan tamamen dağı • 
blmış bulunmaktadır. 

Bu arada ekmek karUarmı aıamıyan 
lar derhal nahlyelcnne mQracaat ede. 
rek, kartlarını ısteme11dlrler. Diğer 
ta.raftan marttan sonraki nylarm kart 
lnrı Uçer aylık olarak verilecektir. 

F el emeni< Hindista
nı valisi diyor ki 

1 ahrio ve 
rical saati 
geçmiştir 

Artık mukaveme: 
etmeliyiz ı 

Mak Artur Japonların 
yenilmez olmadıklarını bize 

öğretti 

Vatavya %6 (A.A.) - Felemenk 
Hindlsttuıı umumi vali.al Van Mur, 
radyoda söylediği bir nutukta şöyle 
deml§Ur: 

Tahripler ve ricaUer saati geçml§ • 
tir. Şlmdı mukavemet ve hücum eL 
mek gerektir. Slngapur sukutunun 
bilhassa bu UssUn mukaveme~ kablll· 
y,ıU hakkında beslenen llmı.tıcr dola. 
yuılle derin bir tealr uyandırdiğmı 

lnkAr etmek bc>§tur. • • 
Felemenk Hindlstıınınm belki tarih. 

te hiçbir zaman bnpnlınamı~ oınn bır 
vazifesi vardır. Mak Artur Japonların 
yenilmez olmndıklarmı bize öğretti. 

Omuzlarmııza yUklenen yükü taşıya. 

cak kudretimiz olduğunu göstereee · 
ğlz. Fakat kendimizi çabucak tyimser . 
llğe kaptırmamalıyız. 

Vnn Muk, takviye kuvveUerinin gel. 
mektc devo.m edeceğl.nl ilave eylemi§. 
tir • 

.; 

danm bir kl5şcslndc eski bez parçala • 
rırun UsttınU kapladığı kınk bir kano 
pc var. Pencerenin önQnde bir yatak 
yığını göze çarpıyor. 

lç yüzUnU anıattığım bu evin, dı§ 

yUzU de aynı scvbruJ.l.zliktc... Köhne 
bir paravana, kırık bit kapı ve pae • 
lanmı§ tcııekeden blr kaç yanuı. ... 
Bahsettlğtm evde Beyoğlu halke · 

\"inden mUkMnt alan AbdUlkerim Er. 
tan allesı oturmaktadır. 

Memleket için 9 evlat dünyaya ge • 
tiren Abdlllkerimln kaniı Nec be Er • 
tan. her Türk anası gibi vefakar ve ce. 
taktı.r ... 

Kendisine nasıl yapdıklarrnı sordu. 
ğurn zaman: 

tnlerce Çin asker 

Dalgalar 
halinde cenu 

ba doğru 
ilerliyor 

o 

Prinz Eugen N.rufında.n bir .1>. . 

man kruva.zörU Trident denizaltı• 
smm muvaffakıyetli bir tanmızu. 
na uğranu;,.--tır. Taarruz 23 şub:ı.tta 
Norveç k.ryısı açığında yapılmış 
tır. DU,,ıruı.n knıvazörllnc bir tor
pil isabet etmiştir. Binız sonra ya 
pılan hava keefmde bu geminin 
yede.kte olamk Trondlıoinde bu • 
lunduğu ve ~ tamfmdan }'al"tlıı 
olduğu görülmüştür. 

Kruvazöre refakat eden torpito 
mubriplerindcn binnln de bir tor 
pil isabeti almış o nıUmklln -
dllr. 

Londr&, 26 (A.A.) - Resmen bildi· 
rfldiğlne göre Şarııhonıt ve Gan.yzcn&Y 
muharebe kruvnzörlert 'ağır huara Uğ 

Çin hariciy 
nazırı 

Kanada ya 
gidiyor 

Nazıra ç ı 
enera! · rela at 

edece - l§te, dedi, gördUğUnUz gibi .•. Ko· 
cam seyyar satıcıdır. Fa.kat on gUn ev. 
veı beş parasız kaldığı için i~inl bı • 
rakmı§tı. ÇUnkO sermayesi yoktu. Ye. 
nı mal alamıyordu. Kendlalne her za· 
man veresiye elma \"eren clmacı, bc>r. 

Rangonda 
öı fi idare itan 

oıundu ramışlnrdır. Bunlardan blrlııelai Kilde , a,ı;lııgton. za (A.A.)- çın barlciy 
kuru havuzda diğeri dl Vfihclmshavcn .ıazın Soong, Kan.ııda hUkQmetinhı 

.-:'° DevalllJ ı ncı ııııyfada 

inglllz erjn Sltaag 
nebrl lzerindekl 
mldalaa batıarı 

yarıldı 

tczgtı.ıılanndıı bulunmaktadır. 1 daveti Uzc.rlne muhtemel olarak bugün 

Vaşingtondan Kana.daya hareket ede. 

M ht Ç U• • • "t cektlr. Soonga bu scyllhatlnde Uç çın u a n ıvers 1 e generali de refakat eyllyecektir. So-

Suat va
purunda 
yangın 

b 
. d oııg, Kanadaya tayyare ve mUhlmmat tale esıne yar ım . fabrikiılanru gezerek ve tııyynrecı ta. 

Um kamplarını tetkik edecektir. 

iki kiş zan 
altına ahndı 

Çunklng, %6 (A.A.) - Diln tayyare 
ile .Rruıgondan Çunklnge gelmi§ oJıı.n 

bir Avustralyalı gazeteci, bllyUk mey. 
Devılmr 2 DCI ytada 

Nazi partlsf Den 
mless sı lldft 

Londra, 26 (A.A,) - Nazi partlal 
müessisi Anton Drexler'ln öidUğU 

Berllnden blldll'llmektecUT. 
Parti sicillerinde Drexlcr 1 numara 

ya kayıdlr idi. 
HiUer'in partideki numarası 7 dlr. 

Liste Anllaradan 
geldi 

c. H. p . tarafın dn.n ya.romı gö .. 
rccek talebelerin listeleri takarnır 
etmiştir .. 
Yardımın ilkkllnundan ıtibarcn 

ba§lndrğı evelce mevzubahs edil -
miŞSc de 00.zı ekonomik d~Unce• 
!erle tnıebeye ayllk paralan !111· ı 
hattnn itibs.ren verilecektir. 

Pnrti yurda. nlinaca.k talebe için 
1000 kişib1t modem bir bina yar· 
tırmaya karar vennl!itir. Cıbali açıklarında demirli bulu.nan 

Sadıkzndelere ait Suat vapurunun 
baştarafmdakl kamaraların altındaki 

muşamba dairesinde dUn gece bir yan. 
gın çıkmı§lJr. 

Alev, bir anda daireyi sarml§, bu • 
nun üzerine vaziyet derhal dcnlz itfa· 
iyeı;ine bildlrllmlştlr. 

Deniz ıtralyesl vapuru yanmak teh. 
likesinden kurtarIIll§tır. 

Yapılan tahkikatta, bu yangına kay 
nakçı Re§it ne Abbaam okaljcn kay -
nağı yaparken sc~b olduklan anltı.§IL 
mış, her iki.si de zan altma alınmışlar
dır. 

Üniversite gençliği 
Tütün içme mese esi
ni dava olarak elealdı 

1 

Proleslrler tronleransıar verecek 

Vapur, 2000 tonlukbır ve fO bin lira. 
ya algortıılıdrr. 

0

Telebenin tiltUn içmemesi mc .. 
St"lesi ctrafnıda ün:versitc<le bazı 
konfera.ruılar ver.ilecektir. 

Yerli ve ithalat eşyasını 
vilayetlere dağıtmak üzere 

Tanınmış. tüccarlardan 
bir komisyon kurulacak 

Üniversite gençliği bu davayı 
~ndi davası olarak ele alını.~ bu· 
lunnıak tadır. 

,. Ya.z sömest tedrisatına ba§ian· 
dığı pazartesi gUnü Prof. F.Jnrt.ch 
ta:rafında.n ayın 6 sında da Proı 
Mazhar Osman Uzman tahtf1ndan 

Tütün meselesi hakkında konfc
an.cslar veıilece'k tir. 

' .. . 
Fen Fakültesı 

taş ınd ı 
Ticarc.t vektı.lctı yerli istihsal .ııad. mtıyon taşe mtıdUrlUğUnlln dal.mi kont Fen faktılte.;Inhı Dolnıababç<'Clekl 

deıerlle Ithal!t ~yasınm vilAyeUere roıu altında bulunacaktır. Bu komls • raıim ve ht'!ykeı &'alerlııine ta,ınruakta 
tevzii işinde yeni bir karar vermiştir. yon 3 :UA 5 kl§lden mürekkep olacak olduğunu ya.zm15tık. TB§mına 1,1 soaa 
Tevzi edllecck maddelerin clnslle mlk rclallğinl ticaret odam reisi yapacak emıı, buluntnaktndır. 
tannı ve nerelere tevzi edileceğini tes. tır. Taz ;ımcatneıne burada dm-nm ede 
bit etmek için, truımmı§ ticaret erba • Komisyon aynı zamanda fiyat mura Ucek ve asıl fakWtenln t.'\nı.lınl ııı ile 
bmdan bir komisyon kurulacak bu ko. -~be blhwlle de t.e§rik1 meaa.ı edecek de J:*mı uiratılacaktır. 

HenUz resmen teyit olunmıyan fa. 
kat iyi kaynaklardan alınan haberlere 
göre, Soongun, Kanadııdıın sonra. Lon. 
drayı ziyaret etmesi de muhtemeldir. 

öldükten sonra 
dirilen kah eci. 

ounı.u sayımızda ncWJe muhab 
imzası ile yazan arkıı.daşıınızm "Mıltı 

keme salonlarında,. sütunundaki ço 
enteresan yazısını herhalde okumu 
.sunuzdur. Arkadaşımız bundan bı 
mUddet evvel Beyoğlunda Abano 
aokağmda geçen bir vakayı nakledi 
yor ve bu vakada yaralanan kahvcc 
lbrahlmln Beyoğlu hastan sinde "ol 
ler dalreslndc,, nasıl dlrlldl&iai ..ıatı. 
)JOJ'du. 

üstteki rcs1m öldükten soma aııt!c• 
lbrllhlml g&ıtermektcdir. 



2 - &,. SO?'I" DAKİKA - :?6 ŞUBAT l&U PEBŞE...'\llU!:: 

Al••• tanareıert Sovgetler 
~ıvastopold~ Yeniden 

\Çok.:·!~!~ !~ .. ~·l cunu istiyordu. Ev .ısahibl de ba§ımıza 
dlk!JdJ., Ya kirayı vcrlrllnlz yahut çı. 
kar giderliıı!Z diye tutturau. Bu vazL 

EN SON DAKiKA • Mahkeme Salonlarında 
K.üçüls Hanlar · · u ponu :,·oğul~ kanlı katil I 

ır Sovyet kruvazo- bir çok yerleri 
rünü bombalaıblar · aldılar 

Kruvazörün güvertesine 

y~t k&r§rnnda tek çarem!Z kauyordu. (Bu uw...,. ~relı ıöndE>r~k 

Yetl§kin iki kwmızı hizmetçiliğe ver. ı, arama •e lf venııe- Wknlan ~o ısoa 
ma... Bir tamd:&fm tavauutu ile kız. UalllluMllll ,..... -.n• 111ar. aw. 

!~-~~.~~g~::.-.;.S ::=..-.::::::: :.:..-:: Sinemaya gitmek için saat çalarak tay-
" ,,.... " nJ bUdlrmelert IAum.) k• 1 J 5 dak h k ya:::~ıı:ı~:ru~~r:~lllu. - Evlenme ıclJilleri: yur ıra ayan yaşın i ırsız iZ da 

neı.re para datıtbflDı duyunca be • ... Halen umwntte talebetlJM!en \lr 2 h . ahkO ed·ıd· ıneo koftuk ve ya.zıtdık. Bl.ze 2IS Ura genç, akordeon çalan, sanşm veya ay aplS cezasına m m 1 1 
ı ooo kiloluk bir mermi i1abet Bava mabarebele· 

etti rlMe il Aı.aa 
Borlin, 26 (A.A.) - D.N.B. nin sa • 

• htyem ımynaktan öğr naııi.11 göre,! tanueı l ...... M 
\lnıan Stul{a ta.yyaı:eıeı'i, 24 ~ubatuu ~ 141 A 
,ıvastopol limanında bir Sovyet kru • ... ...;.... ( .A.) - Bu •etelcl 

• ~!IVJ.:w _.: 
\ azöıilne bClcum •!mı,terdlr. Çurınay:ı 25 ı.tta, kıtalanm-. JUMte 
<oyunda btı l'\ım !ltt ağır kruvazar et. d 

18 
tm'·'-' ...-. .. ~ e\"&111 • .,.... ve_.~ .. - :ına· 

afmdal<I dlger Sflllilcr le beraber, u. halli inal e11tms,te?dlr. Allnall fatı.ı 
ık savarı rı'mn at~tnl SLuka!ar üze. Jntalan, teddat ıre bllbaaa tMmDca 

:- n o temerküz aurınl§ bulunuyordu. ,, .... -- Jtt dl attır -ı·r- ftrme e r. 
Faknt Stulmlar Clerho.l hücuma geç · 2.. ""'tt h uh .. _.A . ,. 111- a, ava nı are.....,.rfnde 

i"1cr ve gemmm gllverf.esınc biri iıln 20 Alman tayyareıi dll§Qrtllmtlflllr. 
.Holuk dığcrl be' yilz ldtOiuıt olmak Bizim lıa7JP1amrnz, be ta edlr. 

uzere lifi bemba isabet cttirmfjıcrdlr. J.ondra 20 ( A A ) ~ nar. M • 
B r çoJ{ ba n. atır bômbelar da gemi. J.. ' : ' B.B.C. °! 
ı ın hemen yalanlarına dilflllUftUr Stu ova radyo~u. Kııılyıldız gaıeıesı. 

• nin cephedeki muhabirinin Stara 
' larm m\krettebat.J, dünerken, haaarn lhıska ıııu,·ııffnkı:>'Cli hakkında bir 
ugıamılJ kru'fatörde:n Kaan duınan bu. yazısını ncşrctmişUr. ~ıuh::ıhlr, bu 
l ıtları yültScld!~nl görnıU~lerdir. 

BüyUk hava lC§kII!ttf, Sıvastopol nıevkiin :ı dcıııiryolıı, 7 şose lıirleş. 
rcııır ve llrMnma. blrikılrUll takip eden me ııokttsı oldu~nnu sö)lif.•ret clj.. 

yor ki: ',\imanlar çok 'ku\·~cııı 
c;algalar Jıallnde gece te giliidUz fıU • blokha,·dnr, lıınk ıw.aklıırı y:ıpm15_ 
cumlar yapm~lar Ye bombalnrmı as. lıır, ınııynliir fft'1emi~l4!rdf. $ehfrctc 
ı.ert Uman, teıgAhlar ve liman taslı. ııı:ırol -;arıııçl:ırı. \"ıycrrk cfopoTnrı 
1 r l Uzcrlne rı.tmıBlardır. tesis edılmişH. Almaıılar bu kc. 

Cavada 
Müttefiklerin 177 

tayy~resi 
tahrip edildi 

Hawa merdaaıarı 
dai!ill lıomiiardı· 

man altında 
Tok) o, .26 (A.A.) - ,Ajkfrl mah. 

fılll'r Japonlann Cavıı. ndaJ!ınn karşı 

~aptıkları hücurnlarm aUuıcı «UnU 
hakkmd& mtltale:ılar nett sftttrek el· 
de cclllcn neticelerin dUşman içln çok 

•ır bir darbe IA§kll et.ttııııu Mlirtmek 
tedlrlcr. 

Asi< rl mUşahlUcr bu hücumlardan 
onrn C'avad:ıkt dfttm•n han lluvvcL 

'erinin talmbm yarı yarıya indiiinl, 
zira §ti son aıtı gftnIUk skıttıat eana.. 
Endıı. 171 dllşman taYJatOiıün tahrip 
cdlldlğlnl söyleınektedlrlcr. Cavadakt 
lmHı kundJerinln Paaifik harbi ba • 
ın® 300 tayyareden :rnttrcllkep oldu· 
ğu tahınttı edilmekte fakat 90nradaD 
bu •aymm •oo ye cıkarı'ldıit ilA.ve o. 
lunmft'ktlldcr. l\lUt.tefilduin utrM!ıldan 
bu darbe cava. adnmı&> yeni tallvlye.. 
lcı'in nnstl gfindcrilecetl tayin edileme 
cıı den ctoırıyı etaba vahim bir vuı. 
yet nr1.etme!ttedir. 

simde trıaı-r<n« gc~crl'ğimlzı bekle· 
miyorlardı; yıııııl:ın hareketin mu 
vııffakı:>·ttı 6nJ olma ına bıl~ı frli: 
Bunun iı;ın askere miimkün m<'rlr. 
he .;:ılrn:. ilerlemesi ,şehre hücumla 
girmesi bfldiı-JlnıiŞti. 

Alnınnl:ır, schrin :-,imali şarkisin. 
·de istihkamlar yapmış1ard1, Diğer 
kısımlarda b:M:1klık, 11öl V:! nehir. 
Jer labil mAnf:tlar olny()"fdo. FalCat 
bu7. tul<Jn nehirler Meal şose Ya7.İ
fesini görmüş, askerfı!rimh: sıLifi 
atmadan 2j kflomelrc ifer!cmişler
dir.,, 

Alman teltllll 
lkrlln. ıG (J\.A.) - Alman orduları 

başlrnmandaııııtı bildh1yor: 
Doğuda. dU§manm b1}y'llk' miktarda: 

hafit kuvvetlerle 1ır}\tığt ba.Skm plfs • 
kUrtnımu~r. 

Ağır topçu Lcıtirlgrad Ukcrl tesis. 
ıerlni mllessfr surette ateş attma al • 
mı§tır, 

Uzal\, §lmaıde ıavao {ayyar~cI'lndeıı 
ınl\rekk!IP ıwvvetler itu~ deınh'. 
yolunun birçok kısİmlıı.tmt teııtrn bO"ftı• 
ba ateşi altına almışlar \'\'! Kandalak. 
§8. ile Luhi istasyon tcsislerlnl tam t."' 
abeU.r kaydetmi§lerdir. Bombardı • 
manlar gUDdilz ve gece yapılmııtıt. 

15 • 2• §Ubal araıuıda Sovye( kuv • 
veUerl, 26~ l hava savaııannda, 44 fi 

kargıkoyma ateıile ve geri kalanı )'er 
do tahrip edilmek mrctilc ı,opyekt'ln 
403 tayyare kaybetml§tlr. Aynı mUd. 
det sartmda doj'u c~esi.009 28 Al • 
man tayyatcaf :ııa,Mdflmit&lr. 

Afrika §imalinde Alnıan ve İtalyan 
ke§U kaban iıWUl.3 ıce,it kdlarıUi 
taallyetinl pUskUrtmliııttır. 

vndiln. Btr pe.nnın bef lira.mı ev hafit eıımer bir bayaaıa svıeıımek {ı. 
Jdtuma wrdık. Bet ııraaı il• kocam temektedlr. l'otofrafl• ( 2 T) remzine İM• siyü bıyddı, bit geaçtl. Kılığı 
ehUCty& borcunu YUdl ve tıeı Jlralık müracaat. 181 ıkendlıılmin _...cı veya buna benzer 
d& elma aldı. Ka:ıan pe.ra ııe çocuklara * Yq ~~. bo)' 66, kilo 76 net 50 bir i§le mc§gul cılduğunu gösteriyor-
~ alaeatrm. Ura nıa&§lı bir ba)', n8lllus18, fYine d11.. <Mzlert bulıurrll n dalemeb· Fa. 

- X.ç aenellk evllailı? ve e~e merbut, dtıl bir ba.yıtnla •• • kat .ı1m l&e1epçeli •tarak lklnel qır 
- 77 ıteneUk evliyim. En bOyUk ço- lenmek isttmektedfr. {H.B. SSf rem· ceza maıı.meJUıfn JııapUllıda dwmuı 

cutum 28 yqmd&. en kU~uttım tse zıne mUracaat. 182 nı yadırgamıyor, serbest bir tavırla al. 
4 yqmdadır. gara içerek koridordan gelip geçenleri 

- Olltarı okuttunuz mu? I§ atıyanlllf' .te">''Hdlyontııı. 
- Bielllrlnl okutmadım- Ve gUnaıu • Orta ya~ıı kimsesiz mtincn•er bir Ma!ıe.kcme Hste!tdne wktlJl:ra zaman 

bize dep .. Vaziyetimiz b!taZ ıyı oı.ay tıay, gene ktmsc.tz b!r a le:lln ıtl :-llıC 'kcndlıtnia katlı gibi mühim bir suçla 
dı. bepdni okutturac:alctık. görmek için iş ıstı,or. ı taı Hı ruızi* rııaznuıı Old•ftlDU ıltdUm. Katil, ya.ut 

- Kocan ayda kaç ura ıcuaınyOI'? dıUracaat. ndam öldUnnUşlil. Şimdiye kadar rast. 
- ~l't zamanlar aUııde I0..90 Iadığım bllUln caniler, mahkeme hu. 

kurut kaZU&Dili;ror .• Bu para ııe an. Aldırınu: zurtına nki defa çılltılda.rr zaman az 
cak ekmek alıblHyonız- :ııwra.yı do. (Semlramıs)(S.S.146)(C.R) (S.C,2G) ·çok hcyecaia uğrar, dUşllnccll ve pı~. 
vereDUlrııck ne ~ıtı. (Anlapllm) (aaient'J{Yedtk <lc:ı11ıctj man dun.frfardı. BU geJaç Kat.llin bayle 

- Şimdiye kadar hiç yardım gördil (Ciddi) (Ferhunde} ~ Y.Ş..) C:M.K.A ) iakayt, vaziyetinden emin duru~ beni 
ıtCz mu? ı Dcnls 18) (No.10)(27 Ei1dl!r bulımıff) meraka dQftlrdil v• dvrufma.auıı bek • 

- BU!ıdaft lJlr'ka( ııe11e evvcJ lllf'W. (El) (llk ve aon f&b) Cı'embe url) ıett.I. 
riıet (50) liralılt bir ikramiye \'erdi. Bu (Emekli) Az.imli 1000) (AY) Şnrt lS) Nihayet ttıUbaşlr: 
ikramiyeyi aldıkt.an 90nra bfr ı:ocuk Aflllıda remizler! g&it eıı mektup - Ahıut 'l'ataA, haydi lıall&lım~ 
l>lihibı daha oıacallamı:z denM1tt.ir. sablplerlttfn 1 mm M2 tmhlM Jrlldar ~ aesi-'ılce, aym Ml'be.tlt &a91ı'l& 

- Vallalrt baltabllcccğlml bilsem, mektuplarını aldırmaları ııı.zıındır. Bu ~llcriDi jandarmaya uzat.atak kelep · 
çocuk yftlftitmelttcn htçbtr zaıııan tarihten sonra nk1 e&at.ak mlltscaa:t çelerini çısSdtfrUU w elllli lıobmu aaı. 
gaklnhıcııi. tar, mekttıptar yakılmış bUIUfta<!afı ıayarak ntUJcemedea ıçerı pda. 

- Ne kadar bir yardım yapılıı:ı ra- !~in, l.s'af cdllemlyecektir. Reisin önünde kalın bir dosya, dos. 
ıtat ya~bdfta!JHS'l (Çaı~kan Akansel) (B,ıtt, a~l (İmren~ y6Dın yaıuifda da. lrl, siyah saplı bir 

- Çok dftfl, a)'da 20 ııtaltl< bir Vatan ~5)(P,K, H)(Turgut) (AkyUz) kama duruyordu. 
~ılrdım gö:-sck gUI gibi ge~lneceğiZ. Z&rmı) (!J,Ş, 12ô2J (Q6l) (fJ,J 80& ıab1dJCa.Uıi açıım•ama dair kar. 

Ertan aUemtıi &Vfftdin ç1br çık • lM. mar)(Akt:atlfy)(Bltllllr çiçeti 1) rama... okull'*1C&', AlUut. TUranın, 
Ultz lrn•~ıma M.CD ;pafl8rtilda, fakat (Denk) (Leman l!')(Y, A.tıaı) a.P,12) bir mü"1et. nvel, Topu.nede Ali Ça· 
111illnden dinç ve kuvveUI olduğu an • '(P,!,24) (G, Mine) (Menek) CT,R,B) \'UJ adında bir kahvec{yl _gec:tleyl11 bı. 
llfllan bır liadrn ~tktL (0,K,) (A, Ahmet) tO,P, 1-: 2017) Ç4I<lıyıı.ralt &fdOrcıı kauı oldUfuDU aa. 

- Bana blili oglum, dedi, bU AbclUl· (F,Z, 33) (F,G,D) (F,K,M,9) Clıık) ladra 
!Mi'ime ikramiye vcrd.lklerl doğru mu? (JncO (GUııe)'linin denlzc!st) (A, 5) AJI Ç&YUf vakWe tuurunu eldd, da. 

- Tabl; dotru! (27 li'. C) (27 F.A) (Muhab4!rat) na dDlnı8U kataamdan kqlrmıf. blr 
Bu~ kadını la&~ (lııl,A.K) (Hepllnltı) ,N, :Mukeli) lcag de.fa tımarhaneye ı1nD1f, çıJumt 
-- Tuh, dedi, keııkt biz de doğurup, (Y,R,) (.N,ll,) (A, Yazıcıoğlu) u.ıarsız bir deliJd1. Bir 19Ce Julllff • 

ooturup W ~7'1 ~•7*1L tMze de Medlm.) CA.Z.X> '(Koçkaya) (F.S.V) slnl kaparken ı:ımseeııu. yılalarall b&. 

lı<!thal<le ikratrıfye venrıetdt. 1''akat (Ticaret 46) (T.Z.T.) (R,B,T,) (Y,öj yılmq ve •baba karp kanlar l.çln4e 
ne bilclım evlAdım. '(Çaylak 22) (5, 126) (T,T,) (B,VJ J<a~mdan yaralı olarak kaldırıl • 

KADRi kAt'ABAli (B,N, Ş,) (Nurettin) (M,D,K,) T,:R) dığı butanede 6111ltiftll, 

----.-l---·IMMHlada (RM,Kl (U, 29) (Usta) (M.T,Vı - Miat. bekahm, .Ahmet Ttıran. 
ıa.,....6 <GUven) {H&mdl) (S,A) (H, ~) Ali ÇAVUfU neye 6ldtlrdtln? 

_... Bliffarafı ı inci sayfada (1\ıgel 27) (Emekli) - ıkn onu l:ildürmedlm. Ca.ıwm 
darı muhar~ f~lıl i)n ımvvetıertnln k1frla~ak iÇln vurdum. Zaten ölsün, 

_.atle :Slrm8J17a1& J'Olfıl9naıakta ol. "Jl• 4a vurmadım '°'1 •• 
~u Böylemlft.lr. lAgillz ve Hind Bayanlara - Ne~. bu taraflarını bırak da 
kiivvctlerl, Rnngon önünde ge fktlr • MÜJDE HAdise.nin nasıl olduğunu ıtnlat! 
rhe savaıtarı ~Ulrllen, Çtn h"'Undtleıi, Genç ~tll gene &7JU ııofuk kanlılık 
dalgalar halinde cenuba. doğru ilerle· Bu tasarruf devrinde eak!di, boyası la: 
mellt.e~r. llıa ~ JiiıTfttlert, ~m soldu, renginin moduı geçti diye kıy- - Anlatayım efendim ı dedi ve aeıc. 
Mandalaya doğru ilerlemesC takdltinde metli ler!M '*e Mf1a41: 
:Japonlara kartı büyUk meydan muha. El Ç.,.,alarıngc I - :8lz 6 elMk, itil' tane kız olıııiü 
rebeBinl vermete !latr biilüıi'lliak Uze. bir k3şe,'tt ıttlp terıcetmeyıntz. ~ Uzere 7 kardeşiz. Bu Ali çavu§ da bl· 
re mcvzllcıinl alaealUaJ'du. 

1 

Atel~IZ 1~ renkte ell:me. • ırun kom5umuzdur. AU cavuş nedense, 

Lond/•, 26 (A.A.) - M&dras lertnlu uyıun otet•k Mili ÇAırrALA. t ltar&ıımmı çekemez, Hem•• HrgUA 
:~clYoSu Hındistarun 1Jfnnartya hu- ' RIN12I temııt 9lln'etle 110yar ,.8 yepye. Dlr, lk1 tanesini d&ğ~ dururdu. 
dadVfida Cht\ta,._. De Hint lna • rtl yapar:. Antı edlnr .. rnodoı, forma O sun de kUçUk kar<kfinıin attığı 
dtdunda.ki b:ı.zı yerlerin boŞaltıla • astar deffşClrfictırUr. bir taş tavuklama illil>ct etmlf ve A~ 
r:ığmı ~tir. Jtadyo bmuan il c;avuş küplere binmi§ .. bağırmt§, ça. 
hllkm menfaati için :rapılaca.ğını, Adres: MODA BOYA EV1 Galata: ğırmrf, ama auedfle kardeflnim aL 

Geç vakit Gazhane yolfü§Wldan uıerck 
ne geliyordum. Bu arada ıuntı da sö· 
li;reylm ld be.ti alkolik ve atyonke~ 
btrlylm, bir ~ece rakı iı;:mez, afyon 
Çekmezsem yaşıyaaıaın. .• 

o gece de atyouuınu :ruı.uı. 60 lık 
rakımı cebime ko11D11f· D ktm11a al • 
4ığun leblebi ile hem içiyor, hem de 
hatif tertip ~arkı S(J'}·ıı.,. söylcJte st-
4lyordunı, Bl.rden karpmda Ali ç&. 

•uşu sısrdilm. 
- Ne haber Ali Ç&VUf, nereye böy • 

le? diye ha.tm:nt 80tı7lmL 
- Nttcye olacak, alganı atınata gi. 

diyorum. Hem Mntn anan bir alay piç 
çı~ oııla.rl& utrafıp i!uruyorum.. 
dl,,e bapdı. 

- Hayrow.: gene ne OldUT 
DeW lllJaedı, Ali C*V1ıl ta.erhM 

atılarak boğazıma. sanldı. VakUle ken 
d iainin tlmarhaneye girip çıkmıı ol • 
duğundan bent OlcUireeejtlll aDladaıııı. 

Kendimi kurtarma'.lt l~ln bir tek ça. 
te vardı: Bıçak! 

Hemen cebimdeki 36 ıantı_b .. dı; 
kama.mı çektim ve ucu ne Ali çavu· 
fi.in Jml(al!lha dokandni. atu ftıaıa 
boğazımı sıkan patTna.klan yavaş ya. 
V8§ ge~dl. Beni bıraktı. Yere yıkıı. 
dı. Bd htmm oradan kaçtlın. Falıı&t 
korkuyordum, o gece eve gidemedlm. 

Be1ikta§ dVannda.kL bir ara&)"a li. 
dcrek .!a.babıadım. SabUlıeyin ev• dl· 
nUJıce All çavufUD öldilCQDO. öıurımı 
benim tamımı a6yledil!nl. fakat zabı. 
tanm )'&lllıılıkl& kardqlmi yakalayıp 
karakola ıötUrdü&UDll ötrendlm, 
Aımem ağlıyordu. HeDim boynuna 

sarıl&l'ak~ 

- Merak etme anne, katll kar4e,ıııı 
dejtl benim. 91iildi &WiP eau kurtara. 
cağım, dedinı ve kofaıak karakola 
ı;ıttiın, her tel'i itiraf .d.rek teslim 
oldum, Kal'~ JA&rtarjlma.. 

KaUI benim, fakat dedlflm gibi, Ali 
çavufQ caııam kurtarmak tç1n öldUr. 
dUm. 

- o gece il9k mM ~! 
- H&yır, 1ÇlldfUl9,, &iM, f1NJ'WllU 

kay1'ıtmemiJUm. Kendlme pekla ~· 
ıamdbııa. 

HaW befka lir 4'i,..,ı oma•Aıtrm 
ıöy:ı.di ft JllAbMDW pUl:len f&tırıuk 
tlMi'e maıaaıc.-,s Mfll• b1a' sUDe 
bırakır. 

••• 
NO'.t: "Bin ... ,. lltaılk SOia -.at 

çlarak tafyOr Jdrü1t.a 15 3'8ıJllldılkl 
hnıns tm., 1ıqlıklı r9"JIA- lllınZl1 

olan mulriık• ... db blnn.t ntb ..... 

da bitlrilıalför. 
lıılallkeıM lcOCök. lllnla km ~ ay 

mwtdeCle bpls ce~ ad~ et. 
mlllf. Tolqct, U (A.A.) - Reamen habe.r 

'C'l'l:dlttne göre, Japon tayyareleri 
Ycııı Glnmln dOıld ııtmaı\nde bir dUı· 
man ta;nare gemı,mı atır buara uğ. 

Tobrukla Sidt Barntnr arasındaki 

dUııman gerilen ve muvasala bat181i'ı 

bombe.lanmıştır. 

l)aniğe mahal otmtd•t söylemiıı- Ha..ııtınf811l lldn, No. 2·1 llumıuıtıe dırmamrştar .. 
tir. caddeM • K'araköy. Baı'm hiçbir pyden haMrim yoktu. AIJl.RSKt1HABllU 

l.01tdra, Z6 (A.A.) - B.B.C.: ( -············· Malta ad:ısınclı&IO ukerl tesislere 
ratmı~ardrr. ..._... :ıa (A..A.) _ Japoıı tayyare. yapılan hllcumıara devam edUmifUr. 
le:ti Cavo.da Tanjong Ping hava mey· Hwıusl tebfil ile de blldlrildiğı g1b1 
danma dnamlt hUctntıl&i'da llu1ıma • Alman denizaltıları orta AtlanUktc, 
:ı;orlnr. Fakat zarar udrr. Jırpoft ııom. birçok gUnler ııilrm anudane muharc • 
blrdımnn ve blr nvcı tayyaresi cıu.,u. beler esrıumda kuvvetle hlm•.:tı1 edi· 
rUlmllftch'. Dtt•r 6 tayyarübl !D1Uılın ! len ve içlerinde iki buyUk petrol go. 
hasara uğramı§ olması rrıubtt?meldfr. in1-i bW.unan bir k.a!lleye mensup 52 

bin tonU~to tutarmda 7 dllfnı&n ııeın!. 

Bimtan)'2lda son 24 sa.ııt zart'tn. 
Ja yeni muharebe obruütııı;tr. 0&0 
Liin dlleaı..w ltuwetlE)nnin tazy.k! 
üzerine Ranaoudan binluca Mvil 
~!kanlm.ı' vf! lev:ımn t:ıqka Yere 
i8.5mml'ljtır. Jtanc-ıdll lflklar 8i>n
dürlibniiş, orlt idare nan ediTm!ş . 

-------------•li al ııabrılmlfur. 
Fıkra -Soyadları 

891 • m ne ııı.-r .,..._ 
ıAI lw umlı ...... ıNma ....._ 
~....,y__,.,~ 

Bir tawıtll 
Beyoğlunda iatikltl caddesinde Be. 

lcr oteli sahibi xautardan aldllmıız 
bir mektubu nefndl1ôfti:ı: 

Ell Son Dakika gazetesinin 17.2.9f2 
tarih ve 111 ıayıh nu.u_. ilrtacı 
say'fasmda Ma.l!keı:M nJon>atnıda, 

Bel6r otelindeki hlc9eelerin allJBleri. 
otıelde :t.enııa btr .k&4maı zotla id . 
cevherlerlii! çalm&k tatıyen bftlJft, Bdt. 
hıre kadını davasından va~ 
için ôlUJlile MıJ111t etmiı, 119fb11 lll\m
da. intişar eden yazıyı cidden son dere· 
ee bayret ve eaelle okudum. 

Japonların merllez! Bi.nnanyaya, 
ct.cıflml~ M8l1da1:cya saldınna.ğ& ha 
ıırlandığını g&teren deHJJer Tıtr • • 
dtr. Bftyü.k Çin tlivvetle1'f acele ce 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralj~ Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

nuba doğru gönderiliyor. 
Ssygoe, 26 (.ı\ • .ı\.) - Bit Japon 

knyna.ğından bildirifdfğine göre 
Sita.ng nehri üurlncl« tesis edile~ 
1n,Slia battı aıeeiı Sirmanyada 
b5 kilometre munluğuncla bir sa
hs\ · bo;'UDU yfn~. H&tü Ja
ron kıtalanaı:a bezı ilfı111ıınetı~. 
,; RangootRm 25 kilometre ötesin. 
.:ıe ~ varm1glardır. Yeni Del 
bı ta4)Wll Starı.pı llfJ' aoktaıdeJı 
a.~ldı~rru söylemekte bu noktayı 
fMrih etmemekle beraber Japon • 
1'ü1ll *#rr Jsaj1plar Yei'dilrlfflni ve 
bu muvaffalnyetten istifade ede -
me<Hklerini Mi.ve eylemektedir: 

dlııMell - ..,,......._ .,...,.. 
kdawıet•~ ................... 
\welıllkt&. 

Valdlle aç kM9 tJ9ktlılıara pemıM& 
üe:ve Mr ka,1dlta ~ at', :8lrt.. 
...... ... llııt>=-. ....... ld 
hhlJeClelial il•amııell lıtl v 1; 
Blltııdıl ..,. l..eeMte.. ........... ı. 
UU'.I, 1ıılrlııdla de m.-. ..... 
Bir nıMıld ... tıe,e. 90lln l9llele 

ye ........ len --- ....... elıelM9 
k.MeJ'e da.....,: 

- Ekl•ler, m• fe e.1111 llaJ'lll 
Uenıüal • venJIM! ...... h9rt 
efııılldl: - V.._.,... verdlır , ben ffreer 

tun? diye atılmıf; buna NtgAlrt ~ 

bf 1t1rM etmlf ~ hm.. Jler ~ de 
kullldclı ) 1 t .. - ........ ,..... 

k&J111g1Ja tllallıöelu: 
-ltlW• ~ dellılller; •pilılb. .,e. 

aııln eWk, flmıli .... IM'ft v~reme. 

rtr. Jlatka clrıla ! 
liaı*fı ..... ......... 7ukan 

.....,..en •ara -.ıaı .UWıt: 
- Ba)'411 ti91u-, demlt; zMe8 

............... e14at-llllmle-···o ............ . _. ,... ...u .. ..,. .. h..-. fil. 

Ot.elimiade biÇblr mlccvher hırsız • 
lığı veya kadm bastırma h~ vu. 
kubwmamııtır. Yalnız ;yazıda ııöıı:U 
geçen ve aleyhinde lataiıbul 4'Iİ)'e 
o lncl ceza mahkemestnfn 41/1028 a· 
yılı closyUlle açılan bir amme ve eaıı. 
siye davaaı hakkında Necati Ullu a • 
dmda bir za.t bundan tahmfnen 7.8 
ay mukaddem bir gece Seter otelirle 

İnıllizler RanlOQnn m~vaff&kıyet• 
le müdafaa edilebileceSi kauat.in 
df'driltt. Birmar:ya httkfrıneti Bir. 
trıanya merkezinin ikinci blr Tob. 
rıı.k olpbllffelint Nyti~. ~ıtri 
her tanıft.an Jrfııtatllll :fJ'Mtlklar :rrtti. 
dafaayı kolayleı§tıra.bileeek ve Ja
~hlraı ltart• l:onuı._. Ç()k ıtıç 
nıan sızma tabiyesiıni tatbik efme 

gelerek ınıtesstf btr M~ Mbebiyet ferine mani olıabllecektfr 
vermL, ve keyfiyet polis ve adliyeye Basmm y~· ~ 
intfkıııI ~ledtgtuMlt hıdckna-a& Raınant Taylandda Ksicn1gmoidenu~a~::~ 
takibe.ta tevessU.S olunmuştur. Oteli • eden Utüncil bir kol, Bi 
mizde geçen hAdt.seı baada:A ibarettir. ! ıJ.oğu li!'lutltne doğru $a.nl'lllan~~~~ 

Mücevher hırıızlığı olmamııı ve hA. r. üzerine yUrUmektedir. ::'böl • 
diye ıuıımmda veya MtMtii' 1ıılt lca<b gede birçok Çin Jnt&l8rı tah!Pcf 
ı:ıa.ıım11mı§ Ye kRırıtmaMtftır. fo~ btMu.nuror. Çungıdns rad ~: 

1 

HakDCatftı tc!lıelll.h11 lflA matlıuat yoeu, ııu mtaıann elcseriyet itaıa. 
'kanununun verdll\ •1'111'9W ~. rS~e Yailtile JapO&Jata kartı~ 
IM}'lll paetdl.llhl a.yws •Jf& " Mttu. m'ş olan eski Çin harbi askerleria 

1 

manda 1t-.a ~- dercini .. Gen ıniletelrıkil oWujvuu ve bu as 
NAts&ErrlN bu vc~ııe ne derin •nuanaıa ka-\1. kerierin .Japon tabiyeliai bUOtkle-

•·-------------··ı lUnü rıea ederim. 1 r::ti belirtmektedfr. 

Hmam ..... 

icabında Ciind~ 3 Ka,t ı\ lıo~ bılı• Her Yerde Pullu Kutuları brarta bte"fi4iL --
çııomıar K fübü 
l'a•n: hhHer ~. 8lilt'J&LU 

-84-
BunMla Slnanıo ilk önce gözJ~rlal, 

ıonıa ds kôDatım ılfbıha IMğı.Mtr. 
Bir odaya götUrdlUer. 

Sinan ayakta duruyordu. 

lki Araavut, cellit •*· deUluuıiınnı 
1111 y.... ...... 

- Relslmb;ln 10rulanna dofru ce· 
vap ~ ~ ,e•alıWll •e 
...,.. ölU..C. ,......~ -
am .. anlıyor mW1un T 

Sln&D: 
- ..._ ...... ~ ..... fljylerim 

dedi. 
-Dalta.......-.-..uıntclfılllttr. 

meml,.,&o ! yqamak !itenin, defl1 mi'! 
Slııan kısık bir ııesle <ıe11ap '\'erdi: 
- ŞUplleeb: •• Y"f&lbllk ltter'lni. Bcı, 

~nim bakkımdir da. XurfUlman ~ 
hlr çare var: Doiruyu .ıfylemek. 

Sinan t:el'ap Yermefe vakit but&ma • 
Ilı. 

Beta •rclu: 
- SAcfılml• ~ ~ 

talqım .... , ajMe)'ln IJll itte ae ka&a· 
aacak? .. 

Sinan gUl~ ft btr kdme ile: 
- Şcrcr ... 
Diye ""f' riıil'a .... llağırta: 
- QıeV'l9tli .... •'-*m 7etl ve 

umanı dt>ğtl. Akldll ...... topla, de. 
kkanlı? ,Bana haki katı llÖylememekte 
arar edel'St'n, he~ dAk1fta 8otmı IJMr 
tftny&) ı boylarsın! 

- !!!izi namutanı1a ~mfn ~tim tef, 
ltUdlflm bundan iba.rettlr. Ağ.,...... 
8a<'lıfedfn lııılıaArııt ~mmden ldlrtar • 
malcla betef1yet.e bCty1Dc a.tr lıaa.tel et. 
mit o~. SIUlwt karlıbfr •ralf 
kazanacap ,ey: $ttef ve ~ 
t.,luı ne ofilmtt'! 

- Budala ıUullı bir~ 1ı91'e lılr 
asırda Mdece ''eerd " ..-,a a.. 
•.aıımak lfbi 1'Pt mı1 

- Doktorlar edlc fefa ib6idMle flry. 
iuJAnndan udldaflll'Slr, ten ve lfftıt 
llemlndo tanınmak° ıev1lfnf t&tlD8k 111. 
ter~r. Afabeylıll & biyle ~ 
tahtan clOktortanıaa Mrldlr. 

- Haydi bırak lltl ~ dlyo • 
rum sana? Bu yatarlıtm, ba r;ktızar
•fıit altincta neler Cfdldht.. ı.na • . 
••n ~ver: 89efclenlb......., ita. 
fır.umm ve •ıbbattnııı :tade edlliljlal 

&ödMe ......... -- lllr --
ıljaba)ille ....... p=k, ...... , 

- Vallllld ~ Wt ...,.._ Ml 1w 
yek. Apa.. ..... l'C)k ~ ...... .... 
~ ....... oa.. ata ........... .... 
MJie 1aMia - ..... ''IW mw • 
......... o, ....... illi ...,. .. .... 
l.elldin .. teoUbe .......... ---
ŞUlllUZ elaa ...... ~ ........ . 
makuneH~ • ..- ....... ..... 

an.mu J'*-
SLDaelılıi ......_ bil il ........... 

'dt.Mıa& .... 
- '1"~• rııupek? ...._ ı• mk te......., lltnl11 ele lııimM ..,.r .... •U 

DeUor l1'tlı!tlne, ._...,. a.11 ••-, 
te 'lllttftUD Mt .._iDii a& - ...._ 
...... ! ....... tllmlrW.Mla , •• ....,. , ... , ...... , ............. , 

-Yeeylcl lr IMlıle•telllılıiM ··-- ........ ..,.1*ıni9 ..... 
•lsa, onu gene almam. 
-N-T Oncı d9ıle ...... ~lir 

t_,..rdUL. 
- -...ıep ıulıılMla~ ...... ,. 

tıll~---0 ...... ...,_ 
1MnRın kollartMa prln 91t1n,; .... .,.,. 
m.llMr ..,,..,... ft»'tl"f7iffr 

< 1Je.tiilf111 11•1 I 

• 


