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P'lyatı s Kuruetur .J Siyasi, iktisadi, içtimai Gündelik Gazete '-, ___ _ 
ingilizler Sirteyi 
- işgal ettiler 

lngiliz asker· 
leri bomba 

stoku yapı~ 

yorlar 

Almanlar için~--
hili tehlikedP,.. 

Müttefik öncüler 

Tunusa 20 kilo
metre mesai ede 

Sekizinci ordu M isu-. 
ratanın 100 kilometre 
cenubunda bir nok· 

taya vardı 

Londra 26 (a. a .) - O rta şark tebliii : 
Kıtalarımız d ün öile vakti Slrteyi işgal etmiş 
ve temu ettiii Mihver knnetlerini batıya 
dojru sürmüştilr. Maharebe çevresinde önemli 
hava harekitı olmamıştır. Dün avcılarımız Tu 
nuı açıklarında cenup doğosunda yol alan aiır 
vüklü iki vapura movaffakiyetle hücum etmlt
tir. Bir açaiımız üuüne dönmemiştir. 

Londra 26 (a. a.) - Şimal Afrikadaki 
müttefik kuvvetler umumi kararribıodan bildi 
rildiğioe ıöre, lnriliz - Amerikan kıt~ları 
Mecezelbabın ılmalinde 6 kilometre kadar ıler 
lemiılerdir. Kayavanın batı11oda bulaoan Frao• 
ıız kuvvetleri Mihver hücumlarını püskürterek 
bir çok eıir almıı v~ malzeme ele i'eçlr· 

miıtir. 

Rahat 26 {a. a.) - Faa radyoaablla11iyor: 
LibyaolD cenup neonda, Çat topraklarından 
relen müttefik kuvvetler ilerlemeie devam 
ediyor. 

Londra 26 {a. a.) - Cezayir 

f 

Sov get;t aarruz-~I 
·farı önlenemedi 

\ 

-iiıııııı-• 
~lmanlf!r, .karşı hücumlar· 
la Rus hamlelerinin hızı· --
nı hafifletmeğe muvaf-

fak oldular 
M Berlin 26 ( 11,a ) - Resmi 
teblii: Düşman Terek'io şimalinde 
Alman mevzilerine yeni ve netice· 
ıiz hücumlar yapmıştır. Bu lceıİm· 
de ağır kayıplar veren düımaom 

24 tankı tahrip edllmlıtir. Volra 
ile Don anımda ve Don çevresin· 
de düşmanın devamla h6camları 

Alman kıtalarının lararlı mokave· 
meti hrt11ında kıulmıştır. Alman 
kıtaları karşı hücumlarla Raıları 

püıkürtmüşlür. 42 tınk tahrip edil· 
mittir. Önemli bava teşkilleri ve 
Macar hızlı savat uçakları ordu· 
yu rece ve rüodüı deıteklemiştir. 

Don kıy11ı üzerindeki mevzii 
hücumlar sırasında Macar kıtaları 

dllımaoıo bir çok aavıı merkezleri 
ol tahrip ve buralardaki düşmanı 

yok etmiştir. 

Vorooeiin şimal doiuıuada 

ve Kala&"anıo bat11ında dütman 
Alman lutalarıom tesirli h6caala· 
rı netlcesiacle önemli kayıplar wer· 
mit lir. Bir çok esir ve raaimtt 
almıştır. 

Cr phenin orta kesiminde mev
zii düşman hücumları akim kalmış· 
tır. VelikilOkl tahkimli mevkii şid· 
detli savaşlar vererek düımanın 
zuhlı kuvvetler, top ve tayyare 
deıteklemt ıile y•phjı yeni 'hücum
ları püıkürtmü~tür. 

Düşman limen ıölünün cenup 
doğ'aıunda yaptıiı neticesiz hücum· 
larda 10 tank kaybetmiştir. 

Kutup çevresinde balıkçılar 
yarım adasındaki düşman mevzile· 
rine pike bomba uçakları büyük 
çapta bombalarla hücum etmiştir. 
25 llkkinuoda 30 Ru, uçai'ı dü· 
türülmüştür. Hava teşit filoları 
cephenin muhtelif keıimlerlode 

rüodüz. ve i'ece şiddetli aavaşlara 
sahne olan bir çok deıtek nokta
larını bealemlıtir. 

Moskova 26 (a. a.) - Gece 
yamı neşredilen Sovyet tebliil : 
Küçilk bir tank müfrezemiz. Sta 
ünrradıu Fabriia1ır manalleıınde 
Almanlar1n v6cade l"etirdiii tabkl 
mab tahrip etmiıtir. Muhtelif bi · 
oaları ele reçirmek için rötilı 
göjtıse maharebeler olmaıtar. 

- Devamı iklndde -

•( 

Ce' 
AçıK 

Moskova bi. 
miz bugün ı 

geliy 
Dünkü NJ_ımızda 

diilmlı tribi, Mltteflk 
devletleri nezdladekl bcı 
lerlmizden bazıları, blkd'I 
maı etmek 6aere Ankara 
mektedirler. 

ôtrendiii-iz• rör-. --~ 
blly6k elçimi• Cevat ~kaim 
rüo ıehrlmiae l'elecek ve akfui 
T oroı ekıpreellı An karara b.,.. 
ket edecektir. 80y8k elti, Vabmll 
Akif Eyidotan ve hlktmet wklm 
taraf ındao kartllanacıkbr. 

----·----------------------------------------------....tı radyo1U, Müttefik öncülerinin Ta· 
ooaa 20 kilometre kadar yaklaıtı· 
iını bildiriyor. 

Londra 26 (a. a.) - Sekizinci 
lnrilız ordaau Miıuratanıo 100 ki· 
lometre cenabuoda bir noktaya 
varmıştır. 

Berlio 26 (a.a) - Alman teb· 
liii: Libyada yalnız keşif unıurla· 
rının faaliyeti kaydedilmiştir. 

Darlanın katili dün 
sabah idam olundu 

' 

Atatürk kır koşasıı 
bugün· gapılıgor 

Ayrıca, kız talebeler ve öi
retmenleri arasında bir yü· 
rüyüş müsabakası yapılacak 

Alman savaş uçakları lnrlllz 
kuvvetlerine çok lllçaktao hücum 
etmiştir. Gece Bingazi limanına te
sirli bir hücu.u yapılmıştır. 

Taouıta Alman ve ltalyan kıt
aları tiddetll savaşlara sebep olan 
mevzileri zaptetmiş ve düıman hü· 
cumlarını püıkürtmüttür. Alman 
ve !talyao uçakl.m Cezayir lıma-
nıodaki teıiılere ve Cezayirdeki 
hava meydanlarına hücum etmiıtir. -
2 yük katarı 

çarpıştı 
Bazı vagonlar devrildi; 

7 kişi yaralandı 
Ankara 26 ( a.a ) - Etimeı· 

at istasyonunda iki yük katarı çar• 
pıımııtır. Bazı varoolar dnrilmlı, 
yoi hasara uğramıştır. Pusta tren· 
lerindeki yolcular aktarma aaretile 
yollarına devam edebilmiılerdir. 
Çarpıtmada her iki katar muıtab· 
demlerinden 7 kiti yaralanmışlar. 
Bunlardan üçü Ankara hastahane. 
ıiae kaldmlmııtır. 

Aoltara mllddeiamamiliğioce 

kata tahkikatına baılanmııtır. 
l ıtanbalda da bir tiren 

ka~11sı oldu 
lıtanbul 26 ( a.a ) - Buıilo 

aaat 14 de banlıyö treni Zeytin 
barounda iki vaıona blndirnilştlt. 
2 ölü, bir kaç yaralı vardır. 

OamanlJ• kaım•k•mı 
Oımaoiye kaymakamlıi'ına ta· 

JiD edilen Kı:aıltepe ka1makamı ld. 
riı Keaal Oıı:nanlyeye l'elerek 
ya&ift1ioı bqlamlftırı 

iktisat 
VeKlleti 

Bir ''Taş kömürü işlet-
meleri kurumu,, teşkil 

ediliyor 
Ankara 26 (Haauıi mababl· 

rimizdeo) - iktisat V ekiltti, bir 
cde.vlet tq kömürü ifletm•lerl• 
karama teşklli hakkında bir ka
nun proıesı bazarlaauştır. Teıldl 

olanacak koram, kömür ve müıtakla· 
rıoın iıtibsali ve Htııa ait ııoai 
ve ticari muameleleri yapmak, ima· 
lit aabaları ile iıtasyoo, liman is 
kele ara11nda kömür nakliyatı için 
her çeşit demiryola, bava hattl ku. 
rarak işletecek, madenlerin kömür 
ihtiyacını temin için orman iılete· 
bilecek, kömür aanayiind• tah111il 
Ye tabliye işleri için etaerji santral· 
ları karacak, kömürle ilrili san. 
trallar1, kömürle u,.m her cioı 
sınai müe11eıeler meydana retlrek 
ve liniyet ıatışile uiraıacaktır. 

Memur ayhklar1 Jllba
,ından 8nce verll•c•k 

Ankara 26 ( Ha1Uıi muhabiri
mizden ) - Maliye vekili, yılbııı 
mlloasebetile memurların zaruri 
lhtiya~larını dıba Öoce~eo alabil. 
aaelerioi temin makaadıle Sonki-
nan 1943 ayı memur aylıklarının 
29 ve 30 llkkinun ıünlerinde ve-
rilmeıini kararlaıtırmııtar. Maliye 
wekllliii, maaş yerilmesi etrafanda 
bütün valiliklere &'erekli tebliiatı 
yıpmıttır. Ocretlilet İH paıarteıi 
ıllai alac:a~larqır, 

ıSuikastcının. adı 
Bor askeri Sır ooarak 

gizli tutuluyor 
Katil, muhakemesi sırasında, hiç bir kim· 
senin teşvikile hareket etmediğini söyledi 
Ankara 26 (R. G.) - Amiral Darlanıoj. .. ôldürülmeai ;, etrafındak: 

heyecan ve helecan bugün de devam etmektedir. Cezayirden bildi
rildiilne göre, katil harp divanı taraflodao muhakeme ve dün akpm 
idama mahkOm edilmiı, hüküm bu aabah yerine retirilmlıtir. 

Kl\tllio ismi bir aakeri ıır olarak ıizleomekte, sadece Frao11z 
tebaası oldaiu, anasının ltalyada buloodaia ve orada otarduiu bildi· 
rilmektedir. . 
. Haber verilditine r öre, katil, muhakemeıl ııraaında bu cinayeti 
kendi teıebbüsü ile işlediğini, hiç bir klmıenln teşvikili bateket et· 
mediiini, bir teıkilita men1np olmadıiını ıöylemittir. 

Cinayet etrafında Mıhverciler ve demokratlarca yar.alan tefıirler 
bir tezat ballndtŞdir. Demokratlar, cinayetin, Mıh"lercl erin letvlkile 
yapıldığı iddia11ndadır. Buna rö.re, demokraıilerlo tarafına kataldık· 
tao ıoora Mihverle mücadelede çok faydalı bir unaar olan Amiral 
Darlanın ortadan kaldırılma11 IOzomhı 11yılmıştır. 

Mihvercller iııe, Darlanın öldilrülüıü bldiıeainde lntllizlerlo par• 
maiını sezmektedirler. Amiralm Amerika taraftarı olaıa, vOcadonaa 
ortadan kalduılm111aı rereldeıtirmiıtir. Mihver ba yüzden laıiltwe 
ile Amerika ara11ndaki miloa1ebetlerin bozolclajıınu iddia etmektedir. 

Burün herket şu •aali ıoruyor: Acaba Darlaoıo alilmü Şimal 
Afrikada sarsıntıya sebep olacak mıdır? Amiralın hizmetlerinden mah· 
ram kalan Milttefıkler zorlok. karşıtında kalacaklar mıdır? 

Bo •ualio birlnciıioe meofi cevap veril•blllr. Yani Şimal Afrikada 
kimıc bir sar11ntı beklemiyor. General Jiro idareyi ellae alıııhftır. Ba
riln, yarın Darlana bir h•lef tayin edilecektir. 

Bazı müıahitlere röre, Darlanıo ölllmil Franaızlarıri blrletmealne 
y1rdım edecek ve müttefiklerin Amlralın bizmetlerlııded mali'-l~•tl 
bu ıuretle telafi edilmiı olacaktır. - • .,ı: • 

8 
-

Mıhverciler tarafındao ortaya atılan İnriliı - e."
Hbetlerinln boıalduio haberi biç bir k•ynaktan te1 ~· 

Beden Terbiyeıi Umam mü.J 
dürlüiü faaliyet proiraau maci· 
bince, ba&"tın bütün viliyetlerimiz• 
de (Atattırk) Kır koıaıa yapıla
caktır. 

Atatilrk Kır koıoıa Adanada 
3000 metre meıafe üzerinden ya· 
pılacak, orta ve teknik öiretlm 
okallan talebeleri ile ıençlik ka· 
lBpleri atletleri iştirak edecektir. 

Milsadaka ıaat onda Saat ku· 
leıi Önünde baılıyacaktır. Beledi· 
ye, Taşköprü, Tümen, Asfalt cad· 
delerini ~ takip edecekler, yarışı 

Atatlirk parkının önilnde bitire· 
cılderdir. 

Ayrlca kızlar arasında da 3000 
metrelik yilrüyüı yapılacaktır. Be-

Devlet Demir 
yollannda 

Yolcu ücretlerine 
yapllan zam pek 

azdır 

Ankara 26 ( Haaaıi mwl. 
mizd•n ) - Devlet ' • 
Umum milc\il•lüill ye( 
rifeJ41.ı... 1• 

\ " 

den terbiyesi binaıındaa ... t tam 
on birde hareket edecek oa. Km 
liaeıl, Eoatitll, T•caret LIHll, O,. 
retmea okala luz talebe " llNl
meoleri; Kıs Liaell hl, Tafkaprl; 
Aıkeri ıuioo, Set bora, Ta...t 
liıeıi, Vali konata Öaladu ~ 
rek Atatllrk parkı 6oilade JlrlJllt 
ıona erdlNaeklerdir. 

Beden Twbiy•I S.,hM Wl
geal Kaıkaı SeJbaD Vdll 8ai 

. Akif Eıidoiu tanfuadu (Atattld) 
Kır koı..-da birinci, ıldael ve 
üç6acil ...... atlellen Wnr ... 
dalyaı birinci n lldDcf ... ok.a 
ıpor yarda H JP• Re r•fllk 
kalüpl_... ele Wrw slael lıiafNk 
hediye edilecelıtlr. 

Vall•ln te-lerl 
v aa.1a Akit E,ı.tOiu cllıl 

yeai yapıfmakta olu Kosaa rol•· 
nu tefdt etaiftlr. _ t 

11 
Papenın lal•dill ,.., . ...... 

Aakara 26 tR. G.) - Papa 
bu,.ün radyoda 40 dakika llrea 
bir konqıncle ........... t.•ıra 
ahllk, adalet, .pbd 
aile katnlbit ola~ 
zam k•r•kr 
mıkdan rır 
Aa.k• 
rttl 
~~ 
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Arabacının Kızı Filminin Dehelrlr Artisti 

NENASI 
AM 

SOZLD 
~ ............................ . 

Y•kınd• 

80YER ve JEAN ARTHUR 

TAN Sinemasında 
BU AKf AM 

Bur&. kadar ıör&leo Macera ıeryal Romanlarının 
en mGthfti , Kahraman bir reacln en meraklı 

.,. Sergüzettlerle dolu ha atı • . Blnblr Entrika 
Binlerce Fil'üraoın iştirak ettiii 

HAKiKi BiR ŞAHESER 

l ZDRONUN INTiKAMIL 
36 Kısımhk Muazzam ve merakla seryal fllml ba,hyor 

DiKKAT : Proiram azan oldagandan Sinema ıaat 
Tam 8,30 da hatlar izdihama meydan vermemek 

içfn Biletlerinizi erken aldırınız. 

Pek Yakında 

ÖLÜM Dönemeci 

KADIN ONDOLACI ZeLIHA 
Yeni getirditim en son sistem Ôndüluyon maldneıila 

alta aylık öndüle yapmaktayım. Aynca gelin başlanda 
süslemekteyim. 

HE 1 NRICH GEORGE 
ıa Yarattıiı ve Mlfhur Türk Danıözil AD~T 'in Şark Danılarile 

Süıledifi Senenin En BBylk Saa'.t AWdeti 

Dllnyaana ea Büyük Facia11 ... En Acıklı Vak'an •• Beteri 
lbtirHlarııa • Uautalspaz islirabı... Bir Atkın... Bir Cm.,.... .. 

iki Yetimin en Hazin Hayat Romanı 

Pek Yakında 

Alsaray Sinemasında 
GÖSTERiLECEK ve HALKIMIZIN TAKDiRiNi 

TOPLIYACAKTIR 

&AYIN ÇIFCI VE FABRIKACILARA M0JDE 

TORK PETROL Ve MAD NI 
YAGLAR 

TÜRK ANONlll ŞiRKETi 
tarafından Sur husu•lyede imal ettirllen ve 

TiCARET VEKALETi 
•------~------··~-·A•D•A-E~&•ı•~~~r~•-~r~•.•~a~b~U~H~l~N~o~·~2~8~1~~1 uceri~MU~rndu•rd~uyon~~~n•n nın l•lalll raporunu haiz bulun•n 

i Sinemada 
BU AKfAM _ SUVARE 

a,ao 
iki Şahuer Bffden 

-1-
... Derebeylere karıı çarpışan 

lerce esire kamanda eden 

binlerce fiıüran em..tine az 
tala•er. 

-2-
Sözlii - Tlrkçe ıarkrlı 

şidln Gözdesi 
YakmcM 

GOnüllar 

Operatar 
KTOR 
iSenses 
Mesane .... T enisül 

Y ... P•tella- ka...-
muayene edilir 2716 

-OPERATÖR 

Son sistem kömür ve odunu 
kolaylıkla yakan SOBALARIMIZI 

muhakkak tercih ediniz. 

Taşra Siparişleri süratla 
gönderilir. 

Tahsin Salih Muratlı 
Abic1in Pa1& cadd. Telg. Adr: Adana Tobo. 

Telef: 274 P. K. 74 2860 26-29-31 

Adana Belediyesinden : 
( LaOım r•ptırılacak 

1 - Tqkipl yakınındaki 11maml bellıııa deNJ• döldlen llfı• 
Kız li111i tçtad• l•t•n lltmla blrlettirllerek dereye devrllmnl 
iıi açık olarak elcliltmıye kon1811ftat. 

2- I• laııtlf '*"B 1328,25 Undw. 
S- Mavmkkat t .. intı 99 62 m.u. 
4-lltale 12-1-943 tarihine raılayan talı ıüo& 1aat oa altacla bel..,• eocilmealnde yapılacaktır. 

. S- 8a İf hakbula fada _.._.t •l .. k •• 1Utna..-ı •örm•k 
iall,..&tria Ad&u BeleııliJ911 Fm ltleil .W8"110.. ve lllaaU..,. 
flreceklerİD de , ihale fllnl IDUJJln saatte bel..tlye eacilmeDloe mira• 
c.atıları ... .... 2867 2'J .315.9 

Devlet Demir Yolları 6. ncı iş
letme A. E. komisyon reisliğinden 

Muhammea bedeli 9850, mavakbt teminatı 735 lira olan 
108 m! dut k~redeıi kapalı zarf asuWe ebiltmeye konul· ........ 

lhaleai 15/1/943 Cama günü Mat 1' ela ı.w.. Kom-. 
yon bhaumda olacaktar. 

Talip olanlar, mavakk&t teıqinat makbuzu, nüfus telke
ru~ ikametflb ve Ticaret Oduı Yeaiblarile birlikte teklif 
mektubunu illale ..atiaclea w Mat ••vel Komiayoaa yer• 
meleri llzımdır. 

Şartaame ve öiukavele projesi Konıiıfona m&taeaatla 
bede&i& olarak tedarik edilit. 2165 21-31-5•9 .. 

DOKTOR 
N i .h 11 B a ya t 

Çoc.k .......... ,. •ll•h• .... 
RtZ LleMI karflnd81d Yalctftar •P11rtmanınuld 

·~-,r•HIMmeelnd• h••talaranı 1 ikinci llleun 
iti ..... lcabul• U.hpcektll'. 

Mr't":~•wta, bUlunaa 11.,. ....... 
ilAll 

taribbad.- 19 ıüa .. r1 •• .
llalchı...ı..m. K.ilamıchlı· 
tan takdirde bilctblrl• mua
rifab koçan ..kiplerine ait 
olmak Ülel'fl pamuldaruıın 

,,... etttrilec.tln• llb ede• 
ı& 2s.•a1 -

NEBATI MAKINA YAGLARIMIZ 
gelerek aat19a çıkerılmıttır. 

OMER BAŞEGMez Ve ŞeRIKI 
MÜESSESESi 

TELEFON: 168 TELGRAF: BASECMU ADAN 

Ala:...... iti dur.lllll 
h•ll t•hllkededlr 

- Battarafl birbıcide -
Otta Doa böls.-de kıtaları· 

mıs ricat ballndeld dlfmaoı takı. 
be clenm etmlıtir. Bir kuiaııde 
blrlilderimis k11fatılmıı baa.aao 
dipaaaı bosıana a;rat .. br. 4000 
Alman • ve •bayı ellr ..Wmif 
.. pek tok .. ,... ....... ... 
reçirilmiıtir. Bası meakGn mahal· 
lerdı düıman mukavemet• t .. •b· 
bit •llllf ve kartı lllcutlarda 
baı..uMatar.Kı....,_ta •kav ... 
mett kırarak llerlwp •• 12 ••· 
kGa yeri aaptetm•t• m .. vaffak ol· 
matlar • 

M•lı.u oephuiDa. Raı kıta· 
ları kuptdan Almaalara ka111 tı· 
mW-• bankett ..... dev.. et· 
miftlr. Ba ~ ltna noktala· 
nada .dlfmam• ...,.. bitcamliın 
tardedilmittir. 

Raı Mltaları V elikilGki bö!r .. 
ıinde ebemmıyedl bir meıkt\n ye-
ria yaaıada kavvıtU ıa,.U• tab· 
lam edümlf bir noktayı ftddıtJI 
çarp11..Wtdan ıonra ete- reçirmit•· ldmaalar ., kaJıplaıa • 
ratdm11tar .. 

Rjevia bat•wk pi7acle '" 
tuk. wJilderi toplaJ• Al•nlar 
tefktl&erimizdea biriniD IHYIÜerİDe 
bic .. et.iftir. Siddetll ve IDaf9I 
bir ........ baila ..... iki ... 
ılrmlftllr. Battur•tta dlfaan ID· 
t.ıanmm birH ..,.,. at .... ft 
•••aa bir ,.ı Aptetmej• .. . 
•• ...,. ........ ... ...... ıln 

WrAiklerimis d ....... - ...... .... 
silerilı• kadar ılnalttGtı . ... . 

M...a.&etimisia tanaom11 .U.. 
1erinc1en aa, Ram Mta..a..u.· .. 
kazı Mıenıt MuabaUı O. Malat
Ja Çll'çır fabrikuı mabuebeclll 
Bahn Balt8b'11111 mklfı tönaalerl 
dün Beledl7• 11lon1111da blalrahk 
bir cla•etft bamraada icıa lcdm· 
.. ıtır. GIDÇ 9iite IUdeu. 4iJeriıj 
--~--~~~------....-.~ D•nl ... rkalılar bize ..... 
ilk ••HJH,. tabrlllM( 

•••••il 1at1rore. 
Ankara 26 (H...ı 

ri.aca.) - Dım 1rllalalll',..-
hk ..... t.hk lr.OltlU• .... 
Jai•ı balak ıamkı ve ._.lıh 
t•ekeleri imal edecek 
birlikte bir fabrika71 hlkl_...,.jl:~}j 
1&taak tıklifıad• buaua....,_ 
Millbet bır karan nnldJj'a ..,_ 
dird• fabrika lttaaHlda k..a.uar, 
balak NDayiİ H nntle ...... 
bir t•kl• aokuldep aibl htrkt 
baltk ıhraıt .... ••kDa ....... 
w. Bu hllitat ~ 50000f 
Ura1a mal ol•caktar. 

Fabrika o......,ı..ı.a... 
... aıaa.oaıs, .. a. ..... 
rafımmdao ö;NDilcllktm IODra .., .......... 

W.ebed• 1000 Q.dU AliıiaD &idi· 
rtlalftlr. 49 taok H -wtdı 9lO· 
aowı. 18 top ........... ~-.,,~i ıtı111118Wi 
ca da elit~· :~.-.. ~~ 
aap c1ot-•• lııiaaaf ·- ..,_ 

........ ---- -Alllanluı Wr çok .,.. ..... çıkarm11· 

tlt 
.... ıt +ı6 (R. G.) - G91• 
~ Olta Don wıc....

"Mifiti oepbııioia yal'lltaad nti· 
....... Alman ardaları ,ipi ha•· 
... , ..... tıhükeli .,.. ~ 
...... Gelen .......... röıe, a. 
taarrna llmu hleDı..-.tir. Sa. 
cine. ıapalaa kartı turrua.rıa Ru 
h•ıııdtıleri• hıaı bafiilıtilmif, Ru 
..W.,aaın OIDllbı 'Clotra aAabüdi 
ttae akıp llWelİDI ıabi oAaa
aapar. 

Ş., 1t•jlD111 batllllMia Roı. 

tof • ltalmrrad d...w,oıua ı•pı· 


