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PERŞEMBE 

Yan taraf la olmyacafımz b-ir a 
jans haberinde bir aylık tayyare 
harbi blançosunu goreceksiniz. Ve· 
rilen rakamlara gö-re lngiltne 91. 
Almanya 133 tayyare kaybetmiş· 
tfr. Harbin m başmdanberi iu 
şüphesiz ki bıı miktar binlere ba· 
lil olmuştur. rııkanlri resinı hü· 
cuma lıaztrlanan bir tayyare filo· 
sunu temsili bir '$UTfltt resmelmek 
ltdiT. 

·Bir ayhk tayyare 
harbinde 

Bilanço 

r .......... ,;iıi~ .. 1:::--·i ı 
1
. ·kuvvetlerinin yeni j 

Türkiye, Y uaoalavya 
ve Yunaniatan 

Balkan antantı · 

Çek Cumhur 
Reisinin nutku 
Eeneş 

Çekleri Hıtlerin 
emırlerıni 

dinlememeğe 
davet ettı 

,~ra, 25 (a. a-) - Çckos!o
~ l'a cumhurreJfd Beneş, diln ak· 
bk~. l'adyoda Çekaslovak milletine 

f> ~l'l söylediği bir nutukta, mll-
• .JıJ ~~ nazllere karşı bulunmaya 
~ ~Ur edlidiği t.aahhUdlerden hiç . 'ile bağlı olmadığIDI ve hlç bir 
~ ıq.~~re veya ar.mi} e tabi bul~
~~ bildirmif ,.e 1Junlan i!a\•e 
--~Ur: 
'., 'luıil.k bir milcadele ic;indeyjz. 
'ltıiicadele sonun tn y~ni blr A
~· Yeni bir Avrupa vfü·ut bula· 
.....:.. Yenı cUmhuri vctl:rn!zc ka vu-' ~ . 
~~ . ordusunun mevcudiyeti 
~ğru ilk adımdır-" 

Sovyet 
Rusyada 
tezahürat 
yapıilyor 

Moskova, 25 ( A.A.) - Ta a· 
jansı. Lit\anra, Lctonya \e J::.ston 
yanın ve:diği iltihak kararl::ın üze· 
rine bi.itün So\ retler birliğiııde bü 
yük r.ıitingler tertip edildiği ni bil 
dirme!ctedir. B\i}•ül: tab:ikaların 
ek~erisinde i~~i'er karar suretleri 
kabul ederek bu üç cumhuriyetin 
Sovyet r.il~ine girme!erine muva· 
fakatleriııi bildımıi~ierdir. Bu mü· 
nasebetle söz alan işçi:er bu tarihi 
h3dio:cnin ehenuniyetini l:aydct 
mişler<lir. 

Moskovadaki Stalin otomobil 
fabrika m.da l'!"1İp edilen bir mr 
tiP_zde kabul edilen l.arar sureti 
eztlU!lle ş5yle demektedir: 

"Kuı1ulan Lit\"a:ır::ı, Lctonya 
ve E tom a nı"lleticrinin önünde 
muaz1.am ·h.tihlıaller a;ı"rnaktadır.,. 

.ngiltere 91, Almanya 
133 tayyare kaybetti 

Amerlkadan 
12155 

tayyare 
motörü ahndı 

muvallakiyetleri. ! 

l Oornier 1 

1 fabrikalarına1 , bombalar j 
i atlldı i 

1 
Kahire, 25 (.4.A.) - l11tili:i 

haı:a kuvvıtleri Jrun:aniJanlığınırı ~ 
lEbJili: i 

1 Dün lngiliz hava kuvvHleri : 
f tarafından Bardianın ~nublında f 
f i>ulunan büyük bir mühinunat j 

Londra, 25 (a. a.) - Röyt'r a- ldeı».:-U U2erint muvaffaki»etli : 
j:uısının havacı:lık mulıarrlıi Y~- : .ıüc-.!!lllar yapılmıştır. Bir~ok ! 
u;»or: İ tam isabetler ka~-dedilmiş ,.e rna l 

İngiliz ve Alman bava kuwetlc· i 'ti alevler görillrnüştür. Bir infi i 
ri.."ıin blrblrlerlyle daha •ılu ~ar- f lak netice-si bir dePo kısmen beri 
p~tlklırı son de\Tenln ilk ayı zar- iıarn olmu".lur. Gladiator si te· f 
fmdruci &nlyat bilan~u İngiliz hs iminde ıan:a:elerimiz, boınb:m.lr f: 
\•a i:uweUcr'Ain mUdafaads.n fıı.;z. ı mancı!ann harel!atına müzaheıt>t. 
la bir şey yap."Ilış olduğunu lsbat f r:true~ için do~a rrk<-n büyük bir l 
ctmektClUt·. Jdüfnıarı a..-cı kaiile::.i ile ı~r~ı!a~· i 

ıs ha:z!rn:ı ile 17 teraruu.t a.m· i:tU~tır. Vukubulan hava muha· i 
s:nda neşredilzn rcsnır llstelerd.- l relıesi n~t:c~intle dört di.işrrum ~ 
yazılı raka.ml:ır ııınlardJr: tayyaresi düşmü~ \"e bir tmıesi o: 

Almnn ha"a kun-ct!eıi 92 ooı"· ı d İ ~ ı. : r. .. - • ... ~\" w;, tf!.~a~a u.sr;U,."\l~tır N. ~,u· i 
oordunan, •ı .ı.\·cı, yani cenıan 18.:. ne dlın.."m~igi tahuıin edile-'bil.ir. f 
~vy.ııre ıcayt.ıetnıl§l'"~·w....ıı • • : Bombardımancılarunız Salimen • 

lnglliz hnva kuvvetleri 6~ bom. i avdet t-tmiştir. Bir avcnnıı dön-f 
ba.rdı:nan. 22 avcı, yan! cerı:ıım 91 j memiştir. Bu tayyarenin son ! 
t:ı~•\·are kavbetmbıl<>rdir· 1 defa L\!aral= hudut üzerinde şar!~ ! 

Bundan başka Alman zniys.tına ! doğnı U\İ1lğu görilirnüştür. Kayıp! 
lngiliz tayvııreleri tarafından dliş k · · • 
11'311 l!avl! maydan!ım llzeline ya· i tayyareyi bul.."Il:l • ıçın araştırma· i 
pılan b:u:kınh~: esnasında yerd" ! ıar yapılmaktariır. i 
tnhr!p edl'mlcı olı:n 12 karl.ıu· ta'.\'· J Macaara Eterindeflngili? havai 

: : ... uvvet'eı i tarafından yapılan f 
yr.renln de llhesl i<'ab eder. ~ ">ir a.l\ın e(lnasmda Alalittoria 1 

A!\fEIUK \DAN ALl:SA!\' f ta\·yare .m~·clam itıerinde tam: 
llOlORLU! • ':>ir ·isalx·t · km·de<lilrniştir. Sair i 

L.:>ndra. 2a (iL. a-) - 'l'ıı.yyıı.ı 't' İ :ıan~ar- üzeriTl<le de büviik haşa· ! 
imalat nazırı Lord B!·ıı;rb:uk. -~ıt !\ayded;}mi.,tir. BiitÜ.n tayy~r i 
dUo ek~ ra:Jro:la cö;;le~u:.1 h!.r ; :t!('nm:z salimen avdet etmi~tir i 
nutuY.ta ezclimlf' ŞÖ}"I(' dero!J,tir: r t0PUMt '.! lnrıf 'ıayf:orleı 1 i 

Nezıu-etln1 t~elr.kUI cttiğind~ır- ; ..... ,. ....... - ....... ................ : 

1 eğmen olar; ilk 
okul muallimleri 
~aaşıarının 3 O liraya çıkarılması 
ıçin tetkikler _________ ___,_, ______ _ 

1. yapılıyor T üı lr k. CI . A ~ m <§\fil 

(lln-amı :r lı•rl 11&\fı.ı.dııı 1. 

~ tedrisat öiretmenlerinin kr 
~ 2anılanrun ödemne3i husu· c!6 a t ~ n , 
~~1"b::ı:.!~·~· '6 o~ a ır <® (gJ rıı u ©ı (§ ı::ı bı~ıldiğini evvelce yazmıştık. ~ ~ 
~· baŞka teğmen ol.an ilkokul 

~=r=~1 IAR\ ©l ce o ·na~~@! o c§l ~ <dJ o ~ k~ edilen kanun hüküm· U U U aJ U U U ~ U U 
~ iore 30 liradan iti.haren ve· 

~~~~i' &uretle teğmen olup da 30 
~aşağı maaş alan ilkokul :S ibl~erinin maaşlarını bu mik 
~İsat: etmek ilzere 144 bin lira 
~nlacaktır. 

t._..kaatriya vapuru 
~ lle.aıl batnut? 

t>rk,_ 25 ( A.A.J - Nevyork 
tesı yazıyor: 

~ı;- . ~ğimi.ze göre, Fransarun 
"t~ esinin son günleri zarfında 
~ ~ıklamııda ilç torpH isabet 
~ Uıeri.ne, Lankastria vapuru 
~dakika zarfında batmıştır. 
\'abı.:.nave ediyor: S ... ~'la 6.000 İngiliz askeri 

~}'~kurtarma vapurları da mit
~ateşine tutulmu~ olmasına 
'\..l'tı>t.:. ~Unlardan yalruz 600 ki§i 

Fransada 
açhk ve 
hastahk 

4 nıilyon 
Fransız 
T erkettikleri evlere 

dönmek için 
Almanyanın 

müaaadeıini bekliyor 

Aııkaca, 25 ( A . .t~.J -- Tı.irh.ı r< 
! ile .Alman)a ~ramı<la l:! haıiıan 

tarii:ıind-! ir:tıa edilmiş oları pren 
:ip anlz.~:nasma r:ıii.tt>n : t ve :!l mı 
~·o:tluk bit r.lÜlıad~leye müte.1ilik 
~ti t:<:::::et \e tediye ar:l~:;maıarı 
.ıgün hariciye \E-kaletinde imza e 

·iı!m" ~tir. Arua~malrır Türkiye na 
. rurı.a har!dyt- katibi uruuuıi:si bu 
.:. .ik .:lçi Xuman i\lenemenciv~ht 
ııun re AJ::nanra nam.na büyüi 
clçı e.1<:;e'.irı.; Frans ıon Papeııi ı 
irnıala~ını ta~mıa.1-:ta<l~r. ----
Romen hükun•eti s~rruç 
vagonlarını emri~e aldı 

Görİng, Göbela ve 
erkanıharbiye reisi 

ingiltereye 
hücumun 

· şiddetle 
aıeyhinde 

Loı;dra, 25 ( A.A.) - Röyte. 
tdirh·or: 
D::-J·li Teigrnf g~etesirtln dip!o 

.natik muhabiri yazıyor: 
S5züM in:uıı: ır bita:af memba 

ardan ô!!dı~ım ha~rler~ göre, Hit· 
·er, cı.rarınd3J:.i;er ara::-mda me'l;cu: 
ddjl ıi!:ir anlaşmazlığı ile kar~r 
fa~:r.ı~ oulwuna'.:Latlır. Cöıiı1g, Gö· 
bel:> \C Ka)1el, lııgiit~r<ye hücu.-n 
}'apıhna.ma~ı bah::;i::de ı_rar et· 
ınektcdirler. H!benirop, Himkr ·;e 
harbin i<lare3inde az veyahut hiç 
h.e~u'iyeli olmı):aıı d iğer müfrit· 
!er ise, btila hususwxi:ı ısrar e}·· 
'emektetlirlcr. llitlerin son ııut· 
kunun tubat mahi) eti. h .• 1en he 
m~m muhakkak olarak bundan cl1.>ğ 
mu~tu.r. I fü:er, daha ziyaue Am~· 
ril:o.yı a· f.l~adar etm._>ğe matuf .:-ulh 
p:oje-i ü!timatornuııu ileti f>ürmel, 
le beraber, t:\'\ela lngilteıt:ye kar~ı 
ço;.. <l:ıha tazla tehcii.kar b ir füan 
kuil:Punak niyc:inde bulur.u) ordu. 

A.ldı~rın l::ıber!e:e gi:ire, Gö· 
ring i-:.tiıa ri~~in!n Ç?k fazla oldu· 
ğu bahsirıde Göbels H~ h~mfi!tir ol· 
mü~tur. Bunlar., bilfil1~tre Kayte· 
lin fiili müzaheretini e!de ctmi~· 
lercir. ~.lühakk:ıl• l:i. Avrupayı AI· 
m:ınvanrn Mkimiveti altml.fa te~< 
t>"r ekonomik cüzGtam haline ge· 
tirmek hu~l.lı:.undaki ~n projenin 
arka-111da Gfüing bulnnmaktadır. 
~a.zi p:opag~ndacıları İngiltereye 
kar.;ı hiicum<la bulunmak lüzumu· 
m.ı o:tadarı kaldımıa.1- gayretlerin
de. hc!·hangi bir anla~ya var 
m~ iı;fo:tcklif ~toklarmdan oçk 
~:;Jer ı;ıJ.amıak mecburiretini bi: 
't'tnıı:: 'd e:füle1. 

An tak yada 
zelzete 

Anlukya, 2J (ıL-!.J - Bu so.ı · 
oah l.~12 de :;-dıri.rn.ı~e 3 ~anire 
süren oldukça ~iddetrı t>İr yer sar 
smtı:;ı u'.mı.t~tur. Ha~r »oktur. 

Amiral dö Ku Hindiçini 
vaHsi 

mumessillerile 
görüştü 

Bü1mş, 2;; ( A .. A.) - RoJor tr 
;a11.s. biWiriy<Jr: 
· Ba~vekil ve hariciye nazın yan• 
lannda Almanyanm Bükreş elÇisi 
Fabricius olduğu halde bu g~ 
p.rFıru 30 d:ıkL\:a gt).e Snlzburga 
harek"t etmi:lerdir. BaS\'ekİ ve 
hariciye nazın garda diler n:wr" 
!arla fü:lya ve ~kca.-irtan sefirle• 
ri \"e A\r.ıan elçiliği erkfulı, harici· 
ye memurları, Alınan, İtalyan ve 
Romen g3.Zet~ileri ve diğer ~3hsi· 
yetll'"r ta:.ıfm<lan uğ:ı:Jannu~lardır. 

Romc:ı, brQYe}:.ili Gigurt-..ı ile 
hzricive nz.::1:1 Mar.oilesko, Salz
burg~· hare}:etlerinden ewel kral 
Karo! tarafınd3n kabul edilmi~er, 
ha..-a ,.e bahriye nazırları da bu 
~ö!"Ü~~ hazır bulwunu~ardır. 

Dün yapılan nazırlar toplantı· 
suxla Gigurtu, birdenbire mühlln 
bir mahiyet alan orta Anur>a ya· 
ıiyetinin inkişafı hakkında i~ahat 
·•~rmiştir. 

Bulgar H· sıov~ d!!lllet.~· 
laruun da Alnıan ricali~ wülf.kj 
oliniı.k üzere bu hafta ~nunda cfa: 
vet edilmiş olmaları. Hitlerin Bal 
kanlarda \'aziyeli r.azüerin fikrin~ 
gü:-e tanz'm etml'ğe karar ver:mi~ 
o:öuğu hakkmda iyi m:llı.imat abn 
Bi.ikreş mahfitlerilx!e mevcut intı' 
oaı tak\'İye eİ&'ll~tedir. 

RO:HEN ı\';t71R1-A.Rl ttf..lt'fAN· 
YA!M.N lTAl.1'.4.l'.A.. r;EÇECEI< 

Bükreş, 2J ( A ... 'l.) - Rador rr 
jans: bildiriyor: 
Faşi:::t hükum~tinin daveti üze· 

rine ba::\'E'kil Gi.gurtu \"e hariciyt 
n:ızırı ~lanoiles!~o 27 temmuzda 
Romaya gidere!;: D··Ac ve kont Cia· 
no ile görü~eklercfa. 

BULGAR HEYETi YARIN 
SABAH HAREKET EDiYOR 

Sof ya, !;i ( A.A.) Röytn oj41r 
!1 bildiri )'OT.' 

Bulgar lıe}·etinin yarın sabah 
tan·are He A!nia.nyaya h:ıreket: 
edeceği öğrenilmiştir. 

Heyet Başvekil Filof ile hariciye 
nazın Popoftan \•e tadil meseı~· 
rinde ihtisası olan iki neıaret me· 
murundan mütesekkildır. 

Heyetin seyahat haberi \·erildi· 
ğindt-rı~ri Sofyada büyük bir dip· 
:omasi faalireti gooterilmekt«tir. 
Popof dün J(ral Bo:is ile U.."'Un bir 
mü1ak:ıtta bulunmu~tur. Daha son 
ra b:ı~Ye-kil B::ı.!l'2n ant~tı mem· 
!eketlerinin Türkiye, Yugo~avya 
ve Ywı:ınistnn mfüuessil!erini ka· 
bul etmiştir. 

Romen sefiri hale:ı hü!:Ometine 
rnpr.Jr ve:mek üzere Bilkr~te bu· 
lu:ırn:!~•tadn. 

Popo!. Alınını ve lta~yan el çile" 
rini de kabul eylemi;tir . 

l işi 23 OL4.) - Htıt•as SLOVAK JJL'DUDLlRl D.~ 
.~ı:1iral Oü Ku. L:zskşad:taki Df:.'(;/ŞECEJ~ .\il: 

Fran~ız den°z ~U\\ellt-rı ba~;u· BıJ•tılfl'"'t~. :t.'i c~. ".\ - Yt>r' 
mandanh·;ı uhte;;iw:ie kalm:.k uzt"· , r.e~m.i bir surr.tt' tebll"t t-d.ilıııJstir· 
rt-, b .uı:fan böy~e Hindiç!ııi umumi ı ' 'Bıı lgı.ı.r ve P.0 ..... en devl 0 t adB.Ill· 
raliJiği nuifo•!ni <le demhtc eyli· la.rtnl!I f:al"1:ıPrıt .. ,. •. ~lJcı'I hak.li.ında 
1,ı1;-.;;e

0

:tir. r r)'>umı ! :n~ı "'~"fıwlı > 

r-Aı""" ___ ..__ ............. _... ..... __ ~ 
l General Cemil 

~ ~~--------
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Market harp 
mesullerinin 1 borsasının küşadı r. haftaya kaldı muhakeme 

BiZkre;, 2S (.lA.J - ;-.;akliyt 
oe.:2re:i tan:ılından dün ak,.an• 
~eclil~n l>ir emirname ile haler. 
1<'1.:nen demirw!Jarında kullamlar. 
ontan sarnıç. \'<igonlanna, hükfi 
mt:>te ait ohn 300 v~on da dahi! 
\.llduğu halde. l :ığusto:o tarilıinden 
C.>aren hü.~\lınet hiımeti içın eı 
mnmal~tadır. 

· Conkun hatıraları 
~~aıl' (A.AJ - H.,,. d 1 """. . 1 ,/f '~ııe i~~·ettar J?ahafilden~ b~~di:.ı1· e 1 ecegını söy euı 
,, b:irore, Pans borsası, onumuz· J 

ta ba~mda açılac:ıktır. (l"uıaı 2 lncl s:ayfada) Fra~a Dahiliye na.:'lrı Market 

Emirname. nıonJann atbri l na.1.;.!iyat ihtiyacı, dahili tevziat 

l 
hizmeti ve ihracat için kullan.ılaca· 
ğmı i2ah eylemektedir. 

Vakında HABER gazete
sinde tefrika edllecek 



Madc 
lnr 
dr.me 
ııöyU 

Se 
giildt 

rim-
1) 

BiR NOKTAYA DiKKAT! 

Bozuk taraf bizim 
kendimizde 

lı;kill gazinoların ve loka.ntala· 
rm tarifeleri tesbit edildi· 

MUkem.m.el! 
A3bk, içeceğlnk kahvenin vo 

biranın fiyatı mukayyettir. Bira i
le beraber mesamuı. baz.ı yiye
Olklerin de getirllme8l 1Amıı ! Ay. 
nca gar90nlara verdiğimiz yllzde 
<mlar da kaldmldı. 

l'üa.t gazetelere bir g~ gez· 
dlrecek oluraanız tarife harici ha
reat ettiğinden dolayı; yani ı O 
kunıfluk kahveye on beş kuruş 
aJdJj:ınd&n, birayı mezcslı. getlr
diiinden ve ~1lı.de on garson pa.
rumı hAlA almakta devam etti· 
llndm dolayı ka.paWan ve ceza 
ıönm gazinolar ve lokantalar var· 

KafWıatl. ya1ııJz bu adaınlarda 
J.n)jpnlar yanılıyor. Kabahat 0.1 

ıaz.daıı dab.a ziyade bizdedir. Çiln 
kil falaıı eflence yerine içki iı;
mek ve etlenmek için giden biz
ler, pnonun getirdiği hesaba 
bünw7& tenezzül etmeyiz. Uta,. 
IUI' Ye mtıınu. Hepimiz de garip 
b1r miruyedillk vardır· Daha a
~ her clU eana.fI bbden faz. 
ı. para koparmaya biz alıştmru. 
Tramvayda. biletçiye ,-erdiğimiz 
kurulun 1latllııaeıı otm pa:ra iade 
icap etse aldınş etmeyiz. üstelik 
bOySe yapanlara. bed bed bakarız. 

Netice 1U ki: blltlln bunlar h1r 
M:b'at muelemldir· Ve eğer biletçi 
ee, pncıın1a, bekh11a, çllrlllt sa· 

- .,..ti&- UıtMr yapan gazino 
llll:dbly1e biz kendlınlz ayn ayn 
Jlltıeadele etmezsek belediye ne 
1ııadar dUikUn kııpa.raa ka.pasm; 
ne adar ce.za keserse keaıln; bu 
lltn çıbr tarafI yoktur! ,, 
111111111111111111111111111111 .............. ... 

Zonguldak nıotö
rUnde vangıri Yukarda, Kuleli bahçenin Bo- masksrn:ra gönül \'erdiğini nert~ 

tazı iyi tören bir ıaedl iberinde bUlup tlkanyorsun. O sllJClett .r 
yaprhnıt bir kameryaya yerleıtL heTe!tir. Hem de geçici bir ht' 
ler, yere ince ihramlar serildi, ü· cıışni değiştirmek arzusu .. 1'ısn; 
zerlerine kut tüyü d81ekler ya· umanda bu ı.Llka Rumdan heve 
yıldı. tnci iflemell yutıklar ae.. aldıktan sonra yine SultPııırııır. 

IKuruçeşmede sahlle yanaşık ı törde bulunan kömUrler sıcakla.· ı hal Beyoflu ltfaiyeeine ba.ber 
Olarak kömür !boşaltmakta olan rm tesirile birdenbire tutuşmuş, vermişler ve gelen itfaiye tara
Zonguldak motörü bugün bir duma.n çıkal'll'ak yanmağa bq fmdan kömUrler söndUrülmU,· 
yangm tehlikesi atlatmıştır. Mo- Jamıola.rdır. Motör sahipleri der- tUr. 

[:~!: •.~ e kadar celen llaberler 1 
Hay fanın 

bombardımanında 
46 kiti öldü 

Hayfa, ~ (A.A.) r. Çarpmba a· 
b&lu dU,ınan tayyareleri taralmdan 
Hayfa tızerine yapılan bulan ema· 
mıda ff alvilJD öldUIU ve 88 alvlllD 
yaral&Ddıtı retımeıı bUdlrilmektedlr. 
Bu baskma ıo tanare fetlrak etmır 
Ur. 
lNGtJ.T&B& SDlllAT NAZIJUNIN 

NUTKU 
Sıhhat. nuırı lılakdonald 86yledilt 

bJr nııtukta aemı,ur ki: 
"- Eter ı.tıktıalde dUnyaya gele

ceğhn zamanı ııeçebUaeydim, muhak· 
kak ki, lıU .k&G ~ veyahut blrkao 
ha!t&ya kadar dU,manm azamı kuY" 
vetl U. adamm. darbeler lnd!recell 
zamanı lleÇel'dlm. TablaUle, 'belki ıua 
bJr zaman belki de ıızun bir zaman 
I!tırab çekeceğl.z. Fakat nihayet, o
nun gemllerlnt batıracap, çı'kartaca· 
ğı adamları öldUrecetiz. Tayyareleri· 
n1 mukaddes ıemamızdaıı s6k0p ata· 
cagu. Öyle k1 harbin talllnl değiftl· 
recettz, (A.A..) 
AMl!DdKADA. MJ:CBUal ASK:ERLlK 

VGflapa, U (A..A.) - D.N.B. 
a,JaQI blldldyer: 

lyt maıamat alan bir kaynakta.o 
.Amerlkada mecburi ukerllk usulll· 
nUn tellll baklanda yeni t&fBillt ve· 
rllmektedir. Bu hU1Uatakl kanun J.A· 
yilıa.u HD&toya UJlUmll&deki ha!ta 
AJ'fmda verilecekUr. 

rlldi. Dilfuru.z yatar cibi, uzanır döıaecektir. 
İngiliz hava kuvvetleri- Franaada açlık ve pbi oturdu, btulu tcrbetlerle ae. lkJncikaira. beşkalC:ı kadar Si~ 

• • ff kı haıtalık rinlendi. Güzel iki çcrkes kızuun vo milsterjh deJildi. O, e,oıı 
nm yeDI MUV& a • aalladıtı yelpaze\erden Çıkan 9'e- Ahnıedin bu )eni m:ıccr:ısıP 

yelleri Vltl, 25 (• a.) - Havu a- rin havayı içti. Kameryamn endişe etmekte olduğunu ı• 
(Bq&an.tı 1 lacl uyfada) jan.u bildiriyor: dıpnda bUyilk bir hUrmet içer- medi: 

Loıulra, 25 (• •) - Hava ne- Dahlllye nasın Market dlln ek- ilinde lıareketw duran barem a· - Öyle deme kadınım.. JlU 
zaretlnin iatihbarat senial, 8&lr- l8D1 radyoda Franaıslara hitaben ğalanndan birisine sealendl: nn bin bir ren.dı ,·ar. J:rı.:cJ.: 
yr ça.reambaya bağlıyan gece AJ. lllSyledlği nutukda, ne kadar acı 0 _ R,.,,han ağar.. süzelliklcrile de~il rcntllcrilc ıı' 1 
manya "··rine "a:pılan baskınlar es luna olsun bakikaU l:>ğrenmek •· -~ J 

ıu.c J Harcmag'"an canlı bir telaı h.:ı· lıır •. nu mel'un gtıvur her <.3':, numda lngUiz tayyarelerinin dor- atinin geldlğlnl bydetilkten IOnr& >"' 
nıer tayyare fabrikalarına doğru- demlftlr ki: linde atıldı: bqyurur, fendini J.:ullaıur. 1\t Jı1 
dan doğruya isabetler kaydettik. Fellketin allr&U alzl 1&1ırttı ve - Sultanmuıın ne emirleri var l.ıüyillcr yaptırır. A~ınn ı~t dl 
Jerlnl blldlrmektedlr. aoııra meaulleri L-aclnm.Anttmna - Deniz kıyı3mda bir adam efcndimiıi kolay 1'ol:ıy eıııı 

DornJer fabrl:ka.amın Ventzeıı- lar içinde kendlnld keybetmeyfım. bekletin... Cevahirciba!}ı Tozdö.. bırakmaz. ,r. 
dorf eubesinln eaas binası \izerine Aakerler, subayl&n, subaylar ılvil- kenyanın kokonası gelecek, bir Cariyelerin en ıenc.I ol:ın ~" 
bUytık ~a.pta dört bomba dllfmU., leri, aivUlcr de orduyu itham edl- yüzllk ısmarlamıgtım kendisine.. Tnrandil de bu bahse J.:nrışra•~ 
bllyllk bir yaniuı ç.ıkmJ§tır. Vuku :yorJar. lfeplnls aldaıııyol"BWlUS. Kokona gelir gelmez tez buraya bndlnf alamadı: 1 
bulanı ~r inf,!1Akttcbomhb tı ardt ım~dantay ~~Yo~= ~~ ~~:~e ~ alıp ıetirsinler... - Ne yapsa n:ıfile... BlslJll 'jl 
yare en mure a ara .. Haremıığası ''Clli .~·erden aelAm llınl nı d . EJbel çok ytıkaeklerde duyulmuıtur. lan siyut. iktlı!adf ve içtima! \'&- " ~ z g ermıyor )'a... ıP ı 

Gota fabrlkala.rm.a gelince, bil· ziyettır. Ka.pltaU.t, llbarcl ve pa.r. vererek. çekildi. HaremaJ:.ısının sa· de bir ~eyler yaper. Erendir1l ı-' 
yUk aWlyel~r ll.ıerine isabetler kay llınanter blr ,rcjlmln a.nk&zı altuı- hile do~ru inişini karasının iceri- halayık bozmuı karının t 
ded11mlt ve mUteaddfd fnfil5.klar dayn. sindeki korl.:unç dütünceden dolu bırakmayız, ,,,, 
vuku bulmuştur. MUteatY>en Market, harb mftUl ltlr da)gınhkla ta.kip eden DllCuruı. Dilfunız bu cevapları rııe ;I 

VllhelJDlbaven deniz tei.gihls.n lerlnden bahaetmlş, bunlarm bir lılrdenblre yanındaki kıu d6ndil: memnun dinliyordu. Vık .. bıl ;• 
tekrar bonıbardıman edilmiştir. gOn muhakeme f!'dlleceğinl söyle- - Nazdil, dedi, sen hülün sırla· lerln kendisini hoşnut etınelt !_. 

Ren civarında bulunan Dort- rniş: nmı bilirsin ... Kalralıırda )'1lbancı. - ı ı ı Ur Q ı ıer 0,.,.. 
m~Emı yakınında bir demiryolu ''l'akat, cln&yetl tamır etmek 1- soy enm' r :ra · ca c m e ... ~ 

roı.ı dc"il ... Benim hiç birinizden --·-u far•··tmr .. -·k '·-dar d11 .ı üzerindeki köprillero de bombalar cab eder.'' denılştJr. 6 euu r.... ~-..- - ır 
atıımqtır , Nutr, ~ altmda bulwıa.n ve .rlıll bir itim yoktur. Bugün bu· cesiz bir k:ıdıu dejlldi raı-ıı•1,.. 
Tnyyarelerimlı Vunsdorf, Hal- bulunmayan bôlgelerdC!ki va.zl.yetl raya ellenmekten daha b:ı.,ka bir oluna obun bu .sGıler; dab• 1 ~ 

beratadt, Ver.nlgerodc, Şipol, Mag tavsif etın.l.ş, i!ııgal altında olmayan maksat için geldiAiınl sizlerden !ındakl insanların kendlslndelloJdd 
deburır, Kaasel, Bremen, Altmar bölgelerde 1·192.000 kadar belçfka saklamo~ıı Hiıum yok. Z:ıten bu çevirecek derecıede dQşmenılŞ IJ 
ve Frankfort civarındaki Rekstok 1t ve dört mUyon kadar da Fı'tU181S makandıruı sizlerin yardmu olma. ~nu gösteriyordu. nıırurııs' ~ 
bava meydanlannı da bombardJ- mlllteclsl mevcut olduğunu, hükQ. dan yapamıyacalım da kat'! ,.e mu· ~imdilik lıhım olan bu idi. JJıl fJI 
man etmltlerdi.r· Bu harekit esna.. metin bwllarm yerlerlne d3nmele· ha'L:kalc ... Pakat sizinle sarayda ko. (Unlar biraz Qmlt hins korkd fi 
IDJda tayyarellrimizle dilşman av· melerini temine ~alışmakta bu- nuşmaktansıı lıur:ıdn :konuşmayı her istedUUnl yapabilecekl~rd~i· 
c::ılan arumda mUteaddid çarpıa- lmıduğunu blldirmlşUr. tercih eder. Orada s~zlcrimlz dört - U , Bir aylık tayyare B ikan h • ma1ar vuJcu bulmUftur. Bunların dönmesi ifgal nuı.kam- n,ıız ıüze) Jiniıı olanca " ':.tir a arıtaaı 1armnı duvar arasında kapalı kalıyor ve muhafaza eden ıöıde, etrafın~ 

harbinde p}in,._n (0··tarafı l bad •.,.·"·) ALMANLAR DON GECE muvafahtlarmı Uıtlhaal n. ı ıu · ı· 1 bütll lere llUfat eden ..nuı.1erinl ...... ı ~ t ·-•- -bul B da P:;- ı UÇUŞ y APMADI midlnde}'iz. Zira rekoltelerin kay- f lmemesı ımm gc en n •---r .,.. 
ada) efl:M.nlltla unan u peote w)'&.8 F -" 25 ( A A) ı •- bedllniemesinde, fabrikaların ka- sırlar dalgalana dalgalana ıarayın ~atılarak tıılan sevindirdi: ..,. (Baf&aratı 1 lacl •Yf maJı!lllerl ve lıla.car matbuatı, Al- ~Ta, .n.n. - A mama· dl r 

beri A:merikadan 12155 tayyare manya.nm dotu~enub meeelelerl- nn Jngiltereye karşı geni~ mikyas· p&nmamaamda ,.e birk~ ay sarrm dört bucağına yayılıyor. Fakat bu· - Aferin tocuklarl. sıı 1" 
motorll aatm a)mm.br. Tayyare -• ·-'-- b1r ı.-.ı~balde halle ve MU ta hava bombardımanları yapma· da h~!41ddaniı yayılmamasmdan rada konuşacalımız ~eyleri rüqlr nim gibi dllşllnllyorsunuı. ?fl~.t 

-1-..ı '" 3......u. Pua. ğa ba•ladıkl · bu maxamlarm da menfaati var- al kl '· d - - - F-'· t R ... ,,._ yapıımetta ve .Amerikan moto~.. nıtı. g!SrUpıelerinln neticesini ta.- ~ an tarihteiıberi ilk de· ır, uza ara &a ıır ıoturur. wı.a pıp yapıp efendimizi bu RUı» ~ 
hıeilterede monte edilmektedir· S& hakkuk ettirmeye ka.ra.r vermif fa olarak evvelki gece hava faali· dır. yalnız daha C\'Vt'l bana yeni gözde ması kadının aAın&n k~ı 
tm alclığımJz motorler kuvveUi '\'e oldufunu zannetmektedirler. yetinde bir fasıla görülmüştür. Fil· Rum dilberi hakkındaki dfişllncele. llzım .. Buraya zaten bunll ',/ 
moderndir· Motor tayyarenin kal- Slovak devlet adamlarının aeya.. vaki geceleyin hava taarruzu yapıl den başlamıştır. Ticaret gemileri riniıl söyler misiniz? mek f~in geldik. Bu makll'_~J 
bidir· Satın aldıimm motorler A· hatl Macar alyuıt mahfillerinde hu· mıo olduğuna dair hiçbir haber ile bunlara refakat eden harp gemi· Herkesten ev~l Nazdil atıldı: b" d d ek bit JY .. 
merika kitaamda uzun meıaafeler il sual bir aWta uyandınnqtır. Avru- plmemiftir. Halbuki dün gündüz leri şiddetli bir ate, açmışlar ve _ Efendimiz de bu mka kuın ııe yar ım e ec mert ~ 
serinde tecr\lbe ecllbniltir· panın t-'--- +....ı.ı11-•- ~-·lld ed"'-- karada ve denisde büyük bir faali miltecavizleri pü9kürtmilft1 .. ....:1:... tanırım. Fakat bllmem acabt ti' 

_..,ı,__ ~ ~UMU• ~ .,..... ,.....""" nesini beAendi bilmem 1.:i ... Ben er bulda m "' t t buld ısa oto ..ı1 
Muazıam mitdarda Am=-- mo- ceği de~lkllkler Slovakva ilzertn- yet görülmii§ ve 12 Alınan tayya· Biraz sonra bir Alman hava filosu 1 

'·· 
5 nn • 0 

,,. 
torUn1lD. tt!SUmi hnpara.t.orluk ço- de de bir tesir husule ~tlraeek ol resinin tahrip edildiği haber veril· tekrar hücwnda bulunmuştur. Fa· kek obnm ve bin tone de gön!Um Au yeri arayıp bulmak ve o0• ,,. 
cuklarmm ve fabrikalardaki kadm duğu tatdird~. bunun ancak iktiaa· mişti. kat bu hücum da bu sefer İngiliz oha hiç birisini bu şirinsiz kıza haMr gl5ndennek yqadıJııll" ,ır 
w erkeklerin mukavemet ruhunu dl mahiyeti olabileceği ve Slovak· Maamalih hava seferleri, bu sa· avcı tayyareleri tarafından tarde· vereın~m... ray nvretleri aruında çok "1' if' 
takviye edecektir· Fakat, hak11d l yarun Avnıpanm iktlaad! hayat aa.- hah düşman tayyarelerinin şimal dilmiştir. Kafileyi teskH eden ge· Ba~kalf:ı !\aıdilin dü,nncesini işi .• Bizim yapamıyacntunıl :;-,o
ı.llbat menbannız, dalma olduğu baamdald mllatakbel yerini taarih denizinde bir kafilenin gemilerine miler bir gOna zayiata uğramamış tashih etli: bir başkasına yaptımıayı el~ 
ıfıbl. bizzat kendi evimizde :al~ edeceğl kanaati mevcuttur.'' karşı yaptıkları hücumlarla yeni· tır. - tıahl kız, er~ndinıizio, bu yorum. Onun içindir ki bit :1,cı ğmm kendi imaJAtımndır. BlmlUA ~ ,1 
kendi evtmızde her gUn geçen ee-!------------~ .. -------------------------.. ------------1!11 almak veslleslle Ermeni rl-~ nuarazı daha iyielni, daha ' nln brısını bunıya çajırtwı'' ,., 
Nmıu yapıyo~ H ikiye AmC&mlD 61•---ı Nakıecıen: aya kadınlarının para uJrODc11; Ulll BURHAN BURÇAK pamıyacakl:ırı ı, yoktur.~ ,.rf 

kadıncağızı razı ederiz ıde b~ 

BUyUk amcam. yani büyük ba· miı. Hayalen Alrikanm korkunç yilzde doksan ihtimal ile hastalı· Yüzilne bakmıı. Muha.kk•alı:-ki•.•la .. :~~~~ııı bulmak iciıı de J 

lıanun kardctl .enderce deni.%ler- havaliıini adım adım dolaımıı. fuuzı alarak ölecektir. Ve aiz zın bir ıeyden l:aberi yoktu. G(l- ·m~va~ 
u••ın:: de dolattıktan .oma geldi, Sen Bu sayıklamalar &ıraımda bin· kurtulmuı olacakaınız. Naıiba· zel gözlerini nereye çevirip ba· 
• BD7Gk lıılDı.t Keolill çarp.mba Malo yakmmda Monire mevkün- diği gemileri, seyahatinde tanıdı· tun bu: Ya o ku, ya aiz 1.. kacağını bilmiyor ve gülümıeme--

ıGDldl topıaııtmmd& mwı mlld&taa de yerletti. Orada aatm aldığı e- ğı gemicileri hayalinde yeniden Ufilrilkçü savuıup gitmiı. ye çalışıyormuş. 
lıltfjıMh'1n k&ra Jmmm• alt 6' mll· vi, on dCSrdUncil Lui zamanında canlandırmıı, tecessüm ettinniJ. Acılariyle batba~ kala.n am- - Niçin bir ıey söylemiyor 
J'Clll ıs.AS llnılJk yezı1 bir t&Jısm.t ka bqin, bir konan, Brötanyanm Nihayet nöbeti kalmaJ ınca vü cam bUyük bir tereddüde dUJ- aurı? 
11111 •tmlftlr• A11111& Atatork anıtı için •. 
de TllQ.OOO Ura fevkalAcıe tabalat ko· granit taımdan yaptırmıfb. Kil- cu.dünü mor mor bir takım leke- milf. - Bir ıey bildi~m yok da on 
•qlmn,ıur. çUk bir ptoya bemerdi.Bir eylnl ler kaplamı,, baWlan da o ka- • * * dan ... 

• T ı o ar et v • k & ı • t ı, pa· ayında gömıUıtUm. Orman orta- dar titmiı ki yatak çarıafmın do- lıtırabının devamı en sadık u - Kaç yaımdaıın? .. 
aaddmis •tıt Jwıunımu tad1l eden aında bir kZSfk. BUyilk ağaçlar kunmaıına bile tahammül ede- pğını yatağmm yanına çağır- - On altı .. 
::rw lıU proje ~ Bu proje- ,..evrcı---:ın·. M··'-·rular ı:ribı" dim mezmi... ıuıa .,.ı...-.ı.. olm11ıı Me n -.••un' D1n u&lllarma göre, beled11• teıkll&b :ıs - 1Uwu ~- :r -ugu -:1'' ona yavq ıcs· - m un -- ... 
baluDaD pblr ve lı:wbelaıda pera· dik duran ağaçlar... Kendisi bu baltalığı ba11anğı4i· le uzun ıuadıya bir ıeyter anlat- - Ehi .. Şöyle böyle ..• 
lıımde ..antt. •tıf& an.edilen madde- Bir tarafmda da sulan durğun ta gayet fiddetli ısıtmadan ibaret • mıı, sonra da kendisine altın Kız kalkmıı. hastanın yanına 
1ılr UserlDdm f11atlaımı ve vuı:tıan- bir göl. Sia aplamadığı zaman· sanarak doktor getirilmcaine ma- dolu bir kese vermiı. ıokulmuı. Amcam atcı gi.bi ya· 
m ..,..._ 1:ılrer •Uk•t koııu.lmuı lar, dut, mlleelll aatlıında bina ni olmU§. Fakat, hastalığın sokiz O zamanlarda parayı kızları nan ellerini kızın yil.ıüne dokun 
JM!lbuıt olacaktır. • ttı~nl • lalı:lllderwıa kadar olan dah111 ka.· heyetiyle aktetmit görünürdü. ciln devam e 5 a göriince uşa- nın ıefkatine terdb eden analar, durmuı. Kız ufak blr çıtlık ko· 
botajdaD aonra Xısır suıarma kadar Sonradan annemle babam çi- iını Sen Malodan meıhur bir il· babalar varmıı. parmıf ... 

Gunluk bufmac'~ 
Q1 2l4 S•78f 
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..ı.r edecek vapurlarmuzm da yerli çek tarhları, fidanlıklar yaparak fürülcçüyil çağırmaya . gönder. Hasılı upk ptoya on altı ya- - Korkma, saçlarının rengini 
ıtrkeUer taratmdan sigortası temin wenlendirmitler, mevkiln hazin mig. ıın.da, fcvkalide mahcup ve çok göreyim. Gözlerini de J Canını a- Soldan sala: .... d f. 
oıwımu,tur. nhfiliğini gidertni§lerdi. Fakat, UfürükçU gelmiF Kara surat· unpn blr lmcafu ıetirmit- Ma· crtıyor muy'um? .. Hayrr uu? öyle 1 - Sporculann fmOP""~ 

• 'l'çebqmda ı z m l r lokan· 1 ld ~.... x 1 k kin L-k 1 k bi k'. • lil · b" L-- "'~ • ·..r.. ~ • ri, 2 - Bir,.._,,; kavr~~ tav. hlrahanesl, Balk balıçeat, Beyot" an ap ıı» ... _ gvre, amcamın za. ı, es Ud ıı ı, urnaz r oy vı ca. ·, ıU.zel ınce ır .u.ıı. J.Mnı· ıse ne ı~- batırdın?. .,..,yle ... Bı- ~n J • .., 

lunda Degllltuyon, çıtfll.k parkı p manında burası hiç de gönül eğ· lil. Çok geçmeden amcama iste· diline verilecek her emre JdSrü ra.z geriye çekil. .. Çok ıevilnli bir glr, 3 - Bir millet, Z 
slD09ll, BelvtınUD alaturka ve aıatran· lendirecck bir yere benzemiyor- diğini kabul ettirmiJ. köriine itaat etmeye bazl1', aaf ve kızam ... Beni bir kere öper mi- bakar, 4-Bir nota, nı,.t~ 
P Jmmı tar.lfe hartcl para aldıkı&nn muı. Civarda ıatodan ancak çeki Daha gelir gelmez onu mu.ayc. masum bir ıey. sin? .. Fakat, hayır... boyuna takılır, 5 - Ba~~ 
dan cealandmlmJ§lardır. nilen bir hürmetle bahsededer· ne ettikten sonra batını aaJlamıJ, A11JC1muı oduına sokmqlar. Nihayet: evvel, arapça. ıu, 6-~ 

• lıla&rU vekWfllnln her yıl orta.okul · · · • 1mıi da has lık O da h A ·'- ..U.bilir • d · hı n.n-ırnek, 7 - -..Ml '"" ötretmen lhUyacmı karfJlamak Uze· mı§... ıçını çe !• sonra ta ara amcam ezeyanın en - rt"' •- 1111, emı! -·- ~ r-
re llnlvenltede yaptırdığı 6ğretmen Doğrusu bana anlattıklarına hakkındaki tqhisini anlatnnf: bid dnresinde imit. Genç kıl o.. Kız, bu sö.siln tekraranmaıına beslemek, 8 - AraPf/f ~ 
~:.1:1u!:.a~u~e~ 

1
4; a!'?!~· göre, amcam hiç bir zaman gül· - ŞUphesiz, ai.z dilnyarun dört nun ulur cibi baiınp çaiırdıfuu mahal vermeden oda kapısına bir renk, f) - Bir not&• .:-J 

.,.. 6 " meyen, başkalarına olduğu gibi bucağını dolattmız. Bu zamanlar- shUp saydıfmı, bir talanı tUy- tlofru kopıuf, kapıya varınca çocuk doğurur, 10 - JJI": 
•.=·datmm Yaymunboğazı kendilerine kartı •ert davranan, da mutlaka m~hul bir kuvvete, ler ürpertici vakalar anlattrtmı "Allaha mnarladık" demek için farika, budala. .i 
mevldlnde yapllan petrol aragtırma· ömUrlerini d~nizlerde yapyalnız belki de bir ıeytana karıı bUyilk Mad&pkar ve :Martinik prkıla- arkuma danmllt ve mncamın yu Yukarıdan Q,fGğı: _ -~&~ 
:ıarr pn!fletUml3ttr. geçirdikleri için inaa.nlarla dü- bir fenalık yapmıı olacaksıruz. rı •8ylediğini, ıonra da atladıfı· tığı altından bir tabanca çıkardı- 1 - Bir yerde ~..:y_ 

Bu mmtakada yapılan sondajlar· şilp ltalkmasını sevmeyen insan.. Bu hastalığı ıize o verdi. Açık nı iptmif. fını göriiınce yalvannıı: nota, 2 - Bir çiçek,~~ 
da elde edilen mayi.in kati tahlili lardanmıJ. Çokluk kitap da oku· söylerim. Hastalığın mahiyetine HMtanm yatatı yanında biı - Aman, rica ederim yapma· dolqır, 3 _ Yapmak. _.._~il 
yap!l.mJltır. akt . Ancak b' ... r -·-..1-1 _ .... ot il du '---- . 4 u:....-1.1. ıı: ,., mazmış. ım ernuyor... ır :r-e a.ılUil y- urmuı, • cu u san ym, acıyın uuıa... - DUa.UA, nota, u - ~ 

Mevcut kuyunun verim kudreti CUnlerini düıünceyle geçirir, var. Zannederim ... Rahmetli bü- fil' zancır titriyor, ıözleri yqla - Seni öldürecek delil.im, kil· Jıfemleket, U~~dtı -~ 
ıtlnde 15 tondur. Memleketınılzln hazan da bakımsız bahçesinde do yük babam da benim gibi her doluyor; fakat ses çıkaramıyor· çük h.iydi sen gUle &ille cit.. 7 - Ü7ierlnde ~ ~ ,,,_ 
lilnlllk ihtiyacı 500 to~ olduğundan l"§ır. hutah~ı iyi ederdi... O, ne ol· mu1- Amcam kendine celmif. Za- Genç kıl kopralc dıpnya çık- meyva, 8 - Aym ~.7 
'1u sahada daha 30 ruyu ~ima.al Güne ... batarken ~·ata<nna ya- duıı.u arua•ılmayan bir hastalık if bir 9Clle lan: ka la .:..:ıd~ le _,,, hn-n .. 9 ~ kararlaetınlm.JŞtır· Bir kuyunun te. ~ J .... ı» ;s- mıt ve pıyı 0 nca r- ı;;"'y .ra&Mar, ....... ......., - ,,f• 
allatı taltribeıı 300 bin tllrk lıraaı- tar ve yine güneş doğarken kal- kartısında yalnız bir çare oldu- - Orada ne yapıyonun, kü· ka~ A.s eonra da kuvvetli sual edatı, 10 - aMJ•1Ar ~ ,_. 
u. mal olmalrtacbr· karmıı. ğunu ıöylerdi: Hutalıiı baıka çille? .diye 1Gr1DUf. tabanca Hal itltilmiı. 78 Nolu ~ ~ıf 

v.a .. ,_: Afzıru ancak u1&klarına emir birine geçirmek... - Bekliyorum. • • • Soldma aağa: .,,. 
-_,,,&- vermek için açan bir adam·: Amcam homurdanarak sor. - Hat Evet Bana kendisinden bir kaç ha- .dl.~ 
• Rcıawaya hllkQmeU Londrad&ki • ••• 1 - Buda.J)e.9te, 2 - U-~-

elçlal ~ CC1'I çalirlDl§tır. Bu dip· Bir gün amcam pek garip bir muı: UfilrWcçilyU, uplı ve ocıa ver rita ile inci. renginde ve yuemin R, S-R, Niyu, xa, 4 ......_~ 
Joınat tislUs tarattartıtı 1ıe ta.Dm· haıtalsğa tutulmuı. Vücudünü -Ne demek istiyorsun? diği altm kesesini batırlamıt- De- kokulu bir kaç Madras mendili 1n k 5 Af&?' >'{;,· 
mqtı. tiddetli htlmma nöbetleri sarsmıı - Sıhhati mükemmel, terli mek o narin, nahif mahlGk çe-k· miras ve yadigir kalan amcamın me, e ' -: 'J.1, ~Alı 

• TraDllt w naklfye meııeıelerl balr· MUthiı hezeyan demleri geçir- taze bir ku :ile eYlemnellsinlz. O titl ifkencelerin devası olacaktı 1 ölilmUnil b6y1e anlatırlar. 6 - .A.ras, Ellı, ~::: 9 -- Y 
kmd& 1'6rtlfmek tızere blr lraıı heyeU Bir, 8 - Sıkı, Al..-. ~ KOi.kovaya hareket etmiştir. &:ı:::::::,_ ___________________________________ m::a ___ 11::11 _______ 11Cl_ .. Al, N, D, 10 - Ealon, 


