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Milli ŞEF 
Etime.utta yapılan 

uçuılarla 

-~~1Ekr11~k i..., 
• 3 il ali Ankarada t Jmer lnönUnün akrobas; 

t.areketterın. ~akıp 
buyurdular Vekilin riyasetin

ı\nkara, l'1 (A.A) - Türklyç re •. 
fctiı.nhuru İ!lmet 1nönU bugür, 8,3t. 

~<la Türk Hava Kurumu,,un E:ımes. 

l 
ull meydanını oereflenrfiı·crek uçuş. 
larr ve Ömer !nönU•nüıı akroba-ıı 
hareketlerini görmtlşler ve yanla. 
rrrıda Hava Kurumu başkanı Erzu. 
rum mebusu ŞükrU Koçak olduğu 

halae I-i:urumun tesislerini ve tay. 
Yare fabrika:;mı gezmışler. Fabrikc: 

de toplanıyor 
1 V aJI. din akşam Ankaraya gitti. VllAye~ 

acaz ellmek alabilecek olanları 
ı:;ark cephesinden resimler: Alman kıt,a.J&rı Volga kıyılarında 

bir teblll ile bildiriyor 
direktörlerinden izahat • a.ldıktar. 
aonra çalışmalardan mcmn:ın ot<ı 

rak saat 11 de Etiınes'uddan ayrı!. 
ınrşıardır. f Kafkaslarda Hububata azami fiat konacak 

. 

b 
1
Adn.karRa . . Aıman kuvvetleri Tuapseye yak· 

ae e ıye eısı •• 
Londra seıedıye Reis;ne laştı, şehre hucum başlıyor 

bır teşekkür teıgraıı çaktı • " "' . 
•. ~;.-,;:,'A~~~ .. ; ..:~~::;:~, Stalıngratta cehennemı boguşmalar oluyor 
Yıldonttınu vesiıesiylo. Lon~ra beledi. Ruslar yavaş yavaş gerı·ıı·yorlar 
Ye reisı larafın<lan gonderııen me.sa. 
Ja kazwılık olara.k ~ali ve beledJye 

Vali ve belediye rel!!I Littti Kırdar, 
!stanbulun ekmek l~!erf etrafında hll.. 
kiımel!e temaslarda bulunmak üzere, 
dUn ak~a.mki lrenle Ankaraya gitml§ 

tir. 
Diğer taraftan 1.stanbul halkmm 

ekmeklik hububat ihtıyacını temiın ı. 

çin hazırlıklar yapılınakia.drr. Ancak 
bugi.i.nkil şartlar a.ltmda, beled\yenın 
tek başma ve hUkılmet yardımı ol 
makazm bu l.şi ba.ş&rabilmesı hemen 

Amerikada askerlik 

hemen imk~sz gtbi g<irillmekt.ed.ir . 
l.stihsa! merkezlerjnden butday te.. 

dariki için henllz bir te§ebbliıse Prt. 
§ilmiş değildir. Memurlarla, emekn, 
dul, yel.im ve hidematı vata.Jilı'e ter • 
tıbinden m~ SJanlara dağ?tıl&cR.k 

beyannameler bugün akşama doğru 

bitlrile bile<:ektir. 
Bu beyanname sahipleri ekı:n.-kle • 

tjni istedikleri fumla.rdan ala.bilecek _ 
lerdir. 

(Deumı 3 ıindid.e) 

~ava barbi 
relaj_ 8.§ağıdald. teşei<klir Lelgra!ın· vi,t, 1R ( A.A) - Almanlar Kaf• Şehre kat'! hücum başlamak Ü7;ere. I 
ı;onderaııştir: kasyanın garp mıntak&sı nd.ı Tuap. dir. 

seye doğru ileri h:ırekctine dcv&·m Stalingradda Almanlar Kızıl 3i· 
Londra eehri ııaym bt>fodlye reisi ediyorlar. Son haberlere Röre, Al- rinciteşrin fabrikn~ına hiicunıa 1 

yaşı 18 e indirildi ingilizler en nüvük 
Londra. manlar ~imaldea ve şarkla ~faikop_ başlamışlardı r. Voll{anın ~rk sahi~ Harp sanayiine 5 milyon 

kadın i§çi daha iltihak 
ediyoT 

Ankaranm Türki)e ctimhuriyetı taa E(clen şimendifer hattını taki• !indeki Rus top(:u mevzileri şid. 
tncrkezı olarak lntiJ:ıabınm yıldönü. bederek Tuaps.eye yak!rışrnışlardır. detle bombardıman erlilmi~tir. 
rnu ınUnasebetiyle göndermek !le.tır. 
nUvazıığmda bulunduğunuz dostane 
ınesa.jda,n do.laYJ, hen:ıael::ırilerjm Alı· 
karalılar ve ben hassaten mUte!fek. 
kir olduk. 

Son seneler za.rftnda bura.da tahe.k 
kuk ettirilen inkiıa.tı yadetmek için 
sarfett.iği.niz samimı sözler hepimizı 
Çok memnun etti· 

Bu münasebetle hararetli teeek. 
kürlenmJ kabul buyurmanua ve bü
Yük ve §erefil ooldenlz tıa.Jkma ta.. 

b.assu.sümilzü ve derın ınuhe.bt>eti . 
ı:tı.izıe birlikte saadet w:: refahı hak. 
l<tndaki candan temennilerimizi uıa~
tırı:namzı: rjca. ederun. 

Nevzat Tando*ıın 
Ankara vali ve Beledly~ reJııl 

Mareşal Smats 
Amerlkaya gidecek 

V"Jli, 18 (A.A.) - Londranın 
bezr znalıfillerinden sızan havadis 
lere göre. Mar~al Smuu Ameı+ 
kayg ~ktir. 

Amt rikalılar 
Liberyaya 

asker 
çıkardllar 

Dakarda aakeri. hareketler 
olduğu teeyyüt etmedi 

Londra, 18 (A.A.) - Llberyaya A. 
merlka.n a.skerleri gelmi~tir. Afrika -
nm batı sahilinde bulunan bu mem . 
leket, Dakarm tal<riben 1000 k:!omet 
re cenup doğwıun& dU§er. 

Llberya. mUttefikler için ehemmi. 

yetllclir. Atlantikte mUttenk seyrt -
seferine bir tıa teııkil etmektedir. 

(Buna ait geoe gelen haberler tt.:: 
çiincil sayfada "dünden bugüne., sU. 
tununda.dır.) 

K Ö;nür satışları 
serbest hır akılacak 

Havzada büyük termayeli bir şirket~ 
için tetkikler yapılıyor 

Mahalle birliklerinin beyanname 
tasdik etmeleri durduruldu 

Bir hs.bel'e g"Ö?1e, maden kömürü latm verıebile<:eği miktarı karşıla._ 
~Uşları sıeııbest esasa göre yapı· <i:ığını öne sürerek hatk birlıiklerio 
lacak ve topt:an SBtrşlar yalmz .kö- nin beyannamelerin tasdiki işini 
llliil" lıavza.smda o.acaktrr. Kömür dtmiı.unınasın1 vilayet makamın 
tacirleri kömürleri doğrudan doğ- cian istemiştir. Vilayet dün bütün 
t'\ıya havzadan alacak, hükfunetın halk ~-~li'.k.leııinc beyanname tas • 
taYin edeceği bir kar1a. serb<:stçe ôikinin Rimdilik durdurulma~ını 
sata.caıkıardır. hildiıııniş.t::.r. 

_ llu işleri takviye için havzeda Al-iığmuz malümata göre, şlıxı 
t-uYük s:rmayCli bir şirketin ku - ôıye ka<iar verilmiş olan beyanna· 
t"tıJnıası ka.rarlamı.ş ve ineelemele- mc erle köIYiür tcvzi:ttr ikincite~· 
re ba~larutll§trr. Bu suretle j?c.le • nn sonuna knclar devam eC.ccek -
c~ sene yurdun her tarafına kö- tir. Ancak bundan sonrı> yapıla _ 
l?lu'r göndml-ebilceekt:r. cak kömür tevz·atı i<;in hrı.lk b.:.r • 

. ?iğer taraftan kömiir satı; leş iikleri yeniden be:;ıann~mc verebi• 
lı:ılatı umum müdürlli;Pi kbmlir s.~. Ieeeklerdir. 
t~şı için lstanb•ılda halk tcvz· bir· Kömür satıı.; \'t' tevzi miiesııese· 
Lklcti tarafından tas<Hk edilmek• si mevcut imkanfar devnm ett:t:i 
tc ı>lan ve evvelce tn.,!"im edilmiş ve n~kliyat SMte~e uğrama.:lığı 
r~uıu ... rın bevannamcle:-:n ,;imtliye mi1dıd~tçe kömür tevziatına kış ay 
kaaar balig. olduğu miktımu te~ki· ' aJmıda dahi d~vam edccektiT. 

STAl,INGRADnA YENi 
iLERLEMELER 

'Vi§i, 18 ( A,A) - ·"lmanlar rıı
dulan Kafkasya eephı·~lnde, Arıua. 
Tir • Tuap-;e yolu ii.zerinde ilerle• 
mektedir. ~ r. 

Stalingradda .topla akınlar neti~ 
eesinde sanayi mahıı?lelerinde yrni 
iJerlemelel' kaydedıln:ı iştir. 

Alman bava kuvvetleri rlnnnadırn 
1 düşmanı hırpalamakl:ııhr. 

RÖYTER MUHABiRiNiN 
VERDIG! M.H~şM.4 T 

Londra, 18 (A. 4 .) - Röyter ıı• 
iansının Moskovadn iki muhabiri 
şöyle yazıyor: 

..eııı::uJi wa.uıntm•.• et kararı 
nakzedllmlt olan Sov~et suçlul!\rdırn 

Pavlof 

Snlllast 

Londra., 18 (A.A.) - Amerlkada 
aa rlik yR§mm 20 den l8 e ıııCHiilıme. 
sini teklif eden lAyllı.a a:ıüme.ııslller 

m&clisinde 16 ya ka\'Oı 4.5 reyle k.a.bal 

&dilmiştil" • 
I.Aylha şimdi A.yan meclt.ine gön • 

derjlecek tir. 
Şikago, 18 ( A.A.) - Sivil mlida. 

faa dJrektörü Ja.mes Landis, halen 
barp sanayii işinde çalışan lS.000.000 
kadına gelecek sene 5.000.000 kadın 
i~çinin daha iltihak edeceğini !!öyle_ 
miştlr. 

davası 
Almanlar dehş~ll hücumlar sA . 

~esinde ilcrJemeğe muvarfak ol• 
muş1ardır. Ruslar yavıış yava~ ı·r~ 

kilmektedirler, Son hir kac; l!'Ün 
i~inde 200 Alman tankı tahrip e. 

T em9iz mahkemesi kararı 
nakzefti birkaç noktadan dilmiştir. 

l' AZ/YET cınnı 

Londra, 18 ( A . .A.) _ talinım:ıd 

şehrinde vaziyet ciddidir. Alm:ın· 
lar kuvvetlerini top'&mak içi11 lılr 
lahza durmuşlarsl\ da ~onra ycnı . 

den taarruza geçmişlerdir. 

6mer Tokadın suça azmettirilmiş o!ap 
ormacbğı noktası tetkike muhtaç görüldü 

Düşman şimalde ilPrliyere-k \'ı,J
ga sahiline famamiyre yerleşın<"k 
niyetindedir, Alman kuvvetleri 
son iki üç wy i'Çind-e t'P<'Y kayıp_ 

lara uifnmı1şs.a da el'aa taarn1z el• 
mektl?'dir. 

An~aradan bildıriidiğine göre, Al. ' yet muddeıumumılığıne gond~rılmLş • 
manyanın Ankara büyük elçisı Fon <ir. Uzun olan bozma karaı·ınd!\ baş. 
Pa.pene karşı suikast .uçun1an 20 lica şu noktalar bulunmaktadır . 
Şoer sene ağır hapse mahküm edilen 1 - Ankara poliı:ı enstltUsü krinı!_ 
Sovyet tebaasından Pa.vıar, Kornl _ nolojl mütebassı.ııı Payyonun r11pn 
lot ve on seneye ma.hkCım edilen .A.b. runun okunmaması, 

Gece yarıs1 'fosknvıı do neşrcd!. 
len Sovyet tebliğiı Stalinın-aMla 

(Devam1 S tinC'üdc) 

durraJıman ve berber Süıeyman hak. 2 - Abdurrahman Saymanın ilk 
Jandaki karar temyiz mahkemesince tahkikattaki ifadelerinin okurı.ma _ 
DAkzedilmiş. evrak .Ankarıı. cümhuri_ ması, 

K alinin Sovget .iş
çilerine hitap etti 
Alman casuslariyle baltalayıcılara karşı 

teyakkuzun artırılmasını istedi 
Toprak kayıplarına rağmen darama 

geçen seneye nazaran dalla 
mlsaıt giriyor 

&109kova, 18 (A.A.) - Sovyet etim 1 olduğunu belirtmiş. ~birlere ve ka . 
hur.ıYelleri blrtlgi yük!Jek ~rası ba§. sabalara gelen her yabancıya karşı 

kanı Katinin Yaroslavda işçilerin milleti uya.nıklığ'a davet etmi§tir. 
yaptıgı btiyuk bır mitinğ1e bjr nu . Kalinin, son 15 gün içinde geçen 
tuk söy!emlş, Alman cMmılarıle bal_ h~diseleri bah~q mevzuu ederek gayet 
ta!l'l.yıeılıı.ra kar~ı teyakkuzu arttır • bi.lyük toprak ka.yı:p!arına r&gm.en 
manın son derece A.cil bir eıhemmıyetı (Devamı s aneüde) 

3 - lta~an sefareti kapıcıııınr:ı 

şahit olarak çağrurp lfadelerıne mil _ 
racaat edilmemesi, 

-' - Maznunlar l:lakkmda 64 tlncü 
maddenin ne suretle tatbik edildi 
ğinin }\e.rarda izah ediımemeıoj, 

Pe.yyonun, cilrmt!n sübutuna mı.ite. 
1 

allik olarak hazırladıgı rapor·rn c:kuo 
ması müddeiumul ve suçlular tarafın 
dan istendiği halde mahkeml'Cl' okut 
turulmamasmı Temyiz, uquıu rnuha 

(Devamı 3 üııciidc) 

Bir dolandırıc ı hk 
iddiası -Bayan Nazmiye bunun 

doğru olmadığını bildiriyor 

Ga.zetemicin 8 binrineiteşrin ta 
rihli nüshMında Na:zımiye adında 
l"ir kadının tevklf ~dilen Edib is
m1'nde bir "enC:i kurt:ınnak va.art?-., ~ 

le 1500 1i.r8:5JTIT do'andm:h:n yazıl-
(Devamı 8 ünclide) 

gündüz akınını 
yaptılar 

Fran•atla Almanyaya şilftlı 
yapan büyük bir fabrika 

bombalandı 

Almanlarda uader
ıand limanına atır 
bir büaum yaptılar 

Londra, 18 (A.A.) - Dün !n· 
giliz bomba uçakları en büyi.rk gün 
düz akınla.nnd:ı.n birıni yı1pmışlar 
ün-. 

Lancast"'r tipinı:ien dört motör_ 
11.i bomba u~akLın avcı uçaklarınm 
refakatinde bulunmaks12.1n. işgal 
a'tındaki Fransada Le Crcusot'ya 
tnar:-uz et.mişlerdi.r, 

Taarruza :-ıkf'.am saat e da be..ş. 

i.rmr~tır. Bu fabrika Almanya 
ıc in sila...l:ı yapmakta idi. Krymet i
tıbo.rılc bu fabrık!l Essendcki Krup 
fnbri.k:ıJarile aynı ayar<ln tutuıa
bılir. 

Ha\ a a.lunı 20 dak:.ka sürmüş _ 
tür. Şimdive kadar 2.hnan rapor • 
lar akının muvMfıı.kıyetlc netice
· ,.nmi.;; olduğ'una i~arct etmekte • 
el i r. 

MALT,\ll.\ DÜN 10 lT<'ı\K 
Dl ŞURÜT ne 

Berlin, 18 {ı\ •. \.) - lngiltere. 
ııin cenup snhiFnde D~al flehrin• 
d~ki askeri Xnemde t~i!!ler. ordu 

(flenlmı 3 iinciiıie l 

At 
--<r--

Jştirak eden okuyucu· 
nmızın dikkatine 

,\<.;a~ıda .ııunanı.!arı ~o:tıh çif. 
te ııııhj.., l»ietlcri nwhl elıl selıep-
crılen ,.,j;ıari.._ eılilııtcrn:ı:-tir. 

L - ı;;- i r.ı m:.ralı lmf,10n: Oiıı 

1 
koı:aıııııa _ıı.ı~:~· atlara uıt oldugu 
\ az•lnıaı!ı ı ıçm; 

·1 333 ıııım rnlı J,uııon: "i \e 
10 .ııunı~ıralı atI ıra "ıpari.;; \'eril 
cl'ı';i için, nır!'ımtlur l•i hu İl•i at 

, nı t,oı;• ll dır. 

s - ı rn. ws. "!:>!l. 3<ıo. ~:.:ıı, 
~j7, 4i7, .ısı, l8.i. 189 num.ır:ılı 
\uponlnr, hunlar ·la hiı ın ağı 

ko"tı~·a i-:-tirf.1; c:m·· c'"C~· bi'airi 
len Dıt\':ıla<"iro~ D :\it olclıı!iıı iı;iu. 

Bıı ... ipari,..ler~ 'rren okU\ uc·u 
1arımı1., -e' 1 eriı><lek; '>inari~ k\1. 
nonlannı ihnıc edeıi,.~ ,._.. 
ıl'.drırı nnr"'lıor1 •ı:cri ıt1°l'ı lirler . 
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f azao . Minlr S leyman Çapanoıtıa 

't "' ~ - , 
••• L.I c. 1 .. Akfn. .~ P o&t rl/N - ır 

limanda 
işçi darhğı 

fr!ünakaUit vekilinin iu.lıaıı 

Baıaııara verııea 
e,ya geclllmiJecell 

Tıp ve eczacıhk 
talibi gençler 

Çarıambti günü ünfoaıitedc 
imtihan yapılacalı 

Mas.rif Veklld:inin bu sene iJ:iı. 
ckfn koymu§ olduğu usu.\ muclbi:ı 
ce üniversite tıp fa.killteSine g.ırc • 
rek :tekim 1k ve cezacı mektebine 
girel'C"k CCT.a .. ılık için mllracaat et
miş olan lise mezunu ~?iplerin 
miktn.n, bu şubelere ahnmnsı için 
talıd;d c:dilmit olan talebe mikt• 
nnı geç:ni' olduğundan bu §Ube. 
ler için bu sene ilk defa bir r.u.
beka imtihanı açılacaktır. üniver
site t:uihimizde ilk defa vuku.bu· 
facak bu imtihanın ça~ba gU 
mi yapılması takaıTllr etmiııtlr. Jm 
tihanlar, Universitc konferans ca.· 
lonu ile l':ktörlükQC tay.n eclilmi§ 
dersa.nelel"lie yapılacaktır. 

A rnacalt talebe mikt:ırı ta'Jdid 
edilm~!J oı:ı.n diş helıim.liği Y.:in 
müracM.t edenlt'rin mikt n s:>n 
hc.d ~'lan 60 ki ivi bul.madığmc?an 
bu&~-: Smtihan ynpı'mıyacaktır. 

Vıırguneu kime derler? 

B 1R ~uetedc ~yJe ~ir 801"11 
gordllm, "Vurguncu Lime 

derler!'' 
Bu oru hana Taktlylr yine ;;r 

zetclerimtz.in günlerce n~ tıkları 
halde iznluna muktedir olamadık 
lıln: "Mlltanrrn kime derler~" so
rmımıu hft!rrlnttt 

Hu hııtırlatr sanınm ki "var• 
guncn' hınfinin de "miitaarrr?." 
ın tar'fi k:ıdar cetin 0Jn111mtnndır. 

OUnün birinde, in nlln.b biri, 
lıunu t:ırif eder de b'z de unıl'" 

uncu" nun kim oldu~nu An1arff., 

Bürhan Burı:::k 



• .... . ... . 
O 'ı;c .....,.._ 
........ Wrtlmeı 

m.. ....... ı ..... ) 
cereyan etmekte olu lııorlmte çaı
pışmalardaa ................. 

J'AllAlll.AYICI IMU!llff 
B•rlin, 18 ( A.A.J - D.N,B. ı • 

Janaı, dünkO harp teblJljnl I• 
mambyıcı mahiyetle olmak tınre 

kert bir kaynaktan aplıdaki ntr 
16mah alıyor: 

Kafka11n hah ıtnu.iande Alnl• l 
'e Slovak tqk.IUeri ihud lnıfatma 
ı arruzlarıadaa •nra .,_ay· r 
Tuapse demirJolunun ı.r lkl ı.;.; 
fında buluun lepelerdeld So.,eı 

.._._...,..,..~,...~ı.;,.;.;.,.;..;;;...,tı mev ılerlal u~ ı.u ...... 

ERiKALILAR 
Libergagı 

le Karadeniae dolru 7ol •om• 
devam etmf1Jl•rdi • Kalbaram• 
dolusunda Mu lu dOıtrw Uede. 
~en Romen kılaları ç.>k bl)'lk ·•· 
valll'aluyeUer kuanınıflardır. 

• 
ııgal ettiler 

DzerJinald slllh tebrikuanıa hü
cumla abnmaatadııe \e Volla ı rh
rine varıldıktan ao;nra St.Uap:ıd 
h en hemen tanw ':de Almaula. 
rın eline ~it 1tahuu•kladtr, 
~OTJ et mOdafaaı•• 111tdece ~al 
llkteırin dmılr fabr kalada ._. 
dini '6stennektedlr Bu fabrM&ı. 
nın açinde hlrbç SoY)'el plıade 

IJMIPU. fabrika lteHettadea m8rek
kep takımlann 1al'ft111117le llnlka. 

babere Temel etmektedl":v. Tehrlp •e 
Uberyaya bomba uçaklan UIU1l meullll tor 
VJrf& aıtı lılrla desteklenerek Volp adalann• 

dakl •e nehrin tlcln ~at!ald 
So.yet 1*taryllarını• tabrtı.raı 
temJn ebnelrtedlrlar. 

KmJ llklefl'ln Fahrlkaıının bu. 
lundutu saba pce ,Ondllz bna 
htteamlanna mana lnnkılmq ,,. 
Da beumJar .aattndtı her eapta 
bombalar ablank tamamen tahrJp 
eclDmlttir. Şeblrdea baflarıP ti • 
male dolru d4rruD tdea blr blcaDl 
esnuında olclakta a-11 ııttıı•ı-111 
Jnınetlert •ıh lf ,.. ' J b'-11. 
br.~ar' ı •. 
fl.Ddantierl Tlmu_.... • ..... 

aın·r·m ortama JWleflDll dıldt ~ l6sm1lnU blta 
Dılll... u mew.. ,, • " Nw AllM• 

~~-•ılldlıR"'· ı.a,u 79-kl"P'lf Jatmlan tia _... ..- nbaUamr 

-.ıtaa Pan. ad10A dDL 1mıı11r. • 
~ Düaıd& Mked ..._ •oabN, ti (A,AJ. - Sta&n,-

>tat11.._ dair lılr ~ nddan blldlrlldllfne tire, Ol'd1I 
Verilen haberlerden hiç Alman t11rrmlannın artmasıns 

~-4•.vanıpPtıt. ~-
Tmlm bir ı....- ~ "9 leflrWMt ....... 

'-r llldmet lııDldlm drdlflbtl flJolana "" AlıDa 1l'4ldaflıa ...
zflerlune ma"Y•ff.t•ntH ltbm1tr 
yapmaktadır. 

Bu raporlara lire, ,iddetlı Ai • 
man hilcamlan, mOdafllertn tetldl 
etikleri çeJlk da"Yat lntmde toprö 
kazanmala henb 1110ftffat oJatı..
mışJMldlr. Raa han filosu, dClfnlla 
tayyarelerine onan sa)'l DltDnlQD· 
ne nlmen la def• olınık IDIJ:lan 
okumaktadırlar. 

lllBA BDIL/lV nus 
KVVBBf'LBBI 

Berlln, ti ( A.A.) - SllHqradda 
Kıııl barikat top fltirlbll AhB 
kuvvetleri tuafınclu ...,....f!m9, 
bulunan netieesl olarak ...,._ _. 
mal batısındül Ru ~ •• 

Je rılmı,tır. Bu ıra....-... lllıba idili. 
lorlar, 

••A.ISt;Jt-

-mlliijiiilıiiiiiiıiiliiiiLiiiiiiiliiEiiiliiiR_:,~ NUT_f!~.Y !.~J.~---, 
Hevesten doğan 
rzuıardan sakınınız 

v ....... 11 (A.&.) - Ollmlmr. 
......... t. :.Çlade ~ blrlef • 
•lf mtDetlerla Mr1oa memleket 
smtf1ıa91anaı WketıllelM'I mınhrn 
dair olank -.ı Qaalranelle Son 
f-,rdJIJ bir • .._ demlfUr ki: 
~ Am..ur& b.Qkdmetl, "Ye 

,aUaa ben, bu halrıardu n.&pçmeff 
iJOlttatlııııtl 1olıttşcw4uk.,. 

Jllllcfal Çaüanek, enaıt oıaraır 
(ÖIMlll"dllt teap.tta, V8flDl't•11D lıu 
JlaJdardan ~ek la~ 
kaıMml belytlk bir takd1 le Jrarfll9dı., 

anır lllldlrmlttlr • 

......... 1111911 
dleDosa 

......... 18 (A.A.) - Batı çllllnde 
topçu dllelloına olmQftar, 

Amvlkan bomba uplrlan BtDpal 
llmanma sQııdtbüll tw'f'IS etmlfler 

e Umanda beklemekte oJaD mlhwr 
..mUU'IDe labeUer ~mJllerdlr. 

GeceleJba hrcWa bomba uçüıan 
'l'olıruk ljmanmm ~ bir defa 
4laba mufttfald19U. taarras etmltler 
dil'. 

Mı•ıpllrua 
,.,. .. alı• 

Vill. ıa (AA.) - Jl~e
ier a8mtlfı 'bllcHrbw. 

Mıcllıpllrar adamnda lidtletli 
fUPlllDllar denm. etmeoktedlr. tn 
lfllshr rıw mevd1"1ne tank 
•anetlerle taarruz etmektedir • .... 

Dllmanln birçok mb1r taı11tlm 
İÜ1'tP ed~. 

Asor adalarılda 
su.ıs. 6ir ..,.., • .u. 

v\I, M (4.A.) - Mor aclllanlld& 
lllMttı11 1ılr 7W depnml cııbaftW', 
AJa&ll a-J'l dfll'l'da PClnDllttr. 
BUıD 1111' ook çaJımtar TGaada cet. 
-.ur. Ter depnmlnln ud tıealrt 1'&1' 
.ı ........., )ıımdlnl gtletennlftlr. 

Bfdınlan Alman Z1Th1111 

( ....... l İllclde> 

\1LlYll'J'JN TERLIGl 

iZLERARSL 
ERROL FL YNN - BRENDA MARCHAL' 

Son 1-ilıııaı.. 

BUGUN LALE'n 
En 6iiyülı mauallalıiyeli4ir • 

...... ...& ll .. teaslllıtb matllıe ----· baflanacatı ıuuııirn dadır. 
AN'llABADA 1 AUı.ga VSKlLl1'f 
llttA81:'1'1ND& '.roPIAMACAKl,AB 

İmDtrden blldirlJdSilne söre 
rada. Ankara, ı.tanbul ve lsmir a 
Watnla lftlrak ettıtt bir 
Japılacaktır. Tlcant YekW Dr Be 
o-t Usun re18Uk eclecett bu WPlıaDl;J.. 
da ekmek ill•ri ktlr 
Tali.il toplan tıuımamak bere Aa 
araıa ilah tmJtt1r 

A•h-daa 1maD llfr haberi 
taUlm •tıflarlll& !sadrde devam e 
dil...._~ ebaek f!Jatma •rbe 
,.,... ldabetbld• - 111Pdm .......... 

Oftwr tal'llt~ da bm r be1ed y 
...... , ... abD&ta b&Jl&mak 
.. fMUJQt.e PGIDlltir. l&llllr belıl& 
,...,... ............ $ •• 

•••ı t ..... ti ........ Olta •• 
Mdcılvya mtllıa1U memurları a&a • -.-. 
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,s iD4 M1l' a>Dlannd 'lıvit~ 
c;., ana mUtchusslıfl ile tanın • 
ı it IA-.te-r isminde bir.al vardı. 
; u acı- aanatına yeni bqlaclJlı 
: .:mıa.n. ibilhutı& tetkik ettiii çeh· 
l eler haJdanda evvelden edind:lği 
' anaaıte -.plandığr vakit epeyce 
t i~. Jll>Ylediklcri aksi çıkı_ 
~ rdu. 

LA.vater, o Jl&mUıtn meıhur Al
\ !l!l filozoflarından He?'derin bir 
.?sninİ bekliyordu, Bu resme gö
.. , Filozof hakkındaki f.Dı:rini ı:o~l-

• rece-kti. Hcrderln re.cwıini, arka 
aşI Ve yine WimJcrden olan Zim._ 
ıcrman göndcl"!cekti. 

Bir giln Zimmermandan ba 
ektup &ldı. 1çi;ıde, bir ~ yU.z 

HA B ER -AJqam Poıtuı 

Elektrikle müırop öldürmek 
Elektrik ceN7UI ile U.blardakl, 

eu&d&kl alkropl&n öld11rmek içlıı 

ült,ra • vu·oıe fUalı llmb&lar kullanı -
!Jr. Bunıar pmdiye kadar maliyet tL 
ya.tıan ve tul& ytlkaekllkt• elektrik 
cere)'UU ı..rafı yU%111ldlll pek paha -
lıya mal ola.rak if sOrmllJordu. Bir 

Haber'in bulmacası 
• 

kaç •neduberl, bi!.lı&ua aflık me. 
.elelerlııde f&&I& titiz olan fimall A -
metjkada, her kue7e elverifll ı&mba 
icadma çal11ılıyordu. Şlıı:dt, bu gay. ı 6 
retin, "Jermlnl.Blt,, j,&mlııde bir nevi 1 7 ......... -ı.
lbı be. icadı Myeainde, iatenilen netl 8 
ceye vardığı aöyleniyor. 

Bu l&mbalar, ilı:l Mr1 halindedir. 
9 

Soldan saba: 

== = 
~e çd.."Dlak demektir i - Faşist hlr 
memleket, şart ed:ıtı, 8 - Artmak 
tan eınir, lıiiyük cad<le. 9 _ Uede: 
nln yarısı, Aksayı şarkta bir hiı 
.kUnıet, 10 - Kudrt:t, köle. - (Gaz.eaemtzın Dlrtncı saytaıuoda 

Yukarıdan D#(lğı : -.ım J'aaındald ıarib ~n:.lııı ek. 
117enılı ......... KllJQml-.m 

1 _ Hitabe, seri çevirrı• e}c, 
Ucaı1 m&lllye&I :.ah ola:uyalı kt>çUk l 

2 - .M.eyJeıtirmek, -şimendifer kıı • !Anlan paNMS ......,ı-ar.J 
tarı, 3 - Sonuna (D) gelirse di 
rü olur, sebze ve ıııeyvanın top: Evlenme teklilleri: 
tan satıldıRı yer, erkek, 5 _ Eski • Yq St, bo7 1.73,r tJcareUe nı~. 
hfr İngiliz .kıraliceııl, 6 - Kusma le, gul ve aylık kazancı 150 liradan tazıa 
7 _ Arap hıır11erinuı hareketle• olan bir bay, uzun boylu ahlCLkı 1yl, 
r!nden, beyaz, 8 - Elbisenin :llk l tV i§lerlnden anlayan bir bayanla 
ııyerek ~·i kalmaruı,, 9 _ Tar~ nlenmek ietemektedtr. (Acele lıLK) 
geni~ dernektir, suııl, 10 _ Başına ren:ız.ine mtıracaat;. 
(S) gelirse tatlı sa ııolucanı olar, • YIL§ 30, orta ta.hs.llll ev ~'!!erini 
can sıkıntısı. mQkem.meı bilen, )'t1kMk aileden, 12 

DIJnkü bulmacamızın halli: YafJDda bir k.w oı.n dul bir bayaıı, 

Biri.ili 8.5 vat. dl#erl 15 Y&t kuvve _ 
tinde. Bu lm baların b1rlnal cim, aıtı. 
minyumd&n bir reflektörle, btr -.ııl. 
yede, lfi Antlmetre ua&kt& bUlunan 

::1m1 Tardı. Bu rcaim, cine.yctle kolibulilerl 1mh& edôl!Iyor. 15 T&t.ıı 
banı edilmil ve ida.'DA mah1rl\m • l.Amba tae retıekt.6r.UZdtır. Bu da, ay. 
tlilmi§ bir katile aitti. Valter, çok nı teııiri, so aanfyede bir metre uzak 
urnaus yuılml§ olan mcktuptc- takl mikroplara k&rp yapıyor. Bunla 
] izahata bakarak, gelen resmin rm elektrik arflyatı ook ucıır. 
•crdere ::ıit oJdufunu zaıın~ti ve 
~rdiğ1 cevapta, reıim sahibinin 
\zeı ahll.ktnı, necip hislerini an• 
~ d&tU. Tabi&tile, .nl'kadaşını 
"· bu alda.DJlite epeyce gUJdUrdll. 

1 - Alaturka musikide bir ma 
kam, 2 - Hususi değil, yal, 3 _: 
Muhallebicide satılan tatlılaı dan 
biri, 4 ~ Bnşına <S> gelirse ı,ık 
olur, lezzetine bak.nııık, 5 _ F.sk; 
bir İran padiŞ'llhı, 6 ·- tersi gezme'" 

ı - Yerebatan, 2 _ Kocıı.lepe, 40 yqlarmda, esmer, fifma.ıı, orta 
3 - Akıın, Yavan, 4 - Ren Ba<11'1\ boylu, bir bayla evlenmek istemekte 

~ ' ., dlr. (16 kimle$) remzUıc mUracaaı: 5 _ Mıyen, Lak, fi _ Jmbık, 
,.. 1 • Bov 1,70. kilo 615, orta boylu, 

Aire, 7 - ~e, .Avrens, 8 - Al:ıl, ~ 
S sa~ın. 22 yqmda, adapazar mev _ 

İkdam, 9 - ırt Ece, 10 - llık, kttnde geniı bir çlfWlt aahibi o!aıı bir 

.Ndr. genç, çıttıfğini çalıştıracak ııermayell 
18,.215 yqlarmda dul wyahut luz 'blr 

Ll\"&t~. ara !I!'& al<!a.nmakla 
mabcr, aimadaa ı;ok anlıyan bir 
ilıamdl. Daeriya, tetkik ettiği el 
ala.r haldanda, herkC!in kanaati 
~ aytm Jri11dbnler veriyor, neti
ede kendisi haklı çıkıyordu. Bun. 
Udruı biri de fUdı,ır: 

Bir ıtın Llvaterin bulunduğu 
~rth §Chrine, Strazb!ırgdan genç 
il' papu ~ldl. Papaııu ziyarete 
eldifi &krabatarile U.vaterın de 

- Fakat... Annt&l delil ki 1 Ka. 
"111 ... 

Margo sendeledi, dii,menıet itin 
\lıvara dayandı. Ş:ışkın, iri g:l7le. 
'JyJe doktora bakmakta devam 
!diyordu. O, kııı'l !ı~"e<':ınını an 
llınamazhkton ı;e1 erck 116'-e etti: 

- Şimdi kendısı~ll' konuştum. 
~ÔJledlJderine göM 'ıarpten öııc,. 
!>ofanmala karar vermişlerdi. Ko_ 
ea11, nılfeye olan nşk •ndon dolayı 

"•nslyle a1Akadar olm:ı~:ı vakit 
~olamıyordu. Onu Unnnl ediyordu. 
Kadıncalız acınacR'k bir halde. O 
1 ndır sempatik bir kadın ki! Hcnı 
de c;ok genç. San,ın bukleleriyle 
Onbeı, yaşında bir kır.a benıl~·nr. 
Paket, Margo yQzUnilz !'ene solsun. 
hugnn de eah~ıırnnnızı tnv.!iye 
ı·o~riın. Bir fc:k<'rı•İ <? ~"lirt•Yim, is. 

cfoetlıuk münasebederi vaıdI. Ge~G 
papam 'her gören, gt111elllline, cazi 
besine ve tavn hareketine hayran 
oluyordu. Llvater ise, bu genç pa
pesn her fenalı~ yapmJYa 11111.s
tııid bir ihtiru aehtbi olduğuınu 
id&a etti Te papum bayranlpını 
ptılTttI. 

Neticede, Un.ter bakir cıktı: 
çtınkl• papel ll'r9ıt ,aradan ';<>k 
re~. pe.ra.sma t1llll'uı bira. 
rubacıyı ö!dflrdtl. Soma cereyan 
edC'll :rc.uh:ıkemesinde, bl~k kim· 
selm cl:ı.ha 6Jdttrdlliün0 itiraf etti. 

tersenid 
Margo kuvve~fz bJr sesle ce'\"ap 

nrdi: 
- Hayır, teşekkür ederim. 
Doktor ayrılırkw: 
- Cesaretli olunuz kızım. He. 

n!lz o kador gençsiniz ki ... 

1 

Gözleri yaşla c!cılnıuştn. Doktor 
aıaklaşınca ses çıkamaadnn kolv 
fUn kııpısını açtı. Vor:ılının ncscli 
yüzünü gördü. Krm allıy:>rılu. 

Sonra erkeğin seairıi duydu: 
- Güzel J,ilyan 1 .~ijlımıa ..-lık. 

Gene mesut olacatu. · 
Pencereden littn silnet şuaları 

genç kadının sarıun ~uklelerl llıt. 
rfnde titriyordu. '&farf(o gene se~· 

sizce kapıyı çekere'' .ı~ır adımlıırla 
uzııklıı~ı. 

Polinezgalıların 
on iki harfi 

1aPonlann, daha harbin lıt gü 
nü hücum ettikleri ve Per Har 
bur'un en Jruvvetll utfnat ni:ıktasın~ 
teşkil ettiili Havay tc.plu adalan 
halkı, Amerikahlara pek ballı o) 

• duldan fçJn, hıırp hnadfsJerlni 
d\.kkane takip ediyorlar. Bunhnn 
ekserisi, fngllh:ce oknmaııını htı. 

dikleri fçfn adıılnrda. lrıgllir. dllln 
de çıkan yevmt go1cteleri okurla; 

Bu Polinezyalıların, bir de, yeıli 
dilinde çıkan dört sayfalık ''Ke 
Hnlfıkai O Kavaii" ismin~ ''lhıwn: 

keşif rehberi,. demek olan bir ytv _ 

mi gazete.len de TUdır. Bu gaze!e, 
f!Ünde birkaç bin basar. 

Ha'Hf dili pek hasH olduu l(fn 
ıazetenfn bfttiln 711nları, on 'Mel 

harfin birleşmesini.len meydana 
geliyor. Bu h:ırflerin ltıefi saoalıdır 
Te a, e, f, o, il htrfl::!rine muadıl 
dir. Sessiz harfler ele h, k, ı, m, n~ 
p, w harflerinin seıiiu: verir. 

Diyec~it~iniz ki h6y1e 01 ftl 
barne, insan, endişelerini Ye fımıt 

!erini, anel ve hıld~nrlarını, • mu. 
vaffakıyet heyecanları 'Ye sevıi 

hislerini nasıl irade l'debillr'l Hıı.lk, 
Jptfdat ya~ayışlı ve basit dQ§On,.,.Ji 

olduktan acmnı, neden .bu on fki 
harfli yazı dili, onun fikir ve his 

lhlyaçlannı tııtmn elmesn. Hem rlf!, 
mu dil, sesli harfleri •e onların 
ııeasiı barfierlc birl~meslnden e 
peyee hareketli sos 9)Tlbkları 
meydana tretlri)oor. 

Beyoğlu yerli cukeTlilr nıbesinden: 
339 doğu:nlular n bu doğumlularla aakerllkie.rine karar nrUenler 

19.10.!H!? t.ar!blndc aevk Hitleceklerinden mezkQr tarihte şubede bulunmı. 
yanlar hakkndr. Aı. kanunun.un 86. maddesine tabl tutulacaklardır. 
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bayanla derbal evlenmek illtemekte • 
dlr. ·(Akbrat) remztn ır.llracaat. 

• Yq 27, boy 170, kilo s:>, Az. aer. 
maya ile küçllk ibakltal dtikkA.ııı bu • 

lun.an blr bay, 20 ile otuz yq arum. 
da aermayece yardUD e~k namua1u 
bir alle kızı ile evıeDllMlll latemeırt. _ 
djr. (Ergtn) nmztne mar.eaat. 

lı oe igi arayanlar 
• YWuıek Teknik okul::nd&n en 171 

d'lrece De mezun, bUtıD oo dart mne. 
llk tecrUbeye -.hip, dentz, kara, hav& 
ve emaall bilamum mo\Orlerde, aıı,ap 
ve kaucıuk Te elektrik ltlerfle fabrjkıl 
idare.tnde G&JıtmJf blr genı;; bugtlnkll 
ikt.ıaadt durum Te memleket ihtiyaç. 
Jarma 117gun çalrpıa .ı.tt .. mlerfle, az 
za~anda ful& it al.m&k ı.tlyenlc e 
mtınt olmak i•temektedtr. Beyoğlu 

P .X. 2311 adreejne mektupla mUr& 
caatı. 

• 19 yaı.ımda, ortamektep mezunu, 
bir genır, herhangi h1r m11eaııese veyd. 
ticarethanede çalı§mak •atenıektedir. 
l'F. Derman) rem.ztne ro \racaat. 

• L1ae mezunu, maliyede bir ııene 
çall§Dl.lf, heaabı kuvvetu, biraz daktf 
lo bilen blr genç, tı.rglln aaat 12 (' 
tubaren bir Ucaret;hane veya n::Uu _ 
11e19ede çalıjmak istemektedir (canan 

Nejat) remzine mUracaat 
• Yüksek bir ai1eye menııup mG • 

nnver Te her ~ elinden ,eıen, kim • 
aealz, ü Yllf!Dda bir kadın, yalnız blr 
baym ev işlerini mllkemmel suret te 

' .. -... ;::: 
,;, 
~ 

,.Q 

...: 
ı:ıı .... 
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idare etmek iata .... ,edtr A,agıdald 
adreae mUracaat. (Bay H Hampar • 
zumy&a, otel Tokatllyu ~ 

• GU.zel yemek bjlen emni79W 
namu.lu ve klm:ııeal.z htr k&dm, u blr 
UcreUe bir allenlı:ı 11a&t '1 ckıı 2 ye 
kadar y&ln:z yemek iJlerini yapmak 
l.stemektedir. Mektupla aı;ağıdakl ad. 
re• müracaat. (Bay H; Hampar • 
zumyan otel Tok&tllyan). 

• Gayet !yı kazançlı bir !.ş saııatklı 
n eermaye!.l bir ortak aramaktadır 

(S&nat kll.r) remzine n1Uracaat. 
• Tlcanıt llaeal.nin aon emlfma ka 

dar okumuş, muhasebesi kuvvetli, de. 
ter tu tmasını bilen, dakUlo .kullaııaıı 

bir genç yokauzluk do!ayıslle tahailim 
devam edemiyeceğinden her UlrlL 
l§te çallflDak istemektedir. (12 K. 
remzine müracaat. 

• Orta okul mezunu bir genç mek 
tebc devam etmediği için herhang 
bir yerde çalışmak ıstemektedlr. A.k
earay Yuau!paşa Şadi Ç(',meat ııokak 

H numarada HayretUn özgeye mU.. 
racaaı. 

• Malt va:z.iyetinin bozuk!ug-u ytıaUn 
den mektebine devam edemenıl.ş. ln . 
gillzce ve fra.nsızcayı blraz bilen, dak 
uıo kullanabilen, heııabt kuvvetli, on 
altı Y'&§mda blr genç kız ticaret r.ııı_ 
eaeeseaeterinln birinde çalııma!.: ıat c . 
n:ektedir. (D.F.) remzıııe mur2ca t . 

• Çalıoan bir bay, ter .coıayııtı h ıt 
l& kUçUk apartımanmm n ! IArj e 
bakmak tlzere bayan aıaoııı ' ad·r. 
'(ET Jfl) remzine mUraca.tt 

• Llııenin on birinci sr.ıtUU! kad r 

okun:uı blr genç, ııal:Mibtaıı e ama. 
k dar yazı!ıar.e, büro ve)'!' h' r m 
z da çaıı,mak iııtemektec:ir. ( 11 a ı 

remaine mUrac&&t. 

Aldırınız.: 

A .. ktde te=wwf ~ olae e • 
1ru:ruculan- uadarma plell 

mektuplıırs ldarellaneml&clea (paur. 
lan h&rlg) ııersQD aaı.bt.aa öfleye 
kadar n .aat l'1 dea eoara aldırma. 
ıan. 

( A.U.) (A.G.) (Bay St) (B.Ş. kfmııealz) 

(Bulunmaz) (Dadı) (Etine m erbut) 
(E.M. GUI) CF.U.S.) (F .D.K.) (F .18,1'') 
(H.Ç. Hakikat) (23 It ı..uven) (lnanı 
(LA.le 11) (M.K. 19) (M.U.A.) 
{lıl.E . f9') (Öz':.o.ba) (Pellm) (R.T.) 
(R.A.) ( P.A.) ( S .A,E) (kmlmtı 

lŞ.G.A.) lUygun) lYatmur) (Yal. 
nızmı 33) 
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ııı~ı·ıır,, ı 
lllU 

TiYATROSU 
tlaat ıo so da 

O&A&I fll~MI 

KIŞ MASALI 
KO:UEJ>I IU~:'l-D 

YALANCI 
Camarı~ı. Pazar gilnlt•r. 15,SO ü 
matın~ ve ber Çarş&nıba t4 df' 

Çocuk l't)&trotıu 

müddet ıe<:rUı<f edilml' 

ı1-mmG'IDE.-1•• 
1 Uzun 

Avrap plAklıırma maartU. her ile , v~ ~ .. 
yerden daha ocoE ftı teminatlı 

BtmdLATÖR 
PLAKLABlltl 

Her yemekten eonra günele 3 defa muntazaman ~e.r.imzi nr~annız. 

tedarıı. edebllırsınj~ btanbul. 
Be-yotlu Aynalı~nıf' taôde!ıl 

No. 16 Prof. Hakla ~uataıı 

RQ§icl Rıza Tiyatro•u 
1/alide Pi~kiıı Hnab•r 

Kadıköy Süreyya Sinemasıı&da 

' 

Bu ~kşam; Beni Öµüni1:: Kore.eti 

"Ilı••• •••mımaı••• - 3 - Perde. 

Kar~ huliUaıulır. 

1t.UKO.r 942ı-i30 
.MiU1 koruııma kanununa muhalefetten Çarş1kapıdıt Sepetçf batımda 

9 numa•ada kutuculuk tıcaretl!e meşgul Salamon oğlu Avram tı.akkındıı 

lstan~l birfr.Cf mili! korunma mabkemeıılnde cereyan eden mubakemesı 
netlcesi!l~l. !'.lçlunun filli Bablt olduğundan milli korunma kanununun a . 
~5/2 ma.1ie!etj mı;clbinc .. yirmi beş lira para cczaııı ödemesine ve hUkUm 
katilcşt:~r.dc ııcnli suçluya ait o!mak üzere karar bUl!sasının Haber ga~ 
uıtesl.r.de .:-e~cdilmcaine 20.8.942 tarihinde karar verildi, l600) 

l.tanbul Jmtclarma Satınalma Komiıyonundan: 
Şartıısmes!ne gore icabeden köeete ve vaketuı aynen verilmek ve 

geriye kabın malz.emeııi mUtahhldin alt bulunmak şart.ile bir çitti lç~n :!9ı 
kurut ıınaliye Ucr.,tJ tahmin edilen ( •ooo&.50000) çift ayakkabı imali 21! 
10.942 cum11 gt.ir.U.sa.at 15 le 1ıtttınbu1. Takııim J. a&tınalma komiayonu 
DWllda pe.za1lıkla Uıale edilecektir. Muvakkat teminat SSISO Ura olup kô 
eele ve ?a'ketanm testimi arrumda. ayrıca teminat alınacaktır. Nllmunelcr 
hEırgthı Jr.omtgyonumuzda görtllür. Şart.name 730 lrunııı bedel kat'Jıllğtnd 
a.!Imr. !llt,clcJfterln kanunPn ibrazı lcabeden vcailca ve teminat mektup ve 
ya. madl'hu&!uil• pazarlı« vaktinde komlayoııumuza gclmelerL (300) 

K.arw ltala.a.ıchr, 
thtnd.r 94.2/"6 

.. 

Kilft Jct,yqoma kanununa muhalefetten fatanbul <;a.reambada Manya 
aHıade c~de 2S numarada kbmUrcülük tlcaretlle meşgul Hllaeyin oğ 
ı. Zekt Şfıtl>-iz hattında. İ9t&Dbul blrincf m1!l1 korunma m&hkemetıindı: 
cet"eym eflen mu.ha1reDHlnl neticesinde .uçlunun filli sa.bit olduğ'undan mil. 
JI koruı~ ka.ıtunwıwı S1/2. 159/3 T.C.K. 1515 •e 76 met maddetert mucibine 
attı lira altmJi kurut para cezam ödemeabıe ve on dört gttn mttddette de ı 
dtlltlrA.nmm k&patılmamna •e hUkUm k&U!e§t!ğ{ııde Ucreti au~luya ait ol. 
mak tlr'!'r'O karar hUIJ.aamıın Haber g~tea1nde nqredilmeııine 10 8.942 
tarlblnde kınar verildi. (ri99) 
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