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Her hn.rp devam miiddeilıı- Alman tebliği parQfÜtçülerin 
ee bir nazariye ortaya atar. Bu küçük bir m~lrezeye hücum 
namriye b::wuı bu harpten sonra J ettiklerini büdiriyor 
da bir devre hUkmeder. Bu ruıxa
riyeler birtakım ıecrUbeJerdeu Londra. 28 (A.A.) - Amirallik ve 
çtkanhnı oldut'U için diğer nnza• 1 hava nazırlığı taratm~n ne§redllen 
rlyelere nazaran daha çok real.lte mtl§terek tebliğ: 
bissCfdnl t:L,rrlıar. İDg1llz deni% kara Te hava kuvvetle. 
Meseli bir gmanlar ''harp harbi rlnlıı yaptıklan mtl§terek btr hareket· 

biler" diye bir söz vardı. te Fraruıamn §imal Jtiyısında bulunan 
Bunun minası snrlhtir. Taarruz mWıim bir tayyare dlnJeyld merkezi. 

eden, baskın yapan devlet dU~ ne muvattaklyetle htıcum edllm1§ttr. 
manmm bUWn lmynaklanm kendi fiAva yoluyla nakledilen bir tüme. 
lhtiyncma lm.sreder. Onun toprak- ne mensup par&§tltçüler, hıglllz hava 
hrmı kendi hesabına j letJr. ifa.. kuvvetleri bomba tayyo.rclerf taratnı· 
yat. \'C İS kaynfLldnnnı ]ten - dan yere lndlrllml§tlr, Bunlar, vazife. 
dJ gayesine göre nlznmlnr, isüs- lerlııi muayyen zamanda bltlrmlfler • 
ma.r eder. Böyle<!e bir :harbin ga. dir. Panı.ıtıtçWer, ft.Zffelerlnln 8aD km 
libl, lldnci harbe hıı.zırtandığı gibi mmda piyade taratmdan yardım g6r
ha.rp içimle de kovvetlcrinl dll•· mtl§ler w lngnı.z bahriyeıl tara:mdan 
man mcnba.lıırmdan lstJfıule ede· geri getlrllml§lerdJr. 
1'ek la1e cdenll . ~rlhı %8 (A.A.) 

''Harbin harbi bllemest" 'budur. Fra.nııanm fimal Ahlllnde blr takrm 

Deniz mu
arebe 
oluyor 

• 

Tokyodan bildirildıgine 
göre 

Bir müttefik 
kr.uvazö,. I. e 

3 torpito 
muhribi battı Napolyon harplerimlen sonra "Re# paraştıtlU lngW.s &Tcılan, dQn geeo 

el hıı.rptcın" bahsedilirdi. Ma.ltlna- yere inmişler ve küçllk bir aahU ke -
1~5m_n dc\'ri dilnyruım bınıdığ"r, §it mutrezcslnc hUcum ettikten fk1 sa. / . • • •• •. 
Rıldıfü me:ıhur i Ukameifcr orta- at aonra Alman mukabil tedblrıcrlnln Bır f ngılız kruvazoru de 
ilan Jmll~-tı. Yeni istikametler ta:ı:ylkl kat'§mınd& deniz yoluyta oekU tutuıturuldu 
Ml"ydan rıktı. ınlşlerdlr. ... Yazw 21 net aayfnda 

Eskiden onJnlar hnyvnııbı ~·-
len nıllı:U vasıtalarmdruı, süva.riJer. 
<len ve piyadelerden mUrek'kepti. 
Bnnlarm yilrüyü' istlkametlnl ar. 
t>a \0c buğday Wlala.n tayin e
derdi. 

Mrudtıa.bu ma dt"ırrinden sonra 
madenler, ham maddeler,· harp sa.
ııayU st<>kla.n orduların yürüyüş 

120 tonluk T pe motörünün 
batmış · olduğu anlaşılıyor 

• 
yolunu tnyln cttt 

Benzinle taayyti eden motörlü 
vasıtalar harbin kalbi ''azifeslnl 
gönneğc b:ısladıktan sonra petrol 
mcnoolnn \"e hnm madde stoklan, 
maden oc:ıhla.n onJulara lstnm
met ''emıeğe ba§ladı. 

5 kişilik mürettebatın 
akıbetinden haber yok! 

1089 harbi henUz petrol Do ta. 
ayyüş eden dnmarlarmda petrol 
dolaşruı bir nzdyettir. Ve ayakta
<hr. Fakat dilnynnm petrol men· 
balan bu harp yUziinden git gide 

Bundan bir müddet evvel Bulgari.s. 
tanm Burgaaz limanından kalkıp lE• 
tanbÜla hareket eden '{Tepe) moUh'lln 
den elAn h&ber almamamııtzr. 

\·crlmletinı a.zaltmnırta hiç olmaz- • 
!;ıa muayyen bir devre için nimet- petrol aramak için İra.ka doğru bir 
Jerint toprak altında saklamaya yilriiyUı ,-.pnıası lhthnallnden 
nıa.Jılcfım kıı.lmaktadır ba.lısetmeldedlr. 

DUnynnm en bUyill~ petrol men· Geueralbı mütalealarnıı petrol 
=~a.;: Atnerikıınm elindedir. Fa- divi.o;ını halledecek bir unsur ola· 
mest ~ kaynaklardan ı tJfndo edil. rak kabul etmeli mümkün değil • 

1 
cin denizlerin emniyette bu- dir. Çünkü 1rak petroll~ bir defa 

unması l!zrındfl'. Den.Jzler ~tgidc miktar itibariyle (4) mılyon. ton. 
emni_yetlcrini kaybetmektedirler. dan fazla değildir. Ayni zamanda 
Dünyanın llzak ~rknıdaki men- bu petrollerin l~letın~ prtlan da 

b~lar btıgiin artık mlittcfiklerfn 00.c;kadır Neteldm yapılan baz.ı 
ehnden çıkını tır. Müttefikler için ıe;riibel~r Alman moWrlcrlnin 
Solyet menbatannıhuı v ı trak pefzoltl ue faaliyet.e sevki 
petrollerinden istifadeden e baş': mümkün olmadı~ı göst.ermiştir. 
~.::ıre tmlmıımıstır. Bundan başka bir nokta daha ''ar• 

Hind petrollerinin istikbali H' .. dır ki, lrak petrolleri de bir ha.rp 
bet. ır. gibi tal <Usi.41.nm akı ıne bağlıdır. Hindin vulmunda tabii diğerleri • 

siyn.c;i yarını onun tahrip rnl edl- rip edilcoektir. 
leceğlni yoksa İngiliz isUsrnan al- Alınanlarm Sovyet harbinde 
tmda lşlemekt.e devam edip ede- muvaffak olduklan takdirde blle 
mly~eğini tayin edecektir. Sovyet Raııyadaki m~nlıalar hatti 

Malezya, Jlind :Felenıeugt ,.e İran petrolleri tahripten kurtula· 
diğer adala.rdald petrol bugün mıyaaktrr. O balde ba harbin 
l~in ya kısmen yahut tamamen il.ahı olan moWr neyle beslene
İahrfp edllmi~ bulunmalı.tadır. r~Jrtirf Me,•cut stoklar ve sentt
llatt!l tahı'ip edilen kUyolar an- tik pefn>l yani enut yardımını 
cak altı ay sonra işll~ebllmekt<'- esl~emedikç.e ayakta da~. 
dir. Fakat bugilnktl harp •e tahrip 

Tamamen yapılan tahrlplerle ,arilan )(inde moWrHl barbln 
iiç senelik cid<li ve kat.'i bir Uıti• kendi kendini yentMi, mahvebned 
D>amdıuı sonra ancak fşlenllebillr mümktindtır. O zaman aeıaba harp 
bir lıale gC'tlrilmc~ıtcdir. !alıç ''e kalkan hortlajl haline 

ı:olon~ a b::ış\'ekfli Jıarbtn petrol 1 mi 2ireccktlrf • 
Mka~ esini ı•hemmh·etli bir mevzu Petrol hlkiyesı azan sirene 
Olarak almakta. V~ AlmanyaDID harbe bö1Jıe IJlr 90A Yel'lillQlr! 

Tepe motörU, Salt Kutnel fsm!nde 
bir adama aittir .120 tonluktur. Ah • 
§&P ve yent bir teknedir. 

Bulgarfstana mal g0tllnn11§ ve ge. 
lirken de bir miktar mal yUkJcml~. 
Tepe motörü laıptanı 30 klnunucvvel 
94.1 'ae Burgnz l.lmanmdan çik:ImV ve 
tunu bir telgrafla İstanbuldaki gemi 
sa.blplcrlne blldlrml§ttr. Fakat mutad 
zaman geçtiği halde gemiden hiçbir 
haber aıwnmamı§trr.' 

Bunun üzerine derhal faaliyete ge • 
çen gemi .ımhtf>leri bUtün Bulgaristan 
ve Karaden\z iahlllerlnl aratmı§lar -
sa da en ufak bir lzo dahi tesaalll edil 
meml§tlr. G-Omldc 5 kl§l mUrcttebat 

_... Bllıtarnh ~ ıncı aayfada 

942 bltç si il gia 
Meclise v rlldl 

Bazı vergilere zam, yeniden 
bazı vergiler ihdas edilecek 

Ankara %8 (llmuıd mulıablrlmizden telefonla) - 19~2 blltçe81 bugQn Bll. 
yUk Millet :MecllBlne sunulmUDtur. Maliye Veknı Fuat • .Altralı bu ak§ıım 
Anadolu aja.nmna vereceği bir demeçle yeni bütçenin eBa.Bb.rmı anlatacak. 

ı tır. Yeni bütçede varidatı çoğaltmak ve muvazeneyi temin maksadlyle be.r.ı 
vergilere zam yapılmakta, bazr VC?'ı;'I hllküınlerl genf&ıletilmektc ve bazı 
ycnl vergiler de Üıdu t'dllmektcdlr. ----o,----

Kendimizi taına
men emniyette 
hissediyoruz 

Tokyo, %8 (A.A.) - Japon ~vekl. 
11, Tojo, ''bUyllk Asya imar konııcyi., 
nfn ilk celacsinde cuma günU öğleden 
aonra söylediği bir nutukta BlrlCJlk 
deTletlerle lnglltcreye vurulan darbe
nin çok bllyük olduğunu söylemi§ 
"bu darbe o kadar bUyUktUr ki, bu 
mağlQbiyet:hı neticesinde tekrar doğrul 
ma.la.rrimklnmz olacaktır., dcmi§tlr. 

Ba§vekfl, Japon kuvveUertnın Çun. 
khıg rejimi tl.zcrlndc artan bir tazyik 
yapmakta olduklarını s!Sylcmiş ve §U 

sözleri llAve etmiştir: 
... Devamı % DC1 ııayfa.da 

Hindistan a Çin 
arasında 

Siyasi münasebetler tesiı 
ediliyor 

ükafat k zanan ailelerden 

"Demirvuran,, ailesi 
Çocuklara mtlkAlat parası De çorap 

alladı ve köfte yapıldı 

Looclra, 28 (A.A.) - ôğrenildlğfnc 
göre, mareşal Qankayaekln Hlnd!Jıta. 
na yaptrtı ziyaret notfCC31 olarak Çin 
ne Hindlatan araamda .Syast mUnaae· 
betlerin lrurulmuı kararla§tınlml§tır. 
Bu Qk tedbir lkl büyUk millet araam. , Tophane ile Karaköy araınJa, kaldınmnz camur 
d&kl bağların sıkla§tmıacagmı mUj • ve iki tarafından oluklarından ~rkelli mlar' dökülen 
dclemekted.lr. eski ve harap evlerin nralandıfı bir 110kak: Hurma: 90ka. 
--------~~~~~----.....:.~~--~~.....:..------------

lnglıtere • Amerika 
RuslJa ile 
Gizli bir plan 

müzakere 
ediyorlarmış 1 

St.okbolm, %8 (A.A.) - D.N.B. 
Stokbolnı, Tidniııgen gazetesinin 

Londra muhabirinden: 
hıgillz hUkihnet merkezinin iyi. ha. 

ber alan mahllllerl, V4§lngtonda Ame. 
rlkanm Londra elçLBl Vinant!n i§tlra· 
kile İngiltere ile Rusyanm Blrle:Jlk 
Amerika ile yapacağt 13blı'llğlne alt 
gizli pl&.nm müzakere edilmekte oldu. 
ğu tikrtııdcdlrler. 

VJnantm Londradan ba~ket et • 
meden evvel Ç<lrçU ne '.~ve. Sovyet el· 
çL91 Halskl De g6rQ~U§ olmasmm 
manidar olduğu da aynca bellrtlılyor. 
Görllılll§e göre, mUttetikler llktıruıar 
bafmda beklenen hAdiaelertn vclıametl 
lr&J'§I8IDd& almacak tedb!r~r hususun. 
da mutabık deltiJlerdir. 

Bir Romen 
piyade tümeni 

Şarkta 
bozguna 
uğradı 

Sovyetıer bir çok 
malzeme ı~ınam 

etti 
l\loskO\'n, 28 (A. A,..) - Soızyct 

~ece te}>liği: 
27 Şubatta krtnlarzrroz cephenin 

ruuhtclif kesimlerinde şiddetli 
~nrprsmalat' yaptıktan sonra bir • 
çok meskfuı mahalli isg:ıl etmiş -
!erdir. DUsmnn teçhiuıt bakımın
dan ve b.illııı.s...cıa. asker bakmundan 
ağır kayxpla.ra uğramıştır. 

26 Şubatta hnvn muha.rebelelin
li c.' 3 düşmnn tayyaresi düştlriil -
n:üş ve hava ıılanla.rında. 16 <tµş -
m.an tayyn.t'Osi tahrip edilmiştir. 
Yekfln 19 dur. Biz 5 tayyare kay. 
betlik 

27 şubatta hava muharebelerin· 
de 3 düşm::ı.n taYYaresi dilşUrillmUe 

De\'l\mı 2 ncl sayfnda 

Ujf r "'~ubarrlr,, f D 

ğı ..• 
Her ka.pı önllnde ayaklan çıplak, 

vOcuUan paoavraıarıe. örtülmllş bir 
~k OOC11k oynuyc.r. 
Babaettlğlm aokağm. aaklnlerl Bey. 

ottu halkevtntn tertip ettlğl mUkAla.t 
tenUne hep b1rlllrte ı,,tırak etml§ler. 
Çtınkt1 bu aokalı:ta oturan her nllcnln 
en APtı be§ eocuğu var. 

Fakat bm:ı1arm araamdan en tallllşi 
(Demlrvunuı) allesl imi§. Sek!J: çocuk 
babası olan Ali Dem!rvuran kur'ada 
kaznnmıo ve 2:S llralrk mUkA.fatı al • 
zq. 

Ati Demlrvuran. Hurma sokağında 
U numaı'alı evde oturmaktadır. Bu 
evde (Demlrvuran) alleslnden bagka 
dört aile daha oturmııktadır ki, hepsi· 
ntn tam 22 tane çocuğu vnr. Bu ço • 
cuklarm en büyüğü H yqında. 

Harap b1nadım girdiğim zaman etrıı. 
tmu 15.20 çocuk sardı. Kendimi bir 
evde değil, ana mektebinde z.ıı.nnettim. 

_... Devamı 2 neJ eayfada 

Japonlar 
Bir Holanda deniz 

üssunü işgal e~tiler 
• Tokyo, 28 (A.A.") - Domeı ajanaı. 

nm haber verdiğine göre, Jııpon kuv· 
veUerf, Sumatranm uzak cenubunda 
Semnlnka körfezinde bir Holandıı de. 
nlz Ussü olan Kotangscnl i§gal ctml§. 
tır. Japon kuvvetleri, bundan başka 

20 ıubattanberi Lcmponcg körfezinde 
Teolog • Betong ile Tanjoe • Karangı 
da l§gal etmişlerdir. 

yazıları 
"Bir Muharrir,, ar}ıadCJfı- Bırakılan Fransız 

mrz pazartui gününden iti - es rlerl 
baren muntazaman gaz.ete - Komplyen, 28 (A.A.) _ 1ade edDeD 
mizde yazılarına başlıyacak. eairlerı hıımn bir tren gelmiştir. t 

ı tır. 1 tren daha beklenmektedir. Bu tllllllı* 
l İiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 10.000 ealr getirecektir. 



2 - EN SON DAKiKA: - 28 ŞUBAT 190 OUHA.BTEst 

ıvıa·amelerde 
Barem 

Genç aşık şöyle dil}ecek; 

Aiman 
tebliği 

italyan 
Amerika hariciye Tebliği 

nezareti &ma, ıs (A.A.) _ ıtaı:van kunet.. 
Berlln, %8 (A.A,J - Alınan ordu. b l • ~ lert uıtıumt karaıgllmun 687 numara. 

1an ba~kuınandanhğınm tebııği~ Bir te ·ıg ıı teblfll: 
Krrnnda. dll§man hUcum a.rabaıan.. strenaUmda !ta~ ft .AJıımm ._. 

nm ve tayyarelerin kuvvetli bir yar - şrettı• ft. t8fldlleri yl1ı'GJ1ll baliadeld kııallan 
dımlle aynr zamanda muharebeler •• ne ve ko:aak yerlerlndeJd .lan'ftt2.ert, kıta 

Ekmek 
~ahdidatı 

--0---

"- Sevgilim! lise diploması bile olmıyan o zengin bu. 
daladan vazgecersen, sana bir fakülte diploması daha 

nasında düşmanın hücumları pttskUr • biti toplululda.nm, deniz ve hav& a.ıeıta:1 
tllimu, ve dU§man ağır kayrplarıı. ut- Vlflden a me- §iddetll bir bcimbe. 'f'e mlttalföz &t,el. 

, raınıştr!". sava§lar kısmen dovam et.. l&Jeier baklaada ne tutmuşlardır. Bir çok motorıu Y&.. 
111cktedlr. Siva.etopol önl\.nde 9 hücum .ıııta.lar ve yerde duran birkaç tayy&l'e 

Tlcarot VekAletl 
ıoa latltnaeata 

muvakkat oldatanu 
bildiriyor 

• v• • / f getırecegıme emın o • ,, 

Gazel<1ler:n evlenme teklifleri sUtu. 
nunn şöyle bir göz atmız. Bilhassa şu 
cihet nazarı dlkkıttinizi cclbedccek . 
tir: 

Barem evlenmelerde de tntbik edil. 
mektcdir. 

Evet, bnrcm yalnız resmi daireler· 
de devlet mUcsseseler.nde tatbik ı;:diL 
miyor. 

Bu kanu;ı ya.vaıı yavaş evlenme iş -
• !erine de giıiyor. Hayat 1lrkada§rnı a. 

rayan genç kız, ilk şart olarak b~ · 
rem kanununun en rntihlm maddcsın1 
arıyor. Bu maddenin göstcrdlj't §arta 
uymıyan erkek, genç kızın hayalinde 
y~attığI erkek değildir. 

(Haber) gazeteaınde c;ık&n bir ev -
Jenme teflifini a.ynen yazıyorum: 

Bakm genı; krzm, evlenmek iBtediği 
bayda aradıtr en mühim vasıf ne • 
dlr: 

"Yaıı 2!, boy 1,63, kllo 59, ltara. 
ka§lı, kara gözlil, uil bir aileye men. 
sup gUzel bir genç kız evlenmek iste· 
mektedir. 

Bayat arkadaşı ol&Cak bayın yük • 
sek mektep mezunu olması şarttır. Tip 
mevzuubahs de4'Udlr. (Yalnızım) rem. 
Zille müracaat .. , 

GördUnUz mü? Bu asit aile kızmm 
1si:.ediğiı11? Eğer böyle dlljtlnmekte 
devam ederse bay.a.n (Yalnızım) haya. 
tuun sonuna kadar yalnız kalması mu 
kadderdir. Bu teklif bana memur a· 
rıyaıı resmt mUeaseselerin ilAnlarmı 

hatırlatıyor. Bu gibi ilA.nlarda hep: 
"... yüksek mektep mezunu yahut 

CD aşağı ıı.se diploması bulunması şart 

tır • ., kaydma tesadilf <>derlZ. Bazr hu. 
.swıi müesseseler mecbuT olmadıkları 
haldepaml barem kanununu tiı.tblk et. 
mek ~sterLerse, birçok erkeklerin de 
hayat arlmdajlannı seçerken diploma 
.ararJıklanm görUyorw~ 

İşte bir numune: nu teklifte Haber 
g ızetesinrle ı;ıltmı~tır: 

"~ll Yllflllda, aylık .kazancı 150 lira 
olan ıısil bir aileye rnerurup bir bay; 
uzuncıi"'boyıu, :;on dencc gU~l, dansı 
ve spom ııenn bir bayanla evlenmek 
istemektet1ır: LiH mezuııları tcrc.lh e. 
dilir. (Son şans) remzine mi.lracaat.,, 

Bay Son Şans, eter şimdiye lts4ar 
yıı.ptıği evtenme t.Ullflerlbde .ıh~ dip
loma nramışsa. hakikaten ~ımdi son 
şanııını deniyor demektir.,, 

Barem evıenmelerde moda. haline 
girse çok ho~ §eyleTe te.sadllf edece. 
ğ'ımiz muhakkaktır. 

Mesel& genç fı{Jik sevgilisine göz 
y~ıarr clökerek diyeoektlr ki: 

- Sevgilim! seni bUtlliı kalbimle 
sc\·iyorur.1. Fal<at birleşmemize imk.aıı 
Yolt. ÇünkU bir Ji8C diplomasına. bile 
sahip değilsin. 

Yahut genç ve güzel kıWmda.n red 
cevabı aJnn bay, kendisini reddeden 
ka.dmm karşısında au111eUe kabara • 
rak ~yle haykıracakbr: 

- Benlmlo evlenmek iatemlyorım • 
nuz. öyıe ml ? ... cııte( ... ) takUlteain· 
den ald1ğnn muazzam dlp!oma.! Bu dip 
ıomayı t.ammamak ve n§kımı yerienı 
Eermek ne cUret .. Sevgllln:ı, lise di,plo. 
muz bile olmıyan o budala zenginl-9 
alAka.nı kessen, sana. bir fakülte dip -
Joma.sı daha gettreceA'!me emin ol! 

Daha bunlar gfbl nelerle k&.roiia.!1 • 
mıyacaıtız.. Evıenmelc iııtlyenler ııe 

yapıp yapıp bir diploma sa.hibl olma.· 
ya baksınlar .. Ya.çlan ilerllyenler için. 
de bir çare var: 

Srvu Kılıbıklar cemiyetinden btr 
diploma almak! 

ıt.K. 

arabası, Kerç yarımadasında da35 llaU lzabat tahrip edJlmlf n;p. valalm basan. ut-
hUcum,araba.Bı imha edllınl.§Ur. ratılmıştir. 

Basın Balosu Doneç cephesinde dtlşmanm çok btl. beklealyor DUpıan muharebe esnar.nda iki tay 
yük kuvvetlerle ve hücum arabalartle Hariciye yan kaybet.mı,tır. 
Yaptı"" yeDt bir hUcum tekrar pUskUr- Vqlngton, 28 (A.A.) - M.alt.a adaama gece ve gUndtız Al • 

o• nası:rlığl, Birle§lk Amerika hllkO.me • 
tUlmUştUr. Vl§t daki mUnuebetlerin t..· man tayyareleri JıOcwn etn;ıi§ler, depo. Bu ak•am fjeledııye Kc2a, doğu cephesinin diğer kesim. ::dUdlln:::e et.ımık U.re bir teb • larla antrepolt:ra c;lotrUdan doğruya 

~ !erinde dU§IIlan, hUcumlarmr hlçbir Ur A amanda bu 'sabetler kaydetmlşle?'dlr. Valetta ll· g8Zt nosunda muvaffakiyet .kazanmaksızın ttkrar liğ ne§l'etınl§ • bl=-"-- Vl•!de 1 ~a.nı civarında bir dll§man den.lmltı 
•--dlııine •"'- tebliğde Fraıuıız ~- ~ • ....... ki ldu.ıı... -...., i etnıı, ve bu hUcumıar. •n:..u -·· ki Blrle;lk Amerllta elçi.il .Amiral gemisine 1ı1a ....... va o &'" •--V8r11 yor kayıplara mal oımugtur. Ordu ve s.s. Leahy'ye ali gQnD tevdi edil8ll J.l'ran· mU,ttır. 

Basın balo~ ı bu ak.~ım Taksim te._::kflleri tarafmdan yapılan taarruz.. l!M notaa:ında ifade edlldltl tekildeki ..=::.::::_: ________ ~--
1 rlı k ıar muvaffaltlyetle netJceJenmiştir. k Belediye Gaıinosunc a ve ece - bit.arattık teyidini de kaydeylemekt.e • A • 

tir. Hnher aldığmııza göre llaem Doğıı cephesinde yalnız dUnkU gün cllr. merı an 
dU 75 hücum arabn.sı: imhıı e· balosunun Jıusı~iyctJerindcn biri §mıının Tebliğde şu sö&ter lllve edlllyor: 

oıan hefü.ı:cterden baııka zengin dilmiştir. mrı.eıtJt Amerika ı.DJrOmett. bcı!Jln tayljaT eJeri 
bir eşya rıiya.ngosu da 11azrrlan- önemli meseleleri tenvir edtal mahiyet 

mn,tır. Kr·ıps te iZahat beklemektedir. il baa.ıa .. aaberl Birliğin mmtnka. rei:;I!ği 10 ikin- . Öğrenildiğine g&-e, bu meaeleler Ma. 8rrt ":f' U 

cikimun '"" ;ç:n yo1ıan>1an davc- - ............ ""' .. """ ...... Jlk •· De kadar gemi 
~=:: .:~:=e~~;~~ej,b~dr;: Avrupa işçilerini :."::'"...'!. ı.::.:=:.:-,.u- batırdl 
mektedir. OJ TeblJkde ~ ll.lere, ıo ıumt. 
sa~a~a~~~:Ml!j~:kU~Jo isyana çagırıyor :e~~~~=Li~~~:ki ~:~ 

d Londra, 28 (A./\.) - Müdafaa lor. kuvvetleri emrine ftrilmek üzere arı:ı· Şark Cephesin e du ve BUyi.lk Britanyanm eski Mos_ vatan FranaasmQan fimall .A.trik&ya 

kova clçbıi Slr Statnrd Krlps, A vnıpa malzeme g!Snderildiği haberinin Bir • 
_... Baştarııh 1 nri oa~fada i§çll-erine hitaben radyoda ııöyledi.ği !eşik Amerika JıQkfllnetıne ulqtığmı, 

ve Moskova civa.rmda tayyare sözlerde Çeklerin, Franıımıı.rm, Hol&tı· slSylemiştir. Bu mesajda e~r Ruz...-eı 
karşrkoynıa topçusunun ateşıie 3 datrla.rm, Belçikalıların ve "BUtUn mu dllşmana herhangi bir yardmı. yapıL 
t..a:yya'tc tahrip edilmi5lir. Bu su. !etlere mensup zincire vurulmuş lşçi • dığma emniyet hasıl edecek olı,ırsa bu 
.-eıtie Moskova civannrla topyekun ;etin,, Hitıerin harp gayreUnf balta • vaziyetin Birleşik Amerika ve Fransa 
6 Ahna.n tayyaretıi tahrip ol:mmuş lamalarını istemiştir • milletJerinin arzula.rma. aykın olacağı 
tıır. Sir Stafford Krips, radyoda din leyi· ve her J.ki mmettıı emellertle aklbet -

Vllfligtoa, %8 (A. A.) - Ame" 
ri.ka.n ordusuna mensıı;p hava kuv· 
vetlerinin t.aarrmlan J)Ct:icesllıde 
düşmanın gemi kayı:plan §Öyledir: 

.Muhtemel olarak be.tanlar: Bir 
zrrhlr. bil' kruvazör, 2 m;ıhrip, _3 
:cJarnrçlı gemi, 11 ~rt. bır denuı 

altı. b' 
önemli hasara 1iğtıya.nlar: ır 

zu-lılr, 15 k:ru.Vuör, 2 muhrip, 14 
ta.şrt, bir tayyare gemisi. 

Londra.. 28 (A. A.) - B. B, C. cilere (V) ordusu l:aşlıam albay Brit. leri bakmımda.n felı\ketu bir mahiyet 
Almanlar Star,ıya Russa bölge• ton tarafmdan takdim edildikten .son.. taşıyacağı bel1rtllmektedir. Fransa_ 

s!nCk çevrilmiş olan Alınan Jtuv· ra ı;.azil~rin işgal edilmiş topraklarda nm bu mesaja ftl"d.iğt cevap, Vlşinin _.- Biı§ta.rafı ı ncl sayfada 
vetlerini lrurta.rnıa.k için ümitsiz Uızyllı:,aıtında çalışan işçiler yardı · !harç içi devletlerden hiçbirisine hiç 

1 

Etra!ımı saran çocuklara aordum.: 

Çok çocuklu aileler 

gayretler Slr.fediyor. Salı ve çar- mile dllnya fşçileriıiliı geri k8.lıı:nları. blr askert yardımda. bulunamıyacağı _ - Hanginizin soyadı Demirvuran! 
'811lbe günleri, mahsur Alınan 'kuv nt kölelcştirmcği nm6uklarmı 8'Syle - nm teyidi ol.DıUfbn'. Dört çocuk birden cevap verdi: 
vetle'rine m.a.Izeme ta..sıyan Alınan mlştır. Hariciye nazzrlığrnda uzun bir mU· ı -Bizim! 
tayye.relerlnden 51 i dii1iUrUlınü!l• Rtafford Krips demiştir Id: zakereden smıra kaleme alman tebliğ, - Babanız evde yok mu? 
tür. • F!l.kat onlara karşı koyan lkl kuv • Vişi hllkftmetine 80n ve alenl bir teb. - Hayır, çalışmağa gitti. 

S<Sylendiğlne göre, Rus süvari- ~et vardır: İngillterenln, Am.erikanm liğ tel&kki edilmekte ve Vlşt hlllru • - Ya anneniz. 

Anka.mt 2'1 (.LA.) - Ticaret ve. 
ktı.ı.ettııden tebliğ edllııli§tlr: 

Htlktlmet, 28 §Ube.t 1942 cumarte.si 
gilntbıde yürilrUlte g1rmek 1lzere ıığır 
ifçlden ba§ka vataııda§lara ftl'flmek. 
te olan gUıılQk ekmek mfktammı yU.z. 

de yirmi ıWıbettnde tndUilmemne ka. 
rar verm!§tir. 

Bu karara göre ağır i§çflere gUnde 
(7~) J'edl y&§?Jldan yu.kan vatanda§. 
1ara günde (300) ~dl ve daha 8.J&f;t 
7&§takl çocukJara g1lnde (lM) gram 
•kmek verflecektfr • 

Bu tet!blr, sttreklı ve §lddetu bir k~. 
tan sonra MIA devam etmekte olan 
;rağınurlar dolaymlle hububatJ:n da.bil. 
den lata.ay~ ı:ıakııncı. uğramlan 

pçtel mDokWler g6r.öa0nde bulundu • 
rularak her ihtimale ka.ıF meYCUt 
stokJanmızı koruma.k mak•dlle ve 
muvakkat bir mllddet için alrnUll§tır. 

Deniz muharebesi 
Lolldr&, .28 (A. A.) - Daily 

Mail gazetesinin Pata.viç muha.birı, 
şu telgrafı gönderiyOI': 

Japon filosuna menaup birlik -
!er şu anda müttefik deniz filo
ıariıe bir deniz MVa.§Dla girınİf bu 
lunuyorlar. Japon gemileri Cava 
acamm :ist.ilB. etmek üzere bllyftl: 
lıir taşrt filosunun geÇebilmesi \• 
ı,in Cava den.izini temlzliyeoekler
di . 

Bu muhabir, a.mira.l Helfrich'iu 
kuvvr-tleri, muhriplenien, kruva • 
rorlerden \'() denizaltı gemiler.in • 
<ien mürekkep olduğunu tahmin 
etmekte ve Japonlarm her ne paı
hasma olu~ olsun Cava.ya ula§• 
mağa ga.lışaca.kla.rmı zannetmek 
iedir . 

!eri Sta:mya RUSStı'run garbında \'e Rusya.nm hUr i~çileıfüı zaptedilen meti de Mihvere mütattke anıqmala· _ o da yok .. . bize yemek 
faaliyette ~Iup Villyovele kadar ıuazinln kendi zlnr.jrlertnl dal1a sağ. n hükümlerinden fazla yardımda bu. gitti. 
Vat'!lillŞlardır. Bu yer, Sta.raya Rus ıamllı§tırmak H:ln kendileri çıtltştırı • lunmıyacağI tiu.luauılda. Blrleşl.k Atrıe. - Peki size kim baluyor. 
l3l1ru!l1 cenumt ga.rtıfsindedir. ıa.n büyük bir makineyi nasıl durdu · rlkaya. alenen teminat vermektedir. - Biz .. 

Vaşingtoıı. 28 (A. A.) - Balı· 
rı.rc söz.cilsil, Birleşik Amerik.a.ıım 
bazı birlikleı-inin Cava açığında 
bir deni?; muharebesine tutuştuk· 

almag-a Iarmı ve n~ticenin henüz ~m ol
'·. ı:radığım :llive etmiştir. 

Tol<Uo, 2s (A.A.) -Japon umumı 
k n re rgiıhının tebliği: Viazma ; Smolen.sk yolunda da rabildlği de ma!Qmdur. hUhsaH ya - Vaşlııgton, 28 (A.A,) _ Birle~ik ''Biz,, diyım çocukların en bUyUğU 8 

§iddetıı ınuharebelor oluyor. Ce • vaşıatınak yahut durdurmak için va. Amerika. ile vı,ı aramndaki mtınase • yaşında. ancak. vardı Tekrar sordum: 
nupta mareşal Timoeetıko 'taarru· sıtnlar ıcat etmek hususunda zckt\ sa· betler hakkmda neşredUen tebliğin bu - Mektebe gidiyor musunuz? 
ırnna. devam etmekte olup cephe· hiplerlne ne güzel tırısaUal" çıkryor. münasebetle& çok nar.ık bir durumda - Mektebe mi? 
nin çıkmt& teşkil e<len bir Yerini Sir Stafford Krips, Rusyadak! 18 olduğunu gösterdiği umumiyetle zan. _ Evet mektebe. 

Gııva sularında hareket yapan 
Japon deniz kuvvetleri, hu höl.::•· 
Icrde hareket yapmakta olan mili. 
lcfiklcrin miişl:erek filosu külıt ku, .. 

müclafaa eden üç Alman alayım ıı.ylık ikametini ·n SOvyet işçltefüıin nedilmektedlr. _Bu sokakta hlc kimse 
mağlub etmiştir. kahramanca. feragıLtiiıt bnlıis mevzuu . Vi§.lnjn n.mimfyetiril iıbet etleıı bir gitmez. 

Rus harp gemileri, Kırımda Fe- e~rek ı;ıöyle devam etmi§tir: iharekette bulun.mut bekleıuyor. _Enle yalnız korkmuyor musunuz 

niyle temasa gelmiştir. Resml teb, 
mektebe Iiğe göre, çarpışmada düJmanıo 

ıxio$ya linıaruru: bombardnnan e) • Büyük Britanya ve Amerikan zafe. Veıs. Fransanm DUnkerk zrrbhsınnı - Biz evde oturmayız ki.. 
lemişlerdfr, rl kazanması için Rusyaya ellerinden Tulona. nakli meselesini mü11aka_:ıı. - Ya. nerede oturuyorsunuz. 

Moskova, %8 (A..A.J - Cuma ak~a geldiği Ira.dar yardım ediyorlnr. ÇUiı.\cU edemiyeceğlnl cuma gUntı stlylemiş _ - Sokakta oyun oyııanz. 
nu neşredilen b1r Sovyet tebliği ekinde Sovyet işçilerinin fena olan ~ye kar. tir. Bu demeç, bu meseleıı!D henUz _ Babanıza halkevliıden mQklfat 
bir Rumen piy&dG ti.lmeninin tama - şı iyi olan ı:ey uğrunda mücadele et • halledilmedlğtnl ve Vilfnln bu mese _ V;)~•ler. Btindan ıri.Zin de haberiniz 
men boZ,,,<Tfilla u~acııgı ve bir Alman tiklerine l<:ıni bı,ılunuyorum. Şimdi vu. leyi §imdiye kadar tatmın edici ?t' vur mı? 
plyııde tUmenlııln ağır blr mlı.ğlüblye. runuz, sessizce vurunuz, ltuvvctU ve· tarzda izah eylemedlğini açıkça gö3. - Olmaz olur mu vnr tabii, 
te uğr&dt!t haber wriliyor. Son birkaç ya hafif darbcleııe defalarca vurunu~ terdiğl şeklinde te!air olwunaktadrr. - Bu para ile sise ne almdı? 

bir l>ruvarorü Ye 3 torpito muhribi 
batmıştır. Japon lmv•ctleri ~imdi 
düşman kuvve!lcr;nde ngcri kalanı 
toJ;ip elmcktedirler. 

Tokyo, 28 (AA.) - İmparatorun 
umumt ka.rargAhı:ııdan bildiriliyor: 

gün zarfında cenup cephesinin bir ke· ve biliniz ki sizi teşvik için yanıbrı.şı. Biroe>k•mü§llhltler, Vqtngtonda en. ... Annem hepimize iKlra.p 

Japon filosu 8illhlı kuvvetleri, 24 
şubat sabahı Otorı (Vake) adasI hiza· 
sında seyreden iki kruvazör, bir tay. 
yare gemin ve 6 .muhrlbten :mürekkep 

siminde .Alman kumandanlığı tara • mzdayu; ve sizfn cesarettnu bl21e kuv· dişe uyandıran ba.,ııca me':2'11arm .Sonrn bir defa da köfte yapdı. 
tın.dan harp .eahasma getirilen 17.e vet verme1rtedlr. Fransız filOSUDUD çok yakın ıstlk - - Har zaman ne yiyorsunuz? 
Rumen ve Alman ihtiyat kuvvetleri • baldelti durumu ile Madagaskar, !ıimaıt - Herkes ne yerse biz cJe onu? 
Sovyet kıtaıarma karo1 bir mukabil R IYO Afrika ve Daku oldn~ .zaımmdadrr • - • He'f-kes ne yiyor. Biliyor musu· taamı.sa geçiril~lerdlr. angon yan r Iar. Vişidel~ r!irle~ Amerika elÇlm nuz·~ 

e.ld:. bir dU§man filosu görmlı§lerclir. Ada • 
ds.kı atıhkdm top!an, derhal fiddetıı 
blr ateş açmışlar ve bir kruvazörde 
yangm. çıkarılmıştır. Difer bir muh · 
rlbe de isabet vaki olmu§tur. Japon 
bahriyesine mensup baft :kuvvet.Jert 
l:ı(.C,'Ük bir kruvazöre bombalar attnT§. 
!ar ve 5 dU~man tııyyareııl dll§QrmU.,, • 
Jerdir. Bir Japon devriye gemlai batı· 
rılmıştrr. ıAdakaki .Japon gıı.rruzonun . 
da blrkac; ölü w ibtTkar; Y•r&lı vardır. 

Sovyet lutaları dil,.'llllana yeni<i1!n hU Leahy'nin Va,şiAgtona gelmesi ibtima. -- Bllmez c>ıurmuyuz.. Ekmek, 
cum ed1!rek cıau lurpıı.lariuıtar ve kar 1' a~macılar lindcn bah3edill:J'Or. çctbll, sonra bulama ... Attıa 1imt1l bu . 
tnaltarışık rica.te môcbur etml~~dir. karataaa dizildi Va,lngton, 28 (A.A.) - Vlşl hUkfi· 'ı:ın•'l pahalıl:ınmış, onun için annem 

ou.,man harp meydanmda tal,r:ben 'f' mcti elçisi Haye, cuma gt\nU Vels 1ıc iı ~· t'.ırnan almıyor. 
7500 ölll bıraknu§tır. Ruslar tarafm· Ylşi, 28 (.\.A.J - Birınarıyadan alı. bir •ıı.t süren bir gllrtl§meden sonra 1 ~ Sin~maya glttiıilz mı hl~! , 
dan alman ga.nlmeUer arasında 30 top, nan on eon haberlere g!Jre J'apon kuv. Birleşik Amerika tiu'nfmdan Petvı voouıtlat- biriblrlerlne bekıŞtıli:ı.t JVf> 

35 mayn to,pu, 638 tufek, 10 mitreaı. ,·etleri dün akşam Rangon §ehrinin hilkCıme.tine sorulan ıruallcr hakkında !~~yretıc tJordular. 
yöz, 36 otomobil, 70,"90 tüfek m" • k•p•la.ma d•y~m"l"'drr, Şebi•..,_ o.ydml•bm J2ah0t istediğini """· - O ne domoktt.? , , 
misi ve ktilliyetıi miktarda daha başka tan başa alevler içindedir. miştir, Ben , suallmi hemen değlştırdım. 
malzeme vardır. 27 top ve 40 mayn Londra, 28 (A.A.) - Japonlar dlin _ Yani, dedim, aokakta.n ba§ka 
topu tahrip edilml§tlr. Esirler alın Hindlstaııda. Bengal körfezinde bı,ılu • n!!refü? oynar3ımz 11

tz'I' 

mıştır. nan Andalan adaSI uzcrlne lkl hava a. Japonyanın Mosko- - Hava. bozuk olur.sa evde o;ı.>narız. 
MO!lkova., ıs (A.A.) - Sovyet teb. Iunr yapmı~lardır. Buradtı. tam 22 çocuk vıır. Dl\alz A • 

Iiğlne ek: Londra, 28 (A.A.) - Rangondaki 1 • • • ı•t ettı• llyle cğlerilıiz. Ba!-'Ttlmlarda atlı ka:-tn· 
Dü§IXUl.nm bır hava meydanına hu • uıkerl makamıar ıehtin koııtroı11nu V8 8 ÇJSI IS 1 a cnya tıneriz. 

cum eden bir Sovyet ha.va birliği yer· ele almışlardrr. Yo.ğmacılar kur§ul'la f • _ zengin çocuğu olsaydınız bu ho. 

BGtaTyS 18 (A.A.) -- Şimdi Cava 
denizindei·f bütün §iddetııe a • am ıe· 
dcn müttefik ve Japon kuvvetleri nra 
sınd.akl tüyü~c den.iz rr.uhare~ai hak. 
kmda eldıı tafailAt beltle.mn~ktedlr. 

Amiral Helfrkhs'ln Batal"yndaki 
umumi karargdh! tarıi!mdaıi neş~I · 
len h,aber!er, r,dmdij-e ltadar gelm.lf o. 
lan yegft.M ma.l6m1ttrr. 

Btı tebU~4e -'SLlCCe §Oyıc denutyor: 
de buıtına.ıı 25 tayyareden 15 ini tah. dizilmişlerdir. Tokyo, 28 (A.A.J - Rt!smi bir ııunuza gUltr miydi? 
rlp etmiştir. Garp cephe.sin® bulıman kn:rnaktan bildirildiğine göre, 1a.· Ç'-000klu bunun manamıı d(I. anla. 

Maltaya akınlar mr topçu birliğinin muhatrzJarı, dil§ • Bir binbqıya en büyük ponyanın Moskoft elçisi geueraJ madılAr'. Ohlhra 'hayatıa.ruıa, nıı.sıı ya· 
man ml18tabl,em mevzilerine hUcum 'ld. T:ıtekava, sıhhi sebeplerden dolayı ,,adiltlarma da.ir pelt çok 1tıaı '80rdum. 
ederek tkl Jıavan topu batarya.mu, 5 İngiliz niıanı verı 1 

istifa elrniştir. Hariciye nasırhğı A~ kıllerm ... -tti!i, dillerinin MndllğU 

Cava. ı!cnizlnde bir dcıılZ muharebcın 
gclJ.ııtn!!lctcı:Hr. Hdlanda deniz 8Ubayla. 
rr muharebelıın Ballde n lıhkas:ıar 

boıazında cereyan eden •on muhaıebe 
ler ~lçilırilttde olıruuır muhtemel bıılun· 
duıtunu BöylUyoftar. 

C 
.. h Londra ,28 (A.A.) - n.a.c: .Kr:a.l N S t j '"- ,,-JU3Jta, 28 (A. A.) - uma guI.i• blokh&vzr tahrip etmlııler ve emen müşaviri amatake o o, mpara. ka-':ır cc"an. verdiler. 

- u;ol.u u 1 Almanl:ırın Chnrnlıorsl ,.c Cincize. . :bfi'"-ık l '-' f '.I kil res:mi•teblig: hemen bütün bir piyade MI o n rn· !orun tavsvıbile "" e Çl_p s· ""u sokak hıı.k!!<aten tetkike &ığer. 
-'- dı:.. ge neııu ölen fngjliz lıiuhnşısı Esmon· 

1 1 
K -~· · "' Pet'§cmb~ -ş:ımı, "'S'man · ha eyleml~lerdir. tihlafa memur o muş ur. eQUJsı, s~ıcinler!nin ırilrd!lğ'ü hayat aıııatrt • l kl m

•.,larsa da 8 A) s t·öıı-ıe da fn,,.ilterenin en hüyilk nişanı 
1 

· , · d'I G M · " 
mileri Me tayıı ya aş .. , Moskoya, ~ (A. . - ovye t> o crıa e çı .ayın e ı en oro o:-ı~ -aklA. bitirilemez. c.oıt çocuk yctijtlr. h tehl

.kc · ·.,,,....,tine • olan Kraliı;e Vih1orya nişanmın ·ı b' I'k M ı "d ,, .. 
ve?Uen ava ' ., >.-- l•bllğl' >Hma ' • "' le o• <o"ya •• •- .ıevı l•"'1k etmek"'" ••ı<lL Otll•ta 

Japon Başvekilinin beyanatı 
--- .Başt.an.ıı 1 ocl &aTfada 

Şima1aeki müdafaamız, o kdar kuv_ ruğmen hir,bi.r hücum ya.pdmarruş- 27 şubat gecesi kıtalarmuz faşi.st lrnı;ını vermiştir. Bu binbıışı, ·AL ccktir. .. bı'r.havat temin etmek, i-ı yetl~tiril • 
· ' ı ucan rlıı ı h ınnn Bismark zırhlısıııın lorpillc- J "' tTr. Pctşemne geceSi ayn a) r . Alman 1mvvetıe e karşı faa are - rrteieH.nl de dü'" .... -tk lbr.ı:ıdrr. !il t 

,, r ı .. ı· h..;mba· di nı·p !Jatırııınnsına cıa işlirak etmiş Atı·na mekteplerı"nd... 7.uuı.o 11ını ta.mamen e:mni;vett.e hissedeb1ıtr. iıir<;o k< şman a,ya e e. ~ k>ll•rtno dmm elMiıt" '· ç HUkOmetin milrflk eli, ,.,..,.. ""- • 
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ah keme 
larınds 

adaşının karısına 
aş ı , koca 
a ya alam 

1 

' il 

IVlüthiş aileyi te kil e eni r bir 
müddet içi s a <tetti 

ltumıpeaod.\ oturan .Ali admda bi. 
ri.s1, bir mUddet eYV'Cl, bir &k§am ar
lrad•§l&rmda.n Fehmiyt evtne davet 
tmlşUr, 

Ali, Hadice adnıda bir kadınla met. 
rea bayatı Yll§8.makttı.dxr. 

1k1 arkadao eve ~r. blr SOf. 
ra bazırlatn.rak kar§lUklı tcmeğo ye • 
meğe ba§lıunl§lardır. 

&tice Lıl.raz güzel bir kadın oldu • 
ğundan, Fehmi, raJmun da teslrile 
ıreıvıııııne vurulmu~ ve her ka~hl dl. 
kerk.cn, gözJ.erlnl de Hatt nbı ~· 
ne dikerek yuvnrlamağıı. gtri§mistir. 

Alem geç vakte kn.dar devam ctmio 
Te bir aralık Ali blrdCllbirc ayağa 
falamı§, mıı.sayı iterek dcvi~tir. 

Bu v&Zl.yctte, görillcn :manmnı fU • 
dur: 

Fehmi. ayaklarilc Hadice.nin ayak -
1a.rmJ lilkı;t.lnWlJtır. Kadm, herhangi 
bir rezaıetteıı çekind.fginden tcBlni 
Çtkaramamıf, ancalt bunu Ali merak 
Ctlerek tn~ayt bin! nb!re yuvarı nuş. 
t.ır. 

TnbU. lddeUl bir kavga başla • 

tnıf, lk.1 erkek HadicWiı: 
- ~cU§in, kOf\lll buiblrlerlni öl -

dtıreoclder! Yolunttalil feryattan ara. 
mnda birlblrlcrlni doğmeğc ~lam~. 

lardır. 
Nihayet bir yumrukla yere yuvarla· 

nan Fehmi, bUndan sonra adruruı.killı 
dayak yiycce~ d~rck. elini mıı. 
eanm yuvarlanma.aile yere dtl§elı ek • 
mek btQıı.ğUıtı u.uı.tml§ ve bunu kap • 
masile beraber Alllı1n kanıma pıa • 
ınaııı b1r olmU§Üll". 

Ali böylcccı ağır surette yaral:ı.n • 
tnıfta'. Pollaler gelmiş, Ally1 hastane
ye, aziz a.rkada§ı Fehmiyi de adliyeye 
VCrmJşlcrdl.r. 

Fcbtnlnln aellyc oekll:.tnci oezn. mah. 
kenıeslne1eki dUl'U§llln81lla dlln de. 
vam olundu. 

C&rth şimdi yapt.ığtna çok p~man 
Olıı:m§, her §eYi ıııkmın üzerine atıyor
du: 

- lliliıılz d ço1ı: ruıa sarhoş 1>lduk, 
be:n HaUoeye kn.tiycn bakmıyordum, 

bile. Fakat Ali de sarhoş oldu~ndnn, 
ve Hatıccyı tıızııı kıska.ndığmdan böy. 
le ıı~ olııcak ki, birdenbire maıın. 
Yı yuvarl:ıdt. Üt.erime atlılarak benl 
döğmeğe ba.§ladı. 

Tabii ben de muııkebe ettim, lklmJL 
birden ycro yuvarlandık. lote ne oldu 
ille bu mradtı oldu. Zira mn&ıdan yere 
d~ ç.ataı. bıçak, tabakların tızcrino 

)'UYarlıı.nDl.lftııc. 
Ali: 
- Ah wnıldımı, diye bnğmnc:ı kcn· 

di.siııe bir §eyin saplandı#mJ anladım. 
bnkmea, ekmek btÇnğmm kanıma Gir. 
mi§ olduğunu gördllm. Yoksa bıçağı 

a:ı.plamadım , diyordu. 
Halbuki §Blılt olarnk dinlenen Ha -

ce vakayı yukardaki gibi anlatarak 
•ebmJnin Aliyi vurmuı.ı olduğullu söy
edl. Tahkikatı yapan pollstertn de §8. 

8.deU il.zerine Fclımin1n suçu sab!t 
6rtlld11, lrotıdl.S!ıı!n ı sene, 2 ay mUd. 
cUe hapalne karar verildi. 

* ~ * 
"'MUthl§ 8.lle,,ıı.in üçüncü ve son per· 

eaı. Dltlddetl belll o1n:uyaxı bir sulh 
Uahedealıe ~ıımm: bulunmakta • 
ır. 

Evvelco de Yazdığmuz glbl Sultan. 
et ctvann.cıa oturan All admd& bir 
çı kanl!l Fatına De kızı Cemileden 

avacıydı. lddi8.Bllıa gure, bir gece 
ansı ile km kendlsinı bir odaya kuı. 
rarak adamakıllı dö~tı: ıer, keserle 

kolundan yaralWiı~lardrr. 
:Bu muhak meye bu f!abah <la bli"lncl 
lh cettda devam o utı.au ..ıtı Alln1n 
F.at kaldığnU iddia ett!At kolunun 
uaycncsi sonunda tıbbı e.dl ce "e.rflen 

BPor okundu. 
Raporda Alinin kolunda devrunıı 

aıı.tı icap ettirecek h rhangi blr Anza 
almadığı yazılI)"ordu. 
Bundan sonra, AUnin karISl Ue kIZI. 

ın kendisini öldUrmeğ"c karar .erdik· 
rtnı i§ttUSinl sö;>1cdiği ıs ya.şmdald 
tıu lsmwı aahıt olıırak çağrıldı. Kıı.. 

kuru blr çocuk olan .1stnail içeri gi. 
r girmez ürkmU§tU, haklknten mUş· 
·ı mcvkld ydi; babasıru ını. anasını 
• YOba kız kardeşini mi ıcııyırac:ık. 
liAkim, çocuğun tesir altmda kala. 
tını IUllayıırak davacı ile maznuna· 

e)1 dı§an çıkarttı ve çocuğun yn1 • 
a olarak ifades!nl s.lmağa kanır \"U • 

!~t, kanun, lmnallln mcvklinde 
~ ~ ailesi efradı araamda 

ki vaziyeUnl g6zlhiüntı alarak pba -
dette l:endllerlni .serbest bmı.~tı. 

Ha.kim: 
- Bak, lımuül, dedi, bunllll', baban, 

anan, bacm. lstcrsen ııahitllk edersin, 
üst.ersen ıeL'l'lezsin! 

lsma.11 bı:ıDım sallıyarak: 

- Et.miyoccğtml dedi. 
Çocuğun bu cevabr dışard:ı. bekllycn 

ana u ln%l w muhı\Mmeyl dinlemek 
ilztte gelen dl#er kl7lan mı füı.nıntıa. 
nnı eevtndirmf;jti. 

nun· <l rl!le Mlttm 
Ali He kı:ıruımı n kızını çağırtb v 

Ali~ hitap 
- Bali. blriSl karm, birli!! kı.zm. 

Böyıe şeyler iyl de""ll. Kolun da • akat 
kalmamı§ Jıaydi1 artık vazı;: ._.,,ıım bu 
davadan. 

Ali zaten \"11%gCCmlş görUntlyordu. 
- PckCllA barıjıyoruı:n. dndl, Böyle. 

cc. wıa. lt!z, Allnlh dini sık ıla:- ve gU· 
ıu~e gtılURe d~arı çıktılar. Kendileri. 
ne lsmall lle 6lğ !' kıiları ''C ft!Utit\tlaM 

da kan§U. Kalabalık blr grup hallncle 
koridorda kayôoıup gıttUcr. 

WJAYE UB.ı\B 

Göz.e ~arpanlardan 
A.lmanlo.r Rusların doğu cep· 

b inde ilin ettikleri mu\ aftakı
yetlcria asıl ız olduğunu temin et .. 
tUrten sonra bllAkis kcndil nln 
nldfalnn esir, t.op, tUfek \'e · ·re
yi yıyorbr. Hele Alm l."11\'Vct· 
lerinln Ruc;lar karşlSında. kaçını 
oldaldarnu kafi rette t ·zip C? 
eliyorlar. Buroyn kadar iyi: fakat 
ı;onuoda. bir y s0ylU orlar ki bi.i
tün yukarki iddialannı GOi' Z&y:ır
la.tıyor: "l'akın bir zanınniJa ki
min kimin üniınde k~ttğmr onlnr 
göre<'eklerdlr,, diyorlar. Demek 
oluyor ki bugün i~ln usla.nn liac:
tıklan yoktur, Ro halde son çnr ... 
pt!\mnlarda Ruslnrı mnğlfıb ettjlc
lcrinl IU1311 iCldla edebilirler! 
Ru lıır m:ığlfıb olsn.lımJı ~im<Ut1erı 
k rla.rdı. 

Tivatrosunun 
DRAM nı :VA 

GUn~tlz 15,80 da 
Akşam 20.30 da 

PARA 
l'Yazan: Necip Fazıl Kısııltlirek) 

.... * 
KOMEDi KISMINDA 

Bugün GUndUz 1f de: 

ÇOCUK OYUNU 
A.kşo.m 20.80 da: 

Bir muhasib aranıyor 

Şinasi blddctıe bağırdı: 

- Sen bana cm"llp 'er: Kocanı bu 
l§in ~indo ltoı;m:ıldan vıızgcçlnnel< 

için ne ) npmalı 'l 
Necmi) o bu tehdide nığml'n rnıııa 

hitap etmekten ltendlnl nlam:ıdı: 
_ Zn~allı ~uk! sen nasıl oldu da 

dfıottfuı bu bcrlflerln tuznğuıa ': ·• 
şınnslnln ufak bir l,a.retil<', ŞabcUı, 

Necmlyeyo bir toknt :lndlrdl: 
- Sen rels hcyo cevap \"er.. lUfı 

k ! dlllnl lwp:utırrın aıımnll b! 
:Sccmll l'Dln 1.-ulnk tozunn gelen bu 

tokat peJ. lddctllyc1ı. Zamlı kıı.dın. 
~wı b:ı~ bird nblre öyle döııru ı · 
tü ı.ı ... 

Sln::ınm bu Eımd~: 
- AlçnkJar .•• 
ntye bağudığmı berel.ct 'el"'!in $ 1. 

ten oımam.1 tı. 
Şinasi bir beyi.el h1!5lzliğlle Nedııl· 

)'enin yanına sokuldu~ Tokattan Ju • 
za.rao yanağını okşadı: 

- Pek de fena bir lmdm değil ln~ 
YıınJ ablal•ta gllzcJsln demek lııtt>ml • 
yorum .• Uo)'UJ.I bosun 3·erlnde.. öğ Un 
\'C knlr-:ılarm dotıun. l'Uz.llnde de bir 
tek lun:ııtl< l'ol<. linç yaı;ındn11ın Iıalul. 
nnı? 

Bu oğuk IAO rla kiistahlığın on 
haddine \aran !nası lılr Aroerlk.-ı.n 

gazıg terlndcn fark ız. gôrUnU~orau. 

l\'.ecmlyc fcnnlı:. arak • cfuıp ,·rrnıc • 
den • yere rökffi •. dl1Jrr1nln b:ı&'l ~o. 
ıı.UldU .• kalbi birdenbire çar:pmnğa b.ıe. 

'ildi: 
- Beul oldurun tle ı<urtula~ ım! 

Bu~ünü ve !J 
düşünme 

rı 

lllkayesi bugün Nitün Frahl>a v 
blitün Belç;.kacla herites!n ağzındn 
drr. Bu hikayelere göre ibu aşk 
hemen Ostnnd!n at yaı'IŞlaiı me)· 
danmda birdenbire doğmuş deği • 
dir. 1936 da:lıberi da.-nnı eden u. 
zun bir mazisi vnrdir. Kral Mnri 
Liliyan Ba.el.sl ilk defa 1936 d:ı 
bir kı:J sporları 83.ha.smda sörmlit;• 
tür • .Matmazel Mnri Liliyan Ba .. 

lnsanlann, '1ugün ve yann İfİn hareket. :umçlannın yüzde doksan be§İni pe belki oıs kayını., dil{rmU ve yaralahlllI§-

lerini, eknriya hatalı görürüz. Bir çokla. de doksan dokiızuna istikbal için ayınr. tr. Bu ynralanl§tan sonnı. babası 
kızını yn.bancı memlelroUere g(>n .. 

rımıt, )'Olmz bugün için Ycıtarlm, yannı Ba iki dü§Ünce IJe hareketin de hatalı Jerdi. lki sene Lilil•tm Bad A. 
katiyen düfiinmezler.Ellerinegeçeni, haki olduğu gün gibi meydandadır. Bugün, in. mruıyn.da, .•huslucyll.dn. Fransad . 

t ı•htı"'MW"larımlan daha l--'a ı0htı"yarlar ·b· d · .lngiıtcrcde ) ~. iM l!ll ı:el Li· ,;,-:r ~ ~ san gı ı ya§amanın, yann a gene ınsan liyan y:ı.b ne: diyarlarda )a a:ıken 

icat ederek bu uğur.da harcarlar. Ba.z.ılan. gibi yCl§ayabilmenin imkanlannı hazırla. J .sporun her subesiyle meşgul ol • 

mrz da, bugünü hatiyen dikkate alm don, mak ve ya ama yolunu &una göre çizme tur. İyi yüzer, mükemmel ala 
bıner. liayar, goJI ve t~ms oynaı. 

glinü giin etmek siyaıetini güderek ka- faydalı olur. 1938 de yedi kardecıi • kız kar<h 

:::::::::t:::::::::::::;;;:=::::===::::;==============::;::===============::.! f;1 ora.smdıı aile ycrl~ _ 

- Mösyô Bae15'.in evi nerede
dir? LOtfen söyler misin.iz? 

Bu öyle llir sualdir ki Byarlçtc 
Jti:ne sorat"OOIUZ sorunl17 cevap a
ı:..n1az:;;ır.ız. Zira kendllerlni sak -
lı?.mı:ı. :ı bilen ins:uüar da vardır. 
.Baels Belcikanln eSki Pa.rls sef:· 
rı ve eski Flander valisi, km Ma· 
r& Liyı:ıııı Belı;ika hülrliiı:idan ,ile 
cvlendirdild.en ooııra ktınm Do be
ı-a.ber I<'ran.cınnm bu uza:!t 'köşesine 
Y.erl(l€ı:'.Wş, sakin bir &nilr stirme -
ye başlamıştır. 

Bu adresi Byariç belediye reL 
sine sora.."'Banız Mös)'Ö Bul.si ta • 
ıumaaığuu C>yter. Polis komiseri 
de b:r y bilmiyor. Postn mUdU -
:rüno sorarımıız o dtışUnUr gibi ya 
par, fakat sonunda verooeğl cevap 
~dur· 

Hatırlamıyorum. 

Mcrnklılan da.ha fc.zlıl. beklet -
ııiyclim. Mooyö Baels Roke mali· 
ımnesınde oturmn.kt.adtr. Güzel, 
mUte'\"azt bir villa. Bütüh duvnr
la.rmdıı koca koca levhaln.r nsüı -
drrı "Hususi malikanedir, ıç.eriye 
GJl'IlleK yıı~Ur . ., 

f'bndi bu malikli.nede Dlilhim 
ha:Ürlıklnr var. Zim Belçika kralı 
ilçUncU Lcopoldun hayat ~ı 
M.ari Lilian yakında blıra"l."!I. mlsa· 
frr gelecektir. 

Madam Ba.cıs ıaıım krs.t1a ev • 
ıendiği giin{lcnberi görmemiştir 
Onun için kızrnm yakmd!l Bya.rlce 
?eleceğinden çok oovtnmı.~ göril -

nüyor, ve onmı için hnzrrlanıyo"r. 
B:ıcls ailesiniiı sekiz çocuğu wır. 
Bunla.rdnn al ynnıilda.diı\ Yal • 
mz. hukuk dokıtoru ol:ı.n Va!ter 
Belciknda ouhınttyOl". 

Aile fertleti sofra başında top
I:ı.nmca d3inia csld hatmılan n • 
u rl:ır. Ve k~1armm Bclçllm 'kra· 
.ı ile evleniŞlnm hildtyegı bu hnb· 
rnlnnn b:ı..'JDldll. gelir. 

Leopoldla ~ Liliya.n Ost.ruıt. 
<fa. at yarışlirinda. ~la:f<lır. 
Yarışls.'r bitmiştir. Herltes yavo.' 
yo.''1\Ş dh.ğılıyor. Bir ıoea.aan ilıti. 
63ltllı görlliıUŞlü bir adam ~ • 
yor. bera.berlnde b1rlW.Ç klşi var. 
Hı:ılk bu ada.mı görünce ihtiramla 
oefamlıyara.k ons ~l veriyor. Bu 
~dn.m so.çlan ~ haıin yUz
•li b;r kndmm önilhde dunJyor ve 
hllrmeUe eğiliyor. Bu kadmın ya 
::ıında mütevazı fakn.t çok güzel 
bir kız nr. B yaz ipekli robu içe-

Diyerek, bir kUlçe bıtllndc yere yı· 
kıldı. 

Şln:l..<il be.na görilrtoo, ndıUril!lrmA: 
- Alm götilrtin ııu kaltak! • dile 

bıığırdı • bc:n ona yapacağım ı~ı bili • 
rim. Şimdiye kadar na7.ilt da'·roııamı.. 
1'iddct g tel'tnedcn bn i h:ı110<1 l'ibl 
dedim. Bmıl:ır he7.aketten, mcrııamet· 
ten anlllmıyorlar. 

l'iecmtye,)i baygın blr halde odası. 
na göti.irdüler. 

1nıın, ~ecmllenln ar1a:.&mı1an 

lendi: 
_ Amıın yenge, at-abeylıtıin buraya 

dilsmc lne s:ıkm Alet olma! Ben, in 
!!f'Slne aldandım dıı geldim. 

lnıının ınn lılr t lno \ urdul:ır. 
Za\allı çocuJ;'Un uı:;rzı burnu l.on 1 • 

lndfı kaldı: 
- Namu suı t.öpdder! Çol· 3 lnn 

d ru1alctin poo9esln ıJl\o;tUğünüz za • 
m::.n bu ~npt.luarmı~a p man ol cıık 
"ııııı 4rua. hiç blrlniı lnırttılnmı~ aenlt. 
Mnıı! Hele sen, An>erfkan haydudu •. 
bele een ma keli b tı ... 

Kral karısının bir otomobil kazasında ölümünden aonra 
k r Y1 ıyordu. Fak t 1938 den itibaren simdjki kanar. 

nı prenses Ritiyi ıevmeğe başladı. Bu ak bir at yanım
d doğdu v kara günlerden aonr vlenmekle neticelendi 

I / 

' 
LEOPOLD 

'risindc bu kızcağız 1nce bir fidan 
kadar narin ve güzel göri UJıOr. 
"lav( hasır ş::ıpk mdan siy3h kı -

\'J!'cılt b:.ıklel r fı ~nyor. C:ençlik 
ve güzellik akan bir sima 

- Mnds.m, heni kızınıza takdim 
ctme1t lt1tfunda. bulunur musunuz? 

Sonra ctkelt lmm. önUnde hör .. 
metle ~ ldl, takdirini if11.de eden 
cibarca biı'l:aç etimle s8yledl. He,.. 
yecnnmdnn titıiyen kız bir rcvr-

ro.nsla mu"knbele etti. 
Genç kıza s:ıygiliı.mıı sunan gü. 

zel erkek Belçika kralı üçUncU Le
opolcl dür. Kta.lm ta.kcllrini kaza -
n:uı kız dıı ıınnesiylo beraber ~ 
r.şlnra gelen m:ı.tmazeı Llliyan 
B e · ·. Bu vako. 1938 yıl.mm bir 
yaz ünilnde olmuş ve bu hMbe• 
nin iizerliıden Uç sene geçmeden 
ki se\'gili evlenmlfllcrdir. 

Bu sevginin ve bu evlenmenin 

Ya.zan: ISKENDER F. SERTELLi 

,.ına!t omuzlnrmı kaldımml< gUl 
dU: 

- Biz bu ıııte.rı Amor1ka. (Gang • 
terler .mcl.-tcbl)lntıc ol.-ııdıık, öllttndllt. 
Beni elıı S'~lrecek znbıtn memuru hl' 
ııUr. ana itllm ka.rtıuıdnn doğm~hr. 

Slıuuıa bir tckmo a o \-Urdu • 
S!nwı cnnmı dlıılnc talmıış bir idam 

ınalıkQnıu gibi, ümit r. bir ııald top. 
rak füıtünoo l llhyordıı. 

·~11861 evden çrkarkeıı: 
ban!.. 4Jyo lıaylardı - Hu ter 

gene bo<lmmı:ı nt .. Hrn gl"llnce.} o kr.d:l.r 
ktmso Ue konuşm ın. 

Şnba.n: 

- Peki bel lın.. l:r. ııwrol• etmeyin! 
Dedi sır. ıı bir paı:-ın rn ı;;lbi lırOk 

li.}Cl'('I, bodruma gotUrdUl l' • 

, mUhlm bir t!l unutmuş ı;t. 
tıi, kapı aıı '1 dü \O ,.. bana ff n 
dl: 

- Bunlıırlk ı f iri ~-ük ı, 

mı caı, \e~ b:ı!(ı eni olurs , 
pamul; doldurup u6turun;un.. Anl:ı • 
dm ım'l 

- ~uıtllno paşnm ••• 
~t~·A (GANG TEULKR MEKTID. 

Bl) NDE llı'ELER OKUlılUŞY 
ŞlıuıBJ, o snn. ne yapıp yapacnk, 

l.lm3a&cr hlrl d tuza a llmı<ı-
ğe ~lı~aeaı.-tı. Sn.cl<le n 
kJı.rnr \ ernü~tJ. :ıhlri el 

11urcoeı. olunııı, kendisine engel ol:ın 
NUzbet, Neeomi)e \"e Slnanla benıbcr 
dört lrlı:l:>I te\klf e.tmı5 olu>·ordu. Bun 
ıa.r bıtkkıDda ne hUkilnı \"erecc{;l he 
ııU;; belli değildi. 

inanı tclirar bodrumu kapamı~lar. 
dı. 

inan o o.I< m ı;oç vaklt trend.ine gc 
lob!l<ll. Yanı ba~ınn bir ı unı ~luneldl" 

bir m'.lsra a sn hını.kını ln.rdır. 
sınnnın l'Bnu acıtmuııtı, :talaı.1. ı.·uı 1 

cJ..-mckten başka l1J ece ı yoktu. 
- \ll:ıhun, bu ne teııu.ct ! .Sa ne 
1 lzlikMo 

Dl)o Mi~I ntll. VUc-1.11.lu pe t l dö11. 
ınu tü; kolunu, baroğmı ı•~ nntamıyıır. 
dıı. l\ıı d:ıyağnı :icı ını tı.1uı.J'ııbllctck. 

mildi' 

mek tiWe Bel lk d ~ · Brilj şel"· 
rinc gelcUgi va i ıc:: kız fran 
:ııı:mcayı, alınn.nca ı. in iı:c- :;ı 'I: c 
Fl.a.man dı1ini mukcmmcl kol u~ ·
yordu. 1~ Ostnnd n.t yarışla.rı • 
CJ\ gidiş bu sırada vaki ôldu. V 
kral emsali a:rsamda göze çar • 
pan bu güzelliğe belki biı'incl, bei 
k1 ildnci defa ola.ra.k vuruldu. 

Bu tesadilften sonra bu 
trplu masallarda oldu~l• giil bU • 
VUdü. Genç ikız kralı bir ok def -
l:ır gordil, kral hu güz l lcıuı gtin 
den güne dalın fazl b nar. 

Ynz gUnleri getli. Kışın krallıı 
genç kız golf oyna.maya b~1adı • 
lar. Bu aıık tatlı ta.Ut devam edi> 
gidiyordu. hknt araya harbin 
knra gUnlerf girdi. Kral Ot"dtısun3 
ktimancla etmek üzere sev~ilisirt· 
den aynldı. Bclçika.nm İ!t.il!Sı m 
ra1amıd:ı Baels ailesi Byıu-.çe sı
{:;"Iİldı. Fmn.sız mlltarekcsinden 
EOnra tekrar Belçikaya döndü. 

Leopold kırk yaşmdadtt. Şimdi 
Lnken şat.osunda oturuyôr, Bera
tıerlnôe yaveri general Ovest.ra.ten 
va e.lyasi kalem miklürli Baron Ka 
{>el ver. 

Bu yalnızlrk günlerinde ki'ô.1 
&.Şkmm kuvveüni anladı. Sırrını 
Mn.lin başpiskoposuna n~. Ve pis 
koposun nasihatlerine uyamlt ma.t 
nınzel Llliyaııla evlcruncyc ka.r'ar 
verdi. Ve km baba-45-:ndnn iste -
me'k vazifesini plskopoe:ı t.eVdi 
etti. 

Kardinal kızı mba.Smda.n ls~dl. 
Ba.b:ım ktziylc göı:ilŞmek üzere 
mtlsaade ta.lep etti. Bu ha.beri kı· 
ı:ma verdiği vakit gen.ç ~ oo-.inç 

. ı;öz ys.şlan a.rasm.da b:ı.boSmm kol 
lan a.ras:na atıldı ve 11 eyliıl gU
nii izdiva.g,. meraS!mi kral, yaveri 
ve &els nileslnln bir'ka~ sam.imi 
iostunun bulunQuğu merasbnle 
kutlnlandı. 

Bu suretle Mari LUiyan pren
ıes RctJ :i.Snrlni ı:ıldı ve yeni haya .. 
t.ma başladı. 

Yemekte kral ve prenses yal • 
r.ız bulunurlar. Zira kmlm annCfli 
kmliçe EI.iıabet sofraya çok na
dir iner. Öğleden sonra kral ve 
phenses yn golf oynarlar yahut 
d:ı urun gczinWer yn.pe.r r. Ak
§8.l'D yemeklerinde kraliçe E1i.za. • 
bet de bulUllur. 

Prenses Reti t.eşrifa.t tan ka.t'ir 
l"cD hoşlamruı.clığr için gok ııe.de 
bir hayat geçirir. Kral 
dan bahsederken: 

- Ma.ri Lillysn lt.r çocuk ·s. 
dar ne:.cli ve bir ihtiyar kada'i' 
ckididir, der. 

Pren Riti sara)'dakı haya. 
tmdan çok mcmnundUT. YelnIT. 
babaSinm yemnd.:ı kalan se ·-i 
köpeği Doni'den :ynldığm üzUJ. 
mektedir. 

Ba ~ liODU Do.reye 'lU'&mktı!' 
~ ecmiy haıum4an d:ı.henut. bf r ı 

.)Oktu. Amba mvaUı J<ıwlrnca~z o <il. 
ldka nerocle v o halde bulunu) ordu!' 

Ona da 1 'kencc ynphklan mah:ıl· 
ıcaı.-ıı. 

- Ah, bir kutu daha signram ol 
cllyerck, tUtUn dwnannın tınarct ~ki 
yordu. 

Bir aralık nrdı: 

- haaısmar •• bana bir paket tgv 
J'8 vcr.ın .. 

ee,-ap nlamaw. 
l'nnı b:ı.şmda duran 1..-um ekmckt ı 

bir 1kl lokma )'"Cdl. 
0 JICCX\)1, belU kt, bodrumda g 1 

recoktlk ... 
... .y. 

Bu ırada bodrumun kupııımdruı blr 
al tL Ha,cıntıarc1 n bhi hızlı 

hn:1ı bir r;eylcr oJ.-uyordu. 
nan bu l!lCf>J memkln. dinledi: 

''- Bizim etendinbı Amcril· da n . 
ıe:r tahsil ettiğini öğ~nmel<, lıcy nlı 

bir film llC)r<ıtm kten cl:ıJıa t:e\•lclldlr 
Şlnaal, ıu · ika budndundnkl (Oıın . 
terlet' mektebi) nıı girmiş .. orac13 nltı 
oy okunımı. Polisle mllcadeJo tın t 
nl, )ilksel, b!nnl:ıra. tırmnnmasmı, yUı. 
ek clumrl rdnn n:ııp ım~mnsmı, deniz 

ı~tnd klms ye g5rünın00en uzun w 
rxuın k1ılmıı mı, bıwnsız 3etııo ok 1Jrn. 
&iz yn mı, ~d: ~b hıi bir 
kaı;ı sekle ııokabllml'!ilnl, mııl ynjıD 
v lnt hep nra IJ!T mit- 1İı111111L91111 

olmıycın bunlan ıl 3Dllltbtllr'! 
(D~oomı ıar 
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Çinin Şanghay şehri 
Bu şelıir, yakın günlere 

kadar dünyanın en garip 
idareli bir şelırigdi 

ile sabah Gğle ve akşam 
Her yemekten soma ginde 3 defa muntazaman diılerinizi fırçalaymız. 

imtiyaz mınta-Şanghay ingiliz, Fransız 
kalarına ayrllniış, b.r kısım mahallelerde iŞ UNDAN~ 

çiniilerin idaresine birakllmıştı 8UNDANll 
Cinde se:ı·nlınt eden bir Fransu. 

muhnrriri: 
"Den ~. herkes gibı, Şang. 

hay'a dair bir şeyler okumuştum. 
Bur:ıda, bir milletler arası imtiyaz 
mmıntakı\51, bir Çin Sitesi hulun. 
du~unu biliyordum; fakat ~ 
gözümle gördükten sonra, pek ar 
bir şey bildiğimi anladım." 

Diyor ve Şanghay hakkında u
zun tafsilM veriyor. 

Bu muharririn yazdıklarına gö. 
re, Şanghay, Fransızlar, İngilizler 
'Ye Cinliler arasında, idarece, tak.. 
sim edilmiştir, ama bu tabim, ~ 
bir hudulla tahdit edilmıemiftlr. 
İnsan, hiç anlamadan, bir mınta
kadan diğet mıntakaya gecmlş bo. 
lunur. Yalnız biraz dikkat ede~ 
lıu mıntakada değişikliğinin fae
kında olur. 

Efler, lngillzlerin hl'ıkimiyeti, 91.. 
tında bulunan ''milletler arua. 
mıntakasında iseniz 'sokak isimJe. 
rinin ingilizce olduıtunu gidit ,,.. 
llşi, idare eden pollsleri de sank
h Hindlilerin ıteşkil elliklerini 
ıörürsünüz. 

Fransız imtiyaz mıntıkasında 
ise, sokak isimleri fransızcadır 'Ye 
zabıta memurlan da, ba• • rınd:ı 
küçücük tonkin biçiminde şapka. 
lar bulunan Annamlılardır. 

Şehrin Çinlilere alt kısmında 

ise, pek de sık tesadüf edilmeyen 
sokaklar isimleri, bir taklid eseri 
ôlnrıtle, l:fht!e yUilmıştır. Polisleri 
de, labiatiyle, Cinlidir. 

Mılletler arası mıntakasıyla 
Fransız imtiyaz kısmı• arasında 
manzııraca fark yok gibidir; fakat 
inMının Çin Sitesine girdiğini 
anlaması çok kolaydır; çünkü pis
lik, intiznmsızlı'k ve bilhassa koku 
hu kısmın fank alAmelleridir. 

Şehrin muhtelif kısımlarını di. 
Jer bir sureıtle de tanıyabilirsiniz: 
E~er patikalar ve pek yüksek bi. 
nalar ar:ısında bulunuyorsanız, mu
hakkak, "milletler arası., mınlaka. 
sındnsınız. Buradaki binalar, A. 
merikadakiler kadar yüksek olma. 
sa bile, yine göz kamaştıracak şey_ 
!erdir ve Şanghay'a bir küçük 
"Nevyork" manzarası vermektedir. 
:Eğer, mağnzaların levhaları rusca 
ise, biliniz ki, Fransız imtiyaz 
mıntakasındasınız; çünkü Fransız 
kısmında yirmi hin kadar Beyaz 
Rus vardır. Bunlara "dişleri kır
mızı, leleri beyaz mônasında ola
rak,, 1uı-p namı verilmiştir. 

Fransız muharriri, Şangbaydaki 
Ruslardan hahsederken: 

''Bunhr, Fransız himayesi altın. 
da, Şanghay'a büyük hizmetler et
mişler, fakat hami Fransaya da 
o~dan .bü)·ük z:ırar verdirmişler. 
dır.,, dıyor. Çünkü bu muharrire 
göre, Ruslar Şanghaya gelmezden 
evvel. orada zevk ve zarafet namı
nıı. ~>ir ~ey yoktu. Şehirde mağaza 
camcklinl:ırı nedi:- bilinmezdi. Bu· 
giin, hatıA Cin Hi .. ~:ırl:ın bile, on
L'lrın. snyeı;indc, mnl teşhirini öğ. 
rendıler. 

Ruslar Şanghaya seİmezdoen eıv
vel, hakiki modn, ancak, yiiksek 
ailelerin giyinişini takliddcn iba 
rcNi. Onlar, 7evkle ve ucuza maİ 
eltkler mo<lnyı, bütiin şehirde o 
kr.dnr tn:unmiim cl~irdilcr :ki orta 
Jı:ılli Çinlaer bile bund:ın faydalan. 
dılar. 

Hu~L:ırın kııbiliyC-:ltri kopyeci· 
J,klir. Fr:ıns'.ldnn gelen 'ınodn mec. 
11111nlımııı tııkiıı çdcrlcr. Ş:ınghııylı 
bir znt, ,r,iyiniş tarzlarını, muhnr_ 
rire, şu suretle hııJüra ederek: 

"Biz, lmrrıd:ı, Japon kumaşın. 
don, Hus eilııcfon çıkma Fransız 
modasına .göre cllıisc r,iyeriz.,, 

Dl'rniştir. 

• "' * 
Şanglıay'ın n!iru•m: lki milyon 

yedi ) üz hin kişidir. Bu nüfusun 
600,000 kişisi Frnnsız imtiyaz mın. 
takasında, bir milyondan fazlası 
''ınillcı'. lcr arası,, imtiyazlı kısmın. 
dn 'bulunmaktadır. 

S nghay, imtiyazlı mıntakalara 
ayrılması yilzfinden, dünyanın bir 
muh:ı.dr ,ehri olmuştur. Meselfı, 
pnnao;lar Fransa.dan koğuhıncıı 
Cin'n birçok yerlerine oldu~ı gibl 
ht.nı~·ıt da ıllir:ı etmişlerdir. AJ· 
n ıln) a ; il\ Yaltudllerin koğulma.sı 

:. ~a. en mlilahassı~ 

- ,._.,... -- ···-

Şim4 Framada pce ....ı ~ 
lruıdan .,.. herk• evine gir
meye mechrim. Paıiıst.e :ya.DD 
yıblı podli lmhftleriıı Qll bu
~ kadaı" ...,....,. izin veril• 
mı.ör. Ba. "'ÜNıldeye rağmen 
PariııD meeıhur Kafe dö Pari'ain
de GlıCek 35 !De-- mOıtteri l>u
luuıoorda. 
&hıki 1938 i 1989 a bağlıyaıı 

yılblllı ~nde ~ gadıııo Te 
lobntaıen nmlıte11f bOylldl*te ı... 

1 ki buol* ~ ı.tJridye, 100 bin 
• klo km c:ılfer 18 bin kilo Uyqa su 
l cuta., 1900 kflo dom.us paçam, 
'j 28.000 kilo tmhı bel* mrleıt:mil -

!erdir. 

~angbaydan bir cadde 

1 J'abt aarft1atl bmM!u ~t 
MIJID&ymı&. A1DI ,.ecede 22000 
Jcbo domuz aaeağu., 11500 kilo • • 
lır cUl1, eooo kilo pa'f'yet' peıyni· 
rl, 30.000 ... 20 bin hindi, 20 bin 
Wı*, 2 * ıımc. e bin 8IOOıD, 
1IOO kddlt ye• ':'er ~ IO bAn 
kilo lrahft i\:ıi• '&'e dk. 

profuGrJer selerek :yerlefln1'lerdir. 
Sanlha:r, bu lmtiyu mıntakaJa. 

n w bu muhaceretler yüzünden. 
dünyad:ı garabette eşi olmıyan bir 
şehir olmuştur. Burada, her dine, 
her akideye, her millte mnsup 
insanlar yan yana yaşar, ~nzinlik 
'ft fakirlik, zarafet n sefalet en 
keskin çiqilerle göze batar. Şehrin 
üstünde ecnebi ihtiraslar:ı kayna. 
fırken. içinde de Çin milliyet!, 

· için için, yanar. 
Bir Rus tadını. mabarrtre, Sanr 

ha:y hakkında f6:yle bir mlitaleAdı:. 
bulunuyor: 

"Teudlarla dolu bir ,ehir. Ben, 
aıdetA, ç.ocukluğumda glSrdülüm 
Moskova yahut Stmpetresburg'la 
tekrar karşılaşmış gibiyim. Bumda 
da hudutsuz bir zevk ve safa süren 
zengin bir tabaka karşısında Cin
llJerden mürekkep ade!A hayvan 
gibi ya~ayan aç, sefil bir kütle 
var. Avnıı'anın garp diyarlannda. 
ki işçiler, gelip sefalet ve gunını 
burada Rönünlıer. E(ter Japonlar, 
buraya vaktinde yellşmezlers~ (*l 
burada kopacak Cırtın•, gl>rillme. 
:J1iş bir şey olacaktır. 

••• 
Şanghay'uı iki milyon yedi yüı 

bin nüfusunun pek azı, yani an. 
cak otuz, kırk bin kişisi ecnebl
dir. Geri yanı Çinlidir. Ô)le iken 
bütün ticaret, bütün servet, bütün 
:ıevk ve safa bu yab:ıncıların elin
dedir. Çlnlilıer, hemen umumiyet. 
le fakir, perişandır. 

lmtiyaz mıntakalarında pek az 
Fransız, lnıiliz ve Amerikalı var. 
dır. Yabancıların ço(tu da başka 
memleketler halkındandır. Öyle 
iken Fransa, İngiltere bir kaç bin 
kişilik bir asker kuvvetiyle ,fakat 
limanda duran gemilerinin tehdit. 
klr vaziyelleriyle bu kadnr Çinliye 
hAkimdirler. 

İmtiyazlı devletler, Şanghayda'ki 
idareleri için, kendi bütçelerinden 
masraf da etmezler. Emirleri altın_ 
dakl halktan aldıkları vergiler, as· 
keri kuvvolleri, zaLıta teşkilAtları 
ve diğer işleri için sarfellik1eri 
masrııfiannı konıyacnlc haldedir. 

Sanghayda, Fransız, lngillz, A
merikalı, Alman ve ltalyan n ol
makla bcrıılıer, en kArlı ışler bun. 
lıırın elinderlir. Eczahıınclerin, ter. 
zilcrln, pastacıların, lok:ı.nt:ılann 
!kazinol:ırın, kitapç:Jarın ve bü
yük mağazıtların s:ıhiııteri bunlar
dır. lhrncaıt ve idlınl:'ıt işleri de 
bunların eı:ndedir. Di(ter otuz bin 

set.aert .-,a ıo. 20 IMıttt il 8Qfa 
olal'M çıkmaktadır. 

Sanlfhay, bllbasu, ktlltGr mlea. 
~.seleriyle çok dikkate şayandır. 
Fransızlar, l~iliı:ler, Almanlar n· 
saire prestijlerini arttırmak ve Çin. 
lileri kendilerinıe b:ığlamak icin il. 
mt müesseseler vllcuda gelinneokte 
biri'birleriyle yartf etmişlerdir. Şe. 
birde, her birine ait muhtelif klllp. 
lerden, tiyatro 'Ye lcDtü.phanelerden 
nıada muazzam" ilmt ıt•lMl Tardır. 

BOti•sw, Prbas ~ 
yarattıklan eaerler, ha:yret edilecek 

Bot iıithld)e ~ -- • 
1lllllt ~ M ~n kulleml.mllfbr. 
o gecede h.:Den ~ n*t&n ~ 
rtıs şehıinüı Dd gOnHlk 8U 18.l'fi .. 
yatı kadardır. o gece 1~ Nn "
!fe '8Jl'lpan.ya, ~ bin litre bira, 
40 bbı hektolitre ..,..,, 15 bln 
litre de lUD lc;llndlt.ir. 

Gaih Pildi l'nmmz1ılr bu bol 
gtlınJeırin bayalfle lll4ltddi ohı .. 
,..tar. 

haldedir. Bunlann, Şangba:ydakl Al- D lıt HJ B-L-
DttaD tıb ünivenitesile rekmbet eden M O or ZI UKUn 

birçok anfitiatırlı hb llniftl"Sitain. ~... DABb.ln ll1'TalA8lnaı 
den başka, bir hukuk fakülteleri, ~ ,......_: J'aNsntsseı11 OGllCor 
bir len fakülteleri, bir nebatat n (~ apal"tllmlt ..._.. ltlede9 _,. 
hayvanat müzesi, bir<;in eeti e. l.lllım1111•all!llD.llllllllml1Dı.1ie1ıcl 
serler müzesi gibi yarattıktan mil
esseselıer, bunlahn yanında Tilcuda 
getirdikleri talebe lbmetglhlan, 
orta tedrisata mahsus iki mebep, 
birbç spor aahası, iki hastahane, 
bir kilise n papaslara mahsus n. 
ler, son·gayretle çalış~nın birer 
nümunıesldir. Garibi, bu Jenit pa. 
paslarının, şehre on kilometre me· 
safede, telsiz telefonla denizdeki 
~roilere rırhnalan 'Yak'thtde haber 
veren mükemmel bir rasathaneleri 
olduı}u gibi büyük bir kiliseleri, 
Fransızca n Çince tedrisatlı ilk 
n orta mektepleri, içinde ma1baa. 
sı, marangozhanıesi, resim Te oy
macılık atölyeleri bulanan bir :ye. 
limhanesi, ıenç kızlara maluru5 
pansiyonlar, aynca içinde nakış, 
örgü, dikiş nsaire atlSlyelerl olan 
bir kız yetimhanesi, bir diırpanse. 
ri insanı hayran edecek eserlerdir. 

••• 
Şanghay, verdiAimlz bu izahattan 

anlaşılnc:ı.ğı üzere, uzak şanıta_ 
ecnebi ihtiraslannın rekabet m'!r
keziydi. Her bfiy{ik devlP.t, bura
dan, Çine hfikmetme'k emelini lfl. 
düyordu; rak9t Japonlar, bQUln ha 
Umillıere, ~ellere dehşetli bir dar
be indirdi ve şehri, bntfln o him. 
met ve gayret eserleriyle beraber 
k~ndine mal etti. 

(*) Ruı kadının isfelf, cok 
gecmtdtn, tahakkuk etmiılir. can. 
kü Japonlar, bugün Şan11haua M
kim '1alunuyorlar. 

Bayanlara . 
MOJDE 

Ba taarruf de'Yl1Dde eekldt, boyuı 
ddu, rengtD1n moduı geçti diye IU)'· 

metil 

El Çantalannaı 
bir ldlfe7• atıp terketme)'iDIL 

Atel:pemia ı.tedll1JU& renkte elbile 
leı1Dlze uypıı olarak eak1 ÇANT ALA 
RINJZl femd .uretle boyar " yepyt 
Dl ,apar. Anu edlUne model, forma 
utar delifUrileblllr. 
~: KODA BOYA ıı:vt Gaıata, 

B•nnpa.. baA, No. 2-1 :Mumhane 
C8ddeld - Karak6)'. 

Şubeye davet 
Beyollu yerU Mkerllk 111besfn. 

den: 
lh1iyat entm yoiclamalarma de· 

nm edilmektedir. Yoklama llil'88I 

aeaiJya Y'UÜIDJlbr. Bu sıraya gö.. 
~ yokl&mAlara ~ i1A.n olu
nur. (3657) 

2 ma.rt 942 puuteel 313. 314' 
331, 332 tevelliltımer. 

3 mart M2 .aı 315, 316, 329, 
330 teYelMltltUer. 

4 mart M2 gaı..-nba 31'1. 318, 
328, 327 tevellntltUer. 

5 mart 942 peztembe 319, 320, 
321, 322 tevelltltllller. 

6 m&rt 942 cama 323, 32-4, 325, 
31.6 teveııtıtlüler. • 

r:r~:"~~:~~te~;~~~ı:rc· Çinli bun. lstanbulda Hava~azı ve Elektrik ve 
ŞıınRhay'ın Çin halkı, fakir ve t bbu t . TU k 

~~~u~,~~~~a~r::ı~n~ı!~=~il~il~~e; ::~ eşe sa 1 sınaıye r 
~~~~ıer pek lptidaı denecek şeyler_ Anonim Şirketi 

Fransız mıntakasınd:t, btltün 

Fransızların miktarı, Fr!lnsız asker ''SATGAZEL 
ve zabitleri dıe d:ıhil olduğu halde, 
hin beşyüz kiııiyi g~çmezken mü. ' ' 

kemmel )'C\ mi bir Fransız gıı.zete (lıtıa"'al -· ••••••• cllleU) reşrolunmaktııdır. Bu gazete, mas. il • A 
rurını, hatlü kllrını il1\nlarından cıkardılh için, tirajı iki bin beşyil KörrrilT taarrula icin 1.2.942 Jen itibaren • tat6ik 
?Ü gcçıncdIAi hnlde mııntazam:ın edilmekte olan haoagmı taladülatı 1 mart 942 den iti. 
dört snyfo olnrak çıkm:ılct:ıdır. b LaJJ ıl L h J 1.- " 
Milletler nr:m imthr.7.lı ınıntakad::ı aren " ır araR avagmı tev;uatımn nc,.gıın normal 
da İngilizce bir gazete intişar ıc'-

1 
bir •ure:te yapılacajın, .ayın ~tailerimize bildiririz. 

mek!Mir. B~'flan tirajı 6000 - nrn- JIVDORIYET ........ Biiiiıa &Ollo 9*sea -- ________________________ .. 

................................. 
ISTANBUL, BEYOCl..U ve YENIKOY 
DAiRELERi TORK ANONiM • 

GAZ ŞiRKETi 
1 Mart 1942 tarihinden itibaren havagazı aarfiyatı 

üzerine konulan tahdidabn kaldmldıiı ilin olunur. ·--· 
HABER in yeni tefrikası....-----

ŞANGHA Y 
BATAKHANELERi 

\azan: ISKENDER F. SERTELLi 

fukıa - lmne&U. - rl.JMll' lfllo ~ ıttpbe :yoll ld, (•emtnnıra)41r. 
ÇGnldl o, .,,pıı.lae ka\'UflDÜ tçln, lmpara&onm verdlil • telııllkell 1f. 
imi ı.tanmla oablQ. 7Atıea, rlJUm 8fklanD ölç89ll fedMarbll 
delil ..... , - Bir J~ 

•• Telraum llallramaaı oıaa 
KAMI MURA 

Aynı l8bnle Japonya.da tanmmıı olan meıhur deniz kahramanı bir amira
lin oflu<!ur. 190' Ru • Japon b&rbbıde, Japonyaıım en gtlsel bir ıastıe m· 
p.nlandılt g1ln imparator taraflndan araya d&Tet edilerek, Kopu.ta 
ıu:yla Ru.sya,a geçmek bere kend181De cuualuk tekUt edlUJ'OI'- J'edalrll 
~kanlı derb&l bu ftSite:yt kabul ederek •.,...o11iDden ft ntanmdaD ~ 
ll:yor. ,,,.. 

K• ' a ... ~ ..... tataiaJw- 11W1 ~- ft slıdll 
rinde Şu1bay ~ ....ı dGfll7orf. Yepyeni dekorlar.,. ool' 

bıeJemalı Mh=eleırle dala .. ......_ ............ ıı.ldld .. .. -·----
t.eldbl.TIP . .. 

BUGUN BAŞLADI 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar ·• uponu 

1 Hu tnlpoaa eklwıelı sl•dediecell 
it arama ve it nrme llAa.&an 11:11 Soe 

lı.klluwla paruu ·~ 1:9. 
lenme aeldUI ıö8*tte olnı)'Ueularm 

mUhn kalmalı bere .arUt 8ıdralel1 
Dl ~ l&slm.) .. 

lı anyanlar 
• 1 '1 J'&flllda, orta Dçten çıJr:mJI 

bir Tllrk genel, reımı! ve:ya hUIU.Bl bir 

mtleaaeaede çalıımak latemektedlr. 
Tqraya cJa gtdebU!r. (Alq) remstn• 
müracaat. 

• Orta Y8fll kimae.11S mtıııe'YVer blr 
bay, gene klnuıeats blr allenbı lflerlnl 
görmek için lf latıyor. <İl ü) remzine 
müracaat. 
* Rfl§tlye mezunu aüerUttnı yap • 

D'.ll§, tecrtlbell bir baJ. odacılık kapı. 

cılık, gibi bir il aramaktadr. <Bay • 
dar) remzine mtıracaat. 

* 17 nutda orta tah81UDI bitfrmif, 
bir az daktilo bilen ıezıc bir kız. mO. 
useaelerde, btlrolarda mflllu1p bl.r 
lf aramaktadır. (Ayla) remzine mil. 
racant. , 

* Uaenin l tııcı lllltfma ıradar o. 
kumu~. daktilo ktinu g6rmllf, 20 ya. 
omcıa bir bayan berhanıt mtıeaeaede 
az bir flcretıe çaJıpnak s.temekte • 
dir. (GWhan 21) rematDe mıın.caat. 

• 18 yqmda U.. 11 den t&ad1luaa. 
r.ıeıt bir gene:. mattetlnlıl teıntnt ıetn 
c;:allfDlak Uıtemektedlr. (D.T.) nmstDe 
mllraout. 

* ı.ı.e 10 da okuyan 111r l'IDCJ mail 
vaziyetinin bozukJUIU JGZDDdeıı cabl
mak lltemektedtr. B.r haJlll blr ıtl 
yapablllr. (11.K. ıı:rotıu) remsbıe mtı. 
racaat. 

* Eakl Te :reni 7Ul1I 1ılJell sene bl.r 
bayan. avukat :yamnda w telefon lf.. 
!erinde çal~ lateme'ktedlr. fŞart 
18 ı remzine mtlracaat. 

* Orta yediden çıkmı§, eekl ve yeni 
yazılan bilen, daktilo Jıcullan&D bir ba 
yan, rMllll "NJ& husmıl bir mOUIMe. 

de lt aramaktadır. (R.T. 8) Nllull• 
mflracaat. 

20.2'5 yqla.rmda, eli ayalı clO:ısclll• 
kODUf1DUIDI bilen doktor :yaDJDda 
llflDJ§, çocukiu veya eocuımıs teı'CIJı.._ 
ihtiyaç içinde olan bir baya.na ı 

'Yardır. Bir doktor yamnda callllM .. 
tir. lattyenlertn TUlyeUertnı, 
kaç liraya çallf&bllecelderbd 
ruimlertnl ihtiva eden birer me 
(Doktor) remzine mtıracaatıan. 

Aldınna: 

~ nmlzlerl 
kuyacularuwzm aamlanDa 
mektuplan ldarelıan-ıhdee (,..., 
lan hariç) bersün aalıUtaa 1 
kadar ve .. ı 11 dea .. ,. 
lan. 

(Semlram.la) (GGllıan) <C.R.) (B. 
(Ctddt) (Ferhunde) (Y.Ş,) (K. 
(Deniz 18) (27 JCnder bu1\m 

<El) tnk ve aon p.na) (Pembe 
(Emekli) (.Azbnll 1000) (B.T. 1) 

(Anlqalmı) (B.A. Sn. Tap) ( 
(H,B, 88) {Kamel,a) 

Afaltda reml.zlert görilleıı m 
eahlplertnin ı mart H2 taı1Jı1ne 
mektupJarmı aldırmalan lblmdır. 

tartııten llODr& ftk1 olacak mOra 
tar, mektuplar yakı1mıf bulıllDllOll• 

için, la'&f edllemlyecekUr. 

Vatan 55) (P,K, H) (Turpt) ( 
(lmren) (E, Ş, 1202) (GGI) ( 

(Jıl. Elkar) (Aktatay) (Bahar çiçell 
(Denk) (Leman Y)(Y, Akın) 8,P 
(P,İ,24) (G, Kine) (Kenek) (T 
(0,K,) (A. Ahmet) (0,P, K 
(l',Z, 83) (J',G,D) (l',K,Jıl,9) ( 
(İnci) (Gtıııeyıının cWılscln) <.A. 
(2'1 11'. C) (27 J' .A) <Kuh& 
(M.A.K) (HepQnltı) (N, 
(lıl,R,) (N,K,) (A, Yuı,-ııP".ı• 
Nedim.) (A,Z,X) <Koçka,a) (F.f. 
(Tlcaret 46) (T.Z.T.) (R,B,T,) (~ 
(Çaylak 22) (15, 126) (T,T,) ( .. 
(B,N, Ş,) (Nurettin) (M.D.K,) 1 
(8,M,K) (U, 29> (Ulta) (Jl,1' 
(GUven) (Hamdi) (S.A) {JI. 
(Tugel 2'1) (JDmeklq 


