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Baaıldığı yer 
VAKiT MATBAASI 

ı~-A_n_k_a_ra __ c_a_d_d_es_ı_v_A~K-rr~Y--ur_d_u~·i 

luuınarı dört gözle bekliyordu ... 
Tes's edden aş evlerinde Sızılayın 

göaderdlfti yiyecek maddeleri 

Erenköyde 
Bugünkü yangın 

itfaiye gurup muavininin ayağı 
kınldı, üç neferde yaratandı 

Bir köşk yandı 

pış,ruıp datıtııyor ıa 
Şark Cl'phesfJıdo nöbet ~kllyl'n 

A 1rnfl.n ll!lkerf 

Alman tebliği 

J Bugün öğleden sonra Erenköyde 
büyük bir yangm olmutı, Kadıköy ve 
Usktidar i tfaiye grupları taratmdnn 
söndiirülmll§tür. 

dan Niyazi, Ramazan ve Faik da bal..' 
konda yangını aöndürmeğc çalf§Jr 

larken balkonun çökmesiyle yere : 
dtlşm~r. muhtelif yerlerinden yara_ • 
Jıuıml!'lardır. Yaralılar, Hayd&rpft§a 
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~ AZAR 
Yunanlstana KıZllaym yardımtnı 

götilrmek için Pir~ye giden Dumlu· 
pınar vapuru dün akşam limanımıza 
dönmütıtilr. 

Gidişlmiz Yunanistanda adetA bir 
bayram günü oldu. MeselA., yaşamak 
ümidini kesen pek çok insan, yeniden 
hayata doğmuş gibi sevindi. Ve gelir-

Bir tümen 
komutanını 
esir ettik 

Saat 14,55 de Erenköyüııde merhum 
tsha.k paşa refikast NigAr Kurtarır'a 
alt A / 10 numaralı köşkte çıkan 

yaııgm, az zamanda bütün evi kap
lamıştır. 

Nümune hutabaneslne ka.ldınlııuştrr. 
k~kUn üst katı tamamen yanmıflln'. 
Alt kata da hasar olmuştur. Ya.ııgmm 

nereden çıktı#J heııUz teab!t edileme
ml§ir. Binanın 8000 liraya Anadolu 

sigora şirketine sigortalı olduğu anl&. 

fı:Jmı,,tır. Zabıta tahkikata devam et
mektedir, 
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Yunanistana gidenlerden biri seya. 
hatlerinin nnsıl geçtiğini ve Atina He 
Pirede neler gördüklerini muharriri· 
mize şöyle anlatmıştır: 

- Buradan hareket ettikten dört 
giln sonra Pire limanına vardık. Yol. 
cuiuğumuz normal~ getU. Yalnız Ça· 
nakkale boğazından çıktıktan sonra 
bir hayli dalga yedik. Ege denizinde 
hiçb.r şey görmedik. Koca denizde 
teknemiz tek bo.!Jma yüzdyordu. Ara 
sıra Alman tayyareleri tepemizde do. 
!aşıyorlar, Kızılay işaretini görünce 
uzak.Jaşıyorlardı. 

ken bize: 1 
- Sizi yine bekliyoruz. Siz bizim 

kurtancımızsmız! dediler. 
Yunan milleti her fırsatta TUrkle. 

rin bu iyiliklerinden bahsetmekte. Yu
nan milleinln, Tllrk milletini en iyi 
dost olarak ebediyen tanıya.cağını iz. 
har etmektedirler,,, 

Sovyetıerfn ıno11eç. 
teki taarruz arı 

pos ırtlldl 

Pek az zaman sonra bAdiae yerine 
yetl§en itfaiye gnıplan, yangını sön_ 
dürmoğe çalışırlarken Üsküdar grup 
amit muavJni Musta!a ~ğından ya· 
re.lanml§tır, Ka.dtköy itfaiye grupun· 

Bu Harp Böyle de 
Bttebilir ! 

\'a7..an: SADRI ERTEM , 

H i ndistanda Berlin, 8 (A.A.) - .Alman ordulan 

MllJI b~ b.n.k~ t j başkomutanlığının tebliği: 
ır U ume Donetz çevresinde ve Harkof doğu_ 

kurulması isteniyor sundaki cephede dUşmamn büytik mik· 
tarda mühlm kuvvetlerle yaptığı taar. 

Panama kanall 
yakınlarında 
Yabancı bir 

deuızaıtı girildi Gece seyrederken geminin büttin 

J APON taarruzu her gün, ışıklarını yakıyorduk. Geminin iki ta· 
yeni ;reni inkişaflar, za- ı rafında bulunan Kızılay lpretini se. 

f< rlcr kayJ.,derek gooişllyor. Har- ' kiZer projektörle aydmlatıyorduk. Sa· · 
hin b:ı~ladr'?;ı gün oynanan 1ıoz hf:• 1 at 17 sularında Pire llmaııma girdik. 
l'.ı ı-emeresiııi \'ermekte devam e- j Karada binlerce Yunanlı toplanmz§tı. 
ıi yor. ,Japonyanm bu harpte ee . Bizi sevgi ve heyecanla kal'§lladılar. 
ııupta elde etmek istediği hedef· Dumlupınar için: 

ruzlar püskürtillmüştUr. 
Doğu cephe.sinin merkez ve şimal 

keslmlerinde müdafaa muharebeleri 
yapıımaktadzr. Ordu ve sllA.h altında· 
ki hücum krtalarmın yaptığı taarruz_ 
larda düşman birçok istinat noktala· 

.Bankok, 8 (A.A,) - D.N,B: Hind 
ticaret odaJan meclisi reisi Slr Juni· ı 

lal Mehta, cumartesi ak§a.mı Delhide 
söylediği nutukta, Hlndlstanm halen 
içinde bulunduğU dunun hasebiyle, 
derhal tamamen milli blr Hind hUkQ_ 
metinin kurulmasını istemiştir. , rmdan çıkarılmış ve şiddetli mukave. 
~~~~---~~~~~~~~~ 

mete rağmen arazi kazanılmıştır, Bu 

Kanalda seyri•eler bir 
müddet durduruldu 

Nevyork, 8 (A.A.) - Bir Ame· 
ıikan .h.a.rp gemisi Panama kanalı 
r.nı iki, üç mil ~ğmda Krist.obal 
cie bir denizaltı gördüğilnU aanmış 
trr. ·Kana.ldaari seyr:isef€r durdu 
rulmuş ve denizaltı _sem.isine karşı 
r.· rçok dalıcı torpiller aıtrlnu§t.ır. 
T(lhlike kalmadığı ıka.tlyefle a.nlr 
~ldıktan sonra kanalda mlinaJta.Jat 
başlamıştır, Denizaltmın Krlst.obal 
sularında hakikaten mevcud oldu· 
ğu hakkmda. bir emare elde edil. 
memeşitir. 

ter a~ağı yukan en öcıtön ha.deline _ İkinci HıristOıS (ya.ni ikinci AL 

;rn1'1ar:ımalrta<lır. !ah) diyoı·ıardı. Gemi tnürettebatma 
~fli nlte<tilecek Hint .ıreıe. ı gösteı:ilen mlsatlrperverlilı: cidden bU

rncn~ı! A' ustralya, Çin Ve HındJı,;~ ı yllktUr Türk olduğumuzu anlıyan Yu_ 
tan 1!'11 kalmı:)tır · 

· .,· , . •. .. nanlılar ne Y1'P&caklarını §8.lırıyorlar-
1~ ~ılterc ıı:ısıfık mudafa.smı A • dl, Bütün vesaiti nakliye de paramızı 

merıl;aya teı·ketms, Hindistan \'C kabul etmediler. Sinemalar ve diğer 
Uirmanya ınıi<lnfıısını birinci plfl • eğlence yerleri de bizim için bedava 
nı alınışhr, Son ~iinlerde Kripsin idi. 
bır dcmcciıı<le daha. bliyük ks.yıp 
!:tr h~lemel' lizımgeldiğini <ıöyle· 
ıııi~ti. 1ng i1wrenin sı~apunın stt
lrntunclan sonrıı Ca.va ve .\ vus • 
t ralyanın müdafa.asında ısrar et -
miyerek ba~ka !>abalarla meşgul 
u'mnk istediği anfaşılryor. Filha. 
kikıı Arnstralyalı ve Ca.valllar 
,\mc.>rfüanın miistal<hel yıı.rdrmma 
?::!rlterli imi~. 

' '.avel Hollanda. Hindir;tanından 
d ltnmı~. Hin<ll'>tnna. ı;:.ağrrılmış, \'e 
( o.I acla. \ aureıendlrilmiııttr. 

Bu \ 'azl:ret şimdi Japonyanm 
lıarjı siya.-.ı'tine hizmet edecek şe 
kilde tefsirlere tabi tutulmakta • 
drr. 
Japon~·a uzak şarlt 8eferini 'u 

il,j csno;a ~öre tanzim etmek gaye. 
8İndedir: 

1 - Harp yolu ile, 
2 - Siyaset yoluyla. 
Muluwemet edenler silahla mu 

ksbelc etmek istemektedir. 
.Bunun haricinde Çini, Hindista. 

nr, Anır;tralya:yl siyasi birer kom 
h:ne7onla kendi davası için bir 
m~net haline koymak istemekte
dir. 

N t ... e ~~fıu Tojo J"pon meclisinde 
SQ) ledigı bir n .......... _ ç· 1 ıı· J' Uunuu ID n, m • 

Yunanistaooaki vaziyete gelince, 
Bunu anlatmak pek güç oeY ... Orada 
kaldığımız müddet zarfmda her blrL 
miz, günde yedi aektz k~inin ölümüne 
§a.hit olduk. Sokakta yürürken, kıu

şrmızdan gcılen adamın birdenbire 
düştüğünü ve orada ölüverdiltllıi deh. 
şetre görUyorduk. Yuııantstandaki 

mezarlıklarda artık yer kalm&ml§tır. 

öıuıer için boş arsalarda 60 · .10 met. 
re murabbaı yer kazılmakta, ölüler 
buralara sıra mra ve kat kat gömW. 
mektedir. Sinemalar, tiyatrolar, bar
lar ve meyhaneler açıktır. Fakat içki' 

den ba§ka blr §OY bulmak kabil değil· 
dir, Bizim götürdUğUmUz gıda madde 
leri, tesis edtlml§ olan aı yerlerinde 
pl§lrllmekte ve buralardan tevzi edil
mektedir. 

Bu tevzı ~inde, fakir zengin herkes 
bir tutulmakta, halk intizamla hisse. 
sine d~en yemeği almakadır. 

MLvlid nazımı
nın kabri 

iran kabinesini 
lilıi llar;&ciye 

mll.nasebetle, dll§man, içlerinde bir 
tümen komutanı olmak ilzere blrto}c 

1 
esir vermiş ve 300 den fazla. ölil bı
rakmıştır. 

nazırı kuruyor ı Hava savaşlarında , Alman av tay. 
raııraıı, 8 (A.A.) - Röyter: ya.releri 21 Sovyet tayyaresi d~Ur-
1ran mebuaan meclisi aktettlği hu- m~lerdir. Dllşnıan tayyare alanJarm_ 

sust bir celsede eski hariciye nazır_ dan birine yapılan taarruz esnaamdn 
lanndan Soheyll'nln başvekil olması yerde 9 ta~are tahrip edılml§tir. 

. . Afrika şımaıinde her iki tarafta lehmde rey vermiştir Soheylı pek ya 
kında kabl~Yi h\lkü~dara ve meclise fazla keşif faaliyeti olmuştur. Alman Birmanl}ada a.rzedecektir. 1 Stukalıı.rt ToDruk limanında tam ısa· 

. betlerle 3000 tonilatoluk bir yük ge· J 1 2SO 
A. •k d mlsiyle 3 Şalope batırmışlardır. Al- apon ar 
merı a a 1 man savaş tayyarelerinin yere sUrU-

Badyo ve gramofon :~;~:ıtıy~:~,n~~:;:ı:ruzb;:o~ :tayyare kaybettiler 
1 yerlerınden keııllmı,ştır. 

yapı ması 1 Malta ada.smdnki askeri tesllller Şiddetli çarpışma. 
durduruluyor 

1

. gündüz ve gece mUessir surette bom. 1 d 
balanınJ,'itır. ar evam ediyor 

Stokbolıu, 8 (A.A.) - D.N.B : 
U Londl'B, 8 (A.A..) - B.B.O: 

nited Pr~ss'ln bll~rdlğine göre, 
1 ispanyanın Arjantine Birmanyada Rangonun 80 kilometre 

Birleşik Amerıka harp ıstihsalAtı ko. b" .. 
misyonu, 22 nlsandBJl sonra hususi ır muracaatı şima.lindekl Pegu önünde tıqhyan 
müşteriler için gramofon ve radyo el· Buenos - Ayres, 8 (A .. ~.) - D.N.B: muharebe ~iddetle devam ediyor. Bu 
hazlan lmal!tım durdurmalanru b!J. İspanya elçisi Arjantin hükQmetln_ 1 muh&rcbe Pegu.nun kimin elinde kala. 

diren bir emirname tebliğ etmiştir. den , İspanya gemilerinin Buenos · cağını gösterecektJr İngiliz tankları 
. Ayres limanında mahrukat alıp ala· Ciüşmatıa ağır zayiat verdirmiştir. İn. 

Si.yam kabı·nes·ı mıyacaklarını sormuf,l ve bu müsaade gillz hava kuvvetleri Japon münakale 
verildiği takdirde, İspanyol gemileri. hatlarını daima bombardıman etml§. 

• nin Arjantin mUnakalAt servisin! mu· Ur 

istifa. etli I ::~: h~~~=~ek~:1ra!:k::;m~~ ~nd~ 8 (A.A.) - Binnanyadaki 

ajansı tir. ı' Röyter muhııJılrinin bildirdiğine göre, Tokyo, 8 ( A,A.} - Dömei 
Bangkoktan bUdlrillyor: 

Siyam kabinesi dtin öğleden sonra 
istifa. etmiştir. Ba§vekiı Songgram ye. 
ni kabineyi kurmakla m~guldür. Ye· 
ni kabinenin kurulmasiyle muharebeye 
daha şiddetle devam edileceği sanılı. 

Bu kağıt yokluğunda 
Ayrı olarak basılıp 
Satılığa çıkarılaa 

muharebenin başmdanberi Japonların 
Birmanyada ve Siyam tayyare mey. 
de.nlanndaki kayıplarının enaz 250 
tayyare olduğu şimdi öğrcnllmekte· 

dir. ustanı~! Avu~tralyanın siyasetle
rini d~gışUnneterlni a<:ıkça söylr· 
miş, Çinin A!ilya nizamı i~in nel<n· 
ıla.~ elzem okloğunn anıatnu!lö. 
n 1 n d 1 !il t a n 1 n rnüırttaldl o. 
111.blJeeeğini bildfnnı,, Avuııtralya: 
nm düşm~ca bir hattı hareket t.f.. 
kip etmedıkÇe Japon~·adıuı zarar 
gönniyeceğini b~h <>tmiı;ti, 

,,. yor 

Sa~' atka.rane B-~-ez-ily-a-Ja_p_on-ya-yı Beş kuruşa seve seve 
alacağınız, merak ve 
alaka ile okuyacağınız 

Bu sayı İngiltere hava kuvvetleri. 
nin yüksek subayları: tara!mdan ven · 
len malQmat.a dayanmaktadır. 

Günlerdenberi ısrarla devam e
den .Japon ve mihver propagan
d!h.cıı Japon OO,vckillnin a1•zusunu 
;verine getirmek ic;>ln ~ferber edil
miştir, HindJı;tıı.nıı, Çine, A·rn·. 
tl'alyaya deumh bir surette ka~ 
ümit kah korlm telkini yapır. . . 
nıaktadır. Yapılan te1kın1eıin es:ı 
<;1 15ndur: 
"- İngiltere Felrmenl' Uindi'-· 

tanmı, A\lı~tral;r:ıyı k<>ndi ba;ına 
hıl'akııuştır. Onla.n mahvedecel• • 
tir.,, 

Bu t&ıyfkf n ~nnp deniılerindP 
n,.srl hlr tesir bırnl<:ı<'nğmı fabnıhı 
Jlck güç değildir, A\'Ustralyanın 
mukavemet eı1cre;'.tlnc şiiplı<' cdilq 

W: De"'ft.nu 2 ncl ııanada 

bır şekılde protesto etti 
yaptırılacak Rlo de Janeiro, 8 (A.A.J - Brezil-

Bursa, 8 (Husu11I) - Mevlit nazr 
mı Silleymo.n çelebinin Bursa.da. Ç<ı. 

kirge yolunda dağmık eervller mezar
lığındaki kabri, güıı:el sana'Uar mü. 
dUrlUğU tarafından Türk Stilinde 
san'a.tk!rane bir ııekilde yaptırılacak 
ve üzerine mevlidin şu son mısraları 
yazılacaktır: 

Her kim dllf'r bu duada bulana 
Fatiha ihsan ede ben kuluna 

Bu civardaki evler de lstiml§.k e· 
dllctikt.en sonra Bursadakl diğer biL 
yüklerin mezarları mesel! Yeşil camii 

ya hUkQmetı, Japonyada katan Brezil· 
ya diplomat ve konsoloslarına Japon 
makamları tarafından saygısızca. mu · 
amele edildiğini prot.esto etmiş ve 
misilleme olarak aynı muamelenin 
Brezilyadakt Japon memurlarına tat. 
bik edileceğini bl!dlrmi§tir. 

lngHtz tayyareleri· 
ala akınları 

Loodl'&, 8 (A.A.) - İngiltere hava 
nezaretinin tebUği: 

Dün gece bombardıman servisine 
mensup tayyarelerimiz Salnt Nazair
dekl dUşmaıı merkez UssünU bomba. 

• 
EDGAR VALLAS'IN 

Londra Şeytanı 
adlı en güzel romanının 16 say_ 
talık bir formasını bedavaya 

aJacaluıınız 

HABERiN 
Roma.n forırıa.larmı tophunak 
fıMıatmı kaçırmaymrz. Farkında 

olmıya.rak sonunda 100, 200, 600 
l<uro!:Jl elde edemiyec.eğlnb: ld. 
tapl:ı.rdan müteşel,kll bir kü
tüphane sahibi olacalaımız. 

HABER, 
11 mart 1942 de ilk formayı ver_ 
meye başlıyıı.cııktu. 

yapan Iva:ı: pqanm mezarları buraya 
na kledilecektir. Bu i!!Ahanm etrafı da 
tanzim olunarak bir park hRJine geti
rilecektir, 

lamışlardır. Tayyarelerimizden biri 
1
._ _______ lllliiİiiiiiiiiiiiiii•iiiiii_. 

Uıl98UDe döıımemi§tir. 

Malta Uzerinde 
iki Alman bombardıma: 

tayyareai dürürüldü 

MRlta, 8 (A.A.) - Cuma gU.Oü M 
man kuvvetleri taratı.ndan yapılan hıı 
va akınları ~Mmda İngiliz avcıları 

I ve karşı koyına ateşiyle ikl ıı. 
1 sersclımit 109 dllşUrtıımllş, blrt de ı. 
1 .sara uğratı~tır. Bundan başka bl 

1 Yunkers 88 de ağır ha.sara uğratılmı§ 
tır. tngil!z avcılarının hiçbir kayıpl&. 
n yoktur, Alman bombalan aivÜ 
halka yerıercte bazı hasar yapm!fbr, 
Halktan birkaç kişi ölmUştUr. 

La Valette, 8 (A. A.) - Son 
ilkkanunda.nberi Malt.aya ka.rvı 
g!t tikçe ı,iddetltneıt dtıpoan hal'& 
akmlarmda, ~diye kadar 252 
kişi öldüğ1i bildirilmektedir. 

Alman ajansınan verdiği 
bir habere göre 

Cavada 

1 

muhase
mat durdu 

Surabaya deniz Ussu 
F elemenkhler tarafrndan 

tahrip edildi 

Japonlar havalara 
tamamen hakim 

bulunuyor 
Banpok, 8 (A.A,) - D.N.B : Pa.. 

zar gUnU Bangkokt.a, radyo ile yapılan 
Felemenk dilinde bir haber elde edit' 
miotır. Bu habere göre, pazar aababt 
Cavada muhasemat durdurulmuttur. 
Bu haberi teyit eden b&.§ka maı<Unat 
alma.mamı§h'. 

_.. r>eı-anu 2 ~J aayfada 

· Sovyet baberler 
blrosa bildiriyor : 

Leningrad 
cephesınde 

6000 Alman subay 
ve eri öldürüldü 

Fazla miktarda harp 
malzemesi ele geçti 

.\Ioekova, 8 (A.A,) - Sovyet haber_ 
ler ajansnun bugUı:ı. bildirdigine göre, 
Ruslar son günlerde Leningrad cephe· 
sinde yaptıkları faaliyet esna.wmda, 

6000 Alman subay ve eti öldUrmllş. 
lerdlr. D~a.n mukavemet merkezi 
kırıltnıı ve kIZılordu, 8 hücum araba· 
sr, 7 top, 2 zırhlı otomobil tahrip et. 
mi§ bir havan bataryası susturm~· 

tur .• Birçok mitralyöz mevzileriyle 
zırhlı sığınakları ve büyük miktarda 
harp malzeme.sini işe yaramaz hale 
getirmiştir. Sayısız ganimet almmı§. 

. tır. Son iki gün zarfmda Sovyet ha 
lla kuvvetleri Uç batarya topu, 35 ha. 
'.an t.opu, birçok tayyare karşıkoyme 
topu ve tayyare meydanında bir ı.
yare ile bir hangar tahrip e tml§Ur. 

tsınt bildirilmiyen bir cephede • 
ıaıan subayı ve eri öldürüJmUştur. 

rı t . uaze em12 

Yarın ve 
öbürgün 
4 sayfa 



~vustralya ve 
~eni Zelanda 

Teal ltlr taarru 
Ol•I lluırladılar 

..... beua (A~ mer 
eıd) 1 (A. A.) - tyt bir menba• 
an blldiriJdli:ine göre, mllttefik• 
eT Japonla.ra karp taarnıza ha .. 
rriaıuyorlar. Bu hususta Avus -
:ra.lya ve Yeni Zclanda tarafın • 

hazırlanon proje Çörçile bll -
lirilmi§tir. A vuatralyanm ve Ce
ubl Pasifiğin mUdafaasmda Ca .. 
ada alman derslerden istifade e
ilecektir. 

Yugoslavyada 
General Mihailui.çle 

ilk bahar 
taarruzu 

hazırhyormuş! 
Londra, 8 (A.A.) - Uyter: 
Mlbver de•letıerı. general Klbailo • 

vlçln kumandaamdakl Yugoelav vatan 
pernrlertnden niUrekkep ordunun ilk
baharda yeni blr taarruza geçmesi lh. 

mallnden endife etmektedir. 
Londradakl Yugo9lav hllkQmetiDe 

.-n haberlere göre, 400 büı k1f1llk 
mihver kuvvetlnln yUade aeluıenlnln 

bulwıdulu Sırbıataııda, ıöaterllen mu. 
kavemet çok kuvvellldir. Karadağda 

ltalyanlar bet tuımnlerlnJ. buralarda 
mdılamak mecburtyettnde kaJDU§tar • 
dır. 

Geçea batta Sırbutandakl fR'al kuv 
ftltled kumandam. llPl kuvvetlmlDe 
lral'fl yapJJacak her muhalefet bareke
tlnbı öltlmle cezalandınlacatmı anla • 
tan bir Uatar netretmi§Ur. Gene ıeoen 
hafta Be?gradda beı klfl idam edll • 
miştır. İlalJIUl kaYD&lmdan ~ bq 
kabir habere göre İtalyan aıker1 

mahkemesi, e.ekJ Sırbıatan toprakların 
d& uUere yardim ettllderi içtD yedi 
komUnı.tl m&hkt\m etmı,tlr. Bunlar
dan Udal ölllme ve dlP' befl de bet 
eeneclen mtlebbet kOrel• kadar dell
men bapLI cezalarına mahkam edil • 

millerdir. 
ı,,aı deYleUeriDID endlfllerbd so.

teren dlğer blr allmet de Sloven ve 
Sırp laalJrmm toplu halde tehcir edil. 
meleridlr. Şimdiye kadar 400 binden 
fasla inan llOrlllmlt .,.. yeal tıüclr 
hareketleri dtl§UnUlmekte tıuıumnue. 

tur. 

BIJ! oto,.,oı,ıue ilam· 
re• çarpqmuıada 

Datt lrifİ öltlii 100 lıiıi 
yaraltıntlı 

8elma, ı (A.A.) - .. IJlmall Karo. 
lln" blr otomobille, mlUılmmat ytlklll 
bir kamyon araamdakl çarplflD& ne· 
tlceatnde hani olan IDfillk yüztlnden 

enaz dört klfi ISlmllf ve blr !:otu teh· 
llke.11 olmak Uzere 100 kadar lnun 
yaralanmiftir. lntlJAk, kaza m•ba)Un 
de mUteaddit binaların yıkılmaama 

Ve civardaki camların kınlm.uma se
bep Olmuttur. lııtiWt 80 kllametre 
mell&feden duyulmqtur. 

italyan tebliği 

C:avada 
...... tarafı 1 Del •:rflıda 

Sa.Ys-. a <A.A.> - Bandoencdaa 
llClll &lm&n haberlerden aıılqıldJtm& 

ıGn, harp 'Y&lltalan IUbarUe bOyüJr 
blr llaUlnlute ll&hlp olan Japon kuv -
veUeri ileri harekeUerlne devam ede. 
rek Tanckuba PnJm vıolJr•nmm tL 
m•Hnde müttefik müdafaa hatlarma 
g1rmlflerdir. Jıı1Utletlk.ler1 BataVJ&JJ 
bo§8lttıktan sonra, atır toplarla tank 
kaqıkoyma balaryalarmnı beton mev. 
.Uere yerle,tirildlklerl ve cotratı va -
zlyet bakımından müdafaaya daha el. 
verlfll olan Prenger TllAyetiDde Ban. 
doeng dolaylarına çekildikleri malQ.m. 
dur. 

Son haberlere göre, Felemenk kuv
vetlerinin mUdafaa etU,l Bandoeng 
ovalarında Sab&ngdan gelen Japon 
kuvveUerlne k&l'fI §lddeUl muharebe. 
ler yapılmaktadır. lkl gtlıı, Ud pce 
du?M dan .urea muharebelerden llOll. 

ra Japon hava ve kara kuvvetıerinln 
üstUnlllğtl yüztlnden arazı terketmek 
mecburlyeU oımuetur. 

Aakerl mUfahlUer, Japonlarm C&. 
va aduı bat.ıaının hemen her tarafı
na r. m olduklarını ve tedirgin edil. 
mekllztn aaker ve malume çıkarabL 
lecekJerlnJ. kaydetmektedirler. 

Cesaret ve ısrarla muharebe eden 
Felemenk kuvvetleri takdirle anıl • 
makta ı.e de, daha muharebenin ba -
§mdanberl FelemenklUerln mUttefik • 
ler tarafından aUraUe uker, maızeme 
tayyare g6nderlleceğı vaadine ınana -
rak bllttln kara ve denlz kuvveUerlnl 
mUttefıklerin emnne tahlis etmlf ol. 
duklarma da ifaret edilmektedir. Bu 

viyeler geunemiş 'e Felemenklller 
tek bqlarına mücadeleye mecbur kai
mi§ olduktan gfbi bava kuvveUerl de 
K al ez ya muharebelerinde eri. 
mit ve Felemenk deniz kuvvetleri de 
Surabya ve Batavya öııUnde oeretıe 
çarpışarak bütün taarruz kudretini 
kaybetmi!Jtlr. 

Bir Tokyo teU, Bfndoeııgl mUdafaa 
eden kuvvetlerin cenuba doğru çekiL 
meğe baoJ&dıklarmı ve Felemeıık Hln. 
distanı muvakkat merkesblin pek ya
kında aUfmeılnln beklenebllecetınl bil. 
dlrmektedlr. 

TokJo, &)'Dl umanda, Bandoeael 
demlryoluna batllyb ceaup dol1I kı. 
yıamdakl Tjilatjap limanı açığmda 
Japon flloaunun dllpnanın 3~ ticaret 
gemialnl batrrdrğmı haber vermekte • 

dlr. 
Lcmdra, 8 (A. A.) - B. B. C: 
Alman haberlere göre, Cavada 

vaziyet çok vahhndir. Adanın ye
ni merkezi olan Bandoengin rad· 
ygau .neerlyatma son vermlıUr. 
Rac110 dlm 8aat T ,55 te ıu ~,_ 
le .kapat.ıbıııifJr: "Şimdi neıJriyat.J. 
mm kapatıyonız, D:ıha iyı .za
manlaıa kadar Allah•wma.rladık. 
Yqum kraliçe! .. Bundaıı eonra 
Cava Ue muhahf're u11Um\tt.ir. 

Daha evvel ıtlman bir habere 
göre, Japonlar Bandoc>ngın şimal 
müdafaa hatlarını dclmişlerdir. 
Ba.ndoeng harbin iptidumdanberl 
bqkumandanlık karargAJu:ydt. 

Adamn garbında da vn.ziyet va .. 
himdir. Tankkoban yanardafuım 
glmalindelti Felemenk mevzıleri 
cuma gllnU yanbnıştJr. Doğuda 
Sura.baya dofnıdan doğruya teh • 
dit ediliyor. Bu mühim üst<>ki ıe .. 
::ı..t tahrip edllmt,tir. Fel • 
men.klller her tarafta nnude.ne mu 
kavemet g&tenvorlanıa da Japon 
Jara nazaran bcse karın bir nispe• 

~ a (A.A.) - llal,yaıı. ordular tindedirle ... Japonlar havalara ta.. 
umumt karargümm 641S numaralı mamen hlkJmdirJer. Bu durum 
teblltl. karşısında ınuntazams.n b r cephe· 

Libya ç&QDde kqif kunetJıart fa. de muba.re1>e etmek imklnı kal -
allyetl olmutlur. mazaa, Felemenkliler çete muha • 

A1n ·el· Ca&al& cenuba.oda dUpııa.. ~beei yapacaklardl?'. 
J1Dl mot6rlü vamtaıardan mürekkep .AMERiKAN FiLOSU YOLA ÇIK'D 
btlyUk bir top!uluğu hıı"a kuvvetleri- Vllflnstoa, 8 (A.A.) - Ofl: 
nıizln mWıim tefkill•rl tarafmdaD pek Cavanm bemen tamamen lfp.lt mu-
kusa lrtlf d n bombalanmış ve tıayUk harebenln UçüncU aymm bltmealne 
ml tard& motörlll &r&balar tahrip edil- teaadllf ediyor. Amerika devlet mer
mi§ veya haaara utrablmr,tır. kezlndekl mUp.hldler, Japonyanm Hin. 
Jtaıyan - Alman hava kuvveUerl dWtan veya Avustralya 19tlkametlnde 

Tobl'uk ukeı1 teel8l•rln1 bomm.ıanuı. ileri barekeUerine devam edip etmlye· 
lardlr. Um•nd& demlJ'll bulunan ceklerinl, yahut mtıtteflklerln tabl1'9· 
bir petrol gemlalne laabet olmUf ve lerlni tadil ile taarruz tqebbUlrOntl 
gemi yalalmqtır. ellerine alıp almıyacaklarmı sormakta 

DUfman hava karfıkoyma ate§lnln 
1 
dırlar. 

ıiddetiDe ratmen tauanJerlmla1n Amerika filoıru retalcatblde bulunan 
bepıd 1181erlne dönmtlflerdir. Ban titr lngtıtz gueteet.anfn ttpatı bu 
çarpıpD&lan unumda dDpnanm bir aon faraziyeyi teytd eder görQnmekt.e
Gıo.ter -.yyara1 dflfOrtllmllflOr. dlr. l'llbaJdJra bu gueted, bll'ÇOk tay 

Kaltaya kaqı mllteaddlt pddeW yarelene birlikte muuzam bir Ame· 
taarruaıar tekrar edllmlf ve burad&k1 rlkan Jraf!IMIDID lı&len Pıudftll mu· 
mWılm hedeflerde önemli tahribat ya. barebe çevreleri Lltlkametlnde yola 
ptlD1Iftı1'. çıkmq bulundutunu bildirmektedir. 

Sumatranın 
cenup kısmı 

Tamamen 
işgal edildi 

Bugunko spor Mahkeme Salonlarında 

Lig !!!!!.8~ ..... "Şehvet hissile yanın-
Fene~ st.Uannda devam e-

di~: .... da ~ ..... da alıkoymak,, davası 
paşayı s ı. Galafeaaray ı.u.ı.ı. 

TokJo, 8 (A.A.) - lmparaıtor. 
hıık umumi kara.rg!Uımm tebıtği: 

Japon kuvvetleri, lııloeratebo 

:::~ :;k~ be-::~= ''Vallahi babacığım, mahkemede kendini 
çrvreıtindek.1 dü:tman kuvvetlerini 
bozduılrtan soma 4 mart saat 17, 
de, Hari, nehrinıin cenup layJlı 
Ur.ariodc Djambi stratejik tchrni 
Utgal etmieler'Cftr. Bu suretle Su. 
matra adamnın bütün cenup lmmI 
kuvvetlcr.lnin eline girmtı bulun.. 
maktadır. 

ti~~.., .... da r..- kurtarmak için benimle hAIA konuştugwu-
Tablml "11 yenmJtd'I'. 
------lllllllİiııiıııılllllllİiııiıııı--------· 

Djambi, Palembang,m 200 kilo. 
metre pal batı•mdadır. 

Djambi çevreeinin bUttın petrol 
sahala.rı daha @Pmdiden J apoıı 
koıırtr51U altındadır. 

Şanglaaytla bir tlaıu 
•alonunJa bomba patlaJı 
Tokyo, 8 (.ı\.A.) - Domd a. 

ja.nsı Şanghaydan bildiriyor: 
Dün gece beynelmilel imtlyu 

mmt......,..da Geikon danı alo. 
uuna. attla.n bir bombezlm patlama. 
sile, onbiri Çinli ildsi Japon olmak 
Uzere 13 kişi tehlflteli surette ya. 
ralanınIŞtır. Bonba.nm Çung King. 
Ji bir tedhi§çJ tarafmdan aWdığI 
sanılıyor, Polis ~ok dikkatli bir 
ir.celeme ya.pmağa bqlamıştır. 

Alman Cebllll 

EN SON DAKiKA 
Küçük llinlar Kupona 

(Bu lmpW ekl•er• &ki lu"ll 
it anma " il ..,... llllllan D S.. 
Dakikada parum ~· mw. 
mailim kalmall bere .............. 
al blldlnDelerl lblm.) 

Evlenme telılilleri: 
• Yq sıs, boy 1615, kilo 88' atrbMt 

meslek sahibi dUrUat, sabırlı, yaklfık. 
lı, lyl ahlA.klJ, ba7&tı UIUIUf ldm9e. 
siz bir bay; t;erblyell, Clll'lılt maoera 
pereıt olmıyan, hayatı anlam,, bir 
baya.Dla evlemnek .. temelttecllr. (K. 
D.15) remzine mUraoaat. 192. 

• Yq 2S. bO:J ın. ldJo ea. yUluek 
tahallll. yalaflklı, clddl ve matrur, 
remnı blr dairede ltiO lira maqlı me· 
mur bir bay; konforlu bayatmı kendi 
kazancı ile temin edemlyecetı ıçln, çok 
zengin bir bayanla evlenmek tatemek. 
tedir. (Mavt Tuna) remzine mUraca. 
at. 193 Moskova_ 8 (.ı\. .ı\.) - Sovyet 

ı;ece tebliği: 
Yedi mart gilnU kttvvetlerlmlz it arayanlar 

Faşist Alman kuvvetlerine kartı • Orta mektep S tncl anıta kadar 
taamız muharebeleri yapmışlar • okumut e8ki bartlerf Ye bira& dalrUJo 
dır. Dilfmanın ağır myiat verdili bilen blr bayan lfl)'le n ta!uılllyle mo. 
şiddetli muharro'beler esnaııında, naalp ream! veya buamt bir m0eae8e. 
00-Hklerlm.iz cephenin bazı keelnı. de ç&Jlflllak tat.emektedir. ı.tlyealertn 
lerindc ilerlemigler ve birçok mea <Bat C&n) Remztno mOraca&tıan 
kfln mahalleri ~al etm.ltlerdiT. • Yeni tUrkçeyi bilen elektrik tul. 

Altı mart gUnU 35 Alman tay. 2atlndeD ,terıro. tee'•tmda, eoter. 
yaresi tahrip edilnıiftir. Blz yedi yağcılığmd&D, ~ ve delllzet
tayyare kaybettik. 7 Martta lıılos- Ukt.ea &DlaJU 1111' 1ıa1 ı....a .,.11911111 
kova clvannda yedi Ahnan tayya- dairelerde ve)'ahut apartml&D kapıcı. 

Rornanyatla zirai aelerhrlilı lıtı 7Çlllak ~- .A.dl9: ..._ 
emri oerildi dik Ankara eaddMI No. 18 lıhltafa 

ÇeTik. 
Btikreş 8 (A.A.) - D.N.B: BU· • lktlat faldl.ltee'ne deftllledilD iyi 

tün Romanya.da zrrai seferbcrUk lnglllzce ve muhuebe bOm bir sac. 
_eınrı __ • _v_e_rl_!nılş __ ti_r. _______ 

1 
~tleden llOllra herbanel blr mO•••••de 

Vagonda yancm çaiıpıak i.ltemektıldtr. (H.11. 18) rem 
Dün Pendild:en hareket eden zlDe mtıracaat. 

63 numaralı yUk katan Boetancı • lpekll. yllnlO Ye punülu meMU. 

ictuyonunds ~vra yaparken, cat t1wiDe bir mQW.- -~ ı, 
(,ea.fer -.ıtme alt M balya ,.. anmeMedlr • .ua.ı v.11. ,..... ...... 
muk bulunan vsgonda bir yangm su 1413 Galata. 
!;mtnılştır. • Muhtellt orta okullarda ~eıı 
Yangın itlaiye tarafmdan 4..5 llk yapD11 bullll bir gok ~ JWtlf· 

balya pamuk )'11Dd*tu 8Clllna 8ÖD Urmlf bir tı&y deneme ICbl Geretms 
dllrlllmütttır. olmak bere elnm ~ abMDM "" 
-------------• riyaziye deni vermek ı.tıemektecftr. 

_... Baetaratı ı ae1 •:Jfada 
mlyor. Fa"at laponya ~ ba t. 
lakkfd<-n beklenen m~pet netlee 
A vostrnlyanm harbin mihver le • 
bjne lnklş!!f ettiğine lnamnumı, 
ve dernokmı"llerden ümidini ke11:• 
meslni ve nihayet haleti raldye 
iclnde tesnm olmasmı l!ıtemekte
dlr. 

lapony• l~in A vutralyaıım sulh 
'oluyla a,darmı açması blJilk 
bir emeldir. Çinktl Japoaya uzun 
hir harp için talaılp edilmemlt • 
halara muht~. Ba l9halardaa 
en mühimmi Awatralyada. 

Pa.'Jlfik harbi &amunluchktaa 
sonra Japonyanm bedeli Hfntle 
Çin anwnda uılqmaya m&n1 ol
maktır. Baı;iiıddl 1Utlara göre 
ele ÇlnJe mat srpmda henüz bir 
anlqmaya da vanlamlUIU§trr. Bu 
''azlyct Japonyaıım Çine yapaca. 
b" taarmn kolayls.,trrmsktadr:r. 

Mlitteftkler Oba • mnt ittifakı 
kozunu da kaybederlerse uzak 
§ark harbi ~ Japon afe
rl1e hlc: o'maaa masyyen bl'I' n~ 
man fçin sona erm~ olacaktıJ'. Ba 
larp bö~Je de bltebiUr! 

ZAYl - Dolma.bahçe cad. 
Bayıldım yo1tlı$1 No 6 da GUI 
bey GUrbliz 3.3.912 gCn(tekmck 
kartımı kııybettirn. Eu kartı 
bt.lan vukamia vazıiı adrese 
teslim etmetdni rica ~im. 

(İJl etnttr> NmZ1ne mtlraeaa\. 

Altlınmaı 

(Tecrübeli) (Giilhan) (C.R.) (S.G. 25) 
(Ciddi) (l'erbwlde) (Y.Ş.) lK.K.A) 
(Deniz 18> (2'1 Ender bulumar.) 
(El) (Kemal Çankaya) (l. Şeüan> 
(S.U. 4) (Eclar) (Şart 18) (B.T. 8) 
(Anl•pbm)(B. A. Sn. 'l'ap)(Bqoan) 
(Şen yuva) (N. ÖS) (0.R.) (Oran) 
(Ayla) (C.K.) (S.8.) (11.Z. E) 
(Genç RebW) (Ksd..,,. Jtaclm) 

Jlü8e7bl, ldmJapr ......... ....... 
dQftll'Oldnte ...... 'beri .... lımm 
dDftmenlE, D:Jlf da ol9a, .,..a lılr 1. 
mide ....... , ... 

- Müa .. doktora yardan eteem 
aaaead de SMH-ln ....... plll lıa • 
nama dletbldell Jmrtuablllr mi f 

Ba ~ Mdaıl isen ......... 
H88eyln, doktor 8ülrle ıartlmfte 
karar venlL 

- Ne ..._ ~ tecll, lılr kere 
oıaa ..ıuma. Ba ...... lııelll ld, ...._ 
nlyeU, lylltll 9"1ı'or. B17le ol-•7. 
c11 1111 relAket -... p1mrı 
~ ............ 
O U..,.. NDüetla e111ıDrl dembe ........... ,,..... da.._ ........... tı*mJor 

1lu. 
......,,.. ..... 91& 11aa.tkl ...... 

dolaprkm: 

- f1119' 
DIJ'e .,.,._ Şalıu boılram llapl. 

undall ..... ma&tıı 
- Ne nrT 8eD bU& aı-dJD ... , 
- Uylmm ......... ~. _, 
---de ........... ~ 

187oram. ıeae ,_.. ...._ 1ı1 111 
•mat. pleJlm de..._. W ... • 
...... 
ŞAlml bodrtm ....... - - ... mldeJlp _... 

...... bodnamla '* ............ 
ne annm. ,.__.., 

nu söyledi, yoksa artık yUzUnU bile 
görmüyorum. ,, 

Suçlu: tki ..-. adamla bir 
genç kadm. 
Davacı: Yqlı bir adamla bir 

genç kız. Davanm ırıetaıa: Şeh· 
\'et hb!lsiyle yanında alıkoymak 
ve kendiaine yardım etmek. 
Şehvet hi9Biyle alıkonulan, 

genç laz, davacı olan yqh ada
mın kızı: Nermin. Henüz 18 ya· 
pıda, toparlakça 811Tatlı, tom
bulca vtlcutlu, gil7Jelce bir kız. 
Delikanlıyı sevdiği, babaamm 
korkusn ve mruyla davacı oldu· 
ğu muhakkak. 

Kendisini eehwıt hi!!8lyle ya 
nmda alıkoyan Nebil adında suç· 
lu genç, uzun boylu, alistild vü
cutlu, gtlçlü kuvvetli Muhak.: 
menin Wıinde biteceğinden e· 
mıiıı. ve soğukkanlı. 

Kendisine yardım ~ 
suçlu genç kadın1a ~ocası Ah
met, ilk defa mahkemeye ~
larmdan yerlerinde ezile bllzOle 
oturuyorlar ve h!ldmin her ba · 
k:Jtmda soğuk soğuk ter döldly!>r· 
lar. Dava evrakına göre, bir 
milddet evvel bir"gece vakti, Ne· 
bil yanında Nermin oldufu hat 
de, Ahmedin BüyUkderedeki e\ i 
nin kapJBJlll çalmJf ve: 

- Aman vapuru kaçırdık 
Haydi otomobil, falan bulalntt. 
Fakat Jrızcaiıg bı A&tte evine 
gidene babasmdaıı saflam bir 
dayak yiyecek. Ne olur, btt go
c:e1ik sime yatsın. Yann ben ge 
lir alırım beraberce gideriz ... de-
mle. 

Suçluların idctiasma ~ı~ 
erteel sabah, davacı ba.banm JIJ· 
diuma göre 4 gün sonra klZI 
alıp mahallesine gMUrmQe, IOka
ğın batma bırakmıf. 

ııwr.& davacı .... bmMIM!D 
alri! iddiadaydr. Kmnm Nebil 
tarafmdan .Ahıiıedin BUyijkdere" 
deki evine kaçmlarak • g(l• • 
pce banda kap&tılchlml e&Jll· 
)'Ol'du. • • 

- Ya alz ne di)eceaımıs? 
Hlkim1n m hitabı ııe kıp m

mızı kesilen genç kız yutkuna· 

·~= - Ne diyeyim, bUmiyıormn. 
efenfiim Babamın tı&deri doi · 
nıdur · Yalnız Nel:ıılt benJmle 
evlenmek niyetiyle konUl'Jyor 
du ..... bana hic: dokunmamlltır. 
dedi. 

- Kalk bakalım Nebil. Nedir 
bu ftleır? .•. 

- Nermin ile konaltutumm 
dofrudur. Ancak, bul ltlerimin 

Çılgmlar Klübü 
Yuaa: hmdeı F. SEBTEUJ 

-9j-

....: 
- Çayı - ... .........,...., 
- Em. 8a1U atıeee lso)'dum lllle.. 
H88eylnln mekwAr Şalıuı aıu&talL 

&u 90Dra, bodra- strlP 8lılalrle .... 
napaalıtl. 

ım.pı -- ............ lılr .. 
...... Çorludaki ........... ka... 
fumı ınu.laıJP dcN7ordıL Ollıallde. 
ld bunak ... 1 1 .. llMl'l•la ...... 
ıtbl ~ IMlftteldea pim 
pnlnlll ,.,..,." ,..ı oamala bera"9r 

K ... .-... H ....... ·- ....,., 

plwldl. 
Büeeyla .... lılll tımadlftea lıltlfa· 

de eti •• - ...,.., 
JCter ...,... ,...... ımlftffıllı •• 

...., dOktor Sahir llodram ........ -
dea ............... Udaı ... ...... 
mail tıeblıı.lndeD ka.rtalımt olamlc -... 
........ , ...... oa. ...... .... : _...,... ..... Qlma,..... ... ...................... ,_ De&....., .. , _ .. ,._,.... . ..... _ 

Benim ...., apma ,.. ... , ... .,....,............-......... _ 
lııodıw ..... lıliQ ......... ,... 

bitirilmesi llznftl'!Mif:Men fJ'r 
Jenemedik. 

Kapatmak meselesine gelince 
bu tamamen yalandır .. 

O gün pazardı. Nermbıt her 
sabah gezmeğe göttltiirdilm,. O 
g1hı de BüyükdereJe IMrdUm. 
Yakıt nasıl geçti anJamadıi, bir 
de baktık, ki son vapur gidelı 
yanın saat oluyor. Nermin: 

- Eyvah eve gklenem baha.-n 
beni öldürilr. di,e sğlamağa 
baeladr. Kendini otele g0t0re. 
mer.cllm. Arkadapm Ahmediu 
evine göttirdOm. Bir gece kal· 
~&BJ için rica ettim. Ben de ti 
dip otelde yattım. Erteal sabah 
da erkenden gelip Nenninl aldım 
ve evine götUrdüm. 

Geri.yam yalandır, dftmedlr, 
uydurmadır. Babası aklı aıra 
bana böyle iftiralar atar., o 
vaka brtmmda bırakıp kamı 
a!mafa meebur edecek. 

Bot. ben zaten Nennlnle er 
ı~ fakat limdi delil, 
Jlttlde. Nitölm. btrlbirtmbıle 
aWramm kesmiş defills •.• 

- Ya llis ne ~nis! 
Ahmet ile kansı Fatma da Ne 

bilin aöyledllderini ludikedel'ek 
Nenninin bir gece vapl!nl kqır 
dıklan için kendi~de miuf"ır 
kalchfmı. Nebilia otelde yattı. 
fmı, Nermini ertesi sl.beh ahp 
~ttırcınlilnO 9(Syledller. Netice· 
de mahkeme, phitlertn eeJbi ic:in 
duruşmayı bqka bir dne bı
raktı. 

NebU, dqarr ç1'ap Ahmet ve 
kamına kehdilerint mahkemeye 
dllf(im'teie sebep otdutu ~ na· 
ırl OzOldliflntl an1abrka, arka 
ıarmdn ~ 11e ytıriıJm aenc; 
ıtız ille. 

- Vallahi babacnf!m., uta. 
yQzllnft bile ~ anlum 
yor mUllUll, ma,1'.).emede kendi· 
Rlnf Jtmtarmat için ~imle hl" 
JA konuştufu1111 e&yledf. 

OJOmtl ~. Oen...m ger, 
iki g6z.tlm akmn, gençlliimbı 
ha)'l'IDI ~ kt dolm 
söyHlyorum ..• di}"!l'ek büumt 
ikna& çalışıJOl'du. 

Bah:tsı da: 
- Hele bir ne gideHm ae g&

rllnQn. Hem, mRD de, kalan ela 
ııeni bu adama wnr..iyeceffm. 
Hele bir c1aha konuftulanu da" 
ya.rlalll ••• 

Diye eııövleniwrdu. 
'ADLIYB JIVRABtııl 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii. Kırıklık ve Botun Ağrllarınızı Derhal Kessr 

)(ı.ralay :Roe 111e9Jek ubd111nu 
mftteceaste bir naart, .usdtl: 

Sahlrln anlamak ........ Mr Mir.ta 
vardi.~: 

- Karım ....... lııanlellm .... , 
Diye IOJ'11181 ft ........ lılr ... .........-. 
8ablr kanam•• lwilısl t ..._ 

tlDI pek· merak ecltyorcla. 

neoa 11•w4l1 
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lıalb lılr .... ..,.. ..... ......... 
bir bodnuD6o lllJmrla a;cç Mir mir 
dit 

Bu aıü ft lmlt ftrld ... -
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