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C ö m er J v e 'D. ~il millelımizin 1r:ürıkiyege Yumı11JlıtJ(tr 
HtlVa Kuı·umuna gardırnı yardım i~rı "f eµed~ene 
G çen dokuz ~y içinde tah'-nin edi- Ameril a bir t~k gi~diler 

len irad dört ınish fnzlasile tahakkuk etti keliıne bekl"vor r..ok milhim mik 
Vaşington 21 A, A. - Y 

Ankar:a 20 A. A. -
Türk Hav , Kurumu umu· 
mi merkez heyt"ti l bugün 
altı aylık umumi toplantı· 
sına yapmış ve g~çen bir 
senelik mesai ravorile ye 
ni yıl bütçeı,ini dinlemiş • 
tir. 

Raporda, geç~n ser~ 
tahmin ··dilen bütçenin 9 
ayd& dört 'misline yakın 
fazlasileetiRakkiJk etti~i 
ve g~l~cek ilene için ha • 
11rlanan bütçenin de tCÖ

mer:t ~e :asil tf ıürk milleti 
ııin yaııdımile tahakkuk 
te<leceği beyan olunmakta· 
dır. Yine .sporda ıget;en 
yıl Hava Gedikti hazır:a
ma yuYMına !-000 den faz 
&a gt'!ncin ahnd1ğı. 500 lli· 
seli geitoin mOtirlü ve.ait 
kampında rst1tj gör\föğü, 
bu sene de Hına liedikli 
hazırlama yuvasına 1250 

Şehir 1 i9ıat-
rosu 

2ll kiŞiıik zengin 
bir op yakanda 
Hatnya g teHyor 
'Memnuniy~tle haber 

aldığlmıu g'öre lsi .. nbul 
Şehir tiy11Wf'ıt.uıtleıı !<-ala· 
balık bir tnıp gelec k ıayın 
15 İJYe doğru Hataya e· 
l~f"'ek temıUler ve-r.ecektir. 

Kıymetli sanatkar Bdı 
zadm rtyasetindeki bu 
trup 2'4 kişiden mür~kep 
tir . tki stı:ne vvel hlatıya 
gelerek t~msiller :veren 
şehir t!yatrosu trupu şeh· 
ı:imizde hüyük hir intiba 
bırakmış ve çok rağbt-t 
görmüştü. 

Sanat Jf"ven Hatayhla· 
ra bu müjdeyi tnenınuni • 
yetfe veriyoruz . 

-Jl17LER 
Japonyadan ne

ler istemiş 
Londra 20 A.A.-· t: 

yi kaber 'Blan tnehafile Al 
man keynaldarmdan gden 
haberler• göre, HiHM- Ja 
ponyamn P.aa1fik Ôt!nİ•İn· 
de bir taarruz.. yeçmasi· 
ni · st,.•iıti r . Fıalcat Japon 
ya paafikte bir tftarruza 
gt"çmeyi kıbuf t-lmem~k
t<" ve şayf"t Alman do· 

nannıııııı.ı bi;leUr teşebbü 
se .&«:Çene k,.ndisine yar· 
dam edilecej'İııi söylr.mek 
tedir . 

genci11 atlnacağı bildiri! -
nıelcte v~ Kurumun tP.es· 
süsündenbeTİ l-u yıl kacfar 
feyizli ve lıemer li olmadı 
ğı ilave olunmaktadır. 

Türk Hava. ordı sunu 
yetiŞtirınt-kl~ iftihar f!'tien 
Hava Kurumuııa iydiği 
olmıyan hiçbir vetani:luın 
bulanmadığı ve bu aJika· 
nm memnuniyetle karşılan 
ğı, haYa ordusunun te • 
kemmülü için icap &len 
bütün tedbit-lerin lahndığı 
da beyan otunmuş Vf'! ha 
'la faaliyetinin gel&ek se· 
rıtler için büyük terakkiler 
vadeyletnek:tı: oU:iugu m'ii· 
ş&he Je e.Jilm\şt!r. 

Utnumi heye'lin "inüza· 
lteratı geç vakta kadar 
d~\.am t"lmiştir. Heyet cu· 
martesiye tekru .opl~na· 
cakhr 

Sıııigede 
Kargaşa ık deva ın 

ediyor 
)~t"yrut 20 A. A. 

Tas Ajansı bildiriyor : 
Suriyedv halka t~hrnil 

edilen iaşe mükellefiyeti 
yüzündeıı yer yer nümu • 
yişler y~pılmaktıı ve arbe 
delt>r otmalct ıdır. Bu 

arb~<leler esnasında halk
tan ve bilbassa ralf'b~ler· 
den birçok klmsel~r yıt · 
ralanını1tır. Şamr Halep, 
Hama ve Humus şehirle· 
rinde grevı .. r devam c- t · 
melde ve Çdr~ılar kapah 
bulunmaktadır. Birçok tev 
klf at yapılmı~hr. 

Londruıra 
Al ucanlar çok şid

deti\ bir hü.cu.m 
yapltıar 

Londra . 20 (A.A.) -
lngıliz tel>liği : Alman 
hava kuvvetleri dün ak
şam 1..ondra üzerine inhi· 
~ıar eden çok şiddetli bir 
hücum yapını~ ve hücum 
~ece yı\rısfn fan sonı ayu 

icadar davam kı'ıiŞtir. 

Gelen ilk rapGrlar İn· 
sanca zıqı•trn çok f aıl ol· 
mıtdığuu itabt"..r ve,,ruekte · 
dir. Fakıat hususi rve umu· 
mi binataırda oldwlc911 •ft· 
him hasarıolmuştur. Bir 
Alm9n tayyaresi düşüf'iil· 
müftlir. 

Amerilca bariciyesMe men tarda Italyan 
sup bir ı:&t d~rnok'fliSilere esirıedildi 
yardım k'anunu 'hlümuebe· 
tile beyanatta bulunarak 
demiştir ki : 

" Bu .. radH "fürkiye 
ve Yugoslavyayo top, tank 
tayyare ve her türlü harp 
malzemesi gö.ıaermt'k için 
bu iki dt>.vletin hiçbir pa 
ra ödemeelen bir tdc keli· 
me söylemeleri kifi gele: 
cektir. ,. 

Itı gllterey e · yaplla· 
cak yatdım 
Vaşington: 20 A.A. 

~merikaaan lnğiltcre}' 450 
rnllyon dolArhk zrıaa mab
sulu, '300 milyon dolarlık 
yiyect:k; 50 milyon dolar· 
J1k tütün de gönderilecek· 
frr. Gönderilecek harp 
malıtm1eleri ara'Sında ufak 
deniz "81tı rarayıcılarındıı 
başka i vri sinek a\:tı•veri · 
len çok St' rİ veKüçük harp 
ııcenııleri le vıtrdır. 

7 Milyarlık ttahsisat 
Vaşington:20A.A. -D~mok 

r lSİlere yardım için ilk tatasi 
sat nlarak7milyar dolarhk 
tahsisat projt"sini müınes
sillt>r meclisi 55 reye kar• 
şı 336 ı e)·I~ kabul ~tmİş· 
tir. Ayan maliy«"" encüme· 

t ni iki <i~rıit filosu vücucle .. . -
getirilmesi için de 3 mil· 
yar dolarlık kanun layihıt · 
sını tasvib t-ylemiştir. 

lngiiiz deniz 
altı ğemi1ler-·i 
Ask .- r ve yiyec~k 
yüklü 5 ıtaly;an 

geınisiui batırdılar 
Londra 21 A. A. 

Oahriye Nezaretinin ehli 
ği : halyanın dmtzaşm 

ordosile ol1tn sevkiıatında 
kultan·lan asker ı,,e iaşe 
malzenıesi yüklü 5 ltalyan 
gemisi, ı lngiliz deniz aıtda 
T1t11n faa):yeti neticeıinde 

torpillenE>:-f"k ıbatmlmışhr. 

ıst>NDAK1K1' 

-Milli Şefimiz 
~en ,lliflerıe 

cevQp 
~o n te vdi ediıdi 

~rlin 21 ~.A. l-
tmın 'a'jamı bile!iriyor: =llör l 
kiyMlin Berlin :.Biifük Elçi · 

Ati na 20 A. A .......... Röy 
ter aiansınm A:rna ruttok 
hudttdand.ki muhabiri hil 
diriyor: ;'iıunan u~ri:Auta· 

lııırı çok şi~detli bir l'RIU· 

harebt"derı sonra bugün 

tepedeJen şehrine girmiş· 
le'rÖir. Burada pek çok 
ıtulyan'aslceri 1'sir • elfilmiş 
ve çok •mühim mıkli'rda 

harp malzemesi iğtinam e 
füttiıiş ir. 

Atina 20 'A.A. - Res· 
mi ttbliğ: 

Merkez cephcsir,de 

tanklarrn müzıhıueti ile 
düşmanın yapbğı bir taar 
ruz hareketi ve Şimal böı 
gesinde yapıian daha ba, 
ka mahiyette dığer bir 
taarruz hareketi ;geri püı· 
kürtlılmüş ve esirler alan 
mışbr. Üç Haly.-n tanlu 
tahrip olunmuştur. 

Düşman bölüğü tccrid 
dJilerek çapraz ateşimiz 

ve otomatik silahlarımızın 
tJe toplaran ateşi arasma 
düşen bu bölük r tamamile 
imha edilmiştir. 

Atina 20 A.A.- Yu· 
naııistandiiki lngiliz umu· 
mi k&rargahrnın bildirdigi
ne gör~. Bir lngiliı filosu 
tayyare oifi toplarının şad 
detli ateşine rağmen Ora 

cı bombardlGlın emıiı, 
ağır hasar yıı pmı~hr. 

Y.aıaımilıbri y.üıüyüşü 
Atina 21 A .A.- Yu· 

nan ln.w'letlt1ır.i ... ~landan 
işgal edilen Tepedelen 
ş~hri çok mühim bir "Jev
kul<'~yş noktasıdır. ttalyan 
larııı son hi.ırruıu bura· 
d an idare ediliyordu. Yu· 
"iı'an1ıl&r d~ha beş hafta 
evvel bu şehre }'Ntlıışnıış 

idiler. Şimdi ltalyanlatıo 
mulc11bii hücumu ıkıiddik 
tan !O'nra )(unan modusu 
ileri iharekete ~i~ 1bu 
lunmaktadır. 

.si liuarev Gerede dün 
Hitler tarafından kabul ~ 
cJilerek Cümhurreisi lı· 
met ınöntioüfl' şahsi bir 
mektubunu taköim eyleb1it 
tir. 

Hitler btı 'tt"!Zaket ese
rinden dolayı te,eklriiReri 
nin lnönüne iblağını Hus· 
r~:v .GeredeCJen riea eyle • 
nnıtır. 
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An1erika9a 
Sipaı iş edilen zıra 
at rr <ki eJerı geldi 

Ankara Koordinasyon 
heyeti karari!e Zıraat Ve 
kaleli adına verilıuiş bu
lunan 3 milyon liralık tah 
sisa.t karşılığı olarak A.m e 
rikaya sipariş edilen muh 
telif cins ve nevidt> zi
raat makinelerinden ilk 

grup evvelki jrÜn Hindis 
tan yolile basraya vasıl ol 
muştur. 

Gelen _.!etler 300 adet 
pamuk tohumlama maki · 
ııesind~n mürekkeptir ve 
şimdilik bur.lardan 200ta· 
ne!linin çukurova bölgesi· 
ne 100 tanesiııinde Eğ!'! 
bölgesine tevzii düşünül· 
mektedir. 

Alakadar makamlar
dan Öğrenildiğine göre faa 
liyt"te,geçecek 'olan bu to
humlama makineleri şey· 
laptan zarar gören pamuk 

zeriyatıında bu günlerde bil
hassa buyük istifadeler te 
min edilecektir. Çünkü 
bu mıntakada son yağış· 
1ar ve feyezaıılar yüzün
den hafriyat son derece 
müşkülleşmiş bulu:myor
du · Cll son sistem ve t"n 
modern olan l ıu mib 
zerler sayesinde pamuk 
ekimi büyüle bir sürat ve 
mükemmdivetle ikmal e 
dilecektir. · 

Mibzerkr mümkün ol 
duğu kadar sür.ıtle Basra 
dan memleketimize sev· 
ke..:iilecek ve pamuk eki· 

mini., kesafet kesbettiği 
nisan ayı ZRrfında Yuı du
muzun başlıca p muk 

zeriyatile meşgul bölgele 
rinde faaliyete başlanacak 
hr. Amerikay;ı sipariş e· 
dilen diğer zıraat makine 
!erinin de önümüzdeki MY 
zarfında memleketimize u· 
!aşması bekl~nmektedir. 

Perapalas 
hadisesi 

Tamamile aydın· 
landı 

İstanbul~: - Perıpalas 
•.adisesi tamamen aydmJan•: 
mış b l u n m a k tadır. 

'•Vaziyetin son safhası hak: 
kında lslıtnbuı müddeiumi· 
misi Hikmet Orıat ıunlan· 
söe.y }emiştir: 
- tahkikat bu meseleyi ta· 
nı.1miy le aydınlatmıştır. T e
ferruatla meşgul olmakta
yız. Bunları da tamamla· 
dıktan sonra ,efkarı umumi· 

~eyi tatmin edecek tam, 
.f"llHslı raporumuzu bildire· 
ceğiz - -----

Ne~riyat Müdürü 
Setim ÇELENK 

t; H.P.matbusıANTAl<Y A 

Köprü polis ' Berlin ve 
karakolu Hamb urgfaki 

Yıkılani k park sa- Çocuklar tahliye 
hasına ahndı edil~yor 

Belediyenin 
de bir kararla müze 

yerın

ile 
köprü arasındaki boşlukta 
bir şehir parkı vücude ge
tirmeğe karar verdiğini 

ve faal yete g!çildiğini yaz· 
mıştık. Bu arada l- öprüde 
hiçte eyi bir ınanZM• t .. ş

kil etmf'!y~n köprü polis 
karakolu binası da yıkıla· 
rak park saha->inın ıçrne 
alanmış ve burasının tesvi
yesi ne başlanmıştır. 

Polis karakolu şimdi· 
lik bele<liyenin alt katında
ki bir daireye yerleşmiş 
bulunmaktadır. Köprüde 
yeni ve moderen bir polis 
klübesi yapılcak ve bu 
klüLe bir telefonla mer-

• k~ze bağlanacatır. Şehir 
parkının en kısa bir zam

anda meydana gelmeııi için 
gece gündüz faaliyeteleçalış
ılma ktadır. 

Adliyede bir terfi 
Şehrimiz hukuk Haki

mi Sadık Taşlcm 60 lira· 
dan 70 liraya terfi dmiş

tir. Tebrik edariz.-

Brirangalı
ve Türk 

Hu isi~nde bir eser 
neş• edildi 

Londra ; (A.A.) - Tay· 
mis gazetisinin Türkiye 
muhabirliğini yapmış olan 

Filip Gram, "Britanyalı 
ve Türk" adı altında bir 
kitap neşretmittir. 

Kitapta bü.yük Britanya 
ile Türkiye arasında 19 un
cu asrın son 25 yıh zar· 
fındıki münasebetlM tet
kik edilmektedir. 

Gravf's, yarım asır ka 
dar müddet Türkiyenin ta· 
mnmaması ve Osmanlı im· 
paratorluğunun boyuudu· 
ruğu altındaki milletinin 
kuruluşu ile Türk tamami· 
yeti gibi birbirine zıt te· 
nıenniler yüzünden işlenen 
birçok hataları bilhassa 
kaybettikten sonra diyorki. 

Üıttıda işlenen hatalar· 
dan başka Abdülhamidin 
siyasc::ti de iki memleket 
arasındaki bağların hı~vi· 
yesine hizmet edt.e ~k ma 
hiyette değildi. Gerıç fürk 
lerin takip ettildt:ri siyaset 
da.hi birçok mahzurludan 
ari olmamıştır. Bu münase· 

betlt riu tarsini için " Kemal 
Atatürkün iktidar mevkii· 
ne geçmesiyle ya l ı n ı z 
Atatürkün dabili islabatı 
sayesinde değil, ayni za· 
mandeı kiyasetli ve uzlaştı· 
ncı bir diplomasi sayesin
de cbemrniyt:tli ıurettc 
kolaylapbilmiştir. 

Berlin 20 A.A.-Ha-
va bo ımanlarınm baş 

ıamuı zerıne Berlinde 
ki çocukların g'f"niş • .,, mik·

0 

yuta tahliyesine başlar
mışhr. Ber !indeki çocuk
ların mühim bir kısmı a-: 
vusturyıya gönderilmekte 
dir. Diğer taraftan Ham• 
burgtaki çocuklar da bo
şaltılmak tadır. Son günler 
de Hamburgtan 59 bin ço 
cukla lYOO ögr~tm,.n Çe
koslovalyaya nakledilmiş· 
terdir. 

Eden Yunan mille 
tini tebrik etti 
Londrtl 20 A.A.-ın

giliz Hariciye Nazırı Ecien 
Yunan Başvekilin~ bir 
telgraf çekmiştiw-. Bu tel· 
grafta deniliyor ki: 

"ltalyanlarm çok şid· 
detli taarruzunu kıran Yu 
nan Ordusunun parlak za 
ferini oıemnuniyetle haber 
aldım. Samimi tebrikleri
min kabulünü rica ederim 
Yunan milletinin gösterdi 
gı atim, bütün dünya 
milletıerinjnin bayranhğı
ni celb~y lemi~tir .,, 
Fransanın Yunan 
felaketzedelerine 

tebelrÜÜ 
Atina 20 A. A. -

Fnnsanın Atina orta El • 
çisi bugün Yunan içtimai 
muavenet nazırım ziyaret 
e::ierek son zelzele fela • 
ketine uğrayan Yunan va
tandaşlarına yardım olmak 
üzeı e 50 bi ı drahmi t~ -
berrü eylemiştir. 
sefire hararetli'! 
eyi emiştir. 

Nazır, 
teşe~ 1r 

Rir Bulgay t " 
Sofya 20 J.ı • • ~uf · 

yada bir Alın rn Subayı 
ile bir Bulgar Üniversİ· 
te talebesi arasında vuku 
a geldigi yabancı kaynak
lardan sıza , hadise Bul
gar resmi makamlarmc~ 

gülünç olarak t•vıif edil
m~ktedir. 

Kerene doğru 
Kahire 21 A. A, -

ltalyınların şiddetli mulca 
vemetine rağmen log"liz 
lcu•vetıeri Kerene doğru 
muntcszam terakkiler lcayde 
derek ilerlemektedirler. 
Bu muharebelerde ltalyan 
ordusu bilhassa u*ır nyi
at vermektedir. 

P!t"İs polis müdiirü 
tevkif edildi 

Paris 20 A. A. - Al 
rnan Ajın&ırıdan : 

/ Paris polis müdürü 
. Landro Alman ıtıkeri ma 
kamlarınca tevkif edilmiş· 
tir. Landro ihmal suçile 
maznundur ve birçok si · 
lah dcpolarmı müHdue 
clwcmitlir. 

Y 1.1goslnvya 
.Mukavemete~ lur.

zırlaoıyor 
Belgrad 20 A. A. -

Röyter Aiaıısı bildiriyor : 
Yn2'oslavya ile Alman 

ya arasındaki ınünaseb~t 
leı in inkişaf etmekte ol
duğu söyl~nmektedir. Yu
gosJavyada mukavemet 
hisleri gittikçe artıyor ve 
nıüzakereler devam ed~r 
kt-n seferberlik i~leri d~ 
süı at le ilerlemehtedir. 

Yugoslavyanın ..,üçlü 
pakti imza edeceii hak -
kında Alman kaynakları 
tarafından çıkarılan haber 
ler, Yngoslavya halkı ara 
~nnda endişe doğurmuş fa 
kC\t bu şayiaların nert"den 
çıktığı .rnla:. ılınca endişe 
nihayet bulmuştuı . 

Ahnanya tenıinat . 
V€rmı~ 

Londra 20 A. A. -
Taymis gazetesinin od · 
grad muhabiri bildiriyor : 

Almanya ıle Yugodav 
ya arasında müzakerelerin 
devam ettiği anlaşılmakt" 
dır. Yu6oslav gazet~leri 
A1manya tarafından Yugos 
lavyaya tf'!ıni11ata ait beya 
natı ilk sayfab rında neşret 
mektedider. Nazilerin mu 
tadları hilafına olırn hatır 
şina~hkl!.rı bur ada hayret 
ve biraı da ~ndiş~ uyan · 
darmışhr. Çünkü bunun 
bir uyuşturma siyaseti oi· 

:mas111Jan korkulmakta~ar. 

Eski Yugoslav 
Başvekili 

Belgrad 20 A. A. -
Eıtk\ Yugoslav Öaşv~· 

vekili Stayadinoviç salı 
gecesi hududu geç.:rek 
Yunanistaııa geçmiştir. Sa 
bık Başvekil alelade bir 
pa,aportla seyahat elmek 

tedir. 

General Papago 
sa varilen unvan 

Atina 20 A.A.- Gı -
neral Papagos lngiliı. 
Krah tarafından kecıdisine 
verilen Şövalye ünvan1 
münasebetile Yunan ordu
suna hitaben neşr~ttiği bir 
emriyevmide şahsına ve· 
rileıı bu unvanın tamami
I'"! kahraman Yunan orcfo 
suna dit oleuğunu bildilıııi~ 
tir. 

Ağır yarau esir 
mübadelesi 

Belgrcııt 21 A.A. Yu 
goalavyanuı Yuııan hudu
dundaki Yugoslav hudut 
istasyonunda ağır yar.lı 
287 Halyarı esirile 15 Yu 
nan esiri mübadele 

:niştir. 

Halkta 

f"<lil · 

Moskova 1ad' 
• 

qosuııa göıe 
lngiltt:re Ahnao
yaya karşı kati .. 
hava üstünlüğüııll 

temin etti 
Londra 2l A. A. ~ 

Moskova radyosu bu get~ 
1 ngiliz ha va faaliyetiııJe·1 

babsec'en b;r konfer11'115 

vermi~tir. Rus liıımile -1t' 

rilrıı bu konferansta de11 I' 

liyor ki : 
" -- lngilizlr.r AJııı•~· 

yaya karşı hava üstünlü~ 
nü kati surette temin ~ttı' 
ler. Son günlerde Al111•~ 

ıJ' fabrikalarına yapılun ıJI 
azzam bava akrnları bıJ ' 
ıaun büyük bir deliJidir· 
Diger taraftan Amerik•d• 
lngiltere h~sabına çok ba· 
yük ve son sistem a""

1 

tayyareleri yapılnıctktad•''. 
lngilizler hava fai\ciyeti 11' 

temin için çok büyük g•) 
· eı ret sarf ettiler. Bu netıC 

lngiliz milletinin nelefl 
yapmaga muktedir old"ğ~ 
nu isp•t etmektedir. 

Kolonyaya müthİf 
bir hücum 

Londra 21 A. A. / 
Bu gece ın~iliz hava kıl"' 
vetleri Almanyanın eo IJ~ 
yük harp saııayi merl't~ 
olan Kolonya şehrin~ b'' 
saat devam eden kı•a fi~ 
kat çok müthiş hir hücıJ 
yapmışlardır. hür.&Jll1ıJ, 

. il' 
sıklet merkezi ıi deınıt ~· 
lu şebek .!lerile harp it 

1
, 

ı.tmı fabrikadan teşkil j,ı 
mekte idi. Büyük ale" f ~ 
galan içinde kalan b&.1 ı'' 
rikalarm çıkardığı sıŞJ~ ~ 
diğer hedefleri mükeıll •' 
len i:iydınlatmış, Alıı' ,t 
sanayiioiıı en mübirn ıı>.~ 
k"'zi olan bu şehir . ~ 
geniş alev hattı iç•''ı 
kalmıştır. infilak s~ ,P 
)(Ökleri delmekte "" '/,' 
gın ışılcları 300 metre 1o 
sekte uçan tayyar~ıe~ıf 
tayyareci mevkilerin• 1 İJ 
-~üz gibi aydmlatm~ 

ilan "'~( 
941 Yıh seneli~~t ti 

yanelerine 15- 3-r,_t, 
rihinde bdşlanmıttır·~~ 
dairesinden verileıı t; 
daki sıra numara.11ıD' ~ 
ölç5lf"rini temizleyer~ ~ 1 

deki veaika ile bir .~:.;; 
ayar dairesine · rıııJ 
~dilmr-lidir. ~~ 

Mürcıcaat etoıiY0 i 
ra ııuınarctsrnı atl•t',lf 

. ı..e' gerıye kalmakla 1-1 
haklarmdaçku ı ıuııi ııııl ,{ • .. ,tc 
yıpılarak Ct'Za 110 

rİG~:diizJe ı 
Cumartesindrıı iti1laren 

tör"Ç«" ıözıü asi generalııı 

1011 mrı 

Uu akşam<l.uı itib•'r:, fı 
çe sözlü ve lspaıır(.;,-i '· 

kılı AYŞE Bu güzol 
1 ,f 

1 mek fırsatım l"çırıı> 

ttıı 

Pc 

"' t\t 

lbta 

•t 
t-i~ 


