
Beyoğlu Halkevinden 25 lira mükafat alan 

11 Çocu u Tenemoğl 
Ailes · sıl Yaşıyor . 

Satılbl ve umum NCfjrlynı l\lüdurıı 

hakkı tank uı 
Basıldığı yez 

VAKiT MATBAASJ 
Ankara Cııddcsı V AKIT Yurdu 

ŞUBAT 9 2 

10 lira kap c ayllğile çoc1 da~ 
rma bakan baba ile görüş "k 
'~ il çocuk, bir ana ve bir baba ile 
bir kedi tek bir odada yatıyoruz. ,, 

1 muburrlrlmlzle bir urnda (Ç'-OCultlardnn lki!ıl bu reslmd 
bulunmamaktadır.) 

Vali bu akşa 
Ankarava gitti 

Cephenin bir çok 
kesimi erinde 

Kuvvetlerini 
esirgemeden 
ateşe sürüyor 

--0--

1 sonkanundan 20 §\ihata 
kadar 

56806 esir 
adık 
--0---PAZARTESi 

lsıanbul Vali ,.e Belcdı~ c Reisı 
Dr. J.utfi Kırdar bu akşam Ankara
yn hnrekel etmiştir. 

Aynı müddet zarfında 960 
tank, 1789 top, 8000 araba 

zaptettik 

D ON radyoda Maarif \'ekili 
Ha.san Ali l'üccl'in oku'

larda yapıln<'.ak ziraat cfcrberliği 

hakkında çok yerinde bir tamımı. 
ni dinlcdll. IUnaıif \'ekili Hasan 
Ali l'li<'el'in maarif müdürlerini 
,.e talebeyi ilgilendiren emri muh
tdJf lx1kımlardan dikkate m)ıktır. 
ht.. sc~daı en·el meı.t:cple SO!'iye
te ara mclaki mliruı ebetin filli 'bir 
,·aziycte ginqlı olıruısı §Ükranla 
karsılanmahdır. 

llangı bakımdan bakarsanız 
derhal bunun insanı memnun etlen 
fnydl\ ı göze ı;a.rpıyor. Memleket 
te harbin yaratb~'I 5artlar lı;"mle
dir, İ Uh al Jrun·cUcri auı.lmı§tır. 
l\Iemlekctlıı her imrı~ topn:ığmı 
bo~ bıraknııyamk, ekerek, bl~~rek 
drııi 1 tihsalin verimini art tmııak, 
çoğaltmak i tlyonız. Bu tnsnnur 
edilen, eri llmesi arzu edilen bir 

Musolininin 
bir makalesi: 
Sulhte~ 

bahseden 
adam 

Dlşmana yardim 
ediyor demektir 

f\ml'J değil gelip kapnnııı çalan E k 1 d 
,.e bld lst~dij:;-lni yaıımııya icbar ğer as e~. ~~ za~~~ın a 
eclen bir haldlmttir. nunun için ot&:aya çıkıp olume goguı ger 
mektep bah!.'Cleri, \'e melttep ta- 1 roe kabiliyetinde değillerse 
tebesl bu istihsal Sil\ a<ıın<la en 
c.hemrnlyetll bir unsurd~r. Diğer 100000 top b le SIZ 
taraftan rn, hamlede 8 bin izeiıılıı 
lm sene hasat me\ iminde köye za ere ulaştıramaz 
gönderilecei;1 de bir hakikattir. 
likdıı.rm imdilik ehemmiyeti 

)'Oktur, S bin yann otuz bin olur. 
u,·crlr ]\j fikir 1 tihsali ile uğra
!;\an ı::cn~lerin maddi i tlh al için 
bir unsor olarnl< kullanılmıısı isini 
tnU\affakı)etle b snralmı! 

Memleketin hnYatmda şimdiye 
lmdar gorUnü c göre müstehlii< 
forznlnnan bir zUmrenln tabiatla 
karsı knt'§ıya. geç.ip istlh al sefer. 
i.ı:1rliğlndc hlzmet alması rok ye 
rındc ol -•· · "" ıı...... mUhım bir bo luj;"ll 
dol<ltırA<>.aktır ]'" ki . l 'lk ta lise \'c • ur )e< e ı , or . 
.. _, L ınesıe1,; olmlln.rında ol.-uyan 
wı.ıevcnln nılktan 927 J t.nd B Jini asnın!< . 

ır. u rnlktann en wıgari ran-
~ıını he~halllc yine fnydııh ola
C•=tlr. u usulün terbiy ,.e 
ı:-ençlerin nıllli Jıayata iııtıbakıe ba
kunmclan mil.ııllsı daha chcmmı.. 
retlidir. 

ltomu, 2:1 ( ıl.A.) - Musollnl, 
Avrupn üniversiteleri genç muha. 
rlplerf mecmua ı olnn "ghani et 
Europn" mecmuasında şoylc yazı· 
yor: 

Vntıın bir ullıın ve lıirim müea. 
delcsine girmiş lmlunurken, sulh
len bahseden dlişmana bilerek ve-
)n bilmiyerck yardım ediyor <lr
mektir. 

Hindistan yüksek meclisi 
gizli toplantıya çağırıldı 
Banokok, :23 ( A.A.) - l>clhi rad-

) o'unun yaydığı hnbcrc göre, J -
pon donnnmnsının hücuml:ır l np. 
ması lhtimnlilc Hindistnndn duyu_ 
l~n endişeler. git ide tlnhn şiddet· 
lcıımektedfr. KnUn t , Ktılonıbo, 
Madras, ve Knrnşi şehirlerinin tnh. 
Ilyesi için tedblrlcr nlındıktnn son
ra Bombay cynleli \•nli i 2.0-00.000 
don fazla nüfusuolnn Bombny .şch• 
ri halklnı da, şehri knbil olduğu 
kadar lerkelmeğc d~Ycl elnııştir. 

Mohama Gandhi, JJnrijal isimli 
kendi gündelik gazetesinde büyük 
Hind şehirleri ahalisinin memleket 
!çindeki knsnbnlnrn çekilerek ta. 
arnız.lnr esncısındn şehirlerde u_ 
muml bir pnniğe mnni olm::ılcırının 
daha iyi o)acnğını yazmııkladır. 
Yeni Dclhidckl Hind merkez t~ş· 
rll mecli!'li hıırp <lıırunmnu ıııiiza. 
kere etmek iiı:crc öniimiizdeki cu
nıa f(Ünii gizli bir celse akteclccc'!,
tir. Hindi tan yfıksck mccllsl de 
gizli bir loplanlı yppacaklır. Fakat 
hu topllınlının tarihi heniiz le bil 
tdilmemişir. 

italyan tebliği 

Akroma hava 
meydanında 

15 ingiliz tayyaresi 
tahrip ettik --Makili bölgesinde keşif 

kuvvetleri arasında 
çarpışmalar başladı 

Kızılordunun 24 üncü yıldö. 
nümü münasebetile 

• 
1 

Kızıl bayrağı 

\'nll Ankarada yeni kurulacak 
c\'2.i ofisi leşkllfıtı \'c İ•tanhul kö
n!lr me<ıelesi elrnfınd::ı ıılitkıınnr 
ııu.kıımlıırla görü~cccl,tlr. 

Ekme kar larile . . un verı mesın 
başlardı 

Ekmek knrllıırı mııknlıilindc isli
l enlere un dnl':lılılm:ısına hu s:ıbah 
başlanmıştır. Bundan onrn her 
paıı:nrle~ı gfınü "un dol':lılmn giiııü" 
olarak lesbit edilmiştir. 

Yalnız bugün Tal:sinı ve Fatih. 
teki bazı fırınlar un vermemişler. 
sede, bunların hnherleri olmadığı 
onlnşılmtş ve kcnr1ilerinc tchlignı 
yapılmıştır. 

\'ali muavini: 
Bundan sonra un vermlyen fr 

rıncıJann derhal poli e haber 'e. 
rilmeleri Ulzım scldi~ini so) lem iş. 
lir. 

evvelce dalgalandığı Çorçil kabinesinde 
yerlere tekrar Beş n 1 

diceceğiz! aç,kta 
Almanyanın kendisi için k 
çarpışan ınuttefiklerı var 1 1 

Biz §İmdiye kadar bu vazi. 
yette değiliz! Buna rağmen 

kendimizi müdafaaya 
muvaffak olduk 

Afôskoua, 23 (A.A.) - Kızılordıı· 
nun kuruluşunun 24 Oncfi l lldönü. 
nıii ınünnsebclil le Slnli n lıir sün. 
delik emir ncşreMrck bılhassn de. 
mişlir ki: 

})üşm:ım lıeningrad kııpılnrındnıı 
ko~ncnğız, Rcyaz lhıs)'ııyı, 'Ukrun· 
yayı ve Kırımı kurtnrucağız. Ve 
kızıl bn) r:ıAı evvelce dalga Jondıl:lı 
yerll're lckrnr dik~ccj:jiz. 

Müstevlinin hezimetini tamnmla 
mak içın hlrlcşıniş olan milletle; 
hiilük bir gpyret sarfetıncsini i • 
!iyen Stıılin )Iitlerın surprizin nr. 
di~i ii~ünliiğü kol betmiş olmnsınn 
ra~mcn mağhlP oldu1'ııno jnanmn. 
nrnsını So\ l"cl milletine ihtar etmiş_ 

De,ıımı 2 ncl sayfada • 

Yerleri e 
yenileri tayin 

edilCJi 
I'°ndrn, 28 (A. A.) -- Pazar 

ıık!;amı b:ı.şvckô.Jetten aşaı'.;'Idnki 
beyanname ne§rcdilmistir: 

Aşağıda.ki tayinJeriu ~ apıldığı 
bildirilir: 

Miistemlekiı.t nazırı: Vikont 
Crn.nborne, Harbiye nazırı: Sir 
Jnmes Gr.gg, Ticar<>t nn:r..nı· Hugh 
Dalton, Nafia ve bin::ılıır nazırı: 
J. J. Llevellin, İkt:sadl harp ıınz;. 
n: Vikont Volmer. 

Dtı\·nruı % inci sa~ fndn 

-----------~--.~ 

Uerlln, 2 (A,.A.) - Alman ordulnn 
bnşktimnndanlığmın tcbllğt: 
Doğuda dfüımnn cephenin bir c;ok 

l«ısimlerinde kuvveUerlnl hiç csırgemc 
den ntc§ haÜ.ma SUrmek sureUlc fay. 
dasa: hücumlarına devam etml§tir. 
Bu kuvvetler ağır kayıplara uğramt 
!ardır. 

Doneç ha vzasınn Hı doğu c phe • 
sinin şimal kesimine karşı yapılan ha. 

Devamı 2 lne'I ) fndn ___ __.;;, __ _ 
Girit açığında 
iki ingiıiz 
deniza iısl 
batırıldı 

Borllıı, %8 (A.A.) - Alman radyosu 
bildiriyor: 

15 ile 21 §Ubat arasındaki hafta için. 
do Alman deniz vo hava kuV10eUerl 

lmnll Afrika sahlll açığında 9 bin 
tonıuı: Uç dllşm~ gemisi batmnl§lar. 
dır. Ceman 5 bin tonluk diğer iki va • 
pur ağır hasara uğratılmııtır. 
İskenderiye önünde bir Alman de • 

nlznltısr, blr dllşman kruvaz<5rU "Ve Uç 
muhrlplc muharebeye tutu.§muş ve bu 
birliklerden üçüne torpllle isabeti r 
kaydedllmiştır . 

Biri Norveç sahili önünde, diğeri 
Olrid açığında. iki tnglllz dcnlzaıtıaı 
batınlmıştır. 

Alman denizaltıları Amerikan sa • 
hllleri n.çığında şimdiye kadar 539,000 
tonluk 80 gemi batırml§lar ve Port • 
Ot • Spahı limanında iki gem! ile bir 
petrol gemisini ağır ha8arn uğratmış. 
ln.rdır. 

Smolensk 
kesiminde 

Çok şiddetli ınuha
rebeler oluyor -Lcningrad kesiminde Sav. 

yetler yeniden birkaç köyü 
geri aldılar 

razı ı 2 ncl sn) fndıı 

asından 
kadı 

lektcbin hayatta ylb.<le l üz ir• 
tibat pey<lı etmesi öt.eclcnberi ar
r.ıı edilf'n bir haldkat olmakla h<· 
raber. bugiln bir de tahakkuk irn
ldlnı han~I ~art içinde \'llloıbulur. 
:ı lıul-:un bunu bir zihniyet de. 

if fimc l seklinde anln.ınn.k ic:ap e
der. 

Zihinlere bir tek fikir hakim ol. 
malı, sinir:crinlzi bir tek b'ade 
kavramalı hiiliin iiınillerinizl bir 
tek söz Jıulôsn etmelidir: Zafer 
fikri, zafer iradesi, zafer ümidi. 
.Sulh, zaferin tııbıt '\'C mantıki neli· 
cesi olarıık sonrndan gelecek ve 
düşınnıılorımızın mıığlobıyeli daha 
knti olncoğı için 5Ulh le daha uzun 
\'e feyizli olcıcoktır. Galebe galip 
gelmek isliyene muknddcrdir. En 
tozla bedeni kuvvet kim gösterirse 
o sıılip gelecektir. Eğer askerler 
hucuma atılacak kabiliyette degil 
!erse, eğer znmnnında ortayıı çıkıp 
öıOme göAüs germek cı:saretine 
sahip bultınnıu) orl::ırsa, yüzbln lop 
bile siıi zafere ulaştıramaz. 

Bu zihniyet değişme i bir yan-
dan terbiye istemimize hakim o. den, ruhilc bilen bir tip olacaktır. 
lan ruhun dcği!llmcslnl ifade ettiği Bu tip bilgili kafanın, müspet 
ı:ihi, bir yandan <la ~enç insanlar ~ihniyetin, tarla, sapan, orak, puL 
üzerinde de ha:rırlt ~rini gös- lc'k, libor:ı.tu' ar ve fabrika ile im 
fennekte gecikml~eccktlr. Bizde tl:r.acmdan onm fe~inl verecek • ı 

iki erkekle kocasının yolunu bekliyerek 
adan1akllh döğdürdü 

r11üne\'Yerin en bUl·iik 7.aafı kafa ı tir. Zirai seferberlik ihtiya<'.r Ue 
nnı i~lememC'Si dcj;oilılir. Kafası bir başka :rlhni fhtlyacı tatmin im-. 'ı 
ıvok, amma pek çok işler, yalnız ;.Rnmı bulmak Ziraat kadar mem-
') kafa Ç<fıi defa realiteyi, tabiati leket killtUrünc de hlzmettlr. 1 

olduğu gibi gönnekt.en mahrum- Arkadaşımız Haıııan .Ali Yücel 1 
ılur. Hele memlf'ket realitesi! IUll'llnndnn dolnyı hem istthsal ba 

fttzim yamft<i mes'ut mlistaldl kımından, hem ıle tıcrblyc ıııiyase- l 4 • 

l'iirk ,·atan i' ' · ı ı t• L-ınmından tA'kdir , .... tebri1'- Ji. lngllb: ta'.\~11relerı tnmfından son gUnlerde rk sık bombnrdıman edUen ınm m ınevverı anca ' ı ır.u " ne • ~ . 
tcaliteyl kavnynn, memleketi i~in- yıktır. Blngazl umanınm bir :resmi, lima.nda batınllDI§ mihver gemllc.rl gorliltı;r.or 

Dün nkşııın BüHık<lercdc, tuh:ı r 
bir Ynk'n olmuş, biri k:ıdın olııın', 
Oıere 3 kisi, bir ııdamııı ı)niiııc çı. 
karnk iyice döğmii şicr 'c auıt ı 
150 lira parasını :ılmışl rclır. 

Soyulan ndam Ynlı cadde'iin<l 
197 numnrnd:ı otur.ın luz'.\Herclıı. 
MuznHcr. bir miiddct t•n-C'I Selııı 
ismindeki karısından a) rılınış ra. 
kat kadın buna muğber olnrnk v<: 
intikam atmak ;çin fır :ıl gözetle. 
nıc!ıc haşlntfııstır. 

SeJmn dün gece lDnına Adnan 
ve Cenıil isminde fkj tanıdı~ını a· 

ı ııık ,t•ski kocıısının )olunu bt 
ırnıcğe haşlıunıstır. Gec \' kıl C\ ıı l 

donıııek için '.\ola çıJ,an Muznrrcı 
köşe haşıncl.ı karı iyll' ı ki cl'keg • 
lıiirunıunn uğramış 'e ) cdigı cin. 
~oklan bnşka 150 lirn ı da kn~ bo 
rıı ustur. 

hı:ımffor o esnada karısını lanı. 
ınış ve derhal karokola koşar 
hlidiseyi hnber vermiştir. Bunu" 
üzerine harekete geçen zabıta ~r 
ftı; m{\lrcnvizi t!e nitnhynrak :'imi. 
) C) c vermiştir. 
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Slalinin günlük ...,., 
_.- -.tarafı ı ind •Y,_. 

tir. Sürpriz "Alman kudtelnln lhtl· 
namı teşkil t'den lıir unsurdu ... 
SlaDa 50zkrine şöyle deY11nı et. 
mlftir: 

Ba uasurun oradan kayholmn• 
sQ!e :men::ut-müsaval~nlık da o11ıı. 
C!an kalkmış olııcağı içiıı h:ırp şiın. 

dl ba~ka bir şekil :ı)Jc:nklır. nu un. 
sar ortadan knllrnr k ılkmnz .\lnı:ı n 

«'duSllllun eı kl J...odretini mulınf.ı· 

a elmcdi!;inl son lıfıcliscll'r ishq,t 
etmiştir. 

Sovyt' milletini henüz bekli~·crı 
'tlim miic:ıclrolc" ılron hnhst'dcn 
Staliıı wıl:m söy)erujfli'f: 

Zaferi l1nz1rfamnk 1çin c<.•p!İeyc 
~·eni hirlfkkrin ııönderUıresi J.i. 
zımdır. Erıdii!;ldnin rla.ha Jıiiyük 

gayrellcrle çalışması Jiızınıdır. Or· 
du her gün dnhn 'hiiyiık miJ...tnrcln 
tank, ta.n art', top, ınirab·öz 'c 
sair- siliJalar :ılmalıdır. Ordunun 
k'uvvcti bu malzcme~·c h:ığlıdrr. 
U iKSADIJIIZ AT;JIAN MILLETl'Nl 

YOKE'T'!tfF.K m~GILT>TR 
!)talin kızılordımon Atman mille. 

.nj ')>Oketmek istediğine dair or. 
laya :ıtılon fikrin "iluıln ve saçmn 
bir iftira,, olduğunu ~ıellrterek rle. 
nılıtlr ki: 

Bu muharebenin Hitler ~ümrc· 
sının sonu olması muhtemel ise 
de ibu zümre Ue .Alının millellni 
n Alman devletini şahıslnnıhrmnk 
ri)ünçtür. Bitlerin görünüp kay_ 
bOldaklarını fa'kat Almnn millroti• 
nJn im Alman devletinin yerlerin. 
de lrnldıl\lnrını tıırlh bize ~österi. 
yor. 

Slalin "l\uılıordunun Alman o. 
la11 herşeye !karşı duydaRu kinle 
.~anları yokettiği ,.e bunun itln 
hiç ~r almadıl'ı, yolundaki iddi· 
a.,.. <lı tebip etmiştir: Almanlar 
teslim oldukları 7aman. esir alın.. 
mlikta fakat teslim olmsk i<ıteme

<liklerl vakit imhn edilmektedirler. 
Kızılordu hu Alnı.anları, Alman ol. 
dıtkları :için delil memlekell esa.. 
ret attınn aJnwık iıdedilderi i~in im_ 
hn etmeikledir. Rütftn ordulu· gibt 
Kızılordu dn ınemlekcl.i f<;tiJA eden· 
leri lıanıi mJUellen olursa olsun. 
lar, yoketmek ha'kkma malrkl ir. 

Slıılin So,·)cl miHeliııln bun<lnıı 
en clki .Alman taarruzlarını ha• 
l ırlayarnk ınulhternel taarnızların 
ıııukavemPt 5çin ıhazırJanmsş oldu. 
~uıııı sfö liycrck ııulkı1'tn hııslnmt,. 
lır. 

/lfl ı;ERI f.EK/l.DIKI .. 1''AKı\1' ••• 
Slalin şö)lc devam <'Jmiştfr: 
\lnııınlur seri lıir nctiı'c ıılmak 

ı ruidiylc lıiıe ha.ince taarruz ettik· 
teri ıaman Hiılcr yeni düşmanına 
layık olduğu kıymeti ,·ermcmı,11. 
Biz gerj çcldldlk. 'Fakat bunu yo. 
nıırkrn düşm:ına ııRrr darbeler in· 
ıl i rdik. Düsmarun (Jur<Jurulacnğın. 
drın ve nih~yet boııgıına 11ğr:ıltl:ıca. 
t:iındaıı lıkbir 1.mn:ın şüplıc etme. 
ı'ik. Nihayet KıııJordıı i r·iıı l:ı:ır

ruz:ı gecmek saati çaldı. l>ü~ınıın 

'fikviııde ve nostofl:ı, :Kırımda son. 
ra l\losko,·adn mağlup cd11di. :\1os
kova ,.e Tııln bölgeleri )rnrlarıldı. 
Yiizlerce şelıir ve yi\zlercc--'köy geri 
:ıTındı. 

Alınaııyanın kendisi kin çarpı. 
~on müttefikleri var. Biz şimdiye 
kadar bu ,·aziyeıtc deliliz. Rnna 
rıılnten kendimizi miidnfıuıyn mu. 
vaffak olduk. 
'ASKt-:RLRRllıllZ/.\' CUJ>f!ANEYE 

/llT/YılCl VıtRI 
~lali", Sovyet ukerJerinin cep. 

hanele fötlyarları olduğunu kay
dettikten sonra şöy:ie demiştir: 

"Sovyet ordusunun kuneti yal. 
nız buna .bağlı değildir. Bu ordn• 
nua im.neti bilhassa emperyalist 
bir teennz Jtıırbi delil mim bir 
kurtarma harbi yapmllsından ileri 
geliyor. Kwlordunun vazifesi Sov. 
yet topraklarını \'C cvvekc kurla. 
nlmL' olup insanca ;bir ha)'Dt geçi. 
ren ve şimdi 'ZUlOm altında inleyen 
nch\: teken ve yağmanın neliccle· 
rinc kaU:ınıın şehirlerimizdeki ''e 
köylerimizde1d. hemşerilerimizi Al. 
man mftıııteYJilerinin ıellerinden kur-
1armaklır. Kızılorlunun her men. 
... tibu :tci!Ane ibir mulınrebe, bir1 
J.urtuıu, muharebesi l aPhlımıı!. 
lıiliyor. 1\ızılordu asil bir gaye u~
rundn çarpı~ıyor. Ve btııııın,içindir 
1d hu harp mmelekelleri için ölü· 
ıııc tınıır kııdın \'C erkek Jıinlerce 
kal)raman meydana <'ıkarıyor. 

Alman tebliği 
-- Battaratı ı iacl •7fada 

va taarrualan e111.Hmd& ~ lıo)fevik 
katan ciddi lııabetlere manız l<almış. 
tır. Dllfllıan ~u cepbeeinde dün H 
tayyare kaybcdllmlttir. 

Bir 80llkı\nunde.n 20 §Ubat 1H2 ye 
kadar ~15.8~ esir almmıştrr. Dtlııma • 
nın uğradığı kanlı kayıplar bıı esir 
ııc.yunnm b'r çok ml9Udir. Aynı mlld· 
det zarfmda 960 tank, 1189 top ve 
her nevlckn aeklz blnl mUtecavlz ara. 
bıı zapt nya tahrip edllmlıtir. DU§ • 
man cepheaıntn gert.lnde bava htlcum. 
larilc d!lha bir çok tank, top, katar ve 
calre t•lrlp olunmuıtİır. Aynı m!d· 
det zarfmda Sov)ııet bava orduw b&T& 
muharebelerinde dQfUr1llmot 8'f tay. 
yare, tayyare 'karp koyma topçUu ta. 
.. arından dOIJllrtllmQf 159 tayysre ve 
yerde tahrip edllmlf 831 tayyare kay. 
bcdılm ~r. Alman kayıpl&nnm 121 
tayyare olmuma mukabil Sovyet ka· 
~'lplan bu ::uretle topyekOn 1189 tay. 
yaredir 

italyan tebliği 
~. 2S (A.A.) - İtalyan ordu. 

ıarı umumi lı:arargAhrnın 632 numaralı 
tebliği: 

Meklll bölgeaindc keflf kollan ı;ar. 
pıımaları olmuıtur. Avcı teııkUJeri • 
mlzden biri t?oğu Slrenalkto 15 dU3· 
man tayyaresinin bulunduğu Akroma 
Jıava aıanma alçaktan uçarak flddct. 
le lıUc~m c~tir. Mitralyözle yapı _ 
lan mUteaddlt hDcumla.rda bUtUn bu 
tayyareler tahrip edilmiı, barakalar ve 
motörıU arabalar tutuıturuımuı, kı • 
talar :firara. mecbur edllmifUr. Tıy· 
yarelertmlZ nokaanaız dönmtl§lerdlr. 

flırk oepllealatle 
Loa4r:ı, ıa (A.A.) - B.H.C: 
Pravda gazetesl son bel ay zarfııtda 

Rus cephesinde Alman zaylatmm 6 
milyonu Müdutunu ve son altı hafta 
içinde .Almanların SOO bin ölll zayiat 
verdiklerini yazıyor. 

Mot*on, 2S (A.A.) - Gece neşro. 
lunan Sovyet tebliğine ek: 

Ruslar, .Alman mukavemetini kırdık 
tan •oınra cenup cephesinin bir kel> •• 
mlndc bir gUnde lri köy iıgal ctmi§. 
Jerdir • .Almanlar bir tek köyde 600 ö!U 
bırakmt§lardır. Ruılar burada 16 tanl< 
M maklneliUlfek, 3 siper havan topu 
~ 39 abra topu aım1L11ar \'ey& tahrip 
eıtmljlerdir. 

B&fka bir köyde )"&pılaıı bir çarpıı. 
ma esnasında Rumen piyadesi bozgu. 
na uğratılmı§ ve UçUncU bir küyde Al. 
manlar200 ldtl kaybelmiflerdir. 

C.nabu g"arbl cephealnde Almanlar 
btrka.ç kere mukabil taarruza geçerek 
Dinyepcıre doğ'nı yapılan Rus tazyiki· 
nl durdtlrmağa te~bblliı etmielerııe de 
muvaffak olamamıııardır. 

Sovyet krtaları dO§man taarruzla. 
rmı gerl pt18kOrttUkten sonra ileri ha. 
reketlcrlne devam ederek 8 kUçUk 
k5yU feri almıııar ve Almanları alJr 
kayı~ata uğr&tml§lardır. 

Cumartesi gQnU Sovyet ha\a kuv • 
vetıerl §lddetll bir taarruz neticesinde 
iki Almaıı taburunu dagıtnuı. mUh!m 
miktarda maJzeme tahrip etml§ ve bir 
oeephani3 deposunu havaya uçurmuştur. 

Merkez cephe81nde Almanların bit 
mukabil taarrusu Sovyet toptııları ta. 
za!mdan mUeasir bir surette bertaraf 
edilml§tir. Açılan baraj atetlle tank· 
Jardan mUreklcep olan dU,man ordu. 
o1W1un ucu plya~lerdetı milrekl•ep o. 
lan baktyuln.den ayrılmıştır. Bu mu. 
Jı.arebe csnasmd& 400 Alman askerin • 
den mUrckkep bir grup yok t'dilmlş 

yeya dağıtılml§tır. 
Londra, 2S (A.A.) - Moskova rnd. 

yosunun blldirdtğ1ne göre, merkez cep
hesı "Smolenak,, uzunluğunca elddetıl 
muharebeler ceTeyan etmektedir. 

Spllce.r IJIUnları . .söylemi§tır: 
Almanlar bu cephenin muhtel!! ke. 

.ıdm}erinde yapılan muharebelere yeı:ıl 
ihtiyatlar sevket.mekte ve tanklarm 
ifUrakfle mukabil hücumlara geçmek. 
te iseler de Sovyet krtalan bOtUn bu 
taarruzları geri pUskUrtmekte, dilş • 
.manı geri atarak inaan kuvvetini blll 
merhamet yok etmekte ve mukavemet 
m6rkez1eriDI tahrip eylemektedir. 

lfollkova. 23 ( A.A.) - Lenlllgrad 
etrafındaki Alman çemberini yamıağa 
çahfan Ru.e kıtaları flddeUI muhare. 
beler neUeeamde birkaç köy daha zap. 
etnrlye muvaffak olmuılardır. Alman· 
ıann l.lcl mukabil taarruzu gerl pUs • 
ktlrUlbrıu,tUr. SOvyet mUfftaeleri dil§. 
manm ~erUertne. sarkarak Almanlar 
arumda Jcanpk]ık çıkmaııma .ıbeb 
·oımu~l'dlr. 

Tenemoölu ailesi 
~ .Batlıl!11!ı 1 IDcl llaJ lada 

Şimdi okuyucularımız& çok çocuk 
79.t.l§tlrme rekorunu klran Tenemoflu 
&Uelinl taAıt&catız. 

EN SON DAKiKA Mahkeme Salonlarında 

Foto Ali ile Beyoğlunun çamurlu tbr 
110katmın bagmda durduk. 

.Ali: 
- Tencmot;lu aileafnl.ıl, dedi, bu ao. 

kalrtakl apartım'anlardan bhin~ o • 
turduğuna kalıbımı ba ı:arım. 

Ben hayreUc sordum: 
- Nenden anl&drmn ... Sokağın ia· 

mı yazılı değildi ki • 

Küçük imalar "uponu 

(Hu kllpOllM eklenereJc ctnderlleaell 
it ..... " .. ve.rme. Ub&arl .... ... 
o.ldkada pıarMn aeşredllecıelrtll. .. . 
1-.me ıekllf1 slkıderell •mp ' • 
mabla• k11bnak ttzett .. r111 eıduıı• 
nı bildirmeleri !Azım.) 

Evlenme teltlillai: 

Besle kargagı .•• 
Gaceyarısı ıs11z bir ahırın kilidini 

kırarak içeri giren il yaşındakı hırsızlar 
A.11 gWerek cevap verdi: 
- GörmUyormueun yahu .. Şu kapı. 

nm ~ünde oynayan çocuklan ... 
Bl&im AU yamandır ~sseıa.m. Haki. 

kalen aldanmamlf.. Bu çocuklardan 
l~l Mehmet Tenemln tuzlan ımı, .. 

Şlmdı renem alleaı ar11ınd&yız . 
.Mehmet Teneme eordum: 

- Evlenell kaç .tene oldu? 
Biran dU,llndD, Sonra kendı kendi. 

ne bir hesap yaparak: 
- Demek 'ki, dedi, Fatma 19 yaım· 

da ... Be l de 36 :yqmda evlendlllm• 
söre.: Durun hele durun. Hah buldum: 
Tam !O ııencıtk evliyim 

- O halde çocukların birer ~ne ve. 
ya birer buçuk eene fasıla ile dUnya. 
ya ~eldllcr. 

-;- Evet öyle oldu. Evlendikten aon. 
ra her bir buçuk aencde bir çocuk aa· 
lı!bl oldum. 

- Galib& yeni bir yolcunua daba 
. var? 

- Eh ... lnpU&b olur .. 
- Onlan •Vf10r muaun? 
- Hem de ııaeıl.. onlan biaıemek 1. 

çln her fedaklrlıta kaUanıyorum. 
- Ne tı yapıyorsun? 
- Bu •partımanrn kapıcısıyım. Ay. 

da "On Ura .kazancım var. lkl çocuğum 
da çaııııyorl&r. Şu gördUgilnQz kala. 
balık aile ayda 25 lira tıc geçiniyor. 
Çocu'klanmm ekmek paralarmı ancak 
temin edebiliyorum. Çok ufrqtıın, fa· , 
kat f!f bulmak kabil oımııdı. Altı ıone 
evvel tkramlye için bir lıtlda vermlf. 
t1m. Sıraya koyduk dediler. Hlll aıra 
bekliyorum. 
Burıın çocuklarım çorapauıdır. Bere. 

ket \•erıdn bep1l tok gözlUdQr. Kann • 
lannı kuru ekmek~ doyurduklarma 
ı.::Ukrediyorlnr. 

- 'En bUyUk çocuğuunzun yaıı kıç 
tır? 

• Yaş M, boy ıe~. ktto es, .t~ ü. 
ıa.k ve lnı.ral<ter sahibi, serbest meı • 
!ekte çtılıfan, y&lnız bir bay, 25·35 ya. 
emda iyi abllkıı, temla aileden in& " 
)'& dul blr bayanla evlenmek istemek. 
tedlr. <H.M. ıııkh) rem:r.lne mUr11 • 
caat li9 

• Yaş 20. boy 178, kilo 74, esmer 
siyllh dalgalı aaçlı, gmiı omuzlu. yakı. 
§ıldı bir tuecar oıtu yaı göaetmckai • 
&in, giW:l ve edebiyata dtl§kUn, temiz 
bir ıtilc kı:ı:ı llc evlenmek istemekte • 
dir. Resim göndermek şarttır. Aksi 
takdirde mektup geri göndertılr. (8.A. 
Sev Tap) ıemz1ne mUrae:ıat 1~0 

Aldırınız.: 
(M. El.-KAR) (H.'1'. 8)lŞ.HVatan 55! 
(E. Ş. 1202) (Z&r&ll) <F.G.D.) 

'(A . l'i) (F.K.ll. 9) (Yartıınas) (El) 
(İlk ve son şana) (Yedek denizci) 
(A. .Ahm"t) (0.K.) (Aktatay> 
('f. R.B.) (Mehnlet 3:1) (O. Mine) 

Y.) ('Denk) (R.K. 141 (S.S.) tBabar 
çiçeği 1) (Turg".ıt) (Alcytız) <Izıcl) 

(Güneylinin ôcnlzclai) (N.E. 97) 
(Y.Ş.) (R.P, 3~) (Ciddi) (B.A. 32) 
CÇiııkan AkanHI) (ç.,nkaya Kemal) 
(Nadide Hl) Genç rehber) (H.T • .S) 
(~ C: ı A,S, Tcmizkalp) C2:5 S.R.) 
(Gaı:ı.taaaray 40) (Ayo) {lmle.nt) 
( Anlıııatım) ( N.10) '(B:nder bWUDUr) 

(Genç) (Semiramis) (Ferhunde) (E.C) 

B1rman1Jada 
/,onıfro, 2J (ı\.A) - B.B.C: Bir. 

nıuııynda Bilin ile Sitanf( nehirler• 
:ırasınrtn beş f(Ünden heri !;'iddetlı 

muhnrelıcler de,•nm ediyor. Sitanı 
Hr.ngonıın 130 kilometre şlmaı" 
ş:ırkisindl'ılir. 8 .lııpon tnyyaresi 
<lüşürlUmll!i, iki mftlteflk layyarc-;i 
kn~ Lo1mnştur. 

Son günlerde nedense çocuk hır. • 
sızlar fazlalışmıştır. Hemen güD 
teçmiYor, ki adliyeye, 12 ile 16 yaş 
araanda iki Do hırsı:1; toetık teslim 
edilmesin. 

Dün de birinci sulh ceza mahke· 
ınesinde, bu kablldt>n iki hırsızlık 
v:ıkasının muhakeme!'>! yapıldı. 

Bunlardan birincisi Emin adındıı 
J 6 yaşında bir cocuktu. Ahmet a. 
dınd:ı birlslnin kahvesinde colışır. 
ken. kahvecinin hir ceketini, hir 
pırdesüaünü bir J):ınlalonunu, bir 
semaverini i5 Ura pıırnsını, ıece 
a;o~uktan donnınmosı icin bir ame· 
le t:ırafındnn aril eten kendisine 
verilen bt'r palto:ru 'c ~·ine kahve 
müşterilerinden hlr l~tinln de bat. 
laniyesini c;:ılmtş, kaı:nıışlı. 

- Emin. sende hiç ınsanhk yok 
ınu~ 

- Hiç insan kcndisinc :-.·apılan 
!yiliRc böyle ıiaJ mukabele eder? 

Bıık şu kahverl san:ı ncımış, dnk. 
kfınını almış, sanıı gündelik ver. 
mlş, yatınnn icin odasını )"at:ığını 

teıılim etmiş, ~u nmele sottu'kıa:ı 
donmoy11ın. diye palloı;unu ''er. 
miş, öteki ırıeni bir mnl sanarak 
hallaniycsinl em:ınct elmiş ... Hal· 
)mki sen, bütün hu iyilikleri hiçe 
.sayarak hepsine nankörlükle mu
kahelf' etmişsin ... Neye susuyorsun, 
h9? Söyle bakayım, 11eyc çoldın 

Hınlıırı T •• - ..... 
- Tabii ya, işinize gelmeyince, 

dilsiz kesildiniz. Ne yaptın çı)dt• 
fın malları1 

Emin nihayet :ra,•a" yu·a, ko. 
~·ı.ıştıı: 

Nafia Vekaletinden: 
En bUyUkleri 19 yaşında bulu • t;.ı.ailtwe.)c konulan iw: 

nuyor. ve iki tanesi mUsteana hepsi 1 Manisa su l§leıi UçUııcU §Ube mlidilrliltu mmtakaJiı dahilinde marmara 
kız çocuğu. :Bakm size lsfmlerlnl ve göJU M!ddeli ile Gediz nehri ve Besleme kanaUle ~ltma kanalı ara. 
yaşlarını aıra ile sayayın1 : ıında takriben 13~ on üç bin befyüz hektar geDi§ligtndeki arulnh 

Fatma 19, Server ıa, !ılelUıa ı 7. n1aenc1 tebekume mU.t.ealt teavlye mUnhanut b&tllleı Ue flm&I \"er. 
Mc!Ahet H, Sabiha 12, SUheylA. 11, •anıııdan auıartm bu ıınızlye akrtan Kemer, Çerke, Poyraz, iki ltofralı 

Hasan ıo, Hikmet s. Ayten 15, Melek Çapaklı \'e Ada.la derelerinin şerltvari harlt.al&ruım alınmuı ifi mu. 
3, HUseyin ı yapndadır. hnınmerı kefl! bedeli vahidi fiyat eııaaı U:r.erindea (40.500) liradır. 

Bir çocuğWn da vefal etti. Oç ço. 2 EkaUtnıe 2.3.942 tarlh1De ruUıyan pazarte•l gtlnü saat 15 te Ankar3. 
cuğum ıae kazaya ufradı. da ııu iflerl rel.llJti blnaıı içinde toplanan su .eksiltme komlayonu ods 

Mc.hmet Tcnem: ıında kapalı zar.f usullle yapıl&caktir. 
_ nurun, dedi. Size §imdi burada 8 lıteklller ekaUtme ıartnıımeal, mukavele projesı, Baymdırlık lglcrl ~e. 

bulunan 9 çocuğumu göstereyim. nel prtnarneat, umumi au iflerı fenni §artılamellle hu.ual ve fennı 
Biraz aonra Tenem ailesi taracay• ı ıartnameleri ve projelerı (2) lira (03) kunı~ mukablllnde su l§lcrl 

toplandı. Bu aile taracanm hemen re111.llln4eıı alabilirler. 
yanında. bulunan kUçUk bir odada ika. 4 Ekailtmeye ııl~bllmek ıçln lsteklllerm (3037 ı lira (50) kunı~luk mu. 
met etmektedir. ıı çocukla baba, an· \"&:tkat teminat vermesı ve ekalltmeniD ,apıJacalı günden ~n as U<: 
ne ve bir Jtedl bu odada yemekte, bu gUn evvel ellerinde butuııan ,.e en az 5000 he'ktarlık bir arazinin Take. 
odada oturnıakta ve bu odada yatmalc ornetrtk harltuııu muvaffakiyeUe yapnuf oldotwaa dair vesika ile 
tnılır. Yeg~ te.ııellllerl L!U: • birlikte bir dilekçe ile Nafia vekA!eUne mUracaat ederek bu işe mahsuıo 

- Kömür sıkıntısı çekmiyoruz diyor olmak taere vealka almalan ve bu veaıkayı ibraz etmeleri ııartlTr. Bu 

- Sattım. 
- Kime? 
Y1aındald, hırsnıtrk mah tal 

maktan maanun olao ihtiyan gös· 
tererek: 

- Hafıza! .. 
- Pantalonu kaça sattın1 
- Bir bucuk JirayL 
- Palto)'Q! 
- Üç liraya. 

- Ucua... Çok ucuaa aılmıtaın. 
Bir paltonun en e:ı;ki!il bile lO lira
dan aşağı değildir. Elbette ya. pa. 
rasını sen unnecUn, kf. 5 kunışa 
hile satsan lı:Ardır. Delfl nıi? 

Ye tocuk ı;aldı~ı bOtfJn eş)aları, 
maznun Hıfııa, Sudan uetıı fiy:ı1. 
Jarla saUılhnı mraf elti. 
Hafız ise, bunların hepsini rehltı 

olarak oldılını, zira Emini eskiden 
tanıdığını söyledi. Neticede mahke. 
me, Eminin suçunu daha ı:ıtır cez.1· 
yı müstelzim mahiyetle görerek 
!,endi ini a"liyc cezn mabkemesint 
gönderdi. . ... 

Diler suclul:ır dı 11 Yatında :\rlf 
ile 12 yaşında Hüseyin admdı iki 
çocuklu. 

EdlnıckRpı ciTarında oturan hı• 
ıkl kücük ("O<'Uk, :t-:mfndf'n ı;ook 
•!aha cür'etklrdılar. 

nır ueee ~orıııı eh-ardaki bir •· 
hıra ıitmi~ler. kapaındıki tılid 
kırarak icerl "inniıılerdlr. Fıı'kat u 
lıırd:ı ç:ıl:ır:ık bir şey J ul:ımıyınco: 
loir J;öşcrfcki nrpa rm-.ılını ~ırll~ 

mışl:ır. ıhl:"·ıı. ıhla~·a ııötiirmti _ 
lerdir. 

Fr:k:ıt ikisi de arp:ının bc}ann ı 
meye talıi olduğunu bilıııcdiklcrin. 
den l'nknpo111f14Üd 7.alllrecilef'•• 
ıtv1 Griip "'ııtarltlf'ken :rnknlan 15l:ır. 
dı. 

lliisc~in ile Arif )aı.lıırı kfı nı. 
olduifundan 11izll yapılan orgulan 
onunda fe\•kif olu!ldulnr. 

';\·oı: 

"lfemeıı .11/alı cüm1cmfri böyle 
ıııhaflrlerden koruıun"' lt(Jflıklı il'!· 
=ımı:da, Sama/yada otrırnn ilamdı 
ile kan., Cauldeniıı eı•ltrlne kendi 
iıl<llalarınca misafir, dli1rr taraf 111 

iıldln.unr~ der llrarı olarak nldıJ. 
farı Hü.ml11t ile kı:rna 1ıal:orel v; 
8lümle tehdit elliklerini ua:mııtık. 

Rıı nıiıha!mne. ge~enlerde billrll. 
nıi~. mohkr.me karı kocanın suçu. 
nu sabit gürmluerek ikisinin tlf' 
/Jerculi 11c /;arar Nrmlştir. 

Anr<1J..·, Covldana it.nblhi adil 
11apılnıış, /ıakim bir daha b6ylt 
.~eule.r yaparsa cuaıımn rok ağır 
o1nMrimı i lılnr rlmi,tlr. 

ADMYE jf11HABIUI 

ıar. Çllnkü H canın neteel kUçtık oda. mUcldet içinde veaika talebinde bulunmıyımtar ekslttmeye lıtırak ede. 
yı fazlaslle lııtıyormuıı. mezler. 

Mehmet Tenemln karısı Rabla da :i 1suklllerin teklif mektupl&nnı ikinci madde<k: yaz.ılı saatten bir saat 
ıunıarı söy!Uyor: evveline kadar au lflerı relııllğine makbuz mukabiJlnde ,·ermeleri 111 

ZA. Yl - Beyazıt ntırnune mektehtn. 
den aldığım rll§Uye tasdikn:ımenfı 
zayJ ettim. Yenisini çıkaracağımdan 

cııl<l!lllnln hilkmll yoktur. 
- S8 yqmdayım, 16 ya§lnda evlen zımdır. Poıtada oıan gecUmıeler knbul edilmez t•20.104e) -9& Balu!iıl 

d,lm ve çocuk dilDyaya getirdim. 1 ~···········••lll•lillllli•••••ll•••• Hiçbir zaman pl~man olmadım. Hep. f "11 
ılnl ayn ayrı aevlyorum. Yalnız biraz : kocamuslafapaşad~ 
paraya lhUyncımu: var. " 
Doğrusu tuhaf buldum: d 1 
Paraya "biraz., ihtlyaçları varmı' -ıyangın a yara ana~ 

Ne dt>nir .• Çok çocuğu, çok paraya ter ı 
clh ediyorlar demek ki.. A . k •• tr J •• 

KADRi KAYABAL na l.Z 0 UU 

çırçn 11a1t1Dest•iie 
~ Baıttarafı 1 ln<'I r.&yfada 

Daltön, üç ay ticaret nazırlı • 
ğında bulur.an ve &imdi tayyare 
i!ıtuvıalat nezaretine geti.ıilen al -
bay Lle\•cllln'in yerine ticaret na. 
z:rlığma tayin edilmtıtir. 

Lord Volmer ikt.adl harp ne .. 
zarctinde Daltonu istihlil etmek
tedir. 

Lord lıloyne'nin ycı ~ne mii.ııtem• 
tekit nazırlıP:ıa getirilen lord 
Granborne ayni zamanda lordlar 
ktı.manm liderliğini del'uhte ede· 
oeictir. 

Cııııını·tcı.i gccrsi Kocaroustafapr 
,_;ada, AU-Fakıh raahallesinde Ben 
Ji lsmnil sok:ıQıııdaki 5 numaralı 
evcim çıkan yangın sonundı. evin 
kiracıst Hil~eyin ile kanııı Hıılief' 
\"C :w y:ışındııki kızı Selime alev. 
!er içındc kalmış, muhtelif yerle, 
rinden nlır surette )'ln•rok Ha5ekl 
ha~lıılııınesine kaldınlmışlardı. 

Y:ırnları çok nihr olan Hnticc ilı: 
kızı Selime, bu sabah haıtıhaııed~· 
ölmiişlerdlr. Vakaya miJddeiumu. 
millk el koymuş, ana kızın cesetle· 
rini muayene eden adJi)·e doktoru 

1tllrıek ••r••tt• '" 
Ucaz Fırat, 

sırat we Metanet 
• 

ÇELiK-iŞ in 
Bütün 

Bu vasıfları 
ışıerınde 

Bulacaksınız 

6'.Jra: Mercan Yoh•u Üniver•İte ltapgı ltarn«rula 
Fallll Pata ~aJJai No. 50 Kahraman Barbaroı 

Yeni nafi& ve binalar nasın lord 
Portaı halen mUhimmat nezaret'. 
nin paı-limcnto sekreteridir. 

Em·er Koran gömlllmelerlne izin 

liiıilil--· Stalin şunlım da ı>öylemi;tir: 
.\lınıınlarııı ırk nıızariyesi Ye bu 

ırnz·ırb enin ırklar arasında ndrei 
urnndırm:ığ:ı ıniinrer olın tatbik 
~ekli hürriyeti se\ en büliin millet. 
lcri Alman fasislliğinirı rlüşmıını 

'apınışlır. Huna mukabil Sovyetler 
Berlinde hııkiim süren ırk mü aYl'
lı hu meınlckl'lr hürri)cli sc\Cn 
hiiliin ıııilldl<'l·in ıloslhığnnıı ka. 
1andırın ıştır. 

Kallnin cephesinde ek ıiddeUl bir 
muharebe cereyan etmekudlr. Burada 
tanklarm himayesinde hareket eden 
0

Sovyet,kıta1an iyice tahkim edilmi§ 
bir dU,man.mevzlinl ele geçirmltlerdlr 

Bqveldl harp Vllllfyeti haJüun.. 
do. y.landa yapılacak müzakere • 
ler müaMebetfyle elSyliyecetı nu• 
tukta gerek bu deği9fklikler ge • 
rebe bundan evvel yapildığı bil· 
dirHen defftltliğe dair beysnatta 
bulUDllClılcbr. 
.._.~·u A.:\.) - Yeni harbiye 

nazın Slr James Grfgg ın yaımı bir 

Stalin ıleıııiştir ki: 
~ovycller Klin, Sııthinkhi And· 

reıpol "' 1'ororıclııll' lıulunan Al. 
ı;n gnrni1C'nhırııı:ı ıe~li molmala. 
._ ...-r .._..,.,__ F•bt .. uırnl• 
Jlllller hnu Ptdcfettjklcri için bir 
ç<>k .\lmnnh ınmo,wr. 

lrı.in ı uk rmlrr'c· netice olarak 
~ÖY~j<;!cnıJeı.c~~cl_ir: 

• 

az geçkindir. Enerji sahibi ve lıtlımal B 
kabUlyetteri ile tanmmııı olan Grl(JI' aş 
uzun .eneler birçok m•llyc nazırları. ! 
nm ve bu arada Sonvden ile Çörçilin 7 Diş, Nezfe, Grıp, Romatizma 

Nevralii, Kırıkllk ve Buton Ağrıları Derhal Keser 
hull'Wıl kltiplltlnl ifa etmtıtır. Glim • 
ıilkler .mecllıl reisi \'C mıtllye meclıın 

reisi makımlarmt da işRRI etmlftlr. 
Hindlmn llC)"lhAtlnden a\ det?nClt 

1989 ~sinM hıırh!:o,-e n~'-ıtTl'tfnln ""· 
,_iml ~ttrlijinı t.ayuı edilını§tlr • 

kabında Günd~ 3 Kqe Alınabilir . Her Yerde Pullu Kutul2'rı lırarfa lıt~vm ı. 


