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Şef 

Pazar sabahı 

Ankaraya 
,.______ - _..,,.... --
döndüler 

Ankara 10 (a. a.) - 7 •iaı 
taa 1942 cama alrfamı Kayseri, 
N1ide Kırşehir vlliyetlerinin ba
lı kazalarında tetkik aeyahıtine 
Çtkan Reiıicamhur ismet laönü, 
8 aiaıtoı cnmarteıi ıabab ıaat 
8 30 dan itibaren Kayaeri viliye 
tİae hağ'ı locHa, Orl'üb; Nitd• 
•ll&yetıne baih Avaooz kaza 
"'101 tf'şrif buyuımo~lardar. 

Reiıicambnr, bu lı:aıalarda ve r01 atraiıodakl köylerde binlerce 
~•kın pek candan, çoıkon sevri 
~l.•hürlerile karşılanmıılardar • 
l •ıılcamhur, adı l'eçen kasaba
•rın ve köylerin hepıinde baıta 
ııı.enıup bolundoklara viliyet vali· ' . 1 oldntu halde kaymakamlar ve 
'akeri ve millki memurlar, öiret-
1-ıenler, Parti, Belediye, Hahevi 
•e odalara •• diter mahalli te
rkknller ve bilha11a kadın, er 
•lıt bütün halk ile yakından te· 

"-•ı ederek kaaaba ve köylerin 
lİraat, iktiaat, kültür, durumlara 
lzeriode fÖfÜşmeler ve baZI mÜ 
••caat edenlerin ıahıi dileklerini 
de dioleroiılerdir. 

Camhurreisimiz lncesndan sa· 
~t 20 de hususi trenleri ile hare· 
et ve 9 ağoıtoı baıar rünü H· 

't 9 da Ankaraya muvaıalat bu· 
)llr111u~lardır. 

Reısicumhoramuz A:ıkara, ga· 
l'tnda, Büyük Mıl let Mecliıi Reiıi 
~bdiHhalik Renda, Başvekil Şük•ü 
t.f '•coilo, Genelkurmay 81'şkanı 
C •teşat Fevzi Ç akmak, Vekiller. 
' li P. genel ıe ueteri ve ida· 

~' heyeti üveleri, mebaslar, kala 
~ llılt bir halk k6tlesi tarafından 
''tdtnauşlardır. ____ ...;. ______________ ___, 

Bir maliye me
"ıuru öldürüldü 
ııı O.maıılye 10 (Haıaai) Oıma· 
c;!ttıln Karaçay ınahalleainden 
q. 'dô· ltlı Koca Ma•tuk oğulların 
~ rt. ıner oğlo 25 - 26 yaılarııı· 
~ '4eb11aet ve Deli Mnıtafa opl 
l\~11dan 332 doğumla Mehmet 
ıııa,Ultıaaı aynı mahallede otaran 
ı.. ~· veznedara Hamidi öldlrmüı 
ı-,; }•rdeıl Nuriyi de aiır aarette 
'' 

81bıs ve kaçmıia muvaffak 
'''•rd r. 

"'"~bıtaca ılln takibata bqlaa· 

Dördüncü Tiirkdili kurultayı Milli 
Şefirriizin huzurile dün açı I d ı 

Ebedi Şefin ma• 
nevi huzurunda 

= =YXX. 

Kurultaya iştirak eden de-
legelerle üyeler, Atatürkün 
muvakkat kabrini ziyaretle 
çelenk koydular 
~:.>:#:==>) ~~~~:;;; ; ::;;f::r=~~c;f."'J 

Ankara 10 ( a. a. ) - Dör
düncü Türk dili kurultayı b11rün 
ıaat 10,30 da Dil, Tarih, Coğraf· 
ya fak ülteai konferanı aalonanda 
ilk toplantı11nı yapmıtbr. Büyük 
Millet Mecliıi Reiıi Abdülhalik 
Renda ve Bataekil Şükrü Saraçoğ· 
lo ile, Parti Genel Sekreterinin , 
V eıtillerio, Mebaslarıo ve yardan 

Y epılao teklif 6zerioe kural· 
tay batkanlığaoa Ma.rif Velı:ili, 
aıbaıkaohklara da Mecliı reiı ve
kili Şemaettin Gnualtay ile Parti 
G~nel aekreteri Memdnh Şevket 

Esen<lal, aelueterliklere Necmettin 
Sabir, Kemal Turan, Kudıi Tecer 
ve Talim hrbiye heyeti azalaraa · 

Ankara r·adyosu 
neş·riyatında yenilik 
Ankar• 10 (Hu- -=-=-~ ~ - saf eyi k11altmak 

~:·~>mahab~~~~: Terzilik, beberlik, marangoz- tı~ia::~:!:u:;~:~ 
müdürlüiü , 30 [ k / k •b • l k/ b _siki şekilleri n•al· 
Ağoıtoı pazar rü· U t aŞCl l gı l mes e er er a le yeni bir yarım 
nünden itibaren b •1 J · k / / k seat ihd1a1 olan· 
rady~ netriyabn· l e ue onaşma ar yapı aca ~ustu·'·. Ba Hat 
da bır takım ve- - -=-- - -:<: --~- ~ _ ~~- uç kııı araııdda 
ııililı:lerin tatbikıoa baılıyacaktır: bir muhavere teklinde olacak ve muiki tekilleri 

1 - «Aziz dinleyiciler ba patavatsızın yapbj'ını hakkında misallerle malOmat vermeğe çah1ılmaktad1r. 
doğru buloyor m111nnuz?• adla bir 1aat konolacakhr. 4 - Evin saati, akşam aaatine konalaca\.hr 
Bu saatl karikatürist Cem\l Nadir hazırlayacaktır. 5 - Yurddan aeaJer adile söylenen halk ttlr· 
Temsil şeklinde olacakbr. killeri ıaati 15 l'ilnde bir yapılmakta iken haftada 

2 - «Kendimizi tanıyahm» adlı, lnaao ruhunun bir yapdacakllr. 
muhtelif tezahürlerini anlatan yeni bir Hat protra· 6 - Terzilik, berberlik, maranroılak, aıcıhlt, 
ma ilave edilmiıtir. Ba saat Dr. Fahri Ecevit tara· rareonlak gibi muhtelif meılekler erbabı ile konvı 
hodan hazarlanacai.hr. malar yapılacaktır. Bo medeklerde muvaffak olabil 

3 - Alafranra ve alaturka zevk tezadı hemen mek için nasıl yetişmek lizımreleceii, kuaoç Ye 
her ailede kendini röstermektedir. Ba iki ayrı ilem terakki imklnları anlatılacaktır. 
ribi rörünen zevk ayrılıklara araSIDdaki mllıterek 7 - Radyo Senfoni Orke1tra11 Türk bateklr 
noktaları belirtmek ve ba iki katap arumdakl me- larmın hazırlamıt olduğa yeni parçalat1 çalacakrır. 

Kra~n~dar Belediyemizin 
maykop gerinde bir kararı 

__..dOştD__..... 
Krasnodar, mü
him bir silih en
düstri merke · 

zldlr 

--
Gazino ve lokanta tarife· 
lerinde tenziller yapıldı 

--
her tarahadan relmit olan dele
Jelerle Halkevi müme11illerlnin , 
btanbal ve Ankara Oniveraiteleri 
fakDltelerine menaap profuörluio 
lıtirak ettiii karaltayın bu aç_ılıf 
toplaobıına Millt Şef lım~t. loooO 
de hazarlarile ıeref vermıfbr. 

dan Faik Roıit Onat aeçilmiılerdir. 
Koralan teıokk.Olll iberine ka· 

Berlln 10 (a.a) - Haaaıl teb· 

rom l'enel .. kreterl İbrahim Necmi 
Dilmeo klr.lly• l'•lwek altı ayhk 
çahımalara ait rapora okamaıtar. 
Sonra, muhtelif komiıyoolar aza- llt: 

Hava kuvvetlerimizin teıiri iş· 
ları ıeçilmit ve umumi heyet, per· 

Fiyat mDrakabe ve iate işlerinin belediyeye deYri dolay11iyle bele 
yiyemiz ruino ve lokanta fiyatlaranda bazı teozillt yapılma11na karar 
•ermiıtlr. Sa kararla birinci ve ikinci ıanıf raıinolarda biJOmam meıra• 
bat 7,S eanaf kabYelerlnde S karaıtan, menba, aayanan bardaiı kırk 
paradan .. tılacak ve lokantalar o/o 25 nlsbetlnde bir tenzillt yapacak· 
lardar. · 

Ba yerinde kararın iyi bir tekilde tatbiki lcin ,.erekli kontrol&a 
yapılabilmesi de ıayanı arzudur. 

birliğile hareket eden piyade til · 
ıembe sabahı ikinci toplantısını menlerimiz tahammQI edilemiyecek 
yapmak üzere daiılmışhr. derecede büyük 11ca\dar altında 

Oinleyicılere ayralmıı olan yer· 
lerde seçkin pir davetli kütlesile 
yerli ve yabancı ajans ve basın 
mü 'llesailleri hazır balanmaktay • 
dalar. 

komiıyo LJ lar buıüo öğleden ıonra fevkalide yürllyütlerden ve çetin 
çahşmıttır. Yarın ve öbür rünler muharebelerden IOnra Kabanın ti-
komiıyonlaran f aallyetlerine ayrıl malinde ki kuvvetli düıman mevzi. 

Toplantıya orkeıtranao çaldıiı 
(5tiklil marşile başlanmış ve Tirk 
Dil Kurama Baş~anı Maarif Vekili 
Hasan Atı Yücel, açıf nutkuna 

mııtır. lerbi yararak Kraınodar ıebrinl 
6\nkara 10 (a.a·) Dördüncü ıaptetmitlerdir. 

Türk Dili Kurultayına iıtiralf edea Krasnodar, Kaban bölreslnln 
delerc:lerle üyeler ba aabah lı:aral· merkezidir ve ıilih endüdriıi bakı 
taym açılmasından önce ıaat 10 da, d h l 
baılarında Maarif Vekili oldaiu mm a çok e emmlyet idir. 

ıöyh•miıtir. '- b • Berlin 10 (a.a) - Alman or-
Kuroltayda ıilrekli alkıılarla halde Atatürkün muvakkat ıı;a " daları Baıknmaodanlıiınm haıaıi 

1 b t ı.. b ı. ni ziyanıtle bir çelenk koymnılar karşılanmıf o an a nn r.a, •fr.dD· h d teblir" i: 
ve Ebedi Şef ıo ıqanevi azoruo a 

lık karala için yapılan seçim talı:ip Kafkaayanın ılmalinde ve pet 
eylemiıtir tazimle tğilmlılerdir. rol mıntakaaının ehemmiyetli mer-

8. M. Meclisinde kabul ~:!~~.~:i~~~~~a:.~:'übü:: 

- Devlet memurlert m•••l•rtnın -
--- tevhit ve t•adUIUne alt kanund• - -d•l••lkllk r•Pll•c•k 

Ankara 10 (a.a .) - BiıyDk Mıllet Mccl11i bul'ÜD Refet Cı\lntezin 
reiılitindc toplanarak, raznameıinde balanın maddelerden adliye harç 
tarifeai kanununun bazı maddelerinin dejittirilmHine, maliye ath tab· 
ıildarlarma hayvan yemi verilmeıine, muamele vergiıi kanananan 12 
inci macideaine bir fıkra eklen~e~ioe ait kanan liyibalarım, ikinci mil· 
zakerelarini yaparak kabul etmışbr. 

Aıltrri memurlar ha\c.lundaki kanona muvakkat bir madde U&v .. ine 
ait kanun liyibası Büdçe Encümeninin talebi Gzerine encümen• l'eri 

verilmittir. f hh · d 
11 Tllrkive CDmhuriyeti Merkez Hı zııı a m6eıaeae11 " a ı~ın 

.. Tü ki e Cnmburiyeti Refik Saydam Merku Hıfzıııbha mlleıeeae11 ,, 
adına' d!iittirllmeai hakkındaki kanan liyiha1ınıu da birinci müıakere1i 
yapılmıthr. , 

Mecliain barDnkil toplanb11nda, devlet memu,ları maaıatının tevbıt 
ve taadtılOoe ait kanana baih cetvelin Maliye Vekileti k11mında de
iitlkllk yapılmaıına ait kanan, ikinci mOzakeresi yapılarak, kabul 
edllaiıtir. 

isyan 
başladı 

Gandi' Nehru, 
Azad tevkif 

edildiler 
Hindiıtanda olup bitenlere 

dair ilk telrraflar 3 acil ıabifemi~ 
dedir. Ba .. OD relen bab rlere r~ 
re, Hiodiıtanda lnl'ili• bOltClmeb 
tarafından tevkif edilenlerin ıayııı 
250 yl reçmiftir. . ~onrre Partiıi 
tetkilib ill'a edılmıf, merkez ve 
tabeleri kapatılmııtn. Ba tiddetli 
tedbirlerin ahnması kararı, kral 
vekilliji ytlkıek mecllıi tarafından 
verllmlttir. 

Pamuk çekirdeği 
f igatları kaldırıldı 

Ankara 10 (a. a.) - Ticaret Vekiletinden teblii edilmlttir: 
Pamuk çeklrdeii için Vekiletce tesbit edilmit balaoan fiyatlar 10 

apıtoı 1942 tarihinden itibaren kaldırılmıştır. 

Japon iddiasına 
•• gore 

MOttefik 
Filosu 

Salomon adalart 
önünde çok ağır 

~ 

bir darbe yedi 
Tokyo 10 (a.a.) - Japon ama. 

mi kararl'lhı ıa tebllii neıret · 
mittir: 

Japon doaanma11na mensup 
birlikler 7 ajılıtoıta Salomon ada 
lar1 clvar1nda lariliz-Amerikan 
filoeana kartı tiddetli bir taarruza 
ıeçmiflerdir. Hücumlar devam et 
mekbdtr. 

Şimdiye kadar alınan haberi• 
re röre, Japon donanma11, sıoıfl 
malam olmayım bir aaffıbarp ~ 
misi " Aıtoria ,, 11nıfıadaa iL 
•iar kruvazör, •• Av•tral1a '' h 
nıfındao dijer iki kr11v~• :0~0 
maltın olmıyan 6ç kr11a.1• ; 0 v taııt 
u d&rt torpido ••liri'" • 
l'emlıi batırmııtır· 

Bandao blfka Japon donan 
muı Miaeopoll9 ııaıhndaa Oç ıtır 

, 

kruvazörle iki torpido muhribi ve 
bir çok taııt gemiıini haaara at· 
ratmıştır. 

Hava mabarebeleriode Japon 
bava kuvvetleri 32 av açaiil• 9 
bomba açaiı dBfOrmDılerdir. 

Japon kayıpları şunlardır: 
Pike hilcamlarlle kendilerini 

l'emilerin 61tDne çarparak feda 
eden yedi l'Önüllü uçakla hafif 
buara aj'rıyan ve bnnanla beraber 
harekita devam edebilen iki knl· 
vazördeıı ibarettir. 

Pearl Harboar 10 ( a.a. ) -
Amiral Nimitıı: tarafmdan n•ıredi 
len teblitJn .. tai: 

Birllılk Amerf kamn Paıifik 
ve Paılffk Okyanaı böll'eleri do· 
nan•••••• menaap kuvvetler ce. 
o•b• ,.arbl Paaifik böl.,eıi birlik. 
ıerialn yardımile 7 •iuıtoıta Sa. 
lomon taknaadalanaın T.ı.,. b6J. 
reıinde taarraıı: bareketlerlne bq. 
lamıılard1r. Harekat diltman hava 
taJJarelerinin ve •aroiaoalana 

k • • ma avemehoe rapen mGıait bir 
ıekilde fakitaf etaıektedir. 

8 •taıtoıta Pasifik donanma• 
11nın taarruz eden t•ıldU Al.. 
adalarından Kitka ada1anda diif~ 
man remllerlni ve teıiılerbıi boaa 
bardımao otmlttir, 

lll'tclbince, yDkHk hakem heyeti ll .. -- --h-11.,,lf •.., -1 .... k--.. --k k-1--d met etmekteyim.> 11 ba nucamaar 
....... L.!:":•:m:;"~~,;,;'";.::a:..,::o;:a:.:,r:,a:,...:•~o.:,a::.;~•r;.;;,;;•;;...---·--------..---------- kalalfbr. 

Ji tetkike bıılamııbr. 

uwr uuınaaa aKım 1'.leUkayı bOl&'Ulnde KUi kl• \ -·-- - ·--,- ---- --·
taları muharebeye devam ediyor , rek yer kazanmlflardar. 
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Askerlik 1 

Sovget stratejisi ve 
Prusya Mareşalinin 

• • 
tavsıgesı 

ikinci cephe ril· --- ba orda u\•leri 
nün meHl•i 1812 de Çar Aleluomb'a ala maa~viyatının 

olda. H• taraf· v•rclifi bu malatır•tla M•· bozal ... ıdır. Ras 
ta yine baaclaa reffll Gn•ıun.. Ü•iffi yada 1914 ıeae. 
bahHdiUyor, leh· /ci: •Harbi ıuatınafa 6alcuı, ıi ajwtoqnda 
te ve aleyhte mil· art1züaizin •enişlifind.n is• Franıız reoelkar-
taJaalar •llrltlllll· • t 1 b" a 
-. I ti 1atle edin. Difın•n iprile- mayının • e 1 uı:e 
ı-· 11 rine Raalarm 
lavlpe raute- re çelcin H ,lddetli ildimjn tarki Pra ı Ya Ya 

.... deo birinde ı.lırihl flflzi/nini ll•P•a- dofra taarruza 
b ı r müt.Uu11 sına iınWn verin. ,, reçtilderi batır· 
bua dair bir m&· ::::::::. labbyor. 

ble yaaa•tbr. Ba makaleyi terci· Ba Raı taarruza Muori leli. 
- ediyoru : keti ile aeticeleamiı, pahalıya mal 

c Londrada 8. CharchUl ile olmvıtur. Fakat Almanlar rarp 
alfavirleri ve laailteredeki Ama· cephesinden iki kolordu çekmeie 
rikaa ka•••tleri kamanclanlan ara. mecbur kalm11lardır. Ve bu Joff· 
11ada yenid• rörllfmel• batla· re'uo, Marn• berinde mukavemet 
a11tır. Aiaulara söre ba l'Ötllf· hakblarmı arttmaqtar. Moako•a· 
..ıerta mevza ikinci cephe meae· da ılmdi banan kaqllıiı iıteniyor. 

a..ldlr. G-' çekllae, Ru ıtratejillala 
B. Cbarchill'ia ıon Amerika daima ea bq aaa1Gd8r. 8Jqc. 

ıeyahatiaden 10nra ikinci cephe berin reaelkarmay niai Gaelaeuaa 
açdmanaa ... , itibarile karar v.. bua pek l'llsel aalatmıttır. Gne 
rildıpi, J&laız tefenaaba karar• IHaaa, 1812 de Çar Alelır.1&adr'a 
latbrılauı Ulcbtı sumedllaitti. verdiii bir aahbracla buı tavsi-
f allat timdi ikıaci cepherıio ne za yelerde balaamqtv. Sovptler de 
.. a açllacai• hakkmcla fikir ihti barilo ba tavıiyelen riayet edl 
lih oldara aalqıbyor. 8. Cbarcbill yorlar. Gnileaaa ıuaları t6ylllyor 
fOtl hareket tarafları olmasına rai da : 
men aevı mıiz taarndara dlf
aaad1r. loaili&, yuaddq itibariyle 
valınt kana... atar laarelır.et taraf· 
tancbr. 

Ba haslet bam zamanlarda 
k•dialae fayda teaio etmiftlr. Fa• 
kat buı zamanlarda da akai ol. ...... 

u ... 1&. UbJada. tabak bir ha· 
Nk•t Roamelm t•bbWall boza 
bilirdi. Harpte daima haaam ka· 
rarmı beklememelidir. Ea cesar 
tedbiri• baun en .. kal hare • 
kettir. 

itiraf etmelidir ki Avrupa top· 
raldarmda ilı.iaci bir cephe ka· 

raı.uı lıL&flk bir it delildir. lnri· 
lizJer iki ıeoe Çal ... ralı. bir orda 
tetkil eblit'-· '- ordaya l1i ye 
tiftarmiflerdir. Han kavvetleriaia 
kafi dereceye relmlı oı.... da 
..ıaa ... wır. 

Fakat vapar m...a..ı lıreadfle. 
rlnl dlfladlnaektedlr. Ba ,.an , 
Aasikaa teraanel•iaba de r•yr• 

c Harbi uat.ata balua, ara· 
zinlaia l'eaiflltiad• letifade edla, 
Dit•••• içeril•e çeldo •• flclcletll 
iklimin tahribat vazif•iol yapması· 
na imkia 'lerİD. Bö1Je bir mabar• 
be itin iDlaol dllfiioceleri bir tara· 
fa bwakmak lhmdır. DDt-aa bir 
y•i igll edeceti uaan baiclay 
•• bayvanlan nakletmek, çiftlikleri, 
blltila bhaalarile yak .. lı. lhımdır. 
Ba ıaretle dllfmaa JiJ•ceiiai auk 
tan l'etirtmei• ..cbv olar. Mas. 
tevli, yabancı bir memlekette azan 
middet kaldıktan aoara taama dl· 
tilnlllebilir.> 

B• dllf6nceler, R111larua aed•a 
blltla bnetlerlnl on.,. 

atmıyarak ibtiyat kav.eti balundar 
aak iltediklerial röıterir Fakat a· 
aatmaaabdar ki Praaya --..il 
GaeiNoaa'ıa b. taYSiyelerde balaa 
duta umaa orteda motörlll vuıta· 
lar yokta. 

Raaya Kafkaaya'11 kaybedene 
- Devamı Gçllaclde -

BUGON 

100 yaşında bir 
ihtiyann arzus 

Fransanm Boulotne 
şehrinde madam Art. 

hemiae Leroaka ıdında bir kadı,, 
27 Temmuzda 100 yaı na baımıı 
br. Madam Leroal11 elin penbe 
Yanakla sıhhatli bir kadındır. 

t • 

Kalaiıaaa bir parça ailf ifıtme 
ıinden baıka biç bir nokıanı yok 
tar. Keadiıile ıörüıen blr raze. 
teciye demif tir ki: 

- 20 yqıada evlendi~· Ko 
cam bahriyeli idi. 7 çoçupmu 
oldu. Simdi bü tllk kızım ve da· 
madamla bir ikte otarayoram. 
Sıhhatim yerind-.dir. Her ıiln. çı 
kıp reurim. Hiç ballalandı~IDI 
bilmiyonm. Harp yllzllnden olan 
..bnmiyetler h • bir ıey deill 
fakat oadao siyade tayyare akın· 
lar1 canım ı 11k ır. • 

Beni daima bodrum katana indin 
yarlar. Bana iıyaa ettim. cKala· 
tım arar işittiği için ,Orllltlyll 
daymayaram. bll'akın rahatça •· 
J9YaJlm, dedim. ihtiyarlar hay~ · 
ta dört elle sarılırlar derler. Go· 
rllyorıaaaz ya ba ıöz her ibti· 
yar için do(ra d•jildir. • -------. Fraaıız Alp 
Fraruıs alp- l•iade dıia 
lerincle 6Jr tanaaaaolara 

/ocla kdanzlak • · 

den Hrppolyte Rodl.r bir kaza 
aetlceılade ölmDıt&r. Rodier, da· 
i• brmaamak aerakbaı Chape· 
let adında bir P"eaa'• birlikt 
p1a vık•lfbr• 4200 metre y&k · 
Mklikte Meire'i reçtiktea IODH 

bir arahk kalawazan ayağı kay 
mıı Rodier derin bir uçurama 
yavarlanmııtır. Fakat iple papa· 
u baih balandajıındaa dOım•· 
mit a1ab kal ... tar. Papu ilcl ıa· 
at kayahkta tatanarak batına 1 
yardım beklemiotir. . . _ • 

Nihayet s981al lflteD dort kı 
ti yetiımİf, bin bir rllçlükle Ro
dier çekip kartanlmqbr. 

Fakat tuJanna ayai'I kay• 
dıktan sonra bir kayaya çarp•· 
rak öldllil pll•llftlr. • Kala ,._,._ Avrapaaıo • 

-~- timallade, K•t 
li•i- lftlU ba J9DD bir 

• • arı yerde balan• 
lzlaoda ada11oda maz yetittiril•· 
cektir. yapılan tecrllbeler iyi ne 
tice Hrmiıtir. 

Ba adanın ildimi ıotuk ol 
(Oevaaı üç8nc8de) 

, '.;.- DAHİLİ HABERLER 
.. _ 1 ' --

Hatay esnafına de
ğerli bir armağan 

Hatay dericiliği!....--.. ___ __,~ 
l ı 

. Adana poıt•han•İnin 

k • tı• • , J. • ka mabtaa Jazı mualanada b ma .ıne eş rı uı ::~~!~·:·~~t'oktk 

--
Mllll ••flmlzln emlrlerll• gön• 
derllen maklnaler l9letm•r• 

açıldı 

--Antakya (Ha1aıt) - Millt Şefimiz laönilnln emirlerile, lktiHt Ve 
kileti tarahadao debbai 9111afına hediye edlleo motör ve clolabların yfW
leriae ko11ma11 iti din bitıaif ve tehrimlzla en •ki aanatlarındaa biri 
olan dericllitl maklael .. meie dotra l'Ötllreceiine tllphe olmıyan ba l· 
letlerio açıl11 töreni yapılmqbr. 

Törende, baıta valimiz olmak ilzere alkerl we mlllli erkAn, eıaaf 
t•kkllleriaia lle.ri relealwi hazır balnaakta Wi. 

ilk önce makine ve dolablar tetkik edd•lt ve baalano l'Öırecefl it 
ler hakklDda maklalıtten lzabat alıamqbr. Verilen ba iaabata röre, elle 
ifleaea ve ea az Gç ayda meJdao& retlriJea bir deri, ba makinelerle OD 

rilnde itlenwek meydana ıelmekte, r•rek kaUt• .. rwek rudJaaa ba
lı.ımmdaa daha yllkaek çıkmaktaclar. 

lalaattaa sonra bir natak 116yHpn valimiz, en çetia bir sanat olan 
debafat ifleriade çal ... a debbai eaaafıaıa lerafıt ve fedalıirbklannı 
ôvmllf, bir aıker diıipllni ile blribirlerlae baib olaa '- ..... fıa makioe
leımep dojn atbld.rı ilk adım1, banan lfla Caaalııarlyet hDkGmetinin 
r6aterdlii alika Ye yardı• ....... k...W.ini tebrik ........... 
fabpt dll-'ftlr. 

Alkqlar aruıada bit• aatka mlteaklp vaUmb illı: olarak elektrik 
dllim..U.e buaq ve .. ldaelar çalq .. ta batlamııbr. 

th>~ 

Yüzme yar1slar1nda 
5000 seyirci bulundu 
Ba hafta .. hri•lz saydı ıpor 

l'Üalerindea birini daha yqamqbr. 
Cam .. rteıi öiledea ıoan Atatllrk 
parkıadakl yüzme hawaaaada böl· 
r• yilzme birincilikleri bqlamqtır. 
Alınan teknik neticeler ıadarz 

100 M. SERBEST: 

ı - Mabmat Dalhan MWi 
M. 1.03,2 

2 - LGtfl Erd- MWi M. 
1.12 

3 - Necdet PekkofaDefe Ma 
lat1a M. 1.12 

200 M. KURBA~AMA: 

Ve aibapt; bu po.tah 
realt bir kadro nr fakat • 
1.-i pecek memur 1ok. 

• Ceyhan iltaıyoaunda -~ _,! 

ka ....._. bala var, ba balP"'ı 

temi:dlfine bakan yolı 1 
• Bqı bot çonldarın 

ıık sirip bir daha çıka•• 
Seyhan nehrinde Jlkaamayı • 
d•a bir zabıta talimataam•I 
fakat bu talimatnameyi ta 
l'dea yok 1 

----YO 
Öllrm 

Gazetemiz tertip b .. 

Seyfi Ko•e1oflaaaa blhilk 

ti AluHt KoaacJC>tla bir .otJll. 
tenberl tataldata butalıktao ti 
talam11arak dla Hfat ea.i/ 

Ôlll~• rahmet, aileaioe bat .. ;I: 
dileriz. 

1 - Maharrea Gllerıi' # 
M. 3,08,2 

2 - Mıcit G&lerfia MJlll 
3,35 

3 - H.W Kapluatürk 

ya M. 

4ll0 M. SERBEST: 

1 - HalU Dalban 

S,50,8 
2 - Nilaad Erdem 

6,50 

3 - Hamit Oçer 
7,tS 

(deva•ı lçlaclde) 
tla• rat .... yapalan vapurlar, ba· 
bnlanlarm derecuiai balmayor • 

1 
Halbaü MilttelilıLler Aay•J• M•• 1 
r1, HıllClilhDI, AnatralyaJI iate 
ea.ek aecbwiyetiDdeclirler. 

PORTRE] ÇôRÇIL NASIL YAŞAR? 
Ba tabit ibtıyaclar için v. par 

a..ı .. kta r6çl0k çekWrlı.ea yeni 
iller ip pai t..-ı •lakla de 

tudir· 

Kafka1yaya karta tehlike art· 
bkça iklaci cepbula afll

.... buuauda mar ed• Raala· 
ra karp ba delillerin ileri ıllrilldil 
ti filpb•izdİr· Rularıa ısrarı yal• 
aız aakerlik bakıaıoclu delildir. 
Baau piaikolojik "beplerl de var
cbr. Tıaoçuko, kav.etlerine kaJ'fı 
J&pdaa tuyikia aulmau Rasyada 
tabit -a..U1et uyandırır, 

Fakat oacLm lllbi-i ukerin 
lllDeYiJabdw. Sade bir hareket 
a..ıana ...... ctit• , •illetler
den ziyade teıir Japar, Bana aa· 
laaak için 1917 ele L.,• cere
,... eden biditeleri ıöa ..... ~· 
tinMk yeter. 1917 de Çarbk Ru 
yaDID aıkerleri harpten ......... 
lardı. UNDf o derecede idi ki 
Çarbk yllı.ıldıktan sonra kara~ 
aavakkat hlkGmet blltüa rayreti
M ni.- baa ortadan kaldıra· 
..m, ba hal • h• •• pahaama o
lana olaan ıalh iatlyea Bolfe•ikl• 
rta -•affakiptlal tema etti. 

Bqlokl Sovyet orc1 .. , ... 
ne.i balumclu da, laiç ıa,. 

Jae11a 1917 deki ordadaa çok k••· 
fttlidlr. M..&eketio lqeai. Çarbk 
..-. .. cı. tok iyi te.ia •dilmit· 
tir. 

Fakat. ord .. yine Raa arda .. 
... Hlka.etia Mrktap, Madi.i
• W.ıd'lıa prdm ,.,._.. 

Ial'illz Batvekili 8 . Charfhill iti en çok 
olan biikOmet ıefterinden biridir. B~ 

Cburchill b&tlla aelefleri tibi, Oo•alar 
Street'de 10 aamaralı evde otarar. loai· 
liz Bqvekiliaia• •Janır ayumaz yataktaa 
kalkmak lcleti deiildir. Y ataj'ln içinde 
otarar, pencereden dqarı bir röz atar, 
sonra aile parmaj'laı dokaodarar dokan· 
danaaz, odaaıam içi dolar. 

B. Cbarcbillln clalaa yatak ta lk• ba 
nretle çal11ma aaatlıri baflar. Bir qak 
te pılaia itfacle ka.,..tli bir kabvalb, pu
brmalı ,..uta, rozbifli bir dilia eıs.
l'etlrir. Uplda beraber, bir çok kiti da
ha ocla1a per. Balardaa biri, polia mi· 
fettlflerindea Tbompt0odar. Yirmi Ha• 
denberi 8. Cbarchill'in hizmetindedir. 

Ba pollı mlfettitioia vazifeleri mah 
teliftir, lnrillz Bapekiliala mahafm, na, 

tlmecll, baaul katibi " buu da •lif•· 
mdir. 

T1aoap1oa, maaasaa bir ruete pa• 
ketial eleadillain yatatı lnriae 

bnlar ...... o •W. latifar •tmlt olan 
en bıM s;h 1osua rueteleridlr • 

8. 0-cılUll kalavalb Japarkea rue· 
teler• bir sa. •tar. Oda,, rtrmlt olan 
altı baıaıl uw.a,a. ....... Onlara ..... 
telif ıaall•r IGl'W " ıllw. Oadaa IOara 
kltipı.r, 0 ,Oa Bepelllae ............ o. 
laa .. ktaplan ve ••balNreta ...,..._. 
dWDe okarlar. O llDada allfettfr ne... 
plOD lisar• paketini •tarak Bqveklle bir 
taaealai uatar. 

..... 8afwôlli,,..... ea az IS-20 
.,.,. ..... dllclaldanada ....... bir 

orkeıtra ıefinio elindeki kilçilk bastonu 
oynatmuı ribi maharetle oynatırken, etra
h111 aaraa tütün dumanları arasında haaa-
11 kltiplerine •ahtelif itler ve ıelen meık· 
taplara v..Uecek cevaplar hakkında dil 
ılncelerial dikte ec:1., darar. 

8 CbarçbW'in yan kudreti ywiadedic. 
• Reımi ve L:liıe l'ibi kallanılan lda 

rl tibirler ve cOmlelerden nefret eder. 
lnailiz Başvekili lnıılızceye ba derece va · 
kafana fÖJl• izah eder. •Ei• ln,.ılizceyl 
ba kadar iyi biliyorum b•na on llç yapa• 
da iken 11aıhn aooaocaaa olaaama ve ıı · 
aıfta kalmama, borçlayam. Arkadqlarııauı 
•ki yaaaaca ve Utiace Ue kafalan yo
nlarken 11Dıfta kalmıı olan bizlere yahus 
lnfillzce okatayorlardı.> 

Sut oa oldum•, huuıi kltiplwi Bat
vehilla 1atak oduıadaa çekiHp aiderler. 
8. Cbarçbill yatatındaa kalkar. tuvaletini 
J•par, trq olar. Bo itlerle mtlfl'al ikea 
ve aırtıada bıll banyo peoyavarı varken 
kltiplerd• birini yanına çatırarak o il· 
rada batd'lna relmif olan bam h ..... b 
1udırdıfı valddir. Gi11Dlr veya trq olark• 
buul IMl&İ arkadıılanoı yanına kabal 
•ttlii de nadir dejildlr. 

Saat ona yirmi bet pçe, t&mamiJle 
buarlaamıfhr. Oıt kattaki huasi 

dalnliadea alt kattaki S.tHklJet oda· 
tma iner. 8. Charclatll, Birleflk Amerika· 
am la,Ut.e audiode t .... memara ve 
.._Iİ dotta Haniıuaa Bafvekllet oduı 
bakkıada, dllfllaoelwial ıa .Wwle anlat· .... 

«- S.,.. t,t tanzim edllmlt detti· 
dir. Bir •••• lqftldli , .. tH11mıa 

iilt katında oturan tacirlere benziyor.> 
B. Charcblll, •11rtıada ıiyah ceket ve 

çizrili pantalon oldaiu halde Bqvekll 
oclaııaıa koltajıma otanr. 

Saat oa baçakta harp kabiouiaia 
buı odama rintler. Harp kabi· 

aeaioin kltlbi Sir Edvard Brldr•'dir. Et
ki bir aaaaeye söre nuırlar çıkıp l'it· 
tikten 110Dra odayı taaslm iti harp bbi· 
nul kltibha• t .. tınp eder. Maaaam be
rinde kala1t ve yalıat Mp•te atılmt olan • 
ea klçlk kliat parçalanaı bile b8Jlk 
bir dikkatle toplayarak birer birer ocap 
abp yakar. 1 

Harp kabinesi toplaabll bittikt• IOD• 

ra 8. Charchlll mabamda 1alau kalU'. 
Fakat ba yalaıdık azan ılrmu. Biru 
aoora reaelluanu1 r.W, aiYil " Mlır• 
bir çok za .. ar birer birer sl1arete re
Urler. 

Ötle. ,.. ... de o ren ilk defa ola· 
rak seve-.• rular. 68 odalı Bat· 

vekil Hinin idareli sabahtan akf&IU ka· 
dar sevc..W ltral ed•. Y ...as aofrar 
llDcla bet altı lliaaffr lalt ektik deilldir· 
8qHldl J8flD& rat•• alcl•e clltldla· 
dar. 

Oaaa en tok bepaclltf pmek J•• 
lllllda koca- Wr pacldlaa' Waaaa ba. 
Jlk bir rosbU n1alaat iyice luzartılmq 
blJlk bir kan parpaıdır. lıtrityelen •• 
.w,.ıer. de baJJbr, Sofrada 8ordeab. 
Boarronne •• Porto tarapları ifltir. B. 
Cbarcbill diyor ki: 

- Şarapau bir J•••k, yemek aayal· ..... 

Öile yemeii bitince yarım ... t ki 
dar dinlenir, aoara bqma, ... bar pp 
ımı riyer, kral yedinci Edward'ın k 
aiae dlltlla bediyeal olarak v•diti 
bqbkh butoaana eUne alır ve bir k ~ 

l içinde balaaan ru mukulai o ........ 
uaralı: yola çıkar. 

Bu çıkıt •aa11ada polis m&f~ 
n.o.paoa, keadiaine refakat eder. ı;.;, 
8qHkili çevik adımlarla parlamen~ 
fit .. ktedir. 8. CharchW, Bqveldl 
awial 8. Atlee'y• •• Sir Crippı' e ~ 
m•to huaraada keadilİDI tullm •~ 
ıellblptial vermif olmaaaaa rai~ -~ 
bular ve lonllar Ue bizzat temaıta b'I""" 
ma)'I ihmal 1tblu. M.f 

Saat 18 de evine dönen ve ,.. ';-! 
hldiaeler cere1uı ebllf olana ola .. 
JUarak yataiına firer, bir saat aytl• 

S aat 19 da uyanır, hılk tark~ 
bWDia •"--tam tekrarlayarels I 1 

kinini riJer, akpm ı o f r a ı ı ~ _,J# 
d a b i r t o. k ailafirls varcbr. ~ 
Kral ile KraHve la-' olarak B. ~ 
WI'•..-. ....... v ....... ~ 
dc.pa Potro ,...bı, fUpaDJ• .. ~ 
lflllr. 

8. Cbarcbill, , ... kt• IODr& al~ 
t8tlterek doetlarile rirlfllr, besik ,,, 
ba1&11 tı,.troya a-ld•. ~ 

8. Claarclaill a....rd Sbavm k-_-:....ıf 
lerine " opereti .. baJılar, pce ~ 
dan IODr& aaat J&n•da rel• - ~ 
llrl ..... •ka•ıılırle beraW ~ 
.- itfa bir aaat bdar bir__.., ..... , .... ,....... ...... 
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İçtimai bakım
dan kavun 

YAZAN Şu darlıkta ve malzeme pahahhiıoda arsa satın alıp 
yeni ev kurmak için belediyeye baş vuranlar arasın-

Refik da ayak satıcılarına da rastlanmıya baılaomış. Zira 
it (Akşam) m yaptığı inc.elemiye göre bir vişneci veya 

.......... alld kavuncu günde OD lıraya yakın para kazanmakta 
1111iı: batta bunlardan biri demiş ki; üç. dört ayda bin lira kadar para 
topıayamaz1am ne yüzle memlekete dönerim bunu okuyunca -evdekiler 
de okur diye - hafif bir ııkıntı hissettim, yüzüm de azıcık kızardı. 

t:vet, fÜphesiz ki ben kavoncudao fazla kazanıyorum. Fakat o ne 
'-tfediyor? Beoim masrafım ne kadardar? işte meselenin can alacak 
~0~t•11 buradadır, yooi bayat tarıında ve içtimai seviy~e !a.~kıodadır. 
~·'~ııncunun ne frak. ne ımokio, ne yazlık, ne kışlık bı~ sur~, e1va.b~ 
ıç de ihtiyacı yoktur; ne de içerilerine kalıp konmuş bır _ ~~zı çeşıtlı 
'hkkabınal Oou ne reıim sergiıioe, ne oteldeki şatafatlı .dugune ~~ de 
t•litıodaki VUTi'UnCU ziyafetine çağırırlar; çağrılmadığı fıbl kendısı de 

~ ~t•rınaz· ancak kapı önüne kavun almak için çağrıbr ve kendisi de ,. ,, ' 
•varıl» diye ıokakta çaiırır. O kadar! 

((Kimıedeo aşağı kalmamak» doiilse de «kalmış görünmemek» ve 
t'tini belli etmemek» uirunda katlandığımız minnet: erer tartılabilse 
~'~11ncun11n 11rtındaki küfeden yüz misli aj-11 basar. Şo .c:ihet de var ki 
0ııuıı ylllcü, kazancının yoludur; va11tasıdır. 

Biıim sırbmızdaki yük ise kendimiz kadar kazaocımızızı da eriten 
~'t"lllefi bir küfeye benzer. Kavuncu bin liua ile köyüne dönünce sayılı 
~tinler arasında yer tutur; bizim İle gittikçe 1ayııı çoğ~lan milyoner· 

içinde esamimız okunmaz. 
Köyde bir kaç tarla, ikl çif öküz, kerpiç bir ev, allı morlu yirmi. 

~\ıı~ arım basma, çarık ve postal. •. Hele Fadıme'nin kulalı:larına çey.r~k 
1 "lılt altmdan biıer küpe de takdı mı, l'OI keyfim i'eU Kavuncu ıçm 
, ~'~et, konfor, lüks, hepsi tamam olmuştur; bizimki mahşere kalmıştır. 

ı 

~- Onnn içindir ki bogiln asıl acınccak adam, çok kere kavuocudan 
'
1 

8°1ü vaziyette buluaduğu halde kavunu yiyen, fakat, satamayan adamdar-. 
1 ~il kavun yerine kuru çahm 1atan adam! 

~ 

ı1sı ''lr • il "ki 
Piamusa taa u 
iş midir bu ? ,, 

Son zamanlarda 

Yayan ınk ıık yer deiiş· 
~ 4 _ N Q tirmem ic•betti • 

......_ ___ _. Kalı otelde otor· 

~~; kih bir arkadaşın evine mi 
~fır indim, kah bir doıtum 1eya
d;..te çıkarak bana emanet ettiği 

; ~eli dayalı bir apartıman katın 
~- k•ldım. Ve bunlar hep muhte · 

~ ~tehirlerde, kaıabalarda, mahal· 
'rde. 

t l'abii, hizmetçi, uşak, maiyetle 

(Tandu) 

haıı:medemiyor, 

Hayıiyetf kır111amak ıçm, ek 
serisine böyle söylemek lazım • 
Yavrucaklar arasında latifeyi anlı· 
yanlar çok. Bazıları iıe materyalist 
materyalist daha ilk tek.lifte omuz 
ıilkince, çeyreğin ucunu peşin rös 
termek icabediyor. 

Hülaıa teşkilatı kurdum. 
Daha evvel de, - yani tak~ 

aitlerin ucuz zamanında - Viyana
nın Dienstman teşkilatından ilham 
alarak, lıtanbul şoförlerinden her 
hanri birinin numarasını alır, saa· 
tin yazacaj'ı kadar parayı da verir, 
müıveddelerimi matbaaya onlarla 
yollardım. 

Şimdiki onun küçük mikyasta· 
ıı, sürçmeksizin yürüyor. Fakat 
ekaeriya, çoculı.larla sırdaşlık et· 
m&miz, bu alışverişi aoalarındao 
babalarından habersiz y•pmamız 

; ~~llıiyorum. Böyle olduiuna göre 
~ ' Postaya mektup göndermekten 
._~ılayınız; öteberi, ufaktefek, oae 
'ldl, bir limon, bir pak et sigara 
~ 1'tıı•lc: gerekiyor. Yepyeni bir 
~ ~iltt hşfettim; onun rardımına 

lazım reliyor. . 
- Peki amma niçin Erdoiao? .• 

l Vurııyorum: 
tıı~ ~ra ıokaklarımız mah , lle ç) 
~ l•rile doludur, malilaı •. Zaval· 
~ '• bahçe yapamamışız , Toz , 
~r'rık içinde yuvarlanıp dururlar. 
~illi, aşık kemiği üzerine muamele 
~~1'ior; kimi kayısı çekirdeği, ki 
\ boncuk ve zıpzıp ..• lıtaobulun 
\~tında yutmak ,. tabirine karşı, 
•'r 'd?lunun " ütmek ., ıstılahı 

kı, cidden boş. 
~~ &11 minimini kumarbazlarla 

Ceredeo ahbap oluyorum: 
~ ...._ Peki, Erdoi'an1 çekirdekle 

1 ~ Utecekıin de ne olacak ? ... 
'P•in· . • '- · ? ı mı y1yece11.ım 

~ '' ' Zaten yiyeyim desen yen· 
,~ ... Çoiu zerdali .•. Acı... Kaza· 
~)' ~iloıuoo 15 ten çarşıya 1a· 

~. 

~t Qoncuğuo , aşık kemliioin • 
t~ ti t•zoz tıpuıom da kendine 
~ rl borıası vat: Madeni bpaların 

ılo başına 10 kuruş. 
~ ' 1'Derken bu suretle ahbaplık e . 

Y•nceı 

' iitııı' Erdoğan ... Ben kendim 
~t, ~~ iıterdim amma, rahatsızım, 
lı\~~1Yacağıın ... Şuradan 250 gram 

• ~ it alıveraen, bana iyilik eder 
~ ~ ~· Mahallenizde miaafirim ... 

lllııııyayım .•. 

)~tdl!ll ıözler üzerine, oyununu 
\ıı_1" bırakanlar, ilicenapça bir 
~ı~ n1tıe ıiparifioizi yapanlar çok 
t~0r'. O zaman, ikinci aeferi de 

n •Çin: 

'°' q....., E.rdoian 1 Al fO beş kuru 
~ı~ ' benı111 tarıafımdan bir ~ısır 

f h, lllll'eodlm, kendi mıdom 

Ayıp bir şey değil ki bu? •.. Çaltşı · 
yo•soıı... Bu sıcakta gidiyorsun, 
t .. rfiyorsun ... Bana iyiliğin dokunu 
yor .. E'Değioin llarşıhğ'ında, helalın-
dan beş kuruşa alayorum ... Ben de 
memnun, ıen do me .... nun .. . 

Etrafına bakınarak, uıul aesle: 
- Babam kızıyor ..• 
Babası, fakir bir dükkiocıdır. 

Tahminen şöyle düşünmüş olacak: 
«- Oilum nşak mı? Niçin 

hizmet etsin?> 
Garip kibir .•• 
Sınıf arkadaşlarınız ara11oda 

bilya merakında olanları şöyle bir 
göz önüne retirin: Hepsi kumar· 
bu olmu~tur. Bn mahalle çocuk 
ları ise, daha şimdiden, düpedüz 
kumar kaidelerine uygun faaliyete 
g-eçmlşler. Ana, baba meseleyi bi· 
lıyor; küfürbazbkla karışık komar• 
bazlık kavgalarına aldırmıyor. Alın 
terlle beş kuruş kazanmak işinde 
ise, manasız bir azamet 1 Haysiyet 
meselesi! 

Şeyh Galibin şöyle bir mısraı 

vardır: 
Namusa taalluk iş midir bu? 
Yahya Kemal şu şeklin daha 

' münasip düşeceğini ıöylemişti: 
Hayıiyete ait iş midir bu? 

(Akşam'dan) 

zayi Vesika 
Eliziğ erkek muallimden 

929-930 senesi almış olduğum 
146 No. lu vesikayı zayi et
tim. Y eaiaini alacağımdan es· 
kisinin hükmü olmadığmı ilin 
ederim. 

Haakurbu mah. Osman oğ. 
Mehmet Aziz Boıay 2377 

Londra 10 (a.a) 
- Hind hük6 
meti, ~ ongrenin, 
talepleri iı'af edil 
mcdiii takdirde 
sivil itaatsizliğe 

bailaaacağı hak
kıoda almış oldu . 
ğu karara karşı 
b i r beyanname 
neşretmiştir. 

Hindistanda 
larını rötüren hu
sıui tren saat 
7 de g-alib birih· 
timalle Poona'ya 
hareket etmiştir. 

Hin<1 hilkılmetl, 

konrre parti•ioin 
sivil itaahizliQ-e 
ne şekilde başlı· 
yacağmdan tama· 

isyan 
başladı 

Gandi, Nehru, 
Azad tevkif 
'edildiler 

Bombay 10 
(a.a )-Mm. Gand· 
ni'nin tevkifedil· 

diği bildiriliyor . 
Bombay 10 

(a.a.) - Pandit 

Nebru'n11n tevkifi 
hadisesiz geç • 
miştir. Pandit Neh• 
ru, tevkif edil-

mile haberdar ol lll!llm---
Bazı ••hlrlerde kari· duğunu tebarüz 

ettirmektedir tıkllkler Çıktı; lngillz 

dij'i zaman şöyle 
demiştir: clşte 
nihayet gelebildi· 

ler.» 
Allabibid 10 

Amsterdam 10 pollsl halkın Uzerlne 
(a.a) - Yeni Del ate, açtı 
biden logiliz tislb .. __ _ __ _. (a.a.) - Alla· 

barat servisine bildirildiğine ıröre, 

Hindistandaki lnriliz hükümet ma
kamları kongre ile ileri sürOleo 
talepler esaıına dayanan hiçbir 
mü7ak.ereye girişmek iıtemedik · 
lorini bildirmişlerdir. 

Bombay 10 (a.a) - Bombay· 
dan ln&'ili:ıı iıtibbarat ıorvisiae a-e· 
len bir haberde Gandi, Hind tale· 
belerinin hocalarına işlerini terket · 
meğe hazır bolunmalarıoı i>ildlr
miştir. 

Bombay 10 (a.a) - Gandl, 
Nebru, Azad ve kongre icra komi· 
lesinin diğer azasa tevkif edilmiş
lerdir. 

Bombay10 (a,a) 
k:ongreıinio reisile eyalet 
lerinio sekreterleri tevkif 
lordir. 

Bam bay 
komite
edilmiş. 

Gandioin tevkifi hakkında şu 

mal6mat verilmektedir: 
Saat 5 te üç poliı otomobili 

Gaodinin evinİQ önünde durmuştur. 
Gandiye hazırlanması için vaıı.it 

bırakılmıştır. Mahatma Gandi ya 
tarınm içinde du&sıoı okuduktan 
sonra kalkmış, sabah tunletini 
yapmış ve kongrenin diğer azasile 
birlikte mukavemet etmeden götü· 
rülmüştür. 

Gaodhi' den başka Azad, Neh
ru, V allbbel Patel de tevkif edil
mişlerdir. Gandi'nin katibi Miss 
Sıade ile kongrenin mahalli yirmi 
Heri geleni de tavlc.H edilmişlerdir. 
Gandhl'nin refikası için tevkif mü· 
zeltkerosi kesilmemiş ise do poliı 

kendisine kocasına refakat ebebi· 
leceğini söylemiştir. Fakat Madam 
Gandhl bu müsaadeden istifade 
etmek istememiştir, Gandhi ile 
konrre icra komiteıinin diğer aza· 

habid'da Hind ittihadı Kongnsi 
komitesi büroıu, poliıı tarahndao 
kapatılmııtır. Birleşik vilayetler 
umumi meclisi reiııi Purüıhottandao 

Taodon tevkif edilmiştir. 
Patna 10 (a. a.) - Konırrenin 

icra komiseri azatından ve kong 
renfn eski reiıi Dr. Rajeodra Pra· 
ııad da tevkif edilmiştir. 

Bombay 10 (a.a.) - Gandhi 
ve konrre şeflerinin tevkifi dola· 
yısile matem rünü ilin edilmiştir. 

Bu sebebdea kale mahallesi hariç 
olmak üzere Hombaydaki bütün 
seyrüsefer bozulmuştur. 

Kon.re binasaoa konulan oö 
betçi poliıler halkı daittmak için 
sopalarmı kallaamak zorunda kal· 

mışlardır. 
Bombay 10 (a.a.) - Bu akşa· 

ma kadar Hiodiltanda yapılan tev· 
kifat 149 u bulmaıtlır. Beş yerde 
halk karışıklıklar çıkardıiındao 

polis ateş etmek zorıında kalmış 
ve bunun ncıticesiode 15 kişi hat· 
taneye kaldarılmıştır. Poliı a;Jatıcı 
gazlar da ar. ullanıuıştır. 

Resmen bildirildiiino röre, 
hükQmete aid iki zahire mağazası 

yağma edilmiş ve pofü komiserlik
leri taşa tutulmuştur. Otobüıler 
yakılmış ve bithaısa Avrupah po· 
lis memurlarana tecavüzler olmuş· 
tıır. 

Bu akşam karışıklıklar çıkan 
yerlerde örfi idare ilin edilmiş ve 
beş kişiden fazla toplontılar me 
o~dilııaiştir. Silah taşımak da ya· 
saktır. 

Ahmedabadda bir rrup polis 
merkezine taşlar atmış ve burasını 
ate=10 vermek istemiştir. Poliı ateı 
etmiş, bir kişi ölmüş ve bir ki1i 
de yaralanmıştır, 

Tahta ayakkabılar 
U•• ç senedenberi süren harp, Avrup~nıo her tarafı~da köae~e san~· 

yioiode de büyük bir buhran dog-urmuştıır. Den ve koseleoın 
milyonlarca askerden mürekkep orduların ihtiyaçlarını karşılamağa tahsis 
edilmeai,~Avrupa memleketlerinde sivil halkın ayakkabı ibtiy~cını teminde 
günden güne artan zorluklara sebep oluyor. Köself' ve deri buıuıonda 
büyük sıkıntılar çekea ve ağır mahr11miyetlere katlanan memleketlerin 
başıoda Fral!Sızlar, deri ve bilhassa köıle yokluğunu, ayakkabıların ta 
hanlarını tahtadan yapmak ıuretile gidermeie çalışıyorlar. 

Ayakkabılarda tahta kuUanılmaıı yeni bir şey değildir. Deri 1&Dayii 
bugünkü ilerleme seYiyeıine varmazdan evvel, ayakkabıların tabanları 
tahtadan yapılırdı, Fakat köselecilik gelişince ayakkabıcılıkta tahtanın 
kollanılma11 tamamilo bırakılmamıştır. Yalnız Fran11z köylüleri tabanları 
tahtadan yapılı kaba kunduralar giyerlerdi. Fakat, biraz evvel söyledi· 
ğimiz gibi, harbin doğarduiu kösele kıthi1, ireoe tahta ayakkabı kulla
nılmaıını eo ön safa çıkarmışbr. 

Bir Fransız mecmuasının yazdığına göre, Fransız ltösele sanayii 
harpten evvel senede 75 milyon çift ayakkabı yapılmuıoa yetecek kö 
sele ve deri imal ediyordu. Bn istihsalat ile aşaiı yukarı Fransada se· 
nede nüfus başına iki çift ayakkabı yapılıyordu. 

Franıa Almanlara mailop olarak mütareke akdettikteo sonra müthiş 
bir köte kıtlığı ile karşılaşmıştır. 

Hükilmet, memlekette mevcut kösele ıtoklaraaı tesbit etmiş ve bü· 
tün Fransada 1942 seoeıi içinde ancak 5 • 6 milyon çift ayakkabı lma• 
lino yetebilecek köaele yapılablleHi'ini görmüştür. lıtihsaliho bu mUt· 
hiş azhiı ve halkın günden güne artan ihtiyaçları karşıtında kötelonin 
yerioi tutabilecek başka bir maddenin aranılma11 mecbbriyeti hatıl ol· 
muş ve ayakkabılarıo tabanlarını tahtadan yapmaia karar verilmıştir. 

Bı:ırtın Fraoıada tahta ayakkabı eaoayii, ihtiyacın ve yok.luğuo do· 
ğurdui11 mecburiyet yüzünden, son derece inkişaf etmiş ve cidbeo zarif 
ayakkabıların yapılmatına manffakıyet haad olmuştur. 

Fransada kösele yokloiu vilzüoden doian tahta ayakk.abı riym.e mo· 
dası yavaı yavaı bütün Avruka memleketlerine yayılmııtar. Şık gıyioen 
birç~k kadınlar, kösele ayakkabı yoriı:ıe, tahtadan yapılmış .olan iıkar. 
plnleri tercih ediyorlar. Fakat ne gariptir ki, maliyet fiab bır kaç lirayı 
g"eçmiyeo bu tahta ayakkabılar, ıon der~~e y6kaek fiy~~larla satılmakta 
ve bu lbtiklr, kadınların bunlara raj'betıaı azaltma" şoyle durtuo, rOa· 
den rilae kamçalamak.tadır. 
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Yüzme yarışlarında 5000 seyirci 
bulundu 

(Baştarafı iluocide) 
4 X 200 BAYRAK: 
1- Milli Mensucat A takımı; 

Mabıııut Dalhan, Mubarnm Güler . 
rio, LOtfi Erdem, Nıbtd Erdem 
13.39,l 

2 - Milli Mensucat B takımı; 
Yunus Doysal, Kazım Güç, Hamit 
Üçer, M~cit Gülergio 13.45,1 

3 - Malatya Mens'!cal A ta. 
kımı; Necdet, Nusret, Adil, Mah
mut 14 35 

TRAMPLEN ATLAMALAR: 
Malatya Mensucattan Necdet 

Pekkoşenefe rakipsiz olarak 36,8 
ile birinci. 

Puar rünü de müaabakalara 
devam edilmiş ve beş bine yakın 
seyirci öoüode yapılan müsabaka· 
lardl\ vali B. Akif Eyidoian, Vali 
muavini Ali Rıza Tarhan, Bedeo 
Terbiyesi Müdürü Rıza Salih Sa
ray da buluomaştor. Müubakalar 
aeticeaioda bir Adana rekoru kı· 
rılmıştır. Müsabaka neticeleri şnn· 
lardır: 

200 M. SERBEST: 
1 - LOtfi Erdem Milli M. 

2.55 

3.11 
2 - Mecit Gülergin Milli M. 

3 - Kazım Güç Milli M. 3.18 
100 M. SIRTÜSTÜ: 
1 - Mahmut Dafüao Milli M. 

1.16 
2 - Yan us Doysal Milli M. 

1,26 
3 - Halil Kaplantürk Malat· 

ya M. 1.39 
1500 M. SERBEST: 
1 - Halil Dalban Milli M. 

23,58,4 ( Yeni Adana rekora ) 
- Nihad Erdem Milli M. 

28,30 
3 - Hamit Üçer Milli M. 
TÜRK BAYRAK YARIŞI : 
1 - Milli Memıncat A takı 

mı; Mahmut Dalhan1 Muharrem 
Gülergin, Halil Dalhan 5.44 8 

Dünyada neler 
oluyor 

( Baştarafı ikincide ) 
makla beraber yer altında blr çok 
sıcak su menbalan vardır. Bu ıo
lar topra;ı da JS1tmaktadır. Şimdi 
11cak su. kanallarla muhtelif yer· 
)erden geçirilmekte ve buralara 
muz ağaçları ekilmektedir. 

Muz ağacı yavaş yavaş bu ik· 
lime alışmağa başlamıştır.Yakında 
ilk muz mahsulü ahncaktır. • Saçtan ku· ı losan 1açıodan 

lllaş yapıl• k~maş, ~apka 
içm mukem· 

ıgor mel fötr yapı· 
labıleceğı anlaş ı lmış, bunun üzeri · 
ne bir çok memlelı:etlerde saçla
rıo toplanmasına başlanmıştır. Fran. 
sada bir kilo taç 3 franga tahlı· 
yor. 

Saçlar kauçuk ile karıştmlın. 
ca kauçuğun dayaoıklığıoı arttır

maktadır. Saçtan kablo da yapıhyor. 

2 - Milli Mensucat B talnmı: 
Kizım Güç, Mecit Gülergin, Latfi 
Erdem 6,35 

3 - Malatya Mensucat A ta• 
kamı: Halil Kaplantürk, İsmail, · 
Necdet Pekkoşanefe. 

Halil Dalban 1500 metre ser· 
bestte kendisine iiit oJan 500 M. 
rekorunu 7,34 de indirerek yeoi 
bir Türkiye rekora tesis etmiştir. 
Eııki derece 7,35 tir. 

SU TOSU: 
Malatya Mensocat takımı çık· 

madığmdaıı Milli Mensucat takımı 
hükmen ballp. 

Puvan: 
1 -Milli Mensucat : 200 pa• 

vanla bölge birincisi. 
2 - Malatya Mensucat 75 

3 - Adana Gençlik 26 
Bu mü1abakalara 75 yüzücü 

i~tirik etmiştir. 

Atış müsabakaları 
Pazar rünü, Bedl!ln Terbiyesi 

polironunda Milli M~nıucat, Ma· 
latya Mensucat ve GıJodo yaj- ve 
sabon fabrikasından onar kişilik 
ekibin iştirakiyle yapılan atış mü· 
sabakalaraoda Komotao, Beden 
Terbiyeıi Müdürü :;Ye ajanlarla 
yüzlerce seyircinin alkışları ara
sında Gilodo fabrikasından izzet 
Erozan 59 puvanle ferd'i birinaili. 
ği, Malatya Menıacattan Fehmi 
Yüceyar 58 puvanla ikiociUği, Mil· 
li Mensucattan lbrahim Deniz 58 
kuvaola üçüocülüiü kazanmıştır. 

Ek.ip itibarile Milli Men1Dcat 
522 ~puvanla birinciliği, Malatya 
Mensoçat 514 puvaola ikinciliii 
ve Gilodo fabrikası 491 pavanla 
üçüncülütü kazanmıştır. Ferdi de· 
roce alanlara kıymetli hediyelerle 
ekip birincisine kupa verilmiştir. 

Sovyet stratejisi ve 
Prusıa Mare,allnln 

tavsif esi 
- Baştarafı ikincide

büyük bir petrol kaynaiıodan mab. 
ram kalacak olan ordosunuo kov• 
velinin mühim surette zayıflayacaiı 
şüphesizdir. Geri çekilme mühim 
bir müdafaa vasıtası olabilir şu şart 
la ki mühim kaynaklar elden çık· 
maıın. 

Ruslar kışın büyük mikyaıta 
hareketlere mini olacaj'ı zamana 
kadar dayanmak istiyorlar. Bunun 
için ikinci bir ~ephe kendilerine 
manevi bir kuvvetten başka, bilhaa
ıa bava sahasında maddi yardım 

olacaktır. Ruslar, açılacak ikinci 
bir cepheyi bir müddet sonra devam 
ettirmek kabil olmasa bile bunun, 
hatta köprü başları kurulmaıınıo 
topraklarındaki harekatın ridişini· 
yavaşlatacağı kanaatiodedirler.> 

Japon gazeteleri 
U .ıak Doğııdaltİ muharebe münasebetile Japon gazetelerinin lııim

lerindea sık 11k bahsediliyor. Japooya'da ıra:zetecilik çok~terak.ki 
etmiştir. Dünyanın en çok okunan raıeteleri Japonya'dadır. Japooya'da 
1124 gündelik gazete çıkar. Baoların en mühimleri Tokyo ve Osaka'dadır. 

Tokyo'nun başlıca ga.zetelori Hocbi Schimbun (Hoşi Şimbun), Tokio 
A1ahi Schlmbuo, Tokio Nichi, Nicbi Kokumin Scbimbun, Yominri Şchim· 
bno'dur. 

Oska'nın en büyük gazeteleri Osaka, Asabi Schimbun, Oıaka Mainici 
Sdhlmbon'dur. En çok okunan gazete Tokyo'da çıkan Asabi Schimban• 
dur. Bu guete gündelik Japon gazetelerinin en etklıidir, şimdi 62 y:. 
şındadır. 

Scbimbun razete~ Asabi 1abab veya Şark güneşi, Nicbi · Nicbi glin. 
delik, Kokumio millet, Yomiori okumaj-a mabıuı. Hochi haberler de· 
mektir. Ş11 halde başhca razetelorin isimleri şudur: Haberler razetetf, 
Şark güneşi gazetesi, Gündelik Tokyo gazetesi Millet gaı.eteai. 

japonya'da fazeteciJik çok çabalı: ilerlemiştir, 60 Hne evvel çıkan 
Asabi gazetesi pek küçüktü. Bir mürettip eld~ bu gazeteyi dJserdi. BQ. 
tan muharrirler ve idare meaıupları 1 kişi idi. Burün A•ahi gazeletinia 
idarehaooıi bir alemdir. En son ıiıteın 17 rotatif bir ıaatte 2 milyon 
nüsha ba1ar. Tahrir ve idare k11ı.nıuda çahşanlar1n yekOnü iki biDdir. 

Atabi yer yüziinıJe uçak idarebaneıl bulanuo biricik gazetedir. Gı. 
zetenln çok büyük bir tayyarcıi vardır. Tayyare Tokyo ile harp ıabne. 
leri ara11nda mekik dokur. Gaıetenio harp muhabirlerinin notları, çekilen 
resimler tayyareye teslim edilir. Burada 11 muharrir notlan yazar, retina• 
leri klişe yapılacak bale retirir. Bu suretle Tokyoda yere lndiii zaman 
her şey hazırdır. 

Asibl sabah ve akıam iki defa çıkar. Baskı adedi Üç buçuk milyon. 
1 

d Dü d ı. ti . olan bu razetodfr. 01aka Mainici Scbhnbun ur. nya a en ço" raıı . • • 
NI hi N. h' S b' b "ır. 111ilyon ba11rlar. Yomıurı Scbımbun'ua bas ve c • ıc ı c ım on u,.. . • 

k 1 •1 H b' S hiaıbııo'ııo 400 bındlr. 111 mı yon. oc ı c 

J t 1 1 . tablfeıl çok, realmleri boldur. Ba boauıta aocaL apon raze e er nıo . d b' . il 

A .k t 1 . kendilerıle rekabet e o ılar. Japon razetelerlnin 
merı an raze o erı . . • d 

Avrupa razeteleriadeo 1110hım bır farkı sar AD baıhyarak okuamaııd1r, 
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Her proğramı bila istisna on gUn devam eden 

ASRI Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9,30 SUVARE 9,30 

BU AK,AM 
//d ıalıe•rden 111iireldub zenfin • •ıı/d•ı•• profr .. 

1 
Sinema dUnyasının en ~arlak iki yıldızı 
CLAUDET l E COLöERT - ]AllES STEWART ın 

Yarattıkları : Nefis bir Aşk ve ıüzellik pheteri 

Hayat Güzeldir 
2 

Eylenmek, Kahkahalarla gUlmak ve 
•• bUtUn kederleri unutmak 

UÇ Palavracılar 

At Yanşlannda 
Pek yakında : 

Karanlık Kuyu 
Davlıt Oamiryollan &. mcı lıııtmı Artırma 
Eksiltme loıisyonô RalsllOlndan : 

Katarlarda b1rakılmış •eya eıhabı tarafından alınmayarak 
idaremiz nezdincle kahmt olan 2776 kalem muhtelif cinı eı· 
p müzayede ile ve perakeade olarak 12 I 8 I 942 Çarpın· 
ba ıünüaclen itibaren her gün ... t 6 dan 18 ze kadar Ada· 
aa Şehir iatuyoaunda atlıia çıkanlacaktır. 

T allplerin belli fÜD ve aatlerde Em İltuyonda miitepkkil 
komisyona mlracatlan l~umu illa olanur. 

2369 8 - 9 - 11 

' Dolum ve "adın 
Hntalıkl•rı llUt•h••••• 

Dr. Hamdi Onar • 

Mu•venehaneslnde 
bule batlamıttır. 

hastalarını k•· 

Telefon: 238 
le tiki No. 1952 

Belediye RaisliQiodao: 
Sayın Hem .. rllerlmlze 

MaayJeD olan toptucı •• perakendeci kir haddinden 
fazla fiyatla mal atmak yuaktır. 

Buna riayet etmeyea tüccar ve eınaf hakkında Milli ko· 
nmma kanunu hükümlerine tevfikan takibat yapılacakbr. 

Satıp aneclilea her ne•İ mal Ye gıda macldeleri üzerine 
&,atı bildirir etiket bnmuı mecburidir. 

Bir liradan fazla yapılaa mubayaalarda tüccar veya ea
..ıtaa fatura istemek hakkınızdır. 

la aebeple; fazla fi1atla mal satanlar ••Y• satıp ane· 
dealer haklanda bir pklyetiniz oluraa derhal belediye reia
lijiae, &,at aünkabe ve iate bürosu tefliiine ve belediye 
müdürlüğüne ilde yahut Jaıı ile bildiriniz. 

ı374 9·11·13 

Adana bel ·ye riyasetinden : 
ı- Belediye gazoz fabrlkaa için 200 biD adet bpaal •· 

çık ekailtme uulile 18 bD al•ıe br · 
2- lhh•-• bedeli beher ..... 1,42 kanıt olapma-

vakkat temlnab 213 liradır. .. • 
s- llaaleai 14;8/942 cama ıunu l&at lO .ta lıı.a.cll:re •· 

elmenhtd• 7apılacakbr. 

Adana As. Satın alma Komsiyonundan: 
1 

1- 700 Ton odan kapalı zarfla ekailtmaye konulmuftur. 
2- Muhammen bedeli 28,000 lira ilk te'minatı 2100liradır. 
3- lbaleıi 28/8/942 Cuma günü saat 10/30 dadır. 
4- Evsaf ve şartnameli Ankua, latanbul Levazım Amir

lilrleri ve Adana Askeri satın alma komıiyonuadan 70 kurut 
mukabilinde alınabilir. 

S- lıteldilerin teklif zarflarını ihale saatandan bir saat 
evveline kadar komıiyona vermit bulunmaları lüzumu ilin 
olunur. 2367 11-14 20 25 

ÜROLOG - OPERATÖR 
Doktor Tahsin Ernar 

Memleket Hastahanesi Böbrek ve_ 
idrar Yollan Mütehassısı 

A6itlinpop Miisllm oparlmnnında hastalarını 
kabul~ 6aşlom•ştır. 

DOKTOR 
Turgut Soyer 

H•rrün Hattalaruıı Hü 0111et Civııırı 1 tikamet Eczaoe•i karıııında 

çıkmaz •ok11k içinde no 121 de kabal edf'r. 

Haftan111 Salı ve Cama l'iinhride &j>ledeo IODraları fa drl tr• mec· 
cani bakıhr. 

2355 

=Gardenparti= 
5 Eylul Gecesi 

Fakir ve malatao talebelere yardım maktadile (ki C••J9tiacle 
ppleriD._ biridir.) Adana im •• •kek ..._W• ,etit•ler ce.
aiyetl, 5 eylGI camarteıi wecui içta bir rard•parti t•t p emfttir. 
D~•,.ti,el,.r Kız Li .. ıinde cemivet ndHından te ... rfk eclfl,.b Hr. 

Makine, mensucat mUhendisleri, memur 
ve stajyer alınacak : 

Ankarada Şirket Merkezi ile Malatya ve Adana Mcuu· 
\ 

cat fabrikalarında muhtelif ıerviaıerde çahftınlmak Ye 3659 
ayıla Barem bnuau ahlrlmına ıöre ayhk verilmek üzere 
Makine, Menıucat Mlbendjaleri, Memar ve stajyerler alına• 

cakbr. 
Y .. ı 45 den yukarı olmamak ve •aıkerlitini yapllllf bu

lanmak tudle Me•aria kaauauda yuıh evsafı uiz iıtek· 
illerin mufaual bal tercümeleri ve bir adet fototrUlan ile 
birlikte 15/8/942 tarihine kadar bizzat veya melrblpl& An· 
kara Y eniıebir Erdoian ıokatında Malatya Bez •e lpUk 
Fabrikalan T. A. Ş. Umum Mldürlütüne müracaatlafı. 

2351 4-8-12 

Yazlık Sinemada 
BU AKŞAM 

Hareketli ve rbel bir mewnt ub'p n•fft bir ffl• 
B&tGa Danyada Blalerce baUtt merak •• lieyecanlar içiıade 

barakan Me,1ıur PolİI Roaanı e.ıdor Dramoncl Mri•iode11 ıia .. 
abnaa en ••aklı •e .. rarlı bir ... , 

At~. Eotirika, Macera H blablr Sera-tuf" R&y&k •• mqbat 
Artiıtlf'r taraf odan v ratıla., E ... ıal iı bir fifa 

~. Casuslar Diyarmda 1§ 
FRANSIZCA SÔZLO 

BAŞ ROLLUOE : 

.IOHN HOYARD - Hl!ATHl!R ANCIEL 
iLAVETEN: 

Uma mi Arsa •• İltek iaarioe Atk ve' Gençtik f ılml 

MAVi RUMB 
Dikkati Projram saat tam 9,15 de Batlar 

Pl!K YAKINDA ı 
Dıloyanın Cen ~eti Hav ay A 1al•rın ın b1r~ull,le Güzellikleri 

ara11nda cerey.ıo eden tabane bir fılm 

Havay Geceleri 
T. iŞ BANK Si 
KilçUk ta•arruf hesaplan 

19 4~ iKRAMiYE PLANI 
KE,IDEL•Rı 

Z ŞrılHıt, 4Magu.3A,_,.ı,211d.cU.,,,. ~ 

1842 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Uralak - 2000. -, 

• 1000 " - 3000. 
2 • 750 " = 1500. 

3 .. 500 " - 1500 
10 • 250 • - 2500. 
40 " 

100 .. = 4000. 
so so .. , = 2500. .. 

200 •• 2S .. - 500I. 
200 • 10 

" - 2000. -

TUrkl•• it a.•kuına ... ,. ,.t1r .. ldll 
•• Pllt'• blrlldl,... w• , ... •lm19 oı-. .................................... 

UG M I_.. 

Cenubi Anadolunun en 
son sistem makinelerle 
çalışan yegin' matbaas 

1 

Bütün Malzeıesi Yeni ve Harfleri Cesttlidir. 
Bir. de/ a iş yaptırırsanız 

MEMNUNK 
4- l.teklileria prtnameyi ıöraıek lçia ~ ,.. il-

leri miidlrlltüae; ibale ... & de muayyea -tta ' ı-----------------..---11111!~-----~------~ 

:::-u- birlikte bele:: ~~-1~ Hariçten de sipariş kabul edi 
' 


