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A lUERlKAN kun·etleri Fllipln. 
!crcle Bataan yanmadasm. 

dört aylık çetin bir miicadele. 
sonra silahlarını düsııuınlan.. 

teslim ettiler. 1939 harbinin 
rip JıusnsiyetJerlndcn biri de 

ört ay gibi uzun sUrcn mukave. 
tlcrin emsalsiz dcncoek derece.. 

e a1. bnlunmasıdu. Bataa.nda.kl 
UVl etler bava yardımına da ma.lik 
Jinadıldarı halde hava, k&ra, de-
z işbirliği ynı,w Japon kuvvetle. 
le hu harbin mlkyasmca umulma 
ık bir seklldo dö\'üştüler. Niha.. 
et t.esllm oldulnr. Bataarun dil". 
esi N C\)"Ork radyosunun da ~ 
"ği ~ibi Dünkerk, Balkanlann, Sln
punın, Rangoııun sukutu kadar 
imdir, fetakctlldlr. Beyazlamı a 

un zamanlardır yayıldıkları Pas1
• 

kten ı>ck kıc:a sayılabllcoek bir 
ncla sökillUp atılmaları yalnız 

re!!tfj, yalnız arazi kayıbı balo. 
mdan <lr!ğil, tekrar dilnmek ıa.. 

ı;elCJJği zaman 9Ckilecek ,;eltil • 
r ba.lmnmdan ela m&nalıdır. Bu 

istlkbailc ait bir mCSel('I tel&kki 
·tert.'l< şimdi üzerinde <lurulnuşa.. 
linlr. Fakat Bataao kuvvetleri _ 

c;ilf\hlıırmı gıdası:zhk, anavatan 
i irtibatmm temininde g6rU. 

Hı şekiller yUzün<len teslhn etmı, 

[

a.lan ba.'ka bir noktadan gti. 
n mesole<ıl ohlr:ılt ehemmiyet ar. 
dec<'.ldir. Bat.aan önüne .Japonlar 

tc"biıı: edihnls, iyı talim gör • 
riı; 200.000 1c1,ni.tc Japon askeri 
ynıuşlar<lı. Dört aydır mUt"adele 

boınlarlB oluyordn. Şimdi Bataanm 
llkotu ile bu l~i y~irflmiş Ja • 

Pon kuV\'etJeri 8ttbest kalıyor. Bu 
~t kalacak kuvvetler ehooı _ 
llllyetH bir surett.e Umkşark har 
bincle yeniden nltleMlr olabillrier. • 

~ Japoayanm tuarnıf edebieJcc. 
ğl her kuvvet Amerikanm hareke. 
te geçDıe!ıf i.nma bdar bUyttk bir 
ın&oa ifade eder. Bugün Pasifikte 
.,_stf VMIJ'et olan Anglo.Sakaon 
~lyeti dalıa bir mUClclet hop&. 

abllir. 
Bataıuun sukutu Amerikada bü

Ylk bir tesir yapllll!:f, ı\merikan.m 
~ feliketinl lıh kere daha hbJ 
=:n<ıebıe sebep ohnaoıtur. Pedlha. 
" r ba.<1kmmdan son~ Bataan su. 
c; ll~nun Amerika.da.ki harp enerji. 
h~nı ku\'Yctlendlnnek bakımından 
hır kamçı tesiri yapacağında ,no. 

e J~ AndreJid ~~~ 

Amerlkadan Hlnıllstana gelen 
ta'hıfından 

Müslüman 
Hindliler 

Muhtar bir 
müslüman devleti 

istiyorlar 
--<>---

Kongre 
Komitesi 

23 Nisanda 
fevkalade toplantı

ya çağırlldı 
lltls18manlar da ''BlndWere mesa

Krlpsln tekllltnl ba Uyet verilmezse 
bakımdan kabul ingUtere mldalaayı 

etmediler başarami}aca tar" 
Yalll Dolhl, 12 (A.A.) - Hind 

mllalUman blrllği Kripa'in tektlflerlne 
verdiği cevapta ezcümle diyor ki: 

Bakialanm muhtar bir mUslUman 
devleti olarak kurulmuı BüyUk Bri. 
tanya taratmdan zımni olarak kabuı 
edilmek ve bu zllınlyctıe iki veya 
daha fazla mUatakn Hind birllfi v11 
cuda getirilmesi dll§UnUlmek gerekti. 

J..ondra, 12 (A.A.) - Sir Krips 
3 h.s.fta Süren çalışmadan sonra 
bugiln Yeni Delhiden Londraya ha 
rek.et ediyor. Başvekil Çörçil bu 
münıu:.ebetle kendisine çektiği telg 
rafta demiştir ki: "Siz cliniulcn 
ynp+mız. Gösterdiğiniz .seıba.t ve te. 
ı;ebbüs fikri ile Brltanyanın bir hal 
ıse-kline eri,.cvnek azmini gösterdi • 
•Jz. Ümitleciniz busul bulmamışsa 
da büyük işler gördilnilz. Jliındis. 
-..~m miistakbel terakkisi için tc • 
melleır at.ddr." 

_... Devamı ı nci sayfada 

Uçan 
kaleler 

Japon gemilerini 
bombaladuar 

Londra, 12 (A.A.) - Sldney rad 
yosu bildiriyor: Avustralya nv tnyya: 
releri tt!akatlndeki Amerikan Uçan 
Kaleleri dün Yen! • Ginede, Laede bu. 
lunan Japon gemilerini, batarya mev. 
zllerini ve a.skert teslııleri bombalamı§. 
lardır. İki Japon tayyaresi dU§UrUı. 

mUş, 4 Japon tayyaareai haaaraa uıı;. 
raml§tır. 

Bir Japon muhribi batırıldı 
Vaşington, U (A.A.) - Bahriye 

nnzrrliğmm bildirdiğine göre, Amcrt· 
kan denizaltılan Japonlarm bir torpl. 
do muhriblnl, bir bUyUk dcnlz tqıtını, 
bir denizaltı avcmmr ve blr ticaret 
gemls!nl batrrm.11. bir Japon kruva. 
zllrU i~ bir bUyUk deniz t&§ıtını ha. 
sam u~atmış ve bir iate §lleblni de 
muhtemel olarak batırmt§lardır. 

Yeni Bulgar kabinai 
Sotya, 12 (A.A.) - Kral Boıil bu 

sabahı, l§e b&§hyacak olan, yeni P'l. 
lof hülcQmeU üyelerini kabul etml§t1r. 
Bugün öğleden SOIU'a. hUkQmeUn uzun 
bir bildirik nqretmesi beklenmektedir. 

Müttefikler taarru
za geç.ecekler mi? 

Vals, Bazveıtın 
ılzlerını llatırıattı 

Vaetngtoo, ız (A.A.) - General 
Marshallin Londradald vazlteslnln e. 
anama ve Anglo • sakaonlarla mUtte. 
tiklerinin bu yıl blr taarruz hareke_ 
liiıe geçip geçmemeleri lhttmallnc 
dair sorulan suale Vels, verebileceği 

Kalinin 
diyor ki: 

Tayyare ve tank 
üstünlüğünü aldık 
.r.undan sonraki 
darbelermlz çok 

slddetll olacaktır 
Londra, .U (1'8-dyo U,U) - Sov. 

yetler Birliği Relııi Kalin1n §&Z'k cep. 
he& muharebek!ri hakkmda beyanatbı 
bulunrnu§, SovyeUerin tank ve tay. 
yanı falkiyeUnl ele aldıklarmı söy!c_ 
ml§tlr. Kallnln demiştir ki: • 

Almanlo.ra k&rJı hava taaliyetmW: 
ba§langıcıı nazaran yUkaektir. Alman 
kuvvetlerinin kuvvclmanevtyeleri sar 
sılml§tır. Almanlarm hUc1,1m kitalari 
bile tcsllm olmaktadır. Dll§mana §im. 
diye kadar indirilen darbeler blmdan 
sonraki taarruzlamnızda indireceli 
mlz darbelere nazaran hiç blr DCY cıe: 
fildir. Aakerlınlzln kuvveimanenyes! 
mUkemmeldlr. 

Dört gecede 

Allllanya lzerlne 
ıooo ton bom1' r

atddı 

.... 

cevabın RuzvelUn gu BÖZ!erlni tekrdr. Loodra, 12 (A.A.) - İngiliz 

Nevyokta tevkl.f ler dan ıbaaret olduğunu ~yleml§Ur: hava ıkuvvetk:vi, 80ll dört gece için 
• Blrleıik devletlerin ve Birleşik mll_ de Rur ve RE'n ha.vzalarmda ve b.-ı 

Madrld, u (A.A.) _ Nevyorktan Jetlerin hedefi her imkAn ~ldukça tı A'lmaıcyade. endüstri hedefleri 
öğrenJldltine göre, Nevyork fehrinde dll§manlanndan her birisine elde mev. üzerine !ıin t.oo bomba bırakımı<: 
337 Alman, 325 .Japoayalı" 142 ıtaı. cut bUtun kuvvetle ezici darbeler in_ t.ır. Bu harekA.ttan 13 İngiliz lbo 
yan tevki! edilmlflerdir. Bundan bat dinnekur. ha tayyarefli döıomemüJtir. ka Guatemaala'da hUkCmet!n mlhYer ________________ ..;._ _____ ,;;_ __ _ 

tobaasmdan 22 kl§inin tevkif edllerek B •k G l 
:~ı...-. emir .. ~ .,...umı,. . eşı taş a atasa-

Ş\,Tndlxe l.tadl?J :ıss lQ§I. gözaltı, edil 
mek Uzere Blrl~k Amerik&J& sfJ!a6e• 3 2 rl • 
rilm~lerdlr. • r a g ı - gen l 
Amerika l ıpanyaya ikhıatlf 
yardımda bulunmıyacak mı? 

V~gtoa, 12 (A.A.) - Ge.ze· 
tecil er, .A.merikalrle.rm lapan yaya 

iktisadi yardım yapme.ya devam 
edip etmiyeceklerini Semner ilo 
Vellce sormuşle.rdıT. Ve!les verdi· 
ği cevapta bu meM'leye dair ştın · 
dille hiç bir maliimab obadığınt 
söylemiştir. 

Şampiyonluğa namzet bulunan Galatcuaray 1Je Be.' 
şiktQ.f takımları aranndaki mühim mac bugün Fener 
ıtadında yapılm .. tır. 
Havanın güzel olması sebebiyle tri 1 

bUnler ve diğer yerler binlerce ııeyircl 
ile tıklım tıklım dolmu§tu. 

Galatu&raylılar birinci devrede ha.. 
kim bir oyun çıka.rmı§lars&da devre 
1-1 berabere bltmlştir. 

Zonguldakta M:ll.alUman birliği komitesi tekllfler 
!M!yet:l umumiycslnin mukabll teklif. 
lere yol açacak §()kilde tadil edileme 
meslne müteessiftlr. Bu uzlqmaz du~ 
rum tekliflerin bugünk11 §ekllleriyle 
kabullerine imkAn ol.madığmı söyle 
miye birlik komlte.!lni mecbur etmek: 
tedlr. Birliğe girmemek Uzere eyalet 
Iere verilen hak, HindLstandan aynı: 
mak iBtlyen mUalUmanların isteği U 
zerine verilmişUr. Bununla berabe; 
eyaletler mantık eauı Uzerlne değil 
mrt idare eauı Uzeriııe kurulmU§ ol. 
duklarmdan bu teklltin hiç değeri 

yoktur. Hind mllalllınanlan geleceğe 

aıt olan hayal1 meseleler bahsinde 
böyle bir proje lle lktlta edemezler. 
Bu itibarla bu noktalan açıkça anla 
tan bir beyanname ı.temektedlrler. 
Hind me.selealnl, realltelen hesaba 

katmadan halletmek için yapılacak 1 

her tUrlU teoebbUa bozulmağa mah 
kdmdur. 

GÜNDÜZDEN KESTiRDiGi 
EVE GiREN HIRSIZ 

İkinci devrede yine Galatasaraym 
h!klmlyeti altmda geıçml§, fakat 
fırsatlardan istifade etmesini bllen 
Beşiktaşlılar Şeref vuıtaaiyle iki gol 
daha atml§lardır. Gaıatasaraydan En. 
ver de frikikten bir gol a tmıv ve bu 
mUhlm maç böylece Beşiktaom S-2 
galebeaiyte netlcelenmlşUr. Bu netice 
Be§ikl&fl p.mplyonluk yoluna kat'! 
olarak sokm~tur. 

Glnde 8 • 9 bin ton 
Maden kömürü 

çıkarıhyor 
Kömür çlkanım, giiııde 8-9 bin 

ton al"&Ulda devam ediyor. 
15 marttan 31 marla lmda.r çıka· 
rr1an kömür 117 bin ıtooa yalandır. 
Yine bu mtlddet dçiDdc denizdıell 
"ta§tnan kömlir tutarı 57 bin w 
karadan ~ lkömUr tutan 38 bin 
ton kadardır. 

Kıymetli eşyaları çuvala dol
durup kaçarken yakalandı 

Dün gece Karagümrükte Muhteıip lıkender mahalle. 
sinde bir hırıulık hadiıeıi olmuf, suclu kol:arken yaka. 

• lanml§tır. 

Her Aile reisine bir 
"iaşe kart.,, verilecek 

Bundan onbe§ gUn evvel Diyarba 
kırdan §ehrimlJDe gelen ve Sirkeci o: 
tellerinin birinde yatıp kalkan Fikri 
isimli biri, Derriam sokağında 8 nu 
maralı evde oturan Ekremin evinl 
aoymağa karar vennl.§ ve gUndQz evi 
iyice tetkik edip ne §CkOde aoyablle. 
ceğlni k&rarlqtırdıktan eonra, rece 
yansı evin önUne gttml§tlr. Fikri, 
mahalle bekçilerinin uzakl&§tılı blr 
111rada yanında bulunan bir maymun 
cukla kapıyı &Çml§, içeri. girdik~ 
sonra ml.9aflr odasında bulunan halı 
ve kıymeU1 eşyaları koneol Uzerlnde 
duran güml}J saati bir çuval&& doldu. 1 
rarak dı§&n çıkmıştır. ; 

Balll datıtma blrllklerl karalacak 
Ankandan blldlrlJdltlne göre, !ate 

müılteprlıtmm ballan gıda maddele. 
rlnl eeulı btr tekilde tanzim etmek 
üzere lıazuladığı proje bo ay içinde 

iatblk mevldlne gtrecektlr. 

Bazırlaaaa projeye sore her 260 ev 
Teya 1000 DMmJa oWl yerde bir 

günah lflemele ve mtırap duymı. 
ya müsaade etmedlii için ruhsuz 
addeder. BU harp onan hem glmh 
1'1ediğinl, hem ıstırap ~.ekmeğe 
başladrğmı isbat ettı. Demek ki 
yqtJOr. Fakat ronmıtJk manevi 
kuvvetlerin mtlpbem tesirlerlnl 
şimdiden hesap etmelltemie Ba · 
tauda serbest kalaeak .Japon kuv
,·ctlerinln nereye · 8e\i<NUlooeğin! 
dötünmek daha hayırlı olar. 

Bataanm sukutu hsklkaten Pa 
@k badı1Jule mUlüm bir noktacJır. 

"Balk Dağıtma Birliği" tefkll oluna. 
cakt:r. Bu birlikler btr reis ve dört 
Azadan mürekkep bir idare tıeyetl ta 
rafından idare edDeeektlr. -

Yeni teıtkllAta tevzlata memur bak. 
kallara her yüz mll9tebllk 191n l<Ulla _ 
nılacak, tl7.erl hanelere aynlmıt birer 
ootvel verUecektfr. MtlstehUk halka 

da aile batma defter &eklinde iki 
yapraklı Te tlı.ertnde kullanış ııeklldo 

gösterllooe-k olan kartlar ttwzl olu. 
DM"aktn'. Alle reltılert, mubayaıılarını 
kartlannı göstererek ancak kendi ma 
haJl~lerlndekl t~-zlat mcrkeLlnde; 
yapacak ve adreslerini ıtarct ettire. 
ceklerdlr. 

Yalnız bUyilk &ehlrlerdc teni olu_ 
nacak ber kartlardan dört milyon " -
det b.aurianacaktır. Ticaret Vekile_ 
tlnln bir mÜll11C88lll bu l,terlc meogul 
olmak lzeJ'e ~ ı~ıq. 

Fikri, birkaç adım atmca k&r1rıım _ 1 
da mahalle bekc;ialnl görmllf, ıatkm 
bir halde ne yapacağını bllemlycre·. 
kaçmak lsteml§tlr. Bekçi atik davra. 
nrp hırsızı y&kalam11 ve karakola gö j 

turmllştUr. Efyalar sahibine iade edi( 
dikten sonra wçlu mQddeiumumllfğe ı 

teslim cdllml§tlr. 

iki Amerikan ıemm 
torpillendi 

VB.§lngton, 12 (A.A.) - Bami. 
ye nazrryığm.m b'Ddinl§ine göre 
orta bliyülrıUtie mel. Aiıier.lam ti 
csrct gem1si Atla.ntik lkıya &Qlı\: , 
~t.Qnıjl~. 

F enerbahçede yenildi 
Be§lkla§ Şeref stadında yapılıı.n 

maç ıse tstanbulsporun 1-0 galebe_ 
siyle neUceıenmlştlr. 

Ollan ve klmlr 
narkı meselası 

Flyat murakaabe komlayonu odun 
ve mangal kömUrUne konulmuı olan 
nar1an kaldmlrp k&ldınımaması me _ 
seleslnl tetkik etmektedtr. öğrendiği. 
mlze göre, fiyat murakabe komlayo _ 
nunda bü husustaki müzakereler ha. 
raretll olmU§, komisyon tzaıarmm bir 
k1.1mı narkm k&ldınlmumJ, dller bir 
kumı da kaldmlmamaamı ıstemlşler. 
dir. 
ıı:kMrlyet narkm kaldırılmasında ıs 

rar etml§Ur. Kom1Byon yarın bir t.op- , 
lantı daha yapacaktır. • 

Mart.m 15 ılnden soouııa k&daı-
6 gün d!ımiz dalgalı olduğw:ıdaıı a · 
ğızlardan kömür yilklıenememiltir. 

Harmanlarda mevcut lkömliT 54 
bin tonu ve dirlek stoirtı 17 lbi.n 
metre küpü ~tsdır. 

1ungu 
önlerinde 

Japonlar 5000 
ölü verdiler · 



2 - EN l!ION DAKfKA - J.ı .Nt8AN UU PAZA.R 

Altı maruf iranh 
Cenap dola vlli
yetlerlae slrlldl 

Birmanyada . EN SON DAK.KA Boagre 1Eomlt811 . .
1
. k il . 

1 
1 

Hin~8= ı;::1 1 ıngı iZ UVYe 8rl ı Küçük Jl&nlar Kuponu 

::=.t;:o.ı~:a kati~ 1 şimale çekiliyor 1 (Bu kUpCIU ek'•erell J6Ddeltleoek 

Tmnm, ıt2 (A.A.) - İran hll. 
kiimcti, lUnıer :ııe1dlı.e propaganda. 
yapmalk!m suçlu 6 ma:nıf İraıılıyI 
cenup, doğu eya.'lctllcrlne sU.rdıü.re. 
rok orada. polis ~ altmda. 
bu:lundunna.~ Jca.nır venniş1.ir. :res 
men blJ.clirild:iğine göre lbu tedbir, 
oovl etin tamamıiyet:iai. tehdit eden 

zade ~ğmı yaank cıı.. 1 Lmulıa, u (A.A.) - tngt»& rad· .. - .. " .,.... Ubl8n .... 
yor ki: "Teidıif e<lkı pMll geti a. yo&Ullun bi1di!dlğlne göre, Bıirman· vaklka41a ,...- llep'edlleceldl • .
lınm'IŞUr, fab.t snıa.na polit:amı ,..ı.a alman 80D habedeı, lngiliz ıeame cekllll gGadereD uka)wwwdlaa 
kıa.lıyoır. Hirulist.an ne zaman ister.. kırvvetlerinin lrravadi cepheeinde mblUz lallmak tıır.ere .arlb adre9lert. 
Se yeniden miızakeceye başbabj.. :imale doğru geri çekilmekte de· 
br''. ftDl eder gti old'oldarmI gösteı"' 

nsu:dar ib1ır ihtaır tev'kil eylemesi 
kredile a.lımmşttr. 
Irana 40.000 ton buğday 

ithal edüdi 
1'abraıı, 12 (A.A.) - Bu gün 

:ıeşnıdiren ithalat JWcıkamlen, ln. 
~ıterc ve iRusya.yı, 1ranltl8.l'l yiye_ 
cekeiz btralonaJkla ıitham eden 
:\ffitver propagandasının yaydağı 

ltabcrleri yalenlsmaktadn-. Bu rak 
ı&ımlar 1941 Ey1ülünden iberi, 
1~.000 lnıgiliz !limU!k iıt.lıa.hrt :ya._ 
P.llJllŞtir. 1tlıa'lat o.rasında 40.898 
~bu~ vardır. 

,faril cepbeılade 
Londra, 12 ( A.A.) - Sovyet 

ltm}'adan alman haberlere göre 
;ısaıubu garbi bölgesinde f7İddctli 
çıa.rpışmalar cereyan etmektedir. 
Ea.rlann erimesiyle Almanlar <la_ 

=la faaliyet ve şiddet gös· 
başlamışlardır. Bununla 
teşebbüs hala Rusların 

dinde bu1unmaktadır. 
Moskovo, 12 ( A.A.) - Bu sa_ 

bahki Sovyet resmt tebliği: 
Dün ecphelcrde hiÇbir deği~ik-

1 ik olmarruştrr. 

Bre•t'te örfi idare ilan edildi 
/..ondra, 1! ( A.A.) -- Fransa_ 

rlaki işgal makamları Brest §eh· 
rinde öıfi idare ilanını bekleme. 
!erini halka bildirmiştir. Bu hu_ 
susta başka tebliğ nesredilmiye· 
cektir. Vişi radyosu, Brest'te fır. 
sat cıkınca harekete geçecek un.. 
urlar bulunması yüzünden bu 

' ararm evrildiğini :bildirmiştir. 

Yeni Delhi, 12 (A.A.) - Dün Dlktedir 
en uzan toplantı devrelerinden bi- Diğer ta.raftan, Çunking'den a
rini ~ ikoogre icra komitesi, lman bir be1>eft göre, Şi,ma.t Bir 
lr.aıngre lromitdll*ı 29.30 nimmda ınanyada ~ıpn Çin kvn'et.lıeri, 
Albıhabedda bir topa.ntıya ~ .. Japcınlara çarş:ımba gün.il :Maılda
:-ıimaımıı kararJ~tır. lcra ko lay ,wu Uzerinde Yedaşe'in aıiınal 
miteei de, aym aehirde 28 :nlsnda !ıabeında yapı1en Q:ılr sartJlllDIBda 
toplanacaJrtır. iki lmıden fazla kayıp ver<Unnllr 

Dijfer tanftan öğrentldiğine gö-. ledtr. 
ı-e, Kr.lps ile görüşnelr.rin muval. Yeni DeUıl, u (A.A.) - Blrmanya_ 
falnyetllizökle n~ticelenmesi hak • dakl tng111z bqkıtmandanlrğmm teb. 
kmda fikrini bildinnekten çelcinet::. liğl: 
Gan<li, kongre komitesinin önUmtl% Dll§man ke§if kottan :Magrece cenu_ 
Qeld bu toplant:Jeıoa iştirak etırrl. bunda geıı!f blr cephe üzerinde ıımaı 
yocdttJr. iırtllcametlnde ilerlemektedirler. 

KONGRE B&l8tNtN KRb'8'E Şlmclillk dtlJMan külll kuvVeUeri 
M&ILTOBU hentız savap glrmemi§Ur. Dtl§man 

Yeni J>eUd. ıs (A.A.) Kongre relal tayyareelri bUt11n cephe llzerlnde çok 
Azad, Sta!ford Kripa'e kongrum aı. faaliyette bulunmu~. 1nglllz ön sana. 
dığı kararlarm sebeplerlnl izah eden nnı bomba ve mitralyöz ate§lne tut. 
bir mektue göndermiftlr. Azad bu mU§tur. 
mektupta ııöyle demektedir. 

Kongre, ı;ıu neticeye varmak mecbu 
riyetlndedir ki İngiliz hUklimeti, Hin: 
dlBtan kendislnl tehdit eden •aldın§ 
ve isUWara kar§ı tesirli bir tarzda 
mUdafna etmekten ziyade, aynı Hin. 
distanı mUmkUn olduğu kadar daha 
fazla zaman idareye devama bUyUk 
ehemmiyet vermekte 'lfC bunun için de 

Koregidor istihkamı 
lapoa donanması 
taralmdaa şiddetle 

bombalandı 
dahili aynlıkları desteklemektedir . Tokyo, a (A,.A..) - Bataan cephe. 

lngili.Z hUkfımeU, Hind mWetlnl sindeki Amerlkan mevzilerinden geri 
kcndl.alnt müdafaadan muul blr du. kalanlar etratmdakl çarpqımalar, 
ruma sokmak ve Hind milletıne bu durmadan ve &J'JU tlddeUe devam et. 
mesullyet h.l.asinl "·ermeae, HlndJs. mifUr. 
tanm mUdataasmı müealr bir tarzda Yomun Şimbun pzetealnln bir hu. 
bapramıyacaktır. su.al haberine göre, 9 nl.ııan öğleden 

Bizler, kongrenin, kongre olarak sonra :Marivelea latilık&.mları üzerine 
salAhlyeUer1nl fazlal&§tınlmaalyle a. .Japon bayrağı çeldlmif ve lla.riveles 
llkalı değiliz. Blz, umumı he7eUyle limanı da ele geçlrllml§Ur. 
Hl.nd mWetlnin iktidar ve hUrriyete Japon donanmıuıma menııup tay. 
sahip olmaaiyle alakalı bulunuyoruz. ! yareler, Korregldor ve Cabalto ad&. 

l.JOndra, 12 ( A.A.) - Kabul c. ıarmdakl dOpnaD kale1eiinı bomb&r~ 
dilmi~n İngiliz tekiifleriyle dıman etml§Ur. Japon harp gemilen 
Londraya dönmekte olan Sir 

1 
de bu bom bardmıana f§Urak eYJemif. 

Stafford Krips'in Yeni Delhiden tir. 
hareketinden sonra, Hindistanm Korregidor ve Cabe.llo lstlhkAmları 
vaziyeti ne olacaktır? arasındaki sularda. kaçmağa muvat_ 

Herhalde filiyatta, askerlik ba· fak oıaınaID11 birçok dUıman geml.ai 
kmundan ve arazinin muhtemet bulunmaktadır. 
saldınşlara kaI"§I müdafaası b.ı. Dünden bert Korregtdor da .Japon 
lamından vaziyet pekaz deJliL toplamım toplu atqıne maruz bir 
miştir. Geçen harpte gerek bu aunırıl!l&dır. ntııınanın bil ııdaaa da 

harpte bütün ha.rekat alanlarında stır'atıe imha cdılcceğt tahmin oıun. 
kendisini göstermiş olan Hınd maktadır. 
ordusunun esas unsurları, lngi Tokyo, 12 (A.A.) - Bataandaki A 

liz tacma kar§ı sadıklıkları Yeni merikan kuvvetıeriııln nuıı teaUm ol. 
Delhi milzakerelerinin rnuvaffa. dufwıa dair §U tafall&t veriliyor: Ni • 
kıycti veya muvaff akıyetsizliğıy. aanm 9 uncu g1lnU sabahı kUçQk bir 
le alakalı bulunmıyan Prens ve otomobil, beyaz bayrakla Japon hat • 
Ra.calara ait devletlerden ve ıarma ıelmlşt1r. Otomobilde oldukça 
kahramanlıkla.riyle tanmmıR h&.rp y&1lı bir generalle 6 zabit vardı. Bun· 
çi müslüman kabilelerinden ge< ıar Japon kumandanlle göri1fmek ıate.. 
mektedir. lngıltere ve Amerika. Giklerinl blldirmlflerdir. Bir Japon su. 
da. tehlike takdirinde, Hindi!!ta. bayı aaat ıı de kendllerUe tecrllbe ı... 
na, ihtiyaç hasıl ola.bilecek yartlr taayonunda gör1l§mllftllr. 
mt vno;-rıarrn cahqacaklardır. Amerikan generali, Amerikan kuv. 

Madras '12 (A.A.) - MR<'lrM vetıerlnln teslm olmak zorunda kal· • hUkfuneti, şehirde bulunması 1il • dıklarmı söylemlftlr. Subay hemen 
zumlt: obmya.n halka, önUmUzde'ld kııU cevap veremlyecel'fnl bildlrml§, 
(\'llnler içinde Ms.drası terketme • kumandanlle temas etmı,tlr. 
sini tavsiye eden bir emirname 
nefit'P.ylemiştir. 

italyan tebliği 
Rom&, U (A.A.) - ltalyaıı orduta. 

n umum! kararglhmm 680 numaralı 
tebUA'i: 

Şubeye davet 
Eminönü Yeril AüerlDc Şobeal 8-f 

kaıılıfmdaa: 
Süvari Teğm. Haaan oğ. Mmıt 327 

(23281) 
Oıha gizel 

~rDneblleceğinizin 
Kat'ı OELILr 

Slranaik cephesl: ŞiddeUl devriye 
ve topçu faallyetl olmU§tur. Ordu 

BU G ON bü mutrezelerl eoo g1lnlerdekl ÇarplfIDa. 

Dlf. Tbb. Ulteim. Al1 IU&a ot. İL 
mail Fehmi 308 (88'48) 

Top. Tejm. Btleeyln Oel&l oğ. Tur. 
gut 331 (627twJ) 

Bu subaylar hüviyet cO&danlarlyle 
birlikte acele fUbeye gelmelert 1lAD o· 
lunur. 

uclr cılılr.ta pyını TECRÜBEYi larda iki dllfm&D tayyareaı ta!ırlp et_ 
IOn bir kqıf.. y ml§lerclir. Blngazlde, hava karfıkoyma 
gllztllestirtn, apnu. bataryalan tarafından 188.betle indi. 

lnna güzel bir caZibe ft yeni bir ha rD •""'-cü do ....... ta.,.,.....,,.l yerde 

Eol.,.,,.. telılilleri: 
• Yq 19, boJ' 115, kUo 6S, 8i1ü 

g&lılll, umıer, Uee 80D autta. hqatmı 
çalıprıakl& kHMM bir pılıÇ, taUIJL 
ne devam ett!rebllecek, temıs bir aL 
Seden, esmer, mGtenuı.p vaıcaUu. ,._. 
yQzlO, 18..20 yqlarmda bir imla .... 
Jenmek l8temektedlr. (Zavallı LAUI) 
remslne maneaat • 270 

it arayanlar 
• Orta okul :mezunu, rlyasiJell k1l9 

vetll, yazıaı gıtzel, çalıfkan. ciddi bir 
genç, ya.zıbane, ticarethane. '9'87& bu• 
na benz.er herhangi bir yerde çabt
mak istemektedir. ETinde yazı lflerl 
kabul eder, kaal)'erlik le yapar. (.A.aD 
TUrk çocutu) remi:lne mllraea&t. 

• 28 .sene teıetoa l.d&l'Mlnde muh&.. 
bere memurlutu yapmJf, mtltebawe 
dakWo ehllyetııamem buluDan. ıran.. 
sızca bilen bir bayan. ff aramaktadır. 
(Kordi) remslDe mtıracaat. 

• ııuhuebe !§terine vlkıt orta yafll 
bir bay, yaiDJZ cumarteaı g11nlerl et. 
leden eonra saat 18 e kadar hU8Ulll 
mtıeaeııelerde çalıfmak l.atemektedlr. 
(Ay yr!dız) remzine mııraeaat. 

• 42 yqmda bir b&y, reami ve7a 
husu.st bir yerde odacılık, ltaplClltll gl. 
bi 13 aramaktadır. Tafraya da gider. 
(Halli) remzine müracaat. 

• Anevt vazlyetmlö be>Suklutu ytı. 
zilndE'D orta 3 ten gdtmlf bir genç, ya. 
ıı ve tah.slllle mtıtenufp bir lf ara. 
maktadır. (Mt Nelf) remslrıe mtıra • 
caat. 

• MUtehauuı bir muhasebeci, daimJ 
veya gUıılln muhtelif 111&& tlerlnde çalış 
mak iatemaııtedlr. (A.G.) remstne mu 
raca.at. 

• Orta 3 te okuyan Anadolulu itim· 
ııeslz bir talebe, heı1ı.angl bir mtıeae. 
eede evlAt gibi Ç&llfDlak istemektedir. 
(Y.S) remzine mQracaat. 

• 19 yaşmda. Uac 11 den çıkmış blr 
genç Türk bayan; resmı. husus!, tlca. 
reth&De, yazıhane ve buna bemıer mil. 
easeaelerde tahalli Ue mlltenıudp bir 
vazife aramaktadn'. (llllbffta) nm • 
cine mtıracaat. 

• 18 yqmda orta okul mezunu blr 
,_.. .a..._ wnaJı meclıarlJ'Wtlnde 
kaldığı için, resmi veya husu.st bir 
mQeaııeaede çalrfmak t:iiemektedir. 
<Çal1f1nın K) remslDe mQracaat. 

MütJerrilr: 
MTILIK ABSAIAB 
• 'Ollktldarda Doğancılar yokufu 

bafmda, bozacmm yanındaki aru ile 
KadıkGy11nde Ç&rfl içinde SöfUUQçef
me çıkma& .sokaktaki iki evlik arsa 
ııatıuktır. tatJyenlertn Haber gazeteat 
bafmUrettlbl thaana mUracaaUan. 

Altlınnu: 
Af&ltcla remlzlert yaZ1b olan • 

lnlyucolarnmzrn namlarına gE"len 
mt'ktupl&n ldarebanemlzderı (pazar 

lan llarlO) tterctlD eaba.btan öğleye 

kadar ft ..at 1'1 elen eoara aldırma· 

lan. 
(Tunalı) (Deniz 18) (333 El (Yıldız) 
(Çlddll (Uygun) (Y.Ş.) (Kütüphane) 
(B.K, 211) (Edar) (H.T. sı (Anlaşa. 
lım) (N,U.N,) (1!:}) (Ayla) IC.M} 
(A.L.) ( A.A.) ('M,Z,E) (Nadide 79) 
(26 Sezen) (Nokta) (Yedek denizci) 
(Ad.) (İ, lfkan) (B.t, Kaya) cR.U) 
(26 Sezen) ('Omit 8) (Yedek denizci) 
(Sezer) (BAK.) IS.H.G.) (Oörgtılll) 

(Y8§llglSz 19) (ll. 88) <K.N. llebtapı 
(Emekli) (S.S.) C:M:Uberra) (A..G.) 
(2248) (OGlçl.n) (Penbegtll) CBahıır) 

(Şen 'TUYa) (l'.11'.) (Deniz) (A81an) 

Mahkeme SalonıS.:~nill~ 

Deli olduğunu 
sögligen deli ( I J 

Bir tacirin 4500 lirasını dolandırırken 
yakalanınca sahte faturayı yutmuş .. -' 

.Alliye altmcı cer.a mahkemeat, rerek Abdurabman Abmedm 
Abdurrahman 8dmdıa yaman bir söyliyeceği yeıd&iı aJdmıcaktır. 
dolandınaDm mulıakemeainl gör Ancak, Ahdunahman Ahmet 
. mektedlr. bil' miktar kaparo da aldıktan 

Orta boylu, orta yallı. geni§ 80DJ'&, tacirin içine kurt dUllDÜ§ 
almlı, fıldrr fıldır g&Hf&ıindı. ve r.abrtaya nı<lracaatla 1§1 uılat
ncı daha yablandrğı andan baş_ ıtıllbr. Bunun fuJerine bir cür. 
layan, lbl1tim. mWıakemesi mlld ıniimeşhut tertip olunnn~ ve tal. 
detlnce i§in içinden sıynlnamek cirln Abdurrahmen Ahmede fa· 
için ~ çareye başvuı'ınq, hatta tura mukabilinde vereceği ' bin 
kendisini deli yerine bile koy. • küsur liranın nmlan alm. 
muştur. ml!lbr. 

Mahkemede oikunaD tahkik&;- Böyiece tacir, dolaDıdJnaDm 
evrakmdan anlqıldığma göre, hı;. Ayaapqadaki apartmanma alt" 
müthiş mcıJı dolandmcı, kendı.. ınie ve: . 
sine inşaat için ihtiyacı otan - lfte ~ getirdim. 1l'a. 
çubuk demirini, piyasada haril turayı ftl'ints! demift;lr. 
hani arayan bir t6ccara mlln: AbdmTabmuı Ahmet, -parala· 
caatla: n ald11ttan sonra, Soıvyet kon. 

- Ben sizin ihtiyacmJZJ tatmin solnehanesf namına ~ı 
~demiştir. sahte bir faturayı tacint wrmi.ı} 

- Nasıl?. EtlnUile çubuk de. ve: 
miri mi var? - Y arm ben yaz1hanenize ut" 

_ Hayır.. Fakat bulurum, rar, demirleri nereden aldı.raca. 
Sovyet konsoloeha~esinde. istedi. j;"IDızr ~erim. demiştir. 
ğiniz demirlerden b1r haylı var. Hahıki ortada ne demir var. 

Zavallı tacir. Abdun-ahmaı! dır, ne de Sovyet kon&oloahar..e· 
Ahmedin sörderine inanmtf V(. sinin bir alikası •.• 
fiyat hususunda da kolayca an· Tacir, bu SU"ada pencereye doğ_ 
taşmıştır. ru giderek memurların içeri gel. 

Abdurrahman Ahmet, yarın, mesi için igaret vermiş ve abıta 
kendisine 4500 liralık bir fatura memurları iki dakika sonra dai· 
getirecek, paraları alaca.k ':~ ta. reden içeriye girmjşlerd!r, 
cir de demirleri kunyonlar gonde_ Bu vaziyet karşısında yaka. 

Alman tayyareleri 
Dün M oltaya ilıi alnn 

yaptılar 
Malta, 12 (A.A.) - İngiliz teb" 

!iği: 
Alman tayyareleri, dtın lıfslta 

berine iki aıkm yapmelıudJr. Dtlt. 
men bomba tayyareleri, muhtelif 
iatı°bmetle'rdcn dıa1gUar bdnde 

selpieler Y• ~ ~1,Z da.nlarm& lıtııetsnJar ~ • 
Bir tayyare meydanına da makhı.a· 
lı tüfek a.tecıi ~-

Japonlar 5 bin IHO verdi 
Çunldns, ıs <AA·> - Tmıgumm 

.alml§t .Japonlara be§ bin mu .,. ya_ 
raıeya malolmuştur. Japonlar tıç il. 
tikametten Tunguya hOcum ettlklerl 
zaman. Çinliler, bunların yakmlara 
kadar gelmelerine mtısaade CY.lemi§ler 
ve ııonra yıldırım aUra'tıyle yapılan 
bir ateote Japonlan biçmlJlerdlr. Çin_ 
ıuer, 29 martta gert çekilmek emrbll 
almıılardı. Fakat .Japonlar o derece 
bltkln ve o derece ağn' kayıplara ut. 
ramıo bulunuyorlardı k1 TungUya an. 
cak erteli g11nl1 glrebllmlflerdir. 

Tqelılriir 
vetatlyle bizi aoruıuz a.cıl&r içinde 

bırakan, lklncl AbdWhamll evkafı 
mUlcvelll kaymakamı Murtaza Gö• 
nln cenazesinde bulunan, ıerekae 

mektup ve telgraflartyle yaralı gönUl. 
lerimlzln ıztırabmı paylaşan doatla. 
rımıza ayrı ayn te§ekkUrdf'n lclzts. 
ŞUkranlanD11ZJ onJ&ra 188.le muhte. 
rem pzeteıılzln tavueutunu dilerl.z. 

Kardefl: Mtlmtaz 00.e 
Yqeml : Fikri Oösıe 
Km : Feymye Ghe 

landığıru anlayan dolandırıcı. 
ba.zırla.dığı sahte fab!rayı tac. • 
rin elinden kamnt1 ve afztna a • 
ta.ra.k çiğnemiş, vutmu§tur. 

Tabi! kendisi derhal tıbbıacli· 
ye gönderilerek midesı yıkannu.g 
fatura {;tkanlmış, paralar da Wıe. 
rinde bulunarak ı;;ahihinc geri 
verilmiştir. . * •• 

Abdurrah.-na.n AJunet. dün de
vam edtlmı muh2kcmesin" • · • · 
aıcl1t mı.,.ıhedelıanesind(>• 
m~. Zira bütün mu' 
müddcl:ince, hem işi ini . 
de kendisinin deli olduğunu i.:i,. 
diıı etmişti. 

Bu arada m1hkemede, bir çok 
1!11&Qma hareketleme buiunmuş. bır 
~ doktorlar tarafından deli oı· 
duğun'". dair raoorları bulunciu • 
ğumı söylemişti. 

Nihayet mahkeme, bu talebini 
kaıbul ederek kendisini tıbbı adil 
mtışahetlchanesine .ro::'ldeTmişU. 
Trbbı adlinin raoonı okunduiu 
zaman Abdurahman Ahmetde, 
herhan~i bir şuur noksanlıiı ot 
madığmm yazılı olduğu ö~renil. 
di 

:.... Bakınız. tıbbi adli mü$alıe., 
dehanesini:ı raponı idfüanızın ye: 
siz otdu~nu gösteriyor. 

- Yalan, onlar benim hut'llı. 
ğmu anlavamadılar. Ben deli. 
vim Batrı'fi{öv'i.inde bile yattım. 
~ Hanıri tarihte •.• 

. - Şimdi hatrrlıyanuyorum. 
Neti~ mahkeıne. mlldafıtava 

talikı ba,ılebiyle. Abdurrabr.ıan 
Ahmedin bu talebini de :t:abul et" 
miş ve bir defa da Bakırköy akJI 
ha!Pta.haneeinden, kendisinin of'a. 
da tedavi edilm;" olup olmadıiı.. 
nm sonılma~ma karar verdi. 

ADLiYE MUHABiRi 

'
~yat verea umur ••• donuk ve çirkin en ~.... -- u--
bir cildi, pnçlitin tabii renklerile parçal&ıımıf, blr subay, fi yar1Ubay_ 
~ailaler. Pudra yatmur'a, R6ır~r'a ve dan ibaret tam muretteb&tı e.ır aım. 
' hatta terleme'ye ratmen bile sabit mlftJr. 

Ekrem o gece ldlfkte bldl •• 
Erteat sOa giclerken, Şalllkanm aa

Dllld: 
Mukaddeş Uçurum bl lıılr ~ &)IDlf&I. Mympftll ,,... 

lılka 1Afı ba.rada k..u. . . .. 
kaJır ve arbk parlak burun bırakmaz. Maltadakl hedeflere .kal'fl yapılan 
Bu cevher (Krema k6pilt6) namı al· §iddeW w mu~&JnyeW boalb&rdı. 
tında berab iatih.al edilmiş ve yalnız mazı hareketlen emumda Alman av. 
Tokalon Pudruanda bulunmaktadır. 1 cıl&rı, çetin bir hava •Vlfl llODUDd&. 

CiDDEN •OHll BiR TEKLiF 11s 1ngtUz tayyara& dOfGrmllflerdlr. 

Y b. af .__ Sicilya batı kıyımıda bir dll§maD 
lzllAbla ır tar ıaa rwemı 

köplitl 'Dele istihzar edilen ı tayyaıul denize lnmele mecbur ol. 
TokaloeTdr-asını ve diter ta· muttur~ fi klflden ibaret mtlretteb&tı 
rafma her baari bir pudrayı a6rilnilz. esir edilmiştir. 
Şaf•t "Krema köpllklll pudra" ile Tayyarelerlmizden biri doğu Akde_ 
poClralumıı taraf diterindea daha ı nlzde 10,000 t<mllAtolak bir Ucant 
gllul dalla tazı ve daha tazip ~ geml.alne rautlamı§ ve dUpıan aftl. 
re-eene Tablon padrımıza verdı· ıarmnı mUdahaJuine ratmen pmt)'l 
'fiaia pera iade ohanacakbr. j bal:mm§tır. 

NEVROZiN 
~-~ Dlf .••• .ı •. Grip, Bomatlmli& 
~ ~mkht " 8l&aa A&nlannm Derhal ~ 
'flrcıııdl ...... S _. .,..-,.,., TAICLITLEltlNDIM SAKINIUı. 

,. ttU YERDE PULLU KUTULA~I ISRARLA ISTeYINIZ 

- Pazara gene belmıSI. ottum .. 
Dedi. 'l:knm vu4eclerek a4M1aa •J'. 

nldL 

.5. Yazan: iSKENDER F. SERTELLi 
ŞAbilaınm baba.ılı daJm4ıru pek 9f). 

Yiyordu. Vedat bir dairede tefti .. ~ 
bfkanc1r.. yakıııklıydJ.. lyt bir aDeye 
memaptu. Biraz rapkmltfı vardı ama, 
bana Şahika De evlealtlil gQndenbrerl ne: 
blçblrtne MmdlrmemlıtL - IJt ki anamc1a kDo'lk '* fll't:ala 

Vedat bu vazlfeyı ihmal etmiyordu. 
Şllılka memnancıu. 
o kadar ............. ld, koeuım .. 

kltılnden (a&la ııevlyor ve kendl keadL 

Bam kanamdaa ııuıl ve neden ay . 
nldJtmı eöylemlyorclu. 

7At8l ona bundan lıabııedea bile yok 
ta. 

Bay Sedat: 
- Benim ........,iDi ima bir .e,... 

Jıate çıkımftı. Şimdi bamıloı.un ..u. 
mea dladtl. 

1>17or ve ba ~ etratmdakl ko

nllflW'lan dalma önlöyonlu. 
Şahika da kocasına bn JnfJM'le hak. 

kında bir tek kelime eöylememlftl. 
Vec1a4: 

- Seni ÇOk eevdltlmf timdi anla. 
dnn, Şalıfka! 

Diyor Ye ak ıuk kanmam boynuna 
aanbp yaaaldannclan apnyorcıa. 

.,...... kOC!UI tuafalclan •k .. 
ISpfilUp oktlUUllMDll 119YeP n lıGna ber 
'1,&IDIUI kocumcl&n bl"klercll. 

.,......_ ba lam aynide bld lıılrllılrtllda 

dabafada ......... 
Dlye eöylu.lyorda. 
Şablka, banftddanDm lldaal ..... 

koaı.m& NeelidM "Meederelc: 
- Dnm MI& eTlıeamek atıe ..... 

delU mi f dedi. Neci& oaaa lola ne ıtl
r.el .bir et olalıOlnlL 

- Süt aöJ'ftl7onma, Şaldbl ilk.. 
rem bactblJenle lıua aık ak J'ÜllL 
lıfmdaa lıab9edlp daru)"Or. IJatl)'W bir 
aaneal w.rdı: o da Ankara;ra, ...... 
nm yanma pW. 

- Şimdi Ekrem ldmlnle o~rt 
- Nt,anta,mda kendi evlerinde 

yabuz.. 

- Ne iYi- itte o Ned celfn olarü 
ne ctmıl yanlflr. 

- Dotra Neel& cılddeB ı..m s1D11. 
hem de ......ıu ııtr" ...... 

- 'Ekrem hangi tlplı-rclE'n b091aaır f 

- Onun &ip falan arachfı yok. Yal. 
nız keadbıe mummlu bir et arıyor. 

- O ..we Neall C111DD JC11D ~ 
kaftlıadlr. NeclAyı ona yapalım.. ııen 
ne denlllf 

Veda& bir ellnl ......... 11oJm11 
...... 97 ...... 
'91dkaeor61ı 
- Muvatı1r .,O mit 
- (lok llllml&dl ........... ~ ......................... 
- Ne çdrar balldaa f 11etnt lıılr 

ımırıeret. ~ apddl. &-.. 
llDI~~- .. ,.. 

kmdMMuı-1 ----- ... ~ ..... llknmlll 1ıa ......_ ..- Jltll r -
l1bltl 1ıam17orum .,,.____ 
-Obldele~ı-ualıbe 

geldllt ........ ba iti ...... 
- A.Dam, ..U ne -arlarf 
- ODiar da ~ ba .......... ....... 
- Öyle9e ....... ...... ~ 

bb. ba ............ ,...... Nil 
OJ'IU1Ülll. 

Vedat arkacl8fU'a ~ si. 

,,....... lıılr ~ Neal&nlll eriı1e 

ıllmltiL Vedat llemk İIOP'aldu .... 
memlftl. 

o akpm lld arUdlıt lskeieJ'• tae. 
celder, Vedlıdl \8keledm •W•Lıla"CIL 

Vedat klpröden ...... altlda 11anı1aıt 

edea direk vapurla IMIQa -- ,....... 
~ 

,,....... v ....... lııllele ....... .... 
lacıa dohım Haa .,.,.h•-•llm .. . 
dltl ......... ,...,. - ......... ,. 
............ ~ ............ pi. 
...... balll .......... t lld .... dl • 

.................. ile ·-... 'lslhbcblr 
ktile9IDe bı 2 &lııo 

Vedat o ftPDl'daa P" •&tı 

- Talıal 197! .... - .......... 
ba ...... -..... pllHlbt..,... 
mitti. 

- Olalılllr Ja.. lııelld lal(ılnruetlr. 
- o balde bir --* eoaıa pleoek 

\'aplll'll lıeldl;JWJibt. 
- Ne ıapalma1 Bc'1 it ..... 

naz. 1sıen. fllr9dül pdn ılMdıııa 
blrllle oıurabm. 
••ku• - ........... Tltnll 

lılr .... , 

- <Manıbm.DedL ....... kıoll ........ 
(Devuu var) 


