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Bir Milyonluk 
Ordu 
Hakkında 

Yazan: SADRİ ERTEM 
/ SPANYANIN devlet rei-

si general Franko son za
manlarda söyJedlğl bir nutukta 
Sovyetlere ka.rşı ~ıla.n h~hlar 
!teferinde bir tümenle değil, icap 
ederse bir milyonluk bir kütle ile J 
ı,tlrak edeeeğini söyledi. Fra.nl«ı .. l 
nun bu nutku A vrapa.nm mukad .. 
denı.tı ttzerinde tesiri ola.o birta. 
kun askeri ve 'lliyasi hidtselerln 
adeta neticesi teL~klrl edilebilir. 
Bu balmndandrr ki onun manası 
vardı:r. Frankonun nutkunu yarın 
yapılacak bir ha.reketin başlangıcı 
ve:nı. bir safhası olarak <leğil, la
ka.t bu nutkun söylemediği za.. 
nuı.nki Avrupa p-;iko1ojislne örnek 
vermek ba.1mnmdan milralea etme. 
lidir. 

Jl'rankonun ve gaı:etelerlnin ı.,_ 
Panya haricinde bir milyonluk blr 
kütle ne harbetmek husa.~undakl 
&1"7.Ula.rmı a.c;:ıkç:ı. söyk!mi' obnala
rmm ilk sebebi şimal Afrika.smda. 
Rommelin zaferi kazanım, olma"'• 
dır. 

İngiltere Tmblu..~ üzerine ciddi 
htr taarnız yapaJıHıı;eydi Franko
nun l'iiyllyeceği nutuk herhalde 
ba."'8 bir tonda olurdu. Yahut 
devlet reisi susmayı tercih eder 
dl. ÇflnkU İspanyanm vaziyeti Af· 
rikada, AkdPnb:de ve Atlantikteki 
mUttefildertn '"llZİveti ile sıkulan 
·akıya alakahdır. İspanya bu~n 
dahi müttefiklerden aldTğı gıda 
D'acldeleri vasrtsslle geçinmekte
•Ur. Daha geçenlerde Al'ja.nt.tn 
hUkfımetlndcn Ameri'kımm ~e tn. 
gflterenbı tnuvatakatl ile 180 bin 
t.cln buğday satmaldı. MUttefllde
rin yardımı ile Atlantik abluka 
hattından iCJtimıa e<Jl1'11. 

Afriknd:ı.kf vaziyeti de Fransa. 
nm, ttatyanm ve tngilterentn bn 
krtRdald donımfanna b3ğhcll1'. Af· 
rlkaıla ,.e Akdcniıde tnı:;liı km·
Yetleri hMtlm bir kudreti temsil 
eder, Atla.ntikte abluka battı sağ 
1am bir ~kilde dumrken fspanys. 
nm, Fransanm, hatt.a. tta.tya.nm 
nrdtl81J ba.,ka bir manzara arz~ 
der. Bu devletlerin müttefiklere 
ka~ı a.lakMı da.ha sempatik bir 
hal alır 

Mütt;fik ordula.n Mrsrra. doğru 
«ıekllip mesafe kaybetti~e ve 
ba..'ka ~alarda müttefiklerin 
prestijine darbeler tndikçe bo 
devletlerin bilakis mihvere doğru 
temayUIJeri, 8empatileri hattl 
kahramanca Yardnn a~ları ar· 
tar. 

Franknnun nutku bu hannm 
t.csirini ta.5unaktadır. 
Di~er t.a.raftan Singaponın su. 

kutu dohı.yıslle hnpal't\forluittJn 
kaybettiği prestijin de bunda hls
'letıi vanlrr. 

Bir ba1]ia cepheden de bu m·. 
tuk Anupada propa~anda bakı
mından manahchr. Almanya ba 
harda ~rk cepbP.!linde taarnıza 
geçf"<'ektlr. Bu taarruz bttyUk nıtk. 
farda ıı.ı~kere ve malz.cmeye ihtf~ 
\·aç gö.,tf'rm"ktedir. !':nrk cephe!'I 
ft'!ni;t yuk:m 2400 kllometrerlfr. 
Bu cephenin tutuJması f~.ln normal 
askerlik '°'"la.rma göre 800 tti· 
men &!lkere ihti~ va.rdır. 

Va.Tcıi yeni hnrplerl e!lld ~lıt
ra ~öre mUtn.lea etmek doğru ol· 
"'"-. Pab~ 1ftt ~e'nl!IJ tt'l)beyl bt"I' 
giln olduğu gibi 250 tümenle de 
tubnak ~fü:tür. BlnaenRJeyh şark 
-.pbesinde yeni kuvvetlere lhtt. 

Bu al/ içinae fideler in 
dağıtılmasına başianı.l]or 
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Feci bir 
• 

gemı 

batışı 
Bütün mürettebat
tan yaln~z iki kişi 

kurtuldu 
Nevyork, 17 (A.A.) - "Amerikan 

Vedüıh Exelange'ın bu sabah bildirdi. 
ğine göre, 520-0 tonilA.toluk 1ngaren 
İsveç geınis! pak muhtemel oıa.rak tak 
riben blr ay evvel Atla.ntlk ortasrndn 
torpillenuıi§ ve batırıı.mı,tır. Gemide 
bulunan attı . yolcu ne birlikte 38 mü. 
rettebattan yalnız iltisi kurtulmuştur. 

Diğerlflrind"n hiç bir haber yoktur. 

3299 
taarruza 
uğrayan 

gemi 
Londra, 1'7 (A.A.) - Salllb.ivett&r 

blr kaynaktan bildl.ri1iyor: 
· İngiliz tayyareleri "Scbamhorırt,, ve 
"Gne:i.ııenau,. Zirhlılan Brestte bulun. 
duklan uman bu gemilere S299 defa 
taarruz etmişler ve 4' bin ton bomba 
atmışlardır. Bu taarnızıar una.aı:nda. 

İngiliz bav& kuvvetleri 43 tayy&NJ ve 
2•7 tayya.reci kaybetmi§lerdir. Alnıaıı 
Ztrhlllarma k&l'fl yapıla.n taarruzlar o 
kadar clddl olmuştur kl Almanlar, 
herhalde, bu gemilerin Bre.ette kala • 
mzyacakları:n.a kana.at getJrm.l§lerdlr .. 

_.. Devamı 2 inci 1&yfada 

Felemenk 
Kaiesi Cava 

Nevyork, U (A.A.) - Gazeteciler. 
le konUfan Felemenk hariciye nazın 
Van IOeffenıı ııöyJe demi§tir : 

Cava bizim kalemlzdlr. Muk&ve . 
metimlZln ölçtlsU sizin bize göndere • 
ceği.ntz av tayyarelerinin aayumıa be.ğ 
ltdır. 

~ vardır. İlkbahar hazırlığı asıl 
bü nokta ctl'afmfla t.oplanmakts 
dır. Fransa.dan gönUDUJer top.lan·. 
yor. MacarfstM dsba böyttk mfk .. 
ya.~ta. kuvvetlerle harbe l§tira.k 
ede('.ek, Romanya bu bahar için 
4!18.l'k ct-phesfnde döL.-Uşeeek 500 
bin ld~I hazn'hyor. Bnlgari~tan 
Yu~011aryadn.Jd Alnmn kuvvetle
rinln :verine gönderiUyor. llallsa 
A vnıPada. bir h~hla.r seferi haztl'. 
lanmald;adrr. İspanya dıı. bu def
tere lmmsmr a.,_'lğt ynkan bil mil 
~·on adam na.mm:\ kaycfott.triyor. 

Bn yazıda t~panya. bu 01ikfa1' 
kuvveti t.oplal' mı, toplama7. mı onu 
tetldk edecek değlti'l. Çünkü n
kfrleri fiil hadne sokacak otn.n im 
tnlar, ~zler değil, dllnyanm b1r 
i~ karal' verildiği ands haiz o1-

dn~ ~rtbnlır. Bu şart.iv Fraft· 
koya söylediği ~zli fiil haline 
sokturacak mıdrr! thtJl•ld{'n ~ık· 
m18 ve sıkmtı içinde hn1unan bir 
m~ml~'ketln b:r mllyonlhk bir kuT~ 
\'etf A vnıpllJ'lm şarkına !levked!'
bllmeııl en nikbin ihttmalle epey 
mftşldildür. 

Falaı.t dedif;bnb; gibi IM1 mıt 
im yaprlamk bil' hareketin başlan· 
~cı diye değil, Avrupa.da. bugün 
<"Sen !!lyast ve ukert havanm bir 
tezahürü \'e zamanm psikolo,jlsine 
bir ml5&l diye gözöntinde tatma 
l!dır. 
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Berlın askeri 
kaynakları 

8DIİdu sonra - - -
&Onunda ha.ika., meccanen tohum ve 
fide dağıtacaktn'. YeşUköy tohum ıs. 
ıah istasyonundan 15 ton m=, Trab. 
v.ondan 5 ton patates, Ordu vtlA.yetin. 
tlen 1 ton çalı fasulye, ve Silivri civa. 
rmdan 1 ton nohut. aı.macak ve bun.. 
l!lr tohumluk olarak ayırt.Jlacaktır. 

bHdırivor Japonla-
Şar~ cep- nn hedefi 
hesınde Birmanya 

Bu maddelerin bl.r kısmı gelmek ü. 

r~rf'rlir ve geUr gelmez tevzilııe ba.§la_ 
nacaktır. Bundan başka Halkalı Zira. 
e.t mektebi, Büyükdere ~yve uıl&h 
istasyonu ve Beykoz fidan bağı ve Ye. 
V'lköy mlah i!ltasyonunda, domates, 
b:ber, patlıcaıı glbi sebze fideleri ye • 
tıııtirilerek nallta dağıtılacaktır. 

Almanlar ı ~ w 

Rangona dogru Yeniden 
arazı 

kazanıyor 

iki kol sarkıyor 
Diğer taraftan vllA.yetimiz budutıan 

içinde. ekim hazırltklarma da başlan. 
cıuştır. 18tanbul civanndaki. devlete 
veya hususi müesseselere ait, bllt'Un 
toprııklar ekilerek ve yazlık ekim .o. 
tı' JJınacak mahsul o nisbette bol 
olacaktır. Bu hususta, hUtromet lAzım 
gelen bUtlın tedbirleri almıştır. 

Ayrıca tehir dahilinde ekim ve seb. 
ze yetiştirme L']lnde ıa.zrm gelen zira! 
maııımat gazeteler vasıt..."lsile öğretlle. 

BerllD, 17 (A.A.) - Askerl bir mem 1 
badan bildtriliyor: 
Atman kıtala.n şark cephesinin mer • 
kezinde coğratt vaziyetleri Mklm bu. J 
lunan ve Sovyetıer için kllid vazifesi ı 

gören mevzileri zapt.etmek suretlle ara 
1 

Zi kar..a.nmışlardir. Bolşeviklerin mu . 
kaveı:net merkeZi iki buçuk metre bir 
çukurdan ve ileri mitralyöz yuvalarma. 
bağlı 10-0 metre uzunluğunda blr aL 1 
perden mürekkepti. Alman topçulan 1 
bt.lytik bir derinlikte donmuş toprakla 
muhafaza altına alınan bu ıri.peri tah. 1 

Japonlar Somat
rayada mltamadl

yea aıkar 
çıkarıyorlar 

ccktir. 

AlmaR 
Tebliği 

.- Devamı Z inci •yfada 

Yeni·Bir Tefrika 

. ŞANGHAY 
BATAKHANELERi 

Yazan: ISKENDER F . . SERTELLı 

1904 tarihinde Mogol arilzadelerinden birinin adını ala. 
t·ak Tokyodan Raıyaya gitmek üzere Mogoliıtana geçen 
ve yolJa Çann adamrarı tmalından yakalanıp zincire 
ıJUTUlan vatanperver bir Japon gencinin çok heyecanlı 
hatıralannı yakında HABER okuyucularına $UllDCağız. 
Yepyeni dekorları, muhteşem sahnelerile bizi uzak ve 
yabancı memleketlerde dolCl§tıracak olan kıymetli tarih. 
çi ve romancı arkada§ıtmz lskender Fahrettin bu eserile 
Raı • Japon tarihinden meıhur tablolar göıterecek ve 
.Şanghay batakhanelerinde dönen ve bugüne kadar mat. 
buatımızda geçmiyen riyasi entrikaları meydana vura. 
cak ve KAMIMURA adını tCl§ıyan bu gencin ıevdiği ka. 
dına malik olamamak yüzünden çektiği ıstırabları can
?andıracaktır. 

K..ullMURA'nm Mogol ,ençlerllfl beraber M.:ııollı;taQdan &ynhlfl 

Çok Yakında 
HABER Sütunlarında 

~ 

olanda Hindiatanına mün. 
lerid bir ıulh teklif etnt.eai 

muhtemel görülüyor 

Saygon, 17 (A.A.> - Singavurttn 
cl ü~me:sl ferdasında askerl mü~a
hiller, JaPonlann esas gayretleri• 
nin şimdi Birın:ınyaya levci<b edi-
lccc~i kanaatini g5stermekt1l -.re 
bunan için iki sebep i1'eri sftr. 
mcktecilrler. 

Bu sebeplerden birincisi şudur: 
Birmanyanın i~g3li Hindistan 

iı,,:in daimt bir tehdit teşkil ede. 
cektir . 

İkincisi, Japonların ilk hedefi 
.
1 

Çin muharebesini bitirmek oldu
I ğuna göre, bu neticeye ulaşmak için 

en ıyı çare Çungking ordularını 
, besleyen yolu kesmektir. 

Gerek iktısadl bakımdan gerekse 
Avustralyaya taarruz makc;adiyle, 

_... Devamı 2 ncl saytııda 

Batan bir Japon 
denizaltısından 

çıkardan 

1 
20 subay ve 

150 erin cenaze 
j töıeni 
1 
j rokyo, 17 ( A.A.) - Bahriye neza_ 

ret1 bildiriyor: 

1 

Geçen ilkteşrinde Kioutchlon ada.er_ 
nm §imal batısmda diğer bir denizaltı 

1 

ile çarpl§ma neticesinde batan (Y 61) 
aentzalluıt 6Udan çıkaıı.lmt§llr. 20 SU. , 
bayla 50 erin ceseUeri kaldınlmıştır. 

' o------~-

J Japonlar 
5ingauur 
maynleıinı 
temizlıyor 

f(lky(), 17 (A .... 1.) - Dıinden. 
' L'ri Japon kuvvetleri Singnpuı: 
ııdıısı etrafında fazla miktarda gö. 
rülen mayinleri temizlemekle meş
suldür, Japon hava kuvvetlerine 
mensup teşekküller aynı zamanda 
Felemenk Hin

1

distanı ve Avustralya 
istikametinde kaçmnf(a teşebbüs e. 

ı den gemileri yoketnıl'k icin geniş 
\ ölcıide harekeller yapmaktadır. Sin. 

lııııiııı __________________ .._ _____ ... ... Devamı ı lnd •1flıda 

Çör çil 
çekiliyor 

mu! 
lngiliz 

kabinesinde 
değişiklik 

ihtimali' 
a,.tıgor 

üç kişinin başvekn 
olması ihtimalinder 

bah~olunuyo.r 
Lord Blverbrall, 
8talap Atıl veya 

idea 

Fakat üçü de 
kabul 

etmezse 
Başvekil
lik gene 
Çörçilde 
kalacak 

Nevuork, 17 (A.A.) - Ofi: 
Londradan Amerika Ajanslannıı 

bildiriliyor: 
Londr:ının iyi haber alan malı

fillerine göre, muh11.rehenin sevk 
ve idaresi hakkında Avam Kama· 
rasındaki müzakerelerden sonra, 
Cörcil başlıca iş arkadaşlarının bir 
kısmından aynlm:tk mceburiyetin. 
de kalacaktır. 

Deniz birinci lordu Alekc:ander 
ıle bahriye nazırı Margesr,on'un az. 
lcdilecckleri belirtilmektedir. 

Hüktimct azaların da ıı bazıları 
başvekilin istifa edeceğini bile 
tahmine kadar gilmişler ve bazıla
rı da kabinenin yenid~n kurulma
sım ve daha az ehemmiyetli mev. 
kilere hava islibsalat nazırı Bradi
zon, ıleYlet nazırı Artlıur G~cn '"' 
iş nazın Ernest Ilev'in gelirilmelc
rini istemişlerdir. 

Başvekil muhtemel görUlmiyeıı 
istiCtlsı takdirinde, parlamentonun 
muvafakaliyle kabineyi yalnız üc 
kişi teşkil edebilecektir. Donlar 
Lord Beaverbrook, binbaşı Allee Vl' 

Edendir. Ancak bunlann da Çör
dle karşı besledikleri ihlas duygu. 
l:ırı hiç şüphesiz, bu mevkii kabıı ı 
etmelerinf' müsaade etmiyecek ve 
kralın yeni kabineyi teşkile memur 
etleceAi insan olarak yalnu Çörçil 
kalacaktır. 

Diğer taraftan, Moskovn eski bü
yük elcisi Sir Staffonl • c:::n.Ps, 
kara istihs:ıltıtı işinde lam salah!. 
:yet sahibi olarak mahdut bir harı 

... Devamı Z DCJ sayf ı\1 

• 



~ - EX ~X DAKİKA - 17 ŞUBA'I' 19-i2 SALI 

ıtdan sonra JapGI IMefi 
,,,,.. Ba~taraıı l ...... ~ 

ç ~üpheshı, Hollanda Hindi5tanı. 
n :ı:aptedilıuesi Jaı>0nlar içia çok 
zumludur. Bund:ın başka Suraba. 

,bliyük deniz üssiinün elde edil. 
nl Hind Okyanusundan batı. Pa
ike giden deniıyollarının mllra. 

sı imkanına yol açacaklır. 
!\lüşahltlcr, Tokyo genel kurma. 
nııı umumi planına d•bil oldaill 
uhakknk bulunan Hollanda takım 
al:ırı t:ınrruıwıun ulaşılacak ilk 
der olınadijjını söy'lemcktedirler. 

unun içindir ki .Japonlar, pek 
uhtcmcl olarak Singapurun zaptı 
ticcsindc teksif edildıilccek bir 
yrclle ljiınale dolru bir taarruz 
pm•ğ.ı lcşchbtis edettklerdlr. 

aha şimdiden Birmanynda lııai. 
z kuvvetleri tarafından tahliye e
ilen 'faton çe\•resinde şiddetli 
uhnrebelcr olduğu bildirilmekte. 
r. 2\!ulmcyin • Rongoon ve Ran. 
on • Mandala~f demiryoilarının 
·rıeşmc noktıısı olan mühim Pe8U 
mlinc dojtru iki Japon kolu 
rk.maktadır. 

İngiliz kaynaklı basın haberleri 
ponlarm pek muhtemel olarak, 
:ılczy:ıda çok muvaffok olan ]o. 

dan süzülme lobiiyesi ile doğru. 
ıın doğruya .Rangoon'n taarruz Jçin 
arlnban körfezine gecmeğc tcşeb. 
üs eJeceklerini bcllı1mektedir. 
Bııııdaa hapa, Jaı>ODlar, Pegu 

olunu .kesseler \'C Ran«oon'u aı-

ap muvaffak olsalar bile Çin'in 
endlne llizrunlu malzemeyi alma. 
a del'am edeceği söylenmektedir. 
alkütadan 7ola ç*8nlacak bütün 
alzeme yukan Binmop tarikiyle 

önderilecek YC oradan l\fandalay 
emirYolunun hah şube hattlyle 
erkrine ulaft111-.ı-4•r. 
Aynı haberlere siJtt, Japonların 

gayretleri cenup istikametin. 
e bellrtnieie devimi ettnçe Dfr. 

n)a yolunun teıhdil altında ol• 
ıyacajı \"C ~imal istibıllletinde 

aarruz ederlerse binl«ce Çin 
uharibinin mukavemet.ille carpa-
:ıldan seyJcnmelctedir. 
Sumatrad:ı Japonlar, Felemenk 

Iindistnnının ~n mlibJJa petrol 
erkezi olan Palembang'ı ele ge. 

·irmişlerdir. Birkaç gfln C\'\•el para_ 
• clikrin ıöndeıilmeaiyle baflıl
~n ıaarnız karaya aster çıkanı. 
ınasiylc de\ am elmiıtlir. Batnia 
leblJli Japonlann IJa çew~ ı...,. 
le tnU\'affak oldnklannı kabul et. 
ınekıooN-. 

DJ(ler farallan Sldlle7 rM)'OSu 
aponlırrftı Fclcmcnk Hindistanına 

münferit dıir banş tek.lif etmeleri• 
ni müımldln 9ih'llletle 'H ha tetUlln 
Felıe.meoJdilere CAIYanuı muhafaza
sını temin ederek JaJ)Clftlara dl~r 
adalarda istifadeler -.ermek mak. 
sodını güdece~inl sanmaktadır. 

3 299 taarruza 
uğrayan gemi 

... ....,... 1 Jllt'J ~ada 
Londraıun .relllld mahftller1adıe hasıl 

olan kanaate göre BresUn bir üs ola. 
rak t.riıedümı, olmuı İllg:iHa'e için 
faydalldlr. Bu tl.9Un 1nsms w mllUe. 
tik kat1leleri için te§kll etUtı tehlike 
efmdl ortadlUl blkmJflır. 

Dijwr cihetten §imdi Al~ be. 
rillc bombalarla daha genlf bir ~ 
taarrıuh.r yapılman imJıbı hurl ol. 
mU§tur. 

Alman zırhlılarının kaçı§ı hakkmda 
yapılacak tahkikat giztt tutıııacak ve 
neUccm Jıemalde haflıa bDd!rDıniye • 
cekUr. · 

Sehanhorat ve Gneleinau zırhlılan. 
nm bir mQddet daba muharebe ede • 
cek hale gelemlyeccklerl n bu mttd. 
det lçtnd~ yenl İngiliz gemllerlnln ta. 
allyete geçebileceği zannoıunmaktadlr. 
Avam kamarumda Alnımı zniılılan. 
nm kaçışı hakkında mt!zakereler en 
geç bu hafta ıçlnde yapılacaktır. 

Şark cephesinde Almanlar 
... Ba9tarafı 1 nl•I 11113'fllda 

1 
rıp edememekteydi. Dtl§m.amn bu meY 
ziler öntındeki atr11 sahası mUkenuneı. 
dl. Bu mC\·z!in, dU~ıma 11.ttr ka)'IP. 
lar verdirilmek wretlle zaptı Alman 
piyadesinin UetUnl!lffl sayesinde mlhn. 
.un olmuştur. 

Dün gece Hasköyde 
çıkan yanıın 

DUn g~ aabaha kar§t Ha.akôyde 
vukua gelen yangın facla.aı, kUçük b1r 

çocutun fecl lılr .. kilde llllmilyle bG. 
Um lılr aile cadmm: ap nntte 
~le JlftJeelenmlftlr. Yan. 
gm Haak6yde Keçeci Pire mahallesin. 
de Ka8Dll eokafatde Nalmln 2& nu.. 
maralı ah,ap evinden çıkmı§tır. 

BU e.in il.et katında oturan Kl§omm 
kansı Lüna, mımgaJm aatqtDJ. I~ 
BrtıDeden bmlltml§, mangaldan ~ 

Alman 
tebliği 

Berlln, 17 (A.A.) - Alınan orduları 

başkumandanlığmın tebllğ1: 

Şark cephesinin merkez kesiminde 
cereyan eden muharebeler emamıda. 

bir dU§tDan gnıpu VJazmanın 80 Jrtlo. 
metre cenubu §arldatnde hatıammzı 

yarma.ta muvaffak olmu~tu. ?duka • 
bil taarruza geçen kıtala.mnız §lddetll 
muharebeler netfcestnde dtl§manı çem. 
ber içine alarak yok etmııııcrdir. Harp 
meydanını terkcd'en 848 klşi · estr ccm. 
mifUr. B•mdan bajk& 11 tank. 86 top, 
JUzlerce makineli tUCek. ve bomba to. 
pu il• ltOfİllU Jazald&r .,. ıçok. miktar. 
tla aal'r harp malzemesi ~ize geç • 
llli§tir. Bundan bqka, harp meydanm 
da llllidlJ'fl .kadar ?s blllden fazla dil§. 
aıan askerinin MdtıfU ve yaralandığı 

teablt e.dilıxdltlr. 
l4r den 16 §11bata kadar ıark cep ~ 

tealnde ccman 78 tank ve 134 top a. 
lmııul veya tahrip edllm1tllz . 

Scwya bava Jruniet.leı1 dlla d tay. 
ıare ka)'tietmıeıcrdlr. 4 Alman tayya. 
lesi kayıptır. 
Kaıaip d.mblne giren A1m&D deniz. 

aıtııarr Aruba ve Ku~ adalan açı. 
tmda ceman 17400 tonluk üç petrol 
ıem!alnl ~t:mıqlar ve petrol t&itlye. 
bııelerfyte IJmıın teıılslcrfnl toplarmm 
ateııı altına. almqtardJr. 

ŞJ.man Aırtkada mtndm bir ııareket 
kaydedllmeml§Ur. 

:t.bitdtrlye açığmda bir AlmaD de. 

ai.za.ıtısı bir kruvazörle Uç mubripten 
Jntlrekkcp bir ı:nsruz den1a teşkiline 
111.arruz et.mifUr. Dilfman birliklerin. 
elen i1d8! torpfftert. ctddl baara uğ. 
n.tılmı§tır. 

SoVYet 
tebliği 

Hoekova, 1'7 (A.A.) - Sovy<'t teb. 

litf: 
16 §Ubat gtlnQ kuvvetlerhnlz taııtst 

Alman kıtaıarma kal'§1 taarruz hare. 
ketlerlııe devam ederek bazı mesktln 
ııoktalan ifgal etmlııler \"e dUıman 

tecbfzat ve in8M bakrmmdan ağır ka. 
yıplar vel'dirml§lerdlr. 

15 ıubatta hava savaplarmda l1 Al. 
man tayyareal ve 16 rubatta :Moıırnva 
clvarmda 3 Alman te.yyarcsr dQşUrUI. 
mtlftllr. 

yan bir ktvücun d<S§emelert tutu§tur. 
IDUfWr. Alevler bUWD. ~ ka.p1&. 
dddaa acmra, yanında bulunalı :u ~ 
aen.rr evm eaçail&nnı aarıznttır. Bu 
e9de oturanların yangmr haber verme. 
ıert tızerine MJ§OD ve allesJ efradı u.. 
,......ı.r tiırat Dlft'di?en1ertn aleorllr 
içinde olduğunu deh§etle gönntl§l«lo 
dlr. 

Bu vasiyet 1'arfısı:Dda lıLifon kenclL 
sl1lt toparlamq ve eVftm kansı LtL 
nayı laacaklJya.rak Pencereden af8lı 
aı.rtt... lıfllon katumdau aonn. 
~la 16 yapıdaki kızı Bll1tana, 6 
yqmdakJ kızı Mari, 4 yqmdald 
ot'l1l Nea ve ikl ya.,mdaki oğlu Lecımı 
peacereden drşar: ustalıkla atml§t.ır. 

Alevterln etra!ı adamakıllı sardJil 
bir ııırada Mloon en kUçük çocuğu 2 
aylık A\Tam'r kucağn:ıa alını§ ve ken. 
d!slnt dıprı atm11tır. 

Ancak, Mi~on kucağında.ki çocukla 
aUadığt zamB.Il, ktıçUk yavrusun• 
bqı ta§& çarpmıştır. ~on ve Wto
nun ailesinin bUtUn ~zaaı muhtelif 
yerlerinden yaralan~lardır. 

İki aylık Avram ba,,mdan aldıJı 

yara. alır ol~ b.utalıaneye 
göt1lı111Urken ölmUştUr • .Mişon ve ka. 
mmun yaraları nğtrdır. Çocukların 

Jse yaralan rusbeten hatifür • 

Çörçil çekiliyor mu ? 
-- Başl.'.ıratı 'ı nci ııa3fada 

k:-binc.si kurulmıısını ve ayıu aa• 
manda harp k:ılıinesl halannın 
şahsen ve müşlcreken harp si-ya_ 
selinden mesul o'Fınaları fıkrini il. 
Uzam etmiJtir • 

Parlamento i\zalannın bir kısmı 
Sir Cripps'ln ''günün adamı,. 

<ılduiu kanaatindedir. MumalleJ'hin 
ön snffa gelen bu !liyast durumu 
blJhassa l\foskoTad:ın avdetinden 
beri si(litçe arian ~hretiuden ile
ri gelmektedir. 

Parliimcnto mahfillerinin fikrine 
~öre Çörcil başvekil kalacak olursa, 
Slr Cripp&'i-n hükumet haları n. 
rasında bulunmasını i!ffyecejtine 
.şüphe yoktur. 

l..ondra, 17 (A.A.) - Çörç!lln mtl. 
dafaa ~lcl'.l fı;ln ayrıca bir ııB.Zir ta. 
ybı etmiycceği resmen blld!rilmeltte • 
dtr. Diğer cihetten ortqark leva.zım 
.-elBlitı kaldtnlmı§trr. 

Singapurda maynler 
temizleniyor 

-- IJaf1arafl ı ad •Jfada 
gapar adasındaki bfitün den iz te-
sisleri Jıtp0nlar tnr.llından eJe a
lınmıştır. Bn münasebetle yalnız 

yQzbaşı Robenson ismindeki Tngi. 
llz deniz subayıııın Japoq deni• 
komisyonuna refakat etmek üzere 
Slngapurda kaldı~ı görülmüşUlr. 
lsmi Ycrilmiyeıı hir :üsten Belen 
habere göre, Singapurun düşme• 
sinden sonra .lapon deniz J.:ııvve!. 
lcri Singapur ııd::ı ı ctrnfındaki 

müstahkem kür.Ok O'da~ıkl:ırı işı:talc 
başlaınıştır. 

Nafia Vekaletinden: 
Ekslltmeye konuJan iı.t: 

ı - :Manlaa su ioleri UçOnctl aubc mtldilrlUğU mrntaknsı dahilinde marmara 
glllU seddesl ile Gediz nehri ve Besleme kaualllc bafaltma kanalı a.rL. 

aınd& takrilıen 13500 on Uç bin beoyüz hektar ~eni§llğlııdekJ araziniıı 
n.1-ıgl §Gbeltesine müstenit tesviye mtınhan{ll haritası ile ııimaı ver. 
.ııanmdan sularını bu nrnz.lye akıtan Kemer, Çerke, Poyraz, iki kofralı 
Çapaklı \'e Ada.la derelerlııln §e~tvarl hafltalaniım alınmuı t~f mu. 
ha.mmt?n kcUlf bedeli vahidi fiyat enaı U.rinden (40.SOO) liradır. 

2 - Ekalltme :?.3.9'2 tarlhınc rasUıyaıı pazarte6i gUnU saat l3 te AAkara. 
da su s,Jert reiaUll binası içinde topıanan ııu eksiltme kolni8YQ11u 0<1a.. 
smda kapalı urf usullle yapılacaktır, 

3 - bteklller ekalltme prtnsmesi, mukavele projesi, Bayınc!rrltk i~'lcrt ge. 
nel ıartnamesı, umumi su lşlert fennt §&l'tnam•lllle hU8Ulll ve fenni 
tartnameleri ve projelerı '(2) 11ra {08) lrarue makablllDde 9U ltlert 
relıılltlnden alablJlrler. 

4 - Ekalltmeye glrebUmek ıçln tatektilerin (aoa7) lira (GO) kurufluk mu.. 
va~kat tudllat wnnesı ve eksiltmenin yapilacalı g11ndcı eıı az Uç 
gün evvel ellerinde bulunan ve en ll:t bOOO hektar'llk blr araZ!ıılıl 'l'ake. 
ometrtk ııarttaarnı muv&tfakfyeU. yapmq olduğuna dair vealka ile 
birlikte bir dilekçe ile Nalla -.ekfJeUne mOracaat ederek bu l§e mahBus 
olmak 11%ere -.ea0ıa alm8Jan ve 1N ftlllka1ı tbnz etmeleri ,uttır. Bu 
müc!det içinde "911flra tiılelılılde tıaıammpnlar eblltmeye lftirak ede. 
mezler. 

:ı - 1stek1Uerb'l teklif meımiplarinı Ucbıot maddedll )'Ullı aaattea bir .at 
evveline kadar eu lflerl l"efsHllDI maklıml m11kaJıalade nrmel.-t Ja.. 
zundır. Poııtıtda olan ~Clkıneler kabul edDJD& (820.10.8) 

! EN SON DAKilCA 
Klçiik lllnlar Ku.,.. 

(Be ..... eki -- .......... , 
.. ~ .... ,.._ llAlllan .. ... 
DMMrade ,._ 5 • • 7 ... . 
._ celı:IUI , .. ırıw ~ n = 
................. a..e ..... 7 1 
.. MldlJmeled la-.) 

Evlenme teklill.eri: 
* u.. t8JllllU. .... bo1'll. -· 

siyah gNtl. wblJılll. bir lellO. lT.11 
yqlarıDda. ktmeMt• 'titr ~ " -
lemnak lltemeldıidlr. (Gaıl91 ~) 
re:ımılne mtlraeaat • 191!1 

* Yq 30, bo7 170, ktıo •1, ..,_.. 
saçlı, buğday nmkl1 fçld laıJlılDmQU. 
.ııerııe.t Jilealel: ~ delbıl 1)1 p. 
çlndlrebllecek vutJette olan bir bay, 

20.28 ~da. buldal t.-11, l'lO 
boyunda, b&bk et.bide, .. ftf ftyütrt 
az blr gelin oıa.n, iyi bir aileden dUl 
veya kız bir ~ evleamell Sata • 
mektedfr. (Yeffldlnk) remstne mQıa. 
caat. 159 

* Yq 19, boy, 186, 'kilo "79, umer, 
çok yaJapklr, muf.ıd tem.ij, ldm..S• 
bir bay, evlenmek üıtemektedtr. Yq 
ve g1lzelllk mevsuubeıı. delSldb'. Sa.. 
kat veya dul olabDJr. KendiAılne ııer • 
maye verebilecek bayan tercth edilir. 
(Ciddi) remzine m11racaaL 160 

* ·Boy 183, kilo 83, Uae muunu, 
kJmııeaiz Anadoluhı btr genç. Temb 
bir aileye meııınıp dul veya kız bir 
bayanla evkwnek :latemektedlr. lç g11. 
veyllğt terclh edlllr. (M.11'.E. Selıds) 

remzine müracaat. 161 
* Ya§ 20, boy 17%, kilo 74, kumral 

saçlı, ııerbeat mealek alıllıl, 70 1fr& 
kazançlı, bir bay, yqma ve boJUD& 
u~ ev ı,tnden anlar, .oezı, a.rtfD1 
lyi huylu blr ba~ evlenmek iste. 
mekt:edtr. Tahall 9llll&'1Dllk mevzuu • 
bııJut değil. tototraııa o{Sanpll) rem. 
zine mflracaat. IU. 
11 anyanlıa 
~ GUzel .sanaUar yükaek mimari 

§Ubeai, dördilncQ 8Ullf1nda blr PDÇ, 

proje, pltn, :menazır, kurukalem, ındu 
boya, yatlı boya ye .mukaftlDet De 
betonarme heeaplar ya.pmaküdlr. Pv 
ıembııden cayn herstm -.at 1 den 7 
ye kadar çaJıpıak iAıtemektecltr, <Tam 
muz, ağuatos, e)'lW) .,.ıarmcla ..ı.ıa.. 
tan ak§am& kadar ça!Iflr. (c;.bııeT) rem 
z;lne müracaat. 

* Ttlrkçe, al.manca. !raıımzca, ve• 
ri daktilo bilen bir genç 1§ arıyor. 
(Genç) remzlDe milracllat. 

Aldınnu: 
(M.ELKAB>(H.'İ'.)1)($.) (Va.tan &6) 
uı:. ş. 1302> <zuen> <<Ja> (Aluu) 
(A. 5) (F. K. M'. 9) (18. Sema) 

('!'urgut) (Ay 1'3) (i'.G.D) o(H.N.) 

(F.Z. 33) (0,P.K. 2cn2) (11..K.A) 
(A. Ahmet) (0.K.) ·(Aktatay) 
(T. R.B.) (Meı.m.t 33) (G. Mine) 
(P.1. U) (8.B. 12) (Y. Alun) (......_ 
Y.) (Denk) (R.K. 14) {C.R) ·(Bahar 
~ l) (G.lıl.> (AkJ'Üll) (İnci) 
(35 Aydolan) (Göl) (bnre) (lfllr) 
(Gllneyllnln denlzc1ai) (0.S,) (N.E.97) 
(Hügo) (Y.Ş.) (R.P. 35) (N.10) 
( A.B. 34) (B.A. ı2) (Çalıfkan 

Akamcl) (~aya Kemal) (8.C.) 
(Nadlde 79) (Yedek denizci) 
(Deniz ld:) (K.Ş. 30) o(O. ya 24) 
tAlmı) (:Z4 lııreUkel (limlrll 153) 
!Yedek denizct) {Genç rehber) 

(Anla§alrm> (İyi ötrctir) 2~ E.D.) 
(!T .Ettdrr bulumıt) ıt'erhuadel (E.C) 
(H.G.) 

Çılgmlar K lübü 
l'auo: lskendor F. SUTELL1 

- '18-
S1ııaD c~ Janaaa ~ ıquma . 

dı .• 
ETcle itekledi. 
111111~: 

--~--...,. .. 
Diyerek ..._ ~UmitU. 
SlDan blrllııldml ~ eıılea l:ıu ta • 

r.atlar kaıJaımcla PllrlP 11aımıen. Bir 
yandan yeq-eı1lnl, bir yalhllla kendhL 
ne bıl.balık yapan .,._,.... d8tb810r 
du. Saclclıenln -........ seUace. o r.a. 
wllı •*' N ...... lıılr..,... ..... 
ti ycıkt& 

-~- ..... - lı lııllr 
~ lıeı•:tı• .. --....._ 
........ Tip il h .. ,.,,... lılr 

&eüYI - IMıllı u?ı. ~ • Ja. 
.. ld. lıa ?ti ·11'.-le ....... ldo de •. 
?Akada!' oiaaJor. Nlçbıp .... , ... 
..uereklmenap ......... f 

DIJ9 9Ö~J'da. 
.... aralık ft'bı ............. .... 

&alam k•a,malar ltlttL .... '9ktl: 
bd IJUOUk.. 

- J,te. kulülııb ......, .,.,... • 
... Sedatl& tıbamL..... ....... 
,.... cllPllYorlar. 

Diyerek dektrlll lladtb'dtl, 

B D. N 1 G .. p Romatizma' :-.:;':u:~""-a ş, 1 ş 7 ez e 7 r 1 7 1 ·~~' ::~e:::~~. körükörUnt' 
ona. boyun liidlk. Onu .... ~ fıetlr. 

tievral ıi~ Kırıkhk ve Botun Ağrıları Derhal Keser 
lcabmda Gündt'! 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pullu KutuJı.n hrarl" lsteyini:z. 

ıll!i. Halbu ki o, lNlıaa ... bedlliııtl bl. 
rimi:&e kıymakta tıereddllt bUe etme«." 

Sinan buna du:r-ca : 
- 'Fandmalnlt1111, dedi. bliktlmle. 

rlmde çok isabet var. ı: akat. ap_,. 

Bel rot ı·nd 
lıidisenin akisleri 

Otelde zengin bir kadmm zorla mucev
berlni çUaak istiyen birisi, bilAhare 

kadını davasından vazgeçmesi 
için ölDmle tehdit etmiş. .. 

Bir müddet evvel Beyojlundakl 
Beler oteliade bir ihAd.ı.e olmuş., 
HAdl,.e .tında bir bdın otelde 
Necati U.Ja edında .bir erktll tara
Clttdan ı.arrma manuı J.._11tır. 

Erkek )'lllnıs kıtkhklan btr nn
da hayJi Hncin l>ir kadua olan 
HAdiJaü• ilan• .aıtarak. tolla. 
rındakl bilezikleri. blaklanndaki 
küpeleri TC pannaklanndaki yilrik
leri ~l111ak Js1emlttir . 

Tablt Hlldbe ferpdı baemıı, 
)eli~en olel müatahdlmJai ile zab:rta 
Necati u.ı..,.. ,..aı.,.rak adli:re'7e 
ftrnı.it?er411'. 

Tahkik1l'ta lıaJlaomış ve Necati 
Uslu )<efaldlı9 laıltıtye ola-.ı. 
tı.Trlundalıi taıldlMt .. Yriat8*ılt o
la rak yürütülmftıttür. 

Neeatl Uslu lıeklmMIMl ctııııı'lıdln 
uqeıç~i için • Hldiyeyi anştır
mağa tb8'ı.nlf ft bir gün kadına 
köprüde, belrlente salonunda tesa. 
di( elmiıftir. 

HAdiJe. NecaU ile koaıtmak is
tememiş, IAkitl Nectıti ~ Sİ· 
derek; 

- Bu .c:ıa..uıı ~eç. ..-Ut ola, 
r8k la ~ l.tııbnde ...... 
det .u ,s..-ur. 

HAdiJ'e: 
- Sen ne bnşıyonunT Ba be

nim bileceğim itl Cevabuu vermiş. 
Bunun ÜMl'.iıne aildrleaen erkek, 
kadını llııl*ft ft örtllale tehdide 
başlamış: 

- Eh sen :bilirsin. Ben de seni 
Y• .. brıren ••aa da Necatt dlme. 
sinler! deml,Hr. 

Böylece müttabşa blJ'ÜID~ Ye 

Hidi,-e: 
- Polis, pellssul •. diJe balın

rıNc halkı befma toplamaış, Necaft 
yi ynkalıdtırıaı~r. 

lşte hn ''ölümle tehdit Te hake. 
ret'" dansına bu sabatı birinci 
sulh ceza maıbtemesinde ha~landı. 

H&dl1·c gayet şık giyfnınlş, sa.Ii. 
ba mevcut bntün mücevhtrlerini de 
lalmıştı. D:ışındn :ıfyah tüllü bh 
şapku, siyah l>firk manto Ye ayak• 
Iarında bütün hunlara uyıun pa. 
halı cinı.ıen siyah bir ayakkabı; 
,·ı;rdı. Yü7.ii hayli itina ile boyalı 
olnı:m:ın ı·nğmen 40 rakamlı yaşı 
ı.endisinl ııcıkça belli cdıyordu. 

Nec:ıli Uslu iı;e, uzun boylu, se• 
nii oınul'Ju, sarı kıvarc.ılı; saçlı, gc. 
niş kırınızı suratlı 35 )raşlarındıı 
birısivdi. 

Hiıd i) e ı. ibar (!) konuıınak he
'r.sıylc ol:u·ak hir çok liizum~uz 

hu adamın bir müne' vPr haydat oldu. 
~ ltfr tttrttt Hlamryor. tp, en ııa. 
drk memıuplanncfaa blrt bakin ftf!ler 
ııöymror. ~ ~ aJa!ııfoytm bu. 

ra4a oha da .. lllrJert kalalfle t,ttM.. 
ae 1)1 olurtu. 

iki •rkacla, fl9ddstal'llk maklqtr • 
lar. 
,... odeıda .................... . 

- d~ P'.&nia&9 ~ w: 
-Ala .. ~..,, .......... .. 

ealıa f 7 cllJol* • Gelae .. - ...... . 
~ .... , ... .BeD .......... ... 
nilea ..._ dtbie Jılr <~ 
ıa.llpteri) oldapnı& .............. Fa 
ka&keMIMdlk~ .... ..... 
Plıt ... btq91' • ._... 1* ,,,...ke.,_ .. ,... _...~.Ba 
.... ..,..,,,..,,.. .-,ljhı nllua iL 
el.~., Swt. l•t.•, e. lııa PN· 
leriıl ........ .,.... lu111*da ..... 
11119 tu .. l't ~Wk Mıı!M ~'allfl 
ruhla lılr ........ o... kuüteılal 
--~ ......... -Pde-lf . ,..... ısıa.n. .. '-!e•nhr - .... 
.._ ...... 11ilrlil tt:na....,orlar. 

AJlll ....... 
sut an. 
SlaMa UJ6 11,Jaıuko, 
BlrJla9 ._. ba ... ....,. aNdr. TalL , ........... ~....,, 
~ Bahir lııe7, belta•• 

......... ~.YW ....... 
U.719•1. ............ ~ 

o sece lııl81ıı8tön ghlble -- ,.,. 
ma,.r .• 'fllllllllıı ..,. .. ..._.,, ...-n 
lçblıl9 =er • Irk ı-ldı9• ~raı • 
dafll ll91cle lılır tlrN ~ •• Ar9 
..,. ...._ ..,......._ •rsr ı ıWt lld ,.. ............... ,.. .. .... 
..,.. _,. • ._... dl7e ._.._or. 
4la. 

JOıa&ar bnşt .. rak daTamn fÖY. 
le •nlath: 

- Bu adamı hiç hınımva. Hır
salıktan :ım.. ne, bir üvası "Yarmış. 
Bea de phi.diw, ....._ hildijh11! 
de5dolnl aöyliJe"lii• Bana kız, 
ıu.., be9i lıılprMe Pbee QstüıJM 
bılle1İllİ etti: _...,.,, .. .-...ıı ~ 

ds8ea aea.I mdll"Qr6m. wıunrm ! 
dedi. tJ&ielik Jaabftıt ı. etti. .Mec. 
.... olılma polll9 ....... 0...
CIYllD kendisinden." 

Çok •irll lir .... ...,. 
anlaplan Necati Uslu, llldiyemn 
bu ifadesiyle kQplere bMnwiJlıi, Dl. • 
ll ıdolaıa dolqa acele tıe: 

- Hep 1IJ'dmma. dedi. ı. bdıta 
benimle .OU..,_ INla elmılıl 
için çalışıyor. Ben reddediyoram. 
Buna kn&1nlılmdan bu Utira7ı .. 
b~. Sora .k..aislni BeWr oteUn. 
de de efteklerle batıJ'dım. 

O aınıdıa Jdlıpride ~.a. bir 
polia memwa ....m. P.ler b6yle 
bir ~ olsaJdı. ba mmı• piıkAM 
dan,rdt. 

HAclbe, Nec:lılJ bö7le ...._ 
eDert)'lo ailını Jmpetarat: 

- A8aa. ne irunı.r, DC iftin. 
Jiıır- llMUm hey itltbar mmuam' 
AJel bea aamaala :blr bdlina. Ne 
"tlllut otelde ı.mmııpm. dl,,. ba. 
llnıordu. 

HAlrim .teadldnl ı lmdu. Neea. 
tiye: 

- Bo polis memuru kimdi' di,-e 
&arda. 

- BUmlJWQm, fakat ..._.. ta. 
Dlftlll. Kiprlelb ka"*°laadan.. 

- PeUH. GfdJp hndiDI Jnıl 
rnahk~ 8elir . 

Diler fllblller de llÜneilffŞfi. 
Mahbme han.lana da c:ıelbediJeırek 
clhlleallmell için, nıubakeaıe~ .. 
Yl1I '4 flDctl diril ıaaa 10 • lNrMh. 

Bir m6ddet dıpn cıtan Necati, 
Htdiyeyl beldedi, lrlldın ~nca 
yanma gidertk: 

- Polis senin şahidin sn bul 
onu! dedi. 

- Neden benim sahldlm oluyor. 
ımlf· Senin şahidin. 

Bu m(nval nsere başlayan mflna• 
bşa udıltta azdı ve kadınla ~rkt-k 
b•rfbirlerine belki daha sekiz, on 
dne açılmasına sebep olacak ur. 
lar savurdular. Neticede Necatı 

münakaşada matlup oldu n Hiıdı· 
yenin halıra b:ılfınt söyledi~! ıar. 
Jı.rı işitmemek lçfn rnerdh cnlerı 
hızla indi, ortadan kayboldu. 

ADLiYE UUHABIRI 

Zavallı dellkaah _.. ~ 
kl, dalla blr gece illoe eYlıa t.eidG11 tf'I 
leJ't kesDadt. dlımda Etılııleie)"e ~
) flll b4r lılllu8I _.,..tüler kopatWf, 
q ......,...,... alt katllldılkf ~ lfnellr. 

lıktıa. Mr kUPlk ölil Ç-OeUk bfrakllru19 
~erılu. BiriWrlne be.eh bu DA • 
~ Ml'ar ,.cleelal ldm Oiaıoell. 

"' llaal;,a 8-ldr pollıt ~ 
~.-..,uı., 

G...a..daMr---PlltL 
Neden Sbuuıı nde arunam11lar, al. ........ ..,....., ............... 

1B11bi.r*f 

Batta Allan bey olaılı üunı, bu 
r.aJKt.a memarıan H)'le. kiminle met
.,.. olayorıla f 

Neden ....--- lllGlılrl eve pimi. 
ror eyde n mu etnlıada olup lıltea. 
lert ötr-mtyordu ~ 

SlDan bwılan _ .... .-ıeacu.. 

.. aUDdl: 

- ._ - kederlt --= • • kl • 
&ap ~ ...... MJlt 1ıılr 
anda -- lııAll kltül ...... , .... 
,ı eaer ..._ tu ...... ._ ..... .wwe. 
lıillrl Veaıa- 1111t. ..,.. Ah 3ok-
......,. ............. lıı&ıt ...,..t.. 
lana .uMe. Otill& 7- ,_..,. aı... . 
... ~ ?ela ... la,yatuu 

bU9 tebH ..... .-._ Allelt- - il&. 
- lalnet ...... s ...... _ - bmt 
TllldW5 dil •• taa kora? 

-. ,... lt-nndıı: le••• ... ~~. 
.... - ...... tıÖzlerfıll iufllllU*t 
Uiaa)dı, ..,... lııa ialdftr COflll'YMSk ~ ....p .. .-ıp uyuldaır.cyaca' h. 

Jo"a'kMJ .. tcJnlz ytlreldl ÇOcukbnn 
IMİ)'tlk lılr siyafetle poe l•a.ranlı~ln:ta 
Ştnaata pdda~ 11111191'tmo•le • 

11 -... ~ıtnn rrlılt1't:ftllttı. 

f DcDllllll ı ur) 


