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sularında 
101000 tonilato 

bacmlnde 

firi Henri Haye çarşamba günU Sum _ 
pıl2!J mücadelede ner Velsi Ziyaret ederek Fransız tilo-

473 komu .. nı·sı sunun mihvere teslim C'dilmlyece~::ıe 
dair kentlisine yeniden teınlnat ver _ 
miştir. Sefir bundan sonra matbuat 

O""ldu··ru··ıdu·· beyanatt!l bulunarak Madagaskarın 
!Jll!ı"'° Dt.'VBmı 2 net sayfada 

. .. 

Japon Başvekili 
General Tojo 

Bagln bir natuk 
siyle dl 

. 
in il re 
Hindistanın bütün 

isteklerini 
yerine getirecek 

KRIP,5 
Dini ve siy 
teşekk ııer 
arası 

Tam bir anlaşma 
husulüne çahşaca 
Tokyo bu meselede lngilte • 
renin çok geç kaldığını 

~lü;,or 

kaldı~"! zaman imparator. 
hık sa.pa.<Jağlamclı. l<'raıısız mUo;.. 
femlekeleri bir Jıııyli zaman har. 
bin fiili te.sirinden uzalc kaldı, fa
kat seneler geÇtillçe harbi fiili 
tesiri bir yn.ııdan ı;lmalden cent·· 
ba, bir yand!Mı şarktan garbe doğ. 
ru genişledi. Danzigden baş]ıyan 
harp, Karndeniz kıyılarına inmek 
;çin bliyük zamana ihti~ göst.er
medi Ayni suretle at~ Nol'\·~ten 
l'ireneye bir ancls sıçradı. Daha 
sonra, Akdeniz, Balkanlar, Afri. 
kanın şimal mmtaknsı ateş hattı
na ~imi. 

17 ticaret gemisi 
· ~atırıldı 

Budapeşte, 12 (A.A,) - Ofl: 
Haber alındığına göre, Sırp zabıta

sı, merkezi Sırbıstanda Topllça dağlık 
bölgesinde 3 martta komünistlerin son 
mukavemet yuvalarına kar§ı yeni bir 
temizleme hareketi yapmıştır. 

Universite 

Avustralya 
mücadeley· 
terk ederse 

Merhametli mua
.mele görecektir 

T ojo Hind meselesi hakkın. 
da da şöyle dedi: 

• 
Bir karakol gemisi ile bir 

denizaltı avcısını da batırdık 
Budapeşteye gelen haberıere göre 

bu hareket 8 gUn sürmüştür. 441 ko. 
munıst öldUrUlmüş, 87 ltomünUıt ele 
geçirilmiştir. Nizami kuvvetler, 33 ki. 
şi telefat, 18 yaralı vermişlerdir. 

gecesı 

10000 genç tara
hndan kutlanacak Bu lın.zira.rula harp şarka doğru 

gcnisledi. Japonyanm harbe gir. 
mcsi harbin dünya üzerinde garp 
\"e cenup istikametlerinde yeni me 
<>afcler kazıınınasm.a sebep oldu. 

Berıtn, ı:.? (A.A,) - Alman ordulan 
başkumandanlığmm tebliği: 

Harp sahasını genişlettikçe, 
diinyaom hir~k mnıtalmla.rı harp 
etsin, etmesin, harbi arzu etsin, 
etmesin harbin mahreki kine gir. 
ınektedlr. 

Harp kör bir kuvvet olmaktan 
1iyade teknik \'C stratejik şartlar. 
dan doğan sebeplere göre bir ir
kişaf haritası resmetmektedir. 

Harbin hedefi nedir? 
Harbin hedefi İngilt.erenln A. 

meril<ayla ve karayla olan lrtiba.
tını keı-melı. 

Amerikanın ve İngilterenio Af. 
rika, u7.alc ~rk, Asya ve cenup 
denizleriyle ola.n müna.-.ebetlerini 
sıfrra. indirmektir. 

B11 suretle il<i büyük deniz, At. 
lıınfilk ve Pasifik tutulacak olur
sv. Anglo ,. Sakson memleketleri 
J.>iitiin stoldarma rağmen kurtara• 
caklan saha.lam yeti,cmezler. Ol
dukları ~·erde im.imaya mahkum o
lurlar. 

Bu pren<;ipi tatbik f~in kollam
lan usul 1939 harbinin ortaya çı. 
.kardığı yeni k-knik \'e stratejik 
5artlardır. Han ku\'\'Ctlerinin 
rnotörlU kıtalarla ve filolarla bir• 
likt.c hareketini temin etmekle 
huliısa edilebilir. 

Filonun hava kunetlerile bera
ber -:alr,madığı takdirılc iŞe yara. 
1~'Yacağını Norveç, Girit, Cava, 
Sin~apur hareketleri ispat etti. 
~Ol'\·cı;-te hava ve deniz km,·etle· 
~ .~<jhirllği yaparak yeni bir str~ 

Jınin zaferini temin ettiler Bu 
11\fer dUnya h r11--- . • • 

• dl a ._., üzerınde 
<;ım Ye kadar Söhrctsfz kalmış o. 
lan. hatta unut••lm 

1 
kfı . ' aya ma ı m 

sanılan bıı'(,:ok rncvkileri blrdenb! .. 

Doğu cepheatnin muhtelif kesimle_ 
rinde dUşmanm mükeıTer hUcumJan 
dün ek muvaffakıyetsiz olmuştur. AL 
man hücum kuvvetlerinin yaptıkları: 

ta&rruzlar ve hareketler eımaaında 

1>1.rçok ~.bal !.§gal edilmlf v' dllomana 
önemli kayı:plıır ve?dir1lmljttr. 1 mart 
ta lT ıncı piyade alayı yaptift bir hU. 
cum emasmda taarruza hazır UstU.n 
dUoman kuvvetlerini imha etmiştir. 
Hava kuvvetleri, kara muJıarebelerine 
muvattaklyetıe yardımda bulunmlJ§, 

' Sovyetıerln late hatlarma mUtea.cidit 
darbeler tndlrmi§, Slvast.opol ve Kerç 
ıtmanlarmdaki tealılerl bombalaml§· 
Ur. 

Altııaıı ckıı:ıl.zaltılarının şimalt Ame. 
rtka ve mer~zl Amerika. sularmda, 
yaptıklan hareketler yeni bllyilk mu. 
vaffakiyetlere ulagmışur. DU~a.nm 

topyelron 109.000 tonilatoluk 17 Uca. 

ret gemlslle blr bUyUk karakol gemisi 
ve bir denizaltı avcısı batırılmıştır. 

İngllterenln Santa Lucla adasmdF 
Port·Castrie!ln ıç limanına bir deniz , 
altı ginn~tlr. Bu den.1.1'.a.ttr, nhtıma 

bağlı iki bUy1lk gemiyi ve bu adanın 

deniz bölgesinde Oçllncü bir gemiyi 
batırmıştır. 

Manşta aeri hUcumbotlan dUşmanm 
bUyük kuvvetler hlmayea!ndeki bir 
katileaine hUcum etmişler ve topyektın 
ısooo tonua.toluk iki gemiyi batırın!§. 
!ardır. 

. İs'koçyanm doğu sahili yakmmda 
tayyareler, orta tonajda bir ticaret 
gemisini bombalarla hasara uğratmış. 
!ardır. 

İtalyan tellllitl 

3 ingiliz 
kruvazörü 

Ağır isabetler re ehcmmlyetlendirdi. Tayyare 
Ü!i"Ü .olabUeeek adalar bllb~s& 
bunlar anı.c;md:ı. büyük bir kıymet 
l<azamlı. Büyük yolların üstüne 

düşen merkezler de ayni <ıekilde Kruvazo""rlerden biri batmı§ ehemmiyet aldı. 

aldı 

Harbin ortaya attığı bu sistem sayılabilir 
netfoeı.inde Frsnsa imparatorlu. Roma, 12 (A.A.) - !talyan ordula. 
ğııoa a.Jt. mühim merl•ezler git.gide rı umumt kararglhrnm 649 numaralı 
tehlikeye girmektedir. Fı"ll.nsa.nm tebligi: 

(Martinik) 1, (Dekar) ı ve (Mada.. Meklllnin doğusunda ke§l! mt.1.fre • 
gaskıu) ı, lngiltercnln (Seyfln), zeıert arasmda yapılan yeni çarpış . 
Portekiıln (Timor) u \"e Ofanar- me.lar lehimize bıtmlştır. Düşmanın 
ya) Jan, harbin ortaya athw sis- ı rızhlı vasıtaları, topçu ateşimiz al -
r.em \'e harbin sahası genişlefıne,. tmda kısmen rlcaete mecbur olmlJ§. 
si neticesi olarak muharipler için lar, kısmen tahribe u~&ml§lardır. 
Chemmlyetlt bir hal alm15tır. Mihver hava kuvveUerl, Sirene.ika &e. 

Bir Japon generaline göre Al.. nıaıarında ve Malta. adMı ü:ı:erinck çok 
man~·:ı yakında Cebelüttarık boğa. faaliyet sarfetmlşler ve yapılan çar 
nnı işgal edc•cektir. Bunun nıa.na- pışmaıar eanasmda 6 tayyare dUşür-
1111 İspanyanın da yardnnmı temin mUşler dlter 6 tayyarey! yerde tutuş. 
ederek Akdeniz ,:e 5ımali Afrika turmuşlardır. önemli hedefler bir çok 
?ıarekc-tlerini g-enl~letmek ve At- defalar tesirli surette isabetıere ma _ 
l:ınttk harbine yeni<len hız ver- ruz ke.lmı§tlr. 
nı~k. tnglJterenin Hindistan, oc,. Denlzaltılarımızdaı:ı. biri Ussüne dön 
nubi Afrilm, Amerika ile o1an mi'.. ıııemlştir, Vaktinde görülen ve ke§lf 

DIF: Devamı 2 ncl sa.yfa(!a W": Devamı 2 Del •Jf&da 

Rutnik bölgesinde 33 l<omUnlst öl _ 
dUrUlmUşttir. 

Bu yıl ders kesimi za.ınanrnda bfr 
üniversiteliler gecesi yapılacaktır. Ge 
ce, tiniversite haya.tında. bugUne ka • 
dar ilk olarak yapılacak ve 10000 ki 
şfük bir mUnevver kiltı~ tarafmdan 
üniversite bahçesindo şenlikler yapıla· 
caktır. 

Sovyet sivil hava 
filosun n 

ikinci reisi tayyare 
kazasında öldü 

Moskova, 12 (A.A.) - Sovyet sMl 
hava tlloeunun ikinci şefi Mibael Fe. 
dorovıç Özbekistan cumhuriyetinde 
bir tayyare ka?,ası netlceeınde ölmUş -
tUr. 

Hasta ı 
Azdı 

Yazan: BiR MUHARRiR 
1 NGİI,TERE için Hindistan 

meselesi. bu~n, uzun za. 
m&11lar ihmal edilmiş müzmin bir 
ha.stahğın birdenbire azması cin· 
Sinden, ç-O'k nıızlk bir s:ı.fhayn gir
mis bulunuyor. 

Htndistanm istikml dih'fisı ile 
İngilterenin tahakktlmü ara..<ımda
ki mücadelenin tarihi yinninri 

asırla başlar. Fakat en had devre. 
Bine geçen Büyiil< Harpten 11onrıı 

girmiştir_ 1914 • 18 yılJarında, İn
~iliz ordusunda eşsiz bir fedakar· 
hkla sa\"aŞa.D Hindistan, zaferden 
sonra, kendl<ıine İngiltereniıı kat'i 
bir teminatla vaadettlği istiklali 
vermedlğ:inj görünce büyük bir 
hayal suırntıma uğradı ve İngiliz 
e~aı-ctinden kurtulm:ılc için müca
dt>ledcn ba.şl<a. yol olmadı~ı kana 
at1ne vındı. Geçe-o Bliyiil< Harıı
ten sonra bütün lllndlstanı tııtut
turacak kadar genişleme ı.,tidadı 
~österen isyan hareketi Uıc-ıine 
tnıı:iltere, bu sömürgeyi kıskıvrak 
ha.ğlıyan esaret zlnririni biraz cla
ha gevşetmeye mecbur oldu. Fıı .. 
kat Hindistan yine milli iradesi
ne sahip değildi. İsyan hareketle· 
rt :vine için için kaynıyor. Hint 
mflİi kongrcsile ve ihtilM 5efleri 
le miicadele olanca luzıylıt de\"am 
ediyordu. . 

Nilıayet bugünkü diinya harbı 
gelip çattı. G~-en defa oldu~ gi
bi bu 11efer de İngiltere, Hindısfo. 
na istiklal vaadeclerek onun yar
clnnmı elde etmeğe çalıştı. Fakat 
ha defa Hindistan bu veresiye is.. 

Yeni klinikler 
açı ıyor 

14 ınart cumartesi günü tıbbiyeliler 
bayramı milnasebetlle Gurebe. hwıta. 
nesinde Doğ'Um ve daha bazı yeni kil. 
ilikler merasimle açılaca.ktır. 

t.iklal muamelesine yana.,rnadı. 
Geçen harpte yaptığı yaNlımı ayni 
ölçüde kabul etmekt.c-n sakındı. 

in~iltere 1940 yılıncla, bu harp 
bittikten sonra llindlstnna anrak 
bir dominyon der~esincle isti'klü.t 
'ermeyi taahhiit c-t mili, fa.kat 
Hint milliyet~Ulğlnin yarılımrnı 
:.rine elde edememi<;;ti. 

İngiltererenin bu müzmin m~c-. 
lenin hallini ha.rpten sonra.ya br· 
ralrmasr, umumiyetle sanıldığı ~lbi 
şuursuz değil, şuurlu \'C zaruri bir 
ilım:ıl. ılaha doğrusu bir ''imha!" 
ifade ediyordu. Çiinldi bu ha.rıı 
içincle H!nt istiklalini tanunak 
rok tehlikeH bir seydi. E!ia.retten 
'1irdenbire kurtul:ın Hinclistanm 
tnailterc>ye lıar51 bir intikam ha
reketine geçmesi mümkiinclii. Jr
pooya harbe girinceye im.dar Hin
c~lstanm dışardan istiliiya uğııı• 
ınn.<;r t.f'hlilcesi uzak olduğu için 
İngiltere, içerdekt tazyfü rejimini 
de\'llm ettirmeyi ltendi çıkarma 
daha uygun buldu. Fakat ,Japon 
!>rdulan Hindist.anm ecza.sından ı 
•:ıytlıın Birmanyıty1 i'itili\ya başla- ı 
ymca işin reng( bir<l<'nbire clC'ğiıj - j 
r.ı. Şlm<U lnıı;iltere hiri llinıllsta- I 
nm içinde, blri de kapısrnda iki ı 
tıü~·iik tehlfüe önünde bulunuyor 1 

Krips'in :ıleliicele Hincfoıtana yo'
lanma~ hazırlanması <la yangınııı 
"~:ığı sardığını ~österir. Hindi"~ 
1::\nı bu clefa clıı. ikna etmek mün:~ 
kün olsa bile .Japon tehlikesin«' 
karın Imyaeak büyük bir orduyu 
bir iki ayda hazırlamak imkanı 
''ar mıdrr? Hindistan istiklaline 
ira.vuşurs!l İngilizler mi, Japonlar 
mr diisma.n telii!cki edeeektir? Yı'· 
flmm hu:ıyln birihirinl kova.tıyan 
Mdis~ler bu tarihi mc•seJryi de 
pek yakında halledecek gibi görü
nüyor, 

Hintliler esaretten kur
tulmak içın bu f ırsatıan 

ıstıfade etmelidir 
Aksi takdirde Allahtan gelen 

tali eserini ebediyen 
kaybedeceklerdir 

Tokyo, 12 (A.A.) - Tojonun Diyet 
meclisinde söylediği nutuk, 16 ı;ıubat. 
taki nutkunun aşağı yukarı bir tekra· 
n olmuştur. Tojv, o nutukta. AvustrnL 
yayı muharebeye nihayet vermeğe 

ve Hind.istam tngillzlere karşı lsyana 
davet ediyordu. 
~ Devaıw 2 ncJ ııayfada 

Yeni fen fakültesi 
binası 

Deniş bir saba 
lzerlne kurulacak 

Yanan Zeynep hanım konağının ye. 
rine yeni yapılacak bina için etraf· 
Lan belediyeye alt olan bir kısım yer 
lr almacaktır. 

Bır taraftan Ankarnya diğer taraf. 
tan da VeznecUer caddesine dayana • 
cak olan yeni bina bütün ihtiyaçları 
karşılıyacak durumda olacaktır. 

Diğer taraftan Merkez blno.sının ar_ 
ka tarafında büyük bir okuma salonu 
inşası dllşilnüımektedir, • 

Bir kağıt taciri 
Cürmümeşhut yapılarak 

adliyeye verildi 
Fiyat murakabe bürosu memurları 

bugün Galatada cUrmUmeşhut yapmış 
!ar ve bir ka.ğıt tUccannı adliyeye tes· 
Um etmişlerdir. 

Galat.ada Karaköyde kırtasiyeci 

.Tarclu Kanburini mimıır ve mühendis 
!ere a't kA.ğıtıar için 607 kuruş ye. 
rine 700 almış ve takip edilen cUrmU 
meşhutla yakalanarak adliyeye veril_ 
miştir. 

Hind'istotu:ıa gidecek olan İngiliz 
Dam'bmt<lao Krtps 

Londm, H (AA.) - Brltmava 
ajaınsmrn dipk>matik muhabiri lngi • 
lis harp kabl.nesinde HindJsta.nın bü
tün taleblerini yerine getirmek hu _ 
susunde. tam bir anl~a Ölduğu ka • 
nallt'!ndeclit. 

Romanyada 
es ı 

iş mecburiyeti 
konuldu 

60 yaşından yukarı kadın ve 
erkekler istisna edildi 
Uükreş 12 (A.A.) - Dahiliye na_ 

zırlığmm bir emlrna~si gere,,,"ince bt\ 
tun Rumenler için i!! mecburiyeti ko. 
nulmuştur. !ş mecburiyetinin asgari 
müddeti, senede 5 gündür. 60 yaşuıdnn 
yukan erkekler ve kadınlar bundan 
istisna edilmiştir, Hastalık veya tım. 
me hizmetinde çalı,.'llllak dolayıslle 

mecburi iş mUkelleflyetlni yerine ~
tlrmiyenler, mesleklerine gön! değl§cn 
bir para ödiye~klcrdlr. 

ingiliz tebliği 
Kahire, 12 (A. A.) - Orta 

Şark İngiliz tebliği : 
Dün bütün gün keşif ko&.mnız 

gene faaliyete devam etmişlerse 
de verilC"cek önemli bir haber yok· 
tur. 

Hava kuvveLler.;miz, kara kuv · 
vetlerimize yar<lım ederek taar· 
ııt7. faafiyeti göstermişlerdir. 



arkta 
Kalinin mıntakasın
da Alman hatları 

yarıldı 
1Antira, 18 ( A.A.) - Sovyet. 

ler husust bir tebliğ neşrederek 
he.mmiyetli Sovyet müvaffakı • 

yetlerinden balıaetmiflerdir. Moe
kovanın şimali garbisinde ve Ka -
linin çevresinde 61 meskfın mahal 
stirdat edilmişitr. 
Şuıbatm beşinci gününden itiba. 

en Almanlara subay ve er olmnk 
U2Jere 49.700 zayiat verdirilmiş • 
tir. 277 Alınan tayyaresi düşürül
mü§tür. l zırhlı tren, 39 tank, 7 
cephane treni, 270 kamyon tahrip 
:rlilmi§, 78 tarik, hafif tüfek, 3400 
üfek, 245 top ele geçirilmiştir. 

Moskovo, 12 (A.A.) - Sovyet. 
er Kalininde Alman müetahke..'41 
hattım yarmışlardır. Bu harekat 
sırasında albay Stepanka bilhassa 
temayüz etmi§tir. Almanların bü
tün mukabil hilcumları püskür -
tülmüştür. Almanlara ağır zayiat 
verdirilmiştir. 

Moskooa, 12 (A.A.) - Sovyet 
tebliğinin ekinde şöyle denilrr.ek • 
tedir: 

Harkof ve Doneç kesimlerinde 
Timoçenko ordusu yeniden bır 
kaç köyü geri almJitır. Almanlar 
600 ölil bırakmışlardır. Çok mik .. 
larda mal7.eme ve bu arada 11 
sahra topu elimize geçmiştir. 

Moskova, 12 ( A.A.) - Rusla
rın merkez cephesinde mühim bir 
köy olan "K" yı aptettikleri bil· 
dirilmektedir. Almanlar bu köyU 
müdafaa vasıtalan kuvveti i bil" 
mevzi haline «etirnıitlerdir. Bu • 
rad& çok miktarda piyade kuv • 
vetleri ve bet siper havan topu 
da dahil olma.k üzere mühim mik 
tarda aiWı bulwımaktaydr. Al • 
manlar köyden kaçarken 16 top 
btrakmıtlar ve Sovyetler bunln.n 
dÜIDUUla kareı kulla.nmıelardJr. 

Bahama adalarına lntiliz 
kuvvetleri çıkanldı 

.N9V70ık, 12 ( A.A.) - İngiliz kuv· 
.., etıerlnchn mtırekkep blr mUfrne ba. 
hama adalarmd& Nueaud& karaya cı. 
anımrftn'. 

Fransız harp gemileri 
~ ~tarafı ı ncl .. yfada 

·raıuız olduğunu ve Fra.naız kalaCL 
nı söylemiştir. 

Hallfaks bundan sonra Velst ziya • 
t etml~se de bu 'z!yaretln hedefi lf· 

a edlımeml~r. 
Londra, n (A.A.) - Çarp.mba 

~il Londrada aöylendlğine g6re 
ımdlkl halde Almanların Fransız fi. 
lcmına el koyacaklarına dair ortada 
bir alamet yoktur. Bu tllonun lldbetl 
hakkında çoktanberi bazı gayialar do. 
laımakta lae de amiral Darlan bu fi. 
toyu vücudc getirml§ olmakla iftihar 
<.tmekte olduğu için mecbur olmadık· 
çe. Fransız gemUerlnl Alınanlara tes. 
hm edeceği beklenemez. 

Meyhanede garsona ~ı 
bıçak çeken adam .. ~ı 
• • _... Blıft&rarı l ncl •Jfllda 

Mahkeme Salonlarında 

Boş buakılan köşkü soyup 
sovana çevireceklermiş! .. 

18 - 20 yaşında beş çocuğun yazın 
Buyukadadaki bir köşkte yaptıkları 

hırsızhk hadısesinin hikayesi 

Bır ay on gun hapse mahkOm oldu ~=~=~:. i: ::::: 
Dl1n gece Şehzadebqmda At.İt bl· meyiDce Alt bıçatmı çekmte ve : Almuıyumı Japonyaya ,.,.... 

l'&batıeelnde bir bAdJ.se OlmU§tur. - Demek b&na tçld vermek lııteml. 11111 yardımlardan. biri olalıalr. 
Bu semtte oturan Ali laimll 1jri J'O?'BUDUZ, alZI. geberteceğim! diye • ihtimal ba harekete m•.._.. ela 

muhtelif meyhanelerde hayli içtikten rak da Japonya Sovyet Rmyaya 
sonra bu birahaneye gelml.§ ve gar • rek garsonun üzerine yUrUmU,tUr. hiicıun eder 
sondan lk1 §l§e bira tstemiştir. Ali, iki .Aliyi elinde bıçakla saldınr görenler Dakar'm .haiz oldaiu ellemml
ılfe blrayı loaa bir zanuuıda bttlrdlk. kaçıfm&la 'ba§laml§lar, dıfardan ge. yet müttefikler için de iaJEir edJ. 
ten sonra garıroııu çatırmış, bir li§'e len pol.laler azılı a&rhOf\I yakalamıılar l~ez bir hakikatUr. Bu eebepten 
bira daha getirmesini ııöy\eml§t1r. dır. Alı, bugUn yapılan muhakemesi Fransaıvn (Da.kar) ı lbeliade hlr 
Ancak g&r80D, bira kalmadığı için llOllUDda bir ay on g11n hapae mabldlln el çabukluğa ve bir boiaema 7& -
mU,terialnln arzusunu yerine geUre edllml§tlr. pdması mttmırttndttr. AJDİ •aretle 

Madaguks.r da tngilterealn mil • AaU:re ;red1DCl ceza mahkeme8i, se. avinl .söz &l&rak lddianamesbd ~ 
çen yas, ~ cereyan etmlf o- di ve çocukl&rm hepCnin auçlarmm 
lan garip bir lmmbk b&diHalnlD mu. sabit oidutunu. ayn aJn maddelerle 
hakemMinl görmektedir. c:ezaiandınlmaırun ve mevkut kaldık • 

Hmdistan meselesi 
... Battarafı 1 ncl •yfad& 

HJndlatan hakkında kabul edilen 
pllnm tatbiki huaumnda harp kabl • 
nealnde tam bir mutabakat hasıl ol · 
dutunu ve Slr Stattord Kripııln HlD. 
dl.itana gitmek arzusunu izhar etliği. 
nı Çörçll Avam kamarasmda söyle • 
ml§tlr. Slr Statford Krips bu meeele· 
nln haıledllmeAini tık lsliyenlenlen bl. 
ridlr. Moskovadan döndükten sonra 
Britanovaya yaptığı beyanatta fÖyle 
demişti: 

Ben oah.lan İngiltere hUkQmetlnln 
harpten sonra Hindlstana derhal ge. 
nıı bir hUrrlyet vermesi lbım geldi • 
ğlne kanJiın. HUkQmet bu huauata po· 
lltlkasmı teııblt elliği takdirde Hlndls· 
tana gltıneğe hazımn. 

Sir Sta!!ord Krlpa HlDdistanı dini 
ve siyaıı1. tepkküllerlnln mUtaleaları. 
nı dlnledlkten ıonrn bunlar arasında 
bir aniaıma husule getlrmefe çalıp· 
calttır. J..ondm c:ımislnln imamı llı:lev. 
lana Şarns Britanova aj&Dama 
Sir Staffonl Krlpsin HJndfatanda iyi 
kaJ'§ılanaca.ğından emin bulunduğı.ınu 
aöyllyerek demlf tlr kl: 

Slr Stalford Krlpsln şöhreti Hlndls. 
tana yayıımqtır. Blrtb!rlne zıt görU§. 
lerl t:ıellf etmek hU8UBUDd&k1 tecrUbt· 
.ili ve telkin etilli aempatl kondialnin 
anmmasma ve hürmet g6rmeslne ae. 
beb olmU§tur. 

Sanon, 12 (A.A.) - Sir Staf
ford Krips'in lngf ı:r Hindiatanına 
gönderilme&i Londra hll.küm.etinin 
Hind mca:lesintn halline verdiği 

Japon başvekili 
-- Baftaralı l ncJ li&yfada 

Tojo, bugUnkU nutkunda Cavanın 

BUku11ından sonra tesirli surette muka 
vem~te iktidarı kalmıyan A vustrnlya. 
nm mücadeleyi tcrketmesi lA.zııngeldL 
1inJ. bu takdJrde merhamelle muamele 
göreceğini anlatmaktadır. 

Tojo, Hind milletine hitap eden lh· 
tarını eakialnden daha ısrarla tekrar 
etmekte ve eğer Hindlllcr BUyük Bri. 
tanya boyundurutundan kurtulmak l. 
çlu bu fırsattan istifade etmezlerse 
Allahtan gelen blr talih eserini ebedJ. 
yen kaybedeceklerini kendilerine ha · 
ber vermektedir. Nutuk, bundan son. 
rald harekeUert meakQt geçmekte, 
Hlndstana karşı yakında bl.r taarruz 
yapılacağmdan bahaetmemekte, taltat 
A vuatralyanm heaabı suraUe görüle • 
ceğinl s6yıemektedlr. 

Tojo, Japonyanm ilkbahar taarru. 
zunda llı:llhverln mll§terek hareketle • 
riDe ne dereceye kadar tıUrak edeceği 
suallrıe hiçbir cevap vermemektedir. 
Yalnız harp hedefine varmak için Ja. 
ponyanm Avrupalı mUtt.efiklerile i§ • 
birllfiııl takviye etmek maksadını u 
mum! tabirlerle ifade eylemektedir. 

Maretal Peten Tulona gitti 
Vlıtl, 1% (A.A.) - Marepl Peten, 

DUnkerk zırhlJSJnı gezmek uzere Tu. 
lona gitml.§tir. Amiral Darlan, lk1 gUn 
denberl eııaeen Tulonda bulunuyordu, 

ltaıyan tebliği 
ehemmiyeti göstermektedir. Siya- _.- Battaratı ı ncl ııayfııda 
si Japon mahfillerinde bu hususta to.yyarelert taratmdan mtıtemadlyen 
izhar edilen kanaate göre İngiltere takip edilen büyük bir İngiliz deniz 
lJu karan vermekte gecikmiştir. tefklll dün öğleden ao.ııra dolu Ak • 
Ve Japonya. Hind u1ruıdan olan d.enlzde torpil, tayyarelerimiz taratın 
mDletıerln lıo§nutsuzluğunu kendi aan mUteaddlt hücumlara utraml§tır. 
menfaat.ine olarak istlsmar etmek· Bu hareket muvattaldyetle ııelicelen. 
ten geri durftl8mUtt.ır.. mifUı'. ı k'ruvuıGr al1I' IAbetıer akDJt 

J 1 8
• trr. Bunlarda.D bil'l b4atmlt .. ,.ı..lıillrr apon ar ırman- llu hııreketı mUteaklp Alman tayya. 

relerı ve denizalblan tekrar hücumlar 

Yada ·ııerlı"yor yaparak dllşmanm diğer lkl birliğine 
muhakkak surette isabetler kaydetmiş 

Saygonı 12 (A.A.) - Birma.n· terdir. 
Ya.dl\; ileri hareketlerine devam e ------.-------
den Japon krtnları Rangon • Pru- Yahya Kemalın konferansı 
ne demiryolu iize1inde kain Tar üıtad Şair Yahya Kemal bu ak§am 
n.ddiyi işgal etnrlş'erd.r. Japonlar 1 saat 18 de Beyoğlu bıılkevlnde {T1lrk 
Peguda mağlup olduktan sonra latanbul) mevzulu çok enteresan bir 
lravuaddl vac:Usini ta.kip ederek konferans vermlgtır. Konteraruıta vali 
ttmaJe doğru gi.den m\ittefik kı. ve belediye relat LQtfl Kırdar, §ehrln 
talarmın yolunu kesmeğe çal1'Jllak tanmm11 şab.sıyetieri, bir cok edip ve 
tadırlar. Bu haberi veren Şa.nghay sanatkArlar hazır bUlunJDU1'lardır. 
telinde §Unlar tlive edilmektedir: Uıtad, TUrk lstanbulu, kendlalne 

Müttefik krtale.r Japonlann ı.as. hu UslQbu ve jesUerlle anlalmı§, din· 
hJOya kadar gehnelerine mani oı · llyenler konferansı bQytlk dikkat ve a. 
mak lııtwu-.ktcdirl<ır. La!hio şimaıt l!ka Ue sıınıemlflenlir. 
Binnanyada bulunmakta Rangon. 
dan be.şlıyarak Mandalaydan geçen 
demiryolunun mllntehasm1 te.,kil 
etmektedir. 

Yeni Delhi. 12 (A.A.) - Bir 

Kayıp aranıyor 

hlm bir harp kaynaiı olaD cea•p 
Afrlkasmm tabrlp ec111mesi için 
çok ehMUDlyetUdir. Afrilamın tee
rldi ''e Hint OkJanua ile Atıa.. 
tik ve PuUlk mtlnuebetlerlal 
kesmek için (Madagaskar) m ve 
nihayet (SeylAn) m büyük deleri 
vardır. 

Vak&ıım ka!aramaDlan, 18 ile 20 18.f lan günlerin de eayıımaamı latedl. 
arumda SuHIJ. Bllleat, Nejat Ye Zare Çocuklar müddeiumumi muaviDJnlD 
Clrlt.ctyan admda G çocuktan mtlrek _ S&Jdılt kaınm maddeleri uzer1ne teıl. 
kepUr. P dll§m.Ufler, sararıp tltnmete bq. 

Mahkemede okunan tahkikat evra. laDU§larclı. 

(Madaga•kar) üzerinde de (Da
.kar) için olduğu gibi bir el Ol• 
bokluğu ve boğqma yapdalıllir. 
Net.ekim mlltt.eftkler gthaletden • 
beri (Madagaskar) ın Japonlar ta. 
.rafmdan ltıal edll~ğl hakkında 
tltlnya efkAn umumiyeslne tttrlll, 
tttrUi t.elldnler yapmaktadırlar. 

kından anlaftldtfma. göre bir aralık NeUcede mahkeme, darufmaJI auç
evlerlnden aldtklan harçlıklan u bu - lularm mUdataalnm yapmaıan r.çtn 

larak biraz tuıa para tedarik etmek be.ika bir g1lrıe bıraktı. 
iltlyen Sulhi, t.met ve BWeııt adında Delikanlılar dıp.n çıkar Çlkmu ._ 
1lç çocuk, BUyilkadada Hlcabl admda vukaUarınm etra.tmı sararak: 
birlainln bot bulunan köfkUtıUtı için _ - G23 lltıcO madde Dedir T 
deki kıymettar balılan çalarak satma.. - Eyvah,. o kadar madde Aydı, Jd 

Fransa.nm IIln<ll~ini<le olduğu 
gibi .Japonya ile bir anlqmaya 
,·arması, ve emrivakU kabul etme
s! mümkündür. Eğer mllttcftlder 
.l\JadagMkan elde etmek ha11USun
da daha hamarat davranabilirler. 
~e l1şinin on1ara g&tereceıt ak• 
slllAmel de ba.5ka tttrlll olmıya. 
caktır. O timdlld halde sadece 
emri\"akilerl hazmetmcfe ralıtan 
bir varlıktır. 

tı dUftlnmO,ler ve atuato. &JIDDl bir yandık. • 
gecesi, bahçesine girerek pancunı kal Diyerek haklarmda iatenen cezanın 
dmnak aurellle kGfke atlzlllmll§ıerdlr. ne miktar oldutwıu 80t'llftururorıar, 

Delikanlılar loerdeld aalonda bulduk avukat da ter içinde bepmDe ayn aJn 
lan yefll nııkte JaymeW bir balıyı izahat vermefe ça.lıflyonlu. 
toplamıJlar ve mtlıyarak kaçırml§ _ ADLiYE llUllABIBJ 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

(Bu lnıpene ek.IWNll pdel'lleoell 

.. ..,..,_ " .. .wme Ublan llll lloo 
Dakllracllı puaım IHlfl'edDecelrUr, E'w. 
malılna kalmalı bere lartb ..,....., 
Dl blldlrruelerl lbım,) 

Evlenme teklifleri: 

lardır. Ertesi gtbı de halıyı bıraktık -
lan yerden alml§lar ve atmak azere 
lstanbula getlrml§lerdlr. 

Ancak :l§ bu safhaya gelitıce, korku 
ve nedamet kendilerini aarm&P bll§ • 
lamqtır. Bu blıllerle bir hayli mücade. 
le eden dellkanltlar, bun1an yenmeğe 

muvaffak olamımıılar w balıyı tek. 
rar Btlyükadaya getirerek, gene ge • 
celeytn kGfklltı lgerlalne \makmıflar. 
dn' • 

Bundan birkaç ıtın 80tlra Btllent 
ile Sulhi bir ıeee tekrar kllfke gttmı,. 
ler ve mUkellef bir fe]dlde Mpmmlı 
olan 1dltkte Ud sQn tld pce ,_ pUp 
oturduktan aonra, kUt11pbaııeyl kır • 
mxeıar, içinde 4 cilt ''Bayat aulklo • 
ped!sl .. çalıp, kaçtntflardır, 

• Yq 29, boy 168, kilo 6S, 48 lira BWeııt ile Sulhi bu kitapları, Halil 
maqlı kimııeaiz, sanatk4r btr Jıei 24_ adında birisine • liraya aatmıılar ve 
29 Y31larmda, ev iflerlnden &Dlayuı, parayı araJannda taUim etml§lerdlr. 
terbiyeli, qine sadık, dul bir bayanla Çocuklar bu köık hlkt.)"Nlnt btlttın 
evJenmek t.temektedlr. Çocuğıl da o. arkad&flarma anlatıblf olduklarmdaD, 
lablllr. (.11.JıL O) nmstne m.._.. ~.pr.11 dll)'aD Zan Otrltclpıı admdakt 
at 198 ar1ca4aflan da bir gUn g1bıd1lztln Hl. 

• Ya.a a•, boy 187, kUo 68, siyah saçlı cati1ntrı ke,ırtbıe g1tniJf ve kDidl ktnl. 
ııınat mektebi mezunu bir atölyeal bu mıı bulunan ktıtOphaneden 115..20 ıca • 
lunan blr bay, 25·36 yqlarında, balık dar kltabı kucaklıyank clıf&n cık • 
dinde, İstanbul köy'lerlnde tarlam ve. IDJft'rr. Fakat ZareJI IJu halde b&JIOe. 
ya bahçesı bulunan klmseıiz, yahut den çıkarken arkadaflarmdaa V•)'Hl 
bir annesi bulunan herhall&'i bir çaı11 görmU§ttır. 
çalan bir bayanla evlenmek istemek. - Onlar ne Zil.re? 
tedlr. (Temiz duygular) remzine mu. - Nereden aldın? 
ncaat. 199 - Kitap. 

Jı anyanlar - Hicabi beylD k~Gfktlnden. :eatUn 
arkad&§lar alıyorlar. 

• Sinemacılığın her türJU !§inden 
anlayan bir genç sinemacılık lfi an • - Aman, derhal göttlrUp bunları 
yor. (FİLM) remzine müracaat )'erine bırak. Kart§ID&JD sonra hapse 

• Orta mektep S inci smı!a kadar girersin. 
okumut eıkJ bartlerl ve blru dakWo Zare bu sözler Uzerlne korknıU§ ve 
bilen bir bayan lflyle ve tahalllyle mU. k!taplan göUlrUp yerine btrakm.J§ltr. 
naalp l'Uml veya huaual bir mue..... Bu çocuklar arumda, artık kllıfk 
de çalıımak lltemektedlr, lltiyenlerln bir nevi kazanç membaı baltnı almı§ • 
(Bag Can) Remzine mUracaatıan tır. O kadar kf, çocukların arkada§. 

• Muhtelit orta okullarda öğretmen larmdan Sulhi, bir aralık çok paruız 
l!l< yapmıı buaual bir çok talebe yetlf· kalarak battan•yesinl rehine koyarak 1 
Urml§ bir bay deneme içln Ucretalz para bulmak isteyince, Nejat: 

. ,, 
''Seni savıyorum 

diye marıldand• 

Bu JMI " cıuı, tlnll• 
reçeteıitli llalluınuıt. 

Bu kelime/ey size de 
hitap edilebili1". 

Oranda hasara U#rJyan sonradan 
Tulonıı getirilen DUnkerk zırhlıamm 

nradan uzun aylar geçmeden ı,e yara. 
yacağı zannedUmemektedlr. ll'ranaız 

domamsam::ı mensup bir çok birlikler 
çoktanberl Tulonda bulunmakta laeler 
de elde mevcut malQmata g6re Rl§llyö 
şimdi Dıtkarda bulunmaktadır. Onun 
eşi olan Jan Bart Kazabtankaya git.. 
ml§Ur. Fakat bu ~minin iD§&!ı ta · marıyada Japon krtalan Bıuıı;eı. 
mamlanmaml§ olauğu için ° zaman • en'c doğru ilerliyorlnr Bas en bir 
aanberl tecblzatmm ikmal edllmi§ ol. ıima.ndır ve Mand:ıln~·a ıf mcndı· 
tl18JJt varit gijrUıme.mektedir. Geminin 1 !°erle bağlıdır • 

Çanakkalede askerlik vazifesini ya. 
pan ve izinli olarak l.tanbula gelen 
Mustafa oğlu Cavit allesl B::ıblha Do. 
ğan ve çocukları Unaı ve Altay adres· 
Jerlnl bilmediğinden aramaktadır. Bun 
ların ııtmlerlni ve adree.lorinı bilenler 
inaanlyet namına aşağıdaki adreııe 
bildirmeleri rica olunur. 

olmak U~re ehven fiyatla almanca ve - Vay aptal vay, para bGyle bu • 
nyazlye dersi vermek l.atemektedlr lumnaz. Eğer para fstıyorııan, Hicabi. 
(İyi öğretir) remzine müracaıı.t. beyin k51kUnc girer, haıı alır satanz. 

• TecrUbell bJr balta bakıcıya lhtı • Öyle kıymetli balılar, var ki, hic; aor-1 
;,-aç vardır. Erenköy Telllkavak 17 de ma • <km!11 \'e Sulhiyi hırsızlığa terlk 
bayan Beblreye mektupla veya hl.azat etml§Ur. 

Her senç m. kulatına ham 
ıeale •sana perestlf ediyorum• te
llmelertnın mınldanmuı bfilyuanı 
besler. Bu iltifata pek yakında 
muhatap olablltnlnl.I. Qabucalt ee
TtmlWtlnlst yükselt.lr, pJrt tablll 
mukavemet" bir culbeJ• ına11k ola· 
blllralnlı. Bunun te.mlnl de prft 
kolaydır. ÇünltQ ytnl blr giallllt 
reçetesi meydana çıktı. Bu reçete 
:sayealnde en aert ve en donuk bir 
clld · kadtfe gtbl Jlllll•JJP be7az • 
lanacak vı cidden -..mat arsuau• 
nu uyandıraeak&ar. Slnh nolttal&rl& 
ve ıayrl eaf maddelerle dolu ICll .. 
mut ve donuk blr ten ytJ.nız bll" 
uç son artında ıue .,. aaı blr 
hal alacak ve culp bir aevlmWik 
anedecektlr. Bir mt.ııehalallln af&· 
&lclakl taYsb'alnl oltU)'UDUI: di&&• 
mettlrilmlf taae krema n IQUJ1 
yatının clld üzerinde ,lilzellqtlr1ct 
blr tealrl vardır. Bunlar fimdl dller 
kunetlendlrtcl •• bealeJicl ve 11-
kı.şt.mcı cevherlerle kanfıınlank 
elld ırıdalı olan (Beyu yataıa To
kalon kremlnln terkibine Uive olun
muıtur. t)ç gtın sartmcla yataız 
Tokalon kremi, b19 tlmld etmedlll· 
nlı bir derecede clldlnlst lf(lzelleşU
recektlr. Bu clld gıdası J&taıa ~ 
kalon kreminin memnuniyet.babı 

neticesi garantilidir. ~ halde 
paranı.a iade ohm~. 

tamamlanması lçln llzım olan vuı. Vlşi, 12 (A.A.) _ Birmanyadı& 
talardan hiçbiri Kazablanka ıtmanma Rangon'un .. ı-ftı.ı-d 'ddetli . 
gclmeml§Ur S--"" e eı mu 

· l:ıarebeler oluyor. 

SAHİR EViNE DöND'CKTEN 
SONRA. .. 

Kimyager Sahir büttla lıu sQrtlltülü 
takipler neUceelnde aracıak keneli ya. 

kamu kuı1al'abllmJt ve clerba1 bıan. 
bula s~ olup bitenleri poU. mil. 
dllrilne Mlatııktaa eonra Modadaki 
evine döamüttö. 

EvlD eıntmcla bir ıllpbell adam 
ıtolafıyordu. Sabir bu lldamm yaa.ma 
•Okulda: 

- Kimi anyonunm ban.da f 
- JUmyapr Sabir beyle sllrilüYo-

rum Z&DDedeı1m. 

- Evet., ta kendlal. 
Sall1r ıtlpbeU stirdtllö lıu adama 

ıüvtyetln1 söet.erenık: 

- llelll evlnkla am .. ,, • .., ıçln 

nılldllr bey banda doa.ımata memur 
ttl, dedi. mtlaterlb olarak eTIDbde o. 
hırup ;ratalllllnlalz. 

SablrlD artık biç lda.-ye ltlımdı 
) okta. l:Ye strer prmes t$foaa actı. 
{> 11.a mtldllrllntl bulcla 1 

''- Beyefendi, evimin mubalazaaa 
lı;oln bir memur slDdermlpln!z, çok 
trtekkllr ederlmr., 

.. _ Evet.. çete etardı f.ununlle ya. 
alanmcıaya kadar, buna lllmm sör. 
um.Alllalm.., • 
8ah1r e\'tne ürkerek ıtnll. 
.............. yMdmemııt.ı.. ew seUr 

;ellms ~ ....... eı.4lelne tm1· 
lan ulattn 

Afllan 

Cılgmlar Klübü 
l'azan: İskender F. SEBTELLl 
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bey geldl,. lllzl gooe yansına kadar 
bekledi. Oelmeyloce çok merak ettl. 
Gldcıcetf sıradıı bir telefon geleli" baa. 
t.anedE'll Sacldenln babumı ııabte bir 
buta otomobili Ue kaçrnlıklamU it. 
rendi. Aman beyim, neler oluyor ae • 
1er? Ben de korkmata bqlaclım artık. 
Harumcıtun bAM meydancla yok., Si. 
mıa bey de dönmedi. Ta Uzln bqmı. 
• neler geldi T Anlatın büra•ım ! 

Sabir paltolUlla çakardı ve kendini 
pe9tU ,Pbl bir kanepeye attı: 

- itte '° fena bir --
- llanctal myun T Birçok teJ'ler 

tıöyledlm. Bunlana banıtal b09anua 

ırttmecllttaı Denlea blleylmP 
- 'Czun konutmafa nktlm yok. 

Saddenln IBbaıanı butaneden kaÇır • 
QUflar dlyonan. Bu hallere canmı sı 
taldı, 

- A beycetWm 1 Bunlar ytbriblclen 
bafmaa blD bir felAket gelclL 11&11 
onla,. acıyor mDIUlluz1 Bırakm artık 
ıunlann yakurnı .• 

Sahir ı;özlertnl actı: 
- Ne oT 8ea de oalardan mmnTI 
- Onlar da kim a beyim T 
- Kannn. ~inanı dap kaldıran • 

lar •• 

Sirkeci seıAmet otellnde Kon. 
yalı Mnstafa olfa oavıt Dotaa 

- tJstllme lylllk, ben karmıZJın ...ı· 
ol kulağımla doydum: Telefonda Sinan 
beya., konuıtu .. onu Kuzgııncuğa davet 
etmişti. 

- !yt ya itte. 8laaa da ıttU. gelme. 
dL Ben bBe dUn gece o Jı.ayclutlarm e. 
llne dUıtum ama, kurtuldum. 
B&metı:ı kachn gözlerini ~rak: 
- Ne dlyonunm beyim, dedi, llb 

de mi baydutlarm ellne dlltttlntlz' 
- ICvet. Fakat ne yazık ki, onlan 

kaoırdım.- Pollııe yakalatama•hm. Za
\'&llı karıeıJım ve kardeflml ele ıı:orla 

bir otomobile atıp göttlrmlltlcr. Bu be. 

rlfler berıClen ne latlyorlar bilmem T ! 
- Bmıa anlamayacak ne var, a be. 

ylm: ıtu l!Jaclclenln babulle aA'Tafma· 
manı latlyorlar. O baııtanın 'nlrnsmı 

bo'&kaıuz, ber teJ' yolwaa sf.reoek.. 
Sabir f8flmı eatkm btzmetçlDln y1L 

ıı:tıne llaktı: 

- O nef Adeta Şlnulnla nldU gibi 
kOllUfUYOl"IUn,? Bunları nerderı bUI • 
fol'BWIP 

- Şlnaal de kim oluyor, a beyim T 
Benim blldlğlm b&r teJ' var: Siz ıa 
kOltlftl)arla çok allkadar olclonaz,. BI· 
rinh bata babaalle •• blrlnlz kızryle,. 

Hele 1Unlann yakaılmJ blr'akın baka. 
lrm ! Vallahi IJu itler dtızelecck .. 

- lyt ama, sen de o çeteden misin T 
Bu l"lrrin dtlzelecıelbd nerdelı ltlll • 

ıonunt 
(Devamı varl 

muracaat. Tabll ktıa bir zaman aonra, Hicabi. 
Aldırınu: Din aUest lle beraber kGfke avdet et. 

Aptıda remlzlerl yazılı olan o. 
kuyucalarımrzm namlarına ırelen 

mektuplan ldarelwlemlzdea ( paıaı 
tan llarlç) berg1ln •babı&n 6tleye 
kadar ve aaat 11 den 90nra aldırma 

lan. 

(Semiramis) (GWha.n) '(C.R) (Sezer) 
(Deniz 18) (İlk ve .on §&Dil) (M.K.29) 
(Ciddi) 1 Ferhunde) l Y .Ş.) ( M.K.A ı 
<S.U. 4) (Eclar) (Ş&rt 18) (H.T. 8) 
1Anlaplmı) <B. A.. Sev. Tap) (Bafcan> 
CN.ör) (Genç Rehber) (C.R.) (Oran) 
(Ayla) (C.M.) (S.8.) (1ıl.Z. E) 
(Pembe Zart) 

M"'Slle beraber ıı meydana çıkmJf n 
hırsız çocuklar yakalanarak aaıı.ye al. 
tmcı ceza mahkemealne wrUmlfler • 
d!r, 

Suçlu delikanlılann ktlıklanndan 
hepslnlD de hali vakti yerinde, teiniz 
ailelere meuup olduklan anlafılıyor. 
du. Hrpsl de suçlarını iliraf ediyorlar 
dı. Nejat: 

- Ben l!Ulhlye ,aka yaptım! Yok. 
ea hnınzlıl& niyetimiz yoktu. Diyor, 
Zaro ise çaldığı kitapları gene yerine 
bıraktıtmı s6y1Uyordu. 

Bundan sonra mOddelumuml mu • 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral ii, Kırıkhk ve Botun Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında Günde 3 Kate ~lmawtir. Her Yerde Pullu Kutulan lırarla lıteyin1a. 

\ ........ 


