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ihtiyacını 15 Şubattan başlıyarak halkın 
Şiddetli karşılıyacak şekilde 

bir deniz, Yeni trea tarUelarl tatblll olanacak uakşam: 

Bugünün zaruretı : 
Boş Yer 
Kalmasın ! 

Yazan: SADRI ERTEM 
HARP bir yandan yeni keşlf. 

Jer ortaya atıyor. Bu ke· ı 

hava 
döğOşO 

Pıtyon-Svilingrad köprülerinin inşaatı 

1 \ .. 

suların taş. nası yüzünden durdu 

Balıll lstlbsall ve 
saaayllala 

rtırılması içla. 
Vekaletler arasında 

konuşmalara başlandı 
( En Son Oakıkamn Ankara munabıri bıldiriyor ) 
Ankara 13: -- Münakalat Vekili Amiral Fahri En

gin bugün Ôğleden sonra beni makamında kabul ederek 
türlü me•eleler hakkında şu demeçte bulundu: 

filflerde insan zekisının ileri ham 
lolerlni görilyonız. Tekniğin ya
rattığı harikalar simdi insanlan 
hayrete se\kedecek kadar .çoktur. 
Fakat ayni zamanda bu harp in. 
san t.opluluklarmı çok eski dc\ir
lerdeki h&line a\ det ettirdi. Ze
kası fe\'kalide teki.mü! gö1>teren 
fnsan §imdi bu harbin ateşi içinde 
adeti kapalı aile iktisadı de,·rlne 
tlönmllş gibidir. Ne btiyllk harp, 
ne de ondan enelkl hl\J'Pler dün
ya lnsanhğmı bugünkü mertebede 
'IO!tyaJ gerilemeye icbar edebil· 
ıni&tı. 

Blbilk Jı.arpt.~ ~aktiii-1ll 
lnatı elddet .......__. bqttnktl 

Breıt limanını terkeden üc gemiden biri: Prenı Ôjen - Deniz mahsullerinin latlhaal ve 
tevsi tıi; ~ bizim :ve'kAJ.et1 altlka.. 
dar tllılll bir if olmaktan ziyade ~r 
veklı.tıerin de mefCUl olacatı mUhlm 
bır m-.ledlr. Balık tutulmuı bun. 
larm den!Zden ve karadan nakli, b&. 
lıkçılann te~klllu.nctınJmaaı kendile. 
'11ne modem vuıtaıar teıdat :lfl bizim 
T"ekAleU a!Akadar eden m-lelerdlr. 
Sofuk hava vagonlan da bunlar ara. 
13\dadır. 

ispanya -Pertekiz 
görüşmelerinde11 

sonra 
Çıkarııan 

,-esmi tebliğ 

~ gire htm pek mahdut idi 
hem de cWıa .. -- jp eclf • 
Yorda. Bugün harp blitlbı dünyayı 
sarmış, her bllgenln lstth~ll dur. 
muş, yollan kapanmı4, istihsal 
11nsurlan f_,.Jiyetlerlnl başka sa
halara nakletmillerdlr. 

Geçen Mll'da İl bölttmtlatin ha
:r!knl&de bir ltltile büyük merha
leler alan lbtl81181afma memleket
ler ve lutalar arası irtibatlar kur 
mat ve dllnya lnllUllal'llUD daha 
kaliten, Ye daha mütene\'Vl mat
...ıler elde etm•iae lmkin b11. 
zntam11tı. 

Bu IAl'tlu- neticesiydi ki orta 
":: bir ..._ medeniyetin ltlek 
Y an ÜJıedllde baluamak l&rille 
'her lstedllinl iatedlitl zamanda 
bulabilirdi. 

Tayyare ona gtbılök taze çl.le-
11 rengi solmadan ~Uıtr. Gemi
ler lkllmlerfn mahsullerini ytlkle
nir~r, ayıdc ucuna kadar f.qırlar. 
dı. Kinunusanlde temmuzun mey
._ ve mabJutlenni, taı.e., tatmak 
mttınktıııdtt. 

Tablst IM'tlanlım, ikHm zaru 
retlerlnln '1lcuda getJrdlği man'• 
ayı ort&daiı ~~ sürat \'e mc
nüral& imklnı bag'tbı artık tatlı' 
hlr l'tiyadan bqka bir ,ey değil
dir. 

Bagin muharipler, muharip ol
ml)"llalar hep bu Tllyayı hatırla
m~ ~at, bllttln ln
IUhana ~. trenin lcadin-

Alman 
Tebli{li 

Berlla, ıa (A.A,) - Alman ordu. 
lan bqkumancWıhpm ı.tıUat: 

12 Şubatta .Almuı denla kuv
vetleri tarafmılan yapdMı hare. 
lr.eUer eı1111Mınaa Mant denilinde 
ve •imal denidnıin bat.mlllda tng;. 
liz kuvvetleriyle bir çe.rptflD& ol. 
muttur. Sbhanıhoret, Gncfecna.u 
ve Priu. :u,gen muharebe gemile· 
rmden mUreldtep ve Koramiral 
Ciliax'in kumafldasmda bulunan 
bir filomuz Pndıi gelen malfımeta 
göre, bir İngilk muhribini batıı• 
mış ve diğer bir dilııman muh&ri· 
bini ateşe vermiftir. 

Alman .remilerlne taemu; eden 
mühim ln.cllls havı teşkilleri a~ • 
zayiatla püsk(irtülmiltlerfür. }ıir 
Alman torpidosu bir lxınıba habe. 
ti7le: hafifce s&katlanmı;ıır. Bir ile
ri 'ka.,.tol gemimiz kettfüne hiicunt 
eden tayyareyi dilştirdük\en ıııonr.ı 
batmıştır. D&niz ktn·,·ellerimizin 
harekeli başkomutan marnşal Sperr 
Je idaresindeki mühim hava teşkil. 
)eri tarafından himaye edlhtıiı\tir. 
Şimdi alınan habetielrfleın ıanl~~ıı. 
rtığına göre bfijiik bir kıstrıı Almnıı 
av tnn'areleri tarahndan olmak fi_ 

7ere <lıfı~man havn kuvutlerl 43 tay 
yare kafbdmişlerdir. 1>11ter düş
man tayyareleri deniz kuvTetleritni 
zin ve tayyarelerimlzin kaf'lıko~a 
~ ı>evamı ı ançı •7fada 

dan ~ok evvelki devirlerin kapalı 
lktısat 1J&rtlatma dönmUı olmala 
ndtr. Kapab lktaat devirleri lr• 
sanlan asgaıt lbtiyaolan kufıla. 
ıMk ~fazla ~ya ve oetlt- ufak t.ezgih lnlbıde Ç91ıpıa)A Jc ... 
il itler yapm&Ja iebar eder bar eclt)'or. 7Amlri lbtlyS(lar Jük. 

Bu döaBt, 1* hayatın ~ıhı IJU kolar. Bwıan için ~lçek baltçt>
!ekli lngnlann hıhunda, müna- lerinl bir gtin llhana, prrua, d~ 
sebetıerinde ih!llohı•ar dereeecıe mllite'A t.&rlMI baftnde görilnıek, 
buhranlar husule getirir. Harbin hiç hayret etmemeliyiz. :Normal 
haflladıtı gttadenberi laaaıı top • oıan bom herkeein kendi ihtlyaer
lalaklan bu p§kmhk İçlndedfrler. nı birkaç artm toprak ttzerlnde 
İnsan topluluklannm kendini yetlştinnele çalıpnaımlır. Bily\lk 

~kmlıtl'tan kurtarmaları ~ ken- lktdat deTlrierlntn :rasyonel Ç&• 

dllerlni yelli hayatm ~lanna h,nıası biylik haA!lmde araziye 
lat.ıbü ettlrmeleri ıliznndır. Her dayandıiı gibi fptldal iktmat de· 
lllfılllleket lpddai • ~ dönen virlerinla ruyoael meaalıll ele 1aer 
90S)"e*eye aymak zaruretini h"'- svaç topralr eıe rudmaah şetdl4e 
~ve her mcintJeket buna işlemek etUDta dayanır. 
gi;re çareler aramaktadfl'. RttldUnet b'\ ihtiyacı anlamı~ 

l'eni lhtlyaçJann en mühimmi. tır. 
en korkunca gıda ihtiy~landır. tstanı..hm ba llltlyaeı dUJ111•~ 
Mesafelerin vüs'at( lıarpt.en evvel oldutana da en g1lzel mlleli ' ' • 
iDMnlara hhmet eclerdl. Halbuki tanda~lann mlltalealamulaa ve 
P.~ hadatlarm öte.I yok gibi şehrin IDel!l'al makanalarmm aldığı 
clır. Haclatlann içlade de istihsal tedblrlerdem alıyoruz. Bagtlnkti 
~ Mr l'llddeye dll,mllştilr. , 1tayatm arureıt bir etimle ile 1 • 
~hnakale güçlü~ insanları en fade olunabilir: H~r kant toprağı 

üçUk toprak .ııarçuı üstünde, en ekl Bot yer hhm•• ı 

Begannamege tô.bi 
tutulan kliğıtlar 
hakkında karar· 

name sureti 
( T. C. Resmi Gazetenin 11 şupat 1942 tarinlı 

sayısmdan aı.1nmıştır ) 
Ktuarname No: 2/ 11291 
I kametgôhlan l•tanbul Belediye hudutları icincle 

bulunan, bilumum haliilıi laülımi ıahı.Lar. y,,,İirwle meucut 
olup beyannameye tabi tutulan muayyen ev.al w eb' af
taki kağıtlara el konulmanna ve bunların ihtiyacı bulu
nanlara .ureti tevziine mütedair olup Koortlinoayon He
yeti reialiğinin 24.1.1942 tarih ve 1111 O •ayılı tezlıereaile 
telılil eclilen iliailı 265 .ayılı kararın meriyete lıOniılmcuı; 
icra Vekilleri H eyetince 1.2.1942 tarilaintle lıabal olun-
~~ mnM . 

Karar aayw: 266 

Japonlar 
tahta gemi 
yapmağa 
başlıyor 

ı - • lkametglhlan latan bUl beledL 
ye hudutları için.de bulunan lthall.tçı, 
ihracatçı, komU.yonca, toptancı. :varı 
toptancı, depocu, eınanetÇI, nalcllY'9Cl, 
müteahhit, bankalar, gaaete ve kitap 
matbaa ve iila.rebaneıerl, Jütapçılar, 
kırtulyecller ve defter lmalltçılan 
gibi bll~mum halilld ve hUlanl fldım. 
lar t&rafmdan vertlmtı buluıaan be. 
ya{lD&Dıelerde mezkQr: 

· a) Plyaaad& lkincl hamurdan ma 
mQl addedilen ikinci nevi stllUloaı~ 

Tokyo, 11 (A.A.) - M:Unakallt na. yapılmııı mlttel denllen odunlu kf.lıt. 
zın Teraaıılına, diyet mecltaindekl de.. ıarla bundan aptı ne'rideki klt1tJ&nn 
ıneclnde, deniz nakllyatmm mUataoel tabaka hl.Undekllerlnln her ne'ri ve 
lhtlyaçlannı karfılamak için, bundan gramajda ve aagari IHS X 7& den yu. 
böyle ahıap cemller yapılmaaı dU!JU. kan eb'adda olanlarile, 
nUldUğtlnU söyleml§tır. b) Ytne bu nev'ln her cramajda. ve 

Deniz nakliyat datreaı haJen abpp her geniılikte bobln haUnde bulunan 
gemiler için tek Up üzere bir plln ha. beyaz veya eamer renkte (renkli 
zırlanıakta lüzumlu keresteyi bulmak Çlzgillleri mllatemıa) mlgn.ntı Teya 
makaadiyle tedbir almaktadır. fıllgranStz kltttt&ra ve 

Bu gemilerin temin edecetı en t1lL c) Bu kerre Kapoplno vapuruyla 
yük mcıft'aat, tatenlldJğl kadar bUyUk memleketimize gelip b&Jen gümrük. 
tonajda yapılabllrnuı, hızla ve kolay. lerde bulunan yukand& ev.at ,.. eb.. 
!ıkla meydana getirllmut ve fiyatla. adı bildirilen klfıtlara. 
nnın çok ucuz olmaaıdır. lııllllt Korunma Kanununun muaddel 

Nazır, ılındi yeni lnpat tqg&hlar· 1' Uncil maddealne mllatenlden, HU. 
yapmak zorluğu ka11ıamda hUkQme.. ı k!lmet.çe elkonınqtur. 
Un, mevcut tesgA.rlan genl§lctmek ta. 2 - Bu karamı net}!'lnden IUb&ren 
savvurunda bulunduğunu, Şanghay 20 gUı: içinde beyannamelerde meskQr 

W': Devama ı Dd •)'facia 1 ~ Deftllb ı ... ..,.... 

Balıklar tutulmuı veya koruıerve 
haline •eUrilmesl bir lmallt ıııı de. 
Batığın dafılmaaı meaelesı de diğer 
veklletıeri lllAkadar eder. Bu Jtlerln 
bir eaasa bağlanması tgln bir takım 
müzakereler yapmak mecburiyetinde. 
y)z. 

Hazırladığımız 'kanun projesiyle 
bu neticeye varmak latlyoruz. 
Dıter taraftan gUnUn acil ihtiyaç. 

ıannı kartılamak lifin Ticaret Vekile. 
tiyle mebsıılen tutulmakta ol~ balık. 
Janmızm mevcut konaerv• Cabrlkala. 
rmda veyahut tuzlama atölyelerlnde 
daha ~lf bir ıekDde itlemeaı etra. 
tında görü§meler llerllyecckUr. 

_.. De\'811Jt 2 acl •)'fMa 

:uac1rıd, ıs (A.A. ) - I•'ranko • 
Salazar görUşmcleri sonunda ııetre • 
dilen tebliğ şöyle demektedlr-

18 mayıs 1939 tarihli doeUuk Ye 
:ıaldırmazlrk muahedesi ve İspanya 
ve Portekiz hllkQmetk!ri arumda dol· 
rudan doğruya görll!Jmeıer yapılmaamı 
.ı:lerpi~ eden munzam protokol mucL 
.'ilince, General Franko ile h~ 
nazın Suner Portekiz htlkamet nılal 
dokt,or Otlvira Salazar ile buluflDUl
ardır. MUzakere eanaamda bugünkU 

:dUnya durumu karııaında ik i memle 
W- Devamı 2 neı ...,.ı9da 

Basma dağıtmaya 
yeniden başlanacak 

Gelin olacaklara 
faz1adan 

Bi,r müddet evvel gOrlllen )Uzum u. 
zer\lle durduruıan baama, amerikan 
bezi ve ~n a&bflarma birkaç ~ne 

kadar yerli mallarda başlanacıı.ktır. 

Devlet mUeeae.elert ve resmi teo-ekkll 
memurlarına, daire amlrlert taııdlkly . 
le. allelerln nlltUau dikkate almmacıaıı 
en ful& 10 metre pamuktu :menaucat 
wrilecektlr. Bu tetek~Uller haricinde 

verılecek 
kl halka, yme aym vazlyetı. ve c. 
cek ve sa~a bugUnlerde batlanacak. 
tır. 

Bundan başka, evlenecek çiftlerin • 
c·haz v.s. hazırlıkl;nna yardım için 
O metre pamuklu meuuca_J. dllW' 

.araftan, yeni çocutu olan veya atUall 
ulunan Sçln, belediye tudlkiyle 1& • 

n tre, yine pamuklu meımıcat veri. 
lecektir. 

------·--------------------~----~~----~-----

ŞANGHAY 
BATAKHANELERi 
Muhteşem Sahneler • Yeni 
Dekorıar-Hevecnn,, \/~k·~ıar 



:. - E;.; ~U.' DAliUtA 

olanda teb1iği 
nata~ia, ıs (A.A.J - Cuma günü 

ne§redHeıı Ho~nda tebliği: 

M~kassar<:!an gelen telg-raf raporla. 
r. Japoı;Uarın JJaıangnlyııpada karayaa 

• c:ıktıklarma. dair bund!ln 'evvel veri. 
len haberin doğru olmadığını göster. 
melı:tedlr. 

Son ı;ı.lınan rapo~lara göre, yap.ıJ.an 

geniş ölçüde tahribat neticesinde Ma. 
kassar liman mahallesi dün al<şam 

Mı.Hl. yanmaktaydı, Bu tahribat ve 
Seleb'in cenubunda. y pılan tahribat • 
dolayı lyle dUşman bı,mı.da işine ya_ 
:rayacak b.ir §CY ~ularnıyaacaktı.r. 

Hollanda Hindistanı takım ad:otları. 
r.ın diğer harp .sahnelerinden yeni bir 

rapo:: alıııamamı;tu. 
D~.manm ha\'a !aallyeti bilhssa dı~ 

cyalcijc,r üzerinde yaptığı k~iflerc 

inhiııa:r .etmektedir. 

13 ŞlJEAT 1942 CID.!A 

Japon 
tebliği 

TolQ o, 13 (A .• \.) - 1mpıırstorlulı: 

umumi karşrghr tebliği: 
Japon kara ve hava kuvvetleri, Sin

gapur şehrlııiQ şiı;na~ }ıatısında f}:-.7 
ltilomctrc mesafede su rlepolarrr et. 
rafpı..,da şlddclli taarruzlar yapmak. 
tadır. 

Jııpon hava kuvv tJcrl devaıı:;ılı dal. 
galar halinde, linuındaıı ayplmşğ.a 

hazır lııırp ve yül.t gemllerin"' ta.ar:,r.uz 
etmektedir, Asker yUklll O bin to. 
nlHl.toluk bUyUk bir gemı ile 2 bin 
tonilA.toluk diğer bir gemi yakılm~
tır. ilOOO llAh 7DOO tonilatoluk diğer 
dokuz gemiye bon bala,r dli müştlir. 
Jttpon hava J{UY.V Wcri hiçbir zarara 

ÇörçiJ.in k.abinesin- sm~~~uetler 
d~.!~~~~ ~~~>ıla~.~yk ~! M :,.kez 
gazete.si 1:ıaııınakaıesınuc, çörçn J\abL i,ec:::::. ... ımı·nde 
ne.sin9e cs~şıx tadilat n;wydaga ·getıir. .ıl\. ~ 
)n si için ık.E'lldisil'\C ·t·ş.p;lan tavsiye, 

!eri ke.buıc dnvet etmekte ve §Öyle de. 'ı I erliyor 
mektedir: 

"N'ezaretslz olarak tlört, Qep vera 
altr kişiden olarak ve her meselede 
kaq karar vcırcbjleceJ;. yU~sek tı.a, 

kemlik yapabilecek şahsiyetlet'den 

mtircl•kcp lıir Jmbine kurmak ıazmı.. 
dır. N'ezaretıerin başında bulunan 
ru;ı.7.ırlar bu kararlan tatbi~ mecbur 
tut.ulmalı ve Jl41:Zırlarda,p piri zaaf 
gösterecek olursa parti teıiı.kk.ilcrine 

balulmaksızuı iş ~dan uzakl~tı. 
rılmalrdır. Memlekette bu de.ği§Jklik
forin Çörçll'in itibarından birııcy kay. 
bctmek.sizin • yııpıl:'tbi!cceği tecrübe 
de.viderinde Çörçil'ln çok kıymetli o. 
lan bUyilk vasıflarından istitade ede. 
bilecektir.,, 

Avustra1ya 
parlamentosunda 
cıa.n~rrıı, ış ( \.4..) - Başvekil 

Kurt.in ınuhalefet ~efl l<"addcn ile gö_ 
r.üş~i.iş ve Avustralya parlamentosu. 
nu '20 fUbalta topıla.nma.ğa da:vet et. 
mi§iir. 

B:ışvcltil, bu tenht.c Mkeri vazişet 
lıakkmdl\ pal'lıunentoye. t.am ve sarih 
ma~at vereb~cek mevkide buluna
~ ünı.lt ,tltJğiJ}i,.l!ö~tir. Tçp. 
lantI iki gUn sürecek ve celseler, 
:rni.IJ.i ;ınü.dntaayı ilgilendirmesi bala_ 

• nı.mdaıı .sfzli yapıla.caktır. 

Kağıt ~arnamesi 
_.,. Baştarafı 1 inci sayfada 

kflğıtlarm ,eatıp. aimdığI tahriren sa. 
lıiplcrlne bildlrllmedjği takıjirde bu 
lrntltlar serbest kalrr, 

Gazete ve mecmua idare~eleri, 

kAğIUarın tevzline lta.da.r, gUnlilk l.h.. 
tiyaçlannt elkonan Jrıtğıtıanndan te. 
mine mezundurlar. 

3 - Bk'inci maddeye nıU.Vteniden 

elkonan kO.ğıtları değer bedelleri mu.. 
kabilinde mUbaya.a TUrkiye llıa.hdut 
Mesuliyctli Basım tst!hllk l{ooperaUf 
Şirketi, momur edilmiştir. 

Mübayaa. olnnacak kG.ğıUann değer 
fıyatı, bu !k!ğıtlaı· ithal edildiğine ve. 
yahut yerli mamf.ıl oldw,;un.a göre: 

a) İthalde itho.ID.tçt Birliğinin teklif 
ve Flyat Murakabe Komi.syomuıwı. 

tasdikine iktiran etmı~ ithalUçı satış 

fıya.tma, 

M<>&ko\a, J3 (A.A.) T" Ccp4ru,len 
gelen son naberler şöyle hulQsa edile_ 

llflir; 
L~ningrad cephesinde, Sovyet kuv. 

vetlcrinin mcvzll bir taarruzu esna. 
s~ iki gUn içlııdp !!00 Alman i,)ldU
rülmUşttlr _ 
Şimal batı cephesinde ı imanlar 

bilhassa b•ı c"phen!n biı· ke~iminde 

tmık ve ağır toplor desteklenmiş pi. 
yade marifetiyle mUtl'adtllt karnIIık 

~arruzlar yapmışlarsa da hunların 

hepsi pllsl<ilrttilmUş W.' <lli~man ağrr 

zayiata uğ~am,ıştır. 
Kalinin cephesinde Sovyet kuvvet. 

lt>rinin yeni ilerleyişleri cımasındn AL 
l};!anlAr ~arşş,m~a ~.i.inll yapılan bir sıı_ 
~·,Ş§~ 120Q J'j~~ kaybetmişler ve bir 
Sovyct blrllğl iki mUhimmat trenini 
zaptetml§tlr. ' 

Merkez ccph,,c.slnd~, nus kuvvetler! 
büyük zorıul•la.rla karşıla§madan jler. 
:ı.emelı:to ve Mn s-On)erile YJJID\lpl{ lı.r 
kar tab-.ı.kasıyla kaplı ormanlık bir 
;m.v.J;ıitte bulunan bUyUk ~iftliklerden 
mtirekkr.p chcT}lmiyetll hir sevkUlceyş 
noktası olan Aleksan<lrov&kfye. • 

ınıutora mevldinl alın111 lml1Jn.IJ.lll.}t.t$. 
dir. Burada :ıvapııan 'hareket ~asında 
20 ı<adav top zapte<21lm1 Ur. 

Cenup i;.'llı cephesinde A1maniar, 
bu cephede karşılık taarruzla.ar geç. 
m.işlerae de Sovyet topçusu dii§manı 

dUTdurmak için geniş nıilcyast.a bir 
mlldahale yapmııtır. 

Alman tebllil 
ı.,- Baıitarufı 1 lnı·i .ı;ab·lad::ı. 

atc:şi ile dü~ürülnıii!)liir. Bn şidde 
1i hava sav-nşlurınd:ı tıiı y:ılııız 7 
tayyare ik:ıyhc11ik. 

ingillcre cenııb kıyısı üıt·riııık 

~-ısa irtH:ıcltm u\·ar.ık Jı.ırcl,ct :y;ı. 
pan savaş layyarclcriıni:r. :ığıı· t:ııı. 
la boınlarla liman tcshlcl'inc \'..: 
lm,·a alanlarına t:ınrruzbr y:ıpmı5. 
lardır. 
Doğuda, düşman yeniden l)lr çok 

noktalarda ta:ırruzlarmı telcrarlaroış 

kanlı ve ağır zayialla. pUskürtilımüıJ. 
tur. Donetz cephesinde taarruz bize 
yeni topraklar kazandırmıatır. DUş_ 

manm buradaki mukavemeti lunlmış. 
tır. Kının doğusunda. hava kuvvetleri. 
m.Iz bombalarla bUyUk b1r deniz taşı. 

b) Fabrika eatL, fiyatı, tını hasara uğratmııııard1r. 
Malın hangi elde bulunduğuna göre Afrika şiınnlinrlc her iki tıırafıl:ı 

mer'i BJ"a.cı klrla.rm!Jl iIAVesi .suretiyle kc~if fallliyelleri olnıuşlut·. giindü1. 
bulunacak haldkt maliyet fiy.ıı.tr, de. ve gece taarruzları y::ıpaıı .\lman 
ğer fiyat ola.l'ak tesbit edilecektir. savuş ve )>ikc fayynrcl<>ri TQbruk 

c) KAğıdı kendi Uıtlya.cµıa sarlet_ limanındaki mühim tesisll'ri hom
mek için ithal edenlerin srrf bu sto.. balamış ve :ıtcşc vrrıni)lcrdir. Bu 
ıra yaptıltlan masraflar da aynca. Jimıınlıtnki uskcri tesisler lam isa. 
na7.an itibara almaca.kur. ıbetlerle savaş ~ışıııd:J bırakılnıış-

4 - Tllrklye Mahdut Mesp.liyep.i 1 tır. J,Darmaijİk!l'da l!ava a}ıınlnrında 
Basını. .tsti.hifi.k KQOpenıtif Şil'keti fi._ i>i İngiliz tan·areleri yerde lahrib 
çüncü maddeye tevfikan satın ala.c~ edilmiş veya has::ıru uğratılmış~~r. 
kı1ğıtiıırr, Matbuat Umum Müd!l:rli.L Buradaki J\l).va s:ıv:ış~rpıda du5. 

1 • ı· ğünün veı:;ecıeğl tevzi emirleıi daire_ rnan beş tay.yare k.ı)'tclmJŞ ır. 
sinde, ihtiyacı olanlara satar. Savaş tayyarelerimiz tarııfındaıı. 
K~tıt bu §clrllde yapacağı sa. yapılan ıaarnızl:ır e n:Jşınq_n ::\falla 

~a.r '1~in ~arın mubayaa. fiya.. adqııınqaki }ınya ve denir, ü~le:i 
tına. bifüınuın ınasrafiarmı ilA.ve eder. bombalanmış ye av layyarc)erımız 

neşri tarihinden iki rlü5J:11:ın tayyarıışi ıliişiirrnii-:;ler
diı·. 

Yeni Londra EN SON DAKiKA 
büyük elçimiz Kijçük Uiolar Kuponu 

Şe hr ım izde tBU iqJpOWI ek.Jeaerek gön~ 
I!} arama •e tş verme tl6D1an En Son 'fevfik Rüştü Arnsm tckatitlUğllnU 
Daldkada pııl'a.81% 1M11TedUecektlr. Ev. 

i.steı:ne.s.i UZ<'rjne Londr.I\ bliyilk el~i~ leıllme teklln gö.ııderea oııtıyucolanii 
liğine t§.yln edll eski Be.şvekıllerL 
nıizden Rauf Orbay bu .sabah An'kara. mWıfuz kalmak üzeri! tıartb adrealeı1 

Dl ~Dldeıi ~) dan şehrimize gelmlştı.r. 
Rauf Orbay bııradn bir hnfta ka. Evlenme teklifleri: 

dar kaldıktan sonra Londradaki vazi. • Yaş 26, kilo 68, boy 112, askert 
!esi baş-ına gidecektir . baytar mektebi mezunu, 120 lira ka • 
--=-------=-:---..,.-,,,..--:----"""'! ı :zançıı· en gens. orta boylu, esıııer, hoş 

ra,Jarl Eaglafn me!1rep biraz 4a saz bilen bir bayan_ 
• ._ )§.. evlenmek iı@ınelttedir. Fotoğrafla 
ueyanaıu (Arkadaş) remzine mUracaat - 148 =-- ısa~taratı ı inci sayfada. • Yaıı 21. boy 1,72 kilo 74 buğday 

Dahilde işli~cceğlmiz veya sarfede. renkli, bir bay, ;YW ve boyuna. uygwı 
ı;eği.nlizdcn !azla. tutulan balııtlan ~a. bir ~e Jnzı ile e.vlenmek Ye iç gUvey. 
rice gönde:rmek imk nını bulmakta. si gi~ek istemektedir. (C.B.Y.) rem. 
yız. Uman QluyDr ki ~it vcsa yPıiz. zine müracaat _ lü 
ıe bir günd~ tuttuğumuz baJıldarm • 30 yaşında serbest mcsıek sahibi 
birkaç misi nl, tutabiliyoruz. Fakat ayda 250 lira kazançlı 75 kilo, 1,75 bo_ 

fi&rfedıl.e~ek ~·l'r olma ıncn ,Palılı)R:-.rı. yµnda kumral, ,A.vrupada t.absil etmiş 
nı'z hr•klı ofai'alc azUı. tut1Jlma11ı.a~- ~lr ıQay, 20.f?S Yı:tımda bir ı>ayanla ev
ladır. lenmek istemektcclil'. (K.Ş. 30) rem. 
--:Ji'az1a tututalilıı:rın ~nult\tfuaşı için zine müracaat _ 150 
~ d&poJara ve tlol l>ı.ızn. l))Uyıı:ç yar_ * Yaş 30, boy 1,70, kilo 80, kru-a 
uır. Dunların tc,ınlni kin bir tnkım ;;özlü, kara saçh, -beyaz tenli, ince 
;.mka.Qlar a.ram"k l zımgelmclı:tcdlr. ruhlu µıevkii içtimaiye 11tı.hlbl, ıtlril. 
Kısaca qiycJ>J.Jlr[m ki T,Urk'yede balık bilhassa ~k aileye mensup, dul 
sarfiyatını arttırmak için kabil olan bir ~yan, kendisini refah içinde yaşa 
tedbirleri almakta. kusur etmıycccğl~ tacak, !if!rbest meşlclc s~bi tüccar 

10 $JJh~ttan J 'b::\rcn tş.tbikınş. bir b&Ia ev.te~k istemektedir. (Ay 
geçilec0k yeni lren tarifc'led haL doğan) remzine müracaat _ 151 

j{ın ilıt:!ytıifilfrım kJLtsilı)-a<;<"~ ıw iş arıyanlar 
kilde tanzim edilmiştir. Fov".ırnlftdc • 18 ya§ında lise 11 den tasdikna. 
b,r sebep olınazs:ı trenlerin gee1k.. meli bir genç. maişetinin temini için 
memesi ve yollarına mun1n74Jll çalışmalr i.Stemektedlr. (D.T.) remzine 
devam ctmelcıi bu tarifeyle t.e " müracaat. 
min edilmi5 olacaktır. Gidiş - gc- * Ortamcktep mezunu, askerlikle 
!;~ biletleri de bıı aym onu11tlıı.n ,a.IA.kası olmıyan bir genç, resmt veya 
;.tJbaren Jft.ıl<ln-ılmrşttr. hususi bir müessesede vasat bir Uc. 

!<'azla ehemmiyeti lın z nalUi.yn. rcl.IC' r·aıışmak istemektedir. (Ş. 1942) 
tnnız olduğu 1çin yolcu trenleri - remzine müracaat. 
nin sayısını önce aıaltınak mee.bJJ• • ortamektep son sınıftan mail va. 
t'iyetinde kalınııJtık. Avruna ile ziyetınin b0zu1tluğıı ~ünden aynlan 
muvasnla.yr temin etmek için pjt .. bir gE~. buswıl veya. resml müease. 
yon • Sivfüngrad köpriilerinin in- ııelerde 2aıışmak istemektedir, İngiliz. 
7ı:.sr bugün durmuştur. Bu yıl ce de bilir. (A.R.K.) remzine müra -
lJl.enıleketirnizdc oldıığıı r;ibi Bul- caat. 
garıstanda da f zla. k Si h~üm * Bir hukuk talebesi gUııUn her 
siinnüş, yağ n yağmurlar Ve kar. saa.tlnde r~ı veya bususi bir müea. 
l<>rdaıı hasıl olım sular ve Meriç aeı.ıedı:ı çalı§mak ~.stcmektcdlr. (Toros) 
ve Arda nehirlerinin te.şkmhkla - rc.mzlne müracaat. 
nna sebı>n olmu tur. Gelen buz * 17 yqında bir talebe, öğleden 
hütleleri de köprülerııı tesisjnc ya onra ı;alıı,rmak istemektedir. Muhase. 
nyan ağ~ 'Skelclcri11°den bir kır;• be ve yazı işlerinde çalı,1ml§tır. Biraz 

mmı t.ahrıp et.mi§, bu yü;ıclcn i.ı;... da daktilo bilir. (Çelik kalem) rcmzL 
<;3.8.t bir mikt.a.r gecikmiştir. 1ki ne müracaat. 
gündür sular tea<rar bu nehirler • Aldırınız: 
·Je fazlaca kah~rmınlrr. F'ı;1::ı..1iyetC' 
~~mek çin sulann inmdi bekle- '~· ~l..JURj (Jt}'aW!,.1~ d•TJ•J) (Ş,) 
?li~·or. Köp.riüai.ıı J.uş.asI .dulıa bil' (E. Ş. 1202) (Zaran) (Gill) (Aksu) 
iki ay k:ıdar gccikc<'cktir. (Vatan 55) ıM.K. 122) (Gül yaprağı) 

<A. 5) IF. K. M. 0> (18. pSema) 
(Ttırgııt) (q'arar) (F.Q.D.) CH.N.) 

(FZ. ~) (0.~.K 2072) (M.K.A> 
(A.Ahmet) (O.K.) (Nadide) (Akta.
tay) (T.R.B.) (Mehmet 35) (G. Mine) 
(P.İ. 241 (S.B. 12) (Y, Akın) (Leman 
Y,) (Denk) <N. 28) (R.K. H) rBalınr 
r;içeği 1) (G.l>'L) (Akyilz) (İnci) 

(35 Ayc;loğa!f) (GöJ) (1.wren) (Işık> 

(CUneylinin den!Zclsi) CO.S.) (N. 4.97> 
[Ay) (Ş.) (Y.Ş) (25 Sedef) (R.P 35) 

(A.B, 84) IB.A. 32) (Çnllşltan 

Alutnsel) (ÇMka;'B. Kemal) (S.S.) 
(Nadide 79) (Yedek denizci) 
(Deniz M.) 

isP.anya - Rort~iz 
görUşme1er. 
~ BIJ§ta,afı 1 "'l&Ci llBJ'fnda 

keti Siyasi ev ıjkt1113cp bakmıd~ ıı. 
gilendlrcn umumi mahiyet.teki mesc1e_ 
i.er iki memleketin iyi mUnp,ııebetlcıini 
belirte.n d9şUuJ· y,c Js.avnı.yış hava.şı 

içinde ınceıenmiştir. 1.şpa?lya. ve Por. 
tekiz hUltlımetlerinin, evvelce imzala. 
nan muahedeler htiklimlerine göre 

mUııterck mcnfaatleii.Jlin konınnı;.ısx 

için istilı:baidc de ıukı bir temas mu. 
hafaza etmelerine karar vcrilmi.~tir. 

Japonlar tahta gemi yapıyor 
~ B.'lstnrafı 1 ı,~ M>·fnd3 

\'e Tsingtau tczgll.hlarmın Japon de. 

niz inşaatını karş1Iayacal< vaziyette 
cı)duğupu ve den~ prqgramı ile yapıl. 
;n.asr tekatrtlr eden gemiler için işga 
edilen topraklarda ıUzumlu teknik 
te~leri Q)Jl.n M~r lı:uıumtası dU. 
şUpüldUğpnij i,l~C e~lftlr. 

Fıkra 

·Titreme /aslı 
.l:l!>Ş ~ fH!Wlf: 
Bir gölde ~aç y~ kMfl 3'~

, .. ~m$ Jı;lJl Jua,yığa tmı~ler. ~ 
yJld.f eliıldc kalın bir iiff!$, ıvaıuıııla 
l>ir ~dl} bir ~~ va.rrn,t/J. l"olcıı. 
nun biri ~eğin mutf4aıl tJtredllini 
a-örünce paooı;a. sebebini sormuş: 
L- Jfe)" ~un bey! demlıı, senin 

de boJ'P.Unda ı·uJu, ayuj'QJda nallar, 
yıını başında eJJ llOpaJı koca bir po. 
ffl'Z O}Hll sen ılı> bak Jl(\IJll fürerdjıJ ! 

NASUETTiK 

Agık ko~1114: 
C.Y. sı remzine: Sarih adr~siniz 

o~ ~ fül.nunz neşredilemedl. 

ÇılgmJar K lübü 
'Ya.,.an: İskender F. SERTELLİ 
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n.evüye on sekiz kişi iştirak edecek 
ya.n.i OD sekjz: Jdl}i l'ol y&paııaktı. Seyir 

cperin yekft.nu iki yüz.il bulacaktı. 
S~er )"&lmz kaltp ~Jarm 

dan ibaret olacak ve o gece Jçbı kulü. 
be birer lira. IIU'nfaa.t b~klardı. 

Şinasi, kulüp mensuplarrna: 
- Bu revü ne güzel bJr imtJhan ge. 

çlrmlf olacak•~ diyordu. Amerika. 
dakl bütün kulüplerde gençler zaman 
2.aman aralarmda böyle pmuaralar ya. 
para.k, kendi ısttdat ve kalıılllyetlertnJ 
denerler. Bu deaenıclerlın, hayatta mu 

vnIJak olmak baJuımadaıı büyük k~·
metJ 1;:u-dır. 

\ • • ~ • '"ı '. •• ' • \ •• • ' •• ', 

Bu sözlerle gençleri faaliyete teş _ 
vil< eden Şinaslıı• ;reg'il:ıe maksadı: 

gençlerden pam kopt~r. Bunu 
gençlerden hiçbiri anıa~-amıyor, daha 
doğrusu Şinasi hakkuıda beyle bir 
~Ü[ıbeye. dilpnek alollnrınK gelmiyor . 
du. B.iliiki;;ı lrulüp nwnl'lllplarr, erk 19rk. 

Şinıutlden lıahiietUlderi zaman: 

ile sabah öğle ve akşam 
Her yemekten sonra gilnde 3 defa muntazantaJl tHlilc,·inizi fırr.!\l~yın~g. 
. ~, . . . 

., , lıı ~... • - • .... • • • .. 2 2 § 2 !ULA i '!fi 1( ;4s;cs 142&53 &iıawı&..liWZt.~ 
....-~ 

~ nu ~ bizi bir aray• topıa,lı .• 
b;ıı b:ırekettı getirdi, Blr semtin ç.o • 
cukhırı oldu~pDUlz bald.e bJrtbJrimizi 
tanmuycru:z, BJrlbiflm17.lt• ııeviflPlfor. 
dul•. O bi].ll bfriblrlmlılı.ı ııevişme~·i, 

J.ardC'J g1lıi gııç.lnnw~ J, tıusılı vwkl, 
cğlcncel #, ha~·atı t>Cl'lllebi öğretti. 

"- İns:nn blıile ı;;ı:.\·iştlği • :1.aıwın, 
:se\ da"mı mehtap aUuulıt "·rutııp ken. 
di.nde.ıı geçmrlidlr. Jkn, biiyle•ferıtf:-at 
''e or;,1lC't ifa{le t'deıı a~lölanı t.rsadUf 
l'tıul,\ orıını ... 

D:>mfı.;Ji. l>.caf•ıı. Sul'Jde, ka,)ılda (to 
Ia<i.uı Slnırnı gi:irmli~ ıre ınatıt11n tanı. 

rm!i mı~·<lı? 

liı ıd ı,Je füfotn bu ıı,a riu ile !ilna na lll.l 

Mahkeme Salonlarında 

Zavallı tacir ne ar
kadaşlara çat!ll-ış I 
Tarzan ihsan ile Çamur ihsan taciri 

sarhoş ettikten sonra paraları 
nasll gaspetmişler f. .. 

Maslaia izaz ve i/ırram otomobille götürülen tacir 
sabaha-.~ karfı tabana kuvvet yalm:ı 'basına dönmüş! .• 
Birkaç ay evvel, bire.gece Beyoğ. 

lunda başlayıp, Zincirlikuyu açıkların. 
d& 11ıııayetıenen btr badtae olmuj. bir 
kaç k.i~i tarafından Beyoğlu meyhane. 
lerlnde sarhoş edilen taşralı bir tacir, 
otomobile konularak Maslak'a. g-ötU. 
rUlmU§ ve burada clah~ fazla. sarhoıı 
edildikten sonra ceblndeki paralan 
zorla alnrmış, gece saat 2 de Zln,. 
eirlikuyu kul~rm~ yalnız b3.§ma 
terkedilmişti. 

Zavallı tacir, bu ..scı.att.o hiç bir ve_ 
sa.iti nakliyeye tesadüf edemeden yalr 
ıırz başma, tabana kuvvet, yorgwı 

argın Taksimc ka\iar gclcbllnıi.ş ve 
karakola müracaat edere!< başma ge. 
!enleri anlatmıştır. 

Yapılan tahkikat sonunda gece soy. 
guncularrnın Tar?..a.n namlyle maruf 
İhsan, Çamur naıniyle maruf yiı.ıe 
İhsan, Necip, şoför Turhan Tugsanuı 
ve Ahmet adında beş kl§l olduğu 

a.nlqılnıış, hepsi de yakalanmışlardır. 
Bunlardan Çamur İhsan, 'l"arzan İh
san ve Necibin, Haşım ile tanışarak 
kendi.sini Beyoğlunda bir gazinoya 
götl\rdllklerı sarhoıı ettiltlen sonra a.. 
detA zorla arkadaŞ.an Turbanın oto. 
mobiline atarak Maslak gazlll08una 
götUrdükleri, burada da içirdikten 
sonra dönüşte yere indirerek ceblndek! 
265 lirayı alarak kendisini yalnız 

ba§llla burada bıra.ktp kaçtıkları an.. 
laşılmış, hepsi de aA'tr ceza mahkeme. 
~ine verilmişlerdi. 

Bu duruşmaya bu sabah bırinc1 ağır 
ceza mahkemesinde başlandı. Jt~a.kaat 
mahkemeye maznunlardan Ahmetten 
baflı:a kim.se gelmemi§ti. Dava.et Ha. 
ıım bile yerinde yoJttı.ı. 
Çamur İhsan firaı etmiş, Tarzan ih. 

ııtuı J;ıoiı' ~·suçlan hapishaneye gir_ 
miş, Turhan Asker olup gilmif, Necip 
te ölmilştür. 

Bu \•pi_yet 

Jltlyer ~;yeli. 
.,sınan ıeua balde Mredmııtı. 
~imdi ille :t·~kl;ı 'f 
Wç •• 
Sivil~ k~ biz Pf :»~· 

m~ı, ~J' ~CucliJ'~ Ve fWdret SöıJ,. 
t~ böyle ~ ltMlıııe k&~. 
ıla Slnq 11e N"(>al>llJ,_..l T 

Ahmcdi sorguya çekU. Ahmet JıA9Jse. 
yi fÖYle anlattı: • 

- Vaka gecesi §Oför urkad11.§ını 

Turhan "gel yaDimda otur, mUıt.ert 
a ur, berabc.r~ gezeriz.,, dedi. \'ıuımıı 
otl,)rdum. Taksime 4.~#hl takSl durağı 
sokağında beklerken, Çamur 'lhsan, 
Tar~an İhsan, Necip ve H3.§ıµt sarhoı 
olarak otomobile geldiler: 

- Kulağa. çek! dediler. 
ııta.ıılak gazino$Wla gll:UI{. MUşteri. 

Jerlmlz otunıp içaıeğe ba§ladtlar. Bir 
arau~ Turhan ile beni de zorla maaıı._ 
larma çağırıp içirdiler. Saat ikiye 
doğru otomobile binip döndük. 

Zıncirlikuyu karakolundan birkaç 
ytiz metre ileride su dö)pnck için oto. 
mobili durdurdW..r. Hlljun ile Ta~ 
İhsan beraberce bir tarafa doğru git. 
tiler ve gelmediler. Yarım saat kadar 
daha bekledikten sonra .onlıı.rı bırakıp 
dönmeğe lrarar verdik, Tam Harbi. 
yeye ~ldiğimiz zaman TAJ.p;_ş.J) .1.tısan 
bir baııka otomobille bize yetişti: 

- Hp.şrm Şl.§lidc kalcll, dedi ve 
•rurhana bir lira otomobil ücreti verdi. 
Tak.simde hepsi indiler. Ben de evime 
gittim. Bildiğim bu kadardır. HB.§mun 
parası nasıl çalmdr, veya almdı ,habe. 

rim yok." 
~hıncdin polisteki, sorgu bAklmlL 

ğlndekl ifadesi de böyleydi. ~eUccde 
mabkçme Çamur İhsanın ve şoför 
Turhanın a.r~tırılması ve meyhanede 
oldum öğrenilen Tarzan lhsanın mah~ 
kemeye celJ:ıi için rnuhakcmen ınar. 
tın UçiiJlç.U gi,in~ bQ"~tı 

AJ>J,,tvE MUHABİRİ 
Not. 

"ı I~ liralık ;ınaı .nasıl ka,_pıara 
ı..arıı:ıını~?" bnşlıkh yazının:.a. ~)'Zil 

olan dava b~1J,l'.. ~~.wı aclmda.ki 
IJkraba.mın saaooi ,ıQıı:;'l Jildla edilen 
~~tin, l<iil,i dcJH bJl.).ıl~m,a 
~1 beıııf!t L;.nza,Qmıı;tır. 

111e1' ;çın el .,lrJ.iğl 9p~. IJM:tka. 
ti gö~ J-~. Gpre11 ~ ko~ ~ 

~·or. »u rezalete ne ~ .mbaYJ't ~
rih~ek; »ıı ~.oJP!'dya fj9Jı ~nl!ı!!!ı ~ 

f,ftlJJJJ,J~~ ııu? Ve Jıp. OY'flllP, #YJ1. 
~ileri ya.ln.ız biz mi o~? 

~. ~illasiu,W ~-~
l)iD wıu ııöyUye,ek KP?ı8.J~ !ıJ«ıi • 
ru~~~~~f!l4c. 

KayıkQJ *>rdUI ~- K&)°JkSllla 'r~ ~ ~ o. 
- ~ ~ Fes~la9~e JÖ. nu feQa ~de~. 

türdöiü kız lıu JDUfdu.? Demek ki, bu Dltlllele matı~ 
- Evet Jıa,ymı, lıu k•r.41· ı·a.ııat o, ~ecıflk ~ ~ azam za.. 

~ka lm:lula. 4a dqwıyılH', Onw,ı ~ ~ )iym ~~ı ~ 
kok~ mf.efc VM l)H'l Arsız bq ~örd~l ve~ AIÖ.J~ 
an gil>i he, çiQeie k.oauy.or.. ten ~~ ve bel' ,eyi in~ "48-

Sioaıı ~eye döndU.. eda.ti. 

Salılle çıktı. 8iluıa evla "MN~ afl!l!ıUil ~ 
Kırıpızı yelke9ll kotn. böfiooe Ka_ vl~ S9k m~ ~ ~d4i. 

ıam~ l!oyy.ı.tda W~ Uire ~ ~ ~ onu • ,..y~ 
11on~ ı;:~aya ~ğnı ~11{1J, Hl .,. saat w~dıe . ~leılealıJ. ~ 
~· ,ko~m w~m~. ağzı mıydı? 

aı;:ık, dıerNUllJ ~lDli~ J>ir P14e b#. - iEve gjl'el' ~ ıfı!• ...... ye #.)r. 
!iMfalpıı31;J, ciu' 

Dij~i°i S!JB~ $1.nJa bJ.r ~ey gel. - Bir ~ var • 'l 
dl.. 4P.fdu.. - Evet IN,t.yµn, t.e~ IN'fMlılal'_, 
~yJ#çıy• yav8'~!> ~Udl: ~o sev~dl: 
~Eğer ~ bir l™lSClç &.W.r ve - ,.t.ğa~ ne ~p ~ MMJ, 

ya bir ,oamwı daı-1'-ıı ol»na !'& g~ğlnıll!PYlı!ııi&Jfl!P .. 
ııeıı de bu ~ şa~t Alder .mfllfıı? - ~~ •"'4ı1ı r, 'llf.~· D~ 

Ka)'ılıicı pPellfi .ııaanş i~ *,o. bJ.r tor ~ bey ~>·iJılzfR Jl~fl 
l.'da ile ~IDl ~: g°""~f ~J'~I. 

- All~ ~öNe~, ~·HP! ltie. sa.a,ı bJf~ire ~J'81 ,,.!fjMnna 
me ~ppı -~~ .• ilef!!oi N MWI #de. ujı'•<fı; 
cek değilim J'al ": ,() ~ eq,e~ a. ,.... De&nek ki ..Cabıeı·ıru Miç IH"Mm#dJ, 

n~rr 4B var, balJalan da. OIW&r gür. öyle mi? 
me7.._e, benim neme ge

0

rek. Iiaralrnllar. · r Evet. Doktor llu.a ile~dÇI& b:ı-.. 
da, ~hke~lefde 11\;J"ön~p ~1 k• ...ımae ~ıwıdı. 
}Pı. beıaim. ıiiMo eoU)'a glfdi: 
• ~in~ bu cevaJH IÜJJH'& "~el'ini - {Jgk reaa .. bu i!?ÜJ ıı 

ı;ıcır~t~k ıi~edcn ıat·r#Jdt. so • \ff&eak, Jı;lnw.m. Ağa~yi in 
kı!!fu l}lkmağıı. ~. ll'!f'• gltnMtii de h.l\lhü:nıı:ldlr. 

- JJu na talisi~Jk ,.-@r~ ! Her~• f)er ~ i güMt alımı!< gW i;;· • 
on~ l<or1'uyor .. ffilfün t~l\fler, ~»dl bMh)'or demtıktir 
bütün hüdiı;eler gq)fJ •n~ )'ardllP ~t. .< lJcı ıııııı ı 


