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I
Mustahsili korumak için fiat- 1 um ıKı TARAI'INKA· MIŞLAR ar k' I 1 YIPLAHI AGIR Moskova 15 A. A. -

1 0 başına4 kuruş arffırıldı Neşredilen Resmt tebliğde li .. k Londı'8 16A.A.- deniliyor ki : 
~k ~.ncnet çiftçiyi daha nünden itibaren tatbik )e Uzak doğudaki hare .. Kıtalarırnız dün bil· 
etrııe1c ın l'kmeğe teşvik rin~ konmuş bulunmakta· kat hakkında buraya ge tüd cephe boyunca düş . 
ihuY<tc ve halen elinde dır. Yeni karara göre, ye· len haberlere göre, Ma· mania çarpışmışlardır. 
°'11

1111
d1lldan fazla t)hırak meklik ve yemlik zahire lezyn yarım adasına çıka .Merkezde ileri harekete 

ıtıullıt ~rduğu hububatı u fiatları şudur : rıhın Japon kuvvetleri iler devam eden kuvvetlerimiz 
lilllnı •htiyaçlara karşı kul Ekmeklik buğdaym ki· lem ~k:te devam ediyorlar. 52 köyü \lm nl!trdan geri 
~İctı-ak üz.ere ve dolgun loslı 13 buçuk, çavdıır, ar Hor iki tarafın kayıpları almışlardır. Almanlar bu -

'«l ""t b pa ve Yulafın kilosu 11 k ağ d ç l d k k ı· b' %
1 
kl a ılmesini temin .. ' · ço ır ır. arpışma ar ra a ~~ uv ;et ı ır mu· 

ıall} ...... 1 o başına 4 kuruş mah'·ıt zahire 11 kuruştur. hakkında h~nüz t.afsiUlt kavemet merkezi meydana 
ı ""et""' k Yukandaki fiatlnr bü · kt t' · l d. y 1 "İr ın_.b:"'e suretile yeni yo ur. ge ırmış er ı. olar, geri 
~ 

1 
tün yurt içinde aynidir. k'l kt 1 Al l 

l
' r almıştır y . k' c:·ıngapur 16 A.A.- in çe ı me. e o 8D man ıı· 
a anı ~s ısi gibi arlık mm v b k er leıı·ı .. , .. llıa1 enen .Müstahsilin T bl'ğ. 'd rın ıra lıl:)ı tank, top, o· 

11 
"" 

0 
b taka farkı kalın mış ve her gı ız te 1 ıne göre, şı · tornobil ve mitralyöz en· 

nn ıo ıan u ka-ar. bu yerde tek fint usulii kabul detli bir hücuma kalkan tıııcu çarşamba gii d 
1 

. J 1 k ğ k kazlarile doludur. Diğer ta 
..... e i nuşlir · apon ar \ 0 8 ır ayıp· raftan Rus kıtaları Tula • 

- ------- - - - - lar pahasına toprak ka· 

Yurdumuza· gelen harp ~an!Ilağa muvaffak olmuş 
lardır. Durum karışıktır. 

b malzemesi Hongkongun Japonlarat•s 
'llJ 1 lim olduğuna dair gelen 

rı arın .. .. k · d · t· k b b ~ıl gumru resmın en ·s ısnasının i i h.t erler aşka bir kaynak 
daha uzatılması için hazırlana:-, kanun tan teyid t-dilmemiştir. 

A kabul edildi TQkyO 16 A.A.- Hong 

~'et~kara - Yabancı çerek gündeme alınmıştır. kongdaki kale şiddetli bir 
~e M

1
.6d
1 

en temin edilen Japon topça ateşile talı 
, ~" An.. Ankara15A.A.-Büyilk · ed' · · 

11 ttı .. h~k olan kredile· rıp ılmıştır. v q euı._ MilletMeclisi bugun:yaptığı ç k ğ var· e ı ... h uun alınan harp o a ır zayıat 
tU~~ itat \ toplantıdn ooldlrlık vergi vardır. 
~· !'esi cvazımının gilm si hakkındaki kanun tek· 
~· le t~~erile diğer ver lifinin ruzna ney"! ,alınma· 
ı. ılll}...,. sıcnlerdan i&ti&na 

1 'GIUZLERIN DÜŞÜ 
CESI ~ ~111 ö sına dair olan kanun Hl· 

l 'hu1 M· nce bir kanunla il k ~\lılnı· r B • yıhasmın bütçe encümeni· Londra 16 A.A. Röy· 
~ ()llul ış 1 u kanuıı ne gelmiş olması dolayısi ter ojttnsınm yazarı U1..Ak 
:lijiwtir an rnüddet sona 1 ~llçlat. Millt Mildaföa ih le geri a ınmıştır. Bundan Do~u savaşı hakkında şu 
e ı.. llldan h · sonra Milli Müdafaa ihti· müta?eayı yürütmektedir: 

a.. ~,ı.ı arp tt>çhizat ... :kuıllıa ttıının meml~kete yaçları için dışarıdan geti Göze çarpan en önem-
1~tıQllndaı devam etmekte rHen harp malzemesinin 1i hildise, HolanJa Deni-
'l:I an b giimrük resminden istisna 1.altılarmıu dört Japon ge· 

nm cenup batısında taar· 
ruzlarına devam etmişler· 
uir. 

Berlinde bir toplantı 

Berlin 15 A. ı\.-Mih· 
ver devletlerinin Elı_:ileri 
bugün burada Al· 
maı! Hariciye Na1Jr1 Fon 
Ribb,.ntropun Reisliği al 
tıııdn toplanmışlardır. Bu 
toplantının gayesi alaka· 
dar devletler arasındaki. 
işbirliği çerçevesi içinde 
anglosakson devletlerine 
karşı yapılan müşterek ve 
önemli vazifeleri görüş 

mektir. 

lrlanda 

Yeni cihan savaşın
da da bitarat kalacak 

~.: :tıı ı1ah u milddetiıı misini daha batırmış olma 
~,, a uzat 1 ı k sının iki yıl daha uzatılma tıt"... ha ı ması ıa sıdır. Japon deni{ yolları 1 
~lı:ıeiM ıırlanan kımun 1 sına dair olan kanun Ja. 
. 'il\~~ celisin maliye ve yıhası clu milzakere ve ka şimdi büyük bir tehlike al 

Dublen 15 A. A. -
lrlaııda Başvekili Dovalera 
Amerikanın savaşa girme 
sile meydana gelen Durum 

~ 
nclinıenlerind<!n f.e . bul ooilmi:ırir. tındaJır.Filipin adalarmdan 

gelen haberler Amerikalıların 
aş k 1 duruma hakim oldukları· 

~Q Ve i imiz Ocretli memur nı göstermektedir. Japon 
rı Silifkeyi ziya lar Hougkongu her ne pa· 

~ ~ . ret etti la r için hasına olursa olsun ele ge 
~ htjllı",&ın 15 A. A. _ çirmeğe çahşıyorln. Fakat 

~ 1Jt,tı'~e istirahat etmek Barem kanu nünda • bu iş çok gilçtür. lngiliz 
l'1ı llefik "Şvekilimiz Dok· deg" i~iklikler yapılacak imparatorluğunun ileri ku 
~lıtı~t()l'tıo~Ydam bu sa· .. , rakolları mUdrıfaa edilectık 
~' ~e ılle Silifkeye Ani al'a - Barem ka· tir. 

l
11lQ dö akşam tekrar nununun tatbikatından alı Amiral ligi geri 

çağrıldı 
i~ 11nıfü1tUr. . 1 ö b \1 k 't nan netice ere g re, u 

1ır r Hava kanunu daha uygun bir 
~'\Ur bale getirmek muksadile r' d u rn una kurulan komisyon f anliye· 

t 'fl11a d tine devam etmt-kledir. BU rikan kaynaklarından ge· 

Lizbon 15 A.A:-Ame 

karşısında Irlandanın duru 
mundn bir değişiklik olup 

· o1rnıyacağL ve s:ıvaşa girip 
girmiyeceğine dair sorulan 
bir suale şu cevabı ver -
miştir : 

" Biz ancak bitaraf 
olablliriz: başka herhangi 
bir politika bizce intihar 
demek olur. Yeniden asker 
toplamak hususundaki ted 
birlerimizin yerinde olduğu 
anlaşıl maktadır. 

Eğer bize bir savaş 
gelecek olursa emin olu· 
ııuz ki habersiz gelecek· 
tir ... 

Uzak doğuda 

Salı 
--~-·-~ 

Alton• .. rtlaM ' 
Dahlld• yıllıfh 5 Ura 

Y baneı memleketler '" 
a lira 

--ulni8rın her keUm•· 
•inden 5 karuf alınır. 

Ocret P•tlndlr •. -
BOnD ga9en .. yıa.r 

10 kuru,tar 

Fransız Bası-
.. 

nına gore 
Fransa açık bir si· 
yaset gütmektedir 
ve açık kağıtla oy
namak zamanı gel 

miştir 
Paris 15 A.A. - Bir 

kaç Fransız gazetesi Fran 
art hükllmetinden yeni Av 
rupa meselesinde geuilj 
ve a~ık bir yol tutması· 
ııı istemektedirler bu ga· 
zeteler diyor ki: 

·'Fransa istesin isteme 
sin ATrupanın duru· 
mu totalitelere uyacakbr. 
Fransa Amerika ile mUo 
sabetleri kesmelidir. Bir 
gUn gelecek Amerikanın 

Vişideki Elçisi Amiral Li· 
ginin meşum faaliyeti an· 
laşılacaktır. Harpten son· 
ra bütUn milletlerin şimd 
ki durumu göı ön ünde 
tuLularak ona göre mua
mele göreceklerdir. Artık 
açık kAğıtla oynamak Zll· 

manı çoktan gelmıştir. 

İnğilizler çekiliyor 
Londra 15 A. A. -

askeri ıncthf ıllerin bildirdi 
ğine göre Jııpon ba3kısı 

karşısında, Kavlondaki in 
giliz kıtalan Hong Kongıı 
doğru çekilmektedirler. 

SON DEKIKA 

Mersinde 
TÜRK HL\.V.\ '(URUMU· 

NA YARDIM 
Mersin 16 A. A. -

Türk Hava Kurumuna 
yardım hareketi geniş 
mikyasla devllm etmekte
d:r. Sou birkaç gün için
de Kuruma yapılan yardı 
lar 14475 lirayı bulmuş• 
lur. 

Uzak Doğuda 
lNGILlZ BORNEOSU-
NA J PO~L\R AS~ER 

ÇIKAH.DILAR 
Tokyo 16 A. A. -

Hesmi Tebliğ : 
Japon kıtaları Ingiliz Bo 

neosunu ~muvaffokiyetl 
bir çıkış hareketi yapmış 
la'nl:ır. ·, l d r evam hassa bu aanunun btdil e len haberlere gö e, Anıe· 

~t\( ~ tyor dilmek istenen kısımlan rikan hükumeti Vişi oez· 
ı...~~"eı- ava Kurumuna ücretli memurların vaziyot dindeki Büyük Elçisi A· 
~U Vatandaşların lerile alAkadardır. Ocret· miral L1giyi muvozuıf hiz 

~'k ~~~~Uektedir. Dün li mernurhıra t~iç olm!!zsa l mete çağırm1ştır. 
~~ 'il s 50. Abdur • 1 ~..,.~ ~aka 100 lira Ku devlete bağlı iktisadi ve 1 

~ .. ~ r~~ eylemişler • ma1f müesseselerde çah· ziyetlerinin ke?dileriıı.ı:-
~ .. ~~va Kurumu şan u.,retli memurlar ku · dal:a fayd~h ol~bılec~k ~ır 

teşekkilrutmek dar bir tekaütlük hakkı1ta şekılde tayıu edılmesı ıs· 
nınması ve senelik izin va t~nmektedir. 

AKDENIZDE BATılULAN 
ITALYA ' <;EMlLEIU 

Londra 16 A.A. -Amı 

ralhk dairesinin t~bliği 
göre, Akdenizde faaliyete 
g{,Çarı Ingiliz d~nizaltıla 
bir ltalysn iaşe gemisi il 
bir kaç motörii torp' il 

Singapur 15 A.A.
~inliler, Japonlaruı Hor:ıg 
Konı?.a olan baskısını azalt 
mak için Kuntun k(l8imin 

1 
den köprüleri yıkarak ta 
nrruza ge<,~miştir. Fakat bu 
taarruz HongDonga karş1 \ 
yapılan Japon baskısını a· 
zaltarnamıştır. t batırmışlardır. 



Davamızda iyi 
anlaşa hm 

Küçük haberler Şundan Bundan 

Ruzvelt hu harbin çok 
uzun süreceğini sörlüyur. 
(Jlabilir. Kısa mühletli bil 
tün barı~ umutlan kaylıul- ' 
muştur. insanlık tarihinin 
belki en büyük faciası 
içindeyiz. Şu veyu bu z ı-

<::ofya 16 A. A. -
Alman Genel Kurmayıoın 
daveti ÜZt'tİn~ Doğu cep
hesini z•yaret eden Bulgar 
Genci Kurmay Başkanı 
... ofyaya fii>nmüştür. 

Kahiıe 16 A. A. -
Mısır hükümeti Romanya 
ilt' siyasi mi.ınast~betler"ni 
kesm:ştir. 

Vaşington 16 A. A. 

Ebedi Şef '" Atatürk,, 
iin kurup; Milli Şef " 1nö· 
nü ,, nün yuşattığı Türk 
devriminin önemli zaferle
rinden birisi ve belki bi· 
riııcisi sayılan: ekonomi ve 
endüstri siyasası olduğunu 
bugi.in dalın. çok ve daha 
kuvvotle anlıyoruz. 

Dünya milletlerinin içi 
ne daldıkları boğuşma ula 

, ferin kurucağı bir nizam· 
dan önce, J>ek çetin buh · 

• ran ve anarşi ayları, yılla 
1 • 

Cümlmrreisi Ruz,:elt, par 
Jamentoyu gönderdiği bir 
mesajda Amerikanın meş 
ru müdafaası ve emniyet
te bulunması için Japon • 
lurla savaşa girişmiş oldu 
ğunu bildirmiştir. 

nında, adam oğullarıhın 
rı ge~receğız. ): alnız harp 
içi devletler .c:Jeğil, harp 
dışı devletler dahi, uzun 
bir dayanış için hazırlan· 

. mıye, kendi kaynakların· , 
dan geçinmek yollaı ını 
aramıya, lıulmıya, hür ka
lal>ilmek Vıj iradelerini ser 
Lest tutmak için l>ilbassa 
miıli ıklisatlarına lıe::wplı, 
sağlam, sannlmaz bir dil- · 
zen vernıiye muhtaçtırlar. 

Müsbet tedbirleı in ba 
~ında çok istihsal etmek, 
çok yapmak ve sıkı b' r 
tutumla yemek, kullan 

"mak ve harcamak' galir. 
Ekilebilirken ekilmiyen 

1 bir karış toprak, yapılabi
lirken yapılımyan bir ar 
şın kumaş, vazgeçilmek 
imkAni varken yoğaltıian 
bir lokma ek'.mek, bir çift 
çorap veya pabuç vatana 
karşı bir suçtur. istihsal 
ve Uıt:iarruf 1939 da bir 
milli iktisat meselesi idi: 

Paris 16 A. A. - Ev 
leri işgal altındaki toprak-
larda bulunan 350 bin 

l 

mülkci hU\en işgal altın· 
dd lmluuınayım toprnklar· 
da kalmaktadırlar. 

Vaşi:ıgton 15 A. A. 
Amerikan don .. umas.nn 
]dpon adadalarına kaı şı 
büyilk bir taarruza lıazn· 
landığı haber verilmekte 
d\r. 

Pekin 15 A. A. -
Mareş'll \:an Kay Şek 
He lngiliz. AmArik~n ve 
Rus Elçileri ar~sında bir 
toplanll yapılmıştır. 

- fucıalarına silrüklemiyen 
bu politikanın ınil\i bera· 
berıığe, ve onuu k<ıciar 
millet yapısının sağlık ,ve 
sağlamlığına dayandığıdır. 
Bizim ilk kurtuluş siperle· 
riruiz, istihkamlarımız tar 
lddff, tezgahtır, milJi çalış 
maya vedmleşme imkAnı 
veren her iş yeridir. Hiz 
harpdışı kulruak politikası 

._ ;>iw<ll bir rniıli ko~unu~, 
hur ~ aŞan'ıa ve nı ustakıi 
kalımı davasıdır. Milletler 
t>adecc harp tehlikesi kar 
şısında bir kahramanlık 
mıtıhaııı gt!çirecek değil 
dirler. Udha büyi.ıl{, dalıu 
geniş, ouha \.ierin, bız1 L :r 
tüJ'lü vazifelerden ı;ıygaya 1 
çek.:n bir olgunluk imtiha 1 

nı gl\derkt:ın de, yurın bu 
memlelfot~n lıüriyetiııi kur 
tarmuk için gerekirse .ate 
şe aulırken de arkamızı 
isitihsal hattına vereceğiz. 

J 
m verecf.'giz. 

Tı.lrkiye'den dışurısı 

duvdakları ihtiyaçla kur 
dukları endüstri hölgeler 
harabezar,. ve medeniyet 
abideleri ·viraneye döner 
ken yurdumuzda açılan 
endüstri müesseselerile ku 
rulaıı fabrikalar ve bunla 
rııı _yanında işli en ekono· 
mik cihazbır yurdumuzu 
ve yurtd tc.ırr.ıızı bu· cihan 
felaketine !rnrşı korumak 
ta, çevremizde açhktan 
ö1en, soğuktan donan. yer 
sizlikten silrüneu. )1 üzbin 
lerce, milyonlrtrca insan 
topluluklarımn uğradığı 
bu eşsiz sefalet ve nıahru 
mi~~etlere düşmekten kur 
tarmış hulunnu.l<tadır. 

cumhuriyetin bu tiiken 
mez nimetlerinin değer!ni. 
Cümhuriyet hüktlmetimi -
z:n bu bitmez ei\:onornik 
enerjisinin kudretini, büyük 
Türk milletinin sönmez 
şefkat ye sonsuz başa 
nlurının azametini bilelim 
ve hu nimetlere ktırşı ulu 
sal ödevlerimizi y~rine ge 
tirelim .. 

Türk devriminin ,.ko 
nomik kalkınmadaki savu· 
şın<la gönüllü erler olaıım. 
Kötüli\k dUşiinenlere, kötü 
gözle bakanlara, yiyecek·. 
lerimizle içecek ve giyecek 
lerimizi kötü kullanıp bizi 
yoksulluğa düşürerek kentli 
cupl~riui do!durmak iE'ti · 
yenlere karşı devletle bera 
her elbirliği ynpıp J\ötüleri 
içimizde boğıılım. 

Yurhi::ış ! 
l'erli malı ve arttırma 

savıışı bütün şiddetile de· 
vanı ediyor. Bu haftadan 
aldığımız hızh, bu savaşı 
sonuna kadar götürmeğe 

milletçe söz vermiş bulu-

yokmuş g1Ui Ldüsüncceğiz. 
Una göre şuurlanacak,oııa 
göre !tŞkilfttluııttcağız, ken 
uı varımız ve imkanları
mızdan "ayri biç ıLir .... ha 
ynlle avunwı~1acagıt.. llu 
harbin yakıu yıllarında dü 
şenler, cephede değil, cep· 
be gt;risinde düşeceklerdır. 
Harp askctl zaforler dl v· 
rinden, mi:li \fllUkavemet
lerdevrme girecektir. 

Kimse, başkası hesabı 
na vazifuli, başktısı adına 
mesut değildir. Hepimizin 
ayn ayrı yapılanda, y~pı
lacak olanda bir vazıfe, 
bir mesuliyet payımız var 
dır Mesel.., nedir'~ Cihan 
harp sahnesi olmuştur. 
En bliyük milletler ·kader 
zarl~rıııı almışlardır. Kıta· 
tar l>irbirine girmiştir. rnz nuyoruz. 

Uzak Doğuda 
Japonlara göre İn 

giliz mukavemeti kırıldı 
Tokyo ıs A. A. -

Japon tebliğine göre, bü • 
yük savAş tayyı:ııeleri Lo· 
ıon adasmdaki tayyare mey 
dRnlarına hücum edeıek 
40 . Amerikan tayyaresini 
y~rd,.. tahrip· eylemiştir. _ 
Malezyaya çıkan Jupon kı-, 
taları ilerlemektedi1·. Bura 
da fovkalüde askeri ön13-
nıi haiz bir Us Japonlar 
tarafından işgal edilmiştir. 
Jugi\izlerin mukavemeti 
her tarafta kırılmış bulun 
maktadır. 

Şanghaydaki ecne· 
biler 

Şa ıgha·ı 15 A. A. ~ 
Şanghayctııki mil\otler ara 
sı bölgede bulunan ve Ja· 
ponya ile \ jharp halinde 
olan devletler tebaasından 
12 bin kişi Jnpon valisi ta 
rnfından tıwkif edilmiştir. 

Amtrika Bahriye 
Nazırı döndü 
Nevyork 15 A. A. -

Filipin a<lalarmd ki quru 
n u tetkik etmek üzere o 
raya gitmiş olan Amerika 
Bahriye 'Nazırı Albay' Knoks 
bugürı tnyyare ile buraya 
dönmüştür. 

Japonlar az-
gın dağ haydu

du imiş 
İngiliz dahiliy~~ nazırı 

böyle diyor 
Londra 15A.A - Bir 

nutuk söylAyen Ingiliz -<fa· 
lihiye mızırıDavson demiş 
tir ki: 

" Japonlar az5ın bir 
dağ hayduduna bt-rımrler. 
Buıılar, kendi akibetleı ini 
kdndilt>ri tayin etmişlerdir. 
Hay<iutlurın yalnız s1lahla 
rını bulmak değil, bir d,L
ha üremelerine de mey-

ilan 
d·)·e 

Antakya Bele 
1 

ed 
ğinılen: ,,

11 
6~ ~ 

1 _ Antak) det" ~ 

sinin itfaiye "~eı~~ 
bınasmm kapık ~0r. 
sıva işleri ~e;ıtleye 
suretile eksıl ,,ı ., 
muştur. , jf l,e<iel1 

2 - KeŞ r ·• ucıt ll . bv 
lira 75 kur kliıer t 

3 _ iste d'\•e 
. Bele ı,, . ıer 

~mt evrakı .. ebilır 2 f. 
dairf'sinde g~~tcııo ı; 

4 _ Ek51 ,zı:1rtrj& 
k unun 1941 ~e f1e.8 
gü saat 11 dasıııdll ) 
Encümen ° 1 
caktır. • •uva~ı<trıl• 

5 - ' O ı;u .ı 
1. a l tW 

nat 418 ır •1ııer 6 - ı~te~ uolll!l 
yıtlı ·ıe 

odasına l~ı.ı vesi"11 ~İ) 
lurıııa daır ·oa.ll t 

1 vak kat te[l] ~ ..... a~ 
d r 0"' 'l'f Uklerirıe zıt t '1eS1' 

bite ve eh~İ~:1ı[Jld•6? 
raz etınelerı 6,b~~ 

ı arla ve 
icarı 

rdıırlı. 
Hatay l)eftc ı~ıfl, 

Z0vruniY0 66,~ 
... ,J an rı 

k .... de ceo1 d tJ oyun ·ıU s , ı 
tar r.ıesahas aÇl~ 
ağaçlı tarıal~~oelii{ 
ma ile İ.İ~\ ;,111ııŞtır· ııı satışa çı~urı ıı1ıJl1ll ~ 

Seııelık r il 5J ~ı• 
!.>edeli 697 1.ı~ cıı~~~ 

•. ~ sene ı 91.1 rp 
ıve uç 6nııı ;1 c 
terninat·~ 5 6 12,9~!,.ft lhalt- ı io ds vv 
günü saat acnı.tıır· ,, 
lıkta y~pıl ıanıurıtl 111 

TtılıP 0 . ı:ı;ta 
teminatile ~ıl~ .;e iln~A 

J)3'lh.ı ı, . tatili 
atlar ' fi r oıı.ış619' 
ir masra a ıs,ı Cl{ 
tir. , Y'IP ~ıur! 0~ ıı KA rrııılı~ tt' 

t\dınJU j'!l)1bil ~ 
·· 010 ~ dıJ 

li m.u~ır.u Jucflğıı?tıJf· 
Ye~ısır~~ ~U )1~J; ~fı>"' 
sinın htJk da öll.1 

HassB 
l(ıı• 1·orı;et ,; 
u0rıe , 

dan vermemek lQzundır. lak 
icara verilecek erı1 ıv 

ı; . 
Vakıflar Müdürlüğünden : verilrııJ p:ıfıl'r 
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Etrafımız açlıktın kor
ku or: llız ziraat memle 

bu kıpk zıt anarşi • Alemi 
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Nacc&rlur mı1Scidı Ne< car pazarında odtı. 01tt~: 
Aliçavu~ rn~s'Cidi Uzun çarşı 
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ic.;in, yiyecek ra~ıamız. en 
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