
.. 

Salılbt ,.e umum Neertyaı l\llldllrO 

hakkı tarık uı 
llns.ıldığı l c.r 

\'AKIT l\lA1'BAASJ 
Ankara Cadde.si VAKIT Yurdu 

ŞUB T l942 

SA L 1 

lngn eren n 

Tokyooaa askeri 
mableı er n bildir

iline göre 

ta 
k 

ava 
amie 

şatıldı 
-o--

Avusturalya 
ile ingiltere 
arasındaki 
muvasala 

kesildi --Geçirdiği 
Mühim istihale Felemenk Hindistcını valisi ~a __ 

Diyor ki: -.. 

1 
~.:.....-- ,,,,._. . " 

Yazan~ SADHı ERTEM 

Ç ORÇ1L ~ru.bineslnc ycn1 beş 
nazır :llmak \'c bazr eski 

nazırları \'czifcsindco ıırtetmelc 
&uretile hükftmetlnl yf'nlden tak. 

tava kuvvetli bir ........ ---....,;...-_...;_...;..__..._____........,;.,_..__....;.,.;._~ .._41...._·rı_"'°._ 
oröuya sanıptir 

Kendimizi bütün kuvveti. 
mizle müdafaa edeceğiz 

vjyo ettJ. 'J.'okyu, 24 (A.A.) - A.Skerı malı.. 

Krip!i'hı kabineye ginnesJ ile e- fillerin ittllakla llerJ sOrdUklerl mu. 
seıa \epycni bir lmrnkter ka1L• 1 t.aıeaya göre. Batinin ve Sumatrada 

nan Çöt~ll lılikUmetj mes'ullyetj.. Sond boğ'aZJ olmallndc önemli bir stra 
ne j Hmk c<lcn beş nazırla ~a;\·e- ı tejik dlg"er noktanın ışgalı ımyı:s,JJJe 
ı;inl, hU\'lyeüni daha açık bir tarz cava olmdl tamıımUe kuşablmış ve 
da ırşa etmektedir. garptan §tırktan ve şimalden gelen 

Çörcllln yeni kabinesi hııJ;ilci bllcumıara maruz bir vaaiyetc girmiş. 
bir h;rp hUkftmeti \'n.z.iyetl a.rzcl- Ur. Bundan başka bir yandan Avua 
mektcdir~ Çörçllin yeni hükiımctl tralya ile Hindistan ıı.raamdaki, dığcr 
bnparatorJuğun dominyonlıı.rla o- tara!tan Avustralya lle İngiltere ara., 
lan münasebetJ miiftdllclerle o- smdakl muvasala hatları kesilmiştir. 
lan i birliği, hUkumcttn parlamen- öyle ki, Tokyo, Nişinlşl gazetes1nin 
to ile olan frtlootı, Jınrbin ra.o;;yf• bu sabahki sayısmcfa da belirtildiği 
nol btr seldl<lc Mar<'Si bakımından gibi ımd1 Japonyanm Hind denlzinf' 
ban Jıusmılrctıere mnliktlr. glrmeslne hiçbir §ey engeı değildir. 

Yeni hlllıilmeftc Krlps Rusya Batavta, !4 (A.A.) - Fekmenk 
lle Is blrll~nin olduğu gibi parıa. Hlndlstanı umumt valisi dUn akşam 
ment.o ile de 1 hirlli:ıinln hlr ifa. radyoda beyanatta buhınarak d~ma. 

Oava ıMl:ısmın IDC'vkllnJ 

uzvet 
d .. yor ki: 

Terk.ettiğimi~ 
oprakları geri 
alacağız!· 
Ak11ea ze ve 

a ra a c ane 
göndermezsek 

Naz ıere 

ııüeteren 

Rozveıt 
nota~ söylerken 

ir Japon 
deniz-
altısı 

Kalif orniva sahi
Unüe bir tasfiye
haneyi topa tuttu desi ay:rlablUr. 'Kri() pnrlamcnto _.. Devamı % ın~ı M) fada 

Hderliği \'ll:>lfcslle arn.m knmıırn Türkiye, Suriye, 
Normandi Irak, iran ve r~ısırı 
yangınında· Hatta bütün Mrıka şıroalinı' 

Sa otaj olmadığı istııft hrsatını vermiş oluruz 

sını'la OO"-"\'eldl nnmma icap eden 
siizleri söyllyecektlr. 

Ç.ön:O bu suretle zaml\Jlmı dı>
ha rasyonel bir sekllclc harp l!B
Yes1nin tıı.hn~drulmno. snrtedcbHc
rclrtir. 
Di~er taraftan AtJi'nln başvekil 

muavini ,.e c'lomlnyonlar nn·tJrlıft•. 
na gctfrilmesl harp kablnesintle 
Veri olmn'BJI domın,·onlar nazır!·· 
ğmı epey' mUı.ldil ~a:ı:Jyete solm· 
yordu. nu nn:ı:nlıkla bcrnhcr do
mlnvonlarm dnnımu olduJ,ça mliş 
l.iildii. A tJi şfm<li harp kabinesin. 
de &zfldrr ve bu suretle domin· 
Yonlarla harp kabinesi anı mda 

Nevy~=~~~~A~diJ~~rmandl 1 

Harp ba§ındanberi Ameri. 
ka kıt ası ilk defa taarruza 

uğradı 

\'uşirıoto11, 24 ( A.A.) - Kalifor. 
niyn sahilinde Snnta Barbnronın 50 
kilonıctn.- kadar eenubunrlıı Japon 
olUu~u tııhmin edilen bir denizaltı, 
Mr petrol tıısfiyehane~ınl hedef 
tutarak bir lıonıhnrılıman yuımıı~· 

tır. Xe ölü ne tle lıasıır vıırdır. 

ıkr bir irtibat lmnılmus <leme.k
Ur. 

Diğer tn.raftruı 1nı,:illz neşriya
tına ba.1olacılk olursa bu yeni ko• 
bine hıu-bfn daha modem şartla
l'a uygun dU Unlllmesine imldlıı 
~ereceh-tir. Neteklm l\abineden 
«;ekilen nazır ltlartosson haklmıda 
Daily llernld "F..ski harbiye naıı
rr M. Martesson ordo.nnn esaslı 
lhtiyll\ılannr anlamakta ve modem 
d~sun~elerc sUratle lntıhnkta zaaf 
gostenniştl d _;ı• y r.,, CDıekteo~ır. 

milm aknı. 3arkf.a harp kabinesinin 
es ıU olan Litt~ıt.on Ec.:ıver 

brook'un Yerine f:ekmlJ , h ... 
t 'h ı· · 1 arp ...,.. 1 sa. 1 ış eri?e ;nezaret edecektir. 
Beavcrbrook un kabineden o.mlısı 
fıaklancla \'erilen hıı.bcrlcr a~~
da onun KJ'ips ile dargmlığı, Sov. 
yet ruıln.ı.nınsma tarartnr olmıı.<lrğı 
gibi sebepler de ileri ürillmektcy. 
~ de lstihsnlln arttınlmasr, daha 
ııeri bir surette tanztnıı cliha'!mm 
blrinri plfina alınını olma.sr el~m
rıılyetU bir Amil telii.kld ediluıek
fedlr. 
Şu halde yeni Çörçll •<a.blnesine 

'lış siyaset bakımm<lan Sovyet -
İngiltere • Amerikan tam itibir)j. 
1.:.ğj, tç sly~t bakımmılıın birlik 
ve 1' hllkfuneti vnsıflannı ta§r. 
lllaktadır. 

lngilterede zaman zaman keu. 
diııı hfSSettlren kabine buhranmm 
bu son Çörr.il hUkfımetJle nihayet 
hıııan~na. her f}eyfn derhal mü. 
keıntnel bir hal alacağına İ,n.D.D• 
Gıalc nıilmlrUo olabflir mi! Geçen 
~tere na.ıaran ba tadllln bir 
~lenme, bir t.oplanma mlln1..'ID1• 
::ıe ettiğine §Üphe yokt.01. Fa. 

t tng1ııerey1 lrıılımna sevkeden 
~~ ~~ntıne a!muak oluna 
~~~ bugUlfkU '1.8.rtlarJa da kema
"'41! buloıu okl~ iddJa etmek 

yolcu vapurunuiı yangmmda gemide 
SM den tazlıı. kimsenin ifadelerlıfl! 

müracaat sureWe yapılan tahkikat 
netıçeainc göre, bu yangının sebebi, , 
herhangi bir sabotaj harekeU değil -

dlr. 
.Nevyork itfaiye kumandanı Tomas 

Brophy demiştir kl: 1 
Bu §ahltlerln itadeal, yangınm bU. 

yllk aalondaıı çıktığını göstermektedır. 
Orada yığılı duran cankurtaran ke _ 
ınerleri ,bir asetilen lambtı.smdruı fiş_ 
kıran kıvılcımlardan tutuşmuştur. Ne 
yangının' başlangrcında, ne etrafa ya. 
yıl.ışı gekllndc herhangi bir kundakçı. 
lık harekeU glfrUlmemlJUr. 

nıüşküldür. 1ngilterenln bolıraımu 
yaratan imil her şeyden evvel ye. 
ol harbin ortaya at:tığr me~cleler. 
U n m....,.,.lelerin cll mühimmı 

ı r. o .... .,.. h de 
şüphesiz İngilterenin bir arp 0 " 

nomblne intıbaln l ldlr, ]larp eko
nomi i sulh de\'resiDdcn hn:ıırlnn
m.adıkt!a \'e çok otoriteli bir ele'. 
let nüfuzu bulunmadıkça ceuılye~ 
terin sulh ekonomisinden harb 
irap ettirdiği ekonomiye geçme
leri buhnuılara sebep oluyor. hı· 
~ltere harbin ba5ladrğı gUn<len 
beri sulh ekonomi inden harp eko
nomi"lne geçmefe çalışnüı.kt:adır. 
Bo lntlkal devri birçok gU(IUkler• 
le doludur. Çörçil harbin fcnplarr .. 
nı slyasl, askeri. ekonomik saJıc. .. 
iarda olduiu gibi gördUı;,rU halde 
ceınl\·ctln bünyesi intıhakta bili 
ı:tiçlük çekiyor. lnKfltered~ flık sık 
~rr değistirmek mnıretiıiln hl· 
&"11 oJması bu gUçlUğthı teiahliriin
den bqka bir ıte1 detf ldir. 

loı;:iltere lmpAraforluğu muha. 
faza ~in her cepheden evvel bu 
iç cephede muzaffer olmak mec 
bnıi.vetindedli-. Bunun lçlıı bundan 
sonra da bazı tufiyelere şalı.it o
lumırsa ba.yret edilmemeli ve bu
na İngiltere için Wftaıı r.Jya(k> 
ba.rbl kazaıtırmk amılnln bir delin 
ı-o.ymahdll'. İngiltere lktısadi bün. 
fe lttiJıaleslni tamamlıyor. 

Vıışiııgturı, .24 ( A.A. l - Corç 
\'ıışinl(lon'un yıldönümiı mlinase_ 
heli) le dünkü pazartesi ~ünü raci· 
yuc.ln sö)·lcdiği, ve sonradan dn 
on iki lisonde tekrar edilen nulku:ı. 
dıı Huzvclt d<'ıııiştir ki: 

''\'ıışingtonun doğumunun yıl-
dönilmü oh,·al ve şartlnrın şimdiki 
seklinden ve ileride alııcnklnrı şe • 
killerden bahsetmek için en mü. 
nasip fırsallardnn biridir. Vaşinır 
ton ve onun orduo;u sckız sene en 
lılil ük giiçlüklerle ve miikcrrer h01-
~unl:ırln kar ılnsmı~lnrdı. O \'C onun 
cesur askerleri hürriyet ve lıik 

müessc<;elcr mevcut olmorlıkçn hl~· 

bir insanın hayntı ve mnlı emni
yeıte olmıyncııJıını hiliyoı lnrdı. 

Şimdiki nıii<'odcle ferdin hiirriyel 
ve emni\'etiııirı dün,nnın her in _ 
fınıfn hGrri:vet ve odaletlıı hüküm 
sürmesine bağlı bulunduğunu bize 
göstermiştir. nu hıırp usuller, . i. 
lnhlnr ve ~oj:!rafya bııkımındon di· 
iıcrlerinc hlı: hcntemiwn yeni bir 
~ Devamı 2 ocJ ııayfuda 

Tanrruzıı şnlıit olun '\'Oli Rovn, 
denizaltı gemisinin sahilden lnkri. 
ben bir mil nçıkta meydann çıktı
~ını ve 20 dakika kaclnr 5-li pus. 
hık toplnrln ateş elliğini, faknt iyi 
nışnn ııl:ım:ıdığını ve mermilerin 
htdeCc isnhet etmcdiitlni söylemiş· 
tir. 

Dcniznltı, gece karanlığı basıncı. 
yn knd:ır görülebilmiş \'l' 24 dcl:ı 
rtcş etmiştir. HarlJin hnşıııdnnberi 
Amerika kılnsı, bu sun·tlt ılk ılefo 
olnrnk doi\ruclıın doğruya hır lı • 
nrrıızn ıığrarııış huluııınııklnrlır. Tıı. 

cırruz, Ruzvcll nutkunu söyJc•ıliAi 
sırnc.la yapılmıştır. 

azda aı Ol . 
\'I#, 2,i c .ıı.A.) - Frousı:t. Gine. 

sinde muıdnn bir nevi alkol ynpı)· 
mıştır. Bu alkol, akar yakıt olorak 
çok iyi neticeler \•ermektedir. 

Laleli'd 
Bir genç kız eniştesini 

biçakla bacaklarınoan yaraladı 
Bu sabah LAielide blr aile ka'igası 1 b1rr1bl.rlerinc glrınlşlerdir. O sırada 

olmU§, genç blr kız enl§teaını ekmek .hlddeUenen Mubtar, karısı ve baldw. 
bıçağlle yaralamışbr. • na rııstgele vurmağa başlamqıtır. Bu. 

Melek ısmlndeki krz tutularak adlL nun UzerJne kendisini kaybeden kız 
yeye tealiDl edflml§, yaraıı adam haB· measnm üzerinden kaptığı eldnek oı. 
tant?ıye g!SnderllınlşUr • çnğlle eniştesine hUcum etmJş, bıçağı 

Öğrenc11fimlU göre vaka göyle ol • .Muhtarın bacaklarmn. saplo.mr.ııbr. 
muştur: • Bundan aonra gUrUıtUyU duyan kom 

Ltılellde Koska caddesinde 126 ınu. plar vaka yerine golnıişler ve kıı.vga. 
marada oturan Muhtar iSmlndc blr a. cılan ayırarak, yaralıyı hastaneye 
dam karLSJ Medih& ve baldızı Melekle göndonnlşlerd1r. 

bir mUddettenberl kavga etmektedir. Bunu üzerine yakalanan genç kızı 
Son günlerde gene blr kavga yUzUn· adliyeye götUrUlerek, sorguya çekil • 
ilen cıarıuı otan aile bu aabah gene ml§tlr ' 

25 lira mü kat at kazanan ___ ..... _._. __ .... ___________ .._ _______________________________ ......... __ ............ ___ 

Köks d 
aile~ 

Büyük ikramiiJe 
çıkmış gibi evındi 

1 . 

Ailenin bitin borçları ödendikten 
sonra kalan para le . 

• Mektebe giden çocuğa 
bir ayakkabı alındı 

Dün, 11 cocuklu T enemoğlu aüuiniin nasıl yasadı. 
ğını okudunuz. Bugün de .ize Beyoğlu halkevinin 25 lira. 
lık miikalatını kazanan 9 çocuklu "Kökaaldı,, ailesini ta-
nıtacağız. . "' 

Bu aUe Beyoğlu Ue Tophaneyı biri. 
blrJne bağlayan yollardıın "TUrkgUcU 
isimli sokaktaki yarı e:Iışnp yan ktı.. 

glr iki odalı mini mlnl bir kü!Ubed 
oturmaktadır. 

Kışm. çllrOtllcU yağmuru, yıı.zın 

kavurucu güne§! bu küçUk kulllbeyl 
muhatazn (!) eden tahta paravanayı 
ve. kapıyı mwıtnrlaıtırmış. 
"K6ksaldı., ailesi tarafından 1hU. 

marnla beslenen horoz, kılıksız kapıyı 
hatif bir darbe ile açıyor ve kulubenin 
etratmdn içlndekUcre meydan okurcn• 
sma aznmcUe dol~ıyor. 

:\fem'el:cte doku:t e\·liH yetiştiı. 
IInsan KöLsnldı evinde yoktu O 
"ekiz yaşındn'ki kızı Nuriyeye sor 
dum: 

- Hnlkevinin verdiği 25 lirıı 
nıfikl'ıfat bir işinize ynradı mı1 

Nuri ye yutkunclu kızardı, ev\.· 
lfı bir şey söylemek istemedi. Fıı
knt biraz sonrıı: 

- Yallnhi, dedi, doArusunu Is. 
lcr~eniz bu 25 Jlra bizi, büyfik Ik 
rnmh•c çıkmış kaclnr sevindirdi 
E~ \'elli borçlarımızı ödedik. Sonr 
kOçfik knrc1eşlerimln oyakkaplıırı 
knlmnr.ııştı, elde kolon pnra ilr 
blr de r.ynkknbı nlnhilirdlk. nnınn 
l:ıır<le !er diişfindülc. ın ındık vı· 
n>eoktebe giclen kardeşimizin hepi. 
mizdcn çok ihtiyarı olı!uğıınu nıı• 
nırı ilibnra alıırnl. onn bir nyakkn 
bı almıyn knrnr 'erı1ik. 

- llnhıınız ne iş yupmakt:ıdır? 
- BJh:ını O\' encdlr ışsit hulu. 

ııu3 or J~v\ clce 1.imnn ic!nresiııd .. 
çalışırdı, fakat gözlerine perd ı 
ınlnce işinden çıknı dıl:ır. 

- O hıılıte> şlnıdl size kim ha' • 
yer? 

Oe\'tlmı 2 lncl "8) fadn 

tie 
Bir şehri daha 

geri ald1.ar 
--o-

Merkez 

Amel' ika 
ile 

lnf!ılfere 
Yeni bir anlaşma 

in1zaladı ar 
-o---

Hcr iki taraf biribirine kartı 
yardımı bir kere daha teyit 

e'&.tiler 
\u r-.;ton, :U (A.A.) - Ruzveıt 

blr lngillz • Amerikan anlıı.şması ya. 
pt:dığınr bildirmi§tlr. DUn Vela ile Ha.. 
ııtaks tarafından unzatıınnn bu anla, 
uıa gereğince, Blrlc§lk Amerıka, bU • 
yük Brltanyaya yardıma devam hu • 
suııund ki kararını tekld etmekte BU. 
yük Drltanye. l.sc elinde m~vcut lmkAD 
lar-dalrcalnde Blrlc§lk Amerlkayn kar. 
eı aynı tıekflde I1arekeU taahhllt eyle
mektedir. 

cephes•nde 
büyük bir Rus 

laurruıu 

Anıa~mada her iki memleket arasın. 
dııkl en aon tcsvi) e şarUan zlkredfl • 
meml§tır. Zira • Bu mUcade!ede sarih 
ve ctrnflı prUar dUşUnmek \'e t.cııblt 
etmek için vakit henıız çok erkendlr.,. 

Bununla beraber anlaşmada aynı zih 
niyetle hareket eden diğer bUtUn mil. 
.eUerin iştirakte serbest olacaktan 
tesviye tarzlnrı için bazı umum! pren
sipler zikredilmektedir. 

• başiaaı 
Londra, 21 (A.A.J - Moskovu 

rndyosu, mukez cephesinde ismi ve _ 
rılmlyen bir yerde dUn sabah oUyUk 
bir taarruzun bnıııanıış <>lttuğunu bil. 
dirmlştlr. 

ŞEHıR VE MEMLEKE r 
ıçıt~DE 

2..1 SAA1 LII< HAD1SEU~R 

Londra, :U (Radyo 7,15) Gece yarw • DUıı ve buglln şehıe 1500 tondan 
Moskovada neşredilen Sovyet tebliği !o.zln kö • r gelml,ş ve tevzi edilmek 
Sovyet kıtaıan dllıı yeniden Uerllyerek Uzerc b:ıydere gönderilml§Ur. 
muhtelit mahaller !§gal etml§lerdlr • BugOn LAlellde bir fırın klrll bu. 

Bunlarm arnmnda Dorogobuz §Chri bu lunduğUndan, Fatihte bir tırm ekslk 
lunuyor. ckmok çıkıı.rdığmdnn yıldrnm cczaaına 

LoÔdra, ı.ı (A.A.) - B.B.C: çarptmlmışlardrr. 
Sovyet tebliğinde gen alındığından • Bazı semtlerde havagazı saatleri 

bahsedilen Dorogobuz ııehrl Smoıens çok fazla yazdığında.o belediye t.aıa • 
kin 80 kilometre şarkmdadır. Burası. fmdıln tetkiklere ~lıuımıııbr. 
nm zaptı, Rua kı.skaç hareketinin oe. • Son günlerde şehre fazla ~ ı•. 
nup kolunun mUhlm sur~tt.e ilerledi • 1 ollı'.tınden hamamların blr kıamı açıla· 
ğln.I gösteriyor. l bilecektir • 

... 



2 - EN SO.N l>AKİKA - :U ŞUBAT UH2 SALI 

Gazetemiz basıhrken aldığımız ınüessif bir haber :r Mahkeme Salonlarınd&'\ 

\lemlekette elim bir teessür tfaftiısında kavga 

d b• h """' d• /ara başlamışlar ... 
Uy 8 D 1f8 0 1 r 3 1 Se . '' Her toplantıda dunJanın . potunu kıra· 

blylll lçlılroa Papeale rell- rak, beni rezil -~der, sonr~ söyleyin 
de al sana mukemmel h ır kavga ... ,. 

1 aı14ıada bir bomba paaadl '"~:~·~~k .. ~şl·;.::ı:k:~~:f :.:·~;~ =-~.~~ •. ~.~-:.:. .. oi<loij•m 1" 
bııh d.ı birJuıyli J.:ıılnb:ıhktı. Mera:. h:ıngı bir hediyeyi beğenmez: '' ;.· d b b t d lılnr, mahke~e solonunu doldurn· n.ıın , sende de zevk derılkn şe\ ca aın a om ayı aşıyan a am ınk koridora kadnr toşnwılardt. Cse~ _.·Qk •. Hlc ~u lnkılır n~ı ,.d 

V Iıem salonun bu derecr dolmasın. l'enıhr mı?" dıye dırlanrnııs~ bt 

xgç ·- - Pi = ·· l dtın, hem de sobıının iyice kızdl· !ardı. 
··-·-~· B!!!! -- - - - · · parça andı rılrnasından dolııyı salon ter koku. Bunun da sebelıi kendısinin 

• •A~l'i4't:L.~ ıw.\ DfüLAIU ~u i~·indeydi. raz gorgıısuz olarak bü)tilillri1 
zveıt n ODllSQ IJJ\' f1t"4Kt\ ,TIS pt~Ht lfüibirlerindcn Jıoşnnııınk istiyen o~nınsıdır. J{npııh, knrnnhk bir h 

_, p:ı t:ır.ır1 1 ,neoı ı.:ı. ınıh' Japonya tıaşlangıcta baııa bir Us . • k• k h f •ı 1 J.::ırı ko··:ı fcldllcriylc bernber yer- yııttan sonrn, blrnz nsri bir ha\:I 
. ı ptir. l!ıırıı ıliın\ .. nlll !Hil in I• nlUk eltle etti. ~kU ltısn nıer.z!lli 1 1 iZ a 1 yara 1 !Hini almışlıırdı. Fnknt 1ıunları bıışlııyınc:ı, kendisini Jrnybı;lti. 
t rınu, l.ıiıllin !l•fo '. rın.ı h itün de. ıu-yıırelcr!nl bile lJUyUk o:tyruıustakl söriince. ltoşnnınal:ırındnn e\\'cl ne - BSc:r lıöylcysc kııb~hııt i~ 

ı lil'Fllle \e lı Hl ~ollnı ınu Hl\11. tıırtck nc!Dlnr!.Q l • ! ve Ç1gı . H\udl ·oAH ili.YE v EKl~LI.. eı·zzAT 11ııunn C\'len<Jiklcrl yolundıı Ş3Ş. kbııirpamhczbı·~~elştcı·rk.ilde büyümilş olın• 
ıştır. Bunun 1.;-lndlf' kr L11in Hl h~. ,1.nl 'hıy anc w Ma!czya s:ıbillerı~ekl J:ın lıftıı uğradınız. Kııdııı da erkek. J 

ri tn-;ını önünüze ıı~·m .•h .ı.lünl' !ll ıısıeFlııi b!ıcı "geçit tıı sı .. olara < kul. de Jıeniı:c )'irmi 'D ını p~k yeni ıı · - Öyle nma, efendim, beni 

1r\!frnıllln ~ •'c'l rwıJı. re h:: ~atl:ı {!ntım~ reUi'! tıun,r\l; 11oı.ta1arll'lll TAHKiKAT YAPIYOR mışl:ırdı . işim, ~nş:ıyışım icabı 1'anmın bl 
ını Ö3'li}'ectfımı :.ı.dcrle ber:?bC'I 'j;öndtrebllee~k t> r \tu:.yettey~ı. Jnpop Uzun t>o ıu, düzsun endamlı, yu. sosyete hayalımı :ılışkın olmo~ı 
ıkip ctıncniı i i'deıı i t1~·9rm1J, 11~ınnnm p11kJ1 J a ponyodan \'e Çin · ,·orlak suratlı ,.e kilçiik ağızlı cıl:ın lüzumlu kılar. Halbuki, o hl'r 1 
Esk ıdcn ·ııınrruı'nr. karsı blzı ı.ien hareket ~mek surctile dar çın Anlc:ara, 24 CA. ld - Bugun 2 :ı surette yaratanmıılardır. Tal;riUen 1 O !tl'nç k.-ıcJın elindel.:i dantelli be~·aı lııntıdıı, dilny:ının ıotunu kırll 

ıı üdofnn ecteccklerin ı ı lf,n dil~. aenlzl9derı ıç,lr•rE cen..u lı' dOl,'T}I ıubat 1942 ~alxıh ~cıçıt onu on da ki· metre kadar önde refikcışlyle birlikte wcndili parma'lı:lnrı arıısındo bu. sonra bemmlc mi rirleriruin 
niz geri~ O.~''Pfltlsl;ır " ize muı~n.... \·ke4~ ml§Ur ka geçerek Ankarcının fmnlyet. meyde',i. gitmekle olan Alma n büyük elçisi Bay ıuşlunıyor, \'C :rüzli kıp kırmızı ol. ııında saç saça baş başa kavga 

diyen meydmı okuncın sonsuz mu. Daha harp tıaııama an evvel Fillptn ciuğu halde mil~emııdiycn ayıık de. mçkten çekinmez. l{uvgnlıırımıı 
ı · · rılyle Kavaklıdere orasında Atatürk bu Fon Pcıpen He refikolcırı sademcnin h! ı. 

hurcbe meydıırılıııı• haline aetlll1 flıf dnl rı Uç tnrRft"1 JJponlar tarafm. g"şlirerek s:ılınıyordu. kvdnr şiddetli ve gürü1tülil olur " 
Oüsrnunınıı?. hllyiiL: mesnrderde bu 180 'ku .. atıımı~ vn:ııyetteydi. 1922 s~. luvarı üurinde, bir bomba patlcımıı !İriyle yere düımüılerse de ker.ı.Jıleriııe Kocası d:ı uwn hO) ıu, geniş o. ınahnllcli: 
lııpduğı.ı iı:irı hiztle hU iik mesafl' ıcsln e ımı:ı edileu v ınator. mua. bir adam tamamen parçalanmı,;tır. hiç bir ıarar olmamıı ve sefare.hone· muzlu, C''lmer tenli, par:ak iyn.1 - lşıe ycui e\·lıler )'İne l::ı' 
ierde horıı e 11!'-0flY,.. t.li\hlmmotı .cd~lyle Ffll,p1?l odal.ırına mevcu~ O aggtte bir adgmın kucağında ı;e gitmiılerdir. ~ r. dı hir ılelikıınlıy<lı. tdivorlar. Gençlik!" diye blrlbirl 
rnıım miklıırı biıt· hir ~ n ını <ıtfhkAınlara yeni bir rY Uhe e(UI • kumaş parçasiyJe scırılı bir cisim oldu İkisi de birihirlerinın yUzune riııc ı,ıillüşerek lıizimlc ~fay ec;lerl 
ı~mlp fd!nceyc " lhl;ır \ljJ,.mıuıl{lr, nıesl kanrıaıı:tıııl:n~tı • .fUa m wad• h Dahiliye vekili ve Ankara valiıi \· tıi~· b:ıkınıyor, karnrlnrıncl:ı ıızimkiır Ilıına yo_pın:ıdı~ı h:ıkoret, söylcıfl 

k'· b" · · • T ğu alde oradan gitıi~i görülnıüıtür. 
ını7.a, ınu\'O ı>:ıl ır ı:ı ıı ım ıçın or:ı· mln blr deniz tıssUmUz yoktu :eu ı:;ı le Adliye ve zabıta nıemurları derhal ·r.örtlnUyorlardı, Artık ne olursn ol· diği lürlnr hırııkmuz. 
zi knl hctrnck lhını ı;che hlle, bu cb~~ ad ıfl"l ırenl5 dena bare)Ietle. Vücudu parçalanarak ölen adam bu· vak'a yerine giderek tahkikata baıla. '-un nvrılac:ıklardı. Uavacı erkekti. Şiındi bir tıydır ııyrı i>1UrU) o 
hm~ut.;I rı ~ ılcrd:- \C· cınlnro he tı için "uı~ımrak pır vam~tte (1~11. dur. Patlayan bombanın da ke ndisi· r.ıı~lardır. F:>ktıl d.wıı açıldıktan sonrn knrısı Oh . ., O kudar ralııılım ki ... 
Hı$lgeldl iınlı 1arn \il dJrbeltr in ık. Harı! bcf1'r tınılıunu Ja,P9n kuv. nin ~ucağındaki ci$İm olduğu Janıw· da buna canla haşla snrılmış: - Ynni netice Hib:ıriyle boŞŞ 
dirmdo de\aın clnıtli) iz. lltişmnn \"etleri Fil!pi!Jltıfin htır un·•f~~an bu !unmaktadır. Rei5icumhur hu5ı,rsi kcılom m-idürle· - Mndemkl :ıyrılnıcık isttşorsun, nınnızı ruutlııka istiyorsunuz 
her ııun ığır J\:ı ıpl ııa ııOratmaL:I adaların cenubundakl bir c.qh nold3 • 0 sırada oradan geçmekte olan İ· rini göndeıerek büyük elçinin ..,e re· Len de nyrılacni(ıınl diye tutlur. - Şüphesiz efendim, ıirıı ikl 
\iZ. la~c ) oU rıınııı.ı ,.e mfıttcf:k. ıan. gQn®tt\mıg ve adalaı- bu suretle muştu. zin ıırtık bir Drnı;lıı yıışaroası 
ı 1 1 1 ll m :zln ki genç kıı. nıuh .. lif yerleıin...ıen hafif fi!calarının lıçılırlarını 5ormu~lardır. er mı t tııu\aı;a n (> ıırı 1 '""'""'IY ... ı,a•.,.\ılmıııt.ır. .,. Dclı!..aıılı yeni ışe b:ışlı:unış is. kııtl ... cn imkan ''oktur. 
müd:ıfa 'il ıcin tın bu)"" f.ıes:ıfr ~K~;;da~\lı/';i ~lup.DıIJ Japon tayya. Baıvekil de hususi kalc;m müdürünü tıkb:ıli parlıık bir mühendisti. 1ki. _: Slz ne df;r.ceksiniz, 'Meld 
!erde çarpışmak J ıımdır .• ·a:zilerln relerini~ hfı\•alar~ h k!mlyştle xa~IJl.ıı ı.i.öllsaldı aııesi göndermiılcr, hariciye vekili ile harici· si biribirlcrine o k:ıd:ır do ·nıuş banlm? 
'c JıınoRlarıu mnb.sadı Hirle~lk A· cu tam ia\t' dolayıstıe Fıllplnıcriı\ ye umumi kCilibi sefarethaneye kendi· fÜrfinüvorıar<lı, ki hakikaten ıı Tıl· - .Etendim• söy!cdiı-ıcrinin 
n erikın ı, flü:\ uı.: Bı ılııı ~ ıı~ ı, Çiııı kah~man mU~llcripe ~n ve mal. ısaı;ıarafı 1 nci s:ıyfadı\ leri giderek büyük elçinin hcıtırrnı ıı•:ıl:ırı iyi bir şey olmıya~ııktı. L.risi doğru de~ildir. Vakıa, g 
'c Ru ':ı ı biri birinden n)·ır:ırn1' ~e~e eııfalı blr ynrdım4a, bulun!rf!la. Bü.riik :\rde ını ı wı i " Fak~! •.. TeCTül~e1i bir hukukçu. rıenıc<liğirniz Ye kav(J:ı ettil?lı 
unları çenbcrlemek, rnnlıeıue '~ • {itli. •O uncdenberl ıı.u.ıa karar verdik onun ~:ı liralık kazancı ııc gc~·iııı- sornıu~lardır. 111111 ela ç!ediii.i f!İbi, hemen hemen öoiirudur. fakat hepsine kocıırn 
.k\ h·c Rlmalnrıııa mani olmakhr. ki 1bu a·•ftıar k•r"' JAnnnlnr tıı.rafm· voruz. Joc,•r bos, ~nıuaııııı, en esnsJı sebebi bebi ... ·et vermiştir. 

ua .. ,,, r.r-- Bombanın, Alman büyük e:çisilc ·• " 
•Uliin im htıl üL: kudret lıaııinelerı d•w büyUk ölçtldo taarruı, yapiııı.cnk o. - :ı\nnı.:nır.le hllıl> ınz 1 ı-ı: ~ " ,· olnıı 'in::ııl" cı)ık bunu ınnniydi. N'edeıısç son zamanl:ırd:ı de 
1 r • ı ı · ı k "'"" T ? refikasının yakınında patlamıJ oltncısı, Ö " m:ının rn a 18 8!11)' e \'eya en. lunı~ b~ yaı.-aJ yavar çekilmc\t t1Lbl. lnrınd:ı evlenın şler ]~\'\'clfı fıırukun daya lslida~ı o· tı. lckind<:n bc:riklnden duydu 
• \l :ıııl:ırivle lıiı\hlrler'iaden ayıı yesl.al k1.ı\laııaçf.&ız . .Ja~o.:;ı ~~ • · - Anncmlr b bam cvknılikll'. ı ı.obıtcııyı bu laöeij nl~U ~lalr'I büyiik Jrnnclu. l\oc:ı, Miclusında, kaf'ısiylo ma i;öre, bir kııdınla münns 

l lşınelerl t:ıkılırdc rıe olııt"aih mo. ınek için umumt ımkAn ve vasıt~l~rı· znmıın annem ıs. babam i e 23 elçinin _şcıhsına müteveı:cih olması ilıti· iki s~pe e,·,·cl e\·Jeııdi~ini, fıık:ıl ıe i etmiş, benimle nyrılarıık onıı 
um~ur. Bu takdirde . mtzıJl \lstUnlil$'U RYtııinde -laponya • ynşlıirındn imiş... mali üzerinde ciddi $Urette dı.ırmay:ı e\·lendıklcrinin <)nhıı birinci luıfl:ı. l:ı evlenmek niyetindeymiş .• 

CI>.• IAPO'Nl' ANIN BOZGUNA dalı tuıl\ ınpatta QıııunabUcceS1mS.2. - En bıh ük kıırcle.,iniı k ~· Yll· sevketmektedir. ın<lıı ılügündeki bir lı!idfscdcn do. 7.nrıır yok.,. U~nderı ıu-rılşın 
l'GRHıASJ IOIN Ml)H/JI BiR 4en ve onu nlhı,yet dıenl7Jerde, kara. şındadır? layı kavga f;tliklerini ve o zaman. kiminle islerse eylensin. Bu 

l'NStJRDUR ~ w baval$t"da ezeçfk!m1zde.ıı dalına - En bUyü~Urnüz 28 yaşınd 1 Tahkikata önemle devam Qlumı· Juıı ıtib:ıren <,le ikisi {ı;in bir c~ r.lilkad:ır etmez. Yalnız iddiaları 
l - Cine uzun müddet \"nrdım emin bulunuyorduk. :ftc\'lcfluılr.e var • \lecittlr. Ondan ~onrokilerldc sır:ı yor. lıennem hayatı b:ışlndığını anlııtı. hepsini reddederim. Bt:n görgü 

ı · !cmc'.l'iı llcrııeq }Jeş •eııe(lcnh: i ı;ıı~ (çln Fillpinl~rden 9;ı.3lta bdlgeler ile lıc şÖyll~·el·im. llebin 24 , H~- \ Ordu. tahsilsiz bir kız değilim. Bir l 
.l .. pon tncırruzuna ıııuk:ıveınet ede' de bl~k h,rek4t )'a.pıl~81 ıuımıe. mit 21, Emin 16, ftız~rtcr. tŞ, EN SO N DAKIKA ı - • 'içın geçinemiyor unuz? lantıda naşıl b:ıreket edileccı~I 
lıu kııl\Nllll!ln millet yiiz ibiııer~e la, · ,..........,,fti bllly"rduk. Snn il\! '"' tç~de Saime 9, l:.'rdoıtoın G :)aşındııdır. - Ruhlnrınıız uyuş:ımadı bir bir misafirin nıısıl ıığırlanaca 

'· i 1 k lk d J ..,.yew '''" .. "N Bütün memlekette teessü uyandıra~ 
ı 1on aher n \l' ço · ~ · ar n °, ceroyan e®n hA41~lcrden hl~blri biZ. Ben ise 18 ~ aşınd ~ bulunuyQrtım . ıurlt\ efen<Jim. Ne yııP. ilm, ne el' bllMm. Bunlnr he_psi, mıfnka · 

t • · t:.ıh • elm'ı · • · ı ,. ı ı ti l bu "ôdiseden dolayı büvi.ik eki iJ .. ser. • ı·on cep ı:ıne ını • rıp ş.ı ~bu etr:atejlde herlıaMI bir de~IJ\k,. ""ur .>q·c ınycı llrmı nnsı se. ~· ' • " !:em, ıuııtlcıku aksı \llZl\el alır, kav. gini önlemek için uydurulmuş ş 
Çinin miikemmel ıııüdııfıııısın9 ,.e tık ya~ma~ lhtlyncmı uoıurmıı.dı. oc· çirdikl('rini kısnc:ı onl:ıtnıasını sör· a QıkuFırdı~ ter, 
~oçıııılmıı:r. nıukobıl tıınrruzların.\ nen.l Mak 4\rttırwı mUd ~ı evvel. ledirıı: <\~ıl o \>,avga çık.mr \e benl 
yortlyq çtıııek esaslı bir Lttir. Çiiıı ce yap.ılan uıhmbılerln ıı:ıUkemmel ıu, - lliı , cJeıli, eğlence denm ~e. ~şlirlerinin ününde dö~ıntt~len 
kü Çin nponyıının lıozgun:ı uftrr - Ntte ll.atUpckıdlr. Oeaeraı ve onuu ,ar, yin ııe olduğur~u bilmiyoruz. gn K UPONLU, VAD~Li · rY1t:VOUAT kinmez. Dilşüniln bir dl'fa, 1'QÇ 
mıısı için mühim bir ıııışurduf. ıuulaııları bUyUk bir şer-et ka~ndılar. Jıüyü~üınUzden, en l:ilcüfı\'•nüze sil>i tahsilli~ mevti ~:ı,lıilli bir a 

2 - BQ ·ük Oh·auusun eenulııı Peraı. Harour taarı\aunuı:ı neti.~e. kn!lıır ):ışıımnk kaygusundnyız. Hen 6 T E . D R ~arışını döğıveklcn ceJdnm 
gnrbislylc muvns:.ılamızı lemin ede. teri, ne kadar vahim olurıa olaun, ıu, ilk mektep mezıınuyuııı. Fııktıt he- \ /A nLı INIZI . iN E E bur,ları uxdurııı~smd~ hiç ı 
miyec~ ol~k ~' ustn\lya ve Yeni n.mı.uadan fıı.ıle. bUyU\qlın~U)r. 7 ilk ııüz blr iş bularnaclım. VHt\ edilmez. 
Zelıında dıı dahil olmak üzere lıü. kAnuncia Pearl • Harbura karvı yapı, Günlerimiz gı:irdi\Cilnüz -;u ku. Vçlh.ısıl ~iri!Jirnnlzlt• se~ine 
.tün bu' bölge Ja,Qon lahııkküınü al. lan blarıua ~:ı.sında 2340 8\lbaY ,.e lubcde geçmektedir. Oturduğumuz yoruz, bernber yııpmamız:ı 0r 
lıno gimıiı olur. Jap<?nyn o zarnan erimiz öJmU,tUr. Yaralılarımız m ki• vda hıırtıının 4 gônüııde sıcak, ~ ın,ıkün yol,ctuı:. Ben de aYp1m:ı 
bir çok gerni!erint ve :>!lkerlerinı §lıh!n ibarett,lr. Pearl • Harbur QssUn. f{ününde ı;o~uklur. Ayda yalnız tıılep ediyorum. 
Aleska da dahil olmak üzere arp de buluns,n bUtUn muharebe gemileri~ bir kere (el) yiyoruz. tlu(.lun üıerine gıl.lJlkerq~ F 
yarım kürresinln sahillerine karşı mlzden yalnız Uç taneı:ıı deva.m.ıı •u • Genı: kır. bao:ı u?.un uıuıı dert iddlıılaruıı isbo.t için ş@(tlerl 
:Yaı:Mlıcnk bPl'.ük ülı:ü<Je laaruzl:ır rette tıımıet bariel bıra.Julml§tJr. ypnc}\. Geçinmek \çin knllıındıklnrı oloıadığ,nı sordu. Fııruk şahlU 
(çia kuUannJıUlr. J,ıpanY@ o zıı. K UVVL"l·tMtz lllılRGÖN BlRA:t. <'Zivctleri k:ırşılaşlıklnrı ~orlukları. 11ln bir listesini verdi ve duru 
ıuu lflnclls.tanl\ kadnr ve Hint! OAllA A RTll'OR ~özleri dolıı dolıı. anl:ııtı. hu şıUı.itlcrtn ç~ırılıp dınlenl 
Qkyanuşundım AfrikttY" ve ya~'n Bu köksaldı uile~ı tıibi dnluı :>el\ ,sl için bnşkn bir aüqe bırakıldı. 

't.., k _. r· h 1 t t ı · ,.uanUkte HlUerm aenLZaltııar4 ve bU. l .. ınr_,Jl nıı!\t' ntıı otıpı Rtn ş e e · cok qilelerirni:ı: var. On ara yardım, AQ!.J1E 4flJ1lA 
lir. ;nk Okyanusta Japon denizaltıları Clnları h ima ve i~in lıükllnıetlmlzin 

· pıq 1 ·~Hl(K.1 CEPllılNJ şUph~slz biz~ kayrpwr verdirirler . Vazı ,.e partinin snrfettjği gııyretlerin 
ro~•nL'R 'fL'ZSr. ı.' yet yeni bir cereyan &lUU\C&Y• kadar .. ~ l kt.n l • " ",~n •' ... · "'"''" ııek yerinde old..,.u mu ııı. uıntır. 

3 _ (?Jp ~ik llrıltıtıY.R -.:e Ru$ya §Upbeslz daha da verqircceklerdir, Fıı., KAIJRI J\AYABAT. 
için Alı;dcnı~(' Hı Hasra körfez\pe kat mUaaaderıız;e birlc,§ik .Amerika • * ti- • 
cephane gönderılmesin ı• nihayet nın bUtun dünya milletlerine kesin °· Be~ oğlu lfnlkcvi }ıugün <lt! 50 çok 
,.~~ olursj!k naıttcre Türkiyeyi. tarak ııunu eöyllnyim: Biz Amerikan çoouklu aileye 10 ar lira levıi e l 
Sur,iveyt_. frakı, ır~ı 1 ;\Jısır• Sii. tar. arnzl terltetmek roccburlyetl"!Cle 

.. ~ ..., ~.ı ala ıuişUr., 
nyş kannl~nı ,.e blillin ~frikauııı kaldık, fakat 1'unlan l!>-~ cağız. .,...,~.....,.....,..,..-::,.,....-..-~-----.-......,.. 
,;malini blilyp aarbl .ı\{ri~ll .5!ihille. Blz ve dlg"er Blrıcaık milletler J&pol!, Cava kaşat idi 
ı·inl islilA etmtk fırş:ılını venılş o. ve .Al~n mlliteriuıılDl yok etmcğl 
il ruz nu •1 ı • crik:1nm ctnubu. UıabhOt ettik. Kuvvetıerlmlzt hergun 1 

uu ~ lmqn~ um ı.;0 ye~ elini U• bira:a daha arttınyoruz. Yakında ta 
11;t11hl1et:'I.'~ i l.' ı ı. , ... fcve sçt!.J1nj~ arruz kabiliyeti dUgmanl&rrmuıdan' bf. 
,hır. ıe geçecektir. Son muharebeleri kaza· 

4 - Allı ı '• ı :ı;iınaliı den ııeçen nacak, ııuını aul}\U )'t\pacaJc olan onlar 
Büyük Dril. ıı _nın ve Ru~yan ııı hı - değil bltlz. 

_... Ba11t:ımfı ı tııcl iilll'fadıl 

ıun Borneq, Celbe!llcr ve:Mollucaalar • 
(lan aonr&. Sumatranm ce.ınıbu ile Ba· 
Uy! 1.Kal ~ttlğıul bildirmiştir • 

Vali ıunlan 111.ve etru.lştir: 
"Başlıca ada olan cavayn ltıı.rııı ge. 

nlf ÖlÇU.de \aıLJ'l'Ualil ,.kltyiığı §U "" 

rada pek yakqılla b~l.ıyaca1' olıı.n Q. 
şe yoJu~ı.ı ıııüdafandun \ŞZiccın~k nlmıuıya, Ua.lya ve Ja.r.nya verim. 
ı i l.ıl s:ıçına h.\r siy.ııset takir> e:ti~·~ !erinin son haddine gelmek uz.ere bı.ı. 
a;iır: tukdirılo Rııslu 111 - ~ k~ :umel ıunuyorlar. BlrlC11k milletler için ı.,. keri harekt!.tı iman ve ı;ıclikten blr a • 
ımık.ıbil lnnrruzlarını üd 'l tı r•ucic hal böyle dcğilı;Ur. · %.lmle bek liyoruz. Cava sahilinin uzun 
''t: lrır•ı ! 'cı "!- i esaslı ~·t ıılı.ınc· ucıı vç B ı r J. n c ı vultemlz Blrle;ı!k old~u n dQpıalUA muhtelit Ltıtlka. 
~ılla 111 ddd.ıindn ıı•ı-hn:ııı tınele mlllctlerln deniz hAkimiyctiııJ rnuba • meU.ı'<ien Uze~ aU.yabUeceğt.DJ 
y.-rclını elmiş oluru ı fc.za edecek ve havr. hAk!Inlyetını eld~ blllyoruz. !ılalZememl.Ze llAveler ya • 

lntirat~llar Amr• ı.tı !l knrte.Imuı edec~k ve zıçı üatl!J)lllğU o.nllk ola· pılmumm pek arzuya pyan olduğuıuı 
deve ku,w:.ıqı taı.ıı,,.1:1!.ni taklld e~me • c~l,c §ekllde istıhsalAtı ıı.rttu.qı.aktır, da anııyoruz. Fakat fUDU da blllywu& 
sini istemekte iılller, Ş1m4i boynl!lpu. lılerııJekeU,n h~r taratında ı.tll!şal ki donamııamız turnız etmek preul. 
zu dı§ıırı~ ıtıkaraumu~d&n korkmak ~l;.merlcrl -.:e !c.brikalarda erk~kler ve pini tak~p ediyor ve Cava kuvvelll bir 
W, "e milli k~un k&blumbağa vckllnl kşdmlar ~amus~ne gayretler eıı.r. kara ;.e hava ordusuna nıauırtlr. Ca • 
almaamı lat.emektedirler. Bir. kart.alı fctn1ektedlr. Bu muharebeyi kBybe. vaıım vazlyeU dlter eyaletlerin vazL 
yUksekten uçan ve kuvvetle duran decek oıur;ak demolmul anl&~mm yeUle hiçbir veçhlle munyeM edile. 
h~Ue muhafau etm11\c istlyoruı. DUş. tekrar do~bU:neal için ~ıı:rıar ~eç • mez. Burada Holanda laanetleriDJD 
•~ k~ı harlı1 UZl\k n.epıleketıere mes! lAzıll\ geld!finl blUYoruz. Blz bu ~ısma pek u.tUn q netlerle c;:t:k • 
• -.. ~ ~ı.mıadu mu}\!j.rebey~ u.ı:ıcak gayret~ ajırlq- mak dalıa zordur.,. • 
.Sft!Jltın ~kadar ıız l(u g(,ntarmek tırırc;lk ve cebhanem~ı blrlblrlmlzt "'Bizi fiddeW mWıaıebeıer bekli~. 
~tını .. t~ artan bir hızla kaq.t lmU'Peoak ~ -.,~ ·j i'uat biz bOtttn :ıw~ mtı. 
t:at blk edl.Yonı&. lJr1& ' ·- -.deAe ~ 
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• 

T0RK·Tf~ARET· BA~ASl·A~~· 

Bayanlara 
MOJDE 

Bu taaarnıt deninde eaklcll, bQ 

soldu, renglohı modam reçtı dl~ 
metli 

ElÇantol~ 
bir köşeyıt atıp terketme~ 

Atclyemlz ıswcıı~ re,ıı~ el 
leriııJz.e uygup ol~ eski ~ 
RINIZI fennt sut'eUe boyı\r W 
ni yapar. .A.rzu e.cu.ur. '111 ~ 

astar de~e~. 
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Baş, Diş, Nezle,_Gnp, Romatizm 
Nevrali~ Kırıklık ve Botun Ağntwı Derhal Keser 
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